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Tėvų Jėzuitų veikla ir pastangos yra skiriamos lietuviškosios 
išeivijos labui, pasirenkant darbus, kurie pabrėžia krikščioniškuosius prin
cipus ir sukuria galimybes kultūrinei ir tautinei kūrybai. “Laiškai Lietu
viams” mums padeda patarnauti daugeliui tautiečių plačiame pasaulyje. 
Kad tą uždavinį sėkmingiau įvykdytų, mūsų žurnalas turi stiprėti, tapti vis 
turiningesniu ir patrauklesniu. Čia mums labai svarbi visų pagalba, nes 
spauda yra brangi, reikalaujanti kompetentingų žmonių ir gausių finansų. 
Riboti ištekliai — didžiausia mūsų kliūtis. Jei “L.L." skaitytojai  prisidė
tų antra tiek, mes nesiskųstame nedatekliais. Atradę vieną naują skaityto
ją ar padvigubinę įnašą prenumeratai, jie mus įgalintų plačiau paskleisti 
mūsų žurnalą Pietų Amerikoje, Anglijoje, Vokietijoje ir kitur. Dėkodami 
mūsų bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams, visiems geidžiame palai
mos ir didžio gėrio.

Tėvas Bruno Markaitis, S. J., Lietuvių Jėzuitų Provincijos Vyresnysis



GYVENIMUI  TEKANT

■ Dvasia ir darbai

Pastebima, kad panaikinus nuodėme 
baudžiamąjį pasninko įstatymą, tikinčiųjų 
tarpe, šalia teisingo nusistatymo, pasireiš
kia ir du kraštutiniai nusiteikimai: atsileidu
siųjų ir griežtųjų. Atsileidusieji linksta visai 
nepasninkauti (anot jų, juk tam ir įstatymas 
panaikintas), o griežtieji nelanksčiai laikosi 
pasninko papročio ("kad popiežius ir lieptų 
nepasninkauti, aš vis vien pasninkausiu"). 
Ieškant teisingo nusistatymo, ypač dabar 
besiartinant naujam atgailos laikotarpiui — 
gavėniai, verta vėl prisiminti apie atgailą, 
jos dvasią ir darbus.

1966 II 17 išleistoje apaštališkoje konsti
tucijoje popiežius Paulius VI nurodė tris 
faktus atgailos dvasiai žadinti: 1) Bažnyčia 
ir jos nariai jungiasi su Kristumi jo išgano
majame darbe, taigi ir atsiteisiant už blogį; 
2) nors Bažnyčia yra šventa pašaukimu, bet 
dėmėta savo narių žmogiškumu, todėl rei
kalinga pasikeitimo - atsinaujinimo; 3) Baž
nyčios narių uždavinys yra pašvęsti pasau
lį, prie jo neprisirišant, bet susilaikant.

Atsiteisti, atsinaujinti, susilaikyti — šį 
vidinį nusiteikimą reikia išreikšti išoriniais 
atgailos ir artimo meilės darbais.

Apie tuos atgailos darbus užsimena ir 
vysk. V. Brizgys savo laiške lietuviams lais
vame pasaulyje: "Užaugusieji katalikai ga
lėtų visi atsižadėti advento ir gavėnios me
tu, pvz. rūkymo, alkoholio vartojimo, nebū
tinų pramogų, o sutaupas iš to skirti kokiam 
nors geram darbui. Mums, lietuviams, ypa
tingai tuo metu dera nuoširdžiau atsiminti, 
negu kada, kad mes turime svarbių reika
lų, liečiančių visą tautą, Lietuvoje vargstan
čių labui turime Religinę Šalpą ir BALFą, 
Romoje turime šv. Kazimiero Kolegiją, tu
rime vienuolijas ir jų veiklą, turime savas 
mokyklas ir jaunimo organizacijas, esame 
reikalingi pagalbos mūsų lietuviškai litur
ginei, religinei ir kitokiai gerai spaudai".

Nereikšmingi yra darbai, jei negyvinami 
dvasia. Nelieka nei dvasios, jei ji neišreiš
kiama darbais. Kaip neužtenka užlaikyti

pasninką vien iš įpročio be dvasios skatini
mo, taip nėra ten dvasios, kur pamirštamas 
pasninkas ar kiti jo vietoj siūlomi darbai. 
Dvasios skatinami tevystosi darbai.

■ Ar nereikia vyskupų išeivijoj?

Kas išlaikys lietuviškas parapijas? Kas 
steigs lietuviškas pamaldas? Ar nereikia 
savos bažnytinės vadovybės išeivijoje? Šie 
klausimai keliami ypač šiuo metu po Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos viešo kvietimo 
žygiui pas šv. Tėvą prašyti jo daugiau sa
vų vyskupų.

Tuo reikalu teigiama (pvz. vysk. V. Briz
gys Drauge, Al. Gimantas Tėviškės Žibu
riuose I 5), kad savoms pamaldoms bei pa
rapijoms išlaikyti reikia tautiečiams akty
viau jose dalyvauti. Anot vysk. V. Brizgio, 
yra reikalingas žygis į savąsias parapijas 
bei pamaldas.

Tiesa, yra būtina pabrėžti šią tautiečių 
atsakomybę. Kitaip prarasime ir tai, ką tu
rim. Tačiau yra ir kita medalio pusė: dar 
yra daug, ko neturime, nors pagal krikščio
nišką ir tautinę teisę galėtume turėti. Ir tai 
priklauso vien nuo vietinės bažnytinės va
dovybės, kaip rodo pakol kas nesėkmingos 
Detroito lietuvių pastangos turėti daugiau 
gimtosios kalbos religinėse apeigose lietu
vių parapijoj.

O tokių epizodų yra daugiau. Šie epizo
dai ir visa eilė kitų reikalų skatinte skatina 
mus, išeivius lietuvius, prašyti savų vysku
pų.

Tėviškės Žiburiai (1966 XI 10) pastebėjo, 
kad "iniciatyvos pirmiausia tektų laukti iš 
mūsų išeivijos vyskupų, iškiliųjų kunigų ir 
vadovaujančiųjų pasauliečių". Pirmoji iš 
jų viešai pasisakė Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos Valdyba savo kalėdi
niame atsišaukime: "Matome, kad lietuvių 
grupės Amerikoje religiniai reikalai yra ne 
tik svarbūs, bet ir reikalaujantys sprendi
mo. ALR Katalikų Federacijos Valdyba ap
sisprendė siekti, kad lietuvių katalikų rei
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kalų atstovavimas ir tvarkymas būtų pati
kėtas lietuviui vyskupui".

Būtų lauktina, kad šiai visas lietuvių ka
talikų organizacijas apjungiančiai federaci
jai "apsisprendus siekti" lietuviškos bažny
tinės vadovybės, taip pat ir kiti vadovau
jantys veiksniai prie tų siekių prisidėtų.

Reikalas yra. Kyla klausimas tik dėl bū
do, kaip tai atsiekti. Stengiamasi tai išsa
miau apsvarstyti.

■ Spaudos silpnybės
Niekas negali paneigti šių laikų spaudos 

svarbos žinioms skleisti. Deja, taip pat nie
kas negali paneigti, kad spaudoje dažno
kai pasitaiko iškreiptų ar bent netikslių pra
nešimų, žalingų skaitytojams, o ypač tiems, 
apie kuriuos klaidingai rašoma.

"Kad ir suponuojant rašančiojo gerą va
lią", rašo jėzuitų generolas tėv. P. Arrupe 
saviesiems po spaudoj vienpusiškai apra
šytos popiežiaus Pauliaus VI kalbos jėzuitų 
suvažiavime Romoje (plačiau žr. šio L. L. nr. 
"Popiežius ir spauda apie jėzuitus", 28 psl. 
ir interviu su lietuvių jėzuitų provincijolu 
tėv. Br. Markaičiu, S. J., 14 psl.), "neturime 
pamiršti dažnai pasitaikančias silpnybes 
žiniose: 1) sensacionalizmą, t. y. nenuosai
kų norą net tiesos pažeidimo kaina laimėti 
dėmesį: antraštės yra linkusios perdėti, o 
citatos ne visada tikslios; 2) informacijos 
stoką: kai trūksta faktų, gali pasireikšti vaiz
duotė; 3) aprašomojo dalyko nepakankamą 
supratimą: kai kuriose žiniose neretai paste
bima, kaip labai nesusivokiama faktuose ir 
jų aplinkybėse; 4) klaidingą straipsnio re
dagavimą: kartais redaktorius, pagal savo 
tikslus, kai ką pakeičia reporterio kruopš
čiai parašytame pranešime".

Kol spauda pilnai neapsisaugo nuo šių 
silpnybių, skaitytojai, žinodami šį faktą, 
turi budėti ir ne per greitai įtikėti sensacin
gumu dvelkiančioms naujienoms. Tai yra 
ypač taikytina sekuliariniuose laikraščiuo
se pasitaikančioms religiją liečiančioms ži
nioms.

■ Rusas sako, kad Amerika...
"Rusas sako, kad Amerika gyvena ka

va" — tokia antrašte The New York Times 
(XII 12) pranešė apie Alberto Laurinčiuko 
keturių metų JAV viešnagės įspūdžius nau

jai rusų kalba Maskvoje pasirodžiusioje 
knygoje Trečioji dolerio pusė.

Atrodo, kad didžiausią įspūdį Laurinčiu
kui padarė kava (gal dėl to, kad Rusijoje 
kava įspūdingai blogos kokybės). Pagal jį, 
jei amerikietis nustoja gėręs kavą darbo 
metu, jis pradeda jaudintis ir nebegali dirb
ti. Ruso akimis amerikiečiai yra "gudrūs, 
sunkiai dirbantys, greiti, apsukrūs ir man
dagūs, nes kitaip jie prarastų savo darbus". 
Amerikos širdis esanti bankai, o jos kraujas 
yra auksas — "auksas, kuris iščiulptas ir 
išpumpuotas iš kitų šalių, paliekant jas ago
nijoje ir visiškame neturte". Laurinčiukas 
sako, kad visi atstovai Kongrese yra pa
pirkti, kad senatoriai turi balsuoti, bet ne
turi galvoti, nes už juos galvoja jų papirkė
jai. Amerikos demokratija susidedanti iš to, 
kad "varguoliams leidžiama pasilikti netur
tingiems, o badaujantiems leidžiama ba
dauti".

Abejotina, ar Sovietų Sąjungos skaityto
jas sužinos ką apie Ameriką iš Laurinčiu
ko knygos. Štai net 494, paskutiniame, kny
gos puslapyje, palikdamas Ameriką, auto
rius mato laisvės statulą, "amžiams prira
kintą prie savo uolos, pakėlusią ranką ir 
atsukusią nugarą Amerikos krantui, žvel
giančią su viltimi į rytus".

Taip norėtųsi "užfundyti" šią knygą pa
siskaityti tiems amerikiečiams, kurie yra at
sakingi už rusų "burbulinės" propagandos 
įsileidimą į JAV, pvz. kad ir filmo "Bing 
Crosby in Cinerama's Russian Adventure" 
gamintojams (šio filmo recenziją žr. "L. L.", 
1965, gegužio mėn., 218 psl.).

■ Pernai ir šįmet

Pernai: Ką Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė paskelbė iš anksto, o "Time" žurna
las patvirtino — tik daug vėliau? Ogi 1966 
m. esant Jaunimo Metais! Argi ne taip? Juk 
tas žurnalas (I. 6) pripažino pernai pasaulio 
viešumai daugiausia įtakos padarius ne 
kurį vieną asmenį, bet jaunimą bendrai...

Šįmet: Kur keliausim? Jungtinės Tautos, 
laikydamos keliavimą "esminga ir labiau
siai pageidaujama žmonių veikla, nusipel
niusia visų tautų ir valdžių pagyrimo ir 
skatinimo", paskelbė 1967 m. keliavimo 
metais.





BEPROTIS: Ar girdėjote apie beprotį, ku
ris vieną šviesų rytą užsidegė žiburį ir nubė
go į turgų, be perstojimo šaukdamas: "Aš 
ieškau Dievo! Aš ieškau Dievo!” Tokiuo 
elgesiu jis sukėlė daug gardaus juoko aplink 
stovėjusiems žmonėms, kurie Dievu netikė
jo. "Kodėl?” — paklausė vienas. — "Ar jis 
prarastas?” "Ar jis, lyg vaikas, pasiklydo”, 
pasakė kitas. "O gal jis kur tūno pasislėpęs? 
Ar jis bijo mūsų? Gal iškeliavo laivu? O 
gal išemigravo?” Žmonės šūkavo, klegėda
mi iš juoko. Beprotis šoko į jų vidurį ir per
vėrė juos savo žvilgsniais. "Kur Dievas pa
sišalino?” sušuko jis. "Aš noriu jums pasa
kyti, Mes jį nužudėm — aš ir jūs. Visi mes 
esam jo žudikai! Bet kaip mes jį nužudėm? 
Kaipgi galėjom išgerti visą jūrą? Kas mums 
davė tokią kempinę nubraukti visą horizon
tą? Ką mes padarėm, kai atpalaidavom šią 
žemę nuo saulės? Kurlink dabar ji juda? 
Kurlink judam mes?

"Tolyn nuo visų saulių? Argi mes ne
lakstom be perstojimo? Atgal, į šalis, pir
myn, į visas puses? Ar dar tebėra kas vir
šuj ir kas apačioj? Ar mes neklaidžiojam, 
tarsi per begalinę tuštumą? Argi tuščia 
erdvė nepadvelkia į mus? Ar ji netapo šal
tesnė? Argi naktis neateina, vis tamsesnė ir 
tamsesnė?... Dievas yra miręs... Ir mes jį už
mušėm! Kaip save guosim, mes — iš visų 
žudikų didžiausi žudikai...”

Nietzsche, Linksmasis mokslas



KAIP JUS PAVEIKĖ PASKELBTOJI FRAZĖ, 

KAD “DIEVAS YRA MIRĘS”?

MATEMATIKOS PROFESORIUS: Pirmoji 
mintis — kad norime klausytoją pritrenkti 
ar nustebinti originalumu. Antroji mintis — 
kad šūkis jau labai senas, nes Nietzsche jį 
į Zarathustros lūpas įdėjo. Bendras įspūdis: 
šūkis naudojamas reklamai. Nustembi tik
tai išgirdęs, kad jį naudoja teologai — kaž
kaip sunku įsivaizduoti teologiją be Dievo.

INŽINIERIUS: Išgirdus per televiziją, kad 
"Dievas yra miręs", pirmas įspūdis buvo 
sukrečiantis. Frazė yra įžūli ir tikintį užgau
nanti... Kaip matyti iš frazei duotos rekla
mos, ji yra taip pat sensacinga ir tikėjime 
abejojantiems patraukli. Gilesnis jos pada
rytas įspūdis man yra rūpestis, kad sensa
cijai pasiduodanti masė bus paveikta šios 
frazės.

VISUOMENINKĖ: Frazė, kad "Dievas yra 
miręs" manęs neišgąsdino, net nepadarė 
ypatingo įspūdžio... Gerai, kad tema iškilo... 
Tik šis teigimas turėtų būti apverstas: mirė 
ne Dievas, bet mūsų laikų žmogus mirė Die
vui... Juk tikrai žmogus yra apakęs, apglu
šęs, apsvaigintas gyvenimo civilizacijos, gė
rybių pertekliaus, savo gruobuoniško apeti
to užvaldyti plotus ir medžiagą. Triukšmas, 
skubėjimas žmoguje užgožė sielos ausis... 
Rėkiančios, šokinėjančios, raibuliuojančios 
reklamos apakino akis, kad jos nebemato 
stebuklingai kuriančio Dievo rankos papras
čiausiame gėlės žiede...

ŠEIMININKĖ NAMUOSE: Kai perskaičiau 
kanadiečių anglų spaudoj frazę "Dievas yra 
miręs", mane labai sukrėtė. Ne dėl to, kad 
patikėčiau, jog, jei žmonės "nusprendė", 
kad Dievas mirė, tai jis ir mirs, bet dėl pa
ties pasaulio, dėl pačių žmonių. Iki šiol, bent 
viešai niekas taip nerašė, nors savo gyve
nimu daugelis taip gyveno. O jeigu šitokiom 
frazėm pradedama švaistytis, ar tai nėra 
tas pranašautas "puikybės amžius"? Jei 
"Dievas mirė", tai kas jo vietoj, ar ne mes, 
žmonės — dievai?

JAUNA TEBESTUDIJUOJANTI MOTINA: Tai 
yra be galo kvailas pasakymas, skirtas su
krėsti žmones. Teologai, kurie tą posakį 
metė, patys šiuo metu tik aiškinasi, ką jie 
šita teze nori pasakyti. Tuo tarpu plačioji 
publika jį supranta taip, kaip tik jai patin
ka. Mano supratimu, klausimas sukasi apie 
mūsų turimą Dievo sąvoką, kaip mes ją tu
rėtumėm keisti, vystyti, ugdyti, kad ji mums 
taptų reikšmingesnė ir labiau atlieptų mūsų 
žmogiškai patirčiai.
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Norėdami suprasti ir “Laiškų Lietuviams” žurnale paskelbti, 
kaip populiarinama frazė, kad “Dievas yra miręs”, paveikia žmo
nes. kai kurių skaitytojų paklausėme: Kokia buvo Jūsų asmeninė 
reakcija, išgirdus tą frazę? Ar paveikė Jus, ar ne — daug ar ma
žai, kaip ir kodėl? Žemiau pateikiame kai kuriuos atsakymus.

IŠ POKALBIO. JAUNESNYSIS: Mes daugiau 
pripratę prie šūkių. Gali viską pasakyti, ir 
nenusigąsim. Vyresnieji gi susirūpintų tuo 
šūkiu "Dievas yra miręs'' ir sakytų: Kaip 
taip galima sakyti? — VYRESNYSIS: Jau
nesnieji, tiesa, nesijaudina dėl to šūkio. Bet 
ar jie rimtai ima kitą pasakymą, kad Die
vas yra gyvas?

RAŠYTOJAS-ŽURNALISTAS: Man tas šūkis, 
kad Dievas yra miręs, nėra naujas: aš jį 
jau esu girdėjęs studentaudamas, ir jis pa
leistas Nietzsches antroje XlX-ojo amžiaus 
pusėje. Tas mąstytojas dar pridūrė, kad Die
vą "mes užmušėme". Tai sakydamas, jis, be 
abejo, turėjo galvoje krikščioniškąjį Dievą... 
Todėl kai dabar kai kas tą šūkį, kad Dievas 
esąs miręs, vėl atnaujina, tai man jokio 
įspūdžio nebedaro, nesgi man per daug aiš
ki tiesa yra ta, kad kas gimsta, tas turi ir 
mirti... Taigi, mano nuomone, žydų sukurtas 
Dievas, jei dar ir nėra miręs, tai jau miršta... 
Jis savo amžių tikrai atgyveno, reikia kažko 
naujo.

JAUNA MOTINA - MOKYTOJA: Kas turi
ma galvoj? Ar pats Dievas, ar jo samprata? 
Bet kuriuo atveju man atrodo, kad tai klau
simas su per didelėm pretenzijom, nes, jeigu 
galvoji, kad pats Dievas yra miręs, tai ne
sąmonė; o jeigu tik samprata pasikeitusi, 
tai tas klausimas sugalvotas tik žmonėms 
supurtyti, ir nėra teisėtas.

PSICHOLOGIJOS STUDENTAS: Dievas, 
toks, kokį mes esam pripratę pažinti, arba 
jo tradicinė sąvoka, yra mirusi. Pasilieka 
neišreikštas tikėjimas į "mokslininko Die
vą" — pavyzdžiui, kaip Einsteinas yra iš
reiškęs nuomonę, kad mokslas jo nenutoli
no nuo Dievo. Žinoma, šis Dievas yra ne
asmeniškas. Jis mokslininkui "reikalingas" 
tik kaipo "pirma priežastis" arba organiza
cinis principas.... Bet paviršutiniškiau imant, 
ši frazė gali reikšti, kad Dievas nebereika
lingas. Derlius toks pat, ar ūkininkas mel
džiasi, ar ne, ir t. t. Taigi, žmogus yra išva
duotas. Ši sąvoka yra pirma, kuri šauna į 
galvą, bet po jos vis galima rasti pirmąją 
minėtą mintį (t. y. randamą tarp draugų 
studentų).

POETĖ, NAMŲ ŠEIMININKĖ: Frazė "Dievas 
yra miręs" asmeniškai manęs nepaveikė. 
Tik atrodo, kad daugelio žmonių nuomonė 
apie Dievą kaip, pavyzdžiui, griežtą senelį 
arba Kalėdų Senelį, kuris viskuo mus aprū
pins mums nesistengiant, turėtų būti mirus. 
Taip pat kyla mintis, kad, jeigu sakoma, 
jog "Dievas miręs", tai tenka save pačius 
kaltinti dėl daugelio dalykų — negalima vi
są kaltę versti ant Dievo (jei sakome, kad jis 
miręs)!
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Ar
Dievas

yra
miręs

KĘSTUTIS TRIMAKAS, S. J.

“Dievas yra miręs" — tai yra ir keista, 
ir kvaila, ir kartu rimta frazė. Savy ji yra 
kvaila, nes skelbianti kontradikciją: jei Die
vas buvo, tai ir tebėra, nes Dievas amžinas, 
nemirtingas; tuo tarpu frazė implikuoja, 
kad Dievas buvo (nemirtingas), bet mirė. 
Visgi ji yra rimta, kaipo žmonių pergyveni
mo išraiška apie Dievą; o viskas, kas liečia 
Dievą, liečia žmogaus gyvenimo prasmę ir 
dėl to yra rimta. Pagaliau, ta frazė yra 
keista, nes jungianti ir rimta, ir kvaila.

Žiūrint į tos frazės kvailystę, būtų gali
ma į ją visiškai nekreipti dėmesio: niekas 
juk nenori turėti ką nors bendro su tuo, kas 
kvaila. Visgi, pažiūrėjus į tos frazės rimtąją 
pusę — į tai, kad frazės žodžiai kristalizuo
ja bent kai kurių žmonių jausminį pergyve
nimą, negalima į tą frazę numoti ranka jos 
visai nepasvarčius.

Ta frazė išreiškia kai kurių žmonių per
gyvenimą. Žmonių pergyvenimai gali būti 
neteisingi, netikslūs, bet jie visada yra tik
ri; tikri ta prasme, kad kas pergyvenama, 
pergyvenama, t. y. paliečia ir paveikia žmo
gų, nors ir be pagrindo; pavyzdžiui, kai 
pergyvenama keleivių panika laive, paskli
dus netikram gandui, kad laivas skęsta... 
Tai tikra baimė, ir, nors be rimto — ar net 
be jokio — pagrindo, gali būti su labai rim
tomis pasekmėmis.

Taigi ir šios frazės, kaipo kai kurių žmo
nių tikėjimo "užtemimo" išraiškos, mes ne
galime ignoruoti. Ji gali mums atrodyti kvai
la. Ji gali neturėti tikro pagrindo, bet ji turi 
savo rimtą pusę. Kai kurie žmonės šian
dien taip jaučia, taip galvoja arba bent taip 
frazuoja. Tai yra dabarties tema. Gyvenda
mi dabarty, ją turime pasvarstyti ir išsiaiš
kinti.

KAS PRIE TO PRIVEDĖ

Ta frazė "Dievas yra miręs" yra kai ku
rių žmonių pasaulėžiūrinės kelionės laiki
nas galas. Kelionė įvyko Vakarų pasaulio 
istorijos bėgyje. Nenorėdami tvirtinti, kad 
viskas prasidėjo nuo Adomo (nors čia daug 
tiesos), sakysime, kad ta kelionė "prasidė
jo" baigiantis Viduramžių laikams, kuriuo
se vyravo Bažnyčios mokoma krikščioniš
koji pasaulėžiūra.

Apgraibom palieskim tos kelionės kelro
džius: Liuteris paneigė hierarchinės Bažny-



Gyvasis Dievas negali būti pražudytas žmonių, 
sakančių, kad jis yra miręs — lygiai taip pat, 
kaip jam apginti nereikia žmonių, teigiančių, 
kad jis gyvas. Juk tikrovė negali būti pažei
džiama ideologinių debatų apie tikrovę.

Christian Century, 1965 XII 1

čios autoritetą, Renan — Kristaus dievystę, 
XIX amžiaus ateistai — Dievo buvimą... 
Nietzsche, žiūrėdamas į išoriškai krikščiony
bę teišpažįstančią Vakarų Europą, paskel
bė, kad "Dievas mirė".

Tą pasaulėžiūrinę odisėją protestantų 
teologas Dietrich Bonhoefferis nupiešė se
kančiai: "Sąjūdis link žmogaus autonomi
jos, prasidėjęs apie XIII amžių,... mūsų lai
kais pasiekė tam tikrą atbaigimą. Žmogus 
išmoko "susidoroti" su visais svarbiais klau
simais, nepasinaudodamas "Dievu", kaip 
veiksminga hipoteze. Mokslą, meną ir net 
etiką liečiančiuose klausimuose tai pasida
rė savaime suprantamu dalyku. Tačiau 
paskutiniojo šimto metų bėgyje taip vis la
biau ir labiau atsitiko ir su religiniais klau
simais. Darosi aišku, kad viskas gali ap
sieiti be "Dievo", ir dar lygiai taip gerai, 
kaip ir anksčiau. Kaip mokslo srityje, taip 
ir bendrai žmonių reikaluose tai, ką mes va
diname "Dievu", yra vis daugiau išstumia
ma iš gyvenimo".

KAS DIEVO MIRTĮ SKELBIA

Trijų iš protestantų tradicijos kilusių 
amerikiečių teologų nuomone, Dievo sąvo

ka pasidarė šių laikų žmonėms nebesupran
tama, nebesuvokiama, tiesiog kliūtis tikėti 
ir gyventi. Gelbėdami padėtį, derindamiesi 
prie šių laikų, jie paskelbė tą frazę "Dievas 
yra miręs", kartu kreipdami didesnį dėme
sį į Jėzų.

Tos minties propaguotojai yra: Paul Van 
Buren, (parašęs "Secular Meaning of the 
Gospel"), William Hamilton ("The New 
Essence of Christianity") ir Thomas J. J. 
Altizer ("The Gospel of Christian Atheism").

Dr. Van Buren laiko žodį "Dievas" be
prasmiu: ne Dievas, bet žodis "Dievas" yra 
miręs. Tad užtenka kalbų apie Dievą. Die
vas mums yra Jėzus, "žmogus kitiems". Ti
kėjimas juo reiškia, pamiršus save, gyventi 
kitiems.

Dr. Hamilton galvoja panašiai: Dievo 
sąvoka tapo taip sudėvėta, kad šių laikų 
žmonėms nebėra nei priimtina, nei pras
minga. Todėl ir skelbiama, kad "Dievas yra 
miręs", bet šis posakis tėra metafora, t. y. 
vartojamas tik dėl vaizdingumo perkelta 
prasme. Taigi, Dievas iš tikro yra, tik jis 
laikinai "pasitraukė"; jo laukiant dabar 
reikia klausyti Jėzaus, to "žmogaus kitiems", 
kreipiant dėmesį ne į religiją, bet į etiką, 
t. y. gyvenant kitiems.

Dr. J. J. Altizer skiriasi nuo anksčiau su
minėtųjų tuo, kad skelbia Dievą tikrai mi
rus: t. y. jis buvo, jis sukūrė pasaulį ir jame 
pradžioj veikė, juo rūpindamasis. Bet dabar 
jo nebėra: jis mirė istorijoj ant kryžiaus, 
nes susinaikino, įsikūnijęs Jėzuje Kristuje, 
kuris visiškai tapo kūnu. Dvasiai visai išsi
tuštinus. Krikščionims reikia išpažinti ir tie
siog "tikėjimo aistra" norėti Dievo mirties 
ir taip priimti Kristų, kuris gyvena žmonėse.

Taigi, skirtumas tarp tųjų radikalių teo
logų yra didelis: Van Buren ir Hamilton ti
ki ir tik "prisimiršta", kad Dievas yra; gi 
Altizer tvirtina, kad jis buvo, bet mirė. Visą 
Altizer pažiūrą Hamilton vadina "logiškai 
netikslia", o Van Buren tiesiog sakosi jo 
negalįs suprasti. Nežiūrint to, jie visi skel
bia: 1) kad "Dievas yra miręs" (nors, kaip 
matėm, jie labai skirtingai tą frazę supran
ta), 2) kad krikščionys turi klausyti Jėzaus, 
to "žmogaus kitiems", gera kitiems daryda
mi.

Iš tų dviejų bendrų dėsnių aiškėja, ko
dėl jie yra vadinami "krikščionimis ateis
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tais": jie yra vadinami "ateistais", nes jie 
teigia "Dievą mirus"; ir jie skaitomi krikš
čionimis, nes jie skelbia paklusnumą Jėzui. 
Žinoma, tikslia tų žodžių prasme šis pavadi
nimas yra kontradikcija ir negalėtų nė vie
nam jų tikti: krikščionis turi tikėti Dievu 
(čia atpultų Altizer), o ateistas išpažįsta 
Dievo nebuvimą (čia atpultų Van Buren ir 
Hamilton). Griežtai imant, "krikščionio ateis
to" iš viso negali būti, nes krikščionis išpa
žįsta ne tik Kristų, bet ir Dievą.

PRANAŠAI BE APREIŠKIMO?

Kaip reikia vertinti šių "radikaliųjų" teo
logų pažiūras?

Jaunasis Altizer sako, kad Dievas tikrai 
buvo, bet ir tikrai mirė žmonių istorijoj. Sa
vo teigimus aiškina abstrakčiais hegeliš
kais išvedžiojimais, nepasiremdamas Ap
reiškimo šaltiniais, iš kurių toks (tariamas) 
faktas tesužinomas. Jo išvedžiojimai yra 
neaiškūs, komplikuoti, viens kitam priešta
raują. Niekas, net jo draugai jo nesupran
ta. Jo neparemti ir pasimetę teigimai liudi
ja, kad nė jam pačiam nėra aišku. Apie jo 
knygą 'The Gospel of Christian Atheism" 
("Krikščioniškojo ateizmo evangelija") Ro
bert McAfee Brown su pagrindu pareiškė: 
"Tai nėra evangelija...; tai nėra krikščioniš
ka...; ir tai ne ateizmas. Šiai knygai, mėgi
nančiai švęsti Dievo mirtį, pasiseka teįrody
ti "Dievo mirties" teologijos mirtį". Anot 
arkivysk. P. J. Hallinan, išpopuliarintas, bet 
savo teigimų neparemiąs dr. Altizer yra 
"daugiau įvykis, negu teologas".

Van Buren ir Hamilton pažiūros yra san
tūresnės, bet rimtesnės ir nusipelnančios 
didesnio dėmesio. Juk tiesa, kad Dievo są
voka ir kalba apie jį nepaveikia (bent da
lies) šių laikų žmonių. Dėl to šie teologai 
bando šią problemą rišti, siūlydami "Die
vą prisimiršti", tariamai skelbti "jo mirtį" 
ir kibti į darbą, sekant Kristų ir konkrečiai 
sprendžiant žmonių problemas.

Šie teologai turi šiek tiek tiesos. Teisin
ga yra jų išvados dalis — sekant Jėzų, 
spręsti konkrečiai žmonių problemas. Išei
ties taškas yra taip pat bent dalinai teisin
gas: dalis žmonių Dievo sąvokos, rodos, ne
besupranta. Ir šiam amžiui šis fenomenas 
yra charakteringesnis, negu bet kuriam ki

tam anksčiau: krikščionybės paviršutiniš
kas išpažinimas tikrai išseko, nebeduoda
mas darbų vaisiaus.

Tačiau yra ir kitų faktų: dalis žmonių 
Dievą ne tik suvokia, bet taip pat tvirtai, 
kartais net didvyriškai (pavyzdžiui, oku
puotoj Lietuvoj, Sibire, Vietname) jį tebeiš
pažįsta ir jame randa traukos ir jėgos padė
ti kitiems. Pagaliau paties Jėzaus pasišven
timas žmonėms yra nesuprantamas be jo 
pasišventimo Dievui Tėvui. Sekti jo darbus, 
neturint jo pasišventimo Dievui, nėra įma
noma. Tad ar prasminga skelbti "Dievą 
mirus", jei jis nėra miręs? Ar tai ne kirti
mas šakos, ant kurios patys teologai sėdi? 
Ar ne galingiau į darbą skatina įsitikinimas 
Dievo buvimu, negu abejotinos reikšmės 
metaforinė "Dievas yra miręs" frazė?

Abstraktūs teologų samprotavimai nie
ko pozityvaus neatsako į tuos klausimus. 
Gyvenimas gi sako visai ką kita. Tenka su
tikti su jųjų akiliuoju kritiku Lagdon Gilkey: 
"Pastangos krikščionių teologiją interpre
tuoti be Dievo nepasisekė (nuėjo niekais)".

ŽMOGUS — PAMESTAS AR PASIMETĘS?

Nežiūrint to, kad anų teologų bandymas 
nepasisekė, jų iškelti klausimai toliau svars
tytini: Ar tikrai šiais laikais Dievas tapo ne
besuvokiamas, atgyvenęs, nebepatiriamas? 
Jei taip, tai kokios to priežastys? Kaip tas 
priežastis atitaisyti?

Priežastis ir jų pataisas suskirstome į 
keturias sritis: 1) žmogaus nebesuvokimą 
Dievo, 2) rūpestį savimi, 3) jo patirtį ir 4) 
Dievo "slėpimąsi".

1) Žmogaus nebesuvokimas Dievo. Kiek
viename laikotarpyje žmonės turi tiek vi
suomeninę, tiek idėjinę sistemą. Keičiantis 
laikams, keičiasi ir tos sistemos. Anot nau
jai spaudoj pasirodžiusios Leslie Dewart 
knygos "The Future of Belief", krikščiony
bė pradžioj tapo apvilkta graikų kultūros 
sąvokomis. Dabar, laikams pasikeitus, tos 
helenistinės sąvokos tapo nebesupranta
mos. Dievo apreiškimas lieka tas pats — 
amžinas, bet naujiems žmonėms reikia 
vis naujų kad ir tą patį apreiškimą aiški
nančių sąvokų. Kol jos tebeieškomos, žmo
gui atrodo, kad Dievo sąvoka yra atgyve
nusi. Henri de Lubac nurodė to pasikeitimo
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Dievas nemiršta tą dieną, kada mes nustojame 
tikėti asmeniniu Dievu... Betgi tą valandą mirš
tame mes, nes nuo to momento mūsų būtis nu
stoja būti apšviesta spindesiu vis naujai dova
nojamo stebuklo, kurio šaltiniai randasi anapus 
visos išminties.

Dag Hammarskjöld

rezultatus: "Kai sistema žūna, jaučiamės 
praradę Dievą".

Pažvelkim kad ir tik į dvi skirtingas Die
vo sąvokas: senovės izraelitų ir modernaus 
tikinčiojo mokslininko, pavyzdžiui, Teilhard 
de Chardin. Izraelitai įsivaizdavo Dievą ten 
aukštai danguje, sukūrusį pasaulį daiktą po 
daikto per šešias dienas. Tuo tarpu tikįs 
mokslininkas mąsto apie Dievą, pasaulį te
bekuriantį evoliucijos būdu, jame tebeesan
tį, per jį apsireiškiantį, bet kartu jį begali
niai viršijantį. Primityvioj idėjinėj sistemoj 
anoji pažiūra tiko, bet ji visai netinka da
bar. Moderniai idėjinei sistemai reikia jai 
atitinkančios sąvokos.

Šių laikų žmogaus protinis Dievo pažini
mas yra sukrėstas dalinai dėl apčiuopia
mų įrodymų geismo, dalinai dėl polinkio 
perkratyti ar net atmesti visa, ką tradicija 
atnešė iš praeities, o ypač dėl galutinai ne
įveikiamo Dievo nesuprantamumo. Teolo
gams ir mintytojams, apsiginklavus giliu 
tikėjimu ir šių laikų dvasia, reikės ieškoti 
naujų Dievo apibrėžimų. Eiliniams gi tikin
tiesiems teks 1) tvirtai tikėti, kad Dievas

yra, 2) gryninti savo įgytą Dievo sąvoką 
nuo netobulumų ir 3) susitaikyti su faktu, 
kad čia žemėje niekada pilnai nesuvoksi
me, kas Dievas yra.

2) Žmogaus rūpestis tik savimi. Nietzsche 
nukalė frazę "Dievas yra miręs" ne tiek žiū
rėdamas į Dievą, kiek į Dievu nesirūpinantį 
žmogų — į lūpomis krikščionybę teišpa
žįstantį Vakarų pasaulio žmogų. Nesirūpi
nimas nieku kitu, tik savimi — net tariamai 
tikinčiųjų tarpe — yra gal pati svarbiausia 
priežastis, kodėl žmogus nebetiki ar bent 
nepatiria Dievo. Jei jam nesvarbus, kaip jis 
jį jaus?

Rūpestis tik savimi reiškia tenkinti save 
visomis materialinėmis gėrybėmis, kurias 
tik galima užgriebti. Kaip pastebi žymus 
psichologas Erich Fromm, tas šiems laikams 
būdingas tenkinimasis veda į nužmogėji
mą: "Teologai ir filosofai kalba jau ištisą 
šimtmetį, kad Dievas yra miręs, bet dabar 
mes susiduriame su galimybe, kad žmogus 
yra miręs, paverstas į daiktą, į gamintoją, 
į suvartotoją, į daiktų-stabų garbintoją". O 
sudaiktintas žmogus neturi metafizinio ne
rimo nei, anot psichologo A. H. Maslow, su
brendusiam asmeniui charakteringo "okea
ninio" rūpesčio, skatinančio išeiti iš savo 
siauro kiauto ir rūpintis nebe vien savimi, 
bet ir galutine tikrovės prasme.

Šioje šviesoje tiksliau suprantame Bon
hoefferį sakant, kad žmogus "išaugo" reli
giją (bet ne subrendo) ir kad būti krikščio
niu reiškia "ne būti religingu specialiu bū
du, bet būti žmogumi". Būti religingu ku
riuo nors būdu reikštų vėl skirti religiją nuo 
gyvenimo ir tuo pačiu gyvenime jos pilnai 
neįgyvendinti; tuo tarpu subrendęs asmuo, 
"okeaniniu" rūpesčiu atradęs religiją, ją 
taip pilnai įaudžia į save, kad ji tampa gy
venimu. Tai vaizdžiai byloja paties Bonhoe
fferio gyvenimas ir nacių kalėjime jo pa
rašyti raštai bei laiškai, pilni rūpesčio Die
vu.

Prieš rūpinimąsi tik savim teveikia tik 
vienos rūšies vaistai — pastangos subręsti, 
pripildant gyvenimą rūpesčiu Dievu.

3. Žmogaus juslinė patirtis. Šių laikų 
žmogus nori viską pajusti juslėmis. Ko jis 
taip nepajunta, to nepripažįsta. O Dievo jis 
tiesiog negali pajusti. Tad kaip jį pripažinti?
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Šių laikų žmoguje vyrauja sumaterialė
jimas ir tuo pačiu polinkis jusliniai patirti, 
Jis mažai žavisi, beveik visai nemąsto ir ne
išvysto okeaninio rūpesčio galutine tikro
vės prasme. Grynai jusliniam žmogui ne
įmanoma Dievu tikėti nei jo patirti. Teisin
gai pastebi amerikietis rašytojas William 
Alfred: "Žmonės, kurie sako, kad Dievo nė
ra, yra kaip šešiametis berniukas, kuris sa
ko, kad nėra tokio dalyko, kaip aistringa 
meilė — jie to juk dar neišgyveno".

Kuo žmogus pilnesnis ir labiau subren
dęs, tuo jis pajėgesnis tikėti ir visur įžvelgti 
Dievą ar bent jo veikimą. Tačiau, nors su
brendimas ir žmogiškas pilnumas garan
tuoja pajėgumą tikint Dievą patirti, bet nei 
tas pajėgumas, nei pats tikėjimas negaran
tuoja pačios Dievo patirties. Tai vaizdžiai 
byloja tikėjimo didvyriai — šventieji: nors 
drąsiai tikėję, jie tam tikrais laikotarpiais, 
o kai kurie iš jų net ištisą savo gyvenimą, 
jausdavo visišką sielos sausrą ar tamsą, 
nepatirdami Dievo. Ir šių laikų tikinčiųjų 
tarpe yra ir Dievą patinančiųjų, yra ir jo 
nepatiriančiųjų. Billy Graham sako: "Savo 
paties asmeniniu pergyvenimu žinau, kad 
Dievas yra... Aš kalbėjau su juo ir aš su juo 
vaikščiojau. Jis manimi rūpinasi ir veikia 
mano kasdieniam gyvenime". Tuo tarpu 
Michael Novak rašo: "Aš nesuprantu nei 
Dievo, nei kaip jis veikia. Jei prie progos 
savo širdį pakeliu maldai — tai ne kokiam 
Dievui, kurį galiu matyti, girdėti ar jausti. 
Tai Dievui lygiai tiek šaltoj ir miglotoj aši
galio nakty, kiek jaučia bet koks netikinty
sis".

Iš šio svarstymo seka išvados: netikin
tysis niekada negali Dievo patirti. Tikinty
sis gi gali, bet ne visada patiria. Viena iš tą 
patirtį sunkinančių priežasčių yra sumate
rialėjimas. Tikinčiajam šių laikų materiali
nėje kultūroje nieko nelieka, kaip tik steng
tis būti laisvu nuo sumaterialėjimo ir kas
dien jusliniai patyriamuose įvykiuose, as
menyse ir daiktuose įžvelgti jį supančiojo 
Dievo veikimą.

4. Ar Dievas nepasitraukė? Pastebint, 
kad šiais laikais net tikintieji savo patirty 
dažniau "pasigenda" Dievo, kyla klausi
mas: Ar Dievas kartais nepasislėpė nuo 
žmonių? Anksčiau juk, kaip aprašoma šv. 
Rašte, žmonėms Dievas dažniau ir aiškiau

apsireikšdavo. Dabar gi jis, rodos, tyli, sle
piasi...

Ir todėl ar šis "Dievas yra miręs" posa
kis galutinai nėra Dievo pasitraukimą pa
jutusio žmogaus šauksmas, panašus į Kris
taus šauksmą ant kryžiaus: "Dieve, mano 
Dieve, kam mane apleidai"?

Į tai sunku atsakyti. Apie tiesioginiai 
Dievą liečiantį faktą būtų galima tik paties 
Dievo apreiškimu sužinoti. Tuo tarpu Die
vas tyli... Visgi šių laikų charakteringi 
ženklai, kaip juslių pažinimo persvara, rū
pestis vien savimi lyg rodo ne Dievą esant 
pasitraukusį nuo žmonių, bet žmones nuo 
Dievo. Todėl ir "Dievas yra miręs" posakis 
yra daugiau pasimetusio, ne pamesto vai
ko šauksmas.

Visgi nenorėtųsi nuo Dievo veikimo pa
slapties nutraukti bet kokį šydą. Tad tik 
klausiame, ar kartais Dievas ta pačia šiems 
laikams charakteringa jo nepatirtimi neban
do žmonių, jų neužgrūdina ir juose neugdo 
pasigedimo jo? Esame linkę manyti, kad 
taip.

Gyvenant pasikeitimų laikotarpy, tenka 
stebėti keitimosi ženklus, apie juos spręsti 
ir pagal tai veikti. Vienas tokių ženklų yra 
skelbimas, kad "Dievas yra miręs".

Šis posakis nėra laidotuvių maršas, bet 
aliarmo signalas. Ne Dievas mirė, bet žmo
gus merdi. Sistema, kuria rėmėsi mūsų 
"Dievo" supratimas, baigia braškėti — tik 
sąvoka traška, o pasijuntam praradę Die
vą. Per daug rūpinomės savimi (ir mūsų rū
pesčiai mūsų nepatenkino), o sugalvojom, 
kad Dievas nustojo rūpintis mumis. Įsirausę 
žemėn, nebepakėlėm akių į dangų, nebepa
stebėjom žydrios mėlynės — ir nuspren
dėm, kad tėra juoda žemė, o nėra dangaus.

Visai nenuostabu, kad tokiu laiku Die
vas "slepiasi"... Bent taip žmonėms atrodo... 
Nuostabiau, kad jis kai kurių laikomas mi
rusiu... Tai metafora, ne mirtis... Užgaida, 
ne faktas...

Dievo ištikimiesiems telieka viena... Ap
reikšti jį vėl... Ne vien naujais žodžiais, bet 
ir atgimusiu, jo paliestu gyvenimu, kuria
me matytųsi jo įspaustos pėdos... Ne tam, 
kad Dievas keltųs, bet kad žmonės prisi
keltų. ***
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Ne, aš nepažįstu Tavęs. Mano siela paišyte paišė tūkstančius Tavųjų paveikslų ir 
aš galvot sugalvojau Tau tūkstančius vardų. Deja, menu — Tavęs nebuvo nei vie
nam iš tu paveikslu, nei vienam iš tų vardų. Netgi pats švelniausias ir pats mieliau
sias iš tų visų vardų — šventasis “Tu” — kuriuo išmokau kalbinti Tave — visgi ir 
tas buvo dar per silpnas ir nepajėgus, tuščias ir drungnas... Dar per anksti. Kada 
Tu pats pakilsi iš tamsios srovės...? — Peter Lippert, S. J.
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ISTORINĖS 
SVARBOS 
JĖZUITŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Interviu su Jėzuitų Ordino generali
nėje kongregacijoje dalyvavusiu lie

tuvių jėzuitų išeivijoje vyresniuoju 

tėv. Bruno Markaičiu, S. J.

Jėzuitų Ordino generolas tėv. Pedro Arrupe ir 
tėv. Bruno Markaitis.

KLAUSIMAS: Kada ir kokiais tikslais 
yra šaukiamos Jėzuitų Ordino generalinės 
kongregacijos?

TĖVAS MARKAITIS: Paprastai genera
linės kongregacijos šaukiamos. Ordino ge
nerolui mirus, naujam tėvui generolui iš
rinkti. Tai pagrindinis tikslas; tačiau jos 
taip pat šaukiamos svarbiesiems viso Ordi
no reikalams svarstyti. Tokios kongregaci
jos įvyksta maždaug kas dvylika metų. 
Maždaug kas šeši metai šaukiamos taip va
dinamos "prokuratorių kongregacijos", ku
riose dalyvauja ne pareigūnai, bet eiliniai 
Ordino atstovai. Jie sprendžia, ar jau atėjęs 
laikas šaukti generalinę kongregaciją.

Dabartinę kongregaciją dviejose sesijo
se iššaukė dvi priežastys — tėvo generolo 
Janssens mirtis ir Vatikano II Susirinkimas.
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Kadangi kongregacija buvo paskelbta prieš 
šešis mėnesius, tai buvo proga pasisakyti 
tiek atskiriems asmenims, tiek bendruome
nėms apie problemas, kurios jiems atrodė 
spręstinos dabar, neatidėliotinai.

KLAUSIMAS: Kaip vyko generalinės 
kongregacijos darbas?

TĖVAS MARKAITIS: Į Romoje vykusia 
generalinę kongregaciją atvažiavo 225 as
menys, kurie atstovavo 36,000 Ordino vyrų. 
Kongregacija vyko dviejose sesijose — 1965 
ir 1966 metais. Pačioje pradžioje išrinktas 
naujas tėvas generolas — baskų kilmės tėv. 
Pedro Arrupe, paskutiniu metu buvęs Japo
nijos Provincijos galva. Jau prieš tėvo gene
rolo išrinkimą buvo aišku, kad šioji kongre
gacija bus skirtinga nuo kitų, kadangi ji 
buvo II Vatikano Suvažiavimo šešėlyje. 
Girdėjosi balsų ir nuomonių, kurių dar prieš 
penkis metus nebūtų buvę įmanoma užgirs
ti. Kai kurie iš jėzuitų ekspertų, dalyvavu
sių Suvažiavime, taip pat dalyvavo ir kon
gregacijoje, kaip Hirschmann, Smulders, 
Fransen, Ochagavia ir kt. Jie atnešė tam 
tikrą naujumą, II Vatikano Suvažiavimo 
pulsą ir globalinių problemų pajutimą. Ki
tas aspektas: nevienam delegatui atrodė, 
kad Tridentino era pasibaigė, kad praside
da nauji laikai. Nebuvo aišku, ką reikėtų 
daryti, tačiau buvo matyti, kad šiuo metu, 
kai demokratija viena ar kita forma valdo 
didesnę pasaulio dalį, tuo tarpu vienuoly
nų organizacija dar tebėra gerokai feoda
liška. Nevienam delegatui atrodė, kad ir 
mūsų Ordino struktūra turėtų būti demo
kratiškesnė. Tokiu būdu, pavyzdžiui, ir tė
vo generolo kadencija neturėtų būti visam 
amžiui, bet gal ji turėtų būti apribota. Šis 
klausimas buvo net penkias dienas disku
tuojamas iš visų pusių.

Kongregacijos dalyvių Romoje jau lau
kė du tūkstančiai įvairių pasiūlymų, kurie 
buvo gauti iš atskirų Ordino narių ar jo 
vienetų. Šie 2000 pasiūlymų buvo suskirs
tyti į šešias grupes: 1) Ordino valdžia ir val
dymas, 2) apaštalavimo darbai, 3) studijos 
ir narių formavimas, 4) dvasinis gyvenimas, 
5) Ordino konstitucijos, 6) jo misija šių die
nų pasaulyje. Kiekvienai sričiai buvo skir
ta komisijos. Šios gi savo ruožtu buvo pada
lintos į 30 subkomisijų. Pavyzdžiui, aš pir
mojoje sesijoje buvau socialinio apaštala

vimo ir moderniųjų komunikacijos priemo
nių subkomisijoje, tos sesijos gale dalyva
vau rezidencijų subkomisijoje; antrojoj gi 
sesijoj teko vadovauti subkomisijai menų 
klausimu.

Subkomisijų pagrindinis darbas — pa
ruošti siūlymus svarstymui pačioje kongre
gacijoje ir suredaguoti dekretus, kuriuos 
pilnaties posėdžiai svarstytų ir evantualiai 
priimtų. Darbas buvo gana įtemptas. Iš
klausiau apie 1900 kalbų, o balsavau virš 
1200 kartų. Išvažiuodamas palikau sunai
kinimui dviejų pėdų aukščio popieriaus 
krūvą su įvairiomis pasiūlymų ir dekretų 
redakcijomis.

Pirmojoj sesijoj darbą trukdė ir pasenu
sios taisyklės — pilnaties sesijoje visos kal
bos turėjo būti lotyniškai. Kiekvienas kalbė
tojas gaudavo po dešimtį minučių laiko. 
Vykdavo dažni pasikartojimai. Svarstymų 
tempas buvo labai lėtas. Prie viso to dar 
prisidėjo ir faktas, kad II Vatikano Suva
žiavimas dar nebuvo pasibaigęs — nebuvo 
galima turėti ir jo nutarimų bendro vaizdo.

Antrojoj sesijoj svarstymai vyko pagrei
tintu tempu. Kalbėtojų laikas buvo riboja
mas iki 7 bei 5 minučių. Nebuvo leidžiami 
pasikartojimai. Buvo eksperimentuojama su 
simultaninio vertimo sistema į anglų, pran
cūzų, ispanų ir italų kalbas. Įvesta ir trupu
tis anglosaksiškos parlamentarinės procedū
ros, kas irgi pagreitino svarstymų tempą.

KLAUSIMAS: Kaip apibūdintumėte kon
gregacijos dalyvių nuotaiką?

TĖVAS MARKAITIS: Nors pirmosios se
sijos metu Vatikano II Suvažiavimas buvo 
dar nepasibaigęs, kongregacijoje jau buvo 
jaučiama nauja atmosfera, naujos idėjos, 
naujas priėjimas prie problemų. Delegatų 
dauguma neturėjo jokio noro analizuoti de
tales, smulkintis, bet tuojau eiti prie svar
biausių dalykų. Pats II Vatikano Suvažiavi
mas davė pavyzdį, kad reikia drąsiai svars
tyti, pervertinti ir interpretuoti pagrindinius 
klausimus ir problemas naujuose laikuose. 
Nenuostabu, kad visa eilė delegatų atva
žiavo nusistatę prieš cenzūras, tradicinį ne
lankstumą ir norėjo tuojau pat ieškoti atsa
kymo toms sunkenybėms, kurios slėgė vi
sų mūsų pečius. Kongregacija jokių varžtų 
sau neužsidėjo. Platforma buvo atvira vi
soms svarbioms problemoms.
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Kongregacija buvo miniatūrinis Bažny
čios Suvažiavimas. Svarstomos problemos 
irgi beveik tos pačios. Dalyvių tarpe jautėsi 
amžiaus skirtumų — buvo jaunų delegatų, 
neturinčių 40 metų, buvo ir delegatų 70 su 
viršum metų amžiaus. Atstovai iš įvairių 
tautų, kultūrų, rasių. Kiekvienas iš jų atsi
nešė savo pažiūras, lengvumą ar sunkeny
bes kai kurias problemas suprasti. Aiškiai 
matėsi skirtumai tarp lotynų ir anglosaksų, 
tarp Rytų ir Vakarų, tarp civilizuotų ir atsi
likusių kraštų. Tie skirtumai buvo realūs. 
Su jais reikėjo skaitytis, reikėjo išmokti su 
jais gyventi. Teko prieit prie išvados, kad 
šimtaprocentinio sprendimo šioje žemėje 
nėra, kad kompromisas yra būtinybė ten, 
kur nuomonės diametraliai skiriasi. Orga
niškai ir savaime susidarė panašiai galvo
jančiųjų grupės, tačiau organizuotų blokų 
kongregacijoje nebuvo.

KLAUSIMAS: Gal galėtumėte duoti pa
vyzdį, kaip skamba kongregacijos priimti 
dekretai? Jūs vadovavote menų subkomisi
jai. Gal galėtumėte papasakoti apie šį de
kretą?

TĖVAS MARKAITIS: Mūsų Ordinas prieš 
panaikinimą, prieš 1773 m., turėjo nepapras
tai plačią ir stiprią meninę ir kultūrinę tra
diciją. Ordinas reiškėsi visuose menuose: 
teatre, architektūroje, muzikoje, skulptūro
je, tapyboje, poezijoje, literatūroje. Mes 
turėjome net kelis brolius, kurie vargonus 
statydavo. Truko penkiasdešimt metų, kol 
Ordinas atsistatė. Ir tada jis neišvengė bur
žuazinės pažiūros į menus, būk tai, kad jie 
yra tiktai pramogai, turtingų žmonių privi
legija. Jei esi turtingas, gali pasikviest me
nininkus, kurie išdekoruos tavo namus, pa
veikslų pritapys, skulptūrų pridarys, tave 
muzika palinksmins. Tada atrodė, kad me
nai Ordinui nenaudingi, ir menininkas jame 
nepageidaujamas. Bet šiandien, kai menai 
siekia plačias mases, turime prisiminti, kad 
žmogus dažnai yra labiau paveikiamas me
no, negu filosofinių argumentų. Mes šian
dien vėl matom, kokį nepaprastą vaidmenį 
menai vaidina žmonių bendruomenėje. Ir 
todėl kongregacija, matydama šiuos naujų 
laikų ženklus, nepaprastą menų svarbą šių 
dienų gyvenime, kaip tik akcentuoja faktą, 
kad Bažnyčia ir mūsų Ordinas remia me
nus, jais mielai naudojasi ir pripažįsta, kad

menai yra puildos vertybės savyje. Ir nebū
tina, kad menai tarnautų kokiam nors tiks
lui. Todėl mes pabrėžiam menų vertę, no
rim, kad ypatingai jauni jėzuitai turėtų pro
gą susipažinti su menais, įsigyti estetinį 
pajautimą, geresnį menų supratimą, ir kad 
tie, kurie turi talentus menui, gautų progos 
juos išvystyti, juos įjungti į Ordino gyveni
mą, į savo kunigišką veiklą, ypatingai mi
sijose. Taip pat pageidaujama, kad jėzuitai 
menininkai turėtų progų susitikti, bendra
darbiauti.

KLAUSIMAS: Kokios pagrindinės kon
gregacijos svarstymų išdavos?

TĖVAS MARKAITIS: Visi nutarimai, aiš
ku, liečia Ordino vidaus gyvenimą. Nutar
ta, kad generolas teberenkamas visam am
žiui. Tačiau jei jis pareigų negalėtų eiti, su
daryta galimybės jam atsistatyti ar būti 
pakviestam atsistatyti. Taip pat pastebėta, 
kad Ordino gyvenime reikia griežčiau at
skirti valdymą nuo administracijos: tai reiš
kia, kad centrinė Ordino valdžia daugiau 
rūpinsis bendrų gairių nustatymu ir žiūrės, 
kad jos būtų provincijų vykdomos. Pabrė
žiama decentralizacija — administracinis 
darbas mažiau vyks centre, o daugiau pro
vincijose. Generolui išrenkami keturi pa
grindiniai patarėjai — generaliniai asisten
tai, kurie jam asmeniškai padės valdyme. 
Taip pat palikti vienuolika regionalinių asis
tentų, kurie bus tėvo generolo burna, akys 
ir ausys — jie bus ryšys tarp tėvo genero
lo ir provincijų, suburtų asistencijose.

Bendram vaizdui perbėgsiu per priimtus 
dekretus. Pirmasis yra apie šiandieninę 
Ordino misiją, antras apie mūsų įstatymų 
atnaujinimą ir pritaikymą dabartinei situa
cijai; mūsų misija sąryšyje su ateizmu, mū
sų konstitucijos, vidinė Ordino struktūra, 
narių formavimas, diakonatas, broliai, mal
da, studijos, darbų atrinkimas, mokslinis 
darbas, menai, misijos, ekumenizmas, so
cialinis apaštalavimas, komunikacijos prie
monės, bendradarbiavimas su pasaulie
čiais ir t. t.

Kai kurie žmonės nuvažiuoja į savaitės 
konvenciją ir grįžta pavargę. Šios gi sesi
jos reiškė po dešimtį įtempto darbo savai
čių. Man, kaip jėzuitui, ši kongregacija bu
vo vienas pačių reikšmingiausių gyvenimo 
įvykių. Mačiau labai gabių žmonių, daug
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nuveikusių, plačiai žinomų, stipriai pasi
šventusių, giliai subrendusių, plačiai žino
mų, apdovanotų nepaprasta išmintimi. Ma
čiau žmogaus prigimtį iš arčiau, su jos įky
riu lėtumu, nepaslankumu, baime rizikuoti, 
užsidengiant stoiško protingumo saugia 
skraiste. Bet taip pat mačiau didį idealiz
mą, entuziazmą, ugningą norą burtis svar
biems, toli siekiantiems darbams.

KLAUSIMAS: Suvažiavimo pabaigoje 
popiežiaus pasakyta kalba spaudos plačiai 
buvo apibūdinta kaip jėzuitų išbarimas. Jūs 
girdėjote tą kalbą savo ausimis. Kokį įspūdį 
ji jums paliko?

TĖVAS MARKAITIS: Visų delegatų įspū
dis apie popiežiaus kalbą buvo, kad tai bu
vo viena iš gražiausių kalbų bet kada pasa
kytų jėzuitams. Šv. Tėvas kreipėsi į mus, 
kaip tėvas į savo sūnus. Jis nenorėjo barti.

nudrąsinti, bet geidė atkreipti mūsų dėmesį 
į tai, ką Bažnyčia mums reiškia, ko ji iš mū
sų laukia. Šv. Tėvas turėjo progos susipa
žinti su tuo, ką kongregacija nutarė, ir mie
lai mūsų nutarimams pritarė. Kalba buvo 
nepaprastai šilta, ir keletą kartų mes visi 
pajutom tam tikrą susijaudinimą, tam tikrą 
šiltą emociją ir dėkingumą, kad jis mums 
parodė tokį dėmesį, kad į mus tokį pasiti
kėjimą sudeda ir kad jo lūpomis Bažnyčia 
mums sako, kad ji ir toliau nori mūsų pa
galbos ir tikisi, kad ateityje šios kongrega
cijos nutarimų dvasioje dar reikšmingiau 
galėsime pasidarbuoti jos naudai.

Kas buvo spaudoje, neatitinka tikreny
bei. Pamatę italų ir kitų kraštų laikraščius, 
negalėjome suprasti, kas vertė tuos žmones 
taip iškreipti šv. Tėvo kalbą.

(Tęsinys sekančiame numeryje)

BENDRADARBIAVĘ "LAISKUOSE LIETUVIAMS" 1966 METAIS: Rašytu žo
džiu: Motina M.. Aloyza, Pranys Alšėnas, Danutė Augienė, Balys Auginas, 
prel. Audrys Bačkis, Vytautas Bagdonavičius, M.I.C., prel. Vytautas Balčiū
nas, Albinas Baranauskas, prof. dr. Vytautas Bieliauskas, Vitalija Bogutaitė, 
Kazys Bradūnas, vysk. Pranas Brazys, M.I.C., vysk. Vincentas Brizgys, Kor
nelijus Bučmys, O.F.M., Kęstutis Butkus, O.F.M., kun. dr. Valdemaras Cuku
ras, kun. Vingaudas Damijonaitis, kun. Povilas Dilys, Leokadija Gailiušienė, 
Eugenius Gerulis, Aušra Gylytė, kun. Alfonsas Grauslys, Lilė Gražuliene, 
Kotrina Grigaitytė, Jeronimas Ignatonis, Gintarė Ivaškienė, kun. dr. Feliksas 
Jucevičius, Viktutė Jurgaitytė, sesuo M. Jurgita, Alfonsas Jurskis, Vytautas 
Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Vaclovas Kleiza, Romas Kriaučiūnas, 
Bronius Krokys, Mečys Landas, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, 
Dalė Lukienė, Bruno Markaitis, S. J., Birutė Mažeikienė, Jonas Medušauskas, 
Leonas Meškauskas, Antanas Nakas, kun. Kazimieras Pugevičius, Vincentas 
Pupinis, S. J., Vladas Ramojus, Rūta Rastonytė, Pranas Razminas, Alė Rūta, 
Danguolė Sadūnaitė-Sealey, Antanas Saulaitis, S. J., Stasė Semėnienė, Vla
das Šlaitas, Viktorija Smaižienė, Jonas Šulcas, Anicetas Tamošaitis, S. J., kun. 
Ansas Trakis, Kęstutis Trimakas, S. J., Leonas Urbonas, Juozas Vaišnys, S. ]., 
kun. Vincas Valkavičius, Zuzana Vanagaitė, Juozas Venckus, S. J., kun. Vy
tautas Zakaras, kun. Kęstutis Žemaitis, kun. Algimantas Žilinskas.
Dailės darbais: Birutė Bulotaitė, Kristina Bulotaitė, Dalia Kolbaitė, J. Grabo
šas, R. Juknevičius, Algirdas Kurauskas, R. Laniauskas, Juozas Mieliulis, An
tanas Nakas, D. Paulionis, R. Renkauskaitė, Zita Sodeikienė, Algirdas Trin
kūnas, Leonas Urbonas, A. M. Vakterytė, Giedrė Žumbakienė. Fotografijomis: 
Algimantas Kezys, S. J., Gediminas Naujokaitis, V. Noreika ir Vytas Valaitis.
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SESUO M. JURGITA VAIKYSTĖ
Šiltos vagos žada šiltą rupią duoną. 
Alkani nykštukai buria, stebi, laukia 
pirmo derliaus 
pirmos varpos 
kąsnio duonos.

Darbo dainos aidi saulei besileidžiant. 
Dar paliksim ir palauksim.
Tik nykštukai 
buria, stebi, saugo 
pirmos varpos 
stebuklingą grūdą.

TIKĖJIMAS
Bedugnės tekančios srove, 
bedugnės verkiančios srove...

Beribė pilnatis
sidabro skaistume
ir deimanto skausme
ir deimanto nelūžtančiam skausme...

Amžini vandenys 
krioklių netilstančiam aide.
Neperskelta ola 
negestančia liepsna 
sužibus 
manoj širdyj.

Sesers M. Jurgitos (Saulaitytės) gilios 
minties lyrikos puokštės buvo atspaus
dintos lietuvių ir amerikiečių periodi
nėje spaudoje. 1966 m. “L. L.” straips
nių konkurse ji laimėjo pirmąja vietą.

NEAPYKANTA
Juodos mintys 
juodų sapnų supintos...

Juodas žmogaus teismas 
juodom raidėm paskelbtas 
ir juodas mano žvilgsnis 
juodon naktin prabilęs:

O Viešpatie, 
kada prašvis?

18



LAUKIANT
O jeigu kada nors tamsi naktis nebepabus 
ir sapnas nebelies rasos lašų, 
ar Tu sugrįši pumpurą atskleisti, 
ar Tu praeisi raminančiu lietum?



DIDŽIOJI MEILĖ

12 - Meilė gyvenimo ir literatūros šviesoje

H. Balzakas yra pasakęs, kad, kaip to
buli meno kūriniai, taip ir giliausi meilės 
jausmai yra retenybė. Šalia šitokios meilės 
tėra tik apskaičiavimai, praeinantys susi
jaudinimai, verti paniekos, kaip ir viskas, 
kas yra maža. Tuo rašytojas pasisako už la
bai gilią meilę, kuri, tartum kalnų viršūnė, 
siekia debesis ir kurios nepalyginsi su eili
niais daugumos jausmais. Tai didžioji meilė.

Niekas iš gyvenimą pažįstančiųjų negin
čys, kad meilė meilei nelygi, kad įvairios 
poros skirtingai meilę išgyvena ir kad to
dėl savo išgyvenimų intensyvumu ir gilu
mu yra įvairių meilės rūšių. Nesustodami 
ilgiau prie visos eilės kūno ir dvasios išgy
venimų meilės įtampos laipsnių (pagal ku
riuos būtų galima meilę rūšiuoti), tik sumi
nėsime tris to jausmo pasireiškimus, kurie 
vadinami meilės vardu: meilė — apsigavi
mas, tikroji meilė ir didžioji meilė. Meilės 
apsigavimu arba netikrąja meile vadiname 
tuos labai skaitlingus atvejus, kai tik gei
džiama, o nemylima; kur, kūnui balsiai kal
bant, dvasios balso negirdima, nes, dvasiai 
tylint, jos ir girdėti negalima. Pats gyveni
mas skelbia, kad meilės apsigavimų yra 
daug, nes daug jaunų moterysčių labai 
greitai suirsta, tuo įrodydamos, kad jos ne
buvo pagrįstos abipuse tikra meile. Tikroji 
meilė, tasai natūralus moterystės pagrin
das, irgi per greit atvėsta, nes moterystėj 
dažnai apsileidžiama ir per mažai rūpina
masi tą meilę ugdyti ir išlaikyti.

Tokių porų meilę nekartą aptemdo ir tas 
faktas, kad žmona, tapusi našle, ar vyras, 
tapęs našliu, per greitai pamiršta buvusią

meilę ir tuoj sudaro kitą moterystę. Dar ne
seniai psichologai yra tvirtinę, kad tikroji 
meilė tegali gimti vieną sykį gyvenime 
(šiandien sakoma, kad du, tris sykius). Taip 
pat pirmieji krikščionybės amžiai nepalan
kiai žiūrėjo į antrąsias vedybas (gal būt, jų 
meilės tikrumu netikėdami). Tokie įsitikini
mai ir pažvalgos negali bent dalinai neap
temdyti kai kurių porų meilės tikrumo. Iš 
viso dažni, daug sykių vykstantys, meilės 
objektų keitimai kelia įtarimą, kad buvu
sios meilės nebuvo tikros, o vien tik pa
prasti susižavėjimai.

Tokių visų meilės pasireiškimų tarpe iš
siskiria didžioji meilė, kuri, pasakų žodžiais 
tariant, tartum milžinas pasijunta liliputų 
tarpe. Kalbėti tad apie didžiąją meilę, kaip 
apie labai įdomų reiškinį žmonių dvasios 
pasaulyje, tikrai verta. Susipažinti su tokios 
meilės išgyvenimais net ir reikalinga, nes, 
kaip aštrios regulos atgailos vienuolynai ar 
pavieniai asketai savo pavyzdžiu stiprina 
silpnus ir svyruojančius tikinčiuosius jų do
roviniame gyvenime, taip ir didžioji meilė 
ragina mus savo meilę ugdyti, kilninti ir gi
linti.

KAS YRA DIDŽIOJI MEILĖ?

Didžiosios meilės ypatybės, ją skirian
čios nuo kitų meilės rūšių, yra sekančios:
1. didelė dvasinio prado persvara; kartais 
tokia meilė tepasireiškia vien dvasingumu;
2. didelė ištvermė ir pastovumas, kuris pa
dvelkia amžinybe; 3. idealizavimas ir net 
dievinimas mylimo asmens; 4. ypatinga
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Užtvara dažnai saugoja plastikines antis.



Bangos pradrėskia ribas

ir audros žmogaus širdį. -

Kartumui spraga ar meilei išlieti?



Sniegas anapus tvoros

retai bepastebimas.



Jauni, kol užtvaras lipam.



meilės partnerių ištikimybė vienas kitam, 
nes tokia meilė sėkmingiausiai įskiepija 
prieš įvairias pagundas ir meilės nukrypi
mus; 5. heroiškumas, nes didžioji meilė lai
kosi didelių aukų kaina; 6. tragiškumas, 
nes tokiai meilei kelią pastoja beveik nenu
galimos kliūtys.

Kiekvieną tų ypatybių truputį paryškin
dami, turime dar apie kiekvieną jų kai ką 
paaiškinti. Didžioji meilė yra, kaip paminė
jome, dvasingiausia meilė, nes gyvenimas 
yra parodęs, kad daugelis tokių meilės 
porų, nepalankių aplinkybių kliudomos, su
eiti moterystėn negalėjo, buvo vien plato
niškos, o tačiau, nenutrūkdamos, laikėsi 
vien dvasingumu. Eilinė kad ir tikra meilė, 
paprastai šitokio bandymo ilgesnį laiką ne
atlaikydama, užgęsta.

Didžioji meilė yra pastovi, tverminga ir 
amžina ir tai ta prasme, kad jos užtenka vi
sam žmogaus gyvenimui; dar daugiau, 
žmogaus gyvenimas jos neišsemia, ir ji sva
joja apie savo meilės pratęsimą antgamti
nėje amžinybėje. Todėl didžiosios meilės 
paliestas asmuo, tos meilės partneriui mi
rus, negali net pagalvoti apie kitas vedy
bas. Jis pasilieka ištikimas savo meilei iki 
savo mirties. Jei šiaip eilinėje meilėje lai
kas dirba besimylinčiųjų nenaudai, tai di
džioje meilėje labai dažnai laikas meilę gi
lina ir stiprina, tartum apčiuopiamai paro
dydamas jos amžiną tęstinumą.

Nors kiekvienoje tikroje meilėje, ar net 
paprastame susižavėjime yra mylimo as
mens idealizavimo, tačiau didžiosios meilės 
idealizavimas virsta net dievinimu. Jei šiaip 
meilės idealizavimas dažniausiai pasibai
gia vedybomis, niekada per didelio laips
nio nepasiekdamas, tai didžioje meilėje, 
kad ir tokių partnerių vedyboms įvykus, jų 
meilė, kaip rodo gyvenimas, nevulgarėja ir 
nekasdienėja.

Didžiosios meilės dalyviai nepajudina
mai ir nedrumsčiamai yra vienas kitam iš
tikimi, nes jų didelės meilės saulės šviesoje 
aptemsta ir lieka nepastebimos kitų besi
veržiančių pašalinių jausmų žvaigždės. Ne 
apie ką kitą, kaip tik apie šitą meilę ir jos 
ypatybę rašė N. Mazalaitė: "Tai tos apdai
nuotos meilės tokios retos, išrinktos iš am

žių, kai žmogus netenka išrinktojo, tačiau 
visada lieka ištikimas. Meilė yra tokia gili, 
kad negali išgerti jos per viso gyvenimo 
kaitras ir joks kitas vanduo nevilioja" 
("Saulės takas").

SESUO M. JURGITA

MEILĖ
Ugninga saulė Tavo akių rudume. 
Ištirpsta kartūs aptemdyti ledai 
ir atsileidžia juodai sustingęs gruodas.

Aš vėl gyvensiu.

Rytuose pakilus saulė vakaruose skęsta. 
Nebestings atbudinti gelmės šaltiniai, 
nebešals Tau atiduota žemė.

Pavasaris Tavo akių skaistume.

Didžioji meilė yra herojiška, nes jai išlai
kyti, objektyviai kalbant, reikia didelių au
kų, nors, subjektyviai imant, tos aukos daž
niausiai būna malonios. Tokioje meilėje, 
kaip sakoma, viskas statoma ant kortos, 
nebijoma ir didžiausių aukų ir todėl jokie 
pašaliniai veiksniai, kaip turtas, garbė ar 
kas kita, neturi joje lemiamo vaidmens. Ši 
meilė gyvena ir minta pati savimi. Visi me
džiaginiai ar kiti išskaičiavimai paminami 
po kojų, jei jie nesutaikomi su meile. Mote
ris tad gali atsisakyti karaliaus rankos ir iš
tekėti už visiško beturčio, net invalido, kai 
didžioji meilė nužengia į jos širdį. Ir jei ji 
tokią meilę išlaiko daug metų, ar galima 
abejoti, kad jos meilė tikrai buvo didžioji? 
Vyras, tokios meilės apimtas, gali taip pat 
atsisakyti galimos pilnos artimybės su tur
tinga gražuole, kad galėtų mylėti ir būti 
mylimas paprastos mergaitės, nors ir būtų 
kliūčių jiems drauge gyventi ir būti.

Pamatęs panašios meilės herojiškumą, 
vienas iš vokiečių rašytojo G. Hauptmanno 
romano personažų nusilenkė prieš didžiąją 
meilę. Tame romane vaizduojamas toks pa
sikalbėjimas: "Ką tu darytumei, paklausiau 
aš savo sužieduotinės, jei aš be tos mergai
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tės daugiau negalėčiau būti? — Aš ją dėl ta
vęs pamilčiau taip pat, kaip tu — atsakė ji. 
Aš niekada savo gyvenime nežvelgiau gi
liau ir su didesniu nustebimu bei susijau
dinimu į meilės stebuklą, kaip tada" ("Buch 
der Leidenschaft").

Didžioji meilė yra tragiška, nes kiekvie
nas herojiškumas daugiau ar mažiau yra 
tragiškas. Ji yra tragiška, kai didžiąja mei
le vienpusiškai liepsnojama, kai tuo tarpu 
kita pusė nemyli ar net nežino apie vien
pusiškai ją mylinčiojo meilę. Gal dar yra 
tragiškesnė ta pradžioje buvusi, regis, abi
pusė meilė, kai, antrosios meilei žuvus ar ją 
paniekinus, pirmoji, kad ir baisias kančias 
kentėdama, ir toliau myli. Didžioji meilė 
yra tragiška kad ir ta prasme, kad tos mei
lės poros dėl įvairių kliūčių negali sudaryti 
moterystės. Ji tragiška dar ir dėl to, kad 
dažniausiai joje yra daugiau kančios, negu 
didelėje meilėje, nes didžioji meilė būna 
beviltiškesnė.

Iš to, kas čia pasakyta, jau užtenkamai 
yra paaiškėję, kad didžioji meilė nėra tas 
pats, kaip didelė ir tikra meilė, galinti ku
ria nors didžiosios meilės ypatybe padvelk
ti. Nereikia taip pat maišyti didžiosios mei
lės su didele aistra, nes aistra kurio nors 
asmens atžvilgiu gali ir be meilės pasireikš
ti. Dar daugiau: būna porų, kurių dalyviai, 
vienas kito nekęsdami ir niekindami, gali 
jausti vienas kitam kūno aistrą. Be to, net 
didelė aistra tveria, nepalyginti, trumpiau 
negu meilė ir, netenkinama, ji greitai tam
pa neištikima.

DIDŽIOJI MEILĖ RETA IR DIDINGA

Mūsų taip neromantiškais ir taip roman
tiškumui nepalankiais laikais didžioji mei
lė yra labai reta ir net nesuprantama. Iš vi
so, niekada ji nebuvo dažna. Didžiosios mei
lės porų teatsiranda tik viena kita milijonų 
porų tarpe. Šimtmečiais reikia laukti jų at
siradimo.

Didžioji meilė yra nepaprasta meilė; tai 
meilės stebuklas, o stebuklai įvyksta retai. 
"Kartais žemėje įvyksta tasai stebuklas, 
kurio vardas yra didžioji meilė" (P. Ague
tant Prancūzų Akademijos premijuotame 
kūrinyje "La Tour d'Ivoire"). Maža asmenų 
tai meilei pribrendusių. Kaip būna proto, 
meno genijų, taip ir čia reikia širdies, mei
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lės genijų, kad didžiąja meile mylėtų. Tos 
meilės retumas dar aiškėja iš to, kad čia 
reikia ne vieno asmens, bet dviejų likimi
nio susitikimo, dviejų asmenų savotiškai 
giminingų, vienodai pribrendusių, panašios 
jausmo įtampos, tokios širdies, kuri į kitos 
širdies balsą nefalsifikuotu aidu atsilieptų, 
kad abipusė didžioji meilė gimtų jų širdyse.

SESUO M. JURGITA

VILTIS
Bangos verčia gintarą 
pralaužti žemę, 
akmens aptemdytuos keliuos 
praskelti taką;
pirmuoju pėdsaku uždegti aušrą, 
skaisčiuoju žvilgesiu atmušti dangų 
ir ramią rudens saulę 
širdy sukaupti.

Didžioji meilė — tai tartum nežemiška 
meilė, tartum legenda ar pasaka. Atrodo, 
kad taip jausti, kaip jaučia didžiosios mei
lės pateptieji tebuvo galima tik prieš nusi
dedant pirmiesiems žmonėms. Gal tad pa
našiai galvodamas, kažkas yra paklausęs: 
"Kas dar gali mylėti tokia meile, kokia ji 
krinta iš dangaus?" Šiais žodžiais gal norė
jo klausėjas įtaigoti, kad didžioji meilė yra 
reta Dievo malonės dovana. Tad didžios, 
pastovios ir tai vien dvasinės meilės valdo
mi yra lyg tam tikri meilės šventieji.

Didžiosios meilės retumą ir didingumą 
pagerbdami, menininkai ir meilę vertinan
tys žmonės praėjusiais amžiais ir dar neto
limoje praeityje, keliaudami tartum maldi
ninkai, lankydavo tokią meilę primenan
čias vietas. Prisiminkime lenkų poetės M. 
Konopnickos (mirė 1910) eilėraštį "Verono
je", kur autorė pasisako "keliaujanti prie 
meilės altoriaus", t. y. prie Šekspyro trage
dijoje "Romeo ir Julija" vaizduojamos di
džiosios meilės dalyvės Julijos kapo italų 
Veronoje. Poetė pasisako jautusi tenai ore 
pasklidusį bučinių šnarėjimą ir sklindantį 
ore vėjelį, vis pakartotinai dejuojantį: O 
Giulia!



Tos meilės didingumui nusilenkė ir ki
tas didelio talento vokiečių poetas J. C. F. 
Hoelderlin (mirė 1843) ir pats mylėjęs di
džiąja abipuse meile, kad ir tragiškai ir be
viltiškai. Savo laisvo eiliavimo kūrinyje 
''Hyperion" jis išsako savo meilę Diotimai 
ir savo baisų skausmą bei klajojimą jai mi
rus. Gyvendamas dar trisdešimt su viršum 
metų po jos mirties, poetas tik vegetuoja 
tarp šviesos ir tamsos, pusiau pakrikęs, o 
vėliau kad ir visiško psichinio pakrikimo 
stovyje minimam kūrinyje garbindamas 
skaudžią meilės didybę: "Kas yra šimtme
čiai prieš tą akimirką, kai dvi būtybės vie
na kitą nujaučia ir priartėja?... kas yra visa 
tai, ką tūkstančiais metų žmonės darė ir 
galvojo, prieš vieną meilės akimirką?... Kol 
tik šviečia saulė ir Diotima, nėra man jo
kios nakties". Tokios rūšies kad ir didžiosios 
meilės vertinimas mums nėra įprastas, nes 
mes skaitomės tik su faktais ir įvykiais. 
Tačiau tam, kuris Evangelijos šviesoje su
pranta didelę sprendžiamąją minčių vertę 
doroviniame gyvenime, nebus per daug 
nuostabu, kai neįprastu mastu ir žodžiais 
vertinamas jausmų pasaulis.

DIDŽIOJI MEILĖ KRIKŠČIONYBĖS 
ŠVIESOJE

Vertindami didžiąją meilę krikščionišku 
mastu, pirmiausia turime pasisakyti, kad 
čia mes jos nelaikome visais atžvilgiais 
siektinu idealu. Didžioji meilė viena kitai 
nelygi. Vienoje jų gali būti vertingų, su
krikščioninamų ir net krikščioniškų pradų, 
kai tuo tarpu kitoje priartėjama prie neigia
mų pagoniškų jausmų. Nėra abejonės, kad 
abipusis didžiosios meilės partnerių dievi
nimas, turįs polinkio virsti savotiška religi
ja, nesiderina su dekalogo įsakymu: "Netu
rėk kitų dievų, kaip tik mane vieną". Čia 
pabrėžiame, kad labai didelė meilė nekar
tą taip užpildo visą gyvenimą, kad jokiems 
kitiems dvasiniams reikalams ir rūpesčiams 
nebelieka vietos nei laiko. Tokia meilė nori 
virsti vieninteliu gyvenimo turiniu bei jo 
įprasminimu, o kai tvarinys tvariniui pasi
daro viskuo, tada Tvėrėjas atpuola.

Didžioji ir šiaip didelė meilė turi dar kitą 
pavojingą polinkį, būtent, didele meile pa
teisinti bet kurį priešdorinį nepateisinamą

elgesį. Atrodo, kad tartum jų pasąmonėn 
būtų įstrigęs įsitikinimas, kad mylintiems 
galioja kiti, tik jiems skiriami, doroviniai 
dėsniai. Tuo tarpu čia nepamirština, kad, 
eretinei meilei susidūrus su Kristaus mums 
skelbiama ir mus įpareigojančia Dievo ir 
artimo meile, tai paskutinei dvigubai mei
lei priklauso pirmenybė.

Padarius tas dvi kritiškas pastabas, skir
tas didžiajai ir šiaip didelei meilei apskri
tai, reikia į kiekvieną tokios meilės atvejį 
(o jų yra keletas) atskirai pažvelgti.

Didžioji abipusė meilė tarp nesurištų 
aukštesniais įsipareigojimais asmenų, nepa
žeidžiant artimo meilės teisėtai ta mei
le suinteresuotiems tretiesiems, virstanti 
moteryste, yra tvarkoje. Tačiau tokia pora 
neturėtų pamiršti, kad yra aukštesnių ant
gamtinių dvasios dėsnių, kurių vedusieji 
neturi keisti, bet kuriems jie tegali tik nusi
lenkti.

Didžioji kad ir abipusė meilė tarp neve
dusių asmenų neturi būti dirbtinai didina
ma, nes ji gali virsti jiem abiem tragiškai 
skaudžia, o, kas svarbiausia, užstoti jiems 
kelią į Dievą.

Vienpusiškai didžioji meilė laisvam ar 
nelaisvam asmeniui yra tragedija bei kan
čia. Jei tokia meilė savo grynai dvasiniu, 
platonišku jausmu apsaugo žmogų nuo ki
tų tikrai pavojingų netikros meilės stovių, 
tada ji savo vaidmenį tokio žmogaus gyve
nime teigiamai atlieka.

Pagaliau gali būti ir tokių abipusių su
dvasintų ir dar sureligintų tarp laisvų (nuo 
moterystės) asmenų didžiosios meilės sto
vių, kad tokia meilė ne tik juos abu apsau
go nuo priešdorovinių pavojų, bet ir abiem 
pasidaro kelias į Dievą. Tokiai meilei rei
kia ypatingai subrendusių, tobulų asmeny
bių. Tokia meilė, kaip rodo laiškai, yra bu
vusi tarp šv. Pranciškaus Saleziečio ir šv. 
Joanos de Chantal.

Kiekvienoje didžioje ir net didelėje mei
lėje yra ypač vertintina stipri dvasinio pra
do persvara, kuri, tartum druska, saugoda
ma besimylinčius nuo visiško sugedimo, 
duoda vilties atsigauti ir prisikelti, kai žmo
gus doroviniai apgenda.

(Sekančiuose dviejuose žurnalo nume
riuose bus straipsniai apie konkrečias įvai
rių tipų didžiosios meilės poras.) * * *
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KAS PAVARTOJO 

PER DAUG PARAKO

Popiežius ir spauda apie jėzuitus

KĘSTUTIS TRIMAKAS, S. ].

De mortuis aut bene aut nihil — pagal šį 
lotynišką posakį, apie mirusiuosius tegali
ma sakyti arba gera, arba nieko. Ne taip 
apie gyvuosius, ypač kai yra reikalas, kai 
kalbama kam nors jų svarbiam gyvenimo 
ar veiklos tarpsny. Todėl, rodos, visai ne
nuostabu, kad, baigiantis jėzuitų atsinauji
nimo suvažiavimui Romoje ir prasidedant 
jų naujam veiklos tarpsniui, popiežius savo 
kalboje jiems paminėjo vieną kitą taisytiną 
dalyką. Tai tik rodė, kad kalba buvo ne pa
negyrika mirusiesiems, bet skatinanti kalba 
gyviesiems.

Deja, plačioji spauda, sekdama pirmuo
sius italų laikraščių pranešimus, pasirinko 
kitą šūkį: De vivis aut male, aut nihil — 
apie gyvuosius kalbėk tik bloga, arba nie
ko: popiežiaus kalba buvo aprašyta kaip 
jėzuitų išbarimas.

Visgi neigiamoms pastaboms pats po
piežius nedavė tiek daug reikšmės, nei jas 
pabrėždamas, nei joms daug vietos skirda
mas (jos teužėmė vieną šeštadalį kalbos). 
Savo kalboje jis iškėlė du klausimus, lie
čiančius Bažnyčios ir Jėzuitų Ordino santy
kius, ir į abu atsakė teigiamai: tiek kad pa
tys jėzuitai savo suvažiavimo nutarimais 
įrodė, kad jie nori likti ištikimi savo specia
liam pašaukimui, tiek kad pats popiežius 
Bažnyčios vardu pripažįsta, kad jėzuitai te
bėra ištikimi Bažnyčiai.

Platesniam paaiškinimui dedame popie
žiaus kalbos santrauką:
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Primindamas jėzuitų suvažiavimo baig
mės iškilmingumą (popiežius ką tik prieš tai 
atnašavo šv. Mišias koncelebravimo būdu 
su jėzuitais), popiežius paklausė: "Ar jūs, 
šv. Ignaco sūnūs,... norite net ir šiandien, ir 
rytoj, ir visada būti tuo, kas buvote nuo įsi
kūrimo iki pat šios dienos?... Nebūtų reika
lo to klausti, jei mus nebūtų pasiekę tam 
tikri pranešimai ir gandai apie jūsų Drau
giją, o taip pat ir apie kitas vienuolynines 
šeimas, kas (to mes negalim nutylėti) mus 
nustebino ir kai kuriais atvejais sukėlė 
skausmo..."

Toliau popiežius suminėjo keletą "tam 
tikrose plačios Draugijos dalyse" pasitai
kančių klaidingų nuomonių: kad žmogiški 
dalykai yra istoriškai laikini, "tarsi katali
kybėj nebūtų vis pasiliekančios tiesos", kad 
dėl apaštalavimo reikėtų atsipalaiduoti nuo 
paklusnumo ir dvasinių pratybų, o "Kris
taus Evangelijai skelbti reikia persiimti 
pasaulio papročiais, jo mentalitetu ir profa
niniu charakteriu".

Išvardinęs šias klaidas, popiežius pa
reiškė: "Tie debesys danguje daugumoj yra 
išsklaidyti jūsų suvažiavimo nutarimų. Su 
dideliu džiaugsmu mes patyrėme, kad ... 
nuodugniai ir ištvermingai pasverstę apie 
savo istoriją, pašaukimą ir patirtį, nutarėte 
ištikimai laikytis savo konstitucijų ir neat
mesti savo tradicijų, kurios, jūsų užlaiko
mos, buvo visad aktualios ir gyvybingos".

Po to teigiamai pasisakęs apie jėzuitų su
važiavime II Vatikano Susirinkimo dvasioj



padarytus pakeitimus, popiežius pareiškė: 
"Džiaukitės, brangieji sūnūs, nes tai yra 
kartu naujas ir kartu senas krikščioniško
jo skelbimo būdas... Džiaukitės, mūsų pa
lankumas ir mūsų ryšiai jus guodžia ir jus 
lydi... Taip, iš tiesų... Šv. Ignaco sūnūs šian
dien tebėra ištikimi sau ir Bažnyčiai".

“Ir dabar kyla antras klausimas: Ar Baž
nyčia, ar šv. Petro įpėdinis galvoja, kad Jė
zaus Draugija tebėra jųjų speciali ir ištiki
ma kariuomenė... ginti ir propaguoti pačią 
Katalikų Bažnyčią ir Apaštališkąjį Sostą?... 
Štai, brangieji sūnūs, mūsų atsakymas: 
Taip. Mes pasitikime jumis ir į jus sudedam 
savo pasitikėjimą, ir todėl skiriame jus Jūsų 
apaštališkajai užduočiai. Mes išreiškiam 
jums savo šiltus jausmus ir dėkingumą. 
Mes suteikiam jums savo palaiminimą..."

Išvardinęs jėzuitų uždavinius — liudyti 
tikėjimą, dirbti ekumeniniame darbe, dva
siniam ir moraliniam pasaulio atnaujinime, 
susiduriant su ateizmu, jaunimo švietime 
bei misijose — popiežius užbaigė kalbą

šiais žodžiais: "Pagaliau, kaip su pasau
liu? Tas dvireikšmis pasaulis su dviem vei
dais: vienu — apjungiančiu visa, kas prie
šinasi šviesai ir malonei; antru — milžiniš
kos žmonių šeimos, dėl kurios Tėvas siuntė 
savo Sūnų ir už kurią Sūnus pasiaukojo; ... 
argi šis pasaulis nekviečia jūsų pas sa
ve...? Argi nešaukia jums visiems: "Ateikit, 
ateikit. Kristaus ilgesys ir alkis laukia jūsų. 
Ateikit, nes jau yra atėjęs laikas". Taip, jau 
laikas, mylimiausieji sūnūs. Eikit, tikėdami 
ir degdami uolumu. Kristus jus išsirenka. 
Bažnyčia jus siunčia. Popiežius jus laimina '.

Pirmose žiniose "Time" žurnalas šį po
piežiškąjį jėzuitų "išbarimą" pavadino 
"overkill", kas lietuvišku posakiu reiškia tą 
patį, kaip į uodą šauti iš patrankos, arba — 
sumoderninus — ant nutūpusio uodo nutup
dyti atominę bombą. Visgi, įsigilinus į po
piežiaus kalbos tekstą, galima pastebėti, 
kad ne popiežius pavartojo per daug para
ko savo kalboje, bet spauda — savo pusla
piuose.

• Miesto parapija atsinaujina
Ką darytumėt, jei jums tektų rūpintis parapija, 
kurios ribose gyvena 42,000 asmenų? Ar pasi
liktumėt klebonijoj ir lauktumėt, kol tie žmo
nės ateis pas jus? Bet juk ateitų tik dešimtys ar 
šimtai. O kaip su kitais? Ar tektų juos “palikti 
ramybėje”?

Susidūręs su šiuo klausimu, naujai paskirta
sis Jėzaus Paaukojimo parapijos Čikagoje kle
bonas prel. John J. Egan sudarė sekantį planą.

Pirmiausia reikia atrasti 60 kunigų, semina
ristų ir seselių, kurie sutiktų pašvęsti bent dvi 
dienas į mėnesį darbui parapijos bendruome
nėj. Kiekvienas gaus vieną miesto bloką — šia
me kvartale jis turės susipažinti su kiekvienu 
asmeniu ir sužinoti bloko gyventojų rūpesčius: 
jaunuolių, sergančių, vienišų, bedarbių. Jis tu
rės pamatyti gyvenviečių trūkumus, atrasti pa
sauliečius vadus, sukurti blokų klubus. Jo blo
kas bus jo parapija. Šie 60 savanorių bus ragi
nami būti kūrybingi ir drąsūs naujiems bandy
mams. Iki dabar jau atsirado 36 savanoriai.

Antrasis žingsnis — atrasti ir išauginti pa
sauliečius, kurie toliau vystytų šį projektą, 
kiekvienas savo bloke.

Trečiasis žingsnis — suvienyti blokų “mažą
sias bažnyčas”, kad visa apylinkė taptų krikš
čioniška bendruomenė.

Šį ar panašaus pobūdžio atsinaujinimo pro
jektą reikėtų pravesti visose Katalikų Bažny
čios parapijose — taip pat ir lietuvių, kad jos 
apjungtų visus jųjų ribose gyvenančius.

A. L.

• Naujo pobūdžio parapija
Oklahoma City vyskupas Victor J. Reed patvir
tino naujo pobūdžio parapijos įkūrimą. Šioji 
parapija neturės savo nuosavybės ir ribų. Pa
rapija pavadinta Jono XXIII Bendruomenė. Ji 
skirsis nuo tradicinių parapijų savo narių su
dėtimi ir administracija.

Jono XXIII Bendruomenės nariai ateis iš 
visos Oklahoma City. Juos riš bendri užsimo
jimai. Bendruomenės pagrindiniai rūpesčiai 
lies miesto, o ne kaimo gyvenimą. Bendruome
nei priklausys ir nekatalikai, kurie pilnai da
linsis bendruomenės gyvenimu, išskyrus Eu
charistine auka.

Bendruomenę administruoja devyni žmonės. 
Parapija išrinko penkis narius į direktorių ta
rybą. Šie savo ruožtu išsirinko vieną pirminin
ku ir kooptavo dar tris narius. Devintasis tary
bos narys yra klebonas. Numatoma, kad Bend
ruomenė ribosis maždaug 200 narių skaičiumi.

Naujosios parapijos nariai sutarė, kad para
pija neturės savo nuosavybės. Klebonas kun.
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LIETUVIŲ VEIKLOS REPREZENTACIJA 
AMERIKIEČIŲ TARPE

GINTAUTAS SABATAIT1S, S. J.

Lietuva yra maža centro Rytų Europos tau
ta. Bet lietuviai išeiviai Amerikoje, tiek iš Lie
tuvos išemigravę anksčiau, tiek atvykę po Ant
rojo pasaulinio karo, sukūrė labai dideli ir tur
tingą kultūrini įnašą. Labai dažnai nedėkingo
se sąlygose tiek pavieniai lietuviai, tiek orga
nizacinė jėga atliko nuostabiai didelius darbus. 
Lietuvių kilmės ir kultūros įnašą į Amerikos 
gyvenimą dabar tęsia visi lietuviai, tiek čia gi
musieji, tiek atvykę iš Lietuvos. Stebint mūsų 
jaunas jėgas ir naujus talentus, kyla viltys, kad 
tas įnašas bus dar didesnis.

Visa tą lietuviškos kultūros įnašą — ar tai 
jis būtų šimtaprocentinio tik ką iš Lietuvos at
vykusio tautiečio, ar amerikiečio, kuris di
džiuojasi savo lietuviška kilme — mes turime 
kelti, pabrėžti ir išryškinti. Pirmiausia tai da
rome savųjų tarpe, nes mums visiems reikia 
naujos inspiracijos ir pasiryžimo. Tačiau tą pa
tį turime daryti ir amerikiečių tarpe. Nors esa
me maža tauta, bet neturime gėdytis parodyti

Gintautas Sabataitis, S. J., šiais metais įsijun
gia į ‘L. L.” redakcinį kolektyvą. Jis studijuo
ja psichologiją Lojolos Universitete. Jo šaluti
nis užsiėmimas — konsultacija Katalikų Šei
mų Patariamojoj Tarnyboj Čikagoj.

mūsų nemažus atsiekimus amerikiečių plačiajai 
visuomenei. Be to, ir mūsų tautos dabartinė 
kančia mus įpareigoja vertinti mūsų praeitį ir 
kelti Lietuvos vardą visame pasaulyje, nes 
tautiečiai, gyveną dabar pavergtoje Lietuvoje 
arba Sibire, negali kalbėti patys už save. Mes 
galime ir turime kalbėti bent apie jų kančias, 
jeigu ne ir apie jų kultūrinius atsiekimus, ku
rie vergijos sąlygose yra verti ypatingo dėme
sio.

Aplinka, kurioje mes gyvename, turi į mus 
itakos, o taip pat mes turime įtakos į savo ap
linką. Amerikos aplinka į mus veikia, ar mes 
to norime, ar ne. Ji mus dalinai formuoja. Mes 
negalime paneigti aplinkos įtakos į mus ar ne
kreipti į ją dėmesio. Taipogi mes turime pozi
tyviai paveikti savo aplinką. Kad galėtume ją 
paveikti, pirmiau turime ja domėtis.

Iki šiol mūsų domėjimasis aplinka buvo la
bai ribotas ir nepakankamas. Išmokę kovoti už 
savo egzistenciją ir savąsias teises sunkiose ir 
nelaimingose sąlygose, mes išvystėm stiprų 
tautinį individualumo jausmą. Bet dabar yra 
atėjęs laikas išvystyti ir socialumo jausmą. Mes 
turime domėtis aplinka, kad ją pakeistume sa
vo pozityviu ir kūrybingu įnašu. Kad tas įna
šas būtų vertinamas, reikia jį aplinkoj repre
zentuoti.

William F. Nerin nuomuos butą. Parapijos raš
tinė išnuomuota miesto centre. Sekmadienio 
pamaldos laikomos salėje, kuri išnuomuota iš 
vietinės gimnazijos. Pasauliečiai, kurie supla
navo naująją parapiją, buvo susirūpinę, kad 
dabartinėse parapijose labai daug pinigų ir 
energijos išleidžiama vien tik parapijos turtui 
išlaikyti. Naujosios parapijos metinis biudže

tas bus tik 30,000 dol., iš kurių pusė bus skirta 
ne parapijos tikslams.

Jono XXIII Bendruomenė sekmadieniais su
sitinka dviems trims valandoms. Susirinkus 
laikomos pamaldos, klausoma pamokslo, komi
tetų pranešimų, svarstoma parapijiečių bendra 
veikla.

A. L.



Bendrai paėmus, iki šiol lietuviai Ameriko
je yra nepakankamai reprezentuojami nei kul
tūriniai, nei politiniai, nei informaciniai. Mūsų 
lietuviškas kultūrinis, politinis ir bendruome
ninis įnašas į Amerikos gyvenimą yra beveik 
nejaučiamas, nes mes mažai domimės jo gera 
reprezentacija. Nors pavieniai lietuviai tiek 
praeityje, tiek dabartyje yra daug pasidarbavę 
tose srityse, tačiau niekas apie tai nežino. Mū
sų pačių dabartinė įtaka ir įnašas į amerikie
čių bendruomenę yra labai ribotas mūsų pačių 
uždarumu ir izoliacija.

Mes Amerikoje tikrai esame verti geresnio 
kultūrinio, politinio ir informacinio reprezen
tavimo. Mūsų kultūrinis įnašas į Amerikos gy
venimą tikrai nusipelnė daugiau, negu papras
to nutylėjimo. Mūsų politinė jėga, kokio didu
mo ji bebūtų, turi būti vieninga ir jaučiama ne 
tik miesto, bet ir valstybės ribose. Net federa
linėje valdžioje mes galime ir turime turėti sa
vo įnašą. Mūsų informacija ir mūsų pačių re
prezentacija Amerikos krašte yra iki šiol labai 
ribota.

Pirmiausia mums būtinai reikia tokios įstai
gos, kuri gerai, tiksliai ir profesionališkai mus 
reprezentuotų, informuodama amerikiečių vi
suomenę apie mus. Toji įstaiga (pavadinta, pa
vyzdžiui, “Lithuanian Information Office” var
du) suburtų visą informaciją apie mūsų lietu
višką veiklą bei pavienius lietuvius arba lietu
vių kilmės amerikiečius, kurie dabar savo įnašu 
turtina Amerikos gyvenimą. Viename centre 
turime turėti visas statistines žinias apie lietu
vių veiklą. Vienas organas turi sekti tiek lie
tuvių, tiek amerikiečių spaudą ir tinkamai tin
kamu laiku reaguoti. Mes turime plačiau įjung
ti į lietuvių reprezentacinį darbą mūsų profe
sūrą, dirbančią Amerikos universitetuose. Visa 
tai įgyvendinti galėtų toji centrinė lietuvių in
formacijos įstaiga.

Toji informacijos įstaiga turėtų būti ne vie
nos grupės ar partijos instrumentas. Jo repre
zentacinis tikslas turėtų būti aukštesnis už bet 
kokius partinius ar grupinius interesus. Jis tu
rėtų jungti visus lietuvius ir visų pažiūrų žmo
nes. Jis neturėtų išskirti nei vieno žmogaus, 
nei Lietuvoj gimusio, nei vien lietuvių kilme 
besididžiuojančio. Visa, kas yra tiek savo kil
me lietuviška, tiek charakteringa lietuviška 
kultūra, turėtų teisę būti atstovaujama. Gera 
mūsų visų reprezentacija turėtų būti aukščiau
sias šio informacinio biuro tikslas.

Gerai reprezentacijai yra reikalingos tam 
tikros sąlygos. Amerikiečių tarpe turime būti 
reprezentuojami ne kaip kokie pabėgėliai ar 
antros klasės piliečiai, bet kaip lietuvių kilmės

amerikiečiai. Mes turime turėti reikalingą sa
vigarbą ir laikyti save lygiais piliečiais bet ko
kiam kitam Amerikos piliečiui, nes kitaip mes 
neturėsime amerikiečių pagarbos ir mes išsi
skirsime iš jų bendros šeimos.

Mūsų reprezentacija turi būti aukštos koky
bės, su gera atranka. Mes turime reprezentuoti 
tik tai, kas mumyse yra gero ir vertingo. Pa
viršutiniškumas arba abejotinas talentas nesu
silauks ne tik jokio įvertinimo, bet nei jokio 
dėmesio. Mūsų reprezentavimas turi būti ge
ras. Jis turi būti toks, koks yra vartojamas ir 
priimtas amerikiečiu tarpe. Kitaip sakant, jis 
turi atitikti jų standartus. Kitaip mes save ne 
reprezentuosime, bet ieškosime jų jausmų iš
maldos Todėl mūsų reprezentacija turi vartoti 
tokią formą ir tokią kalbą, kurios yra supranta
mos plačiajai amerikiečių visuomenei. Išeida
mi į Amerikos visuomenę, mes negalėsime per
dėtai didžiuotis savo medinėmis klumpaitėmis. 
Turime reprezentuoti tik tai, kas yra verta dė
mesio ir gero įvertinimo. Mes turime iškelti į 
Amerikos viešumą tiktai geriausius ir kūrybin
giausius mūsų lietuviškos veiklos momentus.

Gera reprezentacija mums padės daug ge
riau ir kritiškiau pažvelgti tiek į save pačius, 
tiek į mūsų veiklą. Ši autokritika ir savęs ge
resnis pažinimas bus naudingi. Reprezentuoda
mi save, mes būsime priversti pažiūrėti į save 
pačius ne taip, kaip mes gal esame įpratę į sa
ve žiūrėti ar save matyti. Tada būsime privers
ti skaitytis su faktu, kaip mus mato kiti. Šis 
savęs išstatymas viešumon pradžioje gali būti 
labai skaudus, nes jis sukels mumyse konflik
tų ir nerimo. Jis sukels nerimo, nes mes gal 
tada save pamatysime ne tokiais tobulais, kaip 
įsivaizdavome ar norėtumėme save matyti. Jis 
sukels ir konfliktų, nes išeidami į platesnę vi
suomenę, mes nebegalėsime rodytis taip, kaip 
drįstame rodytis savųjų tarpe. Mes tada jau ne
galėsime dažnai improvizuoti taip, kaip impro
vizuojame savųjų tarpe.

Turėsime taip pat mokėti priimti faktą bei 
dėsnį, kad žmogus domisi tiktai tuo, kuo jis 
yra suinteresuotas. Dažnai gal pasitaikys ir la
bai vertingų momentų mūsų veikloj, kurie bus 
amerikiečių nepastebėti ir praeiti pro šalį vien 
dėl to, kad jie tuo nesidomi. Jie domėsis tiktai 
tuo, kas jiems yra įdomu ir aktualu. Mūsų pa
reiga ir yra pristatyti mūsų lietuvišką įnašą į 
Amerikos gyvenimą kaip įdomų ir aktualų.

Todėl informacinio biuro reprezentacinis 
tikslas ir turėtų būti geras pristatymas ameri
kiečiams to, kas mumyse yra kūrybinga ir ver
ta dėmesio, ir tuo pačiu, kas amerikiečiams bū
tų įdomu ir ką mes pajėgtume jiems pristatyti 
kaip įdomų ir dėmesio vertą dalyką. 
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VISŲ ŽMONIŲ BROLIS
Karolio de Foucauld dvasios veidas
ALFONSAS GRAUSLYS

Prieš 50 metų, taigi 1916 m. gruodžio 1 d., 
Tamanrasset vietovėje, Afrikos Sacharoje, bu
vo nužudytas atsiskyrėlis misijonierius prancū
zas Karolis de Foucauld. Jo pilnas pasiaukoji
mo ir evangeliško neturto herojiškas gyveni
mas, jo pažodžiui evangelijose vaizduojamo 
Kristaus ir jo pamokymų bei patarimų sekimas 
primena šv. Pranciškų Asyžietį. Jam kankinio 
mirtim žuvus, netrukus įsikūrė viena vyrų ir 
dvi moterų vienuolijos, kurios jį laiko savo 
dvasios tėvu ir jo idėjomis gyvena. Raštu jo pa
likti šv. Rašto ir evangelijų mąstymai, jo die
noraščiai ir laiškai rodo mums tą dvasią, kuria 
jis gyveno ir kuria vis labiau žavisi bent arti
mesnis krikščionybei šių laikų pasaulis. Jo 
dvasia buvo taip sudėtinga ir turininga, kad 
apie ją galima pasakyti: “Tokia siela, kaip Ka
rolio de Foucauld, talpina savyje tokių dieviš
kų ir žmogiškų bangavimų turtingumą, kad mes 
atsistojame jos akivaizdoje truputį sumišę ir 
pasimetę” (A. Peyriguere).

JO ATSIVERTIMAS

Gimęs 1858 m. aristokratų šeimoje Strass
burge, Karolis ankstyvoje jaunystėje nustoja 
tikėjimo. Tapęs karininku, pasinėręs doroviniu 
atžvilgiu netvarkingame gyvenime, jis iš ka
riuomenės atleidžiamas. Tą savo kelių metų 
nuodėmingo gyvenimo tarpą prisimindamas, jis 
vėliau tikrai šv. Augustino nuotaikoje rašė: 
“Aš tolau nuo tavęs, aš tolau vis labiau ir la
biau, mano Viešpatie ir mano gyvenime... Aš 
dariau pikta, bet aš jį peikiau ir jo nemylėjau... 
Tu leidai man patirti skaudžią tuštumą ir liū
desį, kurių niekada pirmiau nebuvau patyręs”. 
Jis darė bloga, bet jo dvasia nebuvo pasinėrusi 
blogyje.

Prancūzijos kolonijoms sukilus, Foucauld 
vėl paimamas kariuomenėn ir dalyvauja kovose 
Alžire ir Maroke. Vėliau, kaip mokslininkas- 
tyrinėtojas, jis pakartotinai susiduria su Afri
ka, Maroku. Sacharos dykumų tyla, jos gyven
tojų musulmonų gilus tikėjimas ir jų reguliari

malda pradeda kelti jame kažkokį dvasinį ne
rimą. Apie tą dykumų įtaką į jo dvasią jis ra
šė: “Reikia eiti per dykumas ir jose pabūti Die
vo malonės gauti, nes tenai nusikratoma vis
kuo, kas nėra Dievas”. To nerimo ir susimąsty
mo įtakoje jis pradeda save drausminti.

Didelės itakos į Foucauld atsivertimą turė
jo jo viena artima giminaitė, kuri per dvylika 
metų prieš jo atsivertimą kas savaitę jam para
šydavo po laišką, maldaudama jo dvasiniai ir 
doroviniai atsipeikėti. Jam atsivertus, ji nenu
stojo jam rašiusi. Ji supažindino jau nerimau
jantį Karolį su Paryžiaus šventuoju kunigu 
Huvelin, kurio pagalba jis galutinai atsiverčia. 
Iki pat šio kunigo mirties jie abu susirašinėja. 
Karolis rašė: “Kunigas Huvelin pasidarė mano 
antruoju tėvu. Tai yra nepaprasta malonė gy
venime turėti tokį dvasios vadą ir reikia nepa
baigiamai už tai dėkoti Dievui”. Jis atlieka iš
pažintį pačiam savo gyvenimo stiprume, būda
mas 28 metų amžiaus. Jei dar prieš atsivertimą 
jis jau eidavo bažnyčion ir maldaudavo, “Mano 
Dieve, jei tu esi, leisk man pažinti tave”, tai po 
atsivertimo jis griežtai pasisako: “Kaip tik aš 
įtikėjau, kad Dievas yra, aš supratau, kad ne
galiu kitaip, kaip tik jam vienam gyventi”. Jis 
tuojau pasiryžta stoti vienuolynan.

PAŠAUKIMO BEIEŠKANT

Ruošdamasis visai atsiduoti Dievui, kun. 
Huvelin patariamas, Foucauld vyksta Švento
jon žemėn, kur, apčiuopiamiau Išganytoją iš
gyvendamas, užsidega meile jam. Grįžęs Pran- 
cūzijon ir norėdamas geriau Dievo valią pa
žinti, jis atlieka net keturias rekolekcijas: vie
nerias pas benediktinus, dvejas pas trapistus ir 
vienerias pas jėzuitus.

Jis stoja į trapistų vienuolyną, bet teišbūna 
ten tik pusmetį. Jam tasai vienuolynas atrodo 
per daug turtingas, nes gyvenimas užtikrintas, 
reguliariai gaunamas valgis, jis nori didesnio 
neturto... Jam leidžiama išvykti į kitą netur
tingiausią trapistų vienuolyną Akbes vietovėje,



Turkijoje. Ten išbūna šešerius metus, bet jo 
dvasia nerimauja. Jis svajoja apie tokią vie
nuoliją, kurios nariai gyventų savo rankų dar
bu ir neturtingiausiai gyvenančiųjų sąlygose, 
kuriose rytojus ekonominiu atžvilgiu nėra už
tikrintas. Ji kankina atsiminimas Nazareto, ku
riame jis du kartu buvo sustojęs. Juk tenai gy
veno nuolankus darbininkas Jėzus. Todėl ir jis 
nori aukščiausio nusižeminimo ir neturto. Tuos 
savo jausmus raštu formuluodamas, jis pasisa
ko: “Aš jaučiu... kraštutinį pasibiaurėjimą vi
sam tam, kas mane stengtųsi nutolinti nuo tos 
paskutinės vietos, kurios atėjau ieškoti”. Kitu 
atveju jis rašo: “Mano Dieve, aš nežinau ar 
yra įmanoma sieloms matyti tave beturtį, o pa
čioms noriai pasilikti turtingomis. Aš bent ne
galiu suprasti meilės be aistringo veržimosi my
limam prilygti ir tapti jam panašiu”. Jis sva
joja apie gyvenimą Nazarete panašiomis sąly
gomis, kuriomis Jėzus galėjo ten gyventi. “Mū
sų Viešpats buvo ne turtingesnis už mane, jis 
turėjo kasdienę duoną pats užsidirbti ir pasi
darė visų tarnu. Ak! Aš norėčiau būti taip ne
turtingas kaip jis. Aš norėčiau savo gyvenimą 
praleisti ten, kur Jėzus gyveno”.

Išstojęs iš trapistų vienuolyno, jis vėl iš
vyksta į Šventąją žemę ir, apsivilkęs pavargė
lio rūbais, jis pasisiūlo tarnauti darbininku 
vienuolėms klarisėms Nazarete: “Esu neapsa
komai laimingas. Nepaprastai džiaugiuos, kad 
esu beturtis, apsirėdęs kaip darbininkas ir tar
naująs, kaip Jėzus tarnavo, ir tai Nazarete... 
Sekmadieniais ir šventadieniais didžioje ra
mybėje aš visą laiką praleidžiu bažnyčioje. Ta
bernakulio akivaizdoje aš skaitau, mąstau...”

Iš Nazareto jis dusyk keliauja Jeruzalėn 
pėsčias. Pirmą syki jis ten būna trumpai (irgi 
pas klarises), antrą syki ilgiau. Šventoji žemė 
ji žavi: “Iš klarisių vienuolyno matosi visa Je
ruzalė, Gethsemane, Alyvų kalnas, Betanija... 
Rytuose randasi Paskutinės Vakarienės kamba
rys. Kaip čia jaučiamas Jėzus, į širdį kalban
tis!” Klarisių viršininkės raginamas, jis grįžta 
Prancūzijon ruoštis kunigystei, kurios iš nuo
lankumo anksčiau jis neketino siekti. 1901 m. 
birželio 9 d. Karolis de Foucauld, būdamas 43 
metu amžiaus, pašventinamas kunigu. Reko
lekcijų prieš šventimus metu, jis dienoraštin 
irašo: “Aš turiu aukotis tiems, kurie labiausiai 
apleisti, kurie mažiausiai ganytojų turi, kurie 
giliausioje tamsoje gyvena...” Visokeriopas Af
rikos vargas jam neduoda ramybės. Afrika šau
kiasi jo...

JO TIKRASIS PAŠAUKIMAS

1901 m. spalių 28 d. jis atvyksta į Beni 
Abbes, Alžire, netoli Maroko ribų, prie netoli

esančio prancūzų kariuomenės garnizono. Ten 
jis pasistato iš molio plytų namą, kur yra vie
tos koplyčiai ir keli kambarėliai lankytojams. 
Aplink visur musulmonai, arabai, vargingi gy
ventojai klajokliai; pas turtinguosius visur 
juodieji vergai, visur skurdas ir ligos. Jiems 
visiems meilės pilnas, jis pasisako: “Aš noriu 
visus gyventojus, krikščionis, musulmonus, 
žydus ir pagonis įpratinti manyje matyti brolį, 
visų broli”. Jis save vadina “Jėzaus Karoliu, 
mažuoju broliu”. Jo pasistatytas namas — tai 
Brolija, kurios durys atviros kiekvienam var
gui, kuris kreipiasi į ją. Vienas senas ligonis 
ten visada gyvena. Kasnakt nakvoja po kelis 
ar keliolika besiblaškančių po pasaulį vargšų. 
Beveik kasdien į jį kreipiasi nuo 60 iki 100 
žmonių. Apsivilkęs paties pasisiūtu, vietiniais 
papročiais baltu, ilgu rūbu, ant jo prisisiuvęs 
raudonos medžiagos širdį su iškylančiu iš jos 
kryžiumi (tai jo būsimų vienuolijų ženklas), 
su žavingu, nors ir truputį gailingu šypsniu 
jis padeda kuo gali visiems. Jo turtingi gimi
nės Prancūzijoje ir kiti jo gerbėjai telkia au
kas šiai labdarai. Jis didelis asketas, vegetaras. 
Jo maistas tėra duona, kelios fygos, viena ki
ta datulė, truputį konservuoto pieno, juoda 
kava.

Jis atsiskyrėlis, bet drauge ir misijonierius, 
bet savotiškas, nes nesistengia kitų atversti. Jis 
žino, kad musulmonai beveik niekad neatsiver
čia krikščionybėn, todėl jis nori tik paruošti 
kelią; jis tik sėja, o vaisius rinks kiti. Jis nori 
būti visiems jiems toks geras, nori juos mylėti, 
kad pats jo buvimas ir labdaros veikla suža
dintų simpatiją krikščionybei ir jai palenktų 
jų širdis. Ten labiausiai vartojamą kalbą jis 
gerai išmoksta ir paruošia didelį žodyną bei 
kitus vadovėlius tai kalbai mokytis. Jis išver
čia arabų kalbon Evangeliją. Didelis eucha
ristinio Kristaus gerbėjas, jis pasitiki, kad to 
Kristaus įkurdinimas jo mažoje koplyčioje ne
gali teigiamai nespinduliuoti į tų apylinkių gy
ventojus. Gailėdamasis vergų, maištaudamas 
prieš vergiją ir nieko negalėdamas padaryti jai 
panaikinti, jis bent kai kuriuos atperka. Viską, 
ką daro, jis daro iš meilės, kurią jam įkvepia 
Kristus ir kuri skatina jį matyti Kristų kiekvie
name vargstančiame. Todėl ant jo brolijos na
mų išrašyti žodžiai: “Jesus-Caritas”, t. y. “Jė- 
zus-Meilė”.

Pabuvęs Beni Abbes vietovėje dvejus me
tus, progai pasitaikius, jis vyksta su kariuome
nės daliniu pietų Sacharos link, pakeliui susi
pažindamas su žmonėmis ir vietovėmis. Jis no
ri paskleisti kuo plačiau žinią apie Kristų ir jo 
meilę: “Jūs klausiate mane, ar aš pasiruošęs
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vykti toliau Evangelijos skleisti? Aš esu pasi
ruošęs keliauti iki pasaulio pakraščių ir tam 
tikslui gyventi iki Paskutinio teismo dienos”.

Šios kelionės metu, užsitęsusios metus, jis 
pasiekia kalnuotas apylinkes ir įkuria misijų 
stotį Tuaregų tarpe Tamanrasset, vėliau Asse
krem vietovėse. Dalį metų jis ten praleidža, o 
paskui grįžta į Ben Abbes, nors pačiai kelionei 
ten ir atgal reikia trijų mėnesių laiko. Jis už
mezga ryšius su įtakingais vietiniais žmonė
mis. Jis parašo katekizmą Sacharos juodie
siems. Verčia evangelijas į kitas Sacharos gen
čių kalbas, o toms kalboms pažinti ruošia vado
vėlius ir eilėraščių rinkinius. Dvasiniai aprūpi
na prancūzų kolonijinės kariuomenės įgulas, 
kurios neturėjo kapelionų ir dvasiniai skurdo. 
Jo darbštumas buvo nepaprastai didelis; pavyz
džiui, jo sudarytas prancūzų - tuaregų žodynas 
susideda iš keturių didelių tomų, po 500 pusla
pių kiekvienas.

KAROLIO DE FOUCAULD MALDA

(ją kas vakarą kalba jo vienuolijų nariai)

Mano Tėve, atsiduodu tau, daryk su ma
nim, kas tau patinka. Ką tik padarytumei 
su manim, aš tau dėkoju. Esu pasiruošęs 
viskam, priimu viską, kad tik tavo valia 
įvyktų manyje ir tavo visuose tvariniuose; 
netrokštu nieko kito, mano Dieve. Atiduo
du savo sielą i tavo rankas. Ją duodu, ma
no Dieve, visa savo širdies meile, nes my
liu tave; meilė reikalauja atsiduoti be jo
kio apskaičiavimo, su begaliniu pasitikėji
mu, pasivesti tavo rankoms, nes tu esi ma
no Tėvas.

Jis ruošia nuostatus savo svajojamai vienuo
lijai, nors ir sunkiai kentėdamas, nes vis nega
li sulaukti kunigo, kuris, jo idėjomis liepsnoda
mas, norėtų su juo gyventi ir jam padėti. Jis 
šiuo atžvilgiu vienišas, nes iš viso sutikti kuni
gą jam reikia keliauti tūkstančius mylių.

Jo paguoda yra šv. Mišios, kurių jis ilgą lai
ką negalėjo laikyti, nes nebuvo kam patarnauti. 
Vėliau jis gavo Bažnyčios leidimą laikyti Mi
šias be patarnautojo. Vienas aukštas prancūzas 
kariškis (jų tarpe Karolis de Foucauld turėjo 
keletą didelių gerbėjų ir rėmėjų), kuriam teko 
dalyvauti jo laikomose šv. Mišiose, šitaip yra 
rašęs: “Dar niekad aš nebuvau matęs taip lai
komų Mišių, kaip jas laikė tėvas Foucauld... Tai

buvo vienas giliausių mano gyvenimo įspū
džių...”

Foucauld didžioji paguoda buvo valandomis 
kasdien klūpoti prieš tabernakulį koplytėlėje, 
kurią jis buvo išpuošęs jo paties nutapytais 
Jėzaus Širdies, Marijos Apreiškimo, Šv. Šeimos 
ir kryžiaus stočių paveikslais.

Taip jis praleido Afrikos Sacharoje 16 me
tų, aukodamasis, visų mylimas, ruošdamas ke
lią krikščionybei ir — mylimas visų, su kuriais 
susidurdavo.

Kilus Pirmajam pasauliniui karui ir prasi
dėjus kai kurių Alžiro tautelių sukilimui, tų 
sumišimų pasėkoje priešų būrys pasiekia Ta
manrassetą. Vylingai išduotas vieno iš tuare
gų, kuriam Foucauld buvo daug gero padaręs, 
jis suimamas, jo rankos surišamos ir, paklupdy
tas, be jokio prieštaravimo nušaunamas. To už
puolimo metu, skaitlingų jį mylinčių tuaregų 
nebuvo arti jo... Tik vienas jo iš vergijos at
pirktų juodųjų tebuvo jo mirties liudininku, 
bet jis tebuvo vienas, o užpuolikų minia. Tai 
įvyko 1916 m. gruodžio 1 d. Išsipildė jo raštuo
se pareikštas noras: “Galvoju, kad tu turi mir
ti kaip kankinys, apiplėštas, sužalotas, nuogas 
ant žemės ištiestas, smurto keliu, skausmingai 
nužudytas, ir norėk, kad tai įvyktų šiandien”.

Karolis de Foucauld buvo palaidotas ten pat 
Tamanrassete. 1929 m. jo kūnas perkeltas į 
prancūzų misijonierių Baltųjų Tėvų buveinę 
EI Golea vietovėje. Jau prieš eilę metų Bažny
čia pradėjo tirti jo gyvenimą, rengdamasi jį 
paskelbti palaimintuoju.

Po jo mirties, tariant Evangelijos žodžiais, 
tasai kviečių grūdas, kritęs į žemę ir apmiręs, 
pradėjo nešti daug vaisiaus. Praslinkus tik pen
keriems metams, žinomas prancūzų rašytojas 
Rene Bazzin parašė ir išleido knygą “Charles 
de Foucauld”. Nuo 1933 m. pradeda kurtis 
Prancūzijoje ir plisti po pasaulį jo “Mažieji 
Jėzaus Broliai” ir “Mažosios Jėzaus Seserys”, 
kurie, sekdami jo mintimi, gyvendami didelia
me nusižeminime ir neturte savo rankų darbu 
ir beveik nieku nuo kitų išoriniai nesiskirdami, 
liudija Kristų be žodžių fabrikuose ir kitose jų 
darbo vietose. Pradeda organizuotis pasaulie
čių ir kunigų brolijos, kurios bando gyventi 
Charles de Foucauld dvasia. Jų visų idealas yra 
Jėzaus, Nazarete gyvenusio darbininko, nuo
lankus ir neturtingas gyvenimas. Leidžiami 
žurnalai, kurie gvildena ir platina to Sacharos 
atsiskyrėlio idėjas. Kiekvienas gi, kuris jo gy
venimą giliau pažįsta ar nagrinėja jo raštus, 
negali juo nesidžiaugti, nes Charles de Fou
cauld yra XX-ajam šimtmečiui suteikta Dievo 
malonė. 

34



IŠKARPOS IŠ ANAPUS

Kaip darbininkams gera dabar
Sovietinis režimas nuolatos savo darbinin

kams skelbia: “Esate laimingi, galėdami gyven
ti ir dirbti komunistinėje santvarkoje. Anks
čiau darbininkai ne tik turėjo ponams dirbti 
už labai menką atlyginimą, bet darbininkai bu
vo jų visaip išnaudojami. Nebuvo elementa
riausių darbo saugumo priemonių, niekas nesi
rūpino, ar darbo sąlygos kenkia darbininkų 
sveikatai, o ką jau bekalbėti apie paprastą dar
bininkų patogumą. “Buržuazinėje”, vadinasi, 
nepriklausomoje Lietuvoje, ponai kapitalistai 
ir valdžia nesirūpino darbo sąlygomis, svarbu 
buvo tik kuo daugiau iš darbininkų išspausti. 
Dabar visa tai yra nesugrąžinamoje praeityje”. 
Taip garsiai skelbia aukštesni ir žemesni įvai
riausių žinybų pareigūnai ir propagandistai 
Maskvoje. Bet gyvenimas yra tikresnis už pro
pogandą. Suprantama, anksčiau nebuvo taip 
bloga, o dabar nėra taip gera.

Prie Alytaus vyksta didelės apimties pra
moninė statyba. Dirba daug žmonių, tik, kaip 
matyti iš “Komjaunimo Tiesos” (1966 m., 231 
nr.), trūksta transporto priemonių, mechaniza
cijos ir minimalių darbo sąlygų. Nenuostabu, 
kad per paskutiniuosius 10 mėnesių iš statybos 
pasitraukė 300 darbininkų. Nemaža dalis dar
bininkų dar prieš darbo pradžią atlieka 5 kilo
metrų “apšilimą” pėstute iš miesto į statybos 
rajoną, rudens vėjui pučiant, lietučiui purkšno
jant.

“Iki kaulo įsiėdė tos rytmetinės mankštos, 
— išspjovė cigaretės nuorūką žilagalvis staty
bininkas, atvykęs iš Klaipėdos. Sportas — svei
katos šaltinis, bando palaikyti linksmą nuotai
ką dvidešimtmetinis montuotojas V. Tuloba.

Kuo, kuo, o Alytaus pramonės rajono staty
bininkai “treniruočių” stoka skustis negali. 
Štai iš šaldytuvų gamyklos statybos darbinin
kai priversti eiti pietauti už puskilometrio į 
medvilnės kombinato statybos valgyklą. Nuo
tolis nedidelis, bet jį įveikti sunku. Vos išsi
kapstai per ekskavatorių išrautas traušėjas, 
ateini, o valgykla prisigrūdusi darbininkų.

Prastovi eilėje pusvalandi, ir noras valgyti 
praeina, — sako šaldytuvų gamyklos statybos 
mūrininkų brigadininkas Andrius Gališauskas. 
Ir kur čia nebus eilė? Valgykla — bufetas, įkur
tas nedideliame kambarėlyje, gi norinčių pie
tauti darbininkų daugiau kaip 300! O, kad kas 
išklausytų mūsų prašymą ir įkurtų antrą bu
fetą — valgyklą šaldytuvų gamyklos ir pagel-

MIN DAUGAS BANĖNAS

binių įmonių bazės statybose. Nereikėtų gaišti 
tiek laiko... Steigsime, — pažada Alytaus rajo
no koopsąjungos vadovai. Kai taip gražiai, ra
minančiai jie šneka, tur būt, greit bus pusme
tis. Bet darbininkams nuo to ne geriau.

Nemažai sunkumų sudaro ir tai, kad stato
mose pramonės rajono objektuose nėra geria
mo vandens. Tiesa, pastaruoju metu retkarčiais 
atvežama jo bidonuose. Bet tokiu vandeniu 
praustis po darbo — per didelė prabanga. Balų 
netrūksta, — šypsosi mūrininkų brigadininkas 
Juozas Žilinskas. Tai ir prausiamės jose... Bet 
blogiau, kad dar iki šios dienos neturime medi
cinos punkto. Juk gali įvykti nelaimė. Ir lėk 
tada į miestą.

Einame patižusiu nuo lietaus keliu. Klam
pojame sukaitę ir burnojame visus tuos, kurie 
taip abejingi statybininkų reikalavimams”.

Toliau “Komjaunimo Tiesos” koresponden
tas kalba apie blogą tiekimą, blogą darbo iš
planavimą ir skirtingų žynybų koordinaciją: 
“Vaikštai tarp išraustų traušėjų, supiltų žemių 
kalnų, brendi iki pusiau blauzdų mašinų ir 
žmonių išminkytame molyje ir pikta darosi... 
Mechanizatoriai, santechnikai, melioratoriai, 
montuotojai tik trukdo vieni kitiems, plūkiasi 
po purvą ir... vos, vos juda į priekį.

Mačiau, kaip pagrindiniame medvilnės sta
tybos korpuse J. Žilinsko brigada besisupančio
mis lipynėmis neštuvais tempė į dešimties met
rų aukščio pastolius plytas, skiedinį. Cheopso 
piramidę statė, turėdami daugiau technikos, — 
juokavo dvidešimtmetis mūrininkas Česlovas 
Petravičius. Ją statė dešimtmečius, o mums rei
kia, kad penkmečio pabaigoje jau veiktų ga
mykla, — nutraukė kažkuris. Dirbama protėvių 
metodais, o tuo tarpu netoliese esančiame šal
dytuvų gamyklos statybų objekte stovėjo me
keno nenaudojamas liftinis keltuvas. Neturime 
kuo parsivežti..., aiškinosi brigadininkas, darbų 
vykdytojas A. Keturakis”.

Kai šimtai darbininkų suprakaitavę plukasi 
klampynėse, neturėdami kur po darbo nusi
prausti ir pavalgyti pietų, kai tempia plytas ir 
cemento skiedinį į dešimtmetrius aukščius pa
vojingomis lipynėmis, komunistų propagandis
tai, patogiai sėdėdami švariose raštinėse, kuria 
pasakas, kaip anuomet darbininkams buvo blo
gai ir kaip gera dabar. O kažin ką tuomet vei
kia proletarinės santvarkos profsąjungos ir tei
singumo atstovai?
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KAM REIKALINGI VAIKAMS DRAUGAI

Draugai yra tam, kad viens 
kitą suprastų ir papildytų

GINTARĖ IVAŠKIENĖ

Anksčiau ar vėliau kiekvienas vaikas susi
randa neperskiriamą draugą, teisingiau pasa
kius, bičiulį. Tokia bendraamžių ir tos pačios 
lyties vaikų bičiulystė yra vienas iš giliausių 
prisirišimų žmogaus gyvenime. Ji savo inten
syvumu ir apimtimi dažnai priartėja prie tikros 
meilės.

NAUDINGOS DRAUGYSTĖS

Nors iš paviršiaus nevisuomet pastebima, ta
čiau dauguma bičiulysčių turi nepamainomai 
teigiamos įtakos valko dvasiniam susiformavi
mui. Tame ryšyje vaikas bręsta savo pažiūrose 
į save patį ir į aplinką. Tad bičiulystės, bend
rai imant, yra laikomos labai naudingu reiški
niu.

Dažnai pasitaiko, kad naujasis vaiko bičiu
lis yra tėvams nepriimtinas — ar dėl jo būdo, ar 
dėl nepakankamo socialinio lygio. Net ir tokia 
draugystė, kaip teigia vaikų psichologė Seimą 
Freitag, yra abipusiškai naudinga, nes ji bus 
užsimezgusi kaip tik todėl, kad papildytų abu 
jos dalyvius.

Beveik visas vaikų bičiulystes galima su
skirstyti į dvi rūšis. Pirmojoje randame gilų 
ryšį tarp dviejų beveik diametriškai skirtingų 
vaikų. Jie bus priešingų charakterių, pomėgių, 
interesų, elgesio ir net iš visai skirtingų šeimos 
aplinkybių. Šio tipo bičiulystė paprastai užpil
do tą spragą, kurią vaikas savyje labiausiai 
jaučia. Pavyzdžiui, labai gyvas vaikas draugaus 
su ramiu, užsidarėliu. Pirmojo judrumas atras 
bičiulyje raminančios įtakos. Antrajam bičiulio 
gyvumas bus lyg šviežio oro gūsis į jo paties 
užsidarymą. Kitu atveju susidraugauja proti
niai gabus vaikas su mechaninių gabumų vai
ku.

Antros rūšies bičiulystė yra tarp visapusiš
kai panašių vaikų, ir ji mums atrodo labiausiai 
suprantama. Tačiau ir joje gali būti dviejų rū
šių panašumai: teigiamųjų panašumų bičiulys
tėje vaikai vienas kitą papildė; neigiamųjų pa
našumų bičiulystėje jie vienas kitą supranta.

Kai panašumai yra teigiami — pavyzdžiui, 
gerai balansuoto charakterio, gabumų, pomė
gių ir interesų — tėvai savo vaikų bičiulyste 
yra patenkinti. Ji jiems nekelia rūpesčio.

Tačiau antruoju atveju, kai panašumai yra 
neigiami, susidraugauja du vaikai, panašūs sa
vo trūkumais — pavyzdžiui, abu nedrąsūs, pa
niurę ar negabūs. Ar turėtų tėvai nutraukti to
kią draugystę? Nors iš šalies ir atrodytų, kad 
jiedu tik dar labiau užsisklendžia savo netobu
lumuose, psichologų praktika įrodo kaip tik 
priešingą dalyką. Vaikas, pagaliau atradęs 
draugą, o per jį ir savimi pasitikėjimą, drauge 
su savo bičiuliu išauga iš to nedrąsumo. Vienas 
kitam padėdami, tokie vaikai perlipa slenkstį, 
vedantį į platesnes draugystes.

Tad lig šiol apžvelgtos bičiulystės nebuvo 
pavojingos, o priešingai — naudingos.

PAVOJINGOS DRAUGYSTĖS

Tik tokiais atvejais tėvai turi susirūpinti, 
kai bičiulystė tikrai gresia moraliniu ar fiziniu 
pavojumi. Net ir tada reikia atsargios taktikos. 
Jei tik bus uždrausta draugauti — ir baigta, 
toji vidinė vaiko reikmė, kuri jį iš pat pradžių 
privedė prie blogo draugo, prasiverš paviršiun 
kitos, gal dar nepriimtinesnės bičiulystės for
ma. Tokiu atveju tėvai turėtų ar patys, ar tre
čio asmens pagelba paanalizuoti priežastis, ku
rios galėjo pastūmėti jų vaiką į anos rūšies 
draugystę; pavyzdžiui, vienas berniukas, kuris
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draugavo visada tik su blogais vaikais, darė tai 
(nesąmoningai) todėl, kad jis pats buvo savo 
tėvo nuo mažens laikomas “juoda avele”.

Nors paskira bičiulystė tik retais atvejais 
gali būti žalinga, ištisa virtinė to paties neigia
mo tipo bičiulysčių gali pastoti kelią norma
liam vaiko vystymuisi. Pavyzdžiui, jei vaikas 
yra agresyvus, kitus amžinai dominuojantis, o 
jo bičiuliai vienas po kito yra tokie, kurie mie
lai jam pasiduoda, tie ryšiai jam visai nepadės 
apvaldyti savo neigiamo bruožo, o tik dar la
biau jį aštrins. Šiuo atveju pavojus gresia ne iš 
bičiulių, bet iš paties vaiko — sau pačiam. To
dėl reikia ištirti jo agresyvumo priežastis. Vie
na motina, kurios dukrelė buvo “užkariavusi” 
beveik visą kvartalą, galop kreipėsi į psichiat
rą ir pamatė, kad viso to dukters elgesio prie
žastimi yra ji pati — motina. Dukters agresy
vumas buvo ne kas kita, kaip tik “atsiėmimas” 
iš kitų vaikų už motinos dominuojantį elgesį.

Vieni vaikai reikalingi vienintelio bičiulio. 
Kiti puikiausiai gyvuoja netaip artimoje dides
nėje draugų grupėje, o tretieji, nors ir nėra iš 
prigimties atsiskyrėliai, apsieina be draugų.

Tikrai vaikiškai bičiulystei irgi reikia tam 
tikra prasme pribręsti. Dauguma priešmokykli
nio amžiaus draugysčių yra greitai praeinan
čios. Jose du vaikai kurį laiką atitinka vienas 
kito reikmes, o, kai iškyla naujos, pasikeičia 
ir draugai. Neretai šiame laikotarpyje vaikai 
persiima vienas kito manierizmus, bet neilgam, 
tik kol praeina jų naujovė.

Tik pasiekęs mokyklinį amžių vaikas suge
ba išlaikyti draugystę ilgiau. Nereikia maišyti 
šio sugebėjimo draugauti su populiarumu, nes 
populiarumas dažnai yra ne draugiškumo, o sa
vimeilės matas. Populiarūs vaikai, kurie “apsi
kaišo” daugybe pasekėjų, jaučiasi kaip tik la
bai nesaugiai. Jiems reikia garbintojų, kad pa
tys įsitikintų savo pranašumu. Tad tėvai netu
rėtų spausti vaikų tapti populiariais.

Nemažai ankstyvųjų draugysčių yra tik ban
dymai bičiuliauti. Ar draugystė tikrai gili, nu
statys šie faktoriai: 1. Ar ji išsilaikė bent me
tus? 2. Ar vaikas priima savo draugą toki, koks 
jis yra? 3. Ar pajėgia abudu išspręsti savo skir
tumus — ginčus ir susipykimus? 4. Ar turi 
bendrų interesų, kurie bičiulystę įprasmintų?

Vaiko sugebėjimas draugauti daug ką pasa
ko apie jo charakterio vystymąsi. Iš to, kokio 
tipo draugus jis renkasi, psichologas suseks jo 
psichologines reikmes. Iš kiekvienos draugys
tės vaikas išsineša šį tą, kas duos eigą jo se
kančiai draugystei. Tik pažinęs save, vaikas 
bus pribrendęs susibičiuliauti su kitu — pana
šiu į save. O jų draugystė klestės ilgą laiką, 
maitinama bendrų įspūdžių, interesų ir planų.

KAS TIE PASENOLIAI?
Dvidešimt viename Amerikos mieste visai 

nauju būdu siekiama atnešti šilimos ir meilės 
tiems vaikams, kurie neturi nei tėvų, nei pa
tėvių, nei augintojų, o gyvena ligoninėse ar 
pamestinukų namuose. Jiems yra surandami 
pasenoliai, t. y. vyresnio amžiaus žmonės, ku
rie patys neturi anūkų, bet apsiima pabendrau
ti su institucijose gyvenančiais vaikais. Rezul
tatai abiejoms pusėms yra labai geri! Vaikai, 
kurie institucijose buvo tapę mumijomis, pasi
daro vėl žvalūs, meilūs, atskleidžia savo gabu
mus. Vieniši seneliai atranda gyvenime tikslą, 
kai pamato, kokius vaisius jų meilė gali at
nešti.

Skirtinguose miestuose toje srityje veikia
ma skirtingai; pavyzdžiui, Akron, Ohio, busi
mieji pasenoliai lanko dviejų savaičių pasiruo
šimo kursus ir tada penkias dienas po keturias 
valandas praleidžia su savo paanūkais. Paseno
liai gauna ir atlyginimą, nes jie būna parinkti 
iš neturtingesnių tarpo.

Galėtume tos programos pavyzdžiu pasekti 
savo tarpe ir mes, lietuviai. Yra didokas skai
čius vienišų senelių. Yra nemažai ir šeimų, ku
rių vaikai niekad nėra pajutę to ypatingo ry
šio, kuris atsiranda tarp senelių ir vaikų. O ir 
paaugliai dažnai reikalingi trečio asmens, kuris 
nėra nei tėvas, nei brolis.

NAUJAGIMIAI
Vaikų prigimties tyrimuose šiais laikais vis 

labiau pasitvirtina dėsnis, jog naujagimis ateina 
pasaulin su savitu temperamentu. Anksčiau gi 
buvo galvojama, kad tik aplinka ir auklėjimas 
suformuoja vaiko charakterį.

Tyrinėjimai paremia nuomonę, kad tam tik
ros naujagimio reakcijos į aplinką — maistą, 
kambario temperatūrą — beveik išpranašauja 
jo būdą.

Vis labiau ir labiau pagrindžiami sekantys 
teigimai: 1. Naujagimis atpažįsta motiną jau 
būdamas 3 mėnesių (ne 9 ar 10). 2. Jis stebi 
aplinką ir supranta kalbą jau gerokai prieš 
pats pradėdamas kalbėti. Dr. P. Wolff tvirtina, 
jog vienos savaitės kūdikiai sugeba tikrai šyp
sotis. 3. Kūdikio protinis išsivystymas įgyja 
savo formą iki trečių metų. Jis labai panašus 
į tėvų protinį pajėgumą. 4. Priešmokyklinio 
amžiaus vaikai išmoksta daugiau ir greičiau, 
negu daugumos specialistų buvo lig šiol pri
pažinta. 5. Vaikai ypatingai jautrūs jausmų 
niuansams. Jie puikiai nujaučia įvairių įvykių 
esmę savo šeimos aplinkoje. 6. Vaikų moralinis 
nusistatymas susiformuoja daug anksčiau, ne
gu buvo tikėtasi. Pavyzdžiui, jie išmoksta susi-
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TAMSU, TYLU . . . RAMU
Miniatiūra

Laikas bėga. Tamsu... Tylu..
Mažame kambario kampelyje jau gerą 

valandą sėdi susimąsčiusi jauna mergaitė. 
Tamsumoje, mėnulio spinduliais apšviesti 
jos balti baltutėliai veideliai. Tylumoje, už- 
simiršiusio galvojimo gilus, gilus alsavi
mas.

Mintys lekia...

— Kas aš esu?
— Cha! Keistas klausimas. Ar neturi 

veidrodžio?
— Veidrodį turiu, bet savęs nematau. 

Kas aš esu?
— "Kas aš esu?" Cha! Cha! Cha!
— Nesijuok iš manęs!
— Juokiuos su tavim.
— Bet aš nesijuokiu!
— Juokis ir tu.
— Kodėl?
— Saulė šildo, vėjelis gaivina, paukšte

liai čiulba...
— Gamtos reikalas, ne mano.

valdyti jau prieš dešimtuosius metus ir tai nu
stato jų sąžinės išsivystymo laipsnį ateityje.

Tų tyrimų šviesoje dar labiau pasitvirtina 
tai, ką dr. Marija Montessori pastebėjo jau daug 
anksčiau.

Visgi mokslininkų nuomonės skiriasi, atsa
kant į klausimą, ar sąžiningumas, atvirumas 
yra įgimti, ar išmokstami. Keliuose ilgai užtru
kusiuose tyrimo projektuose, kur buvo stebimi 
asmenys nuo gimimo iki 30-jų amžiaus metų, 
buvo pastebėta, jog vaikai, kurie buvo intelek
tualiniai aktyvūs, ir užaugę liko tokiais; drau
giški, judrūs vaikai išlaikė tas savybes ir pa
siekę 30 m. amžiaus; pasyvūs vaikai suaugo į 
ramius, užsidariusius vyrus ir moteris.

— Kodėl tu bijai nusijuokti?
— Nebežinau, ar aš galiu.
— Argi tu taip seniai nematei pasaulio 

per skaisčias akis? Argi taip ilgai užrakinti 
jausmai sudulkėjo, sutrupėjo?

— Koks skirtumas?
— Pažiūrėk aplink save: kiekvienas gy

vas, kad ir mažiausias sutvėrimėlis auga, 
vystosi tik iš meilės. O beaugdamas jis per
duoda šią meilės dvasią savo grožyje.

— Bet aš nei gėlė, nei žolė, nei medis.
— Kas tu esi?
— Aš... Aš esu... Bet juk aš tavęs tai 

klausiau!
— Dar negali atsakyti pati?
— Aš... Aš nežinau...
— Kvailutė tu mano! Juk tu gali mąstyti. 

Tu gali verkti iš skausmo ir juoktis iš 
džiaugsmo. Tu turi jausmus. Tu —

— Aš esu žmogus! Aš esu ŽMOGUS!
Pašokusi, mergaitė pribėga prie veidro

džio, pasižiūri, nusišypso — nusijuokia.
Kambaryje švinta... Ramu...

Gabrielė

Dabar psichologai yra mažiau linkę skirsty
ti vaiko metus į atskiras stadijas. Pavyzdžiui, 
buvo galvojama, kad vaikas tarp 4 ir 5 metų 
bus priešgina, o persiritęs per penktuosius me
tus staiga taps visai kitokiu. Šioji teorija visai 
neatsižvelgė į individualiai skirtingą vaikų pri
gimtį.

Patariama tėvams traktuoti vaiką kaip indi
vidą nuo pat pirmųjų jo dienų, mylinčiu griež
tumu darant jam teigiamą įtaką, nes yra paste
bėta, jog motinos įtaka stipriausiai pasireiškia 
vaiko pirmų trijų metų bėgyje. Tad tėvai ra
ginami kreipti daugiau dėmesio į ankstyvą vai
ko auklėjimą.

Paruošė G. I.





ALKOHOLIZMAS
Kiek įstrigo kun. Vaišnio sakinys (“L. L.”, 

lapkritis, 433 psl.): “Italai, prancūzai ir kiti 
pietiečiai vartoja visuomet prie valgio šiek 
tiek vyno, neišskiriant nė vaikų, bet tose šaly
se beveik nežinoma alkoholizmo problema”. 
Sutikdamas su daroma išvada sekančiame saki
nyje, visgi norėčiau pastebėti, kad alkoholiz
mas nėra svetimas nei vienai vakarų civilizaci
jos įtakoje esančiai tautai (apie kitas nežinau, 
kaip yra). Pagal statistinius davinius, minėta 
Prancūzija turi didžiausią procentą alkoholikų 
iš visų valstybių, priklausančiu Jungtinėms 
Tautoms. Po to seka J.A.V., Čilė, Švedija, Švei
carija, Danija, Kanada, Norvegija, Suomija, 
Australija, Anglija ir Italija.

Pagal šį sąrašėlį, Prancūzija yra pirmoji, o 
Italija paskutinė, nors, aišku, čia tik sąrašo 
pradžia. Jei kun. Vaišnys nebūtų paminėjęs tų 
dviejų valstybių vardais, tai būčiau ir aš tylė
jęs, nes ir mano patiektas sąrašėlis paliudija, 
kad pirmaujančios valstybės, bendrai paėmus, 
yra ne pietinės, bet daugumoje šiaurinės. Gal 
ir pačioje Prancūzijoje daugumas alkoholikų 
yra susikoncentravę šiaurinėje dalyje.

Tiek dėl alkoholizmo, kuris yra tikrai rimta 
problema mūsų tarpe.

Romualdas Kriaučiūnas, Brentwood, JAV.

PAŠAUKIMAI

Tokio teisingo, drąsaus ir gerai pristatyto 
straipsnio apie pašaukimus, kaip G. Ivaškienės 
“Tėvų ir dvasiškijos įtaka” (“L. L.”, spalis, 
364 psl.), lietuvių spaudoj dar nesu skaičius. 
Norėčiau prie jos straipsnio pridėti, kad ypač 
pastaruoju metu atsirado jaunų lietuvių kuni
gų ir seselių, kurių tvirtas ir entuziastiškas įsi
jungimas į lietuviškąją visuomenę jau atkrei
pė į juos jaunimo dėmesį. Šiuose jaunuose dva
siškiuose Dievo meilė ir iš jos išplaukia veiks
mai nėra joks “pasiaukojimas”, o džiugus, ver
tingas, uždegantis darbas. Gal kaip tik jų dėka 
“pašaukimų bangai netrukus ateis laikas”.

Elona Vaišnienė, New Haven, JAV.

UŽSIVARYTI SU IŠSIUNTINĖJIMU

Vakar ar užvakar gavau lapkričio mėnesio 
“L. L.” Numeris, kaip ir visuomet, patrauklus. 
Patinka man, kad kiekvienas numeris paskiria
mas vis kitos temos ar minties gvildenimui. 
Paskutinis numeris privertė keletą savaičių 
grįžti atgalios, kada jau buvau bepradedąs ruoš
tis Gimimo Šventei. Kaip ir paprastai tokiais 
atvejais, pagalvojau, ar kaip nors nebūtų įma
noma, aišku, ateityje, tiek į priekį su išsiunti
nėjimu užsivaryti, kad atitinkamo mėnesio nu
meris skaitytoją pasiektų pirmomis mėnesio 
dienomis. Aišku, žurnalas nėra dienraštis, ir 
medžiaga ta prasme nesensta.

Romualdas Kriaučiūnas, Brentwood, JAV.

AUTORITETO TEMA

“L. L.” labai įdomūs; gaila, kad tik maža da
lis mūsų jaunimo šį žurnalą skaito. Nenoriu 
duoti patarimo, tik pasakau savo nuomonę, 
kad būtų labai malonu, kad “L. L.” kai kada 
parašytų apie ketvirtąjį Dievo įsakymą — 
klausytį vyresniųjų autoriteto.

Šitame neribotos laisvės krašte nuo 1949 me
tų nei bažnyčioj, nei laikraščiuose tas klausi
mas neminimas (bent aš negirdėjau). Maži vai
kai jau žino, kad gali daryti, ką nori (5-6 m. 
vaikas gali laužyti medelius, teršti gatvę). 
Daugumoj vaikus auklėja televizija, kur jie 
mato žaislų reklamas ir kriminalinius - detek
tyvinius filmus. Su tokiu pat nusiteikimu ma
žieji eina į gatvę.

Marija Vasienė, Philadelphia, JAV.

JAUNIMUI

“Laiškuose Lietuviams” daug rašykit jauni
mo klausimais, jo rūpesčiais, diskusijomis pa
skirkit daugiau vietos, nes nėra nei knygų, nei 
tinkamų žurnalų, kuriuos jis galėtų lietuviškai 
skaityti... Tegul “L. L.” būna nors dalelė tos 
spaudos, kurią jaunimas skaitytų ir kuria do
mėtųsi.

Bal. Brazdžionis, Čikaga
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BR. RAILOS “LAUMIŲ JUOSTA”

Tai vardas naujos Br. Railos knygos, kurioje, 
lyg spalvingoje juostoje, išdėstyta keli mūsų 
raštijai svarbūs vardai ir su tais vardais susi
jusios idėjos. Br. Raila, puikiu beletristo stiliu
mi rašąs įvairiomis temomis periodikoje, per 
pastaruosius kelis metus yra išleidęs dvi kny
gas politinių straipsnių: “Iš paskendusio pasau
lio” ir “Tamsiausia prieš aušrą”. Naujoje kny
goje “Laumių juosta” jis davė pluoštą (342 
psl.) literatūros kritikos straipsnių. Čia įžval
giai ir nuoširdžiai bei kritiškai pasisakyta apie 
tokius mums brangius rašytojus, kaip B. Braz
džionis, Lindė Dobilas, Ignas Šeinius, Vytautas 
Alantas, Marius Katiliškis, A. Gustaitis ir kiti. 
Br. Raila įdomus vidine įtampa, plačiu žvilgs
niu ir puošniu stilium.

Alė Rūta

Skaitytojo žodis Tęsinys iš 40 p.

PARODYTI AMERIKAI. KO NETURI

Leidžiate liuksusiniai ir norite imponuoti šiuo 
liuksusu amerikiniam lietuviu jaunimui. Matau 
ir daugiau pastangų imponuoti: ištisus metus 
rašote apie meilę ir dar nebaigiate. Ir nebaigsi
te, jeigu tenkinsite amerikinį gimnazistą ar ir 
studentą. Tai besotis seksualizmo maišas, išau
gintas supuvusios visuomenės... Kodėl gimnazis
tės turi spiegti, pamačiusios Elvis Presley ar 
Beatles, ir kodėl jos nežino, kaip į tai žiūri civi
lizuotas žmogus?

Žinau Jūsų gerus norus. Nepeikiu Jūsų. Bet 
vis tik siūlau parodyti Amerikai tai, ko ji visai 
neturi: ji mato, kad blogai, bet nesugeba pasiū
lyti ką daryti, kad būtu gerai. Mes, europie
čiai, turime atsakymą į visus klausimus. Ame
rikiečiai turi klausimą, bet niekad neturi atsa
kymo. Taip politikoje, taip visur.

J. Dragašius, Torontas

Redakcijos pastaba: Prie šių vien teigiamų 
pastabų dar pridedame “Drauge” pasirodžiu
sios platesnės K. Šilinio recenzijos išvadą: 
“Nepaisant kai kurių “Laumių juostos” auto
riaus “ideologinių storžieviškumų”, jis su savo 
akimirksnių kronikomis pasirodė šauniu stilis
tu, aptašyto žodžio meistru, nors dar neatsisa
ko nuo kietoko poleminio tono. Tenka laukti, 
kad kituose savo akimirksnių kronikos tomuo
se B. Raila save labiau paims į kritiškesnius 
nagus”.

Ištrauka iš “Laumių juostos”
Žmogiškoji tragiką yra tas prakeiktas skir

tumas tarp pasiryžimo ir jo įgyvendinimo. Ra
šymo elektronika yra keistas mokslas ir, gal 
būt, net sunkesnis už branduolinę fiziką. Kiek 
užsispyrę, šios gali išmokti beveik kiekvienas 
vidutinių gabumu studentas, bet aukštosios ra
šymo meno elektronikos ir magiškojo stiliaus 
tegali pasiekti tik išskirtinų ir dažniausiai tik 
igimtų gabumų savininkas. Daug kas pyksta už 
tai, ir labai liūdna su tuo susitaikinti, bet atro
do, kad tai dar nepakeičiama.

Mūsų norus ir viltis juk apvilia ne tik rašy
tojai. O mes kiti, pavyzdžiui, publicistikos ar
tojai, argi taip pat kone kasdien neparklumpa
me laikraštijos dirvonų grumstuose? Žmogus 
kartais sugalvoji ir apgalvoji straipsni ar ištisą 
jų seriją, viskas tau kristališkai aišku, argu
mentų logika kieta kaip plienas, išdėstymo ma
niera tau spindi it žiedo brangakmenis, ir jos 
stilių iš anksto girdi, kaip Paganinio smuiką. 
O kai parašai ir išspausdini, pats vėliau pama
tai, kaip visa dar taip toli nuo anų svajonių, 
kaip skaitytojai murma, netiki ir nuobodžiau
ja, o kuris didesnis filosofas ima ir viešai pa
reiškia: tokiu savo kvailu užmanymu tu tik 
Maskvai patarnavai...

Nelengva parašyti straipsnį, kuris nenumir
tų su ta pačia diena ar bent gražiai gėliškai ne
suvystu ant rytojaus. Dar sunkiau eilėraštį, o 
gal užvis sunkiausia romaną. (213 psl.)
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Šįmet alfabetine tvarka pateiksime bent 100 
šiuo metu JAV rodomų filmų trumpų santrau- 
kinių įvertinimų.

THE ADVENTURES OF TOM SAWYER.
Marko Twaino klasikiniai sukurto berniuko 
Tomo Sawyerio padaužiški “žygdarbiai” Missis
sippi pakrantės miestelio gyvenimo fone. Šis 
spalvotas filmas rekomenduojamas visiems.

AFTER THE FOX. Šioje spalvotoje filminė
je komedijoje Peter Sellers vaizduoja Aldo 
(The Fox, Lapę) Vanucci, italą sukčių, kuris 
tampa filmų režisorium, kad galėtų įvykdyti 
suplanuotą piktadarystę. Smagi pramoga suau
gusiems, bet nelabai tinkanti vaikams.

ALFIE. Alfie, savanaudis, neatsakingas don
žuaniškas gražuolis plazdena nuo vienos mo
ters prie kitos. Ištikus nelaimei, atsisako vesti 
mergaitę, kuri pagimdo jo sūnų. Kitai per jį 
tapusiai nėščiai moteriai parengia abortą. Iš
ryškinamas aborto nemoralumas. Puiki Michael 
Caine vaidina Alfie vaidmeny. Tik suaugu
siems, ne jaunesniems kaip 18 m. amžiaus.

ALL THE OTHER GIRLS DO. Šioje jautrio
je italų dramoje žavi, bet jauna ir neprityrusi 
besimylinčiųjų pora bandoma sulaikyti nuo ve
dybų tėvų, kurie nenorom tik sudaro sąlygas 
jiems nusikalsti. Šis šiaip jautrus filmas apga
dinamas per daug ryškios to nusikaltimo sce
nos. Italų kalba su angliškais užrašais. Tinka
mas suaugusiems, bet ne jaunimui žemiau 18 
metų.

ALVAREZ KELLY. Spalvotas filmas apie 
Civilinį karą, kaip ciniškas bandų varytojas 
(William Holden) priverčiamas Pietiečių pul
kininko (Richard Widmark) padėti jiems. Vul
gari kalba ir trumpa prostitucijos scena. Suau
gusiems — gera; leistinas tik vyresnysis jauni
mas.

AMBUSH BAY. Apie daug gyvybių pareika
lavusią slaptą misiją, rinktinių amerikiečių 
marinų atliktą kare su japonais priešų laikomoj 
Filipinų saloj. Gana tinkamas visiems.

AN AMERICAN DREAM. Supainiota melo
drama, pritaikyta iš Norman Mailer romano.

Televizijos pranešėjas (Stuart Whitman) įsive
lia su policija, su gangsteriais ir su seniau jo 
mylėta moterimi (Janet Leigh). Filmas — 
spalvotas. Suaugusiems — šiaip sau.

... AND NOW MIGUEL. Žavus, spalvotas 
filmas pagal premijuotą vaikų apysaką apie 
dvylikametį Miguel, gyvenantį avių piemenų 
šeimoj šiandieninėje Naujojoje Meksikoje. La
bai geras visiems, o ypač vaikams.

ANY WEDNESDAY. Populiarios teatrinės 
komedijos spalvotas filminis pastatymas apie 
svetimoterystės aferą. Paviršutiniškas ir lėkš
tas, kaip ir pati pagrindinė komedijos veikėja. 
Vaidina Jane Fondą ir Jason Robards. Suaugu
siems, ne jaunesniems kaip 18 metų.

THE APPALOOSA. Spalvotas vakarietiš
kas filmas apie buvusio Pietiečio kario (Mar
lon Brando), perėjusio sieną atgauti meksikie
čio bandito (John Saxon) pavogto veislinio 
Appaloosos eržilo. Geras — suaugusiems; be to, 
tinka ir vyresniajam jaunimui.

ARABESQUE. Viena pora (Gregory Peck Ir 
Sophia Loren) gaudoma Londone ir jo užmies
čiuose dėl slapto hieroglifinio rašto. Išskirtinai 
vykusiai nufilmuota. Įdomu suaugusiems, leis
tina ir vyresniajam jaunimui.

ARRIVEDERCI, BABY! Triukšminga kome
dija, kurioj moterų suvedžiotojas (Tony Curtis) 
sutinka sau lygią — savo trečią žmoną (Rosan
na Schiaffino). Spalvoti Rivieros vaizdai. Su
augusiems pramogingas filmas.

ASSAULT ON A QUEEN. Karibų žvejų va
dovas (Frank Sinatra) prisijungia prie piratų 
grupės apiplėšti keleivinį laivą vidury vande
nyno. Spalvotas filmas. Šiaip sau — suaugu
siems ir vyresniajam jaunimui.

BANG, BANG, YOU’RE DEAD. Lengva šni
pinėjimo intryga, suvaidinta nuotaikingos ak
torių grupės, vadovaujamos Tom Randall ir 
Senta Berger. Mėgstantiems tokio žanro filmus
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bug smagu praleisti laiką. Suaugusiems ir vy
resniajam jaunimui.

BATMAN. Batman (Adam West), prieš nu
sikaltimus kovojąs šikšnosparnis-žmogus, tele
vizijos “pop” meno herojus, filmo ekrane ka
riauja su šikšnosparniais — niekšais, besikėsi
nančiais užkariauti Jungtines Tautas. Smagus 
dideliems ir mažiems Batmano garbintojams.

THE BIBLE. Šiame “Ultra Panavision 70” 
spalvotame filme nepaprastai vaizdingai atku

riami šv. Rašto pradinės Genezės knygos 22 
skyriai: pasaulio sukūrimas, Adomas ir Ieva 
rojuje, patriarcho Abraomo (George C. Scott) 
istorija. Visur prisilaikoma biblinio teksto, tik 
kai kurios dorovės atžvilgiu sunkiau pavaiz
duojamos vietos yra arba išleistos (pvz. Noės 
pasigėrimo epizodas), arba sušvelnintos (pvz. 
Sodomos miesto gyventojų nemoralumas pa
vaizduojamas trumpu išraiškos šokiu). Reko
menduojamas visiems (būtų gera mažiesiems 
vaikams tas istorijas iš anksto papasakoti).



“Laišku Lietuviams” tradicinis parengimas įvyks kovo 
11 d., šeštadienį, 7 val. 39 min., vakare, Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje Čikagoje. Koncerto programoj: seniai 
scenoj bematyta ir begirdėta pirmaeilė lietuvių aktorė 
Birutė Pūkelevičiūtė ir svečiai iš Bostono — smuikinin
kai Izidorius Vasyliūnas ir kun. Vincas Valkavičius 
(William Wolkovicli) su jiems akomponuojančiu Vyte
niu Vasyliūnu.

Viršuj: Birutė Pūkelevičiūtė, gerai žinoma aktorė, re- 
žisorė ir rašytoja, surežisavusi ir pastačiusi išeivijoj 
pirmąjį spalvota filmą lietuvių kalbą “Aukso žąsį”.

Apačioj (iš kairės į deši
nę): kun. Vincas Valkavi
čius, priklauięs Brocktono 
(Orchestrai Society) ir 
Needham Filharmonijos 
simfoniniams orkestrams; 
Vytenis Vasyliūnas, vargo
nų muzikos virtuozas ir 
pianistas; Ir Izidorius Vasy
liūnas, buv. Lietuvos Vals
tybinio operos ir baleto ir 
Cambridge, Mass., simfoni
niu orkestru koncertmeis
teris. Šis trio išpildys visą 
eilę kamerinių koncertų 
Bostone ir Niujorke.
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MUZIKOS IR DAILIOJO 

ŽODŽIO VAKARAS



PIETŲ
AMERIKOS

LIETUVIŲ
KONGRESAS

LITURGINĖS
MUZIKOS
REIKALU

ATMINIMŲ
PLOKŠTELE

PADĖKA

ATSIŲSTA
PAMINĖTI

IV Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas įvyks š. m. vasario 2-5 d. 
Buenos Aires mieste: II. 2 — svečių registracija, pamaldos, iškil
mingas Kongreso atidarymas. II. 3 ir 4 — sekcijų posėdžiai, svečių 
priėmimas ir pavaišinimas. II. 5 — iškilmingos pamaldos Buenos 
Aires katedroje, svečių pavažinėjimas po miestą. Vakare iškilmin
gas Kongreso užbaigimas ir koncertas. Jaunimo studijų savaitė 
ivyks sausio 27 — vasario 2 d.; II. 6 bus Jaunimo Metų užbaigimas 
Pietų Amerikoj.

Pagal Bažnyčios drausminę tvarką liturginiam ir bendrai viešam 
giedojimui ar grojimui bažnyčiose skirtos kompozicijos turi būti 
patvirtintos atitinkančios instancijos. Yra paskirta tuo tikslu Lie
tuvių Religinės Muzikos Komisija, kurios nariais yra: kun. V. Bud
reckas, M.M., tėv. B. Markaitis, S. J., prof. J. Žilevičius, prof. J. 
Bertulis ir prof. dr. M. Šimutis, Jr. Komisijos adresas yra: 2345, 
W. 56th St. Chicago, Ill. 60636. Muzikai yra prašomi visus naujus 
kūrinius, skirtus giedojimui ar grojimui bažnyčiose, ar už bažny
čių liturginėse apeigose, siųsti tuo adresu.

Šiluvos šv. Marijos koplyčios dedikacijos ir religinio Kongreso iš
kilmių Washingtone, rugsėjo 3-5 d. atminimų plokštelė jau paga
minta ir galima gauti. Plokštelės vienoj pusėj užrekorduotas mi
nios giedojimas “Pulkim ant kelių” ir Dainos, L. Vyčių ir A. 
Stephens chorų išpildomos J. Naujalio Mišios. Antroj pusėj — M. 
K. Čiurlionio “Nokturnas”, B. Budriūno “Sveika Marija”, J. Star
kūs “Tušti paliktieji namai”, B. Markaičio, S. J., “Nenuženk nuo 
akmens, o Marija”, T. Brazio “Oi, toli toli” ir K. Kavecko “O Kris
tau, Pasaulio Valdove”. Plokštelės išleistas nedidelis skaičius. Pla
tintojai ir pavieniai asmens prašomi nedelsiant ją užsisakyti ra
šant šiuo adresu: “Šiluva Record”, c. o. Bradley Recording Co., 
531, No. Howard St., Baltimore, Md. 21201. Pavieniai perkantiems 
kaina $5.00.

“Laiškų Lietuviams” leidėjai Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai dėkoja 
visiems skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą: 100 dol. 
aukojo E. Vengrienė (Čikaga); po 10 dol. — kun. T. Palis (Calif.) 
ir P. Dūda (Čikaga); 7 dol. — S. Juozapavičius (Čikaga); po 6 
dol. — K. Grina ir P. Spetyh (abu iš Čikagos), Em. Žemaitis 
(Hollywood, Fla.); 5 dol. — dr. A. Aviža (Čikaga); po 4 dol. — L. 
Matukienė (Toronto) ir S. Raudienė (Čikaga); po 3 dol. — M. Va
sienė (Philadelphia) ir A. Lisauskas (Toledo); po 2 dol. — V. Po
deris, S. Giedrimas, A. Rudzevičius, M. Andriušienė, Jadv. Kra
sauskas, P. Šošienė (visi iš Čikagos), M. Remienė ir P. Martinai
tienė (abi iš Cicero), J. Kaknevičius (Toronto), C. Senkevičius, 
K. Stundžia (abu iš Kanados), A. Repshys (Melrose Park), kun. 
L. Dieninis (Mich.) S. Blynas (Bridgeport, Conn.), Aldona Bač
kaitis (Birmingham).

KALENDORIUS. 1967 m. Iš
leido Nidos Knygų Klubas ir 
Europos Lietuvis. Dieninis nu
plėšiamas kalendorius su įvai
riomis pastabomis ir juokais.
Gaunamas Nida Book Club, 1 
Ladbroke Gardens, W. 11.
London, Great Britain.

Mykolas Viltis. NEPARAŠYTI 
LAIŠKAI. 1966 m., Lietuvių 
tautos sukilimo 25 m. sukakty 
išleista patriotinė rezistencinė 
poezija. Į Laisvę fondo leidi
nys, 6 nr. Viršelis ir piešiniai 
P. Jurkaus. 56 psl. Kaina 2 
dol.


