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Profesorius Maceina jau nuo 1946 metų gegužės mė
nesio išėjo į tremtinių visuomenę su nauju mokslu, 
skatinančiu prašalinti pasaulėžiūrinį momentą iš poli
tinio gyvenimo. Šios pažiūros pradžioje buvo paskleistos 
keliuose susirinkimuose ir vėliau atspaustos rotato
riniame žurnale „Mažasis židinys" 1946 m. 7 ir 8 Nr. 
straipsnyje pavadintame „Politika ir pasaulėžiūra". 
Sekančiais metais tos pažiūros naujoje redakcijoje 
pasirodė spaudoje „Aidų" 7 ir 8 numeryje straipsniais 
„Socialinė demokratija" ir • „Kultūrinė demokratija". 
Kadangi be to dar šios pažiūros žada tapti ir vieno 
besiformuojančio politinio sambūrio ideologiniais pagrin
dais, iškyla gyvo reikalo ir spaudoje tuo klausimu 
pasisakyti.

I. Profesoriaus Maceinos pažiūrų santrauka
Profesorius M. pradėdamas savo straipsnį „Mažajam židiny“ 

sutinka, kad „pasaulėžiūra yra vienas iš pagrindinių žmogaus 
dvasios pradų“ ir kad pagal ją mes „tvarkome savo gyveni
mą“ (7 p.). Tačiau Autoriui nepatinka, kad pasaulėžiūra 
„pradeda brautis ir į politinę sritį“, nes ji čia yra skirstymosi 
pagrindas. Peržvelgdamas Europos istoriją jis randa joje 
daug pasaulėžiūrinių kovų ir pasaulėžiūrinių persekiojimų. 
Prancūzų revoliucija „visdelto jau išjungė iš valstybinio 
gyvenimo bent atskiras konfesijas“. „Šiandien mes norime 
padaryti dar vieną žingsnį į priekį ir valstybę atpalaiduoti 
nuo pasaulėžiūrinio prado apskritai“ (8 p.). Kodėl politika 
yra nesuderinama su kurios vienos pasaulėžiūros principais? 
Tie dalykai yra nesuderinami dėlto, kad pasaulėžiūra, būdama 
valdžios pasaulėžiūra „negalės duoti laisvės kitoms pasaulė- 
žiūroms“ (9 pusi.) „Kai rįžtamasi valstybės reikalai tvarkyti 
pagal vienos kurios pasaulėžiūros reikalavimus, ji tuo pačiu 
pradeda šitą pasaulėžiūrą vykdyti įstatymų keliu ir savaime 
priverčia jai nusilenkti tuos, kurie šitos pasaulėžiūros nepri
pažįsta. Pasaulėžiūrinė politika virsta pasaulėžiūrinių idėjų 
vykdytoja prievartos priemonėmis“ (ten pat.). Dėlto „turi 
ateiti laikas, kada politika nuo šitų pasaulėžiūrinių likučių 
bus apvalyta“ (10 pusi.)

„Pasaulėžiūrinė politika yra nedemokratinė“, nes ,kas 
valstybę tvarko pagal vienos kurios pasaulėžiūros principus, 
tas tuo pačiu jos neleidžia tvarkyti pagal_ kitos pasaulėžiūros 
reikalavimus“ (8,6 pusi.) Dėlto pasaulėžiūriškumas ir demo
kratiškumas politikoje vienas antrą išskiria. Čia profesiorlus 
M. prisimena klausimą: jeigu demokratinė politika reikalus 
tvarko ne pagal pasaulėžiūrinius principus, tai pagal kokius 
principus ji juos tvarko? Autorius sutinka, kad daugybė 
klausimų, pav., šeimos, auklėjimo, moralės negalima išspręsti 
be pasaulėžiūros. Tačiau šie klausimai neįeina valstybės 
kompetencijon ir ji jų negali spręsti. Juos sprendžia ideolo
ginės ir religinės organizacijos. „Kas tada belieka spręsti 
valstybei? — klausia prof. M. — viskas, bet jau praktiniu 
požiūriu, saugojant nepaneigiamas pagrindines asmes laisves, 
— atsako jis“. „Jeigu vis dėlto gyvenime reikia bent ben
driausių normų net ir praktiniams reikalams tvarkyti, net 
ir anoms pagrindinėms laisvėms išsaugoti, tai šitas normąs 
demokratinė politika randa ne vienoje kurioje pasaulėžiūroje, 
bet apskritai tuose bendruose žmogiškuose principuose, iš 
kurių yra išaugusi ir pati demokratija“ (8 pusi.). „Jeigu at
siranda valstybėje tokių, kurie šitų (8 pusi.) principų nepri
pažįsta, demokratija kovoja su jais“ . . .

Paskelbęs savo mokslą apie pasaulėžiūros ir politikos ne
siderinimą prof. M. pereina į Lietuvos politinę praktiką. Pa
saulėžiūrinės politikos pasėkoje jis mato Lietuvoje buvusią 
atkaklią, nekultūringą partijų kovą, įpročiu virtusią demago
giją, kurios buvęs pilnas nepriklausomos Lietuvos gyvenimas. 
Dėlto jis siūlo partijoms organizuotis ne pasaulėžiūriniu 

pagrindu, bet ekonominiu. „Palikime šitą klaidingą pagrindą 
ir grupuokimės aplinkui didžiuosius socialinius, ekonominius, 
kulturinius ir politinius uždavinius“. „Mes turime įsitikinti, 
kad politika negali būti pasaulėžiūrinė“.

Išjungimas pasaulėžiūros iš politinės srities pasak profeso
riaus M. nėra jos paneigimas gyvenime. Privačiuose santy
kiuose mes susitinkame su kitų pasaulėžiūrų žmonėmis, kaip 
su tiesos ieškotojais, o politinėje srityje pasaulėžiūra reiškiasi, 
kaip mano pasaulėžiūros neigėja politinėmis priemonėmis. 
Pasaulėžiūra yra reikalinga asmens gyvenime, bet ji yra 
kenksminga politikoje.

Kitais metais prof. M. paskelbė straipsnį „Socialinė de
mokratija“, kuriame jis faktiškai pasisako už Leono XIII ir 
Pijaus XI socialinio klausimo sprendimą. Sis straipsnis mūsų 
keliamam klausimui yra įdomus tuo, kad^ čia prof. M. pa
teikia įvairių gyvenimo sričių suskirstymą ir jų viena nuo 
kitos atribojimą. Prof. M. skiria šias gyvenimo sritis: kultū
rinę, socialinę, politinę, visuomeninę ir religinę.

„Kai žmogus santykiuoja su jį apsupančiu f pasauliu. ieš
kodamas atsakymo į jo prasmę, mėgindamas sužinoti jo pas
laptis, ištirti jo atskiras sritis: jo objektus ir vyksmą; kai 
jis pasinaudoja šio pasaulio teikiama medžiaga, kurdamas 
statinius, paveikslus, poeziją, muziką ir juose reikšdamas 
savo_ idėjas, pergyvenimus ir nuotaikas, — gema kultūra“. 
Kultūra tai yra „kūrybinis žmogaus santykis su jį apsupan
čiu pasauliu“ (Aidai, 7, 320 psl.).

Kai žmogus santykiauja su daiktu, kaip su jam jiaudingu 
dalyku, mes turime socialinę sritį. Socialinė sritis skiriasi 
nuo kultūrinės, kad ten daiktas neturi naudos principo, o čia 
jis yra vertinamas dėl naudos. Kai žmogus santykiauja su 
valstybe, gauname politinį gyvenimą. „Kai jis santykiuoja 
su įvairiomis kitomis bendruomenėmis, sakysime šeima, 
draugijos organizacijos, gauname visuomeninį gyvenimą“. 
Kai žmogus santykiuoja su Absoliutu, kai jo garbei „kuria 
maldas ir giesmes, stato šventyklas ir aukurus, atsiranda re
ligija“ (ten pat). I

Šiame straipsnyje Autorius kelia mintį, kad demokratija, 
kuri nuo prancūzų revoliucijos įsigalėjo politikoje, įsigalėtų 
ir socialinėje srityje. Demokratija yra nepilna, kol ji nėra 
kartu ir socialinė demokratija.

Socialinės demokratijos ir pasaulėžiūros tarpusavės priklau
somybės klausimo Autorius nesvarsto ir nesprendžia. Priim
damas ir skelbdamas Bažnyčios atstovaujamą socialinę demo
kratiją, jis sutinka, kad pav., krikščionybės pažiūra į žmogų 
daro įtakos ir į žmogaus santykius su daiktu.

Įvykdžius socialinę demokratiją, dar nebus įvykdyta pil
nutinė demokratija. Pilnutinė demokratija bus tada, kai ji 
bus įvykdyta kultūrinėje srityje. Praeitų dešimtmečių „tota- 
lizmas buvo baisus ne tiek dėl to, kad jis paneigė politines 
teises ir laisves, ir žmogų pajungė ūkio ir technikos tarny
bai, kiek dėlto, kad privertė žmogų prisiimti jam svetimas 
pažiūras, sistemas net meno stilių ir religinį kultą“ — rašo 
prof. M. savo kitame straipsnyje, pavadintame „Kultūrinė 
demokratija" (Aidai 8, 339). Peržvelgdamas trumpai Europos 
istoriją nuo_ Graikijos iki Maskvos Autorius visur pastebi 
didelę kultūrinio gyvenimo priklausomybę nuo politinio ir 

.nori jį iš tos priklausomybės išlaisvinti. Kristus buvo tas 
didysis perversmininkas ir žmogaus išlaisvintojas iš valstybės 
jungo. Kristus. įsakydamas atiduoti kas cezario cėzariui 
ir kas Dievo Dievui, religiją išlaisvino iš politinės priklauso
mybės. Viduramžiais šis principas pradėjo būti gyvenamas 
praktikoje. „Viduramžių kultūra išaugo globojama ne valsty
bės, bet Bažnyčios. Valstybinių mokslo, meno, ugdymo in
stitucijų anuo metu beveik visiškai nebuvo“ (8,339). šis faktas 
išryškina principą, kad kultūra yra Dievo, o ne cėzario da
lykas. „Kultūra iš esmės yra pasaulėžiūrinė“. „Nepasaulėžiū
rinė kultūra yra nesąmonė“ (ten pat).

Toliau, pasigaudamas Leono XIII ir dabartinio Lisabonos 
patriarcho Cerejeira žodžių prof. M. įrodinėja, kad Bažnyčia 
ir valstybė yra skirtingos, savarankiškos ir viena kitos ne
priklausomos organizacijos.

Pereidamas prie kultūrinės demokratijos esmės, jis iškelia 
kaip būtiną jai dalyką laisvumo momentą. „Reikia jog as
muo kultūrinėje srityje nebūtų politinės srities apspręstas 
svetimomis pažiūromis“ (340 p.). „Kitaip sakant, kultūrinė 
demokratija reikalauja, kad politinė sritis neapspręstų kultū
rinės srities; kad politinių organų pažiūros nebūtų vykdomos 
kultūrinių institucijų rankomis. Dar kitaip sakant, kad poli
tika nebūtų pasaulėžiūrinė“ (ten pat). Prof. M. sutinka, kad 
„cėzaris tarnauja Dievui“, tačiau praktiškai Dievas nesi- 
šaukia cėzario pagalbos. Jis liepia kišti kalaviją atgal į 
makštis. „Pasaulėžiūra turi prisipažinti esanti per kilni pa
sinaudoti politinėmis priemonėmis“ (ten pat).

Kodėl politika turi būti nepasaulėžiūrinė? „Todėl, kad poli
tika yra skirta valstybės turiniams tvarkyti, bet ne jiems 
kurti“. „Demokratinė politika iš esmės yra formalinis da
lykas. Kitaip sakant demokratinė politika savo atskiro, tik 
jai vienai būdingo turinio neturi. Valstybinio gyvenimo tu
rinys visados yra socialinis ar ekonominis, mokslinis ar me
ninis, pedagoginis ar visuomeninis, vadinasi visados apspręs
tas tos srities, kuriai jis priklauso ir pagal kurios principus 
jis yra sukurtas. Politika stovi viršum visų šitų turinių, bet 
ne kaip atskira aukštesnė savarankiška sritis, bet tiktai kaip
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jų tvarkytoja bet derintoją valstybės visumoje" (ten pat). 
Politikos uždavinys yra nustatyti, kokią vietą valstybiniame 
gyvenime užima kiekviena atskira sritis. Nors politika ne
gali kištis 1 Įvairių sričių kūrimą, tačiau ji gali „šitą kūrimą 
prižiūrėti, jĮ kontroliuoti, jĮ paskatinti ar pristabdyti" . . . 
(341 p.). „Politikos uždavinys yra formalinis". — „Politinės 
priemonės yra verčiamosios. Tai yra pagrindinis jų bruožas. 
Politiniai organai ir politinės institucijos valstybėje ne pra
šo, ne Įtikinėja, bet Įsako. Jų reiškimosi forma yra Įstaty
mas". „Už įstatymo visados stovi policija. Štai kodėl poli
tinės priemonės yra verčiamosios. Ir kitaip ir būti negali“ 
(tenpat). Dėlto ir vėl prof. M. prieina savo senos tezės, kad 
„politika negali būti pasaulėžiūrinė, ir pasaulėžiūra negali 
būti politinė“ (342 p.)

Laicizmas tik svetimas pasaulėžiūras yra išjungęs iš politi
nio gyvenimo, bet ne pačią pasaulėžiūrą kaip tokią, prof. M. 
sakosi einąs toliau Ir siūlo „atpalaiduoti politinę sritį ne tik 
nuo to, kas pasaulėžiūroms yra specifiška, bet ir nuo to, kas 
joms yra bendra“ (343 p.). Kultūriniams darbams atlikti jis 
siūlio kultūrines savivaldybes, kurios aprūpintų piliečių kul
tūrinius ir pasaulėžiūrinius reikalus.

Politika „neturi būti nei katalikiška, nei materialistiška, 
nei pozitivistlška, nei galop laicistiška. Ji turi būti tik politi
ka — be jokių pasaulėžiūrinių užkulisių“ (344 p.). Dėlto po
litika neturi vykdyti kultūrinių uždavinių, nes tada ji neiš
vengiamai pasidarytų pasaulėžiūrinė „nes be pasaulėžiūros 
net menkiausi kultūriniai reikalai negali būti vykdomi“

II. Politikos ir pasaulėžiūros konfliktas
Čia suglaustai atpasakotuose prof. M. straipsniuose 

yra kalbama apie daugelį dalykų, iškeliama įvairių gerų 
minčių, kurių šiose diskusijose nenorima liesti. Taip pav., 
čia dėstomas socialinis mokslas, kuris yra ne kas kita 
kaip Bažnyčios mokslas: yra keliama kultūrinės autono
mijos reikalas, kuris ištikro atitinkamose sąlygose gali 
būti visiškai priimtinas dalykas; čia pasisakoma, kad 
valstybė ir Bažnyčia yra savarankiškos ir viena kitos 
nepriklausomos organizacijos — tai irgi yra Bažnyčios 
mokslas; čia pagaliau su dideliu susirūpinimu kalbama 
apie įvairius politinio gyvenimo negerumus — tai irgi 
turi pagrindo — ir siūloma tiems negerumams prašalinti 
pasaulėžiūrinį momentą apskritai išjungti iš politinio 
gyvenimo. Dėl šio pastarojo sumanymo šiame straips
nyje norima pasisakyti ir pasisakyti neigiamai. Mums 
išrodo, kad šis prof. M. sumanymas ne tik nepadeda nei 
politikai nei pasaulėžiūrai, bet jom abiem kenkia.

Prof. M.,gyvenime skiria keletą sričių, kuriose įvairiai 
reiškiasi pasaulėžiūra. Stipriausiai pasaulėžiūra reiškiasi 
kultūriniame gyvenime. „Nes be pasaulėžiūros net ir 
menkiausi kultūriniai reikalai negali būti pozityviai vyk
domi" (Aidai 8, 344). Kultūrinių kūrinių vertingumas pri
klauso nuo pasaulėžiūrinio momento. „Nepasaulėžiūriški 
kultūros kūriniai savaime yra menkos vertės, nes ši 
stoka rodo, kad jų autorius nesugebėjo giliai pajausti 
būties paslapčių ir tuo pačiu nesugebėjo sukurti gilaus 
kūrinio" (Aidai 8, 341). „Nepasaulėžiūrinė kultūra yra 
nesąmonė (Aidai 8, 339).

Atrodo, kad prof. M. pripažįsta pasaulėžiūros įtaką 
ir visuomeniniame gyvenime. Visuomeniniu gyvenimu 
jis laiko organizacijas, mokyklą, šeimą. Jis rašo; „Kad 
daugybė klausimų, pav., šeimos, auklėjimo, moralės ir 
t. t. negali būti išspręsti be pasaulėžiūros, tai yra akiek- 
vienam aišku ir dėl to jokių ginčių būti negali" (M. 
Židinys 8, 7). Už organizacijų pasaulėžiūriškumą išti- 
krųjų jis pasisako ir kultūrinę autonomiją siūlydamas.

Socialiniame klausime prof. M. laikosi popiežiaus Leo
no XIII ir Pijaus XI mokslo. Tačiau principiniai savo 
pažiūrų apie pasaulėžiūros ir ekonomijos santykius jis 
neskelbia. Priešingai, kai kurie prof. M. sekėjai jam 
žinant argumentuoja, kad ekonominis gyvenimas nieko 
bendra neturi su pasaulėžiūra. (Pav., sakoma: „Ką turi 
bendro su pasaulėžiūra mano darbas virtuvėje, arba 
mano prekiavimas silkėmis?"). Tam tikram neaiškumui 
dėl pasaulėžiūros įtakos ekonominėje ir socialinėje srityje 
yra pagrindo kilti, atsimenaiit, kad politinį gyvenimą 
Autorius remia ekonominiu gyvenimu, ragindamas pa
likti klaidingą pasaulėžiūrinį pagrindą. Jis sako: „Pali
kime tad šitą klaidingą pagrindą ir grupuokimės aplinkui 

didžiuosius socialinius, ekonominius, kultūrinius ir poli
tinius uždavinius" (Aidai 8, 10). Jeigu ekonomija yra 
pagrindas politikai, tai savo ruožtu galima abejoti ar 
ekonomija norės remtis tuo politikos atmestu klaidingu 
pagrindu — pasaulėžiūra?

Visiškai aiškiai pasaulėžiūros išjungimo Autorius rei
kalauja politinėje sritie. Demokratinė politika jam iš 
esmės yra nepasaulėžiūrinė. Kas atveda prof. M. prie 
šito sprendimo? Jis politiniame gyvenime mato daug 
negerovių. Ypač giliai jį įžeidžia absoliutinis politinio 
gyvenimo momentas, kada žmogui yra primetama ne 
tik svetima santvarka, bet ir svetima ideologija. Ieško
damas šios politinės negerovės priežaščių, jis jas randa 
pasaulėžiūroje. „Iš čia gimė inkvizicija, eretikų perse
kiojimas, jų deginimas ir t. t." (M. Žid. 7, 7). Iš čia kilo 
dėsnis „cuius regio eius religio", davęs teisę persekioti 
kitaip tikinčius. Marijos Stiuart ir Elzbietos kovos pa
grindas buvo religija. Nuo prancūzų revoliucijos poli
tinį gyvenimą užvaldė kova už teizmą ar ateizmą. Val
stybė buvo ,su pasaulėžiūra susieta ir jos apspręsta" 
(M. Žid. 7, 8). Pasaulėžiūrinė politika „negalės duoti 
laisvės kitoms pasaulėžiūroms" (M. Ž. 7, 9). „Pasaulė
žiūros įvedimas 'į demokratiją tuo pačiu suardo jos pri
gimtį, nes paneigia vieną iš pagrindinių laisvių — pa
saulėžiūros laisvę" (M. Ž. 8, 6). Dėlto prof. M. kviečia 
palikti tą klaidingą politinio gyvenimo pagrindą ir 
grupuotis politiniame darbe apie ekonominius ir kultū
rinius pagrindus. (Tačiau jeigu mes grupuosimės apie 
kultūrinius pagrindus, kurie iš esmės yra pasaulėžiūri
niai, ar mes vėl su savo politika neatsidursime pasau
lėžiūroje?)

Įsižiūrint į visą uolumą su kuriuo prof. M. nori pra
šalinti pasaulėžiūrą iš politinio lauko, aiškėja, kad jis 
pasaulėžiūrą laiko kaltininke to fakto, jog politika tam
pa absoliutinė; jis ją laiko tuo klaidingu pagrindu, kurį 
reikia pakeisti kitu pagrindu. Pasaulėžiūra įnešdama į 
politiką pasaulėžiūrines aistras, politiką padaro tota- 
listine, bekompromisine. Žodžiu tame derinyje kurį su
daro politika ir pasaulėžiūra, ši pastaroji yra tas blo
gasis pradas, tas kenkėjas, kuris šį derinį iškreipia, 
nes jį prašalinus politika vėl taptų gera.

Įrodžius esminį pasaulėžiūros blogumą, jos 
kenksmingumą vienoje srityje, būtent politi
koje, rodos reikėtų skaityti, kad su pasau
lėžiūra, kaip tokia yra iš viso apsidirbta. Prof. M. čia 
kalba ne apie taktinį ar kompromisinį pasaulėžiūros 
išjungimą, bet apie pagrindinį jos nesiderinimą su de
mokratinėm laisvėm. Jeigu ji yra blogio pradas vienoje 
gyvenimo srityje, tai ji mažių mažiausiai negalėtų būti 
gėrio pradas kitoje srityje. Jeigu kokia nors pasaulė
žiūra yra blogio priežastis politinėje srityje, tai juk ji 
to paties blogio priežastimi bus ir pedagoginėje srityje; 
jeigu kuri ideologija ugdo demagogiją rinkimų akci
joje, nejau ji tos pačios demagogijos neugdys mo
kykloje? Juk pasaulėžiūra paties prof. M. žodžiais beta
riant „yra visuma. Ji turi idėją, kuri išsiskleidžia visose 
jos dalyse" (Aidai 8, 343).

Tačiau šių išvadų prof. M. nepadaro. Apkaltinęs pa
saulėžiūrą politinio gyvenimo gadinimu, jis ją aukštai 
įvertina kultūriniame gyvenime. Čia pasaulėžiūra jam 
yra pats centrinis ir pats kūrybingasis momentas. Kul
tūra be pasaulėžiūros yra nesąmonė. Ir kai šitą kultū
ros rūbais apvilktą pasaulėžiūrą Autorius sugretina su 
politika, tai pasirodo, kad tada politika tampa kalta 
tais pačiais nusikaltimais, kurie anksčiau buvo priskai- 
tyti pasaulėžiūrai.

Valstybė pasirodo gali būti ne tik pasaulėžiūros auka, 
bet ir ji pati „turi palinkimą į beatodairinį viešpatavimą 
ir visų gyvenimo sričių glemžimą po savo globa ir
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vadovybe" (Aidai 8, 337). Graikijoje, kur ,,kultūrinės 
demokratijos visiškai nebuvo" visa kultūra ir menas 
didžiausio kultūrinio žydėjimo metu priklausė viešumai. 
Ir ten valstybė Įsikišdavo į kultūrinius dalykus ir net 
mirtim už juos bausdavo. „Visa tai kilo iš nusistatymo, 
kad valstybė apima visą kultūrinį gyvenimą ir j| tvarko 
pagal savo reikalavimus. Tai buvo ne tik graikų monar
chijos ar tiranijos metu. Tai buvo ir demokratijos lai
kais" (Aidai 8, 338). Romoje religija priklausė valstybei. 
Buvo kraštų, kur karalius tapdavo ne tik kunigu, bet 
ir pačiu Dievu. Ir taip „visa kultūra per religiją buvo 
patekusi valstybės žinion". Tas pat valstybinis totaliz- 
mas reiškiasi ir naujausiais laikais. Sūkis „Cuius regio 
eius religio" — rodė valdiniams religinę linkmę. „Val
dovo užgaidos turėjo būti vykdomos ar jos būtų lie- 
tusios popiežių rinkimus bei vyskupų skyrimus ar žvakių 
žibinimą ant altoriaus".

Ir taip eidamas per moderniuosius rėžimus prof. M. 
visur randa kad „politinė valdžia peržengia savo teises, 
kai ji nori būti už viską aukštesnė, kai ji reikalauja 
viso žmogaus" (Aidai 8, 339).

Tų faktų akivaizdoje prof. M. eina kultūrinio gyve
nimo vaduoti iš „sunkiausios vergijos formos, būtent 
žmogaus palenkimo valstybei" (Aidai 8, 339). j

.Pradžioje įrodęs besąlyginį pasaulėžiūros blogumą, 
jos pragaištingą įtaką politikai prof. M. tame pat straips
nyje neatsisako pasaulėžiūros laikyti vertingu dalyku 
kitose gyvenimo srityse. O kitame straipsnyje jis įro
dinėja nelygstamą pasaulėžiūros vertingumą kultūrinėje 
srityje. Ir šiuo atveju pasaulėžiūros ir politikos susiti
kime kenkėjas ir savo teisių penžengėjas ir prievartos 
priemonių vartotojas išeina jau ne pasaulėžiūra, bet 
politika, peržengianti savo ribas ir pasaulėžiūrą bei kul
tūrą pavergianti.

Būdinga yra, kad tiek politiką apkaltindamas pasaulė
žiūros pavergimu, tiek pasaulėžiūrą kaltindamas politi
kos gadinimu Autorius prieina vienos ir tos pačios iš
vados: reikia politiką atskirti nuo pasaulėžiūros. Dėl 
tos priežasties skaitytojas dažnai ir nepastebi, kad čia 
prof. M. antru kart griauja tai, ką pirmu kart statė. Ir 
taip perskaitę prof. M. raštus mes galų gale nežinome 
kas yra vertybė, kas yra gadintojas. Vienu kart mums 
prof. M. apkaltina kad pasaulėžiūra yra tasai šalintinas 
blogis, kitu kartu pasirodo, kad tasai blogis yra viską 
pavergti norinti ir pasaulėžiūrai kenkianti valstybė. Abi 
kartu šios sritys negalėtų būti kaltos, nes jų kaltė 
glūdi viena kitos pavergime. Jeigu pasaulėžiūros paver
gėjas yra politinis principas, tai tuo pačiu politikos 
pavergėjas negali būti pasaulėžiūrinis principas.

Tikslaus atsakymo kas ką persekioja iš prof. M. iš
vedžiojimų mes gauti negalime. Gaunasi neįtikimas vaiz
das, kad abu šie dalykai yra blogi ir būdami kartu 
vienas kitą dar labiau gadina. Tačiau jei taip yra, tai 
kaip gali prof. Maceina, vieną iš tų blogų dalykų dėti 
visos žmogaus kultūros pagrindan? Blogo principo ne
galima dėti kultūros pagrindan.

Norint susidaryti savo nuomonę apie prof. Maceinos 
bepasaulėžiūrinę politiką yra reikalingas tikslesnis iš
siaiškinimas kas yra politika ir kas yra pasau
lėžiūra ir tik tada galėtume spręsti apie tai kiek šios 
sritys viena kitai kenkia ar padeda.

Vargiai ar kas galėtų manyti,, kad iškeliant absoliu
tizmo priekaištų politikai yra jau politinis gyvenimas 
suredukuotas į vieną formalybę, kuri nedirba jokio kū
rybinio darbo ir kuriai nėra reikalingas joks platus 
pasaulėžiūrinis žvigsnis. Juk kitu atveju pats prof. M. 
matytų tiek daug gero politiniame gyvenime, kad net 
gyvybę siūtytų paaukoti už savo tėvynės nepriklauso
mybę. Dėlto šiuo atveju jis' neturi žiūrėti į valstybę 
taip vienašališkai. Arba iškeliant pasaulėžiūrinių kovų 

faktą tarytum jau būtų iš pagrindų atsiskaityta su pa
saulėžiūros vaidmeniu politikoje ir tarsi visą pasaulė
žiūros aktyvą politiniame darbe sudaro tik inkvizicija 
ir kitaip manančiųjų persekiojimas. Jeigu kam politikos 
ir pasaulėžiūros sąvokos susidaro tik iš šių faktų ir 
kieno sąmonėje jos yra taip negailestingai apiplėštos, iš 
tikro netenka stebėtis, kad ten kyla sumanymas apkal
tinti jas abipusiu žalojimu ir „šventos ramybės" dėlei 
šias keistenybes vieną nuo kitos atskirti. Tačiau be šių 
čia iškeltų dviejų neigiamų apraiškų abi šios sritys 
turi turtingus savo veikimo laukus, kurie plačiomis sri
timis liečiasi tarpusavy ir nesiduoda taij?- lengvai su
siaurinamos.

Žiūrint į visą prof. M. klausimo sprendimo suorganiza
vimą gaunasi įspūdis, kad jis pažemino šias abi sąvo
kas (politiką ir pasaulėžiūrą): apšaudė jas abi tais pa
čiais kaltinimais, kad jos abi netektų savo natūralios 
garbingos išvaizdos ir Autoriui jas tarsi lygsvaros nete
kusias būtų lengviau vieną nuo kitos atskirti. Čia gau
nasi vaizdas, kai po bokso rungtynių, kada abu varžo
vai yra jau aut menčių pagulgyti, tai rungtynių mene
džeris abu imtininkus vieną nuo kito lengvai atskiria, ir 
vieną bei kitą šaltu vandeniu perpila.

Apie tai, kad politika yra daugiau negu kultūros per
sekiotoja ir nekūrybinga formalybė mes pakalbėsime 
paskutiniame mūsų straipsnio skyriuje.

Kad pasaulėžiūros vaidmuo politiniame darbe yra prof. 
Maceinai susivedąs tik į politikos kiršintoją prieš savo 
idėjinius priešus, tai yra kalta ta aplinkybė, kad jis 
yra pasirinkęs keistą metodą pasaulėžiūros klausimui 
spręsti. Jis nesigilina į tai ar pasaulėžiūra yra teisinga 
ar klaidinga ir dėlto nuo jo akių lieka paslėpta dau
gybė pasaulėžiūrinių vertingų sugestijų, kuriomis ji yra 
palaimingai įkvėpusi politinį gyvenimą. Prof. Maceiną 
perdaug įžeidžia ir tampa tiesiog nepakeliami pasaulė
žiūrinių kovų negerumai. Ir iš to kilęs jo pasiūlymas 
prašalinti pasaulėžiūrą iš politinio gyvenimo tampa pana
šus pasiūlymui nukirsti žmogui galvą vien dėlto, kad 
jam skauda dantį. Tačiau šiuo atveju visai nėra reikalo 
kirsti žmogui galvos; užtenka tik ištraukti skaudamą 
dantį; o gal būt ir to nėra reikalo daryti; ir sergantį 
dantį galima dar pagydyti. Prof. M. vietoj ieškojęs būdų 
kaip dižiosiomis pasaulėžiūrinėmis tiesomis be prievar
tos apvaisinti politinį gyvenimą, vietoj studijavęs ' ir 
kritikavęs klaidingas pasaulėžiūras kurios savo 
pagrindais ir metodais kenkia visuomenės gerovei vie
toj ieškojęs būdų, kad teisingų pasaulėžiūrų atstovai 
nekompromituotų jų savo blogais darbiais, paprasčiau
siai siūlo atmesti nuo valstybinio darbo visas pasaulė
žiūras. (b. d.) .
*************************************************************
TARP DVIEJŲ PLANETOS POLIŲ

Antanas Ramūnas
Žydėjo liepos. Ir saulė gęso, 
Ugnies žarijom Šešupėn puolė: 
Išleidai, Mama, mane į pasaulį 
Klajot tarp dviejų planetos polių. 
Pasauly, Mama, platu kaip jūroj. 
Dangus ir žemė žiedais vaidinas. 
Ir dienos skaisčios ir naktys niūrios 
Kaip spektras mainos akių gėlynuos. 
Liūdžiu su giriom, verkiu su vėjais, 

■ Su laukų paukščiais drauge dainuoju.
Perdien po kalnus klajojęs, ėjęs 
Tėviškės dangų kasnakt sapnuoju. 
Pasaulį, Mama, myliu kaip brolį, 
Bučiuoju žemę, myluoju uosį, I 
Į saulių aušrą, į žvaigždžių tolius 
Hosanna giesme kylu, meldžiuosi.
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Trumpai būtų galim.a pasakyti: kaip 
empirinis momentas, arba turinys, iš vienos pusės ir 
racionalinis momentas, arba forma, iš antros pusės 
abipusiškai vienas antrą sąlygoja ir papildo iki išraiš
kos momento ir pastarąjį įgalina, taip turinio, formos 
ir išraiškos momentai savo keliu vėl vienas kitą sąT 
lygoja ir papildo iki pilnutinio ir paties aukščiausio 
mūsų prigimties galių veikimo ir jų žaismo, mus ir 
visą mūsų prigimtį atnaujinančio kūrybos akto, pa
siekiančio savo viršūnę inspiracijoj. Dėl tos tai prie
žasties tiktai šiuos visus keturis momentus — empi
rinį, racionalistinį, ekspresionistinį ir vitalistinį — 
jungiant ir derinant ir darosi pagaliau galimas psi
chologinis ir metodinis muzikalinio lavinimo bei 
muzikalinės kultūros pagrindimas”). Žinomas ameri
kiečių kompozitorius, mūsų jau kartą paminėtas 
prof. Rogers Sessions, šitaip apibūdina gimstantį nū
dieninį neoklasicizmą muzikoje: yra tai tvarkos 
ir harmonijos vizija. Jeigu mes dabar bandytu
me statyti sau klausimą: kurio būtent dabarties 
kompozitoriaus kūryba užsitąmauja labiausiai šito
kios visą apimančios vizijos vardo, tai, išreikšdami 
čia daugumos nuomonę, turėtume atsakyti: Olivier 
Messiaen. Messiaen yra vjenas iš jauniausios kom
pozitorių kartos atstovų, 1936 kartu su Daniel-Lezur, 
Andre Jolivet ir Ivel Baudrier sudaręs kompozitorių 
grupę Jeune France („Jaunoji Prancūzija“) ir nūn 
jau spėjęs sukelti visuotinį dėmesį bei ^usidomejimą.

4. Olivier Messiaen muzika atrodo uvertiūra į naują 
epochą, kuri nūn brėkšta pamažu ant renesansinės, 
šviečiamosios ir romantinės epochos griuvėsių pro pa
rako dūmus, pro neviltį, pro kančią. Si epocha tegu 
dar šiandien ir neturi savo nusistovėjusio vardo, ir 
todėl yra vadinama įvairiais vardais, k. a. surrealis- 
tinė, egzistencialistinė, universalistinė, ontologinė, apo- 
kaliptinė epocha, naujaisiais viduramžiais, santyky- 
bės amžium, atominiu amžium, kopemišku amžium 
etc., bet viena tačiau palieka aišku: ši gimstanti epo
cha turi perdėm religinį, ontologinį bruožą. Messiaeno 
kūryba atspindina didį istorinį lūžį, įvykusį ar dar 
tebevykstantį XX amžiaus žmonijos sąžinėj, širdy, va
lioj ir prote. Dostojevskis Rytuose, Kierkegaardas Va
karuose, Newman — anglosaksų pasaulyje: štai tik trys 
iš skaičiaus tų pranašų, kurie nūdieninę žmonijos dva
sios krizę, dvasios persilaužimą ne tik seniai nujautė, 
skelbė, iš anksto nusakė, bet ir patys ant savo kailio 
tą krizę gyvai, sielvartingai išgyveno, surasdami išeitį 
ir kelius, vedančius į Dievą. ..Šią akimirką mane prieš 
nieką neima toks siaubas, kaip prieš fatališką bankro
tą, į kurį, atrodo, rieda visa Europa“, — rašė S. Kier
kegaardas”). Ir Messiaeno kūryba stovi linijoj Dosto
jevskio, Kierkegaardo, Newmano ir visų kitų, kurie 
išvaduoja moderniojo žmogaus sielą ir visą jo būtybę 
iš tamsos ir negalios, įkvėpdami tikėjimą, viltį, meilę 
ir šventumo ilgesį. Jau 1939 metais jis sušunka: „Leis
kime mes pagaliau suskambėti tikrajai muzikai, 
tai pašvęstajai muzikai, kuri pirmiausia ir pirm visko 
yra tikėjimo aktas“. Šituo savo išpažinimu jis tampa 
Palestrinos .Vittorijos, J. S. Bacho, C. Franko kūry
bos tęsėjas bei įpėdinis. Prikelti mūsų epochos žmo-

24) Op. c. 49 p.
25) Tagebūcher, hrsg. von Theodor Haecker, MUnchen, 1923. 

I. Bd. 58 p. 

niją iš tamsos, nevilties, negalios gali tik tas meni
ninkas, kuris, Messiaeno nuomone, yra ir didelis me
nininkas, ir didelis krikščionis"). Kaip šv. Pfanciš- 
kus Asyžietis kūrė himnus saulei iš meilės didžiajam 
Visatos Kūrėjui ir visam kūrinijos pasauliui, taip ir 
Messiaeno kūryba trykšta iš tų pačių širdies ir sielos 
pasaulio gelmių: iš meilės ir dėkingumo Dievui Kūrė
jui, Atpirkėjui ir Pašventėjui, iš meilės pasauliui, žmo
gui ir žmonijai. Ir jis yra dainius, kuris gieda širdį 
pagaunančiom, užburiančiom melodijom ir ritmais. 
Messiaen sakosi nebūtų tapęs kompozitorium, jeigu 
jis nebūtų turėjęs laimės tapti tikinčių krikščionim. 
Jau pati Messiaen įgimtis nepaprasta, sintetinė: jo tė
vas — famas, motina — pietų prancūzė, iš Avignono, 
istorinio popiežių miesto, esančio garsiame minezenge- 
rių krašte. Šis krašt&s yra davęs Prancūzijai tokius 
menininkus, kaip Fragonard, Mistral, Ą. Daudet, Pag
nol, Milhaud, Cezanne ir kit. Gimė gruodžio 10 diena 
1908 m. Avignone. Olivier Messiaen, lygiai kaip ir Fe- 
ruccio Busoni įgimty, susijungė germaniška, faustiška 
šiaurė su savo palinkimu į mistiką, į romantizmą, į 
miglotą ilgesį, su savo veržlumu į ūkanotus bekraš
čius tolius, į begalybę ir romantiški pietūs su savo 
palinkimu į racionalizmą, į klasicizmą, į formų išdai- 
linimą, išpavimalinimą, išbaigtumą, į minties bei mą
stymo saulingumą, perregimumą, stiliaus lengvumą, 
į linijų bei spalvų žaismą. Bet Messiaeno dvasioj susi
kryžiavo, susijungė ne tik šiaurė ir pietūs, bet taip 
pat vakarai ir rytai: šalia rašytojo ir muziko Romain 
Rolland, jis yra vienas iš tų, kurie susižavėję tolimos 
Indijos kultūra ir jos muzika.

Jau pats Olivier Messiaen gimimas yra tarsi užuo
mina į būsimą menininko kelią: jo motina, poetė Ce
cile Sauvage, savo sūnaus Glivier gimimo proga pa
rašo eilėraštį, vieną iš pačių gražiausių savo eilėraš
čių: „Siela pumpure“. Tai džiaugsmingas himnas mo
tinystei. „Siela pumpure“ tikrai galėtų pasakyti apie 
save poeto žodžiais:

. . . Mane ne žemė pagimdė,
Mane šviesios vasaros naktys išsapnavo.

Cecile Sauvage mirė jauna būdama, nežiūrint to, 
jos eilėraščiais yra susižavėjęs ne vienas kompozito
rius ir yra pritaikęs jiems muziką. Ir antrasis Cecile 
Sauvage sūnus, Allain, yra menininkas — poetas. Ši 
šeima ištisai gyveno meno pasaulyje. Skulptūros, ta- 
tapybos, literatūros pasaulis sudarė vaikams dvasinę 
brendimo aplinką. Meno karalystėj gyvendama, gro
žio spindulių veikiama „Siela pumpure“ nepaprastai 
greitai spėjo išsiskleisti ir virsti „Siela žiede“. Olivier 
Messiaen, dar tik 7 metų būdamas, pradeda kompo
nuoti, o 11 metų būdamas jau yra konservatorijos mo
kinys. Jis laimi premiją po premijos, visur pirmau
damas: harmonijoj, kontrapunkte, fugoj, kompozici
joj, akompanavime, vargonavime, muzikos istorijoj. 
Visa savo esme įknimba į studijas, sėkmingai įgyda
mas aukštosios mokyklos diplomą. Mokytojauja Schola 
Cantorum, žymiojoj religinės muzikos mokykloj, o 
taip pat muzikos mokytojų seminarijoje. Dar neturi 
22 metų, o jau paskiriamas Paryžiaus šv. Trejybės baž
nyčios vargonininku. Greitai tampa vienu iš pirmųjų

26) Bernard Gavoty, Le „Cas" Messiaen. Etudes, Octobre 
1945. Paris 24 p.
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vargonininkų Prancūzijoje. 1946 jo „Kvartetas laiko 
pabaigai“ (Quatuor pour la fin du Temps) praeina su 
dideliu pasisekimu Prahoje ir Vienoje. Jo vardas žino
mas ir už Prancūzijos ribų. Jis paskiriamas Paryžiaus 
Valstybinės Konservatorijos ordinariniu profesorium 
harmonijai dėstyti. Individualiniame savo gyve
nime Olivier Messiaen yra tikras kūrėjas, kūrėjas iš 
prigimties, Dievo gausiai apdovanotas; šeimos gyve
nime — puikus, pavyzdingas tėvas; viešame bei pro
fesiniame gyvenime — išimtinai gabus pedagogas, 
daugybės savo mokinių apsuptas ir adoruojamas. Oli
vier Messiaen kūryba fascinuoja ne tik jo paties mo
kinius, bet ir bendrai mūsų amžiaus kartą, vieniems 
būdama grynojo įkvėpimo, .pakilimo ir subtiliausių 
išgyvenimų versme, antriems — teorinių studijų bei 
susidomėjimo objektu, tretiems — neatspėta mūsų 
amžiaus kūrėjo bei kūrybos mįsle, dar kitiems — kri
tikos, kontroversijų bei ginčų priežastis ir t.t. Ir tikrai 
nelengva yra įeiti į jo kūrybos pasaulį, kuris toks su
dėtingas ir subtilus. Tiems, kurie sprendžia apie jį iš 
kūrinių pavadinimų, Messiaen atrodo kaip surrealistas 
ar katalikiškojo egzistencializmo atstovas. Štai, pvz., 
keletas pavadinimų: „Amen vizija“, „Paukščiu be
dugnėje“, „Ekstazės šokis“, „Vandenų šventė“, „Kri
stalinė liturgikh“, „Ekstazės giesmė liūdname gamto
vaizdyje“, „Vaivorykščių maišatis augalui, kuris skel
bia laikų pabaigą“, „Permainytieji kūnai“, „Dangaus 
iš dangaus giesmės“, „Dangiškoji puota“ ir kit. Kaip 
poetas ne kartą griebiasi muzikalinių kalbos priemo
nių, kad galėtų išreikšti, perteikti sielos išgyvenimų 
gamą, taip ir muzikas dažnai griebiasi vaizdų, linijų, 
spalvų pasaulio, griebiasi optinių kalbos priemonių, 
kad tonų pasaulį padarytų kiek galima daugiau tur
tingesnį, juslinį, medžiaginį. Olivier Messiaen yra na
šus kūrėjas. 1929 m. jis, parašo „Preliudijas“, 1931 m. 
— „Užmirštąsias aukas“, 1932 m. — „Variacijas 
smuikui ir pianinui“, 1935 m. — „Viešpaties gimimą“, 
susidedantį iš keturių knygų: 1. knyga: Kūdikis iš 
Mergelės, Piemenys, Amžinieji planai. 2. Knyga: Žodis, 
Dievo vaikai. 3. Knyga: Angelai, Jėzus pasiima ant 
savęs kentėjimus, Trys šventieji karaliai. 4. Knyga: 
Viešpats su mumis. 1938 m. parašo „Poemas Mi“, 1937 
m. „Vandenų šventė“, 1938 m. „Dvi monodijos", maž
daug tuo pat metu parašo „Dangaus ir žemės gies
mes“ ir paskelbia pirmąjį savo didaktinį veikalą: „Dvi
dešimt pavyzdžių iš harmonijos mokslo pagal stilių 
kai kurių žymių mokytojų iš harmonijos istorijos, nuo 
Monteverdi iki Ravel“. 1941 m. sukuria „Kvartetą 
laiko pabaigai“. Parašo antrąjį dviejų dalių didaktinį 
veikalą „Mano muzikalinės kalbos technika“”), kur 
jis deda kertinius akmenis naujam muzikaliniam pa
saulėvaizdžiui.

Olivier Messiaen kūryboje susibėga, susijungia, ga
lima sakyti, visos muzikos pasaulio istorinės versmės:

1. Rytietinė muzika, išlaikiusi pirmykštį kosminį 
ritmiškumą ir meliodingumą.

2. Klasinė muzika, davusi tvirtus, iškilnius archi
tektūrinius rėmus visam vakarietinės muzikos pastatu}.

3. Romantinė muzika, davusi sonatų bei simfonijų 
pasaulį, atvėrusi žmonijai akiračius j bekraštybę.

4. Gregorijaninė bei liturginė muzika, aplamai vi
duramžinės muzikos epocha, antikinės, o gal dalimi 
ir orientalinės muzikos lobių paveldėtoja, saugotoja 
ir praturtintoja, šalia iškilnių gotikos katedrų ir jų 
statybos sukūrusi kontrapunkto bei polifoninės mu
zikos iškilnų pastatą Šitokiu būdu Messiaen suima 
įvairius muzikos pavidalus religinio meno sudėties 
rėmuose, iš vienos pusės religiniame mene atidengda-

27) Olivier Messiaen, Technique de mon Langage musical. 
Paris 1942. 

mas visuotinę bazę, visuotinius rėmus įvairiems meno 
pavidalams sujungti ir į vieningą visumą įderinti, iš 
antros pusės tą patį religinį meną naujais aspektais 
gausiai praturtindamas. „Krikščioniškuoju menu mes 
suprantame ne bažnytinį meną (vien tik liturgine 
prasme) . . . Krikščioniškas menas yra tai išganytos 
žmonijos menas. Viskas jam priklauso: ir pasaulieti
niai, ir sakraliniai pradai“88), — sako žinomas kata
likų filosofas Jaques Maritain. Jeigu laikytis šitos 
krikščioniškojo meno aptarties, tai Messiaen reiktų 
skaityti vienu iš didžiausių novatorių, kuris tiesia til
tus į ateitį lygiai, kaip ir vieną iš tų, kurie atnaujina 
didelę praeities tradiciją: religinis momentas ne kartą 
jau buvo gyvoji jungtis, ne kartą apjuosė, jungė, de
rino visus meno bei kultūros pavidalus, tarsi kad vai
vorykštė apjuosia ir jungia žemę ir dangų. Žinoma, 
Messiaen čia atsistojo prieš labai sunkų istorinį užda
vinį: suvesti į harmoniją bei išlyginimą visas tas po
liarines priešingybes, kurios maždaug nuo viduram
žių pradėjo išsiskirti, eidamos kartais diametrališkai 
priešingom linkmėm. Bet priešingų poliarinių jėgų 
bei elementų integravimas, suglaudimas, išlyginimas, 
Įjungimas, {derinimas vieningos visumos sudėties rū
muose ar tik nebus vienas iš pagrindinių uždavinių 
mūsų amžiaus menininkams bei kultūrininkams, kaip 
L’Institut Francais skaitytoj paskaitoj išvedžiojo 
prancūzas Haman. Šalia kultūros lyčių diferenciaci
jos turi vieną kartą rasti vietą ir įvairių kultūros ly
čių integracija. Taigi Messiaeno kūryboje, atrodo, 
bene realizuojasi tas muzikalinės kultūros sintezės 
ilgesys, kurį yra išreiškęs mūsų amžiaus pradžioj vie
nas iš didžiausių muzikologų: Hugo Riemann38). Ši
tam istoriniam- uždaviniui jeigu ne pilnai atlikti, tai 
bent jį pradėti ar jame įpusėti Messiaen, atrodo, pa
jėgus, nes tai universalus savo dvasia bei išsilavini
mu menininkas. Neminint jau pačių muzikų bei mu
zikologų, kaip Maurice Emmanuel, žinomo „Muzika
linės kalbos istorijos“ autoriaus, Marcei Dapre, žino
mo St. Sulpice vargohmko, Jean ir Noel Gallen, pa
rašiusių „Harmoniją, • paslėptą melodijos pasaulyje“, 
Alban Berg, Paul Dukas, Igor Stravinskij, Andre Jo- 
livet ir visų kitų, kurie surado tiesioginį muziko darbo 
objektą, Olivier Messiaen yra giliai įsistudijavęs į 
šventą Raštą, ypač į šv. Jono ir šv. Pauliaus raštus, į 
raštus šv. Tomo Akviniečio, šv. Augustino, Bošsuet ir 
kitų žymių Bažnyčios mokytojų.

Olivier Messiaen yra pagrindęs garsamokslį, kuris 
pasąmoningai mums primena spalvų gamos, spalvų 
ritminės kompozicijos dėsnius ar ritminę medžiagos 
elementų sudėtį. Garsų sąrangos pagrindan čia yra 
padėti tik trys bei keturi pirminiai sudedamieji vie
netai bei sąskambiai, bet šitie pastarieji pirminiai su
dedamieji vienetai bei sąskambiai, savo keliu, vėl yra 
sukomponuoti iš trijų bei keturių antrinių vienetų bei 
sąskambių ir t.t. Visas sąskambių pasaulis, jo sude
damieji elementai bei tų elementų įvairios grupės čia 
yra taip sukomponuoti, jog vienos grupės elementų 
pabaiga yra drauge antrosios, sekančios grupės 
pradžia. Susidaro įvairaus laipsnio ritmiški atsikarto
jantys sąskambių ciklai, periodai, atsinaujinimai, kur 
visuma atspindina dalį, o kiekviena dalis — visumą. 
Šią garsų sistemą būtų galima pavadinti atvira; tai 
tarsi laisvai vilniuojanti tonų, akordų, meliodijų jūra, 
kur kiekvienas subangavimas pereina vis į naują su
bangavimą, kol subangavimai vėl susibėga į savo pra
džią, ir ritmas vėl prasideda iš naujo. Tai atrodo kaip 
ir principo „.vienybė įvairume“ įkūnijimas: sąskam-

28) Zlūr. Prof. Hugo Hermann, Die Oflenbarung, Das neue 
Festspielwerk Donaueschingen, Reutlingen 1947, 2 p.

29) H. Riemann, Handbuch der Musikgeschichte, Leipzig. 
1919. įžanga.
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bių pasaulis čia savo sudėtimi yra labai paprastas, 
nes gali būti suvedamas į tris pirmapradiškus sude- 
damuosis vienetus, ir drauge labai sudėtingas, nes 
gali būti išskleistas j sudedamųjų elementų įvairio- 
pumą, daugiaspalvingumą. Taigi čia yra laisvė išsi
lieti į begalybę kaip pas romantikus, bet yra drauge 
ir tvirti varžtai, rėmai, kaip pas Stravinskį bei kitus 
neoklasikus, yra matematiškas griežtumas, proporcija, 
simetriškumas nemažesnis, negu pas Schonbergą, dvy- 
likatonės sistemos pagrindėją, ar pas Alois Haba, ket- 
virtatonės bei šešioliktatonės muzikos atstovą. Salia 
savo ritminės bei poliritminės sąrangos, vidinės archi
tektūros griežtos simetrijos ir drauge laisvo tonų akor
dų, spalvų žaismo. Messiaeno muzika pasižymi švel
niu, subtyliu melodingumu. Melodingumu, kaip žino
ma, pasižymi rusų kompozitorių — Glinkos Balaki- 
revo, Barodino, Mussorgskio, Čaikovskio, Rimskij- 
Korsakovo ir kt. kūryba. Ritmiškumas ir melodingu
mas, aplamai imant, yra tai rytietinės muzikos žy
mės. Vienok Messiaeno, kaip prancūzo ir dar pietiečio, 
muzika ryškiai atsiskiria nuo grynai rytietinės muzi
kos, jog melodijos ir ritmo pasaulis čia yra tarsi at
austas saulės spinduliais, visatos virpančių erdvių 
kristaline šviesa ir vaivorykščių varsų žaismu. Čia 
atsispindi prancūzų finesse d’esprit.

Olivier Messiaeno pasisekmą reiktų aiškinti ta ap
linkybe, jog jo religinė, ontologinė kūryba yra mūsų 
amžiaus dvasios bylojimas; mūsų amžiaus dvasios tam 
tikras atspindis. Šiandien tiek mokslas, tiek menas 
prasimuša iš apčiuopiamybės, regimybės ir baigtiny- 
bės plutos, dengiančios tikrąjį realybės veidą bei daik
tų esmę ir įsismelkia į pačias ontologinės, metafizinės 

tikrovės gelmes. Iš viso nūdien mokslas kuria pama
žu visatos vaizdą, kuris negalima nei pojūčiais pagau
ti, nei žodžiais išsakyti, nei į sąvokinę sistemą įs
prausti. Gyvenimas yra daug didingesnis, gražesnis, 
turtingesnis, nuostabesnis, žavingesnis, negu buvo 
manyta dar prieš keliasdešimt metų. Gyvenimas, tarsi 
okeanas, pasirodė niekad iki gelmių neišsemiamas, 
pasirodė iki galo niekad neišmąstoma ir neišjaučia- 
ma, niekad pilnai neišreiškiama, neišsakoma pas
laptis. Natūra e scritta in lingua matematica — 
sakė renesansas. Aukštosios matematikos atstovas ga
li duoti tikrovės schemą, architektūrinį planą, bet 
tikrovės schema nėra dar pati tikrovė, gal tik pasi- 
gaunant kūrybinės ekstazės, kuri yra visų žmogaus 
prigimties galių, tiek sąmoningų tiek pasąmoningų, 
atsipalaidavimas, susibėgimas, susikaupimas, laisvas 
žaismas, ir, pasigaunant muzikos, kuri yra į juslinį 
apvalkalą įvilkta logika bei matematika, išlaisvinta, 
dvasios sparnus įgavusi logika bei matematika — ga
lima imtis vaidmens tapti neišsakomo gyvenimo šio
kiu menku išsakytoju: muzika išgriebia mums perlus * 
iš visatos marių pačių gelmių. Gal neveltui du įž- 
miausi mūsų amžiaus egzaktinių mokslų atstovai — 
prof. Albert Einstein ir prof. Max Planck — yra ais
tringiausi muzikos mėgėjai ir kartu muzikai30): mate
matinė kalba, kuria remiasi metrika muzikos pasau
lyje, yra nepakankama, tik dalinė kalba tikrovei iš- 
byloti.

30) Ziūr. Janine Bouissounousse. La vie commence—t—eile 
demain? Les Nouvelles L'tteraires. Paris. 22 Janvier 1948. Taip 
pat Frankfurter Hefte, Februar 1948. 160 pusi.

KAS GERIAU: IRO®™JIS AR ROŽYNAS?
L. DAMBRIONAS

N.G. 1947 m Nr. 6 buvo pasiūlyta rožančiaus vie
toje vartoti rožinį: Siūlytojams rožinis yra' pri
imtinesnis už rožyną pirmiausia estetiniu atžvilgiu, 
nors ir dėl darybos jų nuomone nieko jau prikišti ne
galima.

Dr. Pr. Skardžius Mūsų Kelio Nr. 17 sako, kad .-.vieno 
kito siūlomas rožinis yra nevykęs darinys". Daug 
geresnis esąs J, Šlapelio žodyne vartotas rožynas, 
„kuris savo reikšme visai atitinka lot. rosarium". Bet 
jis tos savo nuomonės nemotyvuoja. Pasilikdami prie 
senos savo nuomonės, norime ją čia trumpai ir moty
vuoti.

Rožyno siūlytojai paprastai motyvuoja savo nuo
monę tuo, kad priesaga - y n a s reiškią kolektyvą, t. y. 
daiktą, sudėtą iš daugelio vienos rūšies daiktų, o rožan
čius ir yra toks daiktas, sudėtų iš daugelio rožių, ergo 
rožynas. Bet iš tikrųjų tai tik pusė tiesos. Priesaga 
- y n a s, be kitų reikšmių, reiškia^daiktų rinkinį papras
tai susietą su tam tikra vieta. Tokie žodžiai, kaip ąžuo
lynas, b eržynąs, knygynas, dobilynas, 
skiedrynas, mėšlynas, sąšlavynas, gėly
nas, žolynas reiškia vietas, kuriose yra daug tos 
rūšies daiktų. Šiaipjau vienodų daiktų rinkinys, nesusie
tas su nuolatine vieta, paprastabnevadinamas žodžiu su 
priesaga -ynas. Pvz. nupjautų dobilų krūva nėra do
bilynas, nei žolės krūva — žolynas. Taip pat skiedrų ar 
mėšlų krūva dar nėra skiedrynas ar mėšlynas tikra 
prasme. Pro beržyną, gėlyną, skiedryną galima praeiti, 
bet jų negalima paimti ir nusinešti. Galima pasiimti 
skiedrų krūvį, bet tai dar nebus skiedrynas. Vieta, kur 

auga daug gėlių, yra gėlynas, kur auga daug rožių — 
rožynas. Bet gėlių ar rožių puokštės, gėlių ar rožių vai
niko paprastai nevadiname gėlynu ar rožynu. Jeigu 
paprasto gėlių ar rožių vainiko nevadiname gėlynu ar 
rožynu, tai nėra kaip nė rožančiaus, to dirbtinių rožių 
vainiko, vadinti rožynu. Dėl to manome, kad rožynas 
netinka rožančiui pakeisti.

Bet ar tinka rožinis? Taip. Štai dėl ko. Priesaga
- i n i s lietuvių kalboje yra labai „populiari", plačiai 
vartojama. Iš esmės tai yra būdvardinė priesaga. Būd
vardžiai su šia priesaga daromi dažniausiai iš daiktavar
džių ir paprastų būdvardžių, pvz. medinis, sidabri
nis, saldinis, rūgštinis. Bet kai kurie būdvar
džiai dėl tam tikrų priežasčių gali sudaiktavardėti, t. y. 
gali būti vartojami kaip daiktavardžiai, gali pereiti į 
daiktavardžių kategoriją. Būdvardžiai su priesaga - i ni s,
- i n ė ir yra kaip tik iš tų, kurie lengvai sudaiktavardėja, 
pvz. šaltinis, skersinis „Querbret", krūtinė, 
rudinė, statinė, priešinė, šimtinė, alinė, 
Šilųnė, langinės, kelinės, Joninės ir k. Iš 
pradžių, būdami gryni būdvardžiai, jie buvo vartojami 
šalia daiktavardžių, kaip ir kiti būdvardžiai, reikšdami 
kurią nors vieną daikto ypatybę. Bet dėl dažno tokio 
būdvardžio gretinimo su kuriuo nors daiktavardžiu pats 
vienas pirmiau pasakomas būdvardis pajėgė sukelti mūsų 
sąmonėje tą vaizdą, kurį anksčiau sukeldavo abu žo
džiai — būdvardis su daiktavardžiu. Tuo būdu berži
nis atstoja beržinį pagali, pušinė — pušinę 
šluotą, langinės — langines lentas ar ką 
panašaus. Darant tos rūšies naujadarus sąmoningai, ta
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Šiąnakt, 1947 m. liepos 30-tą dieną pabudau neį
prastų laiku, 4-tą valandą ryto. Prieš akis stovi sap
nuotas sapnas. Grįžęs į tėviškę, priemenėje matau porą 
seserų ir mažą mergaitę. Jos kažką triūsia. Bet mano 
žvilgsnis, kaip ištroškęs vandens, ieško... motinos. 
„Kur mama?“ — pirmas prasimušęs klausimas. „Kur 
mama?“ — Jos tyli, ir sunki nuotaika, lyg po laido
tuvių, pripildo visą patalpą, pripildo mane, pripildo 
seseris. Neaiškus, baisus nujautimas mane pritrenkė — 
ir pabudau. Jaučiuosi, lyg tirštose miglose. Pirma 
mintis ir veiksmas — maldai.

— Kas čia galėtų būti? Juk vakar visai negalvojau 
apie savo motinėlę, prieš trejus metus paliktą už" 2000 
su viršum kilometrų. Nors retkarčiais tą brangų as
menį matydavau sapne, bet taip — niekuomet. Tiesą 
sakant, jos nemačiau, vien tuštumą. Tačiau ji, nely- 

e ginant Cicerono cum tacet, clamat (ir tylėdama šau
kia) mane pakėlė brėkštantį rytą iš miego ir... pas
tūmėjo rašyti. Kitaip negaliu, nors motina gal tebe
gyva. O gal jau ir mirusi? ..

I 
procedūra, žinoma, nėra reikalinga. Tada būdvardis iš 
karto „paverčiamas“ daiktavardžiu, pvz. kavinė, va
sarinė ir k.

Tos rūšies išvestiniai daiktavardžiai gali turėti įvairių 
reikšmių. Vieni reiškia tam tikras šventes, pvz. Joni
nės, Petrinės, Šeštinės, Sekminės, kiti — 
indą ar trobesį, kur laikomi kurie daiktai, pvz., 
druskinė, malkinė ir k. Kai kurie tokie išvesti
niai daiktavardžiai reiškia konkrečius daiktus, padarytus 
iš konkrečios medžiagos, kurią nurodo kaip tik to išves
tinio daiktavardžio šaknis. Taip pvz. žodis sidabri
niai, vartojamas Šv. Rašte, reiškia tam tikrus konkre
čius daiktus, monetas, padarytas iš sidabro. Mediniai 
yra iš medžio padarytos klumpės, o milinė, stik
linė, vyšninė, obuolinė yra iš milo, stiklo, 
vyšnių, obuolių padaryti konkretūs daiktai. Rožančius 
nėra paprastas rožių rinkinys, bet rožių vainikas, t. y. 
konkretus iš rožių padarytas daiktas. Kodėl tad netinka 
jam analoginis rožinio vardas? Nei kalbotyra, nei lo
gika to visai nedraudžia. O jei kam patinka, gali sau 
vaizduotis, kad rožinis atsirado iš rožinis vai
nikas, kaipip u š i n ė iš p u š i n ė š 1 u o ta.

Sutraukiant visa, kas pasakyta, trumpai, galima pasi
daryti šias dvi išvadas:

1. Daiktavardžiai su priesaga - y n a s reiškia daiktų 
rinkinį, bet susietą su nuolatine tų daiktų vieta, todėl 
rožynu negalima vadinti rožančiaus, jei net ir laiky
tume jį rožių rinkinių.

2. Rožančius nėra paprastas rožių rinkinys, bet rožinis 
vainikas, t. y. konkretus iš rožių padarytas daiktas, o 
jam pavadinti, kaip matėm, lietuvių kalboje kaip tik 
tinka išvestinis daiktavardis su priesaga - i n i s.

Tiek dėl rožinio vien kalbiniu atžvilgiu. Siūlytojai 
ir ne vien siūlytojai mano, kad ir estetiniu bei praktiniu 
atžvilgiu jis turi pirmenybę prieš rožyną. Kalbos gy
venime yra pakankamai faktų, rodančių, kad praktikoje 
šie du momentai kartais daugiau lemia, negu formali 
darybinė analogija. Bet kadangi tai yra subtylus, dau
giau subjektyvaus skonio dalykas, dėl kurio nesiginči
jama, tai šis klausimas čia plačiau ir neliečiamas. Šiuo 
rašiniu norėta tik besidomintiems tikybine terminologija 
parodyti, kad ir kalbiniu atžvilgiu ne rožynas, bet 
rožinis turi daugiau teisių pakeisti rožančių.

JUOZAS TŪZAS
r'

Keistas, mįslingas sutapimas. Nežinia, ar mano mo
tina gyva, ar mirusi. Bet taip pat nežinia, kas rytoj 
bus su Lietuva, kas su Europa, kas su visu pasauliu. 
Nuotaika, tarytum, prieš audrą. Brangioji Moterie! aš 
negaliu tavo gyvenimui duoti auksinių rėmų. Juos 
teikia pati visata, pats likimas. Visur ir viską ap
glėbęs pilkas, lyg smegenys, rūkas: ir dvasią, ir po
litiką ir ūkį. Tačiau tu, kuris skaitai šias eilutes, ma
tei kuomet nors ryto švininį rūką, buvai sklidinas 
baugiai šventos tylos ir paraližuotas laukimo, — tik, 
štai, patekėjo kamuolys, kamuolys iš aukso ir.brili- 
jantų, jis suplėšė velniškąjį pilkumą, nesuplėšė, tik 
peršvietė, tik suskaldė jo atomus ir susyk stojo diena, 
stojo jaukumas. Gal ir dabar taip bus? O gal? ...

I.
— Taigi, vaikeliai, mes augom ne taip, kąip jūs, —■ 

taip ji pradėjo savo pasakojimą. Šeši vaikai, aš ir 
penkios seserys, ūkininkiškoje pirkioje vieni tysojom 
ant suolo, ikti ką nors knebinėjom prie stalo, dar 
kiti buvom atsišlieję krosnies. Ji buvo šilta, mat, pa
kepta duona. Patalpa sklidina šviežios duonos kvapo. 
Lauke tūkstančiu vilkų staugė vėlybo rudens audra. 
Vėjo dūžis kartais būdavo toks stiprus, jog sparai 
subraškėdavo ir aš bijodavau, kad tik atlaikytų. Tai 
įprastinis vakarų vėjas, traukiąs nuo Baltijos juros.

— Ir maži būdami, turėdavome dirbti, — mano mo
tina traukė toliau plačiai užsimotą kalbą. — Iš pra
džių gaudavai prižiūrėti mažesniuosius: nešioti, kuopti, 
valgydinti. Be to, padėti ruoštis troboje. Šluoti, bul
ves skusti, indus, plauti... ką čia viską ir išpasakosi. 
Kiek patysus, nuo aštuonerių metų, reikėdavo ganyti 
bandą. O ji buvo didelė — galvijai, avys, kiaulės, net 
ir arkliai. Man didžiausias rūpestis būdavo ne pat
sai ganymas, bet kad gyvulėliai gautų paėsti. Jų bū
davo baisiai gaila. Žolę, ypač ankstybą pavasarį, daž
nai taip nugrauždvo, jog avių snukiai ištydavo. Kaip 
būdavo malonu, kai vakare pargydavai ir įžengdavai 
į šiltą trobą! Iš tikrųjų, būdavau laiminga.

— Mano mama, vaikai, buvo gera, bet griežta. Ir 
šiandien dar jaučiu, kaip ji, esant svečių, eidama pro 
šalį skaudžiai skaudžiai įgnybdavo. Mat, kad žmonės 
nepastebėtų. O, rodos, ne ko čia būta — ar mažasis 
broliukas pravirko, ar sesutė puodelį sukūlė. Įsiterpti 
į suaugusių kalbą, kai yra svečių, nei negalvok. Nors 
tas liežuvėlis nięžte niežti! Sykį tėtis nupirkęs par
nešė laikrodį ir pakabino ant pryšakinės sienos. Dar 
visame kaime to nebuvo. Aš kažin kuriuo reikalu einu 
pas kaimyną ir baimė ima, kad tik neužmirščiau svar
bios naujienos. Visą kelią kartojau: laikrodis, laikrodis, 
lakrodis... Žinotumėt, kartą mane visiškai sulupo, 
parsiguldžius kaip reikia, nežiūrėdama, kur minkšta, 
kur kieta. Pasirodo, iš kaimynų išgirdo, būk aš tai 
ir tai kalbėjus. Iš tikrųjų gi, buvau neteisingai įs
kųsta. Ji daug nes^rstydavo, nekalbėdavo. Visame 
kame buvo praktiška šeimininkė. Kad vaikams ar 
šeimynai pritrūktų maisto ar drabužių, to niekuomet 
nebuvo. Josios buvo pilnos skrynios miltų, meškamaris 
lūžo nuo lašinių palčių ir kumpių su dešromis, san
dėliukas prigrūstas molinių puodų su lydytu sviestu, 
taukais, pasakysiu, ir medum. Kartais, nejučiomis į tą 
tamsią vietelę įsmukusi, žinoma, aš to saldaus daly
kėlio palaižydavau. Kartą vos neužklupo...

— Tėtis kitoks. Jis buvo iškalbingas, net su mums, 
vaikais, mėgdavo apie šį bei tą išsikalbėti. Žinoma, 
daugiausia apie ūkį: tai, girdi, daroma dėl to, o tai 
vėl dėlto. O kai sueidavo su svetimais, — ar dar neuž-
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migot. vaikai, — tai tik klau
syk. Ypač, ištempusi ausis, 
klausydavau aš. Žinot, jis tu
rėjo aukštą ir baltą baltą 
kaktą. Taip ir matau — sėdi 
kerčioje ir visi, dideli ir ma
ži, bevalgydami, nejučiomis 
pažiūri į jį. Žiūrėk, būdavo, 
ir pabers kokią „istoriją“. 
Mat, jis ne tik stebėdavo, 
kaip žmonės gyvena, bet ir 
knygas skaitydavo. Jų gau
davo iš kunigo Martyno Se- 
derevieiaus. Tas, be vežėjo, su 
vienarkliu mažu vežimėliu iš 
Sudargo apvažiuodavo keletą 
apskričių, visur platindamas 
knygas. Jos, žinot, būdavo 
paslėptos tarp vežimėlio dvie
jų dugninių. Mat, rusų val
džia mums, lietuviams, už
draudė raštus lotynų raidė
mis, kaip nuo šimtmečių buvo 
buvę, o bruko naujus, tiesa, 
lietuviškus, bet su tokiais kei
stais Rusiškais spaudos ženk
lais. Sederavičius, lyg paukš
telis, nuolat būdavo kelionėse. 
Visuomet sustodavo pas mus 
pasilsėti. Žinot, vieną kartą 
tam brangiam paukščiui ma
melė patiekė lydekų. Tėtis 
ir sako: „Bemėsinėdami vie
nos viduriuose užtikome ... 
varlę“. Svečiui kaip kirste užkirto — daugiau nevalgė. 
Sederavičius pravažiuodamas pakelėse net piemenims 
dalydavo knygeles... ir riestainius. Kitą kartą jau 
tikrindavo, ar daug išmokę. Tas apšepusia sutana ku
nigėlis tėtei prasitarė, švietimo pareigą jam uždėjęs 
Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, kai šventinęs 
kunigu. Anuomet kunigo šventimus visi gaudavo iš 
Valančiaus rankų. Mat, Maskvos valdžia daugiau vys
kupų Lietuvai neleido. Be to, tėtis dažnai nueidavo j 
miesteli (mūs sodyba buvo pati pirmoji nuo Sakių 
miesto ir dvaro), kur mėgo plačiau išsišnekėti su kle
bonu ir vaistininku. Taip, vaikai, tėtis mėgdavo žmo
nes ir, kaip sako, buvo širdies žmogus. Ir žmonės jį 
mėgo. Nei vienos kaimo vestuvės be jo neapseidavo — 
būdavo ar piršliu ar kraitvežiu. Kraičio margas, sun
kias skrynias turėdavo išvaduoti iš ant jų susėdusių 
moterų, kurios, paleidusios gerkles, dainuodavo, girdi, 
be sidabro pinigų neišduosiančios. Štai, tėtis, ir pa
žeria joms po saują sidabrinių (būdavo mažučiukės 
penkių kapeikų monetos). Tėtis širdimi bendraudavo 
ir su darbininkais (laikydavom berną, samdinę mergą, 
anksčiau ir piemenį). Būdavo, sėdi neatsisėdi, kalba 
neatsikalba su bernu ant suolelio prieš pirkią po di
deliu kaštonu. Savaime suprantama, jog tėvai, vaikai 
ir samdiniai valgydavome prie vieno stalo ir tą patį 
valgį. Negirdėta neregėta, kad tėtis būtų kuomet ką 
geresnio ar skyrium valgęs. Tiesa, vieną kartą buvo 
susikirtęs su bernu ir išmokėjo algą prieš Kalėdas.

„Dėl ko?“ — kartu paklausėme visas šešetas. — „Ša, 
vaikai, apie tai kitą kartą, — nutildė pasakotoja, sė
dėdama lovoje. — Šiandien jau vėlu, nebent dar porą 
žodelių apie pasakas. Jų visokių visokiausių mokėjo 
„močiutė“ (taip vadindavome tėtės motiną). Būdavo, 
išsižioję jos klausomės ir žodžius ryte ryjame. Ir šian
dien mane šiurpas nukrečia, kai ji, postringuodama

apie vaiduoklį, sugrįžusį pas gyvuosius atsiimti nu
kirstosios rankos, lyg teatro vaidintoja, čiupdavo kurį 
vaikų už rankos ir vaiduokliškai sušukdavo: „Atiduok 
ranką!“ Dar ji atminė kunigą Grikietį, kuris per visą 
sekmadienio priešpietį išklausydavo išpažinties tik ko
kių penketo žmonių, taigi vieną asmenį kamantinėdavo 
po keletą valandų. Vis dėlto visi prie jo smelkdavęs!. 
Močiutės laikais į bažnyčią tekdavo eiti per didelę gi
rią. Sykį ji su būriu vyrų ir moterų pamatė atbėgant 
visą vilkų rują. Kad ims nesavo balsais rėkti — vieni 
giedoti, kiti dainuoti, ir žvėrys pasuko į šalį.

— Tiesa, būčiau pamiršusi apie gaudomą ponią. Ji 
atbėgo į močiutės tėviškę, nusimetė miestietiškus dra
bužius, persirengė kaimiete, klekt už ratelio ir įknibo 
verpti. „Kas ji tokia? — neiškentė vyriausioji mano 
sesuo. — „Cit, — hutildė pavargusi motina: — ponia 
įgraudeno namiškius, jei kas klaustų, šiukštu neišduo
ti, kad ji atbėgėlė, kad svetima. Štai, atgužėjo' Rusų 
žandarai ir kad ims klausinėti, ar čia nepasislėpus to
kia ir tokia, ji einanti prieš tėvelio caro valdžią. — 
„Kaip tai prieš valdžią? — pasiteiravusi pati pasako
janti motina. — „Ogi, vaikučiai, — paaiškinusi senelė, 
— dabar mus valdo Rusijos žiauruolis caras, tie barz
doti raudonsiūliai policininkai, apsikabinėję ginklais, 
tai buvo jo bernai. Jie nieko nedirba, bet iš Rusijos 
sostinės gauna daug pinigų. Tai lyg šunes, kurie, ir 
mušami, ištikimai tarnauja savo šeimininkui. Ot, tuos 
nežmoniškus vyrus (mes juos vadiname burliokais) 
Rusų valdžia užpiudė ant tos moteriškės, lyg skalikus 
ant vargšo zuikelio. Ji buvo iš Lietuvos sukilėlių vy
resnybės, kuri pasišovė išvaryti svetimuosius, kad 
mums neįsakinėtų, mūsų duorlos nevalgytų ir išsidan
gintų į savo miškus, į savo stepes. Juk dar prieš aš
tuoniasdešimt metų Lietuva valdėsi pati — buvo lie
tuviška valdžia, lietuviška kariuomenė ir lietuviški
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pinigai“. — „Tai močiutės žodžiai, — Jau pati baigė 
mano motina. „Atsiminkit' jūs visi, kad tai buvo per 
1863-ių metų sukilimą. Rusų nepavyko išvyti, nes kiti 
Europos kraštai mums nepadėjo, o Maskvos budeliai 
skeryčiojo kaip įerzinti jaučiai, ’■ Caras įstatė Lietuvai 
tokį generolą Muravjovą, kuris pirmasis pradėjo čia 
deginti, karti ir lietuvius varyti į Siberiją, kuri yra 
už kokio tūkstančio mylių, tuščia, be galo, be krašto 
ir šalta kaip žiemą per pačius Naujuosius Metus, Mu
ravjovas buvo nežmoniškas, lyg tikras jautis, kuris 
įerzintas nieko nepaiso, net medį ragais bado. Jei Ru
sijoje ir daugiau tokių Muravjovų būtų, tai baisu ir pa
galvoti. Juk tokie jaučiažmogiai nustelbia ir pavergia 
geruosius. O tokių ir ten turi būti, juk ir rusai moti
nų vaikai, juk ir jie žmonės.

Čia kalbėtoja, kuri pati gyvente gyveno tuo, ką sa
kė ir, man rodėsi, jautė ne tik išgyventos kūdykystės 
žavingumą, bet ir pasitenkinimą, jog tai gali perso
dinti į savo pačios vaikus, čia turėjo nutraukti. Dvie
jų jauniausių seserų akelės jau buvo sulipusios, ir jas 
reikėjo paguldyti nakčiai. Likomės tik keturi vyres
nieji, tarytumei, paskutiniai mohikanai.

— Kas yra miegas? — vėl prasidėjo pasakojimų 
pynė, — kas yra darbas? Ėjau kokius dešimtuosius. 
Tačiau vėlybą rudenį, kol dar būdavo tamsu tamsu, 
drauge su visais reikėdavo keltis ir eiti į kluoną ja
vų kulti. Mane pristatydavo nuo šalinės į aslą pėdų 
mesti. Spragilai gražiai ta-ta-ta, šiaudai, lyg pūkų 
pūkai, traukte traukia, kojelės linksta, akelės limpa .. 
Rodos, viską atiduotum, kad kviečių pėdu galėtum 
parkristi ir čia pat ant tų pėdų miegoti miegoti. Saky
davau sau, sunkiausius darbus sutikčiau - dirbti, kad 
tik gaučiau žmoniškai išsimiegoti!

— Reikėjo būtinai išmokti į knygas ar, kaip dabar 
pasakytų, skaityti. Norėti ką čia norėsi, bet tėtis .ir 
Sudargo Sederevičius neatleido. Iš maldaknygės „sle- 
bizavojau“ dvi žiemas. Būdavo, taip ir vedžioju pirš
teliu: de-vu-a, dva; es-i-a, šia — dvasia. Tik kai 
susigaudydavau raidžių tankumyne, pradėjau numa
nyti girdėtą patarlę: Baltos lankos, juodos avys — kas 
išmano, tas jas gano. Ir toji dvasia pradėjo švitėti. 
Kažką pajutau tarp juodų raidžių ir baltų lapų, bet 
taip pat kažką ir pačioje savyje. Tarytum, kas nauja 
patekėjo čia (ji ranka palietė savo krūtinę), viduje, 
kame iki tol buvo buvę migla ir tamsa. Rašyti nesi
mokiau.

— Tėvukas (tėtės tėvo kitaip nevadindavęm) turėjo 
gražų balsą. Ne tik mūsų kaimas, bet ir aplinkiniai ne 
ką kitą, tik jį kviesdavosi giedoti per šermenis ar po
terius. Ir namie, būdavo, taip Gavėnioje ar šiaip 
šventadienio pavakare, žiūrėk, ir užtrauks ką iš Kan- 
tičkų. Tuomet mane traukte traukdavo prie stalo, 
kame kerčioje, rodos, dabar matau — atsilošęs, raus
vais veidais, žilas giesmininkas. ' Nereikėdavo nei 
kviesti, balsas savaime įsiliedavo „turavoti“. Oi, gra
žus, vaikai, dalykas giesmė ir daina! Užmiršti, jog 
kątik gavai barti, nematai nei pirkios, net nejunti že
mės po kojų...

— Na, dar apie botagą. Neturėjau rožinio, tai ga
nydama ant botago prisimazgiodavau mazgų ir pote- 
tiodavau. Nežinau, ar iš tėtės, ar iš Sederevičiaus 
man buvo įstrigęs į galvą pasakojimas apie vieną pie
menėlę. Ji meldusis, kaip mokėdama. Šokdama į vie
ną griovio pusę, tardavusi „tai tau, Dieve“, o atgal — 
„tai man, Dieve“.

PIETINĖS AMERIKOS PAKRANTĖMIS
P R A N A S J. N A U MIE STIS K1S .

Ištisą pusdienį žavimės nuostabiai raudonais kran
tais ir mielai savo žalumu atsimušančiais augalais. Juo 
daugiau žiūrime, juo labiau ilgimės žemės. O iš tos 
žemės jokio ženklo. Popiečiu, visai nelauktai prie mū
sų laivo atsiranda keli maži motoriniai laivūkščiai, vi
sai nereprezentacinės išvaizdos. Juose uosto, policijos, 
imigracijos valdininkai. Vadinasi, jau dabar tikrai gau
sime įvažiuoti į uostą. Laivo salidnas prisipildo tam
siai rudos spalvos žmonių. Visi vyrai ispaniško tipo 
ūseliais. Jei kuriam vyrui ūsai prastai želia, tegu Pie
tų Amerikon nevažiuoja. Jokio pasisekimo neturės. 
Juo vešlesni ūsai, juo didesnis pasisekimas. Kapitono 
šaukiamas ateinu ten ir aš. Uosto gydytojas teiraujasi 
apie mūsų laivo sanitarinę padėtį, apie buvusias ligas, 
apie jūreivius ir keleivius. Kapitonas užsiėmęs su po
licija ir su uosto žmonėmis. Jiems svarbu kaip giliai 
vandenyje sėdi mūsų laivas, o gal uostas nepakanka
mai gilus. Formalumų galybė, galima sakyti forma
lumų taip daug, kaip Pietų Amerikoje. Maždaug pa
tenkinamai atsakę į eibes kiek kvailokų klausimų 
gauname laidimą slinkti prie krantinės. Tie klausimai 
ir pačios pigiausios rūšies kvepalai, kuriais labai gau
siai išsišlakstę ponai valdininkai įkyri mums beveik 
iki šleikštumo. Kvepalubti vyrai. Net juokai.

Įplaukiame į uostą. Jei mano valia būtų, nevadin
čiau aš šitos vietos uostu, o tiktai kažikuo sugriuvu
siu. Krantinė žemiau bet kokios kritikos. Molas nuo 

jūros pusės toks žemas ir silpnutis, kad didesė banga 
verčiasi per jo viršų ir visai nelauktai nuplaus jums 
nugarą. Kaži kada iš Vokietijos importuotas kranas 
tokiame stovyje, kad juo naudotis negalima. Jo ilga 
nosis nuvirtusi į vandenį, ir ant jo ilsisi pulkai žu
vėdrų.

Tuojau prasideda laivo iškrovimo darbai; tuojau 
laive pasidaro pilna negrų. Visas iškrovimas vyksta 
tiktai laivo mašinomis, tai darbas eina labai lėtai. 
Juodi darbininkai neskubėdami juda. Tiesa, čia nie
kada nepaskubėsi, taip karšta. Jei skubėsi, tuoj būsi 
išpiltas prakaito ir iš tavęs nebus darbininko.

Palieku laivą ir mauju į miestą. Kol aš susiruošiau, 
visi keleiviai išbėgiojo, pasilikau aš vienas, tiesą ta
riant, aš geriau mėgstu bastytis svetimame mieste 
vienas. Niekas neblaško mano dėmesio.

Kelionė iš krantinės iki uosto pastatų nepavydėtina. 
Tiesiog bridimas per purvyną. Net ir tropinei saulei 
kepinat tas purvynas neišdžiūsta. Per molą peršok
dama banga nuolat atneša naujo vandens. Uosto ir 
muitinių pastatai purvini, prišiukšlinti, ispaniško sti
liaus, arba tikriau tariant kaži kokios pašiūrės be 
langų didelėmis durimis.

Pagrindinė miesto gatvė, tiesą sakant, jinai beveik 
vienintelė einanti jūros pakraščiu, nuostabiai prišiukš
linta. Daugybė krautuvių atdaromis durimis. Visos 
prekės, ar bent pačios gerosios išstatytos tiesiai šali-
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gatvyje. Nuostabi žmonių kamšatis ir makalynė. Viso
kiais balsais viliojami prekėjai ir pirkėjai. 2—3 va
landą po piet, prasidedantis pats didysis gyvenimas 
po gerai numigto pokaičio. Iki išsižiojimo nustembu 
kainų didumu. Jos neapsakomai aukštos. Jos kelis ar 
net keliolika kartų didesnės negu New-Yorke. Tiesiog 
nuostabu. Pienas tris kart brangesnis, obuoliai, kriau
šės, vaisiai net penkius kartus brangesni negu geriau
sioje krautuvėje New-Yorko centre. Rūbai ir baltiniai 
tokios klaikios kokybės, kad net radęs gatvėje niekas 
jų neimtų, o kaina pasakiška. Nulendu į alinę para
gauti alaus. Gaunu kažikokios įtartinos buizos, visai 
be apynių, už kurią man paskaito tiek, kiek laive savo 
bufete sumokėčiau už visą tuziną. Po to dar seka tas 
nemalonumas — galutinai sugedę viduriai, ne
leidžią daryti ilgesnių ekskursijų.

Landau visomis pakampėmis, noriu susipažinti kaip 
gyvena žmonės. Tiesa, aš čia noriu iš savo pusės pa
sisakyti, kad čia aprašomi tiktai mano įspūdžiai. Aš 
nenorėčia būti neteisingai suprastas; nenorėčia, kad 
iš to būtų daromos išvados, kur gera, o kur negera 
gyventi. Kur verta, o kur neverta lietuviui emigruoti. 
Visas tas žemes aš mačiau labai trumpą laiką, vieną, 
kitą savaitę, o aš nesu taip gabus, kaip kai kurie ma
no pranokėjai ar bendralaikiai, kurie parašė „išsa
mias“ studijas su plačiomis išvadomis, su nurodymais 
apie imigravimo galimybes, kai buvo tas šalis matę vos 
kelias dienas. Neretai tos perskubios išvados nevisai 
sutinka su žemiškąja tikrenybe. Taigi, mano įspūdžiai 
yra tik klajūno pastabos o ne studija, ne įrodinėjimai. 
Tai ką aš mačiau daugiau ar mažiau atmerktomis aki
mis, dalinuosi su jumis. Tik šitaip aš tenorėčia būti 
suprastas.

Bendras viso miestelio vardas geriausiai tiktų var
gas. Eilinio žmogaus butas ir aplinka skurdi, uždarbis 
mažas, gyvenimo sąlygos net klaikios. Pusė viso gy
venimo eina tiesiai gatvėje. Pagrindinė tarnyba — 
darbas uoste. Kultūrinis lygis daugiau negu žemas. Ir 
kaip keista, tai viena iš pačių turtingiausių pasaulio 
šalių. Visas miestas pilnas apiplyšusių žmonių. O pro 
juos linksmai bėgioja naujausio tipo Šiaurinės Ameri
kos gamybos liuksusiniai automobiliai prisėdę kariškių 
ir įmantriai pasipuošusių elegantiškų ponių. Atlankau 
seną bažnyčią. Negaliu surasti jos statymo metų, nėra 
ko net pasiklausti apie tai. Bažnyčia gerokai apskur- 
dusi, nutriušusiomis sienomis, nuplikusiais paveiks
lais. Iškeltomis rankomis garsiai maldos žodžius kar
todamos meldžiasi kelios moterys. Kampe gilioje kon
templiacijoje paskendęs juodas negras. Langiukai labai 
maži, pro juos šviesos maža. Viskas sutemose ir pe- 
nusakomoje mistikoje.

Artinasi vakaras. Kopti į kalnus rodosi per vėlu. 
Imu rengtis atgal. Siauromis susirietusiomis gatvikė
mis, kurios teisingiau būtų vadinti grįstais takais, iš 
lengvo traukiu į laivą, Aplinkui zuja galybės pusnuo
gių vaikų, kuriuos gaudo pasišiaušę nuskurdę nenusa
komos veislės, išbadėję šunęs.

Kiek padoresniame bare sustoju išgerti ko nors 
šalto. Pilnas baras žmonių. Darbas uoste ir laivuose 
pasibaigė. Visi jie su ryšuliukai5 ir maišeliais. Vienas 
kitas pasikišęs po pažastim kelius lentgaliukus, mato
mai didelė kuro stoka. Dauguma ilgomis duonos ban
domis, kybančiom!5 iš jų krepšių. Bare jie visi apstoja 
prekystalį ir geria tamsiai raudonas spalvos vyną. 
Darbininkų kemšasi ir kemšasi vis daugiau ir dau
giau. Jų prisipildo pilnas baras. Lankytojai tiktai 
vyrai. Kalbos daro5! garsesnės. Kur nekur girdisi niū
niuojamos dainelės melancholiškas motyvas. Tuo moty
vu pamažu užsikrečia visas baras, visi jame esantieji. 
Motyvas nesudėtinga5 ir kiek panašus kuriam nors 
eiliniam lietuviškos dainos motyvui. Dainavimas da

rosi pilnesnis ir garsesnis, pagaliau visas baras darosi 
kaip vienas žmogus, visi pusbalsiu dainuoja: Varno5 
muchachos a casa (Varnos mučačos a kasa) Lietuviš
kai tariant būtų: eikim berniukai namo . . .

Šita jų daina, skurdi jų išvaizda, nuostabiai vienin
ga susidariusi atmosfera mane kiek jaudina. Tylus 
sėdžiu prie savo stalo ir susijaudinęs klausaus. Šian
dien gruodžio 30. Darbas pasibaigė iki sausio antrai 
dienai. Naujųjų metų atostogos. Dėl to tokia pakili 
nuotaika, dėl to ši nuostabi Lietuvos lygumas prime- 
namti daina . . .

Už baro durų iš prieblandos staiga darosi naktis. 
Ji išbaido visus baro svečius namo. Nutrūksta ta dai
na, lygiai taip pat, kaip ji netikėtai buvo prasidėjusi. 
Darosi vėla, o man reikia skubėti, kad nepramesčiau 
savo vakarienės laive.

Sekantį rytą paskubomis rengiuosi bažnyčion į 
ankstybąsias pamaldas. Visai netikėtai mano kajutėje 
atsiranda vienas keleivis švedas. Jisai irgi norėtų eiti 
kartu. Jisai sakosi niekada nematęs katalikiškų pa
maldų. Gerai eime. Pasidaro įdomu. Atsimenant tai, 
kad Švedijoje vos 500 katalikų, kad kataliku būti ten 
nėra miela. Sakysim vienas profesorius rekomenduo
damas savo svainį naujon tarnybon taip pasako: dar
bininkas geras, tvarkingas, tai vietai tiktų, bet visa 
nelaimė — katalikas . . . Dar iki šiai dienai šveduose 
gyva katalikų ujimo dvasia, pasilikusi nuo Olaf Petri 
laikų, kada Švedija karaliams padedant pasidarė pro
testantiška. Dar ir šiandien liaudis kaip keiksmažodį 
vartoja „katalikas“ „jėzuitas“ . . .

Įprastine Katalikų Bažnyčios tvarka vyksta pamal
dos. Aukštuose bažnyčios sklautuose aidi vargonai, 
altoriuje vyksta kančios ir aukos atnašavimas, o mano 
švedas nustebusiomis akimis kukliai žvalgosi. Neju
čiomis ir jis klaupiasi pakylėjimui prasidedant. Grįž
tant namo jisai rimtas ir susimąstęs. Jo nuomone, ka
talikai turi savyje kai ką daugiau, negu protestan
tizmas. Aš jį palieku jo mintims. Galvoju, jieškokite 
ir rasite.

Popiečiu jisai jau vieno manęs į miestą neišleidžia. 
Jisai skundžiasi vakar buvęs maudyklėse, užmiestyje, 
kur renkasi turtuolai, bet tikro miesto veido jis ne
matė. Šiandien jisai jau nori būti kartu su manim ir 
klajoti vargdienių kvartaluose.

Jisai, jo žmona, keturmetis berniukas ir aš landžio- 
jame po miestą žvalgydamiesi ir sotindami keleivių 
žvilgsnius. Pakeliaujame truputį į kalną, stebinantį 
mus savo raudonumu ir nuostabiai vešliai augančiais 
kaktusais ir agavomis ... _

Vakare laive balius, senųjų metų palydėjimas. Visi 
iškilmingoje nuotaikoje. Laivo svetainėje visi karinin
kai ir visi svečiai bei keleiviai. Puikūs pietūs. Dau
gybė linkėjimų ir tostų, gėrimai veltui, visi smagūs ir 
šventiški. Kapitonas su ^ąvijacijos generolu ir poniutė
mis išvažiuoja į Caracas, Venecuelos sostinę, kiti išsis
kubina į kurorto svetainę. Karininkai išbėga į uosto 
karčiamas, pasilieku apie 10 valandą aš su navigaci
jos karininku. Persirengiame į civilius rūbus ir išei
name pasivaikščioti į miestą, kuriame aidi muzika vi
sose skylėse ir pakampėse.

Laivų sirenų kaukimas, rakietų šviesos ir paskidęs 
šaudymas užtinka mudu kalnų pašlaitėje besigėrin
čius nuostabia ^mėnesiena. Pokalbis nutyla, jisai min
timis nuklysta pas savo žmoną, keturius vaikučius, 
tėvus, draugus, kurie sulaukė naujų metų laisvoje 
žemėje, o aš susimąstau, labai giliai ir stipriai apie 
visus saviškius galvodamas svajoju, kada, kuriais me
tais ir vėl mes galėsime susitikti Naumiesty ...

Laive parėjęs randu balių. Laivo vyriausias stiuar
das, ūkio viršininkas, su visu virtuvės štabu sutinka 
savo keliu nauju5 metus. Jie visi linksmi ir kiek
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kaukštelėję. Navigacijos karininką ir mane tuoj so
dina prie stalo ir prasideda nelauktos vaišės . . .

Naujų Metų rytą vyr. stiuardas pakviečia mane 
važiuoti kartu su juo j Caracas. Proga tokia puiki ir 
tokia vilinga, kad neišturiu ir sutinku. Senu sukiu
žusiu klederu, kuris kaži kada vadinosi Ford, iškeliau
jame geru popiečiu. Nuo La Guaira iki Caracas tiesiu 
keliu būtų apie 30 kilometrų, bet visas kelias eina per 
kalnus, tai to kelio susidaro net keturioms valandoms, 
daugiau kaip 60 kilometrų. Kelias nuostabiai vingiuo
tas ir reto gražumo. Aplinkui raudona žemė, o joje 
paskendę žalumynai nuostabiai vilioja akį savo kon
trastingumu. Pravažiuojame keleivinį aerodromų, iš 
kurio be paliovos keliasi lėktuvai. Kiti sukdami di
delius ratus iš lengvo leidžiasi tūpti. Lėktuvų tokia 
gausybė, kad net nuostabu. Pietų Amerikoje juokia
masi, kad nuo mulo nugaros tiesiausias kelias ant 
lėktuvo sparno. Vidurio nėra, npo arklio tiesiai į 
lėktuvą. Pietinė Amerika kontrastų žemė. Iš pačių 
primityviausių sąlygų tiesiai į moderniškas, be jokių 
viduramžių.

Automobilio šoferis labai kalbus. Nepaprastas savo 
žemės patrijotas, kuris mano, kad visakas gaminama 
tik pas juos. Aiškinu jam, kad jiems degtukus šve
dai gamina. Jis nesutinka. Rodo man degtukų dėžutę 
ir įsitikinęs įrodinėja, kad jie vietoje pagaminti o kai 
aš jam sakau, kad pusė mūsų laivo krovinio tai tik 
šitie degtukai, jisai net nubaldamas širsta, ir su ma
nim jokiu būdu sutikti nenori. Pasikalbėjimas darosi 
net per kietas, kad turiu atsisakyti aiškios savo tie
sos, kad nebūčia negailestingai išmestas iš automo
bilio . . . Nuostabus dalykas toks parapijinis patrijo- 
tizmas. Gaila, žmogelis nesupranta ir niekada nesu
pras, ką reiškia degtukai. Švedija užverčia jų rinkas 
savo degtukais, pagamintais pagal paklausėjo užsaky
mus, aplipindama juos egzotiškomis etiketėmis, ir 
gaudama labai geras monopolines pajamas. Nenuosta
bu, kad Nobelio premijos už poeziją tenka tada toms 
šalims, kurios perka degtukus iš švedų, kai tuo tarpu 
net daug gėresni poetai palieka premijomis neapdova
noti gal būt tik todėl, kad jie degtukus pasigamina 
patys . . . Suprantama, šita nuomonė tiktai mano as- ’ 
meninė, ji pasidarė po to, kai aš pasilikau visai ne
susižavėjęs Gabriele Mistrali kūriniais, nors jos vie
nintelę knygutę ištisomis dienomis studijavau kelio
nės metu laive . . .

La Guaira kelias i Caracas nuostabus savo rodos 
niekada nesibaigiančiais vingiais ir posūkiais, savo 
nuostabia aplinka, nepaprastomis žydinčiomis gėlėmis, 
puošfcinčiomis šalykeles. Sujudę žvalgomės abiem ke
lio šonais ir sustojame pasižiūrėti prie gražesnių žydin
čių medžių ar krūmokšnių. Nustebina mus vienas 
paminklas. Aukštame piedestale pastatytas sudaužy
tas automobilis, kiek panašus į mūsiškį klederą. Po 
juo parašas, jei netsargiai važiuosi tavo automobilio 
laukia toks pats likimas, o tavęs paties laukia kapai... 
Tas persergėjimas visai vietoje, nes sprandas nusisukti 
čia būtų labai lengva, pakaktų -vieno mažiuko neap
sižiūrėjimo, ir bematant nudardėtum į gražiomis gė
lėmis nubertą raudonos žemės bedugnę...

Caracas pasiekiame jau sutemus. Miestas daro la
bai gražaus įspūdžio pačiame centre, o šoninėse gat
vėse tas pats pažįstamas šiukšlynas ų- ta pati kam
šatis ir nešvara. Prezidento rūmai spindi apšvieti 
daugybe šviesų, apie juos zuja ištisos minios žmonių. 
Tirono laikai praėję, niekam nedraudžiama prisiar
tinti prie prezidento namų. Namai kiek keistokos iš
vaizdos, kažikokio kombinuotinio stiliaus, kaži kokią 
maišatis tarp modernizmo ir egzotizmo. Klimatas la
bai mielas, visai ne karšta, mat miestas gana aukštai 
kalnuose. Krautuvės pilnos visai žmoniškų prekių, 

tačiau jų kainos nežmoniškos, baisiai aukštos. Pasiž
valgę, pasižiūrėję, nustebę nepaprastomis kainomis, bi
jodami vėlybos naktis skubiname vėl į s.avo fordą, kad 
galėtume grįžti namo, atseit į laivą.

Automobilis laukia didelėje aikštėje, prie fontanų 
ir nematytų gėlių gėlyno. Aikštės krašte paminklas, 
kurio papėdę sudaro nesuskaitomas skaičius laiptų, gal 
vienintelis tos rūšies paminklas šitoje pasvietėje.

Kelionė atgal eina labai greit. Automobilis bėga že
myn visai variklio nevaromas. Kai pasiekiame laivą 
esame ir nuvargę, ir taip kupini išpūdžių, kad tuoj 
skirstomės ir skubiname miego.

La Guairoje užtrukome daug ilgiau, negu buvome 
skaičiavę. Pasitaikiusios šventės taip suvėlino laivo 
iškrovimą, kad iš ten pasijudinti teko tiktai penkta
dienio vakare sausio 3. Iki to laiko dar buvo vienas 
kitas įvykėlis. Vienas jūrininkas susirgo apendicitu. 
Teko jį palikti ligoninėje operacijai. Visai nemalonus 
reikalas, atsimenant tai, kad to krašto ligoninė labai 
savotiška. Savo gydytojų ligoninė neturi. Mieste gy
venantieji gydytojai pasiguldo savo ligonius ir pa
tys juos vizituoja ir patys juos gydo. Ligoninė čia tik 
susirgusio viešbutis. Ir nelabai kokios rūšies viešbutis, 
nes maistas turi būti pristatytas iš miesto. Ligoninės 
maistas pritaikintas tiktai čiabuviams, taip, kad ne 
kiekvienas skrandis lengvai su juo susidoros. Pati li
goninė yra didelis kiemas aptvertas iš visų keturių 
pusių pašiūre, labai aukštomis lubomis be langų akli
nomis sienomis, ir visai atviromis į kiemo pusę. Tose 
pašiūrėse patalpinti ligoniai. Vienoje pusėje įrengti 
gydymo ir operaciniai kambariai, nuo kiemo aplinkos 
atitverti vieliniais tinklais, kad nepriskristų moskitų 
ir musių, kurių čia marmėte marma. Savo jūrininką 
palikau tokioje ligoninėje visai drūčiai susirūpinęs. 
Laimei, agentūros berniukas, kuris tiems reikalams 
specialiai pristatytas, sakėsi viskuo pasirūpinsiąs. Vė
liau sužinojau, kad jūreivis pasveikęs ir sugijęs na
mus pasiekė kitu laivu pirmiau negu mes patys.

Iš La Guairos išvažiavome vakre, o jau kitą rytą 
apie 6 vi. buvome Curaco. Atrodo, kai pamini Curaco 
vardą, tai tuojau susidaro asocijacijos su garsiu Cu- 
raso likeriu. Tikriau būtų, jei susidarytu asočijacijos 
su krienais. Curaco tai sala, kurioje yra bene pačios 
didžiosios pasaulyje naftos rafinerijos ir destillacijos 
įmonės. Atvažiavus į salą pirmiausia krinta į akis, kad 
saloje kaži kas nuolat dega, nes vienoje vietoje ma
tosi nuolatinė aukšta liepsna ir dūmų debesys. Visas 
oras pritvinkęs rafinerijų dujomis ir dūmais, kurie 
savo kvapo aštrumu primena krienus. Jei mano va
lia būtų, aš šitą salą pavadinčia Krienine sala.

Anksti, iš pat ryto atsiranda uosto ir policijos žmo
nės, laivas garma vietos prie krantinės, prasideda lai
vo maitinimas skystu kuru. Mums labai nenusisekė. 
Jei nebūtume tupėję ant inkaro La Guairoje, nebūtų 
šventės mus ten užklupusios, būtume atvykę dar prieš 
naujus metus į čia, būtume gavę kurą žymiai pigiau, 
dabar kuras pabrango labai daug. Ir šitas pasivėla
vimas kaštuoja mūsų bendrovei gražaus pinigo.

Šita nuostabios strateginės vertės sala priklauso 
Olandijai. Karo metu apie ją ir jos ateitį buvo susi
rūpinę visi kariavusieji ir tik dėl to nuostabaus krienų 
tvaiko kylančio iš rafinerijų. Sala beveik ilgo agurko 
formos, su gilia įlanka viduje, į kurią įplaukia visi 
laivai, praplaukdami tiesiai per miesto vidurį siauru 
kanalu. Per kanalą judomas tiltas, kuris magiškai pa
sislenka ir prisiglaudžia prie kanalo šonų laivui pri
artėjus. Tuo metu per kanalą kursuoja keleiviniai lai
vai, kurie kilnoja keleivius iš vienos miesto dalies į 
kitą visai veltui, be jokio užmokesčio. Ir pats miestas 
nematytai švarus ir labai gražiai sutvarkytas, visai ne
nuostabu, kad Olandai ten šeimininkauja, švara ir
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tvarka tikrai kaip Olandijoje. Didžiausias kontrastas 
Venezuela!. 1

Šitoje jaukioje saloje mus vėl ištinka nelaimė. Dar 
vienas jūreivis suserga. Ir kaip ant juoko ir vėl ap- 
pendicitas. Gaunu automobilį ir vežuose savo ligonį 
pas gydytoją. Svetimoje žemėje aš joks ponas ir joks 
gydytojas, visos teisės tik vietiniams. Gydytojas, o 
šitą sykį pasitaikė tikras negras, labai malonus, išsi
mokslinęs, kalbąs europejinėmis kalbomis, pasitiko 
mus maloniai, padarė kiek paskubomis reikiamus ty
rimus savo laboratorijoje juodai sesutei padedant ir 
nusivežė mano baltą vyruką į ligoninę.

Nei ligoninės nei operacijos matyti neteko, laivo iš
plaukimo valanda sutrukdė. Taigi, vos paviršutiniškai 
pasižvalgęs šitame gražiame ir švariame miestelyje 
vėl atsidūriau savo siūbuojančiame name — laive.

Vakare, saulutei skęstant Karaibų Jūros prieblan
doje, pakėlę inkarus ir vėl pliuškenome visomis ma
šinomis, nauju kuru aprūpinti, per šiltus vandenis link 
Panamos kanalo. Panamos kanalas, vienas nuostabiau
sių žmogaus išminties ir pastangų kūrinis vilioja ir 
galybes laivų ir šimtus keleivių, bet apie tai jau kitu 
sykiu.

W. Stevenson/Matulionis

iš anglu kataliku gyvenimo

COVENTRY

. Vertėjo pastabos
Anglų'gyvenimas yra mums nepažįstamas, o tuo la

biau katalikų, kurių Anglijoj iš apie 50.000.000 gyven
tojų yra per 2.5000.000. Manau, kad „N. Gyvenimo“ 
skaitytojams bus idomu susipažinti su anglų katalikų 
parapijos katalikiškaja akcija.

Sį straipsnį paruošė spec. „N. Gyvenimui“ vietinio 
Technikos College'o prof. W. Stevenson, kuris šalia 
klebono kun. W. F. Gardner yra vienas iš vietinių 
šulų.

Abu jie yra dideli lietuvių bičiuliai, gyvai ir mielai 
padeda visais reikalais, o vasario 16 minint prof. W. 
Stevenson skaitė ir paskaitą apie Lietuvą, kurios klau
sėsi per 250 anglų rinktinės publikos.

Jų dėka L. Sąjungos skyriaus nariai turi galimybės 
susipažinti su anglais susitinkant jų šeimose. Bendrai 
anglai gyvena labai uždarai ir patekti svetimšaliui prie 
jų šeimos židinio nėra taip lengva. Tik katalikiškas 
bendrumas ir šių dviejų vyrų pastangos duoda gali
mybės mums pažinti anglo gyvenimą iš arti.

Coventry mieste iš bendro gyventojų skaičiaus 
250.009, katalikų yra 16.000, aptarnaujamų 15 kunigų 
ir pasiskirsčiusių į 2 parapijas.

Mūsų parapija yra didžiausia — 3.500 asmenų ir va- 
'dinasi Kristaus Karaliaus ir Panelės iš Liurdo parapija.

Kiekvienoj parapijoj yra keletas draugijų ir organi
zacijų, turinčių tikslo rūpinti narių dvasinius ir ben
drai socialinius katalikų reikalus.

Kristaus Karaliaus parapijoj yra sekančios katalikiš
kos organizacijos:

1. Jaunimo klubas, viena jo sekcija berniu
kams, kita mergaitėms. Nariai abiejų sekcijų nuo 14 
ligi 18 metų. Kiekvieną savaitę daromi susirinkimai 
tiek mergaičių sekcijų atskirai ir vieną kartą į mėnesį 
įvyksta bendras susirinkimas.

Šiuose susirinkimuose eina diskusijos įvairiais klau
simais katalikiškų principų dvasioje, organizuojama 
sociali funkcija, praktikuojami įvairūs žaidimai. Klūbo 
nariai dalyvauja atitinkamose katalikų draugijose ir 
bendrauja ir su nekatalikų jaunimo klubais mieste.

2. Salia to yra ir skautų grupės, kaip berniukų 
taip ir mergaičių. Jie yra kaipo dalis bendros anglų 
nacionalinės organizacijos, bet čia sudaro grupę kaipo 
katalikai.

3. Jaunų Katalikų Vyrų Draugija pri
ima nariais vyrus nuo 18 metų. Tai yra dalis nacio
nalinės organizacijos, kuri susideda iš parapijinių sky
rių. Svarbiausias tikslas yra kas mėnesinė narių išpa
žintis ir šv. Komunija.

4. Netekėjusios moterys virš 18 metų turi Mari
jos Vaikų Sodaliciją. Jos nariai renkasi kiek
vieną savaitę, garsina Dievo Motiną ir priima šv. Ko
muniją mažiausiai vieną syk į mėnesį.

5. Ištekėjusos moterys priklauso Katalikių Mo
terų Unijai, kuri taip pat skirstosi parapijiniais 
skyriais. Jos nariai mažiausiai vieną kartą į mėnesį 
eina prie šv. Komun^os, renkasi kas savaitę, aptaria 
įvairius socialius reikalus ir įvykius, veda diskusijas 
savo Interesuose. '

6. S v. Vincento a Paulo Draugijos nariai 
yra tik vyrai. Tų tikslas lankyti savo parapijoj netur
tinguosius ir į nelaimę patekusius jų namuose, padėti 
materialiai ir savo patarimais. Lankomasi ir ne pas 
katalikus nedarant religinio skirtumo. Nariai renkasi 
sykį į savaitę. Vizitus pas nelaiminguosius praktikuoja 
poromis.

.7. S v. Sakramento Gildija yra brolija, kurios 
tikslu yra auginti pamaldumą ir garbinimą Šv. Sakra
mento. Nariais gali būti visi parapijos katalikai.

Be šių parapijinių organizacijų mes turime Coventry 
bendrų visoms katalikų parapijoms tai Kolumbijos 
Vyčiai, Katalikų Mokytojų Federacija 
ir Katalikų Profesinių Unijų Susivieny- 
j im a s.

Šiam prof. Un. Sus-mui priklauso katalikai vyrai ir 
moterys, kurie priklauso įvairioms profesinėms bend
roms misijoms. (Būdami įv. sąjungų nariais, katalikai 
sudaro ir savo vienetą. Vert, pastaba.) Šio susivienijimo 
tikslas yra padrąsinančiai veikti visus katalikus dėtis 
prie atitinkamų profesinių s-gų, būti ten aktyviais na
riais, ginti savus interesus bendrose s-gose. Judėjimas 
yra bendras, o čia gvildenami tik nuosavi skyriaus 
reikalai.

Daroma pastangų suorganizuoti visus katalikus, 
priklausančius b. profesinėms sąjungoms šiame mieste.

Bendrai raginama ir padedama katalikams profesio
nalams tinkamiau įsigilinti į katalikų principus ir ginti 
juos, kada jie pažeidžiami.

Kiekvienais metais vasario mėnesį būva bendras vi
sos parapijos katalikiškų organizacijų rengiamas pobū
vis, kuriame šokama, dainuojam, prambgaunama ir 
bendrai linksminamasi. (Šiame pobūvy lietuviai šįmet 
dalyvavo programoj su dainomis ir tautiniais šokiais. 
Vert, pastaba.)

Bendrai iš visų parapijonų apie 50% priklauso kata
likiškoms organizacijoms.

Šio mūsų numerio viršelis, padarytas dailininko A. 
B e r z i n š , vaizduoja šv. Jono Apreiškimo 12 persky
rimo 1 eilutę. Regėtojas išvysta danguje Bažnyčios 
simbolį: moterį, saule apsivilkusią, mėnulis po jos 
kojomis, ir žvaigždžių vainikas ant jos galvos. — Bet 
jos kūnas kartu yra palaimintoje būklėje, ji kenčia 
gimdymo skausmus ir šaukia. Viename piešinyje sunku * 
yra šį visą vaizdą išreikšti. Dali. A. Beržins vaizduoja 
čia pirmąjį vaizdo momentą.
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GIESMĖS CHORAMS
Liet. Kat. Tremt. Bažnyt. Muzikos Komisijos leidinys

Popiežiškojo bažn. muzikos Instituto Romoje profeso
rius d r. F. Zehrer (austrų tautybės) išreiškia savo 
nuomonę apie „Giesmes chorams" sekančiais žodžiais:

Nemokėdamas lietuviškai, lietuvių kompozitorių muzi
kos kūrinėlius, išleistus rinkinėlyje „Giesmės chorams", 
aš galiu svarstyti tik' iš muzikinės pusės. Apskritai 
imant, šitos visos kompozicijos yra be priekaišto. Pav., 
giesmėse: Didis galingas, Neapleiski mūsų, Skaisčiausio
ji Marija, pasitaikančios kvinčių paralelės galima patei
sinti harmoninio stiliaus laisvumu. — Paprastas balsų 
vedimas nesudarys giedotojams jokio didelio, sunkumo. 
Šitai leidžia manyti, kad kompozitoriai tyčia
norėjo rašyti lengvu stiliumi, atsižvelgdami į
liaudies choro jėgas. — Nei kūrinių harmo
nijoje nei jų melodijose negalima nieko pa
stebėti, ką būtų galima Vadinti tipiškai lietuviška,- taip 
pat arba visai panašiai jie būtų galėję būti sukurti ir 
Vienoje arba kur nors Vokietijoje, t. y. ir ne lietuvio 
kompozitoriaus. Argi lietuvių tauta nebeturėtų jokių ver
tingų religiniai tautinės muzikos gėrybių (motyvų, for

mų ir panašiai), kurios josios savajai muzikai duotų 
ypatingą charakterį ir grožį? Šitą klausimą atsakyti ir 
tuo būdu duoti tautinei muzikai iniciatyvos būtų daug 
vertingiau ir naudingiau, negu kad lengvai saldžiu sti
liumi norėti patikti. — Šitos trumpos mano pastabos 
tebūna paskatinimas sekančius leidinėlius sudaryti iš ' 
lietuviškai tautinių giesmių su savo muzikiniu charak
teriu.

KELETAS MŪSIŠKIŲ PASTABELIŲ;
Dirigentui ir giedotojams sudarytų labai didelį pato
gumą, jei visas giesmės tekstas būtų po gaidomis. Tai 
nesudarytų daug daugiau darbo ir spausdinimo išlaidų. 
Be to, patogumo dėliai turėtų būti taip pat žiūrima, kad 
spausdinant giesmės būtų taip suskirstomos; kad kuo 
mažiausiai tereikėtų vartyti ir pats vartymas būtų kuo 
lengviausias (pav., prie pauzos). Giesmių sąsiuvinio 
praktiškumas, jį vartojant, yra daug svarbesnis dalykas, 
negu jojo giesmių suskirstymas pagal jų hierarchinę 
tvarką.

Po giesmės „Iš gilybių“ padėta pastaba: „Originalas 
c-mol" turėtų stovėti prie giesmės muzikos, o ne kaip 
čia prie jos teksto, nes tai neliečia teksto, bet liečia 
muziką.

Kad kompozitoriai dažniausiai nėra kartu ir poetai, 
niekas nesistebės ir kiekvienas nujaus, kad jie stengi
asi savo kompozicijoms parinkti kuo vertingiausius tek
stus. Jeigu jau iš dainos laukiama atitinkamo turinio, 
tai juo labiau iš giesmės, kuri yra garsi malda. Dėlto 
būtų labai girtina ir sykiu lauktina, kad poetai kartu su 
rimtais teologais kompozitoriams čia ateitų broliškon 
talkon ir padėtų išvengti į mūsų giesmių lobyną įsprau
sti tokias, kurios giesmės — maldos vardo nėra vertos: 
pav., „Graži tu, Marija" gali būti daugelio labai mėgi
amas eilraštis, bet niekad negali būti rimta giesme.

Mums yra gerai žinoma, kiek daug sunkumų reikia 
nugalėti, spausdinant muzikos veikalėlį. Dėlto mes čia 
juo labiau sveikiname Liet. Kat. Tremt. Bažn. Muzikos 

Komisijos padarytą darbą ir tąjį užsimojimą po šio I 
sąsiuv. „Giesmes Chorams" leisti ir II, III ir t. t. Mes 
jai šitame religiniai kultūriniame darbe linkime geriau
sio pasisekimo ir tikimės, kad tuo būdu mūsų lietuv. 
chorams bus suteikiama didelė pagelba. 

/ .
Kun. Leonardas Gižinskas 

DOROVE
Vadovėlis aštuntai klasei. Tai vienuoliktas Šv. Sosto 

Delegatūros Lietuviams leidinys. Tiražas 2.000 egz. in 
8'. Puslapių 90. Spausta pas A. Gottlieb und J. Oss
wald, Kirchheim-Teck. Metai nepažymėti.
, Šis Pijaus Kirvelaičio darbas yra mūsų senas pažįsta
mas. Tai yra tikrumoje antra laida „Katalikų Doro
vės Mokslo“, kuris buvo Lietuvoje pasirodęs, berods, 
1929 metais ir daug patarnavo Lietuvos gimnazijų mo
kiniams bei religijos mokytojams.

Lietuvoje buvo ir daugiau dorovės mokslo vado
vėlių. Bet Kirvelaičio parašytasai visus kitus nukon
kuravo. Jojo prerogatyvos: sistematinis nuoseklumas, 
geras medžiagos suskirstymas, pavyzdingas atskirų 
straipsnelių apdirbimas, taisyklinga kalba, aiškus min
čių formulavimas. Kadaise Lietuvoje vienas nekata
likiškų pažiūrų gimnazijos mokytojas pavartęs P. Kir
velaičio „Katalikų Dorovės Mokslą“, pasakė: „Tai 
pirmutinis visiškai kultūringas tikybos mokslo vado
vėlis, kurį man teko matyti“. Atrodo, kad pažyminys 
„Kultūringas“ buvo tuo atveju skirtas pirmoje eilėje 
kalbomojo vadovėlio formai bei jojo išorei. Tačiau, 
tasai adjektyvas būtų galima palikti, kalbant ir apie 
turinį. Nereikia pamiršti, kad tasai pasikalbėjimas 
įvyko, bemaž, prieš 20 metų. Būtų buvę tikrai liūdna, 
jei mūsų religinių vadovėlių rašytojai bei leidėjai ne
būtų nuo ano laiko padarę jokios pažangos. Naujoji 
P. Kirvelaičio darbo laida tikrai nieko neprarado iš 
savo senųjų tobulumų.

TĖVAI IR VAIKAI > \
Petras Maldeikis. Šv. Sosto Delegatūros Lietuviams 

leidinys Nr. 10, 1947 m., tiražas 2.000, 32 pusi, in 8’. 
Gerbiamasai Hanau gimnazijos direktorius apdovanojo 
mūsų tremties visuomenę palyginti trumpu laiku, 
štai jau antru gerai pavykusiu, nors ir nedideliu, dar
bu iš pedagogikos srities. Ne taip jau seniai mes 
džiaugėmės toje pačioje vietoje dėl jojo sudėtinio 
darbo su prof. A. Maceina „Lyčių problema“. Kaip 
tada, lygiai taip ir dabar iš leidinio puslapių kalbą į 
skaitytoją eruditas, pedagogikos praktikas; rimtas, 
nuoširdus ir giliai inteligentiškas asmuo. Jis žino, ko 
nori. Ir tai ko nori pavyzdignai atlieka. O jo norėta, 
padėti tėvams' susigaudyti sunkiose praktinio auklė
jimo problemose, kad suradus tą auksinį vidurio ke
lią, kuris nelengvai atrandamas tarp lepinimo pedago
ginės anarchijos ir to laikymo vaiko prie^ žiursto ar 
sijono, kuris dažnai priveda prie menkavertiškumo 
sąmonės pavojaus. Direktoriaus P. Maldeikio dar
bas sudaro gražų konspektą tų psichologinių, peda
goginių bei specialių moralinių dėsnių bei taisyklių, 
kurių reikalinga laikytis, norint atlikti sunkias ir ši
ais laikais ypatingai sukomplikuotas tėvų, kaip auklė
tojų pareigas. Galimas dalykas, kad nevisiems tėvams 
P. Maldeikio darbas bus, taip sakant, visiškai įkan
damas. Jis reikalauja iš skaitytojo tam tikro pasiren
gimo. Tačiau netik intelektualinių profesijų atstovai, 
bet ir „apsitrynę“ miestelėnai galės atrodo, šiuo mūsų 
pedagogo darbu pasinaudoti, jei skaitys jį, kaip stu
diją, o ne kaip romaną. Mes linkime, kad šis P. Mal
deikio darbas kuo plačiausiai pasklistų mūsų trem
ties šeimose, kur santykiai tarp tėvų ir vaikų, deja, 
toli gražu — nėra visada idealūs.
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atgaivinti, bet ir puikiai suorganizuoti. 
Pažymėtinas yra jo įsteigtas Bažnyčios 
fondas, kuris yra labai išgarsėjęs ir 'su
telkęs nemažą pinigų sumą. Šiuo metu 
Maspetho fondas turi apie 50.000 dolerių. 
Kunigas Balkunas darbuojasi visuo
meninės šalpos veikloje ir ypač rūpinasi 
bendro sutartinio visų pažiūrų Amerikos 
lietuvių darbo suorganizavimu, šia pro
ga mes siunčiame monsignorui Balkūnui 
nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus.

TEATRO SĄJUNGA MUNCHEN’E

Tiesa ir naujumai teologijoje
„Oservatore Ramano" yra įsidėjęs 

Tėvo Cordovani O. P. straipsnį, ku
ris kalba apie liturginę popiežiaus 
encikliką. Kas yra šią Pijaus XII en
cikliką rūpestingai perskaitęs, tas 
galėjo joje pastebėti porą dalykų. 
Pirma: daugybė pasmerktų klaidų 
ir atitaisytų doktrininių iškrypimų ir 
antra: mokomojo Bažnyčios autori
teto lygiai taip glaudus sąlytis su 
tradicija kaip ir su progresu. Bažny
čia nereikalauja iš teologų neklaidin_ 
gurno, bet jį iš jų reikalauja išmin
ties ir protingumo. Diskretumas, 
kurį šv. Benediktas laikė visų dory
bių motina, yra kaip auksas; Visi jo 
trokšta, bet ne visi jo turi. Gerų in
tencijų teologijoje neužtenka. Jų ne
užtenka ir gyvenimo praktikoje. Ge
ros intencijos turi atitikti tiesai. Iš
tikimybė tradicijai įpareigoja mus 
geriau pažinti dieviškąjį apreiškimą, 
labiau prisirišti prie krikščioniškos 
tiesos, kuri yra visokio progreso nor_ 
ma. Tas, kas neturi solidaus pag
rindo, tas negali progresuoti, bet tik 
pagesti. Yra didelis pasitenkinimas 
kontempliuoti ta šviesos srovę, ku
rią apreiškimas yra išliejęs pasau
lyje. Bet jeigu nebūtų neklaidingo 
mokytojo, kuris prašalintų nuo jos 
šešėlius, mes ir pačią dievišką saulę, 
pakeistume į naktį. Žinoma, klysti 
yra žmoniška, bet tik pasilikimas 
klaidoje yra nusikalstamas dalykas.

Nauja Sąranga Europoje
Tarptautinis socialinių mokslų ir 

politikos institutas, veikiąs Šveicari
joje prie Friburgo universiteto, savo 
posėdžius šiemet turėjo kovo mėnesio 
pabaigoje Regensburge. Suvažiavimo 
tema buvo: federalizmas ir Jungti
nės Europos valstybės. Institutas 
veikia, pasiremdamas krikščioniško 
tikėjimo pagrindais. Jis nori išaiš
kinti prigimtosios teisės ir krikščio
niškos socialinės filosofijos, valsty
binės teisės ir ekonomijos pagrindus, 
kurie šiandien Europoje yra gyvy
bingos reikšmės. Konferencijoje da
lyvavo apie 100 mokslininkų, įžymių 
politikų ir ūkio žinovų iš Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos, Šveicarijos, 
Olandijos, Austrijos, Ispanijos, Ar
gentinos ir Vokietijos. Suvažiavimo 
dalyvių tarpe buvo prieita įsitikini
mo, kad reikia apriboti absoliutinį 
suverenumą ir dalį jo teisių per

leisti valstybių sąjungos valdžiai. 
Reikia į suverenumo sąvoką grąžin
ti seną, krikščionišką jos turinį. 
Vienos kultūros filosofas Alois 
Dempf visiems suvažiavimo daly
viams pritariant, pareiškė, kad da
bartinė suverenumo sąvoka, kuri yra 
kilusi iš Bodinus, yra formalus pa
skelbimas kovos krikščioniškajam 
federalizmui ir krikščioniškajam pri
klausomybės principui ir yra ne kas 
kita, kaip juridinė fikcija. Busimo
ji Europos federatyvinė sąjunga tu
ri išlaikyti natūralinę savo valstybių 
struktūrą, bet ji turi neužsikonser
vuoti anarchiniame suverenumo 
principe.
EICHSTETTO LIETUVIŲ KUNIGŲ 
SEMINARIJA

1944 m. spalio mėn. į Eichstetto semi
nariją rinkosi iš visų kraštų lietuviai, 
kur jie vietos vyskupo ir seminarijos va
dovybės buvo šiltai priimti. Neseniai 
miręs Eichstetto vyskupas Mykolas 
Rackel buvo tikras lietuvių geradarys ir 
nenuostabu, kad jis jų buvo vadinamas 
savo vyskupu. Jo mirtį lietuviai kleri- 
kai labai apgailestavo. 1945 m. seminari
joje buvo 85 lietuviai ir 14 vokiečių 
klerikų. Pati seminarija savo studentais 
buvo tapusi beveik lietuviška. Tais pa
čiais metais 5 priėmė kunigystės šventi
mus, o pora desėtkų išvyko studijuoti į 
Romą. 1946 m. įsišventė 8 kunigai. 1947 
m. įsišventė 2 kunigai. 1947—48 m. žiemos 
semestre buvo 37 klerikai. 7 klerikai, bi
jodami tarptautinės politikos posūkių ir 
nepasitikėdami tremties gyvenimo būkle 
išemigravo į užjūrį: Australią ir Kana
dą. To paties semestro metu vienas įsto
jo į saleziečių vienuolyną. 1948 m. va
saros semestre studijuoja 29 klerikai. 
Vyskupijomis jie yra šitaip pasiskirstę: 
vienas Kaišedorių, 5 Kauno, 4 Panevėžio, 
12 Telšių. 5 Vilkaviškio, 2 Vilniaus. 3 dėl 
lygos yra savo studijas laikinai pertrau
kę. Dabar seminarijoje yra 148 vokie
čiai klerikai, iš kurių 54 yra Eichstetto 
vyskupijos, kiti 94 priklauso 15—kai Vo
kietijos ir kitų rusų okupuotų kraštų 
vyskupijoms ir 8—niems ordenams bei 
vienuolynams. Taigi ši teologinė aukštoji 
mokykla yra plataus masto įstaiga ir 
turi gerą vardą teologiją studijuojančio 
Europos jaunimo tarpe. Seminarijos 
įrengimai yra moderniški, patalpos erd
vios ir visa aplinka teikia jaukų ir ramų 
vaizdą. Lietuviai šioje įstaigoje turi ypa
tingas teises. Jie turi savo atskirą rek
torių, kuris tvarko lietuvių studentų gy
venimą, Juos globoja ir auklėja, bei vo
kiškoje seminarijos vadovybėje eina 
tarpininko pareigas. Tuo rektoriumi da
bar yra prof. dr. Pr. Manelis.

KUNIGAS BALKUNAS — 
MONSIGNORAS

Amerikiečių spauda praneša, kad 
Maspetho klebonas, kun. Jonas Balkunas 
yra šv. Tėvo Pijaus XII pakeltas mon- 
signoru. Tai bus bene pats jauniausias 
monsignoras lietuviškosios dvasiškijos 
tarpe. Šiuo metu kunigas Balkunas te
turi 45 metus amžiaus. Jis yra gimęs 
JAV., mokėsi Lietuvoje ir Amerikoje. 
Įšventintas kunigu Amerikoje. Savo va
dovaujamą parapiją jis sugebėjo ne tik

S. m. gegužės pradžioje MUnchen’e iš
kilmingu susirinkimu, kuris buvo trans
liuotas per radią įsteigta MUnchen'o tea
tro bendruomenė. Joje dalyvauja teatra
lai, literatai ir muzikai. Sąjunga yra 
vyskupo Neuhausler globoje. Dr. Walter 
von Miller savo atidaromoje kalboje iš
kėlė teatro pašaukimą būti krikščioniš
kosios Vakarų Europos kultūros šaukliu. 
Tai nereiškia — kalbėjo jis — kad turė
tų išnykti skirtumas tarp scenos ir sa
kyklos. Scenoje turi būti vietos naujai 
kylančioms idėjoms ir sąjūdžiams. Ta
čiau mes atsisakome į sceną įsileisti 
viską griaujantį nihilizmą ir rėkiančią 
nedorovę net tuo atveju, kada šitie nuo
dai yra mums patiekiami apgaulingai 
puikiame įpakavime: puikioje režisūroje, 
brangiame ir viliojančiame pastatyme. 
Mes turime apsiginkluoti prieš šiomis 
puošmenomis apsivilkusį klaidingą da
lyką.

TARPTAUTINE KATALIKIŠKŲJŲ 
MOKYKLŲ SĄJUNGA

Kipa iš Vatikano praneša, kad yra 
ruošiamasi tarptautinei katalikiškųjų 
mokyklų sąjungai steigti. 1946 m. Buenos- 
Aires buvo jau šiaurės ir pietų Ameri
kos katalikiškųjų mokyklų kongresas. 
Jis priėmė rezoliuciją, kad ši sąjunga 
butų išplėsta visame pasaulyje. Ta pa
čia kryptimi dirba ir Vatikano semi
narijų ir universitetų kongregacija. Kaip 
patirta yra projektuojama centrinė 
įstaiga, kuri jungtų bendradarbiavimui 
viso pasaulio katalikiškas mokyklas. 
Tikimasi, kad kitais metais bus baigti 
pasiruošimo darbai ir šventaisiais metais 
bus galima sukviesti į Romą didelį kata
likiškojo auklėjimo kongresą. Ta proga 
manoma suruošti ir katalikiškojo auk
lėjimo parodą. Planuojamai katalikiškų 
auklėjimo įstaigų konfederacijai bus lei
džiamas pusmetinis žurnalas lotynų kal
boje.

APAŠTALAVIMAS DARBDAVIŲ TARPE
Ispanijos vyskupas Jaen yra parašęs 

ganytojinį laišką, kuriame kelia reikalą 
apaštalauti darbdavių tarpe. Laiškas 
prasideda Baimes ir Donoso Cortes cita
tomis, kurie jau seniai pramatė dabar
tinį chaosą. Toliau vyskupas pažodžiui 
rašo: ,,Mes esame liudininkai išsiveržu
sios andros. Iš kraujo, ugnies ir nuosė
dų pogrindžio pragariško triukšmo ap
supta išsiveržė XV šimtmečio litera
tūrinė revoliucija, XVI šimtmečio reli
ginė revoliucija, XVII šimtmečio filoso
finė revoliucija, XVIII šimtmečio poli
tinė revoliucija, XIX šimtmečio socialinė 
revoliucija, kuri mūsų šimtmetyje yra 
tapusi visuotine religine revoliucija." 
Kreipdamas žvilgsnį į ateitį ir ieško
damas išeities iš visuotinio sunaikinimo 
vyskupas rašo: „Nėra jokios kitos pa
galbos, kurios dėka džiunglės vėl taptų 
taikingomis valstybėmis, kaip tik ta 
viena, kad turtingasis ir vargšas altori
aus papėdėje vienas kitą krikščioniškai 
pabučiuotų. Vyskupas atkreipia toliau 
dėmesį, kad evangelija ir jos išaiškini
mas, kurį yra patiekę popiežiai ir pa
vieniams žmonėms ir tautoms, fabrikan
tams ir verslininkams teikia protingiau
sią socialinio klausimo sprendimą. Jis 
reikalauja, kad verslininkai butų supa- 
žindyti ir išmokyti tų tiesų, kurias apie 
socialinį gyvenimą yra paskelbę popie
žiai Leonas XIII, Pijus XI ir Pijus XII.

— Vengrijos katalikai skautai sustabdė 
savo veikimą, nes nebuvo galima toliau 
garantuoti jų asmeninio saugumo.
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— „Kaip prancūzai mes nepripažįstame 
tos mokyklos, kurioje nieko nekalbama 
apie tėvynę, o kaip krikščionys mes 
nepripažįstame taip pat tos mokyklos, 
kurioje nieko nekalbama apie Dievą!“ 
Šiais žodžiais 1.800 prancūzų parapijų at
stovų savo suvažiavime protestavo prieš 
laicistines mokyklas.

— Judėjos tyruose vienoje uoloje be
duinai rado daug manuskriptų. Kaikurie 
iš rastų manuskriptų yra beveik 2.000 
metų senumo. Čia yra rastas seniausias 
biblijos rankraštis hebrajų kalba.

— Yra daromi pasiruošimai sušaukti 
Europos katalikų suvažiavimą. Suvažia
vimui vieta yra pramatoma Luxembur- 
gas. Jis yra palyginti iš visų pusių leng
viausiai pasiekiamas.

— Popiežius Pijus XII pasiuntė Mek
sikos arkivyskupui laišką ten vykstan
čio tarpąmerikos skautų suvažiavimo 
proga. Laiške Popiežius skautus laiko 
vykusia pedagogine sistema jaunam žmo
gui ugdyti.

)
„PAX CHRISTI“, SĄJŪDIS

Po karo susikūręs sąjūdis „Pax 
Christi“ savo uždaviniu turi ugdyti 
Tautų brolybę keliant jų katalikiš
ką susipratimą. Sąjūdžio judintojas 
yra Liurdo vyskupas Theas. Sąjūdis 
jau yra suspėjęs išsiplėsti visuose 
Europos katalikiškuose kraštuose ir 
turi didelį hierarchijos ir tikinčiųjų 
pritarimą. S. m. liepos 26—30 die
nomis šaukiamas šio sąjūdžio kon
gresas Liurde. Kalbama, kad porai 
traukinių iš Vokietijos vykstantiems 
kongreso dalyviams karinės valdžios 
leidimas yra duotas.

S. m. kovo mėnesį „Pax Christi“ 
sąjūdžio kongresas vyko Vokietijoje 
Kevelaer mieste, kuris yra vadina
mas Vokietijos Liurdu. Šiame kon
grese dalyvavo Liurdd vyskupas 
Theas Olandijos Belgijos ir Luxem
burg© atstovai kurie asistavo, vys
kupui Munch laikančiam sumą. 
Kongresas vyko Kolno kardinalo 
Fringo globoje. Jame vien sąjūdžio 
vadų iš įvairių Vokietijos vietų da
lyvavo apie 500 asmenų. Dviejų kon
greso dienų metu, pasidalinę į 5 ko
misijas, sąjūdžio vadai diskutavo 
taikos problemas ir katalikų parei
gas jai įgyvendinti.

Religijos klausimas J.A.V. moky
klose

Vyriausias J.A.V. teismas Vašing
tone nesenei nusprendė kad religi
jos pamokų įvedimas j valstybinių 
mokyklų mokslo planą yra neleisti
nas dalykas. Ekumeninės Bažnyčių 
Tarybos spauda Ženevoje rašo, kad 
šito teismo sprendimo galiojimo lau
kas dar nėra visiškai aiškus. Tačiau 
viena yra aišku, kad religiniam 
auklėjimui J.A.V. jis turės labai 
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sunkių pasėkų. Žinomas protestantų 
savaitraštis ..The Christian Century“ 
yra nuomonės, kad su šiuo sprendi
mu Bažnyčios ir valstybės atskirimo 
principas yra gavęs tvirtą ir atrodo 
paskutini patvirtinimą. Teismo 
sprendimas „atitaisė protestantizmo 
klaidą norinčią religijos mokyti dar
bo dienomis“.

Dr. Roy G. Ross iš tarptautinės re
liginio auklėjimo tarybos pareiškė: 
„Su šiuo nutarimu dalykai dėl to 
yra tokie rimti, kad jis parodo, jog 
valstybė iš pagrindų yra perėjusi iš 
nusistatymo draugiškai ir gera va
lia bendradarbiauti su Bažnyčia į 
neitralią laikyseną, jei nesakyti, į 
visišką nesidomėjimą religiniais 
klausimais, kas jokiu būdu, neati
tinka amerikietiškai tradicijai“. Prof. 
Niebuhr šias mintis papildydamas 
pridūrė; „Ar galime mes savo ben
druomenę išlaikyti vien tuo, kad 
mūsų kultūra bus išvalyta nuo vi
sokių religinių skirtingumų, arba 
kad bus tvirtinama, jog tokių skir
tingumų joje nesą? Turbūt daugiau 
mūsų bendruomenei būtų pasitar
nauta, jeigu mes, nepaisant mūsų 
tarpusavio skirtingumų mokytumė
mės sugyventi. _ Ar šis vyriausiojo 
teismo sprendimas neatidengia silp
nąją amerikietiškos kultūros vietą, 
būtent jos kiaurumą? Męs esame 
patekę į pavojų, kad mūsų vienybė 
bus ginama gyvybinių mūsų kultū
ros jėgų sąskaiton. Tokiu būdu atsi
radusi dvasinė tuštuma duoda pro
gos ateiti „septynioms kitoms dva
sioms, kurios yra piktesnės už pir
mąją.“

Lenkų bažnyčios lobiai kanadoje
Lenkų Bažnyčios lobiai, kurių tar

pe yra senų ir brangių gobelenų, 
dabar yra paimti į vieną Quebeko 
muziejų ir padėti policijos priežiū
roje. Iki šio laiko jie buvo saugo
jami viename vienuolyne. Turtų 
perkėlimas buvo padarytas įsakius 
Quebecko provincijos ministeriui, 
susitarus su Bažnyčios vyresnybe. 
Po Lenkijos kapituliaicijos šie tur
tai buvo atvežti į Kanadą per Ang
liją. Ekzilinė lenkų vyriausybė bu
vo juos padėjusi viename vienuo
lyne. Varšuvos vyriausybė deda, vi
sas pastangas tuos turtus išgauti. 
Tačiau iki šiol jiems buvo atsakyta 
neigiamai. Dabar, įvykus keletai pa-

— Čikagoje jau veikia apie 7.000 
televizijos priimtuvų. Vyskupas pa- 
gelbininkas patarė klebonams, kad 

sikėsinimų turtus išvogti, jie tapo parapijos salėse ir mokyklose tele- 
perkelti iš vienuolyno į muziejų. vizijos aparatai taip pat būtų įtaisyti.

Amerikiečių kolegija Romoje
Šv. Tėvas Pijus XII pasiuntė 

J.A.V. episkopatdi laišką, kuriame 
jis juos sveikina įsteigusius ameri
kiečių kolegiją šventajame mieste. 
Kolegija yra skirta kunigams, ku
rie studijų tikslais lankysis Romoje. 
Ji yra erdvi, talpys apie 300 stu
dentų. Popiežius, savo laiške prime
na, kad pirmoji amerikiečių kolegi
ja Romoje jau buvo įstaigta Pijaus 
IX laikais ir jos mokiniai daug pri
sidėjo prie įgyvendinimo gerų san
tykių tarp amerikiečių tautos ir šv. 
Sosto. „Kai mes žvelgiame į Romos 
miestą — rašo Popiežius — mes ma
tome čia iš viso pasaulio susirinkusį 
jaunimo žiedą; visus juos gaivina 
tas pats tikėjimas, tie patys idealai, 
visi yra ugdomi to paties mokslo, 
visi dalyvauja toje pačioje aukoje 
ir tas pats ryšys juos visus jungia 
ir su mumis. Šis vaizdas • pasaulio 
valdžioms ir visoms tautoms duoda 
puikų vienybės pavyzdį, jiems paro
dydamas, kad įvairių tautų žmonės 
gali gyventi taikoje ir meilėje. Bu
vimas Romoje šitų tūkstančių jau
nų žmonių, kuriems vėliau bus skir
ta atlikti svarbų uždavinį, mums yra 
didelė paguoda“. Dėlto Popiežius lai
mina įsteigtą kolegiją ir sveikina 
Amerikos episkopatą čia siunčiantį 
studijuoti savo jaunimą.

Ateitininkų studijų dienų atgarsiai
Š m. vasario 9 iki kovo 8 d. už- 

sitęsusios ateitininkų studijų dienos 
Fūssene, Bavarijos Alpių papėdėje, 
rado gražaus' atgarsio pasaulio spau
doje. Prancūzų laikraštis-„La Croix" 
pranešdamas apie gausiai lankytas 
ateitininkų studijų dienas, kuriose 
jų dalyviai turėjo progos paklau
syti lietuviškų profesorių paskaitų, 
paskelbė naujos ateitininkų valdy
bos išleistą atsišaukimą į viso pa
saulio šviesuomenę Lietuvos reika
lu. Laikraštis pąžymi, kad atsišau
kimas yra pasirašytas 180 atstovų. 
Laikraštis paduoda stambią atsišau
kimo ištrauką, kurioje nušviečiamas 
lietuviškos šviesuomenės likimas 
pradedant pirmąja Rusijos okupaci
ja, baigiant dabartine DP būkle sto
vyklose.
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