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Kun. Antanas Liuima, SJ

D I D Ž I Ą J Ą  D A B A R T I E S  P R O B L E M Ą  A P M Ą S T A N T
Vos pažvelgę į dabarties gyvenimą pastebėsime, kad visa, kaip sakė 

senovės filosofas, juda, sukasi kaip karuselėje, kad nieko nėra pastovaus. 
Vieniems dabarties gyvenimas yra didelės krizės laikotarpis, kitiems - tik 
paprasta normalios gyvenimo raidos apraiška. Vieniems tai atrodo išsiilg
tos pažangos ir laimėjimų metai, kitiems, priešingai, didelio išsigimimo ir 
kone visiško pralaimėjimo epocha. Vieniems šis sukrėtimas duoda vilties 
artimoje ateityje laukti geresnių ir pastovesnių laikų, kitiems - tai tik 
pranašas artėjančio visiško chaoso, pasibaisėtinos anarchijos. Kad ir ko
kios būtų kraštutinės nuomonės, stebinčiam įvykius yra aišku, kad gyve
name didingos revoliucijos laikotarpyje. Iš siauro, planetarinio pasaulė
vaizdžio pereiname į platų, atvirą, kosminį pasaulėvaizdį. Akiratis smar
kiai išsiplečia.

Visi nujaučiame, kad kažkas baigiasi, miršta, taip pat kažkas ateina, 
formuojasi visiškai naujas, visiškai skirtingas nuo buvusiojo, ko tačiau 
dar nepajėgi pakankamai apčiuopti, o dar mažiau - suformuluoti, nes viso 
to dar nėra, o tėra vien tylus ilgesys, troškimas, ieškojimas, laukimas. 
Jaučiame, kad esame pašaukti tatai sukurti.

Savaime aišku, gyvename perėjimo laikotarpį, tokį skirtingą nuo buvu
siojo, kaip dar niekuomet istorijoje; taip pat didele dalimi galima jau 
pritaikyti Apokalipsės žodžius: Ecce nova facio omnis. Vyksta kažkokia 
nors dusli, bet gili, paslėpta ir vos apčiuopiamų formų ir siekių revoliu
cija, gilesnė ir plačiau užgriebianti už visas ligi šiol buvusias, pranokstan
ti ne tik prancūzų, bet ir 1917 m. revoliuciją, nes ji siekia ir giliau, ir 
plačiau - apima visą žmoniją.

Tad nenuostabu, kad ši krizė pasireiškia su savo pavojais ir trūkumais. 
Praeities klaidos pažadina reagavimą. Jų taisymas bei trūkumų šalinimas, 
deja, dažnai atliekamas nors ir kūrybingai nusiteikusių, tačiau tam užda
viniui nekompetentingų ir nepasirengusių asmenų. Nereikia stebėtis, kad 
jie padaro daug klaidų dėl pasirengimo ir patyrimo stokos. Prie to dar 
prisideda ir žemesni motyvai: siekimas „atsigriebti" prieš buvusius auto
ritetus, buvusias institucijas ir atgyvenusias formas. Neišvengiama ir sa
vanaudiškumo apraiškų. Reformų ir pažangos šūkiais prisidengę, aplenk
dami idealistus, į priešakį skverbiasi įvairūs savanaudžiai, trokštantys 
garbės ir medžiaginės naudos. Atsiranda ir pesimistų, kurie ir patys nieko 
neturi, ir kitiems nieko negali duoti.

Kartą išjudinus ir sukrėtus pastovius dėsnius, nebesustojama vietoje, 
pradedamos įtarti net pačios tikriausios tiesos. Nebelieka nieko pasto
vaus. Paneigiami patys visuomeninio, socialinio, kultūrinio ir dvasinio
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gyvenimo pagrindai. Atmetama net ir tai, kas praeityje buvo ne tik gero, 
bet ir paties geriausio, kas būtina buvo palaikyti ateičiai. Tai vyksta 
todėl, kad nepasirengę reformatoriai ir progresistai bei prie jų prisišlie
jusi išjudinta minia neatskiria esminio nuo atsitiktinio, amžino ir pasto
vaus nuo laikino žmogiškosios veiklos produkto, Apreiškimo nuo žmo
giškosios kūrybos, turinio nuo formos. Žmogiškoji veikla yra ir sąlygota, 
ir laikina, tuo tarpu dieviškoji Tiesa yra amžina ir nesikeičianti. Tad 
neretai tokiose perėjimo epochose reformatoriai, užuot keitę ir gerinę 
žmogiškuosius elementus, pajudina dieviškuosius ir amžinuosius, tuo 
dar labiau subjaurindami padėtį ir ją apsunkindami. Čia paaiškėja, kodėl 
tokių reformacijų ir epochų pasikeitimo metu padėtis, užuot gerėjusi, 
pablogėja, nes prie buvusių negerovių prisideda naujos, o gerųjų rezul
tatų dar nematyti, nors jie jau ir bręsta, formuojasi ir yra visiškai realūs. 
Dėl tokios padėties kaltesni ir atsakingesni ne šie nepasirengėliai entu
ziastai ir prie jų prisišliejusieji savanaudžiai, bet anie tikrieji vadai bei 
autoritetai, kurie tinkamu metu nepadarė reikiamų reformų, nėjo su 
gyvenimu, nesprendė diena dienon gyvenimo keliamų reikalavimų bei 
uždavinių, bet visa pavertė rutina.

Žvelgdami į dabarties apraiškas matome, kad visa tai neatsitiko savai
me, neatsirado iš po nakties ir materializmas su savo padariniais. Gal ne 
vienas nustebs: argi nebuvo visa gera, iš kurgi atsirado pikta! Ir nusira
mins perskaitęs Evangelijoje: Tai padarė žmogaus priešas. Ir apkaltins 
kitus. Gal ne vienas net pagalvos-, jei tai padarė priešai, reikia juos tik 
„išgaudyti“ ir visiška ramybė vėl sugrįš.

Tačiau šv. Augustinas nurodo gilesnį sprendimą. Jis viso blogio šaknį 
mato pačiame žmoguje, sakydamas:

Visa nesantaika glūdi tavyje; nebijok išorinio priešo, nugalėk pirma 
glūdintį tavyje, tada įveiksi ir pasaulį.

Taigi tas priešas yra ne kas kita, o pats žmogus, jo netvarkomi polin
kiai, jo negyvenimas Evangelijos dvasia, tikėjimo išpažinimas tik lūpomis, 
ne pačiu gyvenimu.

Išganytojas sako:
Žmogui bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir 
nuėjo sau.

Taip dvasiai bemiegant, t. y. nebeveikiant, neapsisprendžiant, pa
mažu menkėja ir iš gyvenimo išnyksta antgamtinis pradas. Nors iš lėto, 
bet vis labiau stiprėja, įsigali ir suveši blogieji polinkiai, o paskui pasi
rodo ir vaisiai. Gyvoji dvasia turėjo budėti - nuolatos kūrybiškai reikštis, 
bet ji užsnūdo ir užmigo. Šis dvasios miegas pirmiausia pasireiškia 
formalizmu: išorė pasilieka, bet turinio nėra. Žmonės pasidaro vaikščio
jantys automatai, - tiek eiliniai tikintieji, tiek aukštieji hierarchai. Toks 
tik lūpomis religijos išpažinimas veda prie religijos atskyrimo nuo gyve
nimo.
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Šis gyvenimo ir religijos atskyrimas yra kartu ir antgamtinės srities 
nuo prigimtinės, dvasinės nuo medžiaginės atskyrimas. Čia malda, pote
riai, net sakramentai, jeigu jie priimami išoriškai, yra be dvasios, nes 
dvasia miega, be įtakos gyvenimui, nors atliekami gal su skrupulingu 
smulkmeniškumu ir savimeilišku pasitenkinimu, o po to, atlikus visas 
pareigas Dievui, „atsiskaičius“ su Dievu, - pradedamas kitas, naujas gy
venimas, gyvenimas pilietinis, gyvenimas sau, gyvenimas šeimai, gyveni
mas tautai, kur Dievui nebėra vietos, kur visa daugiau ar mažiau palenkta 
naudai ir malonumui.

Taip prieinama iki tikro dualizmo, dviejų be sąlyčio gyvenimų: vieno - 
prigimtinio, sau ir kito - Dievui. Šis pastarasis negaivinamas vis labiau 
silpnėja, menkėja ir atrofuojasi. Apie tokius Kristus yra pasakęs:

Tu sakai: aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko neprivalau, o neži
nai, kad tu esi nelaimingas ir apgailėtinas vargšas, aklas ir plikas. 
Tu turi vardą, jog esąs gyvas, ir esi miręs.

Ne be pagrindo Vatikano II Susirinkimas tarp kitų materializmo ir 
ateizmo atsiradimo priežasčių nurodo ir didelę pačių krikščionių kaltę. 
Tam tikra prasme daugelis krikščionių yra pirmieji ateistai ir materialis
tai, pirmieji paneigę tikrąjį Dievą, iškreipę Jo sąvoką, tepripažįstą tik tiek, 
kiek Jis naudingas jų savimeiliams planams. Daugelis krikščionių, negy
venančių Evangelijos dvasia, greičiausiai ir yra pagrindinė ateizmo ir ma
terializmo priežastis, nes iškreipia Dievo sąvoką, atstumia kitus nuo Die
vo ir Jį uždengia.

Materializmui kelią parengė ir perdėtas visko spiritualizavimas, me
džiagos nuvertinimas, tik sielos reikalų pabrėžimas. Žmogus nėra tiktai 
dvasia ar tiktai medžiaga, bet dvasia ir medžiaga, Kūrėjo sujungtos į 
vieną būtybę. Negali būti pažeista Dievo nustatytoji harmonija nei vienon, 
nei kiton pusėn. Negalima skaldyti asmenybės, aplenkiant kūną ir rūpi
nantis tik siela.

Nors istorijoje Bažnyčia visada skelbė šią darną tarp medžiagos ir 
dvasios, tačiau praktikoje gana anksti pradėjo reikštis disharmonija ir 
Bažnyčios gyvenime. Jau pirmaisiais amžiais pasireiškė perdėtas dvasinio 
prado iškėlimas. Dėl to tam tikru laipsniu reiškėsi pagrindinio - dar rojuje 
gauto uždavinio užvaldyti žemę apleidimas. Gyvenimas ir jo praktika ėmė 
eiti kitu keliu. Vis labiau įsigalėjo medžiaginio turto vertinimas, prisi
rišimas prie jo, vis didėjantis apleidimas dvasinio prado ir visiškas jo 
užgožimas žemiškais reikalais. Tai privedė prie praktinio materializmo.

Krikščioniškoji kultūra ir civilizacija šalia didžiausių nuopelnų žmoni
jai nemažai turėjo fariziejiško sustingimo, turinio pavertimo formulėmis. 
Nors lygiateisiškumą pripažino teorijoje, bet kitaip laikėsi praktikoje. Per 
mažai tesirūpino paprastu žmogaus gyvenimu, per mažai jį vertino kaip 
asmenį. Ne širdimi, bet formulėmis ir schemomis santykiavo su juo. Per 
mažai skaitėsi su jo asmens dvasine vertybe. Visa tai atsiliepė socialinėje,
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ekonominėje ir kultūrinėje plotmėje ir padidino plyšį tarp diduomenės ir 
liaudies. Turtingieji nebuvo palankūs ir nuoširdūs varguomenei nei jų 
dvasiniuose, nei medžiaginiuose dalykuose. Todėl ir atsirado vis didėjan
tis antagonizmas. Tas antagonizmas persimetė ir į ideologinę plotmę. Tad 
kas yra pavojaus priežastis? Materializmo atstovai ir materialistinė pro
paganda? Neatrodo. Tai kas? Gal ir nuostabu, bet ne materializmo skleidė
jai, o tie, kurie iškreipia dvasinį idealą, sudaro palankią dirvą ir sąlygas 
materializmo klestėjimui. Daugelis save laikančių idealistais materiališkesni 
už pačius materialistus, ir jų idealizmą lengvai galima įveikti materialinė
mis vertybėmis. Kažkas drastiškai yra pasakęs, kad dvasinių ir idealisti
nių Vakarų idealizmą materialistiškieji Rytai labai lengvai gali nupirkti 
palankia prekybos sutartimi.

Jeigu materializmo priežastis yra patys idealizmo išpažinėjai, tai ir patį 
taisymo procesą reikia pradėti nuo jų. Ne tiek materialistai, bet pirmiausia 
idealistai turi atsibusti iš miego. Todėl vien kovos prieš materializmą 
neužtenka. Be atsinaujinimo, be gyvos religinės dvasios kovojama kova 
ne tik nevaisinga, bet net žalinga, nes tokia kova dar labiau sutvirtina 
materialistų klaidingas pažiūras, o ne skatina su jais kovojančius atsikra
tyti savojo egoizmo, savosios tuštybės ir fariziejiškumo.

Vienintelė kova prieš materializmą yra atbudimas. Pirmiausia pačiam 
atbusti iš miego, apsvarstyti, kaip prieita prie materializmo, kokios yra jo 
priežastys, ir pradėti kovą ne nuo kitų, bet nuo savęs paties: savo gyve
nimu ir dvasia liudyti Kristų.

Gyvenimas pagal Evangeliją yra tikriausias laimėjimo kelias prieš 
visokias materializmo apraiškas. Gražiausias to pavyzdys yra šv. apaštalas 
Paulius. Jis, kaip pats prisipažįsta, ne žemiškosios išminties ir iškalbos 
tuščiažodžiavimu, bet didžia, Dievo duota, iš Šventosios Dvasios ky
lančia ir į Ją atremta, paties gyvenimo tikrovine iškalba liudijo tiesą. 
Vien tik žmogiškų pastangų šiame reikale neužtenka, nes tik Dievo ma
lone paremtas gyvenimas ir iš malonės kylantis spindėjimas gali tinka
mai liudyti dieviškąjį gyvenimą. Tik šis tiesos liudijimas pakeis materia
lizmu užkrėstą atmosferą ir įtikins, kad dvasinės vertybės yra realios. 
Vien tik toks liudijimas gali pakeisti pasaulį ir nuvalyti visas bevardes 
nuodėmes, kurių niekas nuodėmėmis nelaiko, kurios neišvardytos mora
linės teologijos vadovėliuose, bet kurių padariniai kaip smogas nuodija 
ir slegia visus.

Šis tiesos liudijimas pačiu savo gyvenimu pirmiausia vyksta gauto iš 
Dievo pašaukimo vykdymu. Atsiranda lemiamą reikšmę turintis bendra
darbiavimas su Dievu. Dievo kūrybos aktas, prasidėjęs su pirmuoju tepa
sidaro, ne tik iki šiol nepasibaigė, bet nė negali baigtis, kol bus pasiekta 
visiška tobulybė, kol įvyks visiškas atsinaujinimas, persimainymas, kol 
pašauktieji iki visiško subrendimo supanašės su Kristumi, bus sukurtas 
naujas dangus ir nauja žemė. Dievas viską išves ligi galo. Kiekvienas
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žmogus yra pašauktas bendradarbiauti. Tačiau jei pašauktieji į tą darbą 
jo atsisakytų ir supasuotų, Dievas gali sau bendradarbių pažadinti iš 
akmenų. O anie kaip šakelės sudžius ir bus įmesti į ugnį.

Todėl labai svarbu gyvajai dvasiai šis bendradarbiavimo ir ryšio su 
Dievu palaikymas. Ypatingu būdu šį ryšį palaiko Šventoji Dvasia, kuri 
mums duota. Nenuostabu, kad jau šv. Paulius įspėja neliūdinti Švento
sios Dvasios, negesinti dvasios, t. y. tos dangiškos šviesos ir dieviškos 
ugnies sieloje, kurią suteikia Šventoji Dvasia. Reikalingas didelis klus
numas Šventajai Dvasiai. Tai ne kas kita, kaip atsiliepti sąžinės balsui, 
sąžinės jautrumui, išgirsti Dievo balsą, ryžtingai pagal jį pasielgti. Tai 
galima tik per nuolankų atvirumą tiesai, ją priimant be savo „koštuvo“, 
t. y. be savanaudiško dieviškosios Tiesos iškreipimo ar palenkimo savo 
reikalams.

O visa dieviškoji Tiesa - Apreiškimas apima du pagrindinius įsakymus: 
Dievo ir artimo meilės. Tai ne tik du didžiausi įsakymai, bet ir visų įsa
kymų santrauka. Tačiau tikros Dievo meilės neklaidingas ženklas yra ar
timo meilė, pasireiškianti ne žodžiais, bet darbais, ypač neturtingųjų, 
kenčiančiųjų, vargstančiųjų atžvilgiu, kiekviename žmoguje matant ne tik 
savo brolį, bet patį Kristų, pagal Jo žodį: Ką padarėte vienam iš šių ma
žiausiųjų, man padarėte. Šis žmogaus gyvenimo įvertinimo galutinis kri
terijus yra asmens kilnumo įvertinimas, pabrėžimas ir protestas prieš jo 
nevertinimą.

Vatikano II Susirinkimas kaip tik dėsto tuos pačius punktus, kurie 
buvo nurodyti tiek sumaterialėjimo, tiek atsinaujinimo kelyje. Jis, aiškiai 
matydamas tiek praeities, tiek dabarties trūkumus, ragina visus tikinčiuo
sius atsinaujinti dvasia pagal Evangeliją, kad Kristaus dvasia visu aišku
mu suspindėtų Bažnyčios veide. Atmetęs seniai pasmerktus kraštutinu
mus, Susirinkimas labai skatina tikėjimo dvasią nešti į gyvenimą.

Gyvosios dvasios uždaviniai yra įvairūs, kaip vaivorykštės ar kaleido
skopo spalvos: iš kurio tik punkto pažiūrėsi, - vis nauja šviesa.

Gyvoji dvasia, kaip ir meilė, pasak šv. Pauliaus, yra kantri, malo
ninga, neieško sau naudos, visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi, 
visa ištveria.

Ji, kaip ir Tomo Kempiečio aprašytoji Dievo meilė, ir ilsėdamasi budi, 
varginama nenuilsta, lamdoma nesusiglamžo, grasinama nenusigąsta, bet 
kaip degančio fakelo ugnis nuolatos prasiveržia į viršų.

(A. Liuima. Gyvosios Dvasios uždaviniai materializmo akivaizdoje.
Sutrumpintas straipsnis: LKMA. Suvažiavimo darbai. T. 6. 1969)



100 RŪPINTOJĖLIS. 1977. Nr. 3

[Vysk. Liudvikas Povilonis MIC]
MINTYS IŠ PAMOKSLO

Tikėjimas moko, kad žmogaus gyvenimas yra tarnavimas Dievui. Dievas 
sukūrė pasaulį iš nieko pašaukdamas materiją ir į ją įdiegdamas dėsnius, 
kad pagal juos materija toliau kištų. Dievas paleido į pasaulį gyvybę ir kaip 
visko vainiką iškėlė pasaulyje žmogų. Žmogus sukurtas pagal Dievo pa
veikslą ir panašumą. Žmogus gali kurti, gali suprasti ir mylėti. Dievas 
norėjo, kad pasaulyje būtų ir tokių būtybių, kurios ne tik savo egzistavimu, 
bet ir sąmoningu gyvenimu, savo tarnavimu garbintų Dievą. Dievas mus 
sukūrė ir pasiuntė į pasaulį ne dėl to, kad mes prieš pasaulį užmerktume 
akis. Ne dėl to Dievas mus įkurdino šiame pasaulyje, kad mes išsisukinė
tume nuo tų uždavinių ir tų problemų, kurios atsiranda, bet dėl to, kad 
pasaulyje vykdytume Dievo mintis ir Jo planus. O Dievo planas apima viską: 
ir mokslinius tyrinėjimus, ir kojinių adymą, ir kultūros veiklą, ir futbolo 
žaidimą, ir darbą parlamente, ir pamokų rengimą, ir pamaldas bažnyčioje, 
ir pramogas šventadienio pavakary. Viskas įeina į Dievo planą. Mes nesame 
pasauliui svetimi. Mūsų gyvenimas yra tarnavimas Dievui pasaulyje.

Bet gal kas suabejos ir paklaus, argi galima suderinti tarnavimą Dievui 
ir pasauliui? Argi šv. apaštalas Paulius nėra pasakęs: Nesekite šiuo pa
sauliu. Argi kitame savo laiške jis nerašė: Kas bendra tarp šviesos ir 
tamsos? Argi galima gretinti tikintį su netikinčiu?

Evangelijoje yra pasakojama apie turtingą jaunuolį, kuris Jėzų klausė, 
ką jis turėtų daryti, kad laimėtų amžinąjį gyvenimą. Jėzus jam atsakė: 
Laikykis įsakymų. Ir išvardijo žinomus Dievo įsakymus. Jaunuolis pa
sakė, kad įsakymų laikąsis nuo pat vaikystės. Ko dar man trūksta? - 
klausė jis.

Jei nori būti tobulas, - atsakė Jėzus, - eik, parduok viską, ką turi, 
ir išdalyk vargšams, o po to ateik ir sek paskui mane.

Jaunuolis pasitraukė nuliūdęs, nes turėjo daug turto ir nenorėjo jo 
išsižadėti.

Iš šių Kristaus žodžių dažnai daroma klaidinga išvada, kad, norint 
tarnauti Dievui, reikia visų materialinių gėrybių atsižadėti, tik tada žmo
gus galėsiąs būti tobulas. Tačiau tuos Kristaus žodžius reikia suprasti 
kaip asmeninį kreipimąsi į jaunuolį, tie žodžiai galioja tik tam žmogui, 
toje konkrečioje situacijoje. Tas jaunuolis turėjo daug turtų. Jo širdis buvo 
prie jų prisirišusi. Nors jis ir laikėsi įsakymų, bet nebuvo tobulas dėl to, 
kad jo širdis buvo padalyta. Jis nemokėjo daryti skirtumo tarp turto, kurį 
rūdys ir kandys sugraužia ir vagys išvagia, ir to, kuris yra pas Dievą.

Kristaus paskatinimas būti tobuliems skirtas visiems žmonėms, be 
jokios išimties ir jokio skirtumo, bet reikalavimas išdalyti turtus skirtas 
tik tam jaunuoliui, kuris kalbėjo su Kristumi. Esminis dalykas yra ne tai, 
kad žmogus nebūtų prisirišęs prie materialių gėrybių ir kitų dalykų. Esminis
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dalykas yra tai, kad žmogus būtų artimas Dievui. Kitiems žmonėms gali 
būti kitos kliūtys artėti prie Dievo.

Tik tada, kai žmogus yra laisvas, artimas Dievui, o ne materijos 
vergas, - tik tada jis gali sekti paskui Kristų. Todėl būtų labai siaura ir 
labai vaikiška galvoti, kad kiekvienas žmogus, kuris myli Dievą, turi 
atsižadėti pasaulio ir atsiskirti nuo kitų žmonių, kad tai, kas šaunu, 
gražu, skoninga, yra skirta tik kitiems, o tikintiesiems užtenka vien to, 
kas pigu, prasta, neskoninga, juk mes esame Dievo vaikai. Evangelijoje 
pasakyta, kad viskas yra Dievo sukurta ir viskas priklauso Dievui, o jei 
viskas priklauso Dievui, tai priklauso ir mums, Dievo vaikams ir Dievo 
gėrybių paveldėtojams.

Tikintysis ne tik naudojasi gamtos ir kultūros gėrybėmis, bet jis jaučia 
įpareigojimą dalyvauti šių gėrybių kūryboje, nes yra Dievui atsakingas už 
tai, kad pasaulis ir gyvenimas, valstybė ir kultūra, menas ir mokslas 
ilgainiui įgytų geriausią pavidalą, jis atsakingas Dievui, kad visose gyve
nimo srityse išryškėtų Dievo, o ne šėtono, veidas.

Kai kunigas, užbaigęs šv. Mišias, su tikinčiaisiais atsisveikina, sakyda
mas: Telydi jus Viešpaties malonė, tikintieji su šituo linkėjimu išeina į pa
saulį darbuotis, rūpintis pasaulio gerove; išeina į pasaulį mylėti Dievo šir
dimi, padėti pasauliui ir jį apsaugoti. Tam pasauliui priklauso žmonės; tie 
žmonės, kuriuos mes sutinkame kasdien, su kuriais kartu gyvename, kartu 
dirbame įmonėse ir įstaigose, ir juos visus privalome mylėti. Meilė praside
da ten, kur žmogus ne vien apie save galvoja, bet stengiasi visų gerovę, 
vargą, sunkumus, rūpesčius padalyti savais. Tikėjimas nėra priešingas gy
venimui ir pažangai - jis pripažįsta viską, kas yra nauja ir gera. Tikėjimas 
neneigia pasaulio. Ir jei apaštalas sako: Nesekite šiuo pasauliu, - nereikia 
suprasti, kad jis smerkia šį pasaulį: jis smerkia ne pasaulį, bet jame esantį 
blogį, kurio tikintysis turi saugotis. Savo, kaip Aukščiausio Kunigo, maldoje 
Kristus kreipėsi į dangiškąjį Tėvą šiais žodžiais:

Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum 
juos nuo piktojo.

Tačiau tikėjimas neįpuola į kitą kraštutinumą: tikėjimas nevergauja 
pasauliui ir nenešioja ponui pasauliui jo šleifo, bet eina pasaulio priekyje, 
rodydamas jam tikėjimo šviesą. Dievas reikalauja, kad žmogus būtų žemės 
valdovas, o ne žemiškų gėrybių vergas. Žmogus negali būti daiktų vergas. 
Būti daiktų vergu - tai neklusnumas Dievui. Žmogus negali būti pasaulio 
vergas, negali būti valstybės vergas, negali būti mašinos vergas. Žmogus 
turi būti laisvas - laisvas Dievui.

Tikėjimas yra aukščiausia gyvenimo logika; tikintis žmogus žino, kad 
gyvenimas žemėje yra tik trumpa, bet lemtinga valandėlė, nulemianti visą 
amžinybę. Todėl gyvenimas žemėje turi būti tvarkomas ypač išmintingai, 
ypač budriai ir ypač ištvermingai. Gyvenimas žemėje neturi būti ramus ir 
jaukus buvimas, nes juk pats Kristus reikalauja, kad žmogus dirbtų,
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bendradarbiautų tame darbe, kuris yra visų svarbiausias, būtent pasaulio 
gelbėjime ir žmogaus išganyme.

[Užrašė Gražina Trimakaitė]

POEZIJOS HORIZONTAI

Lacrima

ROŽANČIAUS KARALIENEI 
Atverk man lūpas, Motina Mergele,
Kad aš galėčiau garbinti Tave,
Leisk padėkoti Tau už savo kelią 
Ir už malones, plaukiančias srove.
Šauki mane, rankas meiliai ištiesus,
J saugų krantą per kovų audras,
Patraukė sielą laimės toliai šviesūs - 
Ir ji kelionėj atilsio neras.

Giedosiu Tau, kol vakaro šešėliai 
Šios žemės dieną gęstančią lydės...
Gražesnei dienai Tu mane prikėlei 
Apsupus meile Motinos širdies.

Tau mano meilė, jėgos ir gyvybė,
Tau mano sielos amžina ramybė.

(Iš kn. Švč. Mergelės Marijos litanija. Sonetai.)

Bernardas Brazdžionis

SIBIRO TRIPTIKAS

1. Atolydis
Dėkoju, Viešpatie, už Tavąjį atodūsį 
Rūstybėj stepių siaučiančios gamtos.

Dėkoju, Dieve, Tau už ledjūrio atolydį,
Dabar bent mano kaulai nevaitos,
Kai naktį apraudąs mane mėnulio,
Vėl spaudžiant speigui, spindulys sušals,
Ir Celsijaus septyniasdešimt žemiau nulio 
Mana širdis, pradėjus plakt, pakels!

Ir džiaugsis ji, erškėčio šakose ledinių
Žvakių skambėjimo nuo vėjo budinama iš duobės:

Jos, kaip Mišių varpeliai sidabriniai,
Per šventąjį Rarotų Pakylėjimą skambės.
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2. Kapas Kazachijoj
Ledas. Sniegas. Vėjas. Negyvenami plotai.
Kazachijos TSR. Kustanajaus sritis.
Ir toliausių tolybių tolybėj miglotoj 
Nuogu durklu žiemos perverta pilnatis.

Kažkas tarė: Pakaks... Nusileido žvaigždė jo...
Suklupau pusės kelio uolotam take.
Ir palaidojo. Daug kas dalios pavydėjo 
Po plėšininių žemių velėna sunkia.

Kryžių beržo rauplėto užunešė pusnys,
Ir jo niekas neras (o ieškos... o ieškos),
Kai ant manojo kapo giedodamos usnys 
Pasitiks dieną grįžtančios žemėn taikos.

3. Vėlinių pamaldos
Tamsu. Naktis. Tarpe Košlavo ir Pečioros. Gruodas.
Du šviesūs arnotai baltais šešėliais rymo.
Čia neskambėjo Dievo garbei šventas žodis 
Nuo septintos dienos pasaulio sukūrimo.

Ir eina atbalsis Introibo per žemę kaip legenda.
Christe eleison - Kyrie eleison atsišaukia, -
Ir šitos pamaldos pasiekia tolimą stovyklą Karagandą,
Giesmė sargybiniui mongolui ašarą ištraukia.

Ir pamaldžiai palinkusiom pušų viršūnėm skamba Dominus vobiscum! 
Ir Et cum spiritu tuo srūva klonis, -
Tai atnašauja Kristaus auką su profesorium Dovydaičiu Pranciškum 
Šventasis kankinys vyskupas Teofilis Matulionis.

TAUTOS DVASIOS MILŽINAI

M. [kun. Marijonas Petkevičius MIC]

ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO 
MIRTIES 15 METŲ SUKAKTIS

Istorija - mūsų teismas; 
istorija - mūsų paminklas. 

Tūkstančiai, milijonai žmonių praeina žemės keliais lyg vėjo nešami 
pilki, kasdieniai debesys, lyg smulkūs vandens lašeliai susigeria į žemę - 
be garso, be ženklo, lyg vienadieniai drugeliai suplasnoja, sublizga trumpa
laike įsivaizduojamos laimės ir prasmės vaivorykšte ir... lieka tik spalvotų 
dulkelių žiupsnys. Kiti ateina į žmonių istoriją šimtmečiams. Tarp pasaulio 
galingųjų, apsukriųjų, tuštybės mugėje blizgančiųjų jie labai paprasti,
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nepastebimi, apeinami, netgi niekinami, o suspindi virš nykstančių kūnų ir 
daiktų pasaulio, neaprėpiamo žmogaus ilgesio, siekimų, svajonių ir amžinųjų 
ieškojimų danguje lyg aukštos, šviesios, kelrodės žvaigždės - ir visus žavi, 
vilioja, drąsina, kelius rodo, nuo klystkelių saugo.

Mūsų tautos istorijos ir jos dvasinių vertybių danguje spindi ryškios, 
neblėstančios asmenybės. Tarp jų - ir arkivysk. Teofilius Matulionis, šven
tumu ir kankinyste žėrintis Kristaus ir Jo Evangelijos idealo Liudytojas. 
Nors Lietuvos krikščionybės hagiografija ir martirologija - užleisti dirvo
nai, tačiau dabartinei rezistencijai ir Lietuvos Bažnyčiai sustiprinti kaip 
niekada yra būtina skleisti mūsų tautos žvaigždžių spindėjimą ir ugnį.

Pro tauraus ir tvirto arkivysk. T. Matulionio petį žvelgiant į dabarties 
mūsų tautos ir Bažnyčios problemas, būgštavimus ir ateitį darosi ramu, 
tvirta ir drąsu. Kai ekskunigas Jonas Ragauskas kartą skaitė savo liūdno 
atminimo ateistinę paskaitą, prie jo priėjo jaunas latvis ir pasiteiravo, ar 
jis nepažįstąs vysk. Matulionio ir ar nežinąs, kur šis gyvena. Sužinojęs, 
kad vyskupas gyvena Šeduvoje, nepažįstamasis tarė lektoriui:

Nuvažiuokite pas vyskupą Matulionį ir pasikalbėkite su juo nors 
pusvalandį. Tada praeis noras tokias paskaitas skaityti.

Arkivysk. Teofiliaus Matulionio šviesi asmenybė formavosi, brendo ir 
sužibo nemariu spindesiu bei grožiu labai audringų ir dramatiškų laikų 
sankryžoje. Arkivyskupas - tradicinio, mūsų religingoje tautoje įsišakni
jusio, per šimtmečius susiklosčiusio, daug kančių, persekiojimų ir aukų 
pakėlusio tikėjimo ir ištikimybės vainikas. Jo kelias - erškėčiuotas ir di
dingas - kaip ir visos Lietuvos krikščionybės kelias.

Kai blaškėsi ir maišėsi protai, kai sutriko šūkaliojantys vadai ir galin
gieji, Arkivyskupas stovėjo lyg fundamentas, tarsi rami, tvirta paprastų, 
pilkų Lietuvos laukų akmens luitų tvirtovė. Į ją atsitrenkė smurtas, 
niekšybė, nuožmumas, gąsdinimai, išdavystės, prisitaikėliškumas, konfor
mizmas, dvasinis seklumas ir kapituliacijos.

Keletas Arkivyskupo asmenybės portreto bruožų:
Visiškas atsidavimas ir besąlygiška ištikimybė Kristaus Bažnyčiai.
Lietuviškas geraširdiškumas, nuoširdus gerumas visiems, netgi 

priešams ir kankintojams.
Lietuviams būdingas paprastumas, kuklumas - jokio falšo.
Gilus, taurus mūsų liaudies pamaldumas, kupinas geriausių 

krikščioniškosios askezės tradicijų ir uolumo.
Apaštališka meilė bei uolumas laimėti sielas, jas pašventinti, 

vesti į Dievą.
Bebaimis kategoriškumas, kartu išmintinga bei reali pozicija 

Bažnyčios ir valstybės santykiuose.
Dvasinis tyrumas. Visada aukščiau materialinių turtų. Dalijimasis 

paskutiniu duonos kąsniu.
Dvasinė giedra ir ramybė ilgame kalėjimų ir lagerių kelyje.
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Rusijos apaštalas ir Rusijos misijų gyvoji dvasia.
Kankinio dvasios tvirtybė ir ištikimybė Kristui iki mirties.

Istorija - mūsų teismas. Šio teismo nebijo tie, kurie neša Tiesą, tarnauja 
Gėriui ir kovoja už Dvasią. Tiems istorija - paminklas. Visi esame liudytojai, 
kaip arkivysk. Matulioniui nemarų paminklą širdyse ima statyti religinga 
mūsų tauta ir nenugalėta bei neparklupdyta Lietuvos Krikščionybė. Kukli 
Kaišiadorių katedra saugo Viešpaties ranka pabertą kviečio Grūdą. Didė
jantis Lietuvos Bažnyčios religinis sąmoningumas, aktyvumas, pasiryži
mas apginti tėvų ir Bažnyčios palikimą bei visas dvasines vertybes, mūsų 
krikščioniškojo jaunimo pasiaukojimas ir didžiadvasiškumas - tai ženk
las, kad kviečio Grūdas duoda daigus ir jų nenuslopins nei Kristaus priešų 
neapykanta, nei kūno bei materialinės gerovės klastingai mus smukdantis 
kultas, nei atviras tautos religijos bei dorovės griovimas.

Prie Kaišiadorių katedros, netoli Arkivyskupo amžinojo budėjimo vie
tos, nepaisant nelemtų spaudimų, rado sau vietą didžiulis, gražus kryžius. 
Jis simboliškai byloja apie amžinųjų vertybių nemarumą - apie nemarumą 
visų tų, kurie kryžiumi priešinosi blogiui, smurtui, melui ir niekšybei, apie 
didžiąją ir šviesiąją Kryžiaus ir Tikėjimo pergalę.

Toje amžių pergalėje visada skambės ir garbingas, šventas Lietuvos Baž
nyčios išpažinėjo ir kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio vardas.

Kelios svarbesnės arkivyskupo Matulionio gyvenimo datos:
1873 06 22 - gimė Kudoriškio vienkiemyje, netoli Alantos.
1900 03 04 - gavo kunigo šventimus.
1902 02 09 - skiriamas Varaklianų (Latgalijoje) parapijos vikaru.
1910 11 26 - paskirtas Šv. Kotrynos parapijos klebonu Petrapilyje.

1918 05 19 - paskirtas Jėzaus Širdies parapijos Už Nevos Vartų klebonu.
1923 03 21 - pirmą kartą areštuojamas.
1925 02 25 - paleidžiamas į laisvę.
1929 02 09 - konsekruojamas vyskupu.
1929 11 25 - areštuojamas antrą kartą.
1933 10 19 - Vyskupas su kitais kunigais grįžta j Lietuvą.
1936 m. - Benediktinių bažnyčios rektorius.
1943 04 20 - perima valdyti Kaišiadorių vyskupiją.
1946 12 18 - areštuojamas trečią kartą.
1956 05 04 - grįžta iš Mordovijos į Lietuvą.
1957 11 14 - perima valdyti Kaišiadorių vyskupiją.
1957 12 25 - įšventina vyskupu kun. Vincentą Sladkevičių.
1958 10 17- ištremiamas iš Birštono į Šeduvą.
1962 02 09 - gauna arkivyskupo titulą.
1962 08 20 - mirė Šeduvoje.
1962 08 23 - palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.
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K. [Felicija Kasputytė]

OSKARO MILAŠIAUS KELIAS Į METAFIZIKĄ

Žmogau, žmogau, ir kokį kelią nuėjai 
Lig mūs, kurie juk buvom tavyje - 

skelbia „Lemiuelio išpažintyje“ choras, tarsi rezonuodamas poeto kančias, 
išgyventas beieškant didžiųjų vertybių ir besigilinant į būties paslaptis.

Oskaro Milašiaus kelias į metafiziką yra ilgas ir skausmingas. Per „Sep
tynių vienatvių" raudingą liūdesį, per Pinemonto vienišumo kančias, per 
Migelio Manjaros ir Mefiboseto meilę bei atsižadėjimą jis ateina prie Dievo, 
prie gailestingumo, prie universalios meilės idėjos, kurią skelbia Pinemon
tas („Meilės poveikio“ herojus) ir Migelis Manjara, atsižadėjęs savęs ir visa 
širdim įsiliejęs į artimo meilės darbus. „Simfonijos“ tarsi rezonuoja poeto 
širdį, pasiilgusią meilės ir besiveržiančią sužadinti universalios meilės jaus
mus kitų širdyse. Tik giliai išgyvenęs gyvenimo tuštumą ir beprasmybę, 
poetas pradėjo ilgėtis prasmės ir tikrosios realybės. Tik giliu žvilgsniu išma
tavęs tamsumą, jis išvydo Amžinąją Šviesą. Tik nuėjęs ilgą, skausmingą 
kelią, jis pradeda metafizinius apmąstymus, bandydamas giliai pažvelgti į 
save, prasiskverbti į būties gelmes, į Moters šviesą, į amžiną tikrovę.

Jaunystės kūriniuose meilė buvo apgaubta liūdesio ir beviltiškumo. Juo
se buvo tiek daug raudingo skausmo, užgesusios vilties, meilės griuvėsių. 
„Rudens dainoj“ poetas ragina įsiklausyti į vėjo balsą, kuris skamba tarsi 
gedulinga rauda. Žiaurus vėjas nudraskė lapus ir išsklaidė visas viltis: 

Ryt eisim pasvajot tenai, kur beišliko jau nūnai 
Griuvėsiai šiandienos; žodžius mes skambančius liūdnai, 
Parinksime, kurie kasdien meluoja ir apgaudinėja...

Skaudūs likimo smūgiai, greit blėstantys meilės džiaugsmai nuspalvi
no visą poeto kūrybą paslaptingu graudesiu. Poetas skundžiasi gyvenimo 
tuštumu. Tasai skundas - tarsi praradimo atodūsis arba nerimastingas 
pasiklydusiojo šauksmas. Nusivylęs gyvenimo tuštuma, poetas nebenori 
gyventi. Jo akys matė tiek skausmo, kad daugiau nieko nebenori matyti: 

Visas gyvenimas - tik tuštuma klaidų pripildyta,
Su trupučiu svajonių ir bergždžių darbų joje.

Tam skausmui bei nerimui atliepia metafizinis liūdesys, kuris buvo 
būdingas daugeliui mistikų. Skausmas dėl gyvenimo tuštumos skatino 
poetą ieškoti tikrosios prasmės, universalių būties pradų. Turėdamas 
skvarbų filosofinį intelektą, intuityvią pagavą, poetas gebėjo prasibrauti į 
slapčiausius emocijų centrus, į giliausias būties paslaptis. Liūdesys dėl 
beprasmybės, dėl būties ribotumo, dėl šiurkščių kasdienybės realijų verčia 
susimąstyti ir rasti kelius, kurie išvestų iš šiokiadienių nykumos, išva
duotų iš slegiančios priespaudos ir nuvestų į šviesų, nežemišką pasaulį.

Jaunystėje poetas dainavo apie įvairiausią meilę, o tik paskui pradėjo 
gailėtis tų žmonių, kurie, siekdami meilės ir laimės, atsiduria nebūties
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akivaizdoje, patenka į beprasmybės liūną ir patiria skaudžias žaizdas. 
Poetas kenčia dėl žmogaus, kuris atitrūko nuo savo būties, paniekino savo 
esmę. Kenčia dėl to, kad žmogus nebemoka mylėti, kad pražudė meilę: 

Visas pasaulis - tai graudi pražudytos meilės daina.
Apie pražudytą meilę poetas kalbėjo tiesiog pro ašaras, raudingai kar

todamas tą skaudų praradimo atodūsį. Prabėgantį laiką padarėme realy
be, o meilę - svajone. Koks menkumas! Mes išmokome gyventi be meilės. 
Tačiau gyvenimas be meilės - tai tik vegetavimas.

Žmogus yra skirtas būti amžinųjų vertybių viešpačiu. Tačiau jis pamiršta 
tą didžiąją tiesą. Savo turtingą būtį jis skiria tam, kad žudytų laiką, o paskui 
jo gailėtųsi. Užuot ieškojęs nemirštančios meilės žydinčiame saulės sode, jis 
veržiasi į tamsą, kur viešpatauja melas, liūdesys, mirtis. O po to skundžiasi, 
kad gyvenimas yra tuščias, kad dienos neša nuobodulį ir liūdesį. Oskaro 
Milašiaus skelbiama meilė - didi, kelianti iki dieviškumo. Pats poetas kyla į 
šviesų meilės pasaulį, džiaugiasi kildamas ir kenčia, kai nebūtis nutraukia į 
žemės miglas. Tačiau jis visada stengiasi išsilaisvinti iš tų miglynų. Apie 
taurinančią meilės galią, apie jos poveikį žmogaus dvasiai poetas skelbia 
lyriškoje filosofinėje išpažintyje „Meilės poveikis“. Pinemontas, „Meilės povei
kio“ herojus, visiškai vienas nepažįstamame mieste. Baisus vienišumo skaus
mas kankinamai drasko jam širdį. Jis toli nuo visų žmonių ir nuo paties 
savęs. Jis jaučiasi pavargęs ir pasenęs. Širdyje vien neapykanta žmonėms ir 
vienatvės baimė. Su graudžiu širdies virpesiu žvelgia jis į baisią savo lemties 
prarają. Tačiau tada išvysta meilę - pažadėtą laimės šalį. Tik, deja, laimė 
trunka neilgai. Pasirodė, kad jo mylimoji, jo likimo karalienė ir valdovė, yra 
laisvo elgesio moteris, patyrusi daug nuodėmingos meilės avantiūrų. Taip tas 
šviesus didelis džiaugsmas yra aptemdomas nusivylimo.

Nusivylimo skausmas tarsi sužadina gilesnius jausmus bei mintis ir 
padeda atsiskirti nuo žemės ir pakilti prie To, kurio karalystė nepriklauso 
šiam pasauliui. Aistra perdega. Ji nusilpnina kūną ir atneša kančią. Tik 
tyra meilė pajėgia sužadinti dvasios galias.

Tas, kuris nekentėjo dėl meilės ir priėmė ją tokią, kokią rado, tas 
niekada nemylėjo.

Tik tas, kuris daug kentėjo dėl savo žemiškos meilės, kuris gebėjo jos 
atsisakyti ir nuo drumzlinos upės sugrįžo prie amžinai tyro šaltinio - tas 
pažįsta Meilę ir žengia apakintas Dievo šviesos. Pinemontas, patyręs meilės 
poveiko galią, pradeda filosofinius apmąstymus, kuriuose išryškėja meta
fizikos pradmenys.

Meilė yra identiška amžinybei. Ji gyvena sieloje ir šaukiasi Dievo. 
Meilė - jausmų personifikacija. Tai amžinasis principas. Tai būties 

pradas.
Tikroji meilė yra viena, nes ji yra mūsų gyvenimas.

Meilė yra vienintelė ir visagalė. Tik ji gali nugalėti išpuikusią ir pre
tenzingą žmogaus prigimtį. Asmenybė vystosi ir stiprėja meilės veikiama.
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Meilė yra pradžia.
Meilė yra pabaiga.

Meilė yra aukštesnė negu dangus, negu visi senųjų dievų troškimai. Ji 
yra protas, esmė, širdis. Ji - mylinti visų daiktų substancija. Jos balsą 
girdime nakties tyloje, jūros ošime, blaškomame smėlyje.

Aš regejau, kaip meilė nusileidžia prie Magdalenos.
Aš jaučiau, kaip ji virpa visuose daiktuose.
Meilė - valios valdovė. Tai proto kelrodė. Tai mokslo šviesa.
Meilė atskleidžia grožį, ramybę, plačiausius horizontus.

Taigi vertingiausias mokslas ir didžiausia išmintis - tai sutapatinti 
dieviškąjį mokslą su Beatriče, vedančia į palaimos šalį.

Prieš pradėdami sunkią kovą su gyvenimo realijomis, pirmiausia turė
tume įsigilinti į tikrąją meilę.

Visas mūsų laikas - tai pasirengimas amžinam gyvenimui. Tą trumpą 
laiką įamžina meilė.

Kai myli, tada gėris ir grožis yra prie tavęs.
Kai myli, tada viso gyvenimo šaltiniai prasiveržia tavyje.
Meilė padeda mums teisingai galvoti ir teisingai kalbėti. 
Paniekinome meilę, tad tuščios pastangos pasiekti mokslo viršūnes.

Savo jausmuose turime atrasti lobius. Viską galima laimėti tik tada, 
jeigu tobulės dvasinis gyvenimas. Dvasia mus išmokys meilės.

Meilės poveikį Pinemontas reziumuoja taip:
Meilė trokšta realybės. O tikroji realybė yra tik Dieve.

Kas gi tu esi, o Meile? - Ir Begalinė, Nepasiekiamoji, Švelnioji pro 
ašaras ir skausmo dejones atsakė: „Aš esu skausmas ir džiaugs
mas, viltis ir prisiminimas. Aš esu visuose daiktuose, ir visi daiktai 

yra manyje. Aš esu Grožis, Adoracija, Skausmas ir Pasigailėjimas. 
Danguje aš esu viso kilnumo Tėvas, o žemeje - iškankintas, kraujais 
paplūdęs ir apspjaudytas Sūnus. Tavo širdyje aš esu begalinis, ne
numaldomas troškimas“.

Poetas teigia, kad meilė sąlygoja mokslą ir meną. Jeigu žmogus mokėtų 
mylėti, tada jis išmoktų ir mąstyti. Mokslas be meilės yra skurdus. Protas 
ir emocijos turi susilieti, sudaryti nedalomą visumą. Skvarbi mintis įpras
mina ir sustiprina emocijas. Jausmai nuskaidrina mintį.

Jausmas pranašesnis už protą, nes jausmas yra pati esmė ir vienintelis 
nesąmoningos žmonijos ir pasaulio valdovas. Stiprios ir galingos emocijos, 
pakylančios iki ekstazės, atveria kelius į šviesos šalį. Meilė yra būties pra
das. Ji yra dvasinės architektonikos bazė, ryšys tarp dvasios ir materijos.

Protas, kurį garbina racionalistai ir materialistai, suteikė žmonijai daug 
skausmo. Todėl poetas iškelia meilės bei emocijų galią. Jis suabsoliutina 
meilę ir intuiciją, kaip aukščiausias pažinimo galias. Tos jėgos sudarė 
tarsi podirvį Milašiaus mistikai. Viskas atrodo taip arti, taip ryšku ir be 
galo svarbu, bet dunkso anapus ribos. Tai lyrinės vizijos, kuriose viskas
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transformuojasi ir pereina į žmogaus padėties ir likimo filosofinį planą, 
kur vidinė būsena teka laisvai, neatsidauždama į išorinės logikos krantus.

Milašiaus proveržiai į mistiką daugiausia kilo todėl, kad jis nusivylė 
racionalizmo, pozityvizmo bei scientizmo idėjomis ir stengėsi surasti to
kius kelius, kurie vestų prie Dievo. Yra tik viena realybė - Dievas. Jo 
vardas - Meilė. Jis proto valdovas.

Jautrią ir svajingą Milašiaus sielą slėgė pilka kasdienybė. Jis pasineria 
į praeitį ir palaimingą atminimų šalį. Tai lyg trumpi sapnai, atėję iš to
limų erdvių, iš būtojo laiko tamsos. Šiokiadieniškos detalės sušvyti laimės 
išsipildymu, kai jos matomos pro metafizinio liūdesio prizmę. Jis ilgėjosi 
žvaigždėtų padangių ir maištavo prieš sausą racionalizmą. Tik meilė gali 
nugalėti šaltą racionalizmo teoriją. Meilė yra būties principas ir realybės 
troškimas. Meilė gėriui ir grožiui. Meilė gamtai.

Gamtos meilė ypač išryškėja „Elementuose“, kur poetas gieda himną 
kosminėms jėgoms. Poetas skundžiasi, kad žmogus nebesupranta gamtos, 
kad savo nusikaltimais bei nuodėmėmis sutraukė tuos harmonijos ryšius, 
kurie turėjo sujungti gamtą ir žmones. Jeigu dar gėrimės gamta, tai į tą 
gėrėjimąsi įsibrauna raudingas liūdesys. Mes liūdnai žvelgiame į tolimąsias 
jūras. Poetas visa širdimi atsiduoda šventajai Gamtai ir prašo Saulės, kad 
ji savo spinduliais nuslopintų kūno proveržius ir keltų sielos daigus. Saulė 
gali sužadinti geruosius sielos proveržius. Todėl jis labai myli saulę ir 
tiesia į ją savo sužvarbusias rankas.

Sąlytis su gamta pažadina poeto norą gyventi. Dabar jis jau neneigia 
gyvenimo, bet nori jam atiduoti visas savo jėgas ir dainuoti apie jį. Jis 
pageidauja, kad meilės mūza vėjo ir čiurlenančio upelio balsu dainuotų 
gyvenimą uolos pavėsy. Toji gamtos meilė tarsi prikelia poetą amžinam 
gyvenimui. Gamta dvelkia sunkiai išreiškiamu tyrumu ir skaidrumu. Joje 
yra takas, toks šviesus ir aiškus. Jis veda prie aukščiausio mūsų minčių 
ir svajonių objekto:

Vieną dieną mes paskęsime širdyje To, kuris supras visas mūsų 
svajones ir sapnus, ir mūsų kūnai, išsiskleidę miglynuose, sudarys 
vieną mistišką visumą.

Šis „Elementų“ sakinys teigia regimos tikrovės nerealumą, tikrąją re
alybę ir poetišką panteistinį vieningumą. To meto poeto mistinėje sampra
toje susilieja gyvoji ir negyvoji gamta. Tiek vieną, tiek kitą lemia vienin
telis principas - meilė.

Tos meilės vedamas, poetas įsijaučia į kiekvieną būtybę. Jis stebi gamtą. 
Kokios skaidrios ir lengvos saulėtos lygumos, žiedais kvepiančios pievos. 
Išėjęs į mišką, jis mato, kaip auga kiekvienas medelis, kaip visa augme
nija džiaugiasi saulės spinduliais, kaip plačiašakis ąžuolas kelia rankas 
į saulę ir visu galingumu veržiasi į šviesos šaltinį. Kartu su gamta ir 
poeto širdis veržiasi į saulę. Viskas paskęsta gilioje meditacijoje ir pereina 
į Visatos paslapčių nostalgiją.
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Meilę gamtai poetas išsaugoja iki pat mirties. Su metais jis vis labiau 
tolo nuo žmonių ir mieliau bendravo su paukščiais. Prancūzai jį vadino 
Monsieur des oiseaux - paukščių ponu. Gyvendamas Fontenblo miške 
(netoli Paryžiaus), jis globojo to miško paukščius. Išėjęs į mišką jis 
švilpaudavo Ričardo Vagnerio melodiją, ir visokiausi paukščiai atskris
davo prie jo, tūpdavo ant galvos, rankų, pečių. O jis meiliai šnekindavo 
juos.

Netgi mirties priežastis susijusi su paukščiais. Vieną kovo dieną jo 
mylima kanarėlė išskrido iš narvelio į mišką. Poetas, gaudydamas ją, 
persišaldė, susirgo ir po poros dienų mirė. Jam mirus, suskrido daugybė 
paukščių ir sutūpė ant terasos ir namų stogo.

Gailesys tebūna vienintelė mano išmintis, - 
taip reziumuoja poetas universalios meilės idėją. |o širdis, pasiilgusi meilės, 
sutapatina gamtą ir žmogų ir pamilsta didele meile. Tą meilę jis skelbia 
Migelio Manjaros lūpomis ir darbais.

„Migelis Manjara“ - labai poetiška drama, kurioje atskleidžiama Don 
Žuano meilės istorija. Milašius tą istoriją atskleidžia savitai, grynai mi
lašiškai. Jis teigia, kad skaisčios moters meilė padeda priartėti prie Dievo 
ir inicijuoti į mistišką gyvenimą meilėje. Tyra ir skaisti moteris gali daryti 
stebuklus. Migelio Manjaros mylimoji yra tyra ir skaisti. Ji myli gėles ir 
paukštelius. Ji labai tiki Dievą. Išmoko Migelį melstis. Norėdama išlaikyti 
Migelį kelyje į Dievą, ji sutinka būti jo žmona. Šitas dviejų kontrastų 
sugretinimas - Don Žuano, žengiančio į dvasinį atgimimą, ir tyros, skaisčios 
mergelės - tai giedriausias Milašiaus lyrikos epizodas. Netrukus sužadė
tinė miršta, ir Migelis paskęsta skausmo meditacijoje. Tada jis išgirsta 
giesmę, kurią gieda procesija, minėdama Kristaus kančią.

Migelis gieda meilės himną, sakydamas, jog nėra nieko didingesnio ir 
amžinesnio už meilę Dievui. Tik Dievo meilė yra reali ir tikra, nemirštama 
ir amžina. Migelis įstoja į vienuolyną ir gyvena vargdienių rūpesčiais bei 
sielvartais, visa širdim atsidavęs jiems.

Gailestingumas, atsižadėjimas ir malda - tai mistinės priemonės. Jo
mis galima daryti stebuklus. Tačiau jas reikia apgaubti didele meile. 

Reikia daugiau saulės, daugiau tyros meilės, kad iš mūsų gailestin
gumo išsiskleistų kvapnios, gaivinančios gėlės žiedas.
Kai permatuoju kelią nueitą aš, žemės kirmėlė, - 
Pripildo širdį gailestis ir meilė saulės broliams naktyje... - 

sako poetas „Lemiuelio išpažintyje“. „Lemiuelio išpažintį“ poetas rašė 
tada, kai žengė pirmuosius žingsnius į metafiziką. Jo lyrinė vizija dau
giausia skiriama visuotinės meilės idėjai. Meilė-vienintelė pasaulio saulė, 
teikianti gyvybę žmogui ir gamtai. Myliu - vadinasi, gyvenu. Tai visos 
Milašiaus kūrybos apoteozė. Kai kurie literatūros kritikai sako, kad tai 
poeto formulė.
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„Lemiuelio išpažintyje“ žmogus kalbasi su choru, kuris yra tarsi savęs 
pažinimo ir kančių rezonatorius. Tad leisk pažvelgti į save giliau. Tas poeto 
žvilgsnis bando prasiskverbti į pirmapradės būties vientisumą, į moters šviesą, 
į amžiną, siaubingą tikrovę. Tas žvilgsnis tarsi paskęsta lyrinių jutimų srovė
je, o vizija srovena minčių tinkle. Tačiau poetas su meile apgaubia beribę ir 
amžiną tikrovę, nes meilė yra vienintelė pažinimo galimybė. Didžiulė meilė 
viską sušvelnina, nuramina kančias, sutaurina visus veiksmus.

Amžinybės vizija, kurią poetas išgyveno po sunkios ligos, atvėrė var
tus į naują dvasingumo erą:

Aš pajutau iš karto, kad nežinoma ligi tol jėga neša mane lengvai 
per erdvę; akimirka ir aš atsidūriau prie didžiulio kalno viršūnės, 
apsuptos mėlynų, neapsakomai skaidrių ir švelnių miglų. Po to 
visiškas sustingimas - absoliutus sustingimas sukaustė saulę ir 
debesis, mane persmelkė neišreiškiamas pojūtis paskutinio išsipil
dymo, galutinės rimties, visiškai sustojusio mąstymo, antžmogiško 
aukščiausio Ritmo įsikūnijimas. Aš regėjau. Tas, kuris regėjo, jau 
nustojo jausti ir galvoti. Jis imasi aprašyti, ką regėjęs.

Po to poetas rašo pusiau filosofinius, pusiau poetinius traktatus: 
„Laiškas Storžui“, „Ars Magna“, „Slėpiniai“. Šiuose kūriniuose teigiama, 
kad meilė yra aukščiausias įstatymas. Žmogus ateina į žemę mylėti. Tačiau 
čia galima tik viena meilė - Dievo meilė. (Apie tai bus kalbama straipsnyje 
„Milašiaus mistika“.)
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MINTYS SUSIMĄSTYMUI

J. Dz. [kun. Juozas Zdebskis]

KANČIA, KURI YRA MEILĖS ĮRODYMAS

Paslaptie, kurią kančia vadiname, kas esi tu mano gyvenime? Mano priešas, 
kuris mane persekioja visur, kur tik būčiau, nuo kurio negaliu pabėgti, ar 
kažkas kita, ką privalau kitaip suprasti? Ką aš žinau apie kančią savo natūraliu 
žinojimu? Aišku, kad kiekviena mano prigimties dalelytė bijo kančios ir nuo 
jos bėga, nesvarbu, ar ta kančia būtų fizinė, ar dvasinė.

Ką gali apie kančią pasakyti mano aplinka, ypač bedievių pasaulis? Jie 
nieko paguodžiamo pasakyti negali, nes jų gyvenimas - tai buvimas čia, 
žemėje, ir jų gyvenimo džiaugsmas - visa tai, kuo gali patenkinti savo 
gamtinius norus. Dar senieji romėnai nieko daugiau negalėjo pasakyti
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apie savo gyvenimo paslaptis, kaip tik: Gerkim, valgykim, nes rytoj mir
sim... ruoškimės rožėmis, nes jos vysta... Jie neturi kito atsakymo, kaip 
tik nuo skausmo bėgti, o kai bėgti neįmanoma - beviltiškai kapituliuoti. 
Šitaip suprantamas skausmas nualina, išdžiovina kaip Sacharos saulė 
kiekvieną daigelį, kuris norėtų gyventi.

Ką apie kančią kalba didysis žmonijos Mokytojas - Kristus? Jis, kaip 
Dievas, negali klysti ir kitų klaidinti. Pagal Jėzaus išmintį - žmogus yra tiek 
didis, kiek geraširdiškai jautrus kito žmogaus skausmui, nesvarbu, ar tas 
kitas būtų žemėje gyvenantis, ar skaistykloje kenčiantis. Tas jautrumas kito 
skausmui yra visa mūsų charakteristika: pasako tiesą apie mūsų sąžinės 
būklę, apie mūsų maldų vaisingumą, apie atgailą mūsų gyvenime, pasako 
tiesą apie mūsų būsimą Amžinybę. Jautrumas kito skausmui, tai noras, pa
stanga iš jo atimti skausmą ir jį pačiam iškentėti. Ir jei tai pavyksta, skaus
mas, iš kito atimtas, mūsų rankose jau tampa džiaugsmu. Tuo nesakome, 
kad dingsta skausmo fizinė dalis, tačiau kita, nematomoji dalis nustelbia 
fizinę. (Ir Jėzų viliojo prie Jo kryžiaus mūsų visų išgelbėjimo džiaugsmas.)

Ar kančia turi galią išgelbėti mus iš puikybės šėtono vergijos? - Ne 
kančia, bet meilė turi nuostabią galią. Dievas yra Meilė. Dievas yra ir 
absoliutus Teisingumas. Vadinasi, jei padaryta kaltė, už ją kažkas turi 
kentėti. Tik meilė gali užstoti nedėkingumą, meilės paniekinimą.

Įvykdyti atpirkimą būtų užtekę bet kurio mūsų Atpirkėjo meilės veiks
mo dangiškojo Tėvo akivaizdoje, tačiau ar mums būtų užtekę? Ar būtume 
pajėgę suprasti didelę meilę mums, jei Atpirkėjas nebūtų ant kryžiaus 
miręs? Kančios didumas priklauso nuo meilės didumo. Kadangi niekas 
negali taip mylėti, kaip myli Dievas, tai ir Jo, Atpirkėjo, kančia yra nepa
kartojamos vertės; kartu ji yra nepakartojamos meilės įrodymas. Štai didžioji 
pamoka apie kančią, iš mūsų Atpirkėjo išmokta!

Tačiau to negana. Atpirkėjas norėjo, kad mes visi turėtume galimybę 
savo kančią padaryti tos pačios vertės, kaip Jo kryžiaus auka. Dėl to Jis 
paliko šv. Mišių paslaptį - Jo kryžiaus aukos sudabartinimą - ir tuo su
teikė mums visiems galimybę ateiti po Jo kryžiumi ir apsispręsti savo 
kančią pakelti taip, kaip Jis, ant kryžiaus prikaltas, kaip Jo šventoji Mo
tina, po kryžiumi stovinti, kaip žmogžudys, kuris šalia Jo ant kryžiaus 
prikaltas pratarė: Mes vertai kenčiame už savo darbus... Šitaip suprasta 
kančia užstoja savo ir kitų nuodėmes.

Palaimintas kiekvienas, kuris šitaip dalyvauja šv. Mišių aukoje, kuris, 
būdamas po Kristaus kryžiumi tas kelias brangias minutes tarp konsek
racijos ir komunijos, gali melstis:

Duok jėgų, Viešpatie, viską, kas sunku, pakelti kaip Tu ant kryžiaus, 
už visų nuodėmes ir už tų, kurie skaistykloj kenčia, už Tavo meilės 
paniekinimą.

Palaimintas, kuris šv. Mišių paslapty savo dvasios akimis pamato ant 
kryžiaus prikalto Atpirkėjo išbalusį, kruviną Veidą ir bando suprasti, kiek
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kainuoja meilė. Palaimintas, kuris šv. Mišias supranta kaip priemonę savo 
kančiai suvienyti su Atpirkėjo kryžiumi!

Galią išgelbėti savo ir kitų sielas turi kiekviena kančia - net ir ta, kurią 
mums reikia pakelti kaip savo nuodėmių padarinį. Tai rodo Jėzaus atsi
liepimas gerajam žmogžudžiui: Dar šiandien būsi su manimi!

Štai priemonė, kuria galima apimti visus žemėje gyvenančius (net tuos, 
kurie patys nusižeminti nesutinka, taigi ir melstis negali) ir visus skais
tykloje kenčiančius. Tik pragaro nelaimingųjų pasiekti negalime.

Tačiau ta priemonė tuo tobulesnė, kuo mažiau gali įsijungti puikybė - 
kiekvienos nuodėmės esmė. Jėzaus atpirkimo darbe labai ryšku, kad Jo kančia 
buvo ne bet kokia, bet pati sunkiausia jos forma net fizine prasme: tai buvo 
nekalta, pažeminimo kančia. Pats nukryžiavimas yra bejėgiškumo forma.

Tikrieji Jėzaus kankiniai yra tie, kurie sutinka būti panašūs į Atpirkėją - 
pakelti kančią kaip pelnytą bausmę už visų nedėkingumą Meilei, nesibi
jant pažeminimo kančios ir tos, kurią turime pakelti, būdami aiškiai ne
kalti. Ši laikysena nėra bejėgiškumas. Tai uolos padėtis, į kurią daužosi 
bangos, o ji stovi nepajudinama. Kristaus sekėjai, kurie net pažeminimo 
ir neteisingą kančią sutinka padaryti meilės įrodymo priemone, iš tikrųjų 
yra nenugalimi nei tardytojų kabinetuose, nei gyvenimo išbandymuose.

Vaidevutis [kun. Karolis Garuckas S J]

HIMNAS MEILEI

Dažnai, rodos, žmogus pritrūksta jėgų: norėtųsi viskuo nusivilti, nuo visų 
pabėgti, į viską ranka numoti ir pasiduoti apatijai, sustingimui. Bet vėl kiek
vieną kartą, kai tik perskaitau šv. Pauliaus žodžius apie meilę, iš naujo 
atgimstu, atsiranda naujų jėgų, vėl norisi gyventi, dirbti, aukotis, nes Caritas 
Christi urget nos (Kristaus meilė verčia mus).

Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, 
aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai.

Ir jei turėčiau pranašystės dovaną 
ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; 

jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, 
tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas.

Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, 
jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, 
bet neturėčiau meilės, - nieko nelaimėčiau.

Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; 
meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.

Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, 
nepasiduoda piktumui, pamiršta kas buvo bloga, 
nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai.

Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.
Meilė niekada nesibaigia (1 Kor 13, 1-8).
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Ir koks būtų žmogus be meilės! Žmogus tiek vertas, kiek jis myli; tiek 
gražus ir kilnus, kiek myli; tiek galingas, kiek turi meilės. Meilė padaro 
žmogų didį, nepalaužiamą ir ištvermingą. O kas moka ištverti iki galo, 
kas niekada niekuo nenusivilia, kas išlaiko gyvenimo audrose santūrumą 
ir ramybę? Visada ir visur - toji pati meilė. Ji viską atiduoda, bet tik pati 
negali būti duodama, nes ji jau yra paties Dievo dovana. - Viešpatie Jėzau, 
duok mums visiems tos didžios, šventos meilės!

Meilė kantri, meilė maloninga... Ji moka ilgai laukti nesinervindama ir 
nieko nepaisydama. Moka laukti, turėdama kantrybės išklausyti kitų dejavi
mus, abejojimus, skundus. Ji išklauso nieko nesmerkdama ir neteisdama, bet 
visur ir visiems padėdama, visus guosdama ir stiprindama. Kas liūdniausia 
kitų sieloje iš visur susirinko ir sutekėjo, kas gyvenimą apkartino, nemigo 
naktis prailgino, - ji visa moka kantriai išklausyti, leidžia kitam savo sielos 
langus atidaryti ir išvėdinti tvankų orą. Meilė yra lyg kokia kempinė, kuri 
visus karčiuosius vandenis iš kito širdies sugeria, bet pati nė kiek dėl to 
neapkarsta ir jokio kartumo aplink save neskleidžia. Jos kaip karaliaus Mido 
rankose viskas virsta auksu. Ji kaip toji burtininko lazdelė visus sūriuosius 
vandenis paverčia saldumu, panaikina visokius nesusipratimus ir įtarimus.

Meilė yra kantri, todėl ji neskuba su visomis pastabomis, ji nesibara ir 
niekam nesiskundžia, niekam neprikaišioja, tik laukia ir meldžiasi, meldžiasi 
ir aukojasi, aukojasi ir laukia ne kur kitur, bet prie Tavo kojų, Jėzau, kuris 
esi pats kantriausias. Tik prie Tavo kojų galima laukti nesinervinant, 
nesijaudinant, nepykstant. Meilė težino tiktai vieną kerštą - už viską 
atsilyginti dar didesne meile, kuomet piktai ar gerai kalba apie ją. Ji visur 
ir visiems yra maloninga. Ją keikia, o ji laimina. Ją persekioja, o ji ištveria. 
Jai piktžodžiauja, o ji maloniai atsako (plg. 1 Kor 4, 12).

Meilė padeda prašantiems, bet taip pat ir nedrįstantiems prašyti duo
da. O kurie nebenori nei prašyti, nei priimti, tuos meilė lydi savo tylia 
malda ir auka, kol jie atsisakys priimti malonės dovanas.

JAUNUOLIO MALDA 
Viešpatie, aš norėčiau mylėti.

Aš turiu mylėti.
Visa mano būtybė yra vienintelis troškimas; 
mano širdis, mano kūnas
ilgisi naktyje kažko nepažįstamo, ką galėtų mylėti.

Aš ištiesiu į priekį rankas, 
tačiau negaliu pasiekti nieko, 
kas galėtų būti mano meilės objektas.
Esu vienas, o norėčiau būti dviese.
Kalbu, bet nėra kas manęs klausytųsi.
Gyvenu, bet nėra kam nuimti mano gyvenimo derliaus.
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Kodėl aš esu turtingas, jei nėra nieko, ką galėčiau praturtinti? 
Iš kur ateina toji meilė? Kur ji eina?
Viešpatie, aš norėčiau mylėti, 
aš turiu mylėti.
Viešpatie, šiandien aš Tau skiriu visą savo neišsipildžiusią meilę. 

Klausyk, mano vaike, 
sustok ir tylėdamas nusileisk į pačias savo širdies gelmes.

Eik palei savo meilę - dar tokią naują - 
tarsi palei upelį, ieškodamas jo ištakų.
Ir kelio gale, pačioje gelmėje, 
begalinėje sunerimusios sielos paslaptyje, 

sutiksi mane, 
nes mano vardas Meilė, 
ir Meilė yra tavyje.

Aš sukūriau tave, kad mylėtum, 
kad niekada nenustotum mylėjęs.
Tavo meilė ateis per antrąjį tu, 
ir tas tu yra toji, kurios tu ilgiesi.
Nusiramink, ji jau eina pas tave, 

jau seniai eina mano Meilės keliu.
Tu turi laukti, kol ji ateis.

Ji eina artyn, 
ir tu eini artyn, - 

jūs pažinsite vienas kitą.
Nes Aš sukūriau jos kūną tau,
Aš sukūriau jos širdį tau.
Jūs ieškosite vienas kito naktyje, 
mano naktyje, kuri skaisčiai nušvis, 

jeigu pasitikėsite manimi.
Saugok save jai, mano vaike, 

taip kaip ji saugo save tau.
Aš jus saugosiu vienas kitam.

Ir kadangi tu trokšti meilės,
Aš pasiunčiau į tavo kelią visus tavo brolius, 
kad tu galėtum juos mylėti.

Patikėk, meilės reikia ilgai mokytis, 
ir nėra daug meilės rūšių: 
mylėti visuomet reiškia 
palikti save ir eiti pas kitus...

Viešpatie, padėk man pamiršti save 
dėl žmonių, dėl savo brolių, 
kad atiduodamas save, išmokčiau mylėti.

(Iš kn. Überall treff ich auf Dich, mein Gott)
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[Stasė Jasiunskaitė]
TU NE VIENA, DANUTE!

Kapčiamiesčio kapinėse klausimas:
- Gal iš mokyklos kas norėtų ką pasakyti?
Tyla... juk čia viskas per daug kontrastinga. Ir gyvybe pulsuojanti 

pavasario diena, ir 19-metės karstas ant kapo duobės krašto, ir mokyklos 
pastangos suformuoti jaunų žmonių sąmonėje materialistinę pasaulėžiūrą, 
ir žuvusiosios heroizmas dvasines vertybes branginti labiau už gyvybę.

1970 m. gegužės 23 d., šeštadienį, Kauno žemės ūkio technikumo 
moksleivė Danutė Burbaitė su drauge Emilija Subačiūte išvyko tėviškėn. 
Druskininkų autobusas nuvežė jas tik iki Veisiejų - iki gimtojo Norkų 
kaimo dar apie 10 kilometrų. Pamačiusios Veisiejų-Kapčiamiesčio kryž
kelėje stovintį sunkvežimį, mergaitės, nenujausdamos nelaimės, pasiprašė 
pavežamos. Kai mašinos vairuotojai, užuot sustoję sutartoje vietoje, pasu
ko keliuku, vedančiu į miško gilumą, mergaitės suprato piktus jaunų vy
riškių kėslus... Danutė iš mašinos šoko pirmoji. Deja, nelaimingai... Po 
kelių valandų ji mirė Lazdijų ligoninėje.

Ne vienam gal keista, kodėl Danutė šoko iš važiuojančio sunkvežimio? 
Argi ji nesuprato, kad toks šuolis gali baigtis mirtimi? Tikriausiai suprato. 
Bet ji suprato ir skaistumo bei mergaitės garbės vertę, ir tai spontaniškai 
nulėmė jos poelgį. Tiesa, mergaitės reakcija buvo spontaniška, tačiau ne 
atsitiktinė. Tikinti šeima subrandino jai stiprų doros pajautimą ir kilnius 
religinius jausmus.

Kalvotoji Dzūkija, išsipuošusi ežerais ir pušynais, išugdė jautresnes 
grožiui ir kilnumui širdis, kurios išsaugojo tikėjimą ir doros meilę sunkio
mis mūsų laikų sąlygomis. Išsaugojo, bet, deja, ne visiems. Ir gražiose 
Dzūkijos paežerėse bei pušynuose šlaistosi girtas jaunimas, dvasios tuštumą 
besistengiantis užpildyti svaiguliu.

Toji tuštuma, tas tikrųjų vertybių nuvertinimas ypač palietė jautrią 
moters esybę. Lietuvių tautos istorija turbūt nežino kito tokio laikotar
pio, kada taip žemai būtų puolusi moteris. Net pagonybės laikais Lietu
voje moters dora, mergaitės skaistumas buvo iškeltas iki šventumo. Mer
gaitės, brangindamos skaistumą, atsisakydavo tekėti ir pasišvęsdavo kur
styti šventąją ugnį - tapdavo vaidilutėmis. Jos gerbiamos iki šiol kaip 
tyrumo pavyzdys. Ir baudžiavos, ir caro priespaudos metais lietuvė išsi
laikė blaivi ir skaisti. Kai Lietuvoje visos kryžkelės buvo karčiamomis 
nustatytos, - pradėta gerti, bet gėrė tik vyrai. Nepalenkiama moteris beveik 
viena nešė šeimos naštą. O šiandien jau gali sutikti ir moterį, suklupusią 
prieš sekso ir Bacho stabus. Jai jau atrodo, kad apsvaigimas - toji tariama 
laisvė - neša laimę. Apsvaigus sunku suprasti, kad tai tik tariamybė. Juk 
visa taip trapu bei laikina ir taip pražūtinga ateičiai. Kiekvienos skyrybos,
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kiekviena antrąkart kuriama šeima skaudžiu aidu atsiliepia ateinančioms 
kartoms. O moteriai skirta didelė pareiga ir didi garbė - saugoti šeimos 
židinio ugnelę, skaistumo pavyzdžiu taurinti, gydyti pūvančią aplinką. 
(Turbūt nesuklysime teigdami, kad Danutės motina pirmoji pasėjo tą 
nepaprastą grūdą, iš kurio išaugo jos dukters didvyriškumas.)

Gyvenimo tikrovė verčia mus susimąstyti. Juk dabar mūsų krašte 
ypač gausu prievartavimų, žmogžudysčių ir savižudybių; gausu skyrybų, 
girtavimų ir plėšikavimo. Baisi apsigimimų ir protiškai atsilikusių vaikų 
statistika. O kiek pamestinukų vaikų namuose!.. Bet ko gi tikėtis iš 
kartos, apsvaigusios nuo alkoholio ir apakusios nuo seksualinės aist
ros?! Kartais atrodo, jog visa tauta grimzta į pražūtį. Šiandien mūsų 
tautai žūtbūt reikalingas šuolis iš bedievystės mašinos, vežančios mus 
prarajon.

Tačiau regime ir skaisčios vilties prošvaisčių. Nemaža ženklų, kad mūsų 
žmonės atbunda: kas nuostabiausia - jaunieji. Mergaitė galbūt pirmoji. 
1940-1960 metų karta atrodė visiškai aklavietėje. Sudrumsta sąžinė ir 
mąstysena, pakirstas gėrio ir grožio siekimas. O šiandien - daugeliui 
atbudo gyvas tikėjimas, tautinė sąmonė, Tėvynės meilė, pagarba savo 
kraštui, kalbai, dėmesys praeičiai. Tai vienur, tai kitur sutinki kaip krišto
las skaisčią mergaitę. Ir tai iš vaikų, kurie buvo mokomi materializmo, 
ateizmo, na ir kūno kultūros. Taigi gėrio daigai sudygo ten, kur, atrodo, 
nebuvo nė sėta. Nesėta, o sudygo? - Tai, be abejo, sudygo nuo amžių 
žmogaus prigimtyje Dievo pasėta sėkla. Sėkla To, kuris priverčia prabilti 
akmenis ir kietoj uoloj išdaigina lauko leliją.

Ar girdite atgimstančių ir atgimusių mergaičių balsus? Danute, tu ne 
viena! Tavo kapas Dzūkijos pušynėlyje ateities kartoms bylos, kad ir sun
kiausiais laikais Lietuvoje buvo skaisčių mergaičių, už savo garbę pasi
ryžusių net mirti.

* * *

Jau ir nuplasnojo vasarėlė, ta nuostabioji vasara - 
su spalvų versme, su saulėta giesme ir šviesa.
Labai gaila jos. Noris susigrąžinti.
Bet žinau, kad tai neįmanoma,
kad pasauly viskas taip laikina ir trumpa...
O kaip greit bėga šios žemiškos vasaros.
Neliūdėsiu jų. Tikiu Amžina Vasara.

(Regina [Gavėnaitė])
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KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTIEJI

Jaunius [kun. Jonas Lauriūnas SJ]
JUO GILIAU, JUO PRIE TIESOS ARČIAU

1976 m., sulaukęs 75 metų, mirė epochinės reikšmės žmogus - Verne
ris Heizenbergas. Prieš pusę šimtmečio jam pavyko atverti duris į naują 
gamtos supratimą, o būdamas vos 23-ejų jis padarė lemiamą perversmą 
kvantinėje mechanikoje.

Gimęs senųjų kalbų specialisto šeimoje, nuo pat mažens jis puikiai 
mokėjo lotynų ir graikų kalbas. Galbūt ši aplinkybė buvo akstinas Heizen
bergui visą gyvenimą domėtis antikos filosofija. Turėjo laimės studijuoti 
pas žymiuosius to meto fizikus - Arnoldą Zomerfeldą Miunchene ir Maksą 
Borną Getingene. Kurį laiką dirbo Kopenhagoje pas Nilsą Borą. 22-ejų 
apgynė daktaro disertaciją. Būdamas 27-erių suformulavo jo vardu vadi
namą garsiąją neapibrėžtumo nelygybę. 31-erių apdovanojamas Nobelio 
premija už darbus kvantinėje mechanikoje. Dėstė teorinę fiziką Leipcige, 
Berlyne, Miunchene. Daugelį metų vadovavo teorinės fizikos centrui 
Leipcige. Čia jis iškėlė (1932) vėliau eksperimentiškai patvirtintą hipotezę, 
kad atomo branduolys susideda iš neutronų ir protonų. Tyrinėjo kosmi
nius spindulius, feromagnetizmą, atomo branduolį ir elementariąsias da
leles. Pas jį atvykdavo studijuoti daug žmonių iš kitur - ne vienas jų 
vėliau iškilo į žymiųjų fizikų gretas. Jo mokiniu yra buvęs ir tarybinis 
fizikas akademikas Levas Landau.

Heizenbergas domėjosi ne vien fizika: jam rūpėjo ir etinės vertybės. 
Hitlerio viešpatavimo metais jis buvo nuolat puolamas už nelojalią laiky
seną. Už tai, kad atsisakė pasirašyti vokiečių profesorių padėkos laišką 
Hitleriui, jam nebuvo leista užimti jo mokytojo Zomerfeldo katedros Miun
cheno universitete.

Kai Otas Hanas atrado atomo suskaldymo galimybę, Hitlerio valdžia 
susidomėjo šiuo atradimu, kaip turinčiu reikšmės karybai. Heizenbergas 
ir daugelis žymių vokiečių fizikų buvo surinkti į Berlyno universitetą. 
Kaip žymiausias to laiko fizikas, Heizenbergas 1941-1945 m. ėjo fizikos 
instituto prie Berlyno universiteto direktoriaus pareigas.

Vokiečių fizikams pavyko išsisukti nuo atominio ginklo kūrimo. Prisi- 
minamas tą laiką, Heizenbergas rašė:

Kartu su savo bendradarbiais aš turėjau dirbti atominių reaktorių 
konstravimo srityje. Ir vis dėlto mes buvome labai toli nuo to už
davinio sprendimo. Aš daugiausia domėjausi atominės fizikos at
rastų didelių energijos šaltinių praktinio panaudojimo perspektyvo
mis. Aš manau, kad vokiečių fizikams labai pasisekė, jog karo eiga 
ir valdžios veiksmai neleido rimtai atsidėti atominio ginklo sukūri
mo darbui; tai ir išvadavo nuo didelės atsakomybės žmonijai.
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1941 m. Heizenbergas mėgino (kad ir nesėkmingai) pranešti Nilsui 
Borui, jog vokiečių mokslininkai nekuria atominės bombos, tuo mėginda
mas užkirsti kelią atominės bombos kūrimui Amerikoje. Ir pokario metais 
Heizenbergas mėgino stabdyti atominių ginklų tobulinimo ir platinimo 
varžybas. 1957 m. jis kartu su 17 kitų žymių Vakarų Vokietijos moksli
ninkų (kaip O. Hanas, K. Vaitzekeris, M. Bornas) pasirašė vadinamąjį 
Getingeno atsišaukimą, kuriame reiškė susirūpinimą dėl planuojamo vo
kiečių apsiginklavimo atominiu ginklu. Atsišaukimą pasirašiusieji moks
lininkai įsipareigojo neprisidėti prie šio ginklo gaminimo ir platinimo. 
1958 ir 1961 m. atsišaukimą pasirašė ir daugiau įžymių mokslininkų.

Po karo Heizenbergas iki pat savo mirties vadovavo Makso Planko 
fizikos ir astrofizikos institutui, dirbo elementariųjų dalelių teorijos srity
je, parašė daug mokslinių monografijų ir filosofinių knygų. Heizenbergas 
buvo daugelio mokslų akademijų narys: Karališkosios Londone, Londono 
fizikų draugijos, Amerikos filosofų draugijos, Getingeno, Upsalos, Berly
no, Bukarešto, Oslo, Halės, Leipcigo, Miuncheno, Madrido, Kopenhagos, 
Romos, Amsterdamo, Helsinkio ir Vatikano. Buvo Aleksandro Humbolto 
fondo prezidentas. Priklausydamas Vatikano mokslų akademijai, nebuvo 
pasyvus jos narys. Šios Akademijos žurnale jis skelbdavo savo darbus iš 
elementariųjų dalelių teorijos. 1973 m. Heizenbergui buvo suteikta Miun
cheno Katalikų akademijos Romano Gvardinio vardo premija. Tai pirmasis 
neteologas, apdovanotas šia premija. Ta proga iškilmingame posėdyje jis 
skaitė paskaitą „Gamtos mokslų ir religijos tiesa“.

Heizenbergo vardas minimas ir tarybinėje spaudoje. Filosofas akade
mikas M. Omeljanovskis taip atsiliepia apie jo tipo mokslininkus:

Fizika tokių mokslininką rankose tampa reakcinės filosofijos ir reli
gijos sąjungininke. Šiuo požiūriu prisimintina neseniai pasirodžiusi 
Heizenbergo knyga „Dalis ir visuma“, kurioje įvairiais aspektais 
tvirtinama, kad jei klasikinio gamtamokslio [o jis, Heizenbergo nuomone, 
vystėsi materialistine kryptimi] sąvokų sistemoje sunku rasti vietos reli
gijai, tai dabar yra visai kitaip. Ir tai, Heizenbergo nuomone, įvyko 
dėl „mūsų mąstysenos išsilaisvinimo“, kurį atliko paskutinių dešimt
mečių fizika, parodžiusi, kokios problematiškos yra „subjektyvaus" 
ir „objektyvaus“ sąvokos.

Rytų Vokietijoje išleistos knygos „Atominio amžiaus pionieriai“ auto
rius F. Harnekas taip „mūsišku“ žargonu apibūdina V Heizenbergo pažiūras: 

Atsisakęs subjektyvaus idealizmo, Heizenbergas nukrypo į objek
tyvųjį idealizmą: procesas panašus į tą, kuris neseniai įvyko A. 
Einšteino mąstysenoje. Vis dažnesnės Platono citatos Heizenbergo 
raštuose liudija, kad ir idealistų filosofų idėjos taip pat gali stimu
liuoti mokslininkų gamtininkų mąstyseną.

Tarybinis filosofas A. Vialcevas straipsnyje apie Heizenbergo moksli
nes, istorines pažiūras rašo: niekas iš mūsų laikų fizikų taip primygtinai
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nekviečia apmąstyti praeities, kad geriau suprastume dabartį, kaip kad 
V. Heizenbergas. Praeitimi jis pirmiausia supranta senovės graikų filoso
fiją. Leukipo ir Demokrito atomistinė gamtos samprata buvo logiška vie
ningos materialiosios substancijos idėjos raida. Dabartinė atominė teorija 
realizavo pagrindines antikinės atomistikos idėjas ir tai atliko daug nuo
sekliau, kadangi atsisakė laikyti pirminėmis atomų geometrines savybes. 
Pirminėmis jis laiko matematines savybes, ta prasme naujoji fizika, Hei
zenbergo nuomone, yra artimesnė Platono, o ne Demokrito filosofijai. 

Senovės graikų filosofai, ypač pitagoriečiai, laikė skaičius pažinimo 
pradžia ir pagrindu. Pažinimo esmė, jų nuomone, tai rasti išorinio 
pasaulio daiktuose dėsnių, būdingų skaičiams... Pitagoriečiai atsi
sakė matematizuoti ne mokslus, bet tikrovę. Tikrovės matematiza
cijos pozicijų laikėsi ir Platonas. Jo nuomone, matematinės formos 

yra Visatos statybinės plytos (5).
Tai atliepia Biblijos mintį, įrašytą Išminties knygoje:

Tu sukūrei visa, žiūrėdamas ir saiko, ir skaičiaus, ir svorio (išm 11, 21).
Vokiečių fizikas V Fuksas rašo, kad pasitikėjimas matematinių skaičia

vimų rezultatais remiasi įsitikinimu, jog ir makro, ir mikrokosmosas 
pagrįstas tvarka tiek atskirų elementų konfigūracijose, tiek jų junginiuose 
<...> ir kad ši tvarka gali būti atskleista nusakant saiku ir skaičiumi. Be 
to, toks įsitikinimas gyvas mumyse net ir tada, kai beveik nieko nežino
me, ar tie elementai yra daiktai ar procesai, dalelės ar tik grynos būsenos, 
kaip kad, pavyzdžiui, yra didelių energijų elementariųjų dalelių atveju. 
Heizenbergas apie elementariąsias daleles kvantinėje teorijoje taip rašo: 

Dabartinėje kvantinėje teorijoje neabejojama, kad elementariųjų da
lelių esmė yra matematinės formos, tik labai sudėtingos ir abs
trakčios. < . . . >  Taigi mažiausios materijos dalelės nėra pirminiai 
egzistuojantys daiktai, kaip kad teigiama Demokrito filosofijoje, - 
pirminės yra matematinės formos. Aišku, kad čia forma yra svar
biau nei medžiaga, iš kurios ši forma susideda, arba kuri šioje 

formoje pasirodo.
Šią mintį Heizenbergas nuolat kartojo. Štai vieno iš paskutinių jo pra

nešimų ištrauka:
Kai galutinai bus atsisakyta dalelių elementarumo sąvokos, iškils 
klausimas, kokią sąvoką galima susieti su epitetu ,fundamenta
lus". Aišku, ne kokios ypatingos rūšies daleles, ne jėgas, ne laukus, 
ne geometrijas. Gaila, kad realybės pagrindas daug abstraktesnis. 
Turimi eksperimentiniai duomenys gana aiškiai pagrindžia funda
mentalių simetrijų idėją. Gamtos dėsnis, nustatantis elementariųjų 
dalelių spektrą, jų sąveikas, jų sandarą ir Kosmoso istoriją, tikriau
siai nusakomas keletu fundamentalių simetrijų, pvz., Lorenco inva
riantiškumo transformacijų ir sukimo izosukinio erdvėje atžvilgiu, 
ir t. t. Todėl galima tvirtinti, kad šiuolaikinė fizika pasuko nuo
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Demokrito prie Platono filosofijos. Iš tikrųjų, jei mes, pagal Platono 
mintį, dalysime materiją vis smulkiau, tai galų gale prieisime ne 
prie smulkiausių dalelių, o prie matematinių objektų, nusakomųjų 
simetrijomis - t.y. prie Platono kūnų ir jų pagrindą sudarančių 
„trikampių“. Elementariosios dalelės šiuolaikineje fizikoje - tai fun
damentalių simetrijų matematinės abstrakcijos.

Tai būdingos XX a. didžiųjų mokslininkų pažiūros. Jas galima reziu
muoti šiais įžymiojo mūsų amžiaus astrofiziko Dž. Džynso John Jeans) 
žodžiais: Pažinimo srovė nusigręžė link nemechaninės tikrovės [tarp XVIII- 
XIX a. mokslininkų vyravo pažiūra, kad visus gyvosios ir negyvosios 
gamtos reiškinius galima paaiškinti mechanikos dėsniais]. Visata ima 
rodytis labiau kaip didelė mintis, labiau kaip didelė mašina.

Šalia šių šiuolaikinio platonizmo bruožų V Heizenbergo pasaulėžiūroje 
labai gilią vagą įrėžė iš jo atrastosios neapibrėžtumo nelygybės išvestas 
papildomumo principas, kuriuo grindžiama vadinamoji Kopenhagos kvan
tinės mechanikos interpretacija. Stalino laikais ši teorija pas mus buvo 
labai įnirtingai puolama. Tarybinis akademikas V Fokas stengėsi tą kovą 
sušvelninti. Pats Heizenbergas taip rašė:

Šios polemikos aštrumas rodo, kad kalba eina ne tik apie mokslą, 
bet apie ideologinį tikėjimą.

Jis suprato, kodėl taip buvo puolama: Kopenhagos kvantinės mechani
kos interpretacija nuvedė fizikus tolyn nuo naivių materialistinių pažiūrų, 
viešpatavusių XIX a. gamtos moksluose.

Naujojoje atominėje fizikoje suformuluotas Boro papildomumo princi
pas griauna tą praėjusio amžiaus kai kurių gamtininkų svajonę - biolo
ginius (gyvybės atsiradimo ir vystymosi bei psichinius) reiškinius aiškinti 
remiantis vien fizikos ir chemijos dėsniais. Vienas įžymiųjų mūsų laikų 
mokslininkų Valteris Heitleris, kvantinės chemijos kūrėjas, 1968 m. Karls
ruhėje vykusiame vokiečių fizikų suvažiavime kalbėjo apie fizikos, chemi
jos ir kitų mokslų santykį. Apibūdinęs mūsų amžiui būdingą fizikos skver
bimąsi į chemiją, o fizikos ir chemijos - į biologiją, Heitleris kartą pabrėžė, 
kad chemija nesusitapatina su fizika, o tuo labiau biologija - su fizika ir 
chemija. Biologijoje už fizikos ir chemijos ribų lieka visa tai, kas esmingai 
būdinga gyvybei: gyvos būtybės organų sandara, jų tikslingumas, pojūčių 
pasaulis ir t. t. (13).

Heizenbergas panašiai rašo apie psichologijos ir fizikos santykį: 
Praėjusiame šimtmetyje kai kurie mokslininkai buvo linkę manyti, 
kad psichologijoje nagrinėjami reiškiniai galų gale bus paaiškinti 
žmogaus smegenų fizika ir chemija. Kvantinės mechanikos požiūriu 
tokios viltys apskritai nėra pagrįstos. Nors smegenyse vykstantys 

fizikiniai procesai ir turi ryšio su psichika, tačiau negalima teigti, 
kad šių fizikinių procesų pakanka norint iki galo paaiškinti psichi
nius reiškinius („Fizika ir filosofija“).
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Pats papildomumo principo kūrėjas Nilsas Boras dažnai kalbėdavo šia 
tema. Kadangi jo pažiūros šiuo klausimu sutampa su Heizenbergo pažiūro
mis, pateiksime keletą minčių:

Papildomumo principas padeda <...> tikslo sąvokai, svetimai me
chaninei analizei, šiandien surasti savo vietą biologijoje. < . . . >  
Gyvybes egzistavimo faktą < . . . >  reikia laikyti pagrindiniu biologi

jos postulatu, kurio neįmanoma toliau analizuoti, panašiai kaip 
veikimo kvanto [veikimo kvantas - minimali reikšmė, kurią gali turėti fizinis 
dydis] egzistavimo faktas su materijos esminio diskretiškumo [diskre
tiškumas - netolydus, nutrūkstamas] faktu sudaro atominės fizikos pa
grindą. < . . . >  Mes priversti sutikti, kad biologiniai dėsningumai 
yra papildomi tų gamtos dėsnių atžvilgiu, kuriais aiškinamos ne
gyvųjų kūnų savybės. < . . . >  Kiekviename eksperimente su gyvais 
organizmais turi išlikti tam tikras fizinių sąlygų neapibrėžtumas. Ir 
kyla mintis, kad ta minimali laisvė, kurią mes turime suteikti or
ganizmui, idant jis liktų gyvas, kaip tik ir yra pakankama sąlyga, 
kad paslėptų nuo mūsų savo esmės paslaptis.

Prie šių N. Boro minčių Heizenbergas dar pridurtų:
Papildomumą, kurį nurodo ši formuluotė, atspindi šiuolaikinės bio
logijos metodų tendencija: viena vertus, visiškai remiamasi fizikos 
ir chemijos metodais bei rezultatais, kita vertus, nuolat vartojamos 
sąvokos, kurios apibūdina tas organines savybes, kurių neapima 
nei fizika, nei chemija, kaip, pavyzdžiui, pačios gyvybės sąvoka.

Šių dienų mokslo raida pateikia, kaip matome, daug gražių pavyzdžių 
filosofiniams mąstymams. Nuodugniau nagrinėjami XX a. mokslo laimė
jimai teikia labai daug ką pamokomo. Ne veltui Heizenbergas savo knygos 
„Fizika ir filosofija“ pabaigoje pateikia tokį sąmojingą anekdotą:

Gyveno senas rabinas, pagarsėjęs išmintimi. Pas jį eidavo žmonės 
pasitarti. Kartą atėjo vienas žmogus, nusivylęs visais pasikeiti
mais, kurie aplink jį šiais laikais vyksta, ir ėmė skųstis visu tuo 
blogiu, kurį sukelia vadinamoji technikos pažanga. „Argi turi kokią 
nors vertę visas šitas technikos šlamštas? - kalbėjo jis, - kai mąstai 
apie tikrąją gyvenimo vertę?" Rabinas atsakė: „Visa, kas yra šiame 
pasaulyje, gali padidinti mūsų išmintį, - ne tik tai, ką sukūrė 
Dievas, bet ir visa tai, ką padarė žmogus". - „Bet ko gi mes galime 
pasimokyti, pavyzdžiui, iš geležinkelio?" - paklausė atėjusysis. - 
„Ogi to, kad dėl vieno akimirksnio gali prarasti viską". - „O iš 
telegrafo?" - „Tai, kad už kiekvieną žodį reikės atsiskaityti". - „O 
iš telefono?" - „Kad tenai girdi tai, ką mes čia kalbame“. Žmogus 
suprato, apie ką kalba rabinas, ir pasišalino.

Tiems, kurie savo netikėjimą Dievo, dvasinio pasaulio realumu argumen
tuoja tuo, kad šių dalykų negalima tiksliai matematiškai įrodyti pagal tiks
liųjų mokslų sąvokas ir metodus, būtų galima priminti Heizenbergo žodžius:



RŪPINTOJĖLIS. 1977. Nr. 3 123

Mokslinės sąvokos yra abstrakcijos, <... > šio abstrahavimo procesui 
pasitelkiamas betarpiškas ryšys su realybe. Mokslinės sąvokos visada 
labai gerai tinka realybės daliai, kuri yra to mokslo tyrimo objektas. 
Šitose realybės dalyse tokio atitikimo nėra. Jeigu turėtume galvoje 
gerai patvirtintą faktą, jog mokslo raidoje kasdienės kalbos sąvokos 
yra stabiliausios, turėtume pripažinti, kad, remiantis šių dienų fzikos 
patyrimu, mūsą pažiūros į tokias sąvokas kaip Dievas, žmogaus siela, 
gyvybė turi skirtis nuo XIX a. pažiūrų, nes šios sąvokos priklauso 
natūraliai kalbai ir todėl yra betarpiškai susijusios su realybe.

Kas 1971 m. vasarą klausėsi Vilniuje akad. E. Kolmano paskaitų, tas 
prisimena jo pasakojimą, kad Heizenbergas yra uolus protestantų baž
nyčios narys ir nepraleidžia nė vieno sekmadienio pamaldų.

MUMS KALBA MOKSLAS

P r. [kun. Pranciškus Račiūnas MIC]

KOSMOSAS IR ANTGAMTIS
(Pagal: Otas Levis. Gamta ir mokslas kalba apie jį.

La vie catholique. Paris)
Žvaigždynai. Naktį sužibus žvaigždėms atsiskleidžia fantastinės 

žvaigždynų pasaulio karalijos, toli pranokstančios mūsų didžiausias sva
jones. Ilgus amžius jos buvo pasislėpusios už laiko ir erdvės uždangos. 
Dabar ta kosminė uždanga po truputį prasiskleidžia, ir žmogų, įsiskver
busį į Visatos paslaptis, nustebina jos didumas, įvairumas.

Pasaulis yra ne tik toks keistas, kaip mes manome, bet jis dar 
keistesnis, negu galime manyti, - 

sako anglų mokslininkas Haldanas.
Yra mažų dangaus kūnų, kurių šviesa stipresnė nei 10 trilijonų saulių. 

Yra mažyčių virpančių žvaigždžių, kurios suvirpa 30 kartų per sekundę. 
Dangaus erdvėse yra juodųju skylių, kurios nuolat ryja medžiagą ir šviesą: 
kas ten patenka, daugiau nebepasirodo.

Aptikta dangaus kūnų, vadinamųjų kvazarų, kurie gamina tiek ener
gijos, kiek gali pagaminti šimtai didžiulių galaktikų: per vieną sekundę 
tipiškas kvazaras paskleidžia tiek energijos, kad galėtų visos Žemės elekt
rinių poreikius patenkinti milijonus metų. Sunku suvokti, kaip gali susi
kaupti toks energijos kiekis. Kai kurie mokslininkai mano, kad atomo 
branduoliniai procesai negalį duoti tiek energijos Visatoje ir spėja, kad tai 
gali būti gravitacijos padariniai arba anihiliacijos procesai susidūrus me
džiagai su antimedžiaga.

Šiandien galaktikos skaičiuojamos milijardais. Tame plote, kurį užima 
Didieji Grįžulo Ratai, priskaičiuojama daugiau kaip milijonas galaktikų.



124 RŪPINTOJĖLIS. 1977. Nr. 3

Dangaus erdvės nėra pastovios ir nesikeičiančios, jos plečiasi tarsi 
besipučiantis balionas. Galaktikos tolsta proporcingai tuo greičiau, kuo jų 
nuotolis didesnis (Hablio dėsnis). Tai revoliucinis astronomijos atradimas. 
Tie milijardų milijardai žvaigždžių ir žvaigždynų skrieja sunkiai įsivaiz
duojamu greičiu (net po tūkstančius kilometrų per sekundę) ir taip tiks
liai, kad pagal dangaus kūnų judėjimą skaičiuojame laiką ir nustatinėja
me tiksliuosius chronometrus. Ar būtų įmanomas toks tikslumas be sto
ties viršininko? Jei toks judėjimas vyktų savaime, tai dangaus kūnai judėtų 
erdvėje kaip žirniai rėtyje.

Kokia neapsakomai didelė Visata ir kokia smulkutė mūsų Žemė, tarsi 
dulkelė Visatos plotuose! Kokie mažyčiai mes, žmonės, o koks didis Visa
tos Tvarkytojas, kokia turi būti Jo jėga ir išmintis!

Mikrokosmas. Pabandykime nuostabią gamtos didybę ir tvarką pama
tyti nusileidę į smulkųjį pasaulį. Matome vandens garus. Juos sudaro smul
kutės medžiagos dalelės, vadinamos molekulėmis. Jų skersmuo 1/4 milijono 
milimetro. Viename vandens grame telpa 605 000 trilijonų molekulių. (Kad 
suprastume, koks didelis šis skaičius, turėtume pasamdyti milijardą žmo
nių, kurie, per sekundę suskaičiuodami iki 10, skaičiuodami ištisai per 
dieną, turėtų skaičiuoti du milijonus metų, kol suskaičiuotų šį skaičių.) 
Kiekvieną vandens garų molekulę sudaro atomai. Dabar fizikai kalba apie 
atomo sistemą, panašią į planetų sistemą. Apie atomo branduolį, kuris yra 
atomo viduryje, sukasi elektronai, panašiai kaip Žemė aplink Saulę.

Negyvoji gamta ir žmogus. Pasižiūrėkime į kristalus - nuo šeiminin
kių vartojamos valgomosios druskos iki brangiųjų deimantų daugybė mi
neralų visą laiką turi tokią pat formą, tokią pat struktūrą. Jie auga taip 
tiksliai ir taip griežtai laikosi nustatytų dėsnių, kaip ir augalai.

Nuostabi, nepakartojama yra augmenija, bet nuostabiausias pasaulio 
kūrinys - žmogus. Mūsų smegenys yra centrinė žinių agentūra, kuri su
renka visus duomenis apie tai, kas vyksta mūsų kūne, mūsų aplinkoje. 
Smegenys sutelkia visus mūsų veiksmus, yra jų tarpininkės, juos tvarko. 
Ne tik visa judina, bet atminties knygoje visa registruoja, ką tik esame 
matę ar girdėję, jautę ar prisilietę. Toje nuo 1200 iki 1600 gramų medžiagos 
masėje yra nuo 500 milijonų iki milijardo ląstelių, kurios kartu yra elekt
ros baterijos ir telefono aparatai, padedantys duoti įsakymus ir palaikyti 
visą ryšį. Tos ląstelės - tai daugelis milijardų laidų, išvedžiotų po visą 
kūną. Jie yra mūsų nervų siūleliai.

6 raumenys sukioja mūsų regėjimo aparatą - akies obuolį - į visas 
puses. Su gyvu lęšiu, didinamuoju stiklu, akies obuolys automatiškai 
nustato reikiamą padėtį, didindamas ar mažindamas savo paviršiaus išsi
gaubimą. Visi tie mechanizmai veikia automatiškai. Lęšis yra sudarytas 
iš 10 milijardų smulkių ląstelių, išsidėsčiusių mažiau negu 1 cm2. Akies 
viduje yra tinklainė, atliekanti fotografinės klišės vaidmenį. Joje atsimuša
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viskas, ką mes matome. Ta klišė pajėgia padaryti per sekundę 10 nuo
traukų ir vėl iš naujo užsivesti. Tokiu būdu per parą mes galime pagauti 
apie 70 000 įvairių vaizdų. Tos klišės tikslumas toks, kad akies tinklainės 
vienas kvadratinis centimetras gali pagauti 30 000 atskirų šviesos taškų.

Nuostabiai sutvarkyti ir kiti žmogaus kūno organai. Sakykite, ar visa 
tai galėjo savaime susiformuoti, vien aklai ir nesąmoningai jėgai vei
kiant? Ar iki galo apmąstėte tą klausimą? Ar ieškojote teisingo sprendi
mo? Gal užsimerkėte ir nenorėjote į tą klausimą gilintis, nes, paneigus 
pirmapradį nesąmoningos jėgos impulsą, reiktų pakeisti savo įprastą, 
aukštesnių normų nevaržomą gyvenimo būdą.

O gal jūs klausėte giliai susimąstę ir suradote Dievą, kaip klausė ir 
surado šv. Augustinas:

Klausiau žemę ir ji atsakė: „Aš nesu tavo Dievas“. Klausiau jūrą ir 
būtybes, kurios joje gyvena, ir jos man atsakė: „Nesame tavo Dievas, 
ieškok Jo aukščiau". Klausiau vėjus ir vėtras, o jie man atsakė: 
„Nesame tavo Dievas". Užklausiau dangą, saulę, mėnulį ir žvaigž
des: „Mes nesame tavo Dievas, kurio ieškai“, - atsakė jie.

Tada kreipiausi į visas būtybes, kurias pažinau savo pojūčiais: 
„Sakykite man apie mano Dievą, jei jūs nesate Jis, papasakokite 
ką nors apie Jį“. Jos sušuko galingu balsu: „Tai Jis mus sukūrė!" 
(Išpažinimai).

O gal mūsų tikėjimas toks kaip poeto Bernardo Brazdžionio?
Tikiu aš didįjį stebuklą - Dievo žodį.
Žodis sukūrė dangų, žemę ir žvaigždes 
ir vyšnios žiedą, žmogaus gyvenimą, 
svajonę, meilę, ilgesį ir džiaugsmą, 
ir idealų siekimus, ir pergalę kovoj.

Mes tikime kūrybos žodį kūnu tapus.
Jis iš amžių eina į amžius. Didis, šventas!
Ir gyvybę neša žmogui, tautai; 
laisvę širdžiai, taiką, 
apdarą teisybės žemei.
Jis kūnas mirštąs ir prisikeliąs, 
jis siela, amžiais gyva.

Ir amžiais gyvas bus
lietuviškos kūrybos rašytas žodis,
gimęs kovoje dėl Dievo vardo,
ir augęs kovoje dėl mūs tautos prisikėlimo
ir brendęs didžiajai visų tautų kultūros garbei.
Tu - žemė, tartum motina, paslėpus daigą javo, - 
kaip žemė ir tava tauta, 
kaip daigas slėps gyvybę.



126 RŪPINTOJĖLIS. 1977. Nr. 3

Tu - upė po ledu? Ateis pavasaris ir ledą 
numes tvirti pečiai, išnešę visą žiemą; 
ir bėgs srovė, ir oš krantai, 
ir amžiais būsi gyvas!

(„credo“)

* *  *

Didelė daugybė moderniąją atradimų apie skaičių, apimtį, svorį 
fiziniame pasaulyje, daugelio mokslininkų įsitikinimu, visiškai 
sugriovė senąjį materializmą. Visata šiandien mūsų akimis atrodo ne 
tiek medžiaginis dalykas, kiek mintis. O mintis reikalauja anksčiau 
buvusio Mintytojo. Fizikos pateiktieji įrodymai patvirtina, kad fizinės 
visatos pradžia buvo kūrimo aktas, o ne pati savaime atsirado.

(Ambruazas Flemingas, anglų Victoria Instituto prezidentas, miręs 1945 m.).

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

1. Ar religija daro žmogų pasyvų?
Ateizmo paskaitose dažnai girdime ir „Mokslinio ateizmo“ vadovėlyje rašoma 
(1975, p. 30), kad krikščionių religija ne tik įdiegia į žmonių sąmonę antimoks
linę pasaulėžiūrų sistemą, bet ir ugdo panieką visam tam, kas žemiška ir pa
sauliška, <...> stumia juos į socialinio pasyvumo kelią. Taigi, ar šis priekaištas 
krikščionybei yra pagrįstas?

„Rūpintojėlio“ Nr. 1, straipsnyje „Ar mokslas paneigia religinės pa
saulėžiūros pagrindus“, buvo nurodyta, jog yra nepagrįstas teigimas, esą 
religija įdiegianti antimokslinę pasaulėžiūrų sistemą.

Priekaištą, kad krikščionybė niekinanti visa, kas žemiška, ir stumianti 
žmogų į pasyvumą, paneigia dviejų tūkstantmečių krikščioniškųjų šalių 
istorija. Juk ne kurios kitos, o būtent krikščioniškosios šalys yra pasie
kusios aukščiausią kultūrą ir materialinę gerovę. Ar jos būtų galėjusios 
pralenkti kitas šalis, jei krikščionių religija jas būtų stūmusi į pasy
vumą? Krikščionybė visada skatino ir dabar skatina dirbti ir kurti ma
terialines gėrybes. Tik primena, kad žmogus visa savo širdimi negali 
paskęsti vien materialiniuose rūpesčiuose, nes esama ir aukštesnių - 
dvasinių vertybių.

Evangelijoje yra pasakyta: Kas nenori dirbti, tenevalgo (1 Tęs 3, 10). Šie 
Evangelijos žodžiai yra įrašyti ir Tarybų Sąjungos 1936 m. konstitucijos 
12 str.; ir pirmųjų amžių vienuolių regulos įpareigoja: Ora et labora - 
melskis ir dirbk. Tinginystę vienuolynai laikė nedorybių šaltiniu ir reika
lavo, kad vienuoliai ne tik melstųsi, bet ir domėtųsi mokslu, verstųsi 
knygų perrašinėjimu ir kt. Vienuoliai Vakarų Europoje tobulino žemdir
bystę, kūrė labdarybės ir švietimo įstaigas, steigė universitetus. Perrašinė
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dami rankraščius vienuoliai išsaugojo ir perdavė būsimoms kartoms se
novės graikų ir romėnų kultūrą. Ilgus šimtmečius tik Bažnyčia ir reli
ginės organizacijos steigė ir išlaikė pavargėlių prieglaudas, ligonines, 
mokyklas, universitetus. Religine tematika Bažnyčios prieglobstyje yra 
sukurti aukščiausios meninės vertės muzikos ir dailės kūriniai (Vivaldžio, 
Bacho, Bethoveno, Leonardo da Vinčio, Mikelandželo, Rafaelio ir kitų). 
Ar tatai rodo, jog krikščionybė niekino visa, kas žemiška, ir stūmė ti
kinčiuosius j pasyvumą? Bažnyčia niekada nerodė abejingumo žemiškiems 
reikalams. Tai aiškiai pabrėžta ir Vatikano II Susirinkime, jo nutarimuo
se pasakyta:

Susirinkimas ragina krikščionis, <...> kad jie stengtųsi uoliai at
likti savo žemiškąsias pareigas, vadovaudamiesi Evangelijos dva
sia. Klysta tie, kurie, žinodami, jog neturime žemėje pasiliekančios 
būstinės, o siekiame būsimosios, mano, kad galima nepaisyti že
miškųjų uždavinių. Jie nepastebi, kad tikėjimas dar labiau įparei
goja juos darbuotis pagal kiekvieno pašaukimą (p. 153).

Kitoje vietoje sakoma:
Krikščionims nebūdinga mintis, jog žmogaus sumanumo ir jėgų 
nuveikti darbai galėtų prieštarauti Dievo galybei arba jog protu 
apdovanotas kūrinys taptų tarsi Kūrėjo varžovu. Priešingai, jie yra 
įsitikinę, kad žmonijos laimėjimai yra Dievo didybės ženklas ir Jo 
nuostabaus plano vaisius. Ir kuo labiau auga žmogaus galybė, tuo 
plačiau siekia jo atsakomybė tiek atskirų žmonių, tiek visuomenės 
atžvilgiu. Todėl aišku, jog krikščionybės skelbiamas mokslas negali 
atitraukti žmonių nuo pasaulio kūrimo ir negali skatinti savo ar
timųjų gerovės nepaisymo, bet, priešingai, jis dar griežčiau įparei
goja vykdyti šiuos uždavinius (p. 145).

Šie Vatikano II Susirinkimo žodžiai aiškiai parodo, koks nepagrįstas 
yra priekaištas, kad krikščionybė niekinanti žemiškus reikalus ir stumian
ti tikinčiuosius į pasyvumą.

2. Ar jėzuitai laikosi principo: tikslas pateisina priemones?

„Tiesoje“ (1977 05 07) buvo išspausdintas V Minioto straipsnis „Klastin
ga gražbylystė“, kuriame rašoma, jog Ignacas Lojola skelbęs lozungą, esą 
tikslas pateisina priemones. Straipsnio autorius nenurodo, kuriame veika
le ar laiške Ignacas yra taip pasakęs, ir niekas to neįrodys, nes Ignacas 
taip nėra sakęs: iš tiesų šį lozungą paskelbė ne Lojolą, bet kiek anksčiau 
už jį gyvenęs Makiavelis (1).

Jėzuitai yra Katalikų Bažnyčios ordinas, tad negali turėti kitokios 
moralės, negu toji, kurią skelbia Bažnyčia. Užtenka pasklaidyti žymes
nių jėzuitų teologų moralistų veikalus (pvz., Leimano, Gury, Katreino,
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Noldino, iš lietuvių - Stasio Gruodžio), kad įsitikintume, jog jie atsto
vauja oficialiai Bažnyčios linijai: blogų priemonių niekada negalima im
tis, nors tikslas būtų ir geras. Tą patį sako ir žymūs istorikai, pavyzdžiui, 
nekatalikas Renė Fuliop-Milleris: Jėzuitai niekada nėra šitaip mokę. Vis 
dėlto atsiranda nesąžiningų žmonių, kurie skleidžia paskalas ir šmeižtus.

1852 m. Frankfurte prie Maino jėzuitas Rohas viešai paskelbė:
Jei kas juridiniam Heidelbergo ar Bonos fakultetui nurodys jėzuito 
parašytą knygą, kurioje fakulteto sprendimu būtų pripažinta, kad 

joje mokoma pagal tą begėdišką tvirtinimą - „tikslas pateisina 
priemones“, - tai fakulteto sprendimu tos knygos nurodytojui aš 
sumokėsiu tūkstantį guldenų. O kas nenurodydamas žodžiu ar 
raštu primes ordinui aną begėdišką mokymą, - tas yra nedorėlis 
ir šmeižikas.

Po šio paskelbimo per ištisus 20 metų (Rohas mirė 1872 m.) neatsira
do, kas būtų pasiryžęs gauti gana stambią sumą.

1890 m. tą premiją Duisburge atnaujino Richteris, o 1903 m. kun. 
Dasbachas viešai pareiškė: Aš sumokėsiu 2000 guldenų tam, kuris įrodys, 
kad jėzuitų raštuose yra mokoma, jog tikslas pateisina priemones. Bet ir 
ši premija niekam nekliuvo. Ir Lietuvoje, rodos, 1924 m. prof. A. Maliaus
kis buvo paskyręs 5000 Lt premiją tam, kas įrodys šį jėzuitams primetamą 
mokymą, bet iki 1940 m. niekas nebandė tos premijos paimti. Nuo to 
laiko šis priekaištas ateistinėje spaudoje pritilo. Vėl jis atgijo 1940 m., kai 
buvo uždrausta visa religinė spauda.

Minėtame straipsnyje V Miniotas informuoja visuomenę tokiu stiliumi: 
Vatikano radijo krikštatėviai vadovavimą jam patikėjo jėzuitų vienuolijos 
nariams. <...> Su jėzuitų vardu susiję patys juodžiausi, patys bjauriausi 
puslapiai daugelio Europos, Lotynų Amerikos šalių istorijoje.

Šitokių teiginių nedrįstų kartoti rimtas, sąžiningas istorikas, kvalifi
kuotas žurnalistas. Vatikano radiją jėzuitams perdavė ne kas kitas, kaip 
popiežius Jonas XXIII, apie kurį „Izvestijų“ redaktorius Adžiubejus po 
audiencijos pasakė, jog popiežius esąs didis žmogus. Didžiu žmogumi 
tarybiniai pareigūnai laiko ir dabartinį popiežių Paulių VI, ne vieną kartą 
apsilankę pas jį (N. Podgornas, A. Kosyginas). Pauliaus VI atstovas arkivysk. 
Kazarolis 1971 02 25 Maskvoje padėjo parašą po atominio ginklo nepla
tinimo sutarties tekstu. Kaip tad bendraujama su pačiais niekšingiausiais 

jėzuitais? Kodėl leidžiama atvykti į Tarybų Sąjungą vyriausiam jėzuitų 
vadovui Arrupei, kuris čia lankėsi du kartus (paskutinį kartą 1977 m.), ir, 
be Maskvos, dar buvo Leningrade, Rygoje?

[Kun. Jonas Lauriūnas SJ]
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A K T U A L I J O S

Š.J. [kun. Napoleonas Norkūnas]

JONO BILIŪNO TESTAMENTAS

Rašytojo gyvenimas (1879-1907) buvo trumpas ir dramatiškas. Tarp to 
meto moksleivių buvo paplitusi socializmo mada. Jauni protai daug negal
vojo: kiekvienas maištas prieš carą, net prieš Dievą, atrodė: kokia drąsa, 
kokia pažanga! O jei „poną kleboną“ per dantį patrauksi, tai a-ta-ta! (At
kreipkime dėmesį, kad ir šiais laikais pažangia laikoma kaip tik priešinga 
kryptis - rašytojai, ieškodami populiarumo, griebiasi to, kas neleistina, - 
ar santvarką pakritikuoti, ar parodyti ateizmo pragaištį, ar pagirti kapita
listines laisves, ar... ir žmonės jiems mielai pritaria.) Nenuostabu, kad ir 
jauną Biliūną nunešė revoliucinė srovė, ir jo pirmieji kūrinėliai neatitiko 
jo jautrios prigimties: buvo šiurkštūs, itin revoliucingi.

Jonas Biliūnas mokslus ėjo sunkiai, bet vis tiek norėjo būti pažangus. 
Nepritekliai greitai pakirto jo gležną sveikatą. Sirgdamas džiova, jis per
svarstė gyvybės ir mirties problemas ir, užuot maištavęs, galutinai nu
sigręžė nuo revoliucinės veiklos, visa širdimi grįžęs prie tikėjimo, prie 
Dievo. Prieš mirtį jis rašė savo žmonos motinai:

Zakopanė, 22.XI.07. Mamyt, rašau ir aš Tamstai nors trumpai. 
Sveikinu Tamstą ir trokštu nuo Dievo sveikatos ir ramaus laimin
go gyvenimo. Ačiū Tamstai už tokius gražius laiškus, kuriuos už 
visa geriau moki Tamsta parašyti. Rašyk ir toliau: mudu su Julyte 
labai jų lauksime ir džiaugsimės juos skaitydami. Aš, Mamyt, esu 
sveikesnis, tik vis tebeguliu lovoje. Julytė kaip Aniolas Sargas 
mane prižiūri ir rūpinasi. Jai ir numiręs būsiu dėkingas. Gulėda
mas, Mamyt, ilgą laiką patale, daug skaitau ir misliju. Ir persitik
rinau, kad brangiausias ir švenčiausias daiktas žmogui yra tikė

jimas. Taigi žadu šiais metais atbūti iš viso gyvenimo išpažintį, 
arba spavednį, būtent, Mamyt, jei Tamstą kada užrūstinau, prašau 
iš visos širdies man atleisti ir dovanoti... Bučiuoju Tamstos ran
kas. Mylintis Jonas Biliūnas.

(Šį laišką, cituojame iš kn.: Jonas Biliūnas. Paveikslai, apysakos ir eilės. 
Išleido Biliūnienė, Tilžėje, 1913. Beje, į 1955 m. išleistą J. Biliūno raštų tomą 
šis laiškas neįdėtas.)

Mirė Biliūnas 1907 m. gruodžio 8 d., tad jau 70 metų, kai jo neturime, 
bet jo kūrinėliai subtilūs, tebejaudina mūsų skaitytojus. Jo kūryba aukso 
fondu įeina į lietuvių tautos lobyną.

Jonas Biliūnas mirė Zakopanėje, ten buvo ir palaidotas. Ant jo kapo 
pastatytas kryžius. Bet pasielgta ne taip, kaip velionis norėjo. Savo tes
tamentiniame eilėraštyje jis rašė:
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Kad numirsiu, man’ pakaskit 
Ant Šventosios upės kranto:
Kad matytų kapas sodžių,
Kūdikėlis kur užaugau.

Kad girdėtų tą dainelę,
Motinėlė kur dainavo,
Kai ant kelių mažą migdė 
Ir lopšy mane lingavo.

Tu, Julyte, mano kapą 
Žolynėliais apkaišysi,
Tarpu rožių ir lelijų 
Man kryželį pastatysi.

Nieko kito aš nenoriu,
Tik lelijos, kad žydėtų,
Kas pavasario rytelį,
Kad lakštingala skambėtų...

Tos lelijos - tai paveikslas,
Kurį gyvas numylėjau,
Nors lakštingalos dainelių 
Aš dainuoti nemokėjau.

Lietuviai visada nuoširdžiai norėjo išpildyti velionio testamentą - par
vežti jo palaikus į Lietuvą. Bet mūsų nepriklausomybės metai buvo per 
trumpi, neužteko jėgų nė pinigų, pagaliau - Zakopanė Lenkijoje, o Lietu
vos santykiai su Lenkija visą laiką buvo įtempti... Taigi rašytojo palaikai 
į Lietuvą pargabenti tik 1953 07 01 lėktuvu.

Iš Zakopanės kapinių buvo iškasti velionio palaikai, kartu paimtas 
antkapis ir akmeninis kryžius, kurį galbūt Julytė buvo jam pastačiusi. Bet 
kai lėktuvas nusileido Lietuvoje prie Šventosios, kryžiaus lėktuve jau ne
bebuvo. Sklinda gandai, kad pakeliui jis buvo išmestas kažkur Pinsko 
balose. Ar tai teisybė? Nepatikrinsi. O rašytojui, palaidotam ant Švento
sios kranto Liūdiškių piliakalnyje, buvo pastatytas obeliskas - Laimės 
žiburys. Dabar jis šviečia, bet ne rašytojui (jis tokio paminklo neprašė!), 
o tiems, kurie tą obeliską statė. įvykdę didžiąją, sunkiąją rašytojo testa
mento dalį, pabaigoje... neištesėjo. Ir vis - dėl tų ateistinių prietarų!

Beje, rašytojas kalbėjo ir apie lelijas. Žinome, ką jos reiškia, - tai mūsų 
jaunimo skaistybė. Mes neturime nurimti, kol pagaliau bus įvykdyti visi 
rašytojo testamento punktai: ant jo kapo stovės kryžius, tarp žolynų žydės 
rožės ir lelijos: rožės - mūsų dvasinis grožis, lelijos - širdžių tyrumas, o 
lakštingalų giesmelė - laisvės džiaugsmas, besisleidžiantis kaip nesibai
giantis pavasaris.

Ilgas gulėjimas lovoje atmainė jo dvasišką gyvenimą. Į galą savo 
gyvenimo pradėjo visas tikėti. Mirti nebijojo, bet gyventi neišpasa
kytai troško. <...> Tikėjime matė daug poezijos. Labai džiaugės
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atgavęs tikėjimą. Ne kartą kalbėdavo: „Gerai, kad aš nieko savo 
gyvenime neatkalbinėjau nuo tikėjimo. Tikėjimas žmogaus nekvai
lina...“ (Iš J. Biliūnienės laiško, 1908 03 23).

[Kan. Stanislovas Kiškis]

A T K A R P A  I Š  M A N O  L A G E R I N I O  G Y V E N I M O
(Kunigo užrašai)

1940 m. liepos 24 d. mus išvežė iš Vilniaus, o rugpjūčio 2 d. jau 
buvome Pečioroje. Čia vyr. gydytojas buvo ukrainietis, mediciną baigęs 
Kaune. Jis jautė simpatijų lietuviams ir jau pirmą dieną mane paskyrė 
felčeriu viename barake. Pečioros persiunčiamasis punktas didelis: bene 8 
barakai, atskiras valgomasis, 2 ar 3 namai ligoniams. Viename tokių ir 
man davė darbą. Ateidavo ten laisvoji gydytoja ir dvi jaunos seserys pa
sikeisdamos. Mano darbas buvo drauge su gydytoja kasdien apeiti ligo
nius, išdalyti paskirtus vaistus, matuoti ir užrašyti temperatūrą, kartais 
užpildyti ligonio kortelę.

Vieną naktį man teko dalyvauti priimant tik ką atvežtą naują etapą. 
Gydytojų komisija tikrino atvežtųjų sveikatą ir skirstė darbo kategorijas. 
Vyrai ir moterys, iki pusės išrengti, stovėjo susimaišę vienoje eilėje. Gydy
tojai su pasididžiavimu ištardavo kategorijos pavadinimą lotynų kalba - 
prima, secunda - o man reikėjo pažymėti tik asmens lapelyje.

Zonoje buvo vaistinė, joje dirbo jauna lietuvė. Man teko pas ją ir Mišias 
laikyti, ir išpažinčių klausyti. Kartą nuėjo gandas, kad mūsų vaistininkė 
blatnųjų kortomis pralošta. Tai reiškė, kad pralošęs turėjo ją nužudyti... 
Mergaitė verkė ir laukė neužtarnauto keršto. Ne aš vienas kreipiausi į vyr. 
gydytoją, kad gelbėtų nekaltą žmogų iš tų žvėrių nasrų. Kai ji buvo iškelta 
į kitą vietą, blatnieji griežė dantimis ir grasino ir tenai ją pasieksią!

Vieną vakarą atvedė man anapus lagerio vartų susirgusį ar tik pašalusį 
žmogų, jis turėjo karščio ir sakėsi paleistas iš lagerio, važiuojąs į Lenin
gradą. čia išlipęs palaukti kito traukinio, prisėdęs ant sniego ir užmigęs... 
Surašiau ligonio lapelį: amžius - 65 m., iš Kaukazo, musulmonas. Daviau 
jam karštos sriubos, gabaliuką duonos ir žuvies, kaip ligonį paguldžiau 
palatoje.

Rytojaus dieną susitinku jį ateinantį koridorium, pasisakė esąs jau 
sveikas, dėkojo už nakvynę. Pakėlęs akis aukštyn, jis man sako:

- Čia mane Dievas atsiuntė. Aš tamstai turiu kai ką papasakoti.
Po pusryčių pasikviečiau pas save, jis atsisėdo šalia ant lovos ir pradė

jo pasakoti.
- Tai buvo gal prieš 10 metų. Pas mus Kaukaze suiminėjo dvasininkus, 

uždarinėjo cerkves ir naikino visa, kas buvo viduje. Kartą, eidamas keliu,
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pamačiau į purvą numestą nedidelę Dievo Motinos Marijos ikoną. Apsidai
riau, ar kas nemato, pakėliau, nušluosčiau ir, pakišęs po savo vatinuku, 
parsinešiau namo. Manau, kur nors paslėpsiu, gal ateis laikas ir galėsiu 
kam reikia atiduoti. Mes, Alacho garbintojai, labai gerbiame pranašą Jėzų 
Kristų ir Jo Motiną Mariją.

Naktį per sapną pasirodo man pati Marija, vadina mane vardu ir sako:
- Šito, ką dabar tu man padarei, aš niekada neužmiršiu!
Pasirodė Ji man ir kitą naktį, parodė mūsų miestelio aikštę prieš

cerkvę. Ten buvo didelė žmonių minia, sukviesta pasižiūrėti, kaip bus 
nukelti varpai nuo cerkvės bokšto. Aš aiškiai matau, kaip du jauni vy
rukai pasisiūlė lipti į bokštą, atrišti varpus ir numesti ant žemės. Laik
rodžio rodyklė rodė 13 valandą. Girdėti kirvių smūgiai, supasi varpai ir 
su triukšmu krinta nuo bokšto... Paskui juos krinta abu vyrukai, ir jų 
kūnai ištykšta ant akmeninio grindinio. Marija dingo. Aš nubudau nukrės
tas šiurpulio.

Praėjus kuriam laikui, pasirodė skelbimai - miestelio gyventojai kviečia
mi 13 valandą į aikštę prieš cerkvę: nuo jos bokšto bus numesti varpai. 
Ar man eiti? Jei Marija iš anksto parodė tokį šiurpų vaizdą, tai, matyt, 
nori, kad įsitikinčiau ir Ja visai pasitikėčiau. Aš nuėjau ir iki smulkmenų 
pasikartojo visa, ką buvau matęs sapne.

Marija dar kartą man pasirodė. Šįsyk Ji rodė medine tvora aptvertą 
nemažą plotą, kurio keturiose kertėse - bokšteliai ir stovi kariškiai su 
automatais; priekyje - platūs, uždari vartai ir nedidelė būdelė su stogeliu.

- įsižiūrėk, - sako man Marija, - tu čia pakliūsi ir atliksi tau skirtą 10 
metų bausmę. Bet nebijok, aš juk žadėjau tavęs nepamiršti ir tave globoti.

Mane areštuoja, tardo, nuteisia 10 metų ir nuveža į lagerį, kurį jau 
buvau matęs sapne. Esu kaip ir ramus, bet kaip čia laikytis? Juk varys į 
darbą, o mano sveikata silpna... Ir vėl, jau lageryje, pasirodo Marija ir 
liepia susirasti Nikiforą Nikiforovičių. Bet kas jis toks ir kaip jį surasti, 
nepasakė. Vieną pavakarę, kai visus varė iš barakų į kiemą patikrinimui, 
aš kiek uždelsiau, ir prižiūrėtojas mane subarė, nes visi jau stovėjo išsi
rikiavę poromis. Eidamas atsistoti į patį galą aš sušukau:

- Nikiforai Nikiforovičiau!
Kai davė komandą išsivaikščioti, prie manęs priėjo su barzdele, inte

ligentiškos išvaizdos, vidutinio amžiaus juodai apsivilkęs žmogus.
- Tamsta mane šaukei? - klausia jisai.
Aš sumišau, nuleidau akis ir nežinau, ką sakyti.
- A, tai Dievas tamstą čia atsiuntė, - pasakė jis, pažvelgęs aukštyn.
Pasirodo, tai buvo batiuška - stačiatikių šventikas, kuris lageryje

felčeriavo. Jis paėmė mane pas save, nes turėjo atskirą kambariuką. Aš 
pas jį buvau tvarkdarys [dnevalnyj], šluodavau ir plaudavau kambariuką, 
atnešdavau abiem valgyti ir patarnaudavau prie ligonių. Taip pas jį išbu
vau visus 10 metų, nė karto neišėjęs į darbą už vartų. Batiuška buvo



RŪPINTOJĖLIS. 1977. Nr. 3 133

žmogus kuklus ir maldingas. Jis man papasakojo apie Mariją ir Jos Sūnų. 
O aš jam papasakojau visą istoriją su Marijos paveikslu.

Vieną vakarą Nikiforas Nikiforovičius tarė:
- Aš susirgsiu ir greitai mirsiu. Štai tau adresas mano broliavaikio, 

kuris gyvena Leningrade. Kai būsi paleistas, būtinai nuvažiuok pas jį ir 
papasakok visa apie mane. Kelionėje tau teks išlipti ir palaukti kito trau
kinio. Ten būdamas tu truputį susirgsi ir tave vienai nakčiai paims į 
lagerį. Ten tave globos kunigas, ir tu jam papasakosi visą šitą istoriją...

Pasakodamas senukas net pailso ir giliai atsiduso. Jo akys degė. Jis 
jautėsi atlikęs sunkią užduotį ir paliko man savo adresą Kaukaze. Norėjau 
smulkiai visa surašyti, bet kur dėti tokius užrašus, kaip juos išsaugoti? 
Juk mano bausmė tik prasideda. Tad stengiausi išsaugoti visa tai atmin
tyje, o kad geriau įstrigtų, smulkiai papasakojau keliems draugams.

Vienas stačiatikių šventikas iš Estijos pastebėjo, kad šioje istorijoje tarsi 
prie Marijos altoriaus suėjo ir bendradarbiavo 3 didžiausių religijų atstovai - 
tikintis musulmonas, stačiatikių ir katalikų kunigai. Štai kur ekumenizmas!

Glauskimės visi prie Marijos, o Ji iš mūsų padarys vieną tikinčiųjų šeimą.

Kristaus drobulė

Prieš keletą mėnesių mokslinė konferencija Londone svarstė Turino 
drobulės autentiškumo problemą. Konferencijoje dalyvavo įvairių mokslo 
sričių ir įvairių pažiūrų mokslininkai bei teologai - ne tik krikščionys ir 
krikščioniškos kilmės agnostikai, bet ir musulmonai, ir žydai.

Kas gi toji Turino drobulė? Tai maždaug 4 m ilgio ir 1 m pločio audek
las, kuriame yra atsispaudęs mirusio žmogaus atvaizdas. Nustatyta, kad 
jame buvo suvyniotas vyriškis, miręs nuo žaizdų ir nukryžiavimo. Bažnyčios 
tradicija, istoriniai duomenys ir, kaip minėta, gamtos mokslų atradimai 
padeda nustatyti, kad žmogus, palikęs gausius atspaudus audekle, yra 
Jėzus Kristus. Yra istorinių duomenų, rodančių, kad drobulė buvo garbi
nama Jeruzalėje IV amžiuje. Kai Konstantinas pastatydino Šv. Kapo 
bažnyčią, vyskupas Kirilas Velykų pamokslo metu akcentavo: Kapas ir 
drobulė, kurią Jėzus prisikeldamas paliko. Be to, seniausias mozarabinės 
liturgijos tekstas skelbia:

Petras ir Jonas, atėję prie kapo, pamatė drobulėje atsispaudusius 
šviežius kančios pėdsakus.

Bažnyčios tradicija pasakoja, kad toji drobulė VII a. iš Jeruzalės pa
teko į Edesą, o paskui - į Konstantinopolį, iš kur Kryžiaus karų metu 
išgabenta Prancūzijon. 1578 m. Karolio Baromiejaus rūpesčiu ji atsirado 
Turine.

Kas sukėlė tokį susidomėjimą šiandien? Ilgą laiką tiek mokslininkai, 
tiek bažnytiniai sluoksniai į minėtą drobulę žiūrėjo skeptiškai - ji buvo
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laikoma XIII a. falsifikatu. Tačiau pastarųjų metų atradimai šią versiją 
sugriovė, ir tai paskatino toliau tyrinėti.

Kokie tie atradimai? Pirma, didelės reikšmės čia turėjo ilgamečiai švei
carų biologo M. F. Šulcės darbai, kuriais jis įrodė, jog organinės dulkelės, 
atrastos analizuojant drobulę, yra kilusios iš Palestinos ir kitų vietų, ku
riose buvo saugoma drobulė. Priskirti audeklą Palestinai ir konkrečiam 
laikotarpiui verčia medžiaga, audimo būdas ir pan.

Antra, nustatyta, kad joje buvo suvyniotas nukryžiuoto žmogaus kūnas.
Trečia, drobulėje atsispaudęs negatyvinis žmogaus atvaizdas. Tai, kad 

atvaizdas drobulėje negatyvinis, rodo, jog jis negalėjo būti sukurtas viduram
žiais, kada apie fotografiją neturėta supratimo. Kaip pasakojama, pirmą 
kartą drobulės nuotrauką išryškinęs žmogus vos neapalpęs iš nuostabos: 
fotografijos juostelėje išryškėjo... pozityvas. Spaudžiant vaizdą iš fotogra
fijos plokštelės ant popieriaus, išėjo negatyvas. Nuotrauka buvo tokia 
aiški, kad joje buvo matyti net mažiausios pašarvoto kūno detalės - rankų, 
kojų, šono sužeidimai, plakimo žymės, erškėčių vainiko padarytos žaiz
dos. Dailininkai bandė nupiešti panašų paveikslą ir paskui jį nufotogra
fuoti, tačiau fotografijoje, kaip įprasta, gautas negatyvas.

Prie fototyrimų prisidėjo chemikai, gydytojai, audinių specialistai. Ypač 
daug padėjo fotografijos savybė daug kartų padidinti. Pastaruoju metu 
įsijungė amerikiečių mokslininkai, drobulės nuotraukų tyrimui panaudo
dami elektroniką. Jie paneigė, kad drobulėje esantys ženklai piešti žmo
gaus ranka. Tyrimai parodė, kad ženklai yra įsigėrę į gilesnį audeklo 
sluoksnį. Be to, nustatyta anksčiau nežinomų faktų: ant pečių buvo rasta 
daugiau kaip 120 plakimu padarytų žaizdų, galva apjuosta ne erškėčių 
vainiku, o užmautas erškėčių šalmas, gaubęs visą galvą.

Galbūt įdomiausia ir reikšmingiausia, kad drobulėje matome tą patį 
veidą, kuris į mus žvelgia (tiesa, įvairiais variantais, kurie vis dėlto išlai
ko bendrus bruožus) iš tūkstančių paveikslų, ikonų, skulptūrų, vaizduo
jančių Kristų. Šitas veidas atsakytų į ne vienam iškylantį klausimą, kodėl 
Kristus vaizduojamas taip, o ne kitaip. O kaip jis atrodė iš tikrųjų? Tai 
būtų ne tik Kristaus vaizdavimo, bet ir dar vienas krikščioniškosios tra
dicijos autentiškumo patvirtinimas.

Kokias išvadas galima padaryti? Drobulės kilmė rodo, kad saugojusieji 
ją tikėjo, jog tas, kuris buvo joje suvyniotas, gyvas, nes žydai laidojimo 
reikmenis laiko nešvariais ir jokiu būdu negali jų saugoti.

Šių duomenų pagrindu daugelis Turino drobulę vadina tiesiog penktąja 
Evangelija. Gal ir per drąsu. Juk kol kas pasitikėti ja galima tik tiek, kiek 
pasitikime moksliniais pažinimo metodais. Kokia ironija - ja turėtų la
biausiai pasitikėti tie, kurie suabsoliutina mokslinį faktą, neigdami bet 
kokio kito - ir religinio - pažinimo tikrumą. Jeigu laikui bėgant bus vi
siškai patvirtintas Turino drobulės autentiškumas, jai tikrai tiktų penkto
sios Evangelijos - Tomo evangelijos - pavadinimas.
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Londono konferencija tuo tarpu priėjo išvadą, kad Turino drobulė - 
visos žmonijos turtas. Remiantis moksliniais metodais, atvaizdo atsira
dimo bent kol kas neįmanoma paaiškinti. Taip pat neįmanoma paaiškin
ti fakto, kodėl kūno atspaudas per tiek laiko išliko nepakitęs. Taigi 
mokslas susiduria su neginčijamu istoriniu faktu, kuris paliko ženklą 
medžiagoje.

Jaunimo ryžtas

Pasibaigus koncelebracinėms šv. Mišioms, kurios vyko 25 metų kuni
gystės jubiliejaus proga Vilniuje, Šv. Rapolo bažnyčioje, į zakristiją atėjo 
grupė jaunimo iš įvairių Lietuvos vietovių. Tebesant ten visiems kurso 
draugams ir iškilmėje dalyvavusiems Vilniaus miesto kunigams, kreipda
miesi į kun. Juozą Zdebskį, kuris neteisingai milicijos buvo apkaltintas 
esą neblaivus vairavęs automobilį, jaunuoliai pareiškė:

- Mes žinome, kad jūs esate abstinentas ir kad jus kaltina neteisingai. 
Protestuodami prieš šmeižtą, pasižadame tapti abstinentais: mes steigia
me Blaivybės broliją.

Atvykusieji jubiliatui įteikė tokio turinio adresą:
Didžiai gerb. kunigą Juozapą 25 metų kunigystės jubiliejaus 

proga sveikina ir ta proga pasiryžta:
- išplėsti abstinentų akciją jaunimo tarpe už Tautos blaivumą;
- spalio mėnesį nepraleisti nė vienos dienos be šv. Rožančiaus 

maldos Jūsų intencijomis.
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Alytaus, 
Vilkaviškio, Kelmės, Kudirkos Naumiesčio, Veisiejų, 
Kretingos katalikiškojo jaunimo atstovai.

KNYGŲ RECENZIJOS

Dr. Pranas Gaidamavičius. MILŽINAS, DIDVYRIS, ŠVENTASIS.
(Brooklyn, 1954. 246 p.)

Autorius kalba apie 3 plotmes, kuriose žmogus pašauktas gyventi: 
daiktinę, dvasinę ir religinę. Kiekviena tų plotmių turi vertybes, kurias 
perėmęs žmogus gali kilti į žmogiškosios pilnatvės sritį.

Pirmojoje plotmėje yra vitalinės vertybės, prigimtis, fizinis-daiktinis 
pasaulis. Čia puoselėdamas vitalines vertybes, ugdydamas prigimtinius 
polinkius gali tapti milžinu.

Antrojoje plotmėje žmogus randa kito pobūdžio vertybes - dvasinį pasaulį. 
Vidinis šauksmas kelia jį aukštyn, į naują pasaulį, kurį jis turi realizuoti 
savyje. Dvasinėje tikrovėje žmogus, atskleidęs savo asmenį, tampa didvyriu,
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kuris iš pasiektos aukštumos regi jau žmogiškos pilnatvės sritį, būtent, reli
gines vertybes.

Trečioji plotmė atveria neribotas galimybes ir uždega nauju dinamiz
mu. Jis čia išvysta žmogaus natūralią atomazgą, kuri įprasmins ir visą 
žmogaus nueitą kelią. Žmogus atsiduria Dievo artumoje, malonės srityje, 
kuri jį iškelia ligi šventumo.

Pagal 3 minėtas žmogiškosios būties plotmes autorius kalba apie žmogų 
kaip Milžiną, Didvyrį, Šventąjį.

Tačiau, - sako autorius, - tų vertybių realizavimas ne visuomet yra 
pilnutinis. Žmogus dažniausiai nėra nei milžinas, nei didvyris, nei 
šventasis pilnutine prasme, tačiau jis daugiau ar mažiau priartėja 
prie tų vertybių, realizuodamas jas savyje bent iš dalies.

Autorius kalba apie kraštutinumus, kurie dirbtinai kliudo pasiekti 
žmogiškąją pilnatvę. Gan išsamiai apibūdinęs Milžino, Didvyrio, Šventojo 
kelią, padaro išvadą, jog tikrąja prasme didvyriškas žmogus yra ne kas 
kita, kaip šventasis. Bet šioje tikrovėje šventumas nėra matomas iki galo 
išbaigtas: jis visada yra keleiviškas, visada siekiamasis. Šventojo esmė - 
kad jis yra keleivis, bet toks, kuris nemeta žemės naštos pakelėje ir nebė
ga iš vieškelio. Jo keleivystė yra tas kasdieninis didvyriškumas, kuris, 
perkeisdamas žmogų, perkeičia ir aplinką (p. 243). Jo galutinis triumfas 
pasireiškia tik anapus ribų.

Veikalas rekomenduotinas tiems, kurie ieško ir siekia žmogiškosios 
pilnatvės.

[Parengė J. A.]

Kun. Jonas Gutauskas. DIEVAS ŠIANDIEN.
(Čikaga, 1973. 283 p.)

Autorius Dievo klausimą nagrinėja ne teoriškai, ne teologiniu ar filo
sofiniu požiūriu, bet konkrečiai, siedamas su šių dienų gyvenimu. Aiškin
damas, kas yra Dievas, iškelia ir atsako į daugelį klausimų, kurie rūpi 
dabarties žmogui. Kalba apie šiandieninį pasaulį, jo pobūdį, ateizmą ir jo 
grėsmę, Bažnyčios misiją dabarties pasaulyje, Dievą kaip Kūrėją, Dievo 
liudijimą apie save gamtoje, istorijoje ir žmogaus sąmonėje, šventųjų ir 
mistikų gyvenime, stebukluose ir pranašystėse. Svarsto, kodėl kai kas 
nusigręžia nuo Dievo ir kas tokiems žmonėms lieka netekus Jo.

Tie, kurie netiki Dievo, sako autorius, tiki kuo kitu: pažanga, technika, 
medžiaga, žemės rojumi, protu, likimu, griebiasi spiritizmo, burtų. Savo
tiška religija, tik be Dievo, yra ir komunizmas. Komunizmas ir krikščio
nybė sutinka tuo, kad abu kuria rojų; skirtumas tas, kad komunizmas 
kuria žemiškąjį rojų, o krikščionybė - dangišką.

Tačiau komunistų žemiškasis mesianizmas, paneigęs religiją ir prievar
ta siekiantis sukurti tariamąjį rojų, yra tuščia svajonė. Nuvainikuotas ir
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dulkių sauja paverstas, žmogus komunizme yra paukštis pakirstais spar
nais, kurio skrydis į dorines aukštumas neįmanomas.

Iškėlęs klausimą, kaip krikščionis turi elgtis komunizmo atžvilgiu, au
torius sako, kad reikia laikytis šv. Augustino taisyklės: Nekęskite klaidos, 
mylėkite klystančius. Krikščionys turi būti geresni negu ligi šiol buvo. Turi 
parodyti daugiau meilės, socialinio teisingumo, pagarbos žmogui. Liudyti 
tiesą visu savo gyvenimu, o ne lūpomis. Nekalbėti apie komunistus su 
neapykanta, pašaipa, panieka. Nesakyti, kad komunizme viskas bloga ir 
nėra nė krislo gero. Komunizmo atsiradimas ir didelis jo išplitimas yra 
įvykęs iš dalies dėl to, kad krikščionys neatliko savo šventų pareigų Baž
nyčioje ir visuomenėje. Kai daugelis krikščionių užmiršo tinkamai tvarkyti 
žemės reikalus, atsirado žmonių, kurie pasakė, kad tėra tik žemės reikalai 
ir nieko kito.

Gyvenimas be Dievo, be amžinojo gyvenimo vilties, kaip rašo autorius, 
yra ėjimas per lūžtantį ledą, kuris baigiasi pasinėrimu į beprasmę prarają. 
Nyčė (Nietsche), norėjęs atskirti žmogų nuo Dievo, paskelbė, kad Dievas 
miręs, bet pats baigė savo gyvenimą bepročiu. Teisingi šveicarų pedagogo 
Pestalocio žodžiai:

Jei tu pamiršti Dievą, pamiršti pats save, nes Dievo meilė yra tavo 
gyvenimas.

Žmogus, rašo autorius, ieško daugelio įvairių dalykų: aukso, malo
numų, išminties, mokslo. Tačiau pastebimas ir kilnesnis troškimas - polė
kis Dievop, Dievo ieškojimas. Kas uoliai, nuolankiai, su pasitikėjimu ir 
nestatydamas kliūčių ieško, tas Jį randa. Gražiai yra pasakęs danų filo
sofas Kierkegoras (Kierkegard):

Dievas yra ne tik kaip versmė, kuri leidžiasi surandama, bet ir kaip 
šaltinis, kuris pats ieško ištroškusiojo.

Gera logika ir gera sąžinė - pirmieji žingsniai į tikėjimą. Tačiau Dievo 
malonė yra rankose, kurios nupuolusį pakelia. Dievas išklauso ir šimtais 
būdų padeda žmogui sielos ir kūno reikaluose. Žmogus dažnai naudojasi 
Dievo pagalba net to nežinodamas. Ne veltui psalmininkas sako:

Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė, veikiausioji pagalba varguose.
Paskutiniame knygos skyriuje, pavadintame „Verta Jam tarnauti“, au

torius pavyzdžiais nurodo, jog Dievas yra mylintis Tėvas... Tik būkime 
verti šito gerojo Tėvo vaikai.

(Parengė J. M-cas [Kazimieras Šapalas])
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S I Ū L O M E  P E R S K A I T Y T I

Lellot. GYVENIMO PROBLEMOS SPRENDIMAS.
(Briuselis. Versta iš rusų k.)

Viskas, nuo knygos pavadinimo iki aplanko, šio katalikų kovūno [vienuo
lio Lelio] sukoncentruota į vieną uždavinį - atkreipti jauno skaitytojo dėmesį 
į knygą, vesti jį prie įsitikinimo: žmogaus gyvenimo paskirtis - Dievo 
suvokimas. O kurgi mūsų marksistinė, milijoniniais tiražais išleidžiama 
knyga, kuri duotų atsakymą į tą patį gyvenimo prasmės klausimą, tik iš 
priešingos pozicijos? - klausia „Izvestijose“ F. Kuznecovas straipsnyje „Vo 
imia dobra“ (1965 04 23).

Sakoma, kad ši knyga - tai studentų katekizmas. Taigi verta su ja ne 
tik susipažinti...

Stasys Yla. MODERNI MERGAITĖ.
(Putnam)

Mergaitė žengė žingsnį iš lėlių pasaulio. Jos dideles nuostabos ir ža
vesio kupinas akis sutiko platusis pasaulio langas. Ką jis jai žada? Kaip 
suprasti tėvus? Kokius draugus pasirinkti? Kaip būti gražiai išorėje ir 
dvasioje? Kokį grožį labiau vertinti? Kokia bus prasiskleidusi mergaitės 
meilė - vienam žmogui ar visa apimanti? Ir kokį kelią pasirinkti gyveni
me? Tai svarbios problemos mergaitei, - jas padės išspręsti ši knyga.

Polis Buržė. MIRTIES PRASMĖ.
(Paryžius. Versta iš prancūzų k.)

Šioje knygoje bandoma atsakyti į klausimą, kasdien iškylantį milijo
nams žmonių, - kokia yra gyvenimo prasmė. O greta šio klausimo neišven
giamai pasirodo ir antrasis - mirties prasmės klausimas. Mirties proble
ma, kurią visais aspektais atidžiai tyrė egzistencialistai, čia pateikiama 
amžinojo ginčo tarp materializmo ir idealizmo forma. Ties mirties slenksčiu 
susikryžiuoja ir šitos knygos herojų - antikinės stoikų filosofijos sekėjo, 
racionalisto, mokslo garbintojo neurochirurgo M. Ortegiu ir nuoširdaus 
krikščioniškojo tikėjimo išpažinėjo karininko E. Galiko likimai.


