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E I G Ų  MESIME OBJEKTYVŲ ŽVILGSNĮ Į MENO ISTORIJĄ,

TAI NEABEJOTINU RYŠKUMU PAMATYSIME,

KAD JIS AUGO, BRENDO IR KLESTĖJO ŠVENTYKLOSE.

DAR IKI ŠIOL IR SENŲ IR MODERNIŲ BAŽNYČIŲ SKLIAUTAI 

YRA GRAŽIAUSIOS MENO ISTORIJOS KNYGOS.

NEMIRTINGAS KLASIKINIS MENAS IŠAUGO BAŽNYČIOSE.

IŠ BAŽNYČIŲ NĖRA VEJAMAS NĖ MODERNUSIS MENAS,

TIK YRA STENGIAMASI JĮ PERLEISTI PER GROŽIO PRIZMĘ,

NES MENAS TURI KURTI IR SKLEISTI TIKRĄJĮ GROŽĮ,

KURS GALI BŪTI ĮKVĖPTAS TIK RELIGIJOS,

SKELBIANČIOS IR VAIZDUOJANČIOS NEMIRTINGĄJĮ GROŽĮ. 

KIEKVIENAS MENO KŪRINYS TURI BŪTI TO GROŽIO ŠEŠĖLIS,

NES GROŽIS, RELIGINIS GYVENIMAS IR MENAS YRA SINONIMAI. 

MALDOS IR DIEVIŠKOJO KULTO NAMAI YRA IR TURI BŪTI 

TIKRĄJĮ GROŽĮ SKELBIANČIO MENO GALERIJOS. 

KRIKŠČIONIŠKASIS DIEVO KULTAS YRA GROŽIO SINTEZĖ,

KUR HARMONINGAI JUNGIASI IR DAILĖ, IR MUZIKA, IR POEZIJA.
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GROŽIS IR JO ĮTAKA ŽMOGUI (II) ALFONSAS GRAUSLYS

Teigiama grožio įtaka

RAŠYTOJAS Dostojevskis, ku
rio kambaryje kabojo didelė 

Sikstinės Madonos reprodukcija, nes 
jis tikėjo, kad to paveikslo švelnus 
grožis jį įkvepia, yra ištaręs grožio 
teigiamą įtaką nusakančius žodžius: 
"Grožis išgelbės pasaulį”. Nors tas jo 
garsus posakis gali būti įvairiai aiški
namas, tačiau gal teisingiausias aiški
nimas bus tas, kad pilnam grožiui įsi
viešpatavus žmonių sielose, jie bus lyg 
įskiepyti ir atsparūs visokiam nusikal
timo bjaurumui, ir tokiu būdu pasau
lis taps laimingesnis. Kad minėtą po
sakį galima šia prasme aiškinti, tai 
patvirtina paties Dostojevskio dieno
raščio mintys, kad tikrasis menas šau
kia kilti link idealo, kad jis sužadina 
maištingumą ir nepasitenkinimą esa
mu stoviu, kad tokio meno akivaizdo
je žmonės pajunta skausmą, prisiminę 
savo padėtį. Tokie žmonės, anot jo pa
ties, "nori pabusti ir pakilti iš dvo
kiančios duobės”. Tad nėra abejonės, 
kad, Dostojevskio įsitikinimu, tikrasis 
grožis šaukia į dorovinį atgimimą. Jis 
tikrai žinojo, kad ir Aristotelis grožio 
dorinį skaistinantį pobūdį nusakė grai
kišku žodžiu "katharsis”, t. y. apsiva
lymas. Giliai įžvelgdamas gyvenimą, 
jis negalėjo nematyti, kad moralinia
me gėryje yra visapusiško vidaus gro
žio ir kad moralinis nusikaltimas yra 
biaurus, nes ardo vidaus taiką ir dar
numą. Todėl jis jautė, kad meno gro
žis negali nesukelti moralinio grožio.

Grožio ryšį su moralumu skelbė ir este
te, moralistė bei humanistė rašytoja 
Florence Barclay. Anot jos, "niekada 
tai, kas nedora, negali būti tikrai gra
žu ir tai, kas tikrai gražu, negali būti 
nedora”.

Mūsų svarstymai ir gyvenimo ste
bėjimas tą dorovinės grožio įtakos tie
są vis labiau remia. Juk svajodami apie 
grožį, nuo medžiaginės ir kartais vul
garios tikrovės kildami, ugdome dva
singumą ir vis labiau virstame žmonė
mis, nes žmogaus pažymys yra jo dva
singumas. Sunkiose moralinių kovų 
valandose grožio pažadintas dvasingu
mas įgauna jėgos pasipriešinti medžia
giniam, dvasingumą gesinančiam jau
tulingumui. Be to, grožio pagrindu iš
gyvenamas tyras džiaugsmas bei to 
džiaugsmo prisiminimas nekartą tam
pa tuo atsparos tašku, kuris padeda 
nugalėti vulgaraus egoistinio malonu
mo viliojimą. Teisingai ir Solovjovas 
tvirtino, kad "grožis yra reikalingas 
gėriui įvykdyti”. Kaip augalas, vilio
jamas saulės, stiebiasi aukštyn, taip 
dvasiniai auga ir grožiu gėrėdamasis 
žmogus.

Grožis teigiamai veikia ir žmo
gaus minčių bei pasaulėžiūros pasaulį. 
Jeigu giliau jaučią asmenys pastebi, 
kad “didžiosios mintys kyla iš širdies”, 
tai jie tuo nori pasakyti, kad grožis, 
veikdamas širdį, sukelia ir gilių min
čių. O F. Ebneris dar priduria, kad 
"grožio išgyvenimas — tai vidinė 
kiekvienos pasaulėžiūros sąlyga. Štai 
kodėl tas, kas grožio niekad neišgyve
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na, neturi pasaulėžiūros”. Kitais žo
džiais tariant, galima pasakyti, kad 
"grožio trūkumas yra lygus idėjos be
jėgiškumui” (Solovjovas).

Grožio išgyvenimas padeda susi
kurti religinę pasaulėžiūrą ir, apskri
tai imant, religina žmogų. Vienas 
Šveicarijos keliautojas pasisako, kad 
prie Keturių Kantonų ir Ženevos eže
rų pergyvenęs tokių grožio valandėlių, 
kad tame praeinančiame grožyje pa
jusdavęs kito, nepraeinančio grožio pa
žadėjimą. Tokie jausmai yra tartum 
senovės išminčių pasakytų žodžių ai
dai: "Kai tik žmogus čia išvysta že
mišką grožį, jis prisimena tikrąjį gro
žį, jo sparnai skleidžiasi ir jis norėtų 
prie jo skristi” (Platonas). Čia reikia 
prisiminti tas mintis apie grožio ir re
ligijos artimumą, kurias buvome iškė
lę, kalbėdami apie grožio vertę. Tas 
artimumas yra taip gilus, kad net yra 
sukėlęs "grožio religijos” sąvokas, ku
rias gražiai yra išreiškęs Goethe, saky
damas: "Kur yra menas, ten yra ir re
ligija”. Tačiau grožis negali religijos 
pavaduoti. Juk ir labiausiai vertinda
mi fizinį grožį, turime pasakyti, kad 
su juo greitai apsiprantama, jis tuoj 
praeina ir nublunka. Prancūzų poetas 
Rimbaud čia yra originaliai pastebė
jęs: "Aš pasodinau grožį ant kelių ir 
pamačiau, kad jis yra kartus”. Bet ant
ra vertus, galima tvirtinti, kad grožis 
paruošia kelią religijai, kad jis, gal 
būt, yra religijos prieangis. Net gali
ma sakyti, kad kas šiandien gyvena be 
religijos, tegul bent gyvena grožiu, o 
ryt ar poryt jis negalės nepastebėti, 
kad teisingai pažintoje ir gerai supras
toje religijoje yra tiek grožio, kad, 
mylėdamas grožį, jis būtinai priartės 
ir prie religijos. Šitoks tvirtinimas, ku
ris kai ką siaurai galvojantį galėtų net 
papiktinti, yra paremtas įvairių žymių 
žmonių priartėjimu prie krikščiony

bės, kai jie pajuto ir išgyveno joje gro
žį. Tokį galvojimą patvirtina ir tas 
faktas, kad, kai prancūzų rašytojas Ša
tobrijanas praėjusiame šimtmetyje pa
rašė savo garsųjį veikalą, vardu 
"Krikščionybės genijus”, kuriame pa
žvelgė į krikščionybės tiesas, dorybes 
bei apeigas iš grožio taško, nuo tada 
prasidėjo Prancūzijos šviesuomenės 
religinis atgimimas.

Nusileidžiant dar labiau į kasdie
ninį gyvenimą, kiekvienas gali lengvai 
pastebėti ir fizinio grožio vaidmenį, 
kuriant šeimas. Kaip bitė nutupia ant 
ją viliojančios spalvotos gėlės, taip ir 
žmonės, vienas kito, kad ir vien sub
jektyviai jaučiamu, grožiu sužavėti, 
vienas prie kito dvasiniai sustoja — 
įsimyli, svajodami apie bendrą nuola
tinį gyvenimą šeimoje. Tad vienas mo
tyvų, lenkiančių kurti tą taip svarbų 
visuomenės gyvenimui šeimos židinį, 
yra grožis. Gal būt, čia yra apčiuopia
miausia jo gyvenimiška teigiamybė. 
Tačiau grožio vaidmenį ir jo praeinan
tį veikimą moterystėje svarstydama, 
A. Rachmanova Dostojevskio gyveni
mo aprašymo knygoje labai giliai pa
stebi, kad grožis yra duotas moteriai, 
kad prie savęs pririštų vyrą tuo metu, 
kai dar širdies ryšys yra silpnai už
megztas; o vėliau, kai vyro ir moters 
sielos stipriau susiriša, tas grožis tam
pa nebūtinas. Galėtume čia dar pridė
ti, kad sielas stipriai suriša ugdomos 
geros charakterio ypatybės ir nuolat 
kurstoma gilesnė, ne tik išore parem
ta, meilė.

Grožio įtakos pavojai

Keldami grožio įtakos pavojaus 
klausimą, mes čia negalvojame apie 
viduramžių ar senovės laikų kai ku
riuos asketus ar jų raštus, kuriuose į 
grožį buvo žiūrima labai pesimistiš
kai, kur jis buvo vadinamas nuodė
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A. Galdikas 

Peisažas

mės šaltiniu ar įvertinamas tuštybės 
vardu. Jeigu jie niekino kūną ir jo gro
žį, tai buvo tik atoveikis (reakcija) į 
anų laikų per didelį ir pagonišką kū
no vertinimą. O atoveikis yra visados 
tam tikras perdėjimas, todėl negali bū
ti laikomas taisykle.

Taip pat keldami šį klausimą ne
galvojame, kad grožis pats savyje yra 
pavojingas ir kad tokiu būdu Nie
tzsche būtų turėjęs pagrindo sakyti, 
kad krikščionybė žudo grožį.

Tasai pavojus pirmiausia glūdi ne
pilname grožyje, tai yra, kai po gra
žia išore slepiasi negražus ir nevertin
gas turinys. Jeigu estetinis grožis susi
kerta su tiesa ar moralumu (kurie taip 
pat yra grožio rūšys), tai grožis yra 
aptemdomas. Toks nepilnas grožis nė
ra pavojingas tik dvasiniai subrendu
siems, o nesubrendusieji, grožio išorės 
suvilioti ir to dalinio grožio pilnai ne
pagavę ir neišgyvenę, sustoja prie turi
nio, kuris tą grožį ir prie jo sustojusį 
asmenį dvasiniai temdo.

Pavojus gali būti ir grynai dvasi
niame grožyje. Šis pavojus gali būti

tuo didesnis, kuo tas grožis aukštesnis. 
Aukštam dvasiniam grožiui suprasti 
dauguma yra nepribrendę, todėl neį
stengia jo įvertinti ir net įsivaizduoti. 
Pavyzdžiu čia galima paimti dviejų 
labai dvasiniai subrendusių asmenų 
kilnią platonišką meilę. Dėl to meilę 
imame pavyzdžiu, kad grožio pradas 
meilę įkvepia, meilė grožį kuria ir ja
me skęsta. Panašios meilės pavyzdžių 
randame ir šventųjų gyvenime. Tokio 
aukšto laipsnio grožio akivaizdoje ei
liniai žmonės nesuranda nei mato, nei 
žodžių jam įvertinti. Tokių įvykių yra 
buvę šventųjų ir šiaip labai kilnių žmo
nių gyvenimo istorijoje.

Jau Solovjovas įspėjo, kad reikia 
skirti idėją nuo jos išorinio apipavida
linimo, nes mažiau vertinga idėja ga
linti būti gražiai išoriniai apipavida
linta, o labai vertinga idėja galinti bū
ti silpnai išoriniai išreikšta.

Filosofas N. Berdiajevas, savo vei
kale "Apie vergiją ir žmogaus laisvę” 
kalbėdamas apie įvairius subtilius žmo
gaus pavergimo būdus mūsų laikais, 
paliečia ir "estetinį suvedžiojimą bei
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I

V. Petravičius 

Pavasaris

pavergimą”. Tą pavergimą jis mato 
tada, kai žmogus vienpusiškai viską 
vertina vien iš grožio taško. Vadova
vimasis vien estetizmu sumažina blai
vų tikrovės pajautimą. Toksai susiža
vėjimas daro žmogų šališką ir nepriei
namą vispusiškam įžvelgimui į daly
kus ir į jų pažinimą. Todėl tikra as
menybė, anot jo, turi turėti galios at
sispirti grožio suvedžiojimui. Didieji 
menininkai nebuvo vien estetai. Pvz. 
Tolstojus visą gyvenimą kankinosi dėl 
dorovinių principų. Berdiajevas net 
tvirtino, kad estetas ir tikras grožio 
mylėtojas nėra tas pats. Gali net būti 
taip, kad estetas, vadovaudamasis ma
da, nusigrįžtų nuo grožio. Ypač dide
lis ir suvedžiojantis yra to grožio pa
vojus, kurį sukuria erotinė meilė. 
Žmogus, labai mylėdamas, žiūri į sa
vo meilės objektą ne proto, o meilės 
akimis. Taigi, žiūri ne objektyviai, bet 
subjektyviai. Mato jame tai, ko nėra, 
o nemato tai, kas yra. Garsus J. A. 
Valstybių rašytojas J. Steinbeck apra
šo vieną asmenį, kurs įsimylėjęs savo 
dvasioje susikūrė nerealų, pilną švel
numo ir grožio mylimos moters vaiz
dą, kai iš tikrųjų jos begalinio never
tingumo jis nematė.

Ypač meilėje suvedžioja grožis,

kuris nors ir yra tikras, bet kyla iš my
limų asmenų jaunumo. Tasai jaunys
tės grožis, tartum migla, atsistoja tarp 
jo ir jos, neleisdamas vienas kito ma
tyti tokių, kokie jie iš tikrųjų yra. Ne
nuostabu, kad suvedžiojančio grožio 
dėka labiausiai mylimos būtybės būna 
mažiausiai pažįstamos, todėl tiek gra
žių meilės istorijų baigiasi pilnu nusi
vylimo atsipeikėjimu. Štai kodėl viena 
lytis kitai pasidaro realesnė, kai sens
telėja, kai apvytusio grožio migla ma
žesniu tirštumu dengia vieną nuo kito 
akių.

Kaip subjektyvi meilės įtaka, su
kurdama grožį, kur jo nėra, nekartą 
pasibaisėtinai žmogų apgauna, tai at
vaizduoja Šekspyras savo "Šv. Jono 
nakties sapne”, kur įsimylėjusiai mo
teriai mylimas vyras su asilo galva at
rodo grožio viršūnė! Tad ar tik nėra 
didžiausias grožio pavojus toji subjek
tyvi nuotaika ir įtaka, kuri nekartą, 
neleisdama matyti objektyvaus grožio 
ar melagingai jį mums perstatydama, 
palenkia prie elgesio, kurio pasekmės 
dažnai prislegia visą mūsų gyvenimą.

Vienpusiško išorinio grožio įtako
je žmonės prieina prie visokių nusi
kaltimų, taip kad nekartą "nuodėmė 
seka grožį, tartum jo šešėlis” (J.
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Green). Šekspyras savo veikale, vardu 
"Karalius Ričardas III”, vaizduoja su
niekšėjusį tipą Glosterj, kuris sau ke
lią skina į sostą skaitlingomis žmogžu
dystėmis ir kuris jį savo grožiu apa
kinusiai moteriai pasisako, kad dėl jos 
grožio yra pasiryžęs visoms žmogžu
dystėms. O ir mūšy laikų daviniai kal
ba apie nevienos grožio karaliene iš
rinktos merginos, tapusios kriminalų 
auka, tragišką likimą.

Prof. A. Maceina, vienas stipriau
sių lietuvių mąstytojų, kurio veikalai 
yra verti būti verčiami į visas pasau
lio kalbas, tvirtina, kad tame ypatin
game mūsų laikų vienpusiškame gro
žio vertinime ir ypatingame dvasios 
grožio nevertinime pasireiškia atgims
tanti mūsų laikų pagonybė. Anot jo, 
mūsų laikai, garbindami visokeriopą 
išorinį grožį ir nekreipdami dėmesio į 
tuo grožiu apdovanotų žmonių vidaus 
vertę, įneša sąmyšį į vertybių eilę. Išo
rinis grožis negali būti statomas pir
moje vietoje, ir juo apdovanoto žmo
gaus garbinti nėra pagrindo, nes išo
rinis grožis, bent didžia dalimi, nėra 
žmogaus nuopelnas. Jis nėra ir jo as
mens vertės pagrindas, nes asmens ver
tę sudaro pojūčiais neišmatuojamas vi
daus turinys, o tą tobuliausią turinį ir 
vidaus grožį sudaro šventumas. Išori
nis grožis yra daiktų savybė, todėl 
"matuoti žmogų grožio mastu reiškia 
jį pažeminti į meno kūrinio eiles; o 
juk Dievas spindi žmoguje ne per gro
žį, bet per šventumą” (A. Maceina). 
Matuoti žmogų tik grožiu reiškia pa
žeminti Dievo paveikslą jame. Tai 
mintys, kuriomis mūsų filosofas pro
testuoja prieš grožio karalienių rinki
mus, iškeldamas jų nekrikščionišką po
būdį.

Kalbėdamas šiais grožio pavojin
gumo klausimais, A. Maceina nagrinė
ja ir žinomą genialų Solovjovo pasa

kojimą apie Antikristą. Iškeldamas 
Solovjovo mintis apie nepaprastą An
tikristo iš velnio gautą grožį ir jo gra
žią iškalbą bei jėgą, kurių dėka įgijęs 
Jungtinių Tautų pasitikėjimą, jis iš
renkamas visam gyvenimui Europos 
prezidentu, A. Maceina pastebi, kad 
"grožis yra Antikristui sėkminga prie
monė pasiekti žmogaus širdį ir joje 
įsigyti pasitikėjimą”. Šitas grožis jam 
tapo priemonė pridengti vidujinio 
grožio stoką ir jo nevertingumą. Jis 
virto jam melo kauke ir žmonių ap
gaudinėjimo bei suvedžiojimo prie
mone. Taip žmones apgaudinėdamas, 
Antikristas norėjo, kad jie apskritai 
apsigaudinėtų, neįstengdami susigau
dyti vertybėse. Todėl jo taktika yra 
nukreipti žmonių dėmesį nuo didžių
jų ir pagrindinių vertybių į šalutines. 
Jo taktika yra aptemdinti Dievo pa
veikslą žmoguje, ypač aiškiai pasireiš
kiantį šventumu, ir sukurti kito "ver
tingumo” sąmonę jo sieloje. Tokia 
taktika yra nubraukiamas dieviško ap
reiškimo skelbiamas įsakymas "Netu
rėk kitų dievų, o tik mane vieną” ir 
žmogaus dvasia paklupdoma prieš ki
tus dievus, nors ir ne tomis pačiomis 
formomis besireiškiančius negu seno
vėje.

Štai tas didysis mūsų laikų grožio 
pavojus, vienašališkai garbinant išori
nį grožį, kuriam tiek daug iliustracijų 
teikia šiandieninis gyvenimas. Ir kai 
svarstai tą Solovjovo pasakojimą apie 
grožio priedanga sau pasaulį laimintį 
Antikristą, tai būtinai kyla mintys 
apie tą krikščionybei priešingą pasau
linio masto sąjūdį, kuris šiandien mil
žiniškos propagandos dėka vilioja mi
lijonus grožio ir laimės vizijomis, 
kurs, grožio rūbu apsivilkęs, veržiasi į 
sielas sporto, baleto, chorų ir kitais 
būdais, ne vieną dvasiniai paklupdy
damas prieš save!
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III

Antireliginės Sovietų propagandos Įrankiai

URINT omeny antireligi
nės propagandos argu
mentus, gera pažvelgti 

į jų paskleidimo priemones. Aišku, ra
šytasis propagandos žodis lengviausia 
įvertinti, tačiau komunistai apsčiai 
vartoja ir kitas komunikacijos formas. 
Iš tiesų, radijas, televizija ir teatrai 
gal dar daugiau pasiekia žmonių ne
gu knygos bei kiti leidiniai.

Spauda ir paskaitos ateizmo skleidime

Paskutiniaisiais metais pastebima 
naujų antireliginių knygų padaugėji
mas. Jų temos galima spėti jau tik iš 
pavadinimų, pavyzdžiui. Religijos Is
torijos ir Ateizmo Klausimai, Religija 
ir Materializmas, Šv. Raštas Tikintie
siems ir Netikintiesiems, Ar Suderina
ma Mokslas ir Religija. Ruošiama taip 
pat daug brošiūrų šiais ir panašiais 
klausimais.

Žurnalai vaidina itin svarbią rolę 
ateizmo skleidime. Mokslas ir Gyveni
mas, anksčiau minėtas mėnesinis 
mokslininkų žurnalas, seniau skyrė tik 
vieną sekciją antireliginei propagan
dai. Pernai, rugsėjo mėnesį, Maskvos 
radijas pranešė, kad šis priedas taps 
atskiru žurnalu ateizmui platinti. Ypa
tingai suminėtina tai, kad šio žurnalo 
straipsniai skiriami išsiauklėjusiems 
skaitytojams. Atseit, komunistų aiški
nimai, jog religija yra vien tik papras
tų žmonių prietarai, ne visiškai sutin
ka su tikrove. Jei mokslas "išvaduoja"

žmones nuo religijos, tai kam reikia 
pravesti taip gerai suplanuotą antire
liginę propagandą inteligentams?

Paskaitos yra kitas sovietų įrankis 
ateizmo platinime. Specialiai paruošti 
paskaitininkai, kaip širšių būriai, neša 
antireliginę propagandą net ir į ma
žiausius miestus bei kaimus. Be to, jie 
kasmet turi savo bendrus susirinki
mus, kur aptariama planai ir progra
ma. Jų darbo vaisius sunku įvertinti. 
Bet vienas kolchozas pvz. gyrėsi iš
klausęs keturiasdešimt paskaitų apie 
"mokslinį ateizmą". Tarp atsilankiu
siųjų paskaitininkų išskaičiuojami "fi
zikai, chemikai, rašytojai, biologai ir 
istorikai. Kiekviename kaime buvo 
skaityta paskaitos apie Velykų kilmę". 
Tai puikiai suprantama, nes Velykos 
yra viena svarbiausių švenčių Stačia
tikių Bažnyčioje.

Sovietai patys pripažįsta, kad daž
nai šios paskaitos būna "sausos"; jose 
tedalyvauja tik tie žmonės, kuriems 
jos jau nereikalingos. Pravda (Tiesa), 
vienas svarbiausių sovietų laikraščių, 
praneša, kad 1957 metais netoli keturi 
milijonai paskaitų buvo skaityta. Tai 
būtų "dviejų milijonų prieauglis, paly
ginus su 1956 metais!"

Ateizmas mokyklose

Mokytojams tenka labai svarbus 
uždavinys antireliginiame jaunimo ug
dyme, ypač kada jaunoji karta prade
da domėtis tikėjimu. Soviet Bielorussio
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(1958 m., gegužės 30) tašė: "Kaip ma
lonu, kad mūsų mokyklos kreipia dau
giau dėmesio į ateistinį vaikų auklėji
mą!" Gi Mokytojų Laikraštis (1958 m., 
gruodžio 11) Įdėjo ilgoką straipsnį, pa
vadintą "Užauginkime kovojančius 
ateistus", kur taip pat sakoma: "Mūsų 
mokykla yra Kishinev užmiesty... Da
lis vietos gyventojų vis dar pasiduoda 
religijos įtakai. Šeimos atmosfera ne
gali nepaveikti vaikų. Dėl to mūsų mo
kyklos pedagoginis kolektyvas ypač 
rūpinasi išauklėti vaikus ateizme". Šio 
kolektyvo pastangos pailiustruojamos 
pavyzdžiais. Trečiam skyriuj, mokyto
jui paklausus, ko reiktų geram sodui, 
vienas mokinys atsakė: "Mama sako, 
kad mes turime gerą sodą, kai Dievas 
duoda lietaus". Po ilgų mokytojo aiš
kinimų apie žmogaus galią valdyti 
gamtos jėgas, apie laistymą, dirbtiną 
lietų ir trąšų vartojimą, berniukas at
sakė: "Aš pasakysiu mamai, kaip ga
lima pagerinti sodą. Bet jei ji netikės, 
ar jūs galėtumėte, mokytojau, jai pa
sakyti?" Penktam skyriuj "mokytoja 
įrodinėjo savo mokiniams, jog yra be
prasmiška tikėti pomirtiniu gyvenimu 
ar bet kokia antgamtine jėga..." Šeš
tam skyriuj mokytoja "išaiškino savo 
mokiniams, kaip ir kodėl krikščionių 
religija atsirado, ypatingai iškeldama 
religijos reaktyvumą". Vyresniesiems 
mokiniams, studijuojant Katalikų Baž
nyčią, mokytojas pasakojo apie "jė
zuitų, didžiausių žmonių priešų, griau
nantį veikimą... kaip jie kursto karą 
Amerikos imperialistų naudai. Moky
tojas taip pat išdėstė Sovietų Sąjun
gos vaidmenį, kovojant už taiką pa
sauly".

Antireliginis mokymas skatinamas 
visur ir visomis galimomis priemonė
mis. Neseniai buvo įsteigta Ashkhaba
de Ateizmo Universitetas, kur moky
tojai gali pagilinti savo mokslines

ateistines žinias. Jų programoje pabrė
žiama ne vien kursai, bet ir nurodoma, 
kaip panaudoti medžiagą ateistiniam 
auklėjimui. Tarp įvairių mokslo šakų 
suminima matematika, mechanika, fi
zika, geologija ir biologija. Grįžęs į mo
kyklą dėstyti šiuos ir panašius kur
sus, mokytojas privalo persunkti vaikų 
galvoseną ateizmo bei materializmo 
mokymu.

Tas pats Mokytojų Laikraštis pra
neša: "Mes suorganizavome savo mo
kykloje pionierių (prilygsta mūsų ber
niukams skautams) susirinkimus ateis
tinių temų skleidimui, parodėme eks
perimentus fizikoje ir chemijoje... Na
muose ateistinį darbą su tėvais jau tę
sia patys berniukai".

Radijas, teatrai, filmai, muziejai

Be suminėtų priemonių, komunistai 
turi savo rankose radiją, teatrus ir fil
mus. Šie komunikacijos būdai nuneša 
sovietų antireliginę propagandą net ir 
tiems žmonėms, kurie gal neskaito 
knygų ar žurnalų. Sovietų Kultūra 
(1958 m., lapkričio 10 ir 18) iškėlė šių 
antireliginių priemonių svarbą. Ten 
taip pat buvo pareikštas apsivylimas, 
jog iki šiol tiek teatrai, tiek radijas bei 
televizija savo programų menkumu ir 
turinio primityviškumu labai neefekty
viai pravedė šią kovą prieš religiją.

Gražesnes bažnyčias sovietai pa
vertė antireliginiais muziejais, kurie 
seniau vaidino svarbų vaidmenį ateis
tinės propagandos skleidime. Prieš 
keletą metų elektros inžinerijos profe
sorius Karl Wildes iš Massachusetts 
Institute of Technology lankėsi Rusi
joje ir ta proga nuėjo pasižiūrėti į vie
ną tokį muziejų, esantį Maskvoje. Va
dovas vedė svečius ir aiškino įvairius 
eksponatus. Priėjus prie ūkininkystės 
sekcijos, dešinėj pusėj matėsi užrašas 
"Mokslas", kairėj — "Prietarai". Pro
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fesorius prisimena, kaip vienoj vietoj 
buvo atvaizduota figūrėlių pagalba 
žmonių pastangos pagerinti derlių. 
Dešinėj, mokslo pusėj, matėsi žmonės, 
arklas, trąšos ir žali laukai; kairėj, 
prietarų pusėj (kur, sovietų nuomone, 
priklauso religija), buvo atvaizduota 
besimeldžią žmonės: vieni garbino 
saulę, kiti derliaus deives. Prieš išei
nant iš muziejaus, vadovas paklausė: 
"Kaip jums p a t i k o ? "  Profesorius 
Wildes atsakė: "Tai puikus dalykas. 
Būtų gera, kad panašius muziejus 
įsteigtų ir Amerikoje". Vadovas, lyg ir 
nustebęs, pridūrė: "Tai jūs esate ateis
tas". Bet profesorius pataisė: "Ne, aš 
nesu. Toki muziejai padėtų žmonėms 
atskirti religiją nuo prietarų. Šiame jū
sų muziejuje religija irgi sumaišyta su 
prietarais". Paskutinė profesoriaus (jis 
yra protestantas) pastaba verta prisi

minti: komunistai tyčia sugrūda į vie
ną kampą religiją ir prietarus, taip 
kad paprasti žmonės nelabai gali at
skirti.

Melo ir apgaulės įrankis

Kai kas mano, kad, puldami religi
ją, sovietų vadai jai ir pasitarnauja. 
Mat, jie turi išaiškinti tikėjimo tiesas, 
prieš pradėdami savo "įrodymus". Bet 
čia reikia prisiminti, jog komunistai 
dažniausiai pristato religines tiesas tik 
paviršutiniškai, paimdami vieną kitą 
šalutinę tiesos pusę, ir kartais net vi
sai klaidingai. Jie sulipdo savo "snie
go senį" ir jį bando sugriauti. Gi iš tie
sų, tai yra tik komunistų išgalvoti 
prieštaravimai, problemos, kurios ne
turi jokio pagrindo nei šv. Rašte, nei 
krikščionių religijose. Taip, komunis
tai, sumaišę religiją su prietarais, tar
si sako savo žmonėms: "Tokia religija 
tikėti yra neprotinga ir tiesiog juokin
ga. Argi verta kreipti dėmesį į pasenu
sius prietarus?"

Ateizmo skleidėjai pristato religiją 
esančią pasyvią ir tiesiančią kelią į 
fatalizmą ir žmonių nesirūpinimą šiuo 
gyvenimu. Prisiminus Kristaus palygi
nimą apie talentus, paaiškėja, kad re
ligija reikalauja iš žmogaus aktyvumo, 
gi pasyviuosius, kurie susidėję rankas 
sėdi, žada smarkiai dėl to bausti. Ta
čiau antireliginės propagandos nešė
jai užmerkia akis šiai tiesai.

Komunistai įsitikinę, kad religija 
yra priešinga mokslui. Jei pereitam 
šimtmety mokslininkai, persiėmę ma
terializmo filosofija, skleidė panašias 
mintis, tai šiandien jau retai besutiksi
me rimtą mokslininką, kuris, gyvenda
mas Vakaruose, drįstų tvirtinti, jog re
ligija ir mokslas nesuderinami ar 
prieštarauja viens kitam. Iš tiesų, lais
vajame pasauly pabrėžiama, kad šie 
du mokslai eina prie tiesos dviem
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skirtingais keliais, jie turi savo skirtin
gus metodus ir skirtingus tikslus. Šian
dien gal labiau negu kada nors iške
liama bendradarbiavimas tarp šių 
dviejų mokslo šakų (E. L. Mascall, 
Christian Theology and Natural 
Science: Some Questions on Their Re
lations, 1956); bet komunistai, įsikan
dę į savo pasenusius argumentus, ne
leidžia žmonėms už geležinės uždan
gos susipažinti su rimtų mokslininkų 
pareiškimais laisvame pasaulyje (Gus
tav A. Wetter, S. J., Philosophie und 
Naturwissenschaft in der Sowjetunion,
1958), kur jie patvirtina savo išradi
mais Dievo buvimą ir sielos nemirtin
gumą. Gal vienas gražiausių pavyz
džių mūsų laikais ne tik kaip galima 
suderinti religiją su mokslu, bet ir pa
rodyti, kaip jie gali bendradarbiauti ir 
vienas kitam pagelbėti, būtų Tėvo 
Teilhard de Chardin, S. J., pastangos 
bei dideli darbai šioje srityje. Jo dar
bus įvertins ateitis (čia verta paminėti 
jo knygą The Phenomenon of Man,
1959).

Sovietų marksistai jaučiasi esą ir 
kompetentingi šv. Rašto kritikai. Mat, 
jie visa traukia ant vieno kurpalio: 
kas nesutinka su jų materialistine fi
losofija, tai priklauso prietarams. Šioj 
srityj, gal labiau negu kurioj kitoj, ko
munistai atitraukia savo žmones nuo 
tiesiog nuostabios pažangos. Pavyz
džiui, archeologų iškasimai Palestino
je ir Viduriniuose Rytuose, atradimas 
naujų biblinių ar su jais susijusių raš
tų, atidengimas senovės tautų kalbų, 
jų papročių — visa tai pagelbsti šv. 
Rašto žinovams atidengti tikrąją šven
tųjų knygų prasmę ir išaiškinti atro
dančius prieštaravimus (žr. J. Vaišnys, 
S. J., "Švento Rašto Prieštaravimai?" 
L. L., 1960, No. 1, p. 29-30). Gi Rusijoje 
ir bendrai už geležinės uždangos žmo
nės šių biblinių studijų rezultatų ne

J. Rimša Margrot

bemato. Jie tegirdi liberalų ir moder
nistų prieš penkiasdešimt metų keltus 
priekaištus, kurie Vakaruose jau atgy
veno savo amžių ir neberanda vietos 
rimtų mokslininkų diskusijose.

Šiandien, tur būt, nerasime egzege
tų, kurie tvirtintų, jog Nojaus arkoj bu
vo visų gyvulių po porą. Komunistai 
savo autoritetu vis dėlto skelbia, kad 
šventojo autoriaus tikslas ir buvo iš
aiškinti, kaip gyvuliai buvo išgelbėti 
nuo tvano. Jie net nesumini savo puo
limuose, jog šventųjų knygų autorius 
panaudojo šį gražų pasakojimą apie 
Nojaus arką, norėdamas atvaizduoti, 
kaip Dievas nubaudė žmoniją už nuo
dėmes.

"Religija sulaiko mokslo pažangą"
— nuolat kartoja komunistų propa
ganda. Reikia pastebėti, kad pirmiau
sia komunistai klaidingai pristato šv.
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Rašto mokslą, sakydami, kad žmogaus 
protas nieko negali pažinti be Dievo 
apreiškimo. Tai būtų tiesa, jei reikėtų 
kalbėti apie paslaptis, kurių net ir po 
apreiškimo žmogiškas protas negali 
suprasti, pvz. Švč. Trejybės paslaptis. 
Tačiau žmogaus proto galią pažinti 
pasaulio daiktus bei gamtos dėsnius 
ir per juos prieiti net prie paties Kūrė
jo pažinimo tiek šv. Raštas, tiek Baž
nyčia, tiek krikščioniškoji filosofija ne 
tik mokė, bet ir apgynė. Tačiau mark
sizmo sekėjai, melu prisidengę, stato 
šiaudinį senį ir į jį mėto savo ietis...

Tokia propaganda, žinoma, gali 
jaunimą suklaidinti, nes jų paviršuti
niškas tikėjimo pažinimas (jei iš viso 
jie girdėjo ką nors apie religiją) var
giai bepajėgs atremti visus puolimus.

Ateistai toliau skelbia, kad šv. Raš
te nėra mokslo žinių. Bet jie užmiršta 
priminti jauniesiems skaitytojams, jog 
šventosios knygos nebuvo parašytos 
pakeisti vadovėlius mokyklose. Šių 
knygų tikslas yra mokyti žmones apie 
Dievą, žmogaus naująjį gyvenimą 
Kristuje ir pagaliau žmogaus amžiną
ją laimę. Tačiau komunistai visa tai 
paneigia, nes jų moterialistinė filoso
fija negali to prileisti.

Sovietų nepagrįstus puolimus atre
mia ir istorijos faktai. Christopher 
Dawson palygina savo raštuose Euro
pos ir Azijos kultūras, iškeldamas 
krikščionių religijos svarbų vaidmenį 
Vakarų kultūros augime (žr. Christo
pher Dawson, Progress and Religion ir 
Religion and Culture).

Suminėtos komunistų taktikos pui
kiai derinasi su jų gyvenimo filosofija, 
nes melas jiems yra tas pat, kaip ir 
tiesa. Pvz. matydami, kad visi trokšta 
taikos, jų vadai dedasi esą taikos 
skleidėjai pasaulyje. Tačiau tuo pat 
metu jie pabrėžia nekintamą ir objek
tyvų klasių kovos dėsnį.

Popiežiaus Pijaus XI komunistų 
veikimo analizė pažodžiui tinka ir 
šiandien: "Dengdamiesi vardais, kurie 
nė minti neprimena komunizmo, jie 
steigia draugijas ir leidžia laikraščius, 
kurių vienintelis tikslas yra paskleisti 
klaidas tarp toms draugijoms priklau
sančiųjų asmenų, prie kurių, kitaip 
elgdamiesi, jie neprieitų. To dar maža. 
Jie stengiasi apgaulingais būdais įsi
brauti net ir į aiškiai katalikiškas bei 
religines organizacijas. Be to, kai kur, 
nė kiek neišsižadėdami savo pragaiš
tingųjų dėsnių, jie kviečia katalikus į 
bendrą darbą žmoniškumo ir artimo 
meilės srityse. Tam tikslui pasiekti 
kartais daro net visiškai krikščioniš
kąją dvasią ir Bažnyčios mokslą ati
tinkančių pasiūlymų. Kitur gi tuo den
gia savo apgaulę, jog įtikinėja, kad 
gilesnio tikėjimo ir aukštesnės kultū
ros šalyse komunizmas turėsiąs nea
bejotinai švelnesnį pavidalą, palikda
mas visiems laisvę garbinti Dievą ir 
elgtis pagal savo sąžinę. Netrūksta net 
tokių, kurie, matydami šiokių tokių 
paskutiniais laikais bolševikų įstaty
muose padarytų pakeitimų, daro išva
dą, jog komunizmas esąs pasiryžęs 
atsisakyti nuo savo pagrindinio dės
nio — kovoti prieš Dievą" (Pijus XI, 
Divini Redemptoris, AAS 29, 1937, p. 
95-96). Po to popiežius prideda, kodėl 
negalima tikėti komunistų vilionėmis: 
komunizmas yra iš esmės nedoras, su 
juo neturi bendradarbiauti nė vienas, 
kas nori apsaugoti krikščioniškąją kul
tūrą.

Komunizmo metafizikos klaidos

Norint atremti komunistų puolimus, 
reikia prisiminti komunizmo metafizi
kos klaidas, kurios tuo pačiu paneigia 
tiesas, esančias Vakarų tradicijose. 
Charles Malik, kalbėdamas Jungtinių
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Tautų susirinkime, iškėlė ypatingai 
šias komunizmo klaidas:

"Visa realybė suvedama į medžia
gą''. Bet žinoma, kad šalia medžiagos 
yra ir kita, nepriklausoma ir aukštes
nė realybė, būtent, protas ir dvasia.

"Pagrindinis tikrovės pažymys yra 
keitimasis ir kova". Bet žinoma, kad 
yra nekintąs ir pastovus egzistencijos 
stovis, kuriuo protas gali remtis.

"Nėra jokios objektyvios ir amžinos 
tiesos". Bet žinoma, kad tokia tiesa 
egzistuoja.

"Tik laikini ir šiame uždaram pa
sauly esą daiktai egzistuoja". Bet žino
ma, kad yra visa eilė transcendentalių 
normų, kurias žmogaus protas bei šir
dis gali pasiekti.

"Nėra Dievo". Bet tiesa yra ta, kad 
yra Dievas, kuris yra mūsų Tėvas ir 
kuris yra dangaus ir žemės Tvėrėjas 
ir istorijos Viešpats.

"Žmogus gali tobulėti vien savo jė
gomis". Bet tiesa yra ta, kad žmogus, 
po gimtosios nuodėmės, yra iškreiptas 
ir gali būti pagydomas tik antgamtinės 
pagalbos dėka.

"Žmogiškasis asmuo yra subordi
nuotas draugijos ir valstybės intere
sams". Bet tiesa yra ta, kad draugija 
ir valstybė egzistuoja žmogaus nau
dai.

Jau tik suminėjus pagrindines be
dieviškojo komunizmo klaidas, galima 
suprasti, kodėl sovietai kovoja prieš 
religiją — paneigia Dievo buvimą, šv. 
Rašto autentiškumą ir pomirtini gyve
nimą.

Religijos likimas Lietuvoje

Ateistinė sovietų propaganda tik
riausiai nebus vienoda visuose kraš
tuose, tačiau tai, ką čia suminėjome, 
galima pritaikinti ir Lietuvai. Ypatin
gai mūsų besimokąs jaunimas bus ver
čiamas kvėpuoti šioj ateistinėj dvasioj.

Aišku, tai nereiškia, kad Lietuvos jau
noji karta tuoj griebsis komunistų siū
lomo materializmo.

Tačiau reikia pripažinti, jog komu
nistų propagandoj iškelti klausimai 
yra aktualūs kiekvienam galvojan
čiam žmogui. Gi mūsų jaunimas Lietu
voje dažnai sutiks tuos klausimus tuš
čiomis rankomis. Daugumoj jie bus be 
krikščioniškosios filosofijos pasiruoši
mo ir net be gilesnio savo tikėjimo 
tiesų pažinimo. O komunistų propa
gandoj reikia išskirti religijos mokslą 
nuo ateizmo skleidėjų priemaišų. Be 
to, svarbu atidengti ir komunistiškojo 
materializmo klaidas, kuriomis remda
miesi jie sprendžia gyvenimo klausi
mus. Išnarplioti visas šias pinkles ne
bus lengva, nes sovietai įpakuoja sa
vo "dovanas" labai gražiai ir patrauk
liai. Priėmėjas turės būti išsilavinęs, 
kad atpažintų jų tikrą prasmę bei 
vertę.

Religijos padėtis už geležinės už
dangos, ypatingai Rusijoje, parodo 
vieną kitą šviesos spindulėlį. Jei jie 
laisvai skleisis ir toliau, nesurakinami 
bedieviškojo komunizmo grandinių, tai 
gal ir mes galėsime laukti šviesesnės 
dienos savo tėvynei.

Literatūra:

Anon., The War Against Religion in 
the USSR — From Lenin to Khrushchev
(1959).

Šio straipsnio autorius G. Ki
jauskas, S. J. ir kitas uolus "Laiš
kų Lietuviams" bendradarbis K. 
Trimakas, S. J. buvo įšventinti 
kunigais šių metų birželio mėn. 
18 d. Abiems bendradarbiams 
linkime gausios Aukščiausiojo  
palaimos.
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GYVULYS PRIEŠ ŽMOGŲ

TEBINT žmogaus istoriją 
tiek, kiek ji mums prieina

ma laiko, mokslo ir tradicijos rėmuose, 
susiduriama su vienu ypatingu daly
ku, būtent, kad žmogus savo prigim
ties apimtyje, turint omenyje istorinį 
žmogų, svyruoja tarp idealų, vertybių, 
normų ir ypatybių, kurios savo turiniu 
išreiškia du pasauliu: kūną ir dvasią, 
gyvulį ir žmogų. Jau pačioje pradžio
je norime užtikrinti, kad šitaip dalin
dami gyvenimą ir vertybes, nė iš tolo 
nesakome, jog tiek kūnas tiek gyvulys 
būtų blogi savo pačia prigimtimi, ly
giai kaip nebandome sudaryti įspū
džio, kad tiek dvasia tiek žmogus turi 
būtinai būti geri vien dėl to, kad jie 
yra ar dvasia ar žmogus. Kitais žo
džiais, šituose svarstymuose pastebė
sime, kad amžių bėgyje istorinis žmo
gus svyruoja, populiariai išsireiškus, 
tarp gyvulio ir angelo. Vadinasi, gy
vulys išreikštų tą pasaulį ir tuos ele
mentus bei veiksnius, kurie žmogų nu
žmogina ir, tam tikra prasme, sugyvu
lina, o angelas nusakytų visa tai, kas 
žmogų pakelia, sudvasina, kas jį pa
daro imlesnį ir turtingesnį gėrio, gro
žio ir tiesos atžvilgiu.

Būtų galima žmogų svarstyti įvai
riuose laikotarpiuose, bet — dėl pa
ties dalyko dabartinio aktualumo — 
peršasi mūsų laikai, mūsų amžiaus 
žmogus.

Dažnai girdime žodį "modemus". 
Dažnai juo bandoma išreikšti visa tai, 
kas sudaro šios dienos pasaulį. Bet ką 
iš tikrųjų reiškia sąvokos, kaip "mo
derni dvasia", "modemus žmogus", 
"modernus amžius", "modernus me

nas", "modernus stilius" ir t.t., tai jau 
kitas ir kartais labai sunkiai atsako
mas klausimas. Kaip ten bebūtų, no
rėtume sustoti ties šių dienų žmogumi 
ir pasižiūrėti, kur jis stovi idealų, ver
tybių, normų ir ypatybių skalėje, svy
ruojančioje tarp žmogaus ir gyvulio 
pasaulių.

Apšvietos amžius labai dažnai 
linksniavo žodį "pažanga". Neatrodo, 
kad kas būtų tikrai rimtai ir apčiuopia
mai įrodęs, kaip, kokiu būdu ir kodėl 
žmogus daro pažangą. Bet regis, kad 
buvo pasitenkinta imponuojančiai, pa
guodžiančiai ir viltingai skambančiu 
šūkiu, išreiškiančiu tariamą žmogaus 
prigimties polinkį gerėti, tobulėti. Nors 
per šimtą metų šis skambus šūkis iš
augo į garsų ir toli siekiantį nusistaty
mą priimti tariamą pažangą, kaip kas
dienę tikrovę, nors daugelis garsių 
vardų ir žymių žmonių palaikė šį nusi
statymą savo pozicija ir autoritetu, 
nors daugelis guodėsi pažangios ir 
nuolat tobulėjančios žmonijos viltinga 
ateitimi, vis dėlto mūsų laikai pergy
veno du pasauliniu karu, su keliolika 
milijonų aukų, išvydo milijonines kon
centracijos stovyklas, dujų kameras, 
masines žudynes, masinius kapinynus, 
kur apkasų laukai, aukštos tvoros ir 
vienišų miškų glūduma buvo tylūs 
liudininkai, kad žmogus žmogių buvo 
ne brolis, ir ne draugas, bet gyvulys.

Paskutiniame šimtmetyje pasaulis 
matė ir tebemato milžinišką ir sukre
čiančią mokslo bei technikos pažangą, 
bet kyla įkyrus ir varginantis klausi
mas, ar į šiuos pažangos rėmus gali
ma įjungti žmogų. Juk tebesame lem
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tingų įvykių dalininkai ir liudininkai, 
kur plačiai siekiantis kerštas, kruvina 
neapykanta ir baisi neteisybė perse
kioja milijonus žmonių, kur įtūžusiai 
ir grėsmingai susiremia rasės, religi
jos, ideologinės ir politinės sistemos, 
kai žmogus prabyla į žmogų ne kaip 
brolis, ir ne kaip draugas, bet kaip gy
vulys. Ir nors technologinė pažanga ir 
aukštesnės civilizacijos patogumai bei 
palengvinimai, ypatingai pabrėžiant 
geresnį žmogiškojo organizmo funkci
jų supratimą ir prie jų prisitaikymą, 
pridėjo prie vidurkio žmogaus amžiaus 
apie 40 metų, vadinasi, nuo Viduram
žių iki paskutinių laikų, vis dėlto žmo
gaus dvasios organizmas, jei taip bū
tų galima išsireikšti, tokiu jo suprati
mu ir prisitaikymu pasigirti, tur būt, 
negali. Kai kam gali pirštis mintis, 
kad nors dažnokai girdime pažangos 
žodį, žmogui jis, tur būt, tiesioginiai 
netaikomas, nes pati žmogaus sąvoka, 
ypatingai paskutinių dviejų šimtmečių 
bėgyje, yra pergyvenusi krizes ir, sa
kytume, esmines revizijas bei korektū
ras. Čia turime dvi sunkenybes. Pir
miausia, nors daug buvo kalbama 
apie įgimtą žmogaus prigimties ten
denciją daryti pažangą ir tobulėti, bet 
žmogaus sąvokai ir, taip pat tos sąvo
kos supratimui, buvo atimta, sakytu
me, trečiasis matavimas, kai žmogaus 
buitis buvo apribota tik šiuo pasauliu, 
jo dvasios patirtis — tik šia žeme. Jei 
galima kalbėti apie pažangą trijuose 
matavimuose ir dviejuose, tai mums 
atrodytų, kad pažangos galimybės 
būtų didesnės trijuose matavimuose 
negu dviejuose. Kam kalbėti apie pa
žangą ir atimti žmogui trečiojo matavi
mo galimybes? Ypatingai, kai mes ne
turime jokių rimtų ir pastovių įrodymų, 
kad trečiojo matavimo nėra, išskyrus 
gana abejingos vertės tvirtinimą, kad, 
girdi, tikėti trečią matavimą yra nein

teligentiška ir nemodernu. Antra, žmo
gaus buities apribojimui šiuo pasau
liu, atimant jam trečiąjį matavimą, va
dinasi, antgamtę, duodama ši priežas
tis ir pagrindas. Galima ir reikia tikė
ti tai, kas įrodoma bandymu ir labo
ratoriniais daviniais, nes tai yra fak
tas. Kas per bandymo ir laboratorijos 
prizmę nepereina, tai turi būti vadina
ma nuomonės vardu. Nesunku supras
ti, kad nuomonė esminiai skiriasi nuo 
fakto jau ir dėl to, kad jos tikėtinumas 
nesiremia apčiuopiamu ir įrodytu da
viniu.

Abi šios sunkenybės, bet ypatingai 
antroji, žmogų ir jo patirtis apriboja, 
populiariai išsireiškus, laboratorija. 
Kitais žodžiais, visos tos tikrovės, ku
rioms neturime apčiuopiamų, laborato
rinių davinių, kurios išeina iš eksperi
mento ribų, neturi priklausyti prie tie
sos ir neturėtų būti dedamos į žmo
giškosios pasaulėžiūros ir įsitikinimų 
pagrindus. Deja, gana gerai žinome, 
kad yra tikrovių, net nekalbant apie 
antgamtę, kurių buvimo neįmanoma 
įrodyti laboratoriniu ir eksperimenti
niu būdu. Vis dėlto, tos tikrovės yra. 
Jos sudaro mūsų gyvenimo įspūdin
giausius momentus. Mes žavimės pa
siaukojimu, aukos dvasia, heroizmo 
kilnumu. Mus įkvepia garbingumas, 
teisingumas, nuoširdumas. Mes per
gyvename įkvėpimą, valios ryžtą, 
minties polėkį, sprendimo sunkenybes. 
O ką jau bekalbėti apie religinę ar net 
antgamtinę patirtį! Visi šie dalykai yra 
labai realūs ir tikroviški visiems tiems 
žmonėms, kurių patirtis siekia toliau 
negu laboratorinis ir eksperimentinis 
žmogaus apribojimas.

Čia kyla klausimas, ar entuziastin
gasis pažangos šūkis, nuaidėjęs pla
čiai ir garsiai, sukūręs ar perorganiza
vęs klasikinę žmogaus sąvoką, vietoje 
žadėtos pažangos nebus žmogaus ap
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ribojęs rėmais ir sąlygomis, kurios tuo 
pačiu apriboja ir kelius į pilnutinę pa
žangą?

II

Svarstant buitį mums pažįstamame 
pasaulyje, būtų galima sakyti, kad ji 
telpa į tris kategorijas, kurias galėtu
me išreikšti trimis matavimais. Pir
miausia, neorganizuota medžiaga, ku
rią būtų galima nusakyti vienu mata
vimu. Toliau, organizuota medžiaga, 
kuri apimtų tiek augalinį, tiek gyvuli
nį pasaulius. Ją išreikštume dviem ma
tavimais. Ir pagaliau organizuota me
džiaga, turinti sąmoningą savęs paži
nimą, kurią apibrėžtume trimis mata
vimais. Vadinasi, kai tiek akmuo, tiek 
medis, tiek gyvulys turi savitą buitį, 
bet neturi tos buities sąmoningo paži
nimo, tai žmogus, dėl savo proto ir jo 
dvasinių galių, sugeba pažinti savo 
buities esmę ir tikslą. Šitas sąmonin
gas savęs pažinimas žmogiškajai bui
čiai duoda tretįjį matavimą ir tuo pa
čiu iškelia jį virš vegetacijos ir gyvuli
nio pasaulio.

Krikščionybė pripažįsta žmogui šį 
trečiąjį matavimą radikaliai ir abso
liučiai. Apšvietos amžius šį matavimą 
atmetė, tokiu būdu atimdamas žmo
giškosios buities tikrovėms ir verty
bėms esmingąją perspektyvą. Mat, 
trečiasis matavimas yra ne tik ypatin
gasis žmogaus prigimties nusakytojas, 
bet jis suponuoja, kad žmogus — dėl 
savo vidinės sudėties ir dvasinių galių
— priklauso aukštesniam pasauliui.

Įvairios modernaus gyvenimo sri
tys liudytų, kad kažkokia paslaptinga 
įtaka, kažkoks sunkiai apčiuopiamas 
veiksnys tebebando atimti žmogių tre
čiąjį matavimą. Kad mūsų mintis iš
ryškėtų, bent trupučiui sustokime ties 
scenos menu ir literatūra, trumpai pa
žvelgdami į kelis atvejus.

Jau kuris laikas Amerikos dramos 
teatras didžiuojasi, ir su svariu pagrin
du, savo vienu didžiausių dramaturgu
— Tennessee Williams bei jo įspūdin
gais kūriniais. Williams turi ne tik 
vaizduotę, gyvenimo pulso pajautimą, 
ne tik stiprią išraišką ir originalumą, 
bet gerai pažįsta vaizduojamųjų tipų 
psichologiją ir sugeba besivystančiam 
veiksmui duoti nuolat augančią įtam
pą ir sukrečiantį finalą.

Įdomus, bet nelengvai išaiškina
mas dalykas, kodėl šis stipriai talen
tingas kūrėjas savo sceniniams veika
lams pasirenka išsigimėlius, dekaden
tus, labai įprasto normalumo stoko
jančius tipus ir jiems paprastai neduo
da nei dvasinio polėkio, nei transcen
dentinio sąmoningumo. Jo vaizduoja
muose charakteriuose, ypač pagrindi
niuose vaidmenyse, sutinkame nužmo
gintus žmones, nevykėlius ir silpnuo
lius. Tai asmenys, kurių akys žvelgia 
tik į žemę. Jų veidų ieroglifai, kai juos 
išskaitome, nebyloja apie pakilų kil
numą, apie pažangos ir gerėjimo rei
kalą. Jų interesai ir problemos ribojasi
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aistromis, instinktais. Jų gyvenime, at
rodo, nėra noro, nėra priemonių, nėra 
noro ir pastangų statyti tiltą, kuris 
jungtų Žemę ir Dangų. Žmogus vaiz
duojamas pelkėje, kurioje jis grimsta 
ir kitus traukia. Jo kalba vulgari. Jis 
sakosi daiktus, tikrovės ir vertybes va
dinąs tikraisiais jų vardais, bet pasiro
do, kad šis nusistatymas dažniausiai 
galioja tik lyties sričiai, kuri, nors ir 
labai svarbi, vis dėlto viso žmogaus 
gyvenimo tikrovėje neapima. Paga
liau, net pati lytis, kuri žmogiškosios 
buities rėmuose turėtų būti ne tik pras
minga, bet ir labai graži, kaip inty

miausia žmogiškosios meilės išraiška, 
vaizduojama grynai fizinio patrauki
mo rezultatu, o ne tokiu veiksmu, ku
riam turinį turėtų duoti disciplinuota 
žmogaus dvasia.

Tennessee Williams pristato tokį 
pasaulį, kuris jam, be abejonės, gerai 
pažįstamas. Vaizduoja jį įtikinančiai, 
įspūdingai ir dažnai meistriškai. Bet 
šis pasaulis dažnai neturi trečiojo ma
tavimo. Žinoma, Williams nėra išimtis. 
Jis atstovauja visą generaciją, ir ne 
vien Amerikoje, kuri vaizduoja žmogų 
ištikimą tik Žemei.

(Bus daugiau)

SAULĖ KALNŲ VIRŠŪNĖSE

AŽKAS yra prilyginęs 
didžiuosius žmones kal
nų viršūnėms, kurias 

saulė pirmiausia apšviečia ir vėliau
siai nuo jų pasitraukia. Jos šviečia vi
siems kaip kelrodis. Naudinga ir 
mums kartkartėmis pažvelgti į tokias 
žmonijos viršūnes, kurios spindi aukš
tybių šviesomis.

Admirolas Byrd — pietų poliaus 
tyrinėtojas

Didysis pietų ašigalio tyrinėtojas 
admirolas Byrd pasakoja: "Vienos sa
vo ekspedicijos metu pasijutau dėl ne
numatytų aplinkybių vienui vienas il
gą polarinę naktį. Dar niekada nebu
vo studijuotas tos ledynų klimato sura
kintos srities oras, todėl ten įsteigiau 
meteorologinę stotį. Taip pat stebėjau

ir šiaurės pašvaistę. Mano menkutė 
pastogė buvo palaidota po sniegu, o 
po kojomis buvo 800 pėdų storumo le
das".

Toliau jis pasakoja, kad kartais 
jautęsis lyg būtų pakliuvęs ant kitos 
planetos. Jis ten stebėjo pasaulio jė
gas, veikiančias tyliai, bet harmonin
gai. "Tačiau toje tyloje", jis pasakoja, 
"lyg jutau švelnų ritmą, gal būt, erd
vių muziką. Man kilo įsitikinimas, kad 
tas ritmas yra perdaug tvarkingas, 
perdaug harmoningas, perdaug tobu
las, kad būtų aklo pripuolamumo pa
darinys. Aš pajutau, kad visur čia turi 
būti tikslas, ir kad žmogus yra visa to 
dalis. Žmogus nėra atsitiktinai atsira
dęs, jo sutvėrimas turi būti tikslingas. 
Ir tokiu būdu, gyvendamas žemės ga
le, aš suradau savo tikėjimo patvirti
nimą".

t
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Paskui jam teko pergyventi dar 
sunkesnius įvykius. Štai kaip jis apie 
tai pasakoja: "Staiga man įvyko ne
laimė. Vidury polarinės nakties buvau 
apnuodytas angliarūkštimi iš sugedu
sios žibalinės krosnies. Kad būtų su
mažintos nuodingos dujos, buvau pri
verstas dvylika valandų paroje laiky
ti savo krosnį užgesintą. Pradėjo augti 
ledas lūšnelės sienose ir lubose. Jis 
jau daugiau nebetirpo. Greitai tie nuo
dai taip paveikė akis, kad mirgančios 
žvakės jau nedavė pakankamai švie
sos skaityti knygas, kurias turėjau su
sikrovęs lentynoje. Ir taip didžiumą 
laiko gulėjau miegamajame maiše, 
nieko tamsoje neveikdamas, tik mąs
tydamas. Jaučiau, kad gyvenu ant 
bedugnės krašto. Mano mintys buvo 
liūdnos. Jos pradėjo vis labiau ir la
biau mane užvaldyti... Bet supratau, 
kad privalau savo mintis valdyti ir 
paimti pilnon kontrolėn. Pradėjau jas 
tyrinėti ir mąstyti, ką galėčiau vaiz
duotėje surasti, kas man galėtų pa
dėti".

Jis ėmė ieškoti gilesnės dalykų 
prasmės. Suprato, kad žmonija darė 
didelę klaidą, manydama, jog progre
sas priklauso nuo kaskart galingesnių 
naikinančių ginklų išradimo. Taip pat 
žmonijos progresas nepriklauso nė 
nuo išradimo įvairiausių mechaniškų 
įtaisų, atnešančių žmogui daugiau pa
togumų, palengvinimo, įvairumų, pra
mogų ir visokeriopų pomėgių paten
kinimo. Tokiu būdu tik susikoncentra
vo žmogaus genijus medžiaginių 
mokslų srityje. Admirolas primena, 
kad tai neatnešė žmonijai tikrosios lai
mės. Medžiaginės jėgos blogis tapo 
grėsmė visai žmonijai. Nugalėti tam 
materializmo slibinui yra reikalinga 
moralinė ir dvasinė jėga. Žmonijai rei
kia pilnos laisvės išsilieti religinio gar
binimo srityje. Jis pabrėžia, kad žmo

nijos laimė priklauso nuo visų tinka
mo moralinių ir dvasinių jėgų sumobi- 
lizavimo.

Rašytojo “sesijos” su Dievu

Dramų, filmų ir televizijos tekstų 
kūrėjas Robertas St. Clair labai vaiz
džiai rašo: "Aš tikiu, kad malda yra 
pripažinimas Dievo ir savęs, kaip Die
vo vaiko. Malda tapo esminė mano 
gyvenimo dalis. Iš tų "sesijų" su Die
vu aš išeinu atsigavęs ir taikoje su sa
vimi bei visu pasauliu. Supratau, kad 
malda yra tobulas dvasinio augimo 
būdas.

Žurnalo "Boy's Life" redaktorius ir 
eilės knygų autorius J. Irving Crump 
pasakoja, kaip jis meldžiasi, kad Die
vas padėtų kūryboje duoti tai, kas ge
riausia, ir kad kūrybos vaisiai būtų 
Dievui malonūs: "Malda aš siekiu tap
ti vertas Jo meilės ir tokiu būdu pasie
kiu pilną pasitenkinimą".

Kitas rašytojas, karinių temų ana
lizuotojas, George F. Eliot atskleidžia, 
kaip jis susekė, kad jo maldos tada 
duoda geriausius rezultatus, kai jis 
pats visomis jėgomis stengiasi ta kryp
timi veikti: "Man tai yra įrodymas, jog 
aš turiu Draugą, kuris pažįsta, supran
ta ir atleidžia visas mano silpnybes, 
tačiau kuris taip pat žino, kad visi mal
davimai negali pakeisti taisyklės — 
bandyk, bandyk, ir pats pasieksi".

Pianistas Henry L. Scott taip dėsto 
savo pergyvenimus: "Visų pirma aš ti
kiu, kad visos mūsų maldos susilau
kia atsakymo, nors kartais tas atsaky
mas būna neigiamas. Tikėjimo lydi
mos maldos jėga yra taip didelė, kad 
mes turėtumėm melstis tik po rimtes
nio parengiamojo mąstymo. Malda 
neturėtų būti tik prašymas. Mus visa
da lydi Jo meilė, bet jeigu ir mes Jam 
parodytume meilės, būdami lyg Jo 
meilės atspindžiai savo šeimai ir savo
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artimui, tai savo nuosavybėje mes tu
rėtume nuostabią maldos galią. Ma
nau, kad savo maldose mes turėtume 
daugiau dėkoti už palaimą, kurią Die
vas mums nuolat teikia".

Yra malonu, kad moderniųjų auto
rių veikaluose randame tokių nuošir
džių tikėjimo prisipažinimų, kuriuos 
labai gražiai išreiškia rašytoja Mildred
B. Flagg: "Man malda yra ne tik kal
bėjimasis su Dievu, bet taip pat ir pa
klausimas bei laukimas Jo atsakymo. 
Malda man reikalinga taip, kaip sau
lės šviesa, lietus, maistas, drabužiai. 
Be maldos ir tikėjimo asmenišku Die
vu negalėčiau gyventi".

Inkaras Kristaus rankose

Panašių minčių galime rasti ir kitų 
žinomų visuomenės veikėjų raštuose. 
Kentucky gubernatorius Albert B. 
Chandler rašo: "Yra didelis suramini
mas ir stiprybė žinoti, kad tuo metu, 
kai mums gresia gyvenimo audrų vie
sulai, mes visada galime išsitiesti ir 
įleisti inkarą į Kristaus rankas. Žmo
gui būtinai reikia pastovaus, patikimo, 
nesikeičiančio draugo. Kai žmogus ži
no, kad prie jo yra Dievas, jis gali sto
vėti tiesos ir gėrio pusėje ir nepaisyti, 
kur krinta skeveldros. Pasakojama, 
kad Dievo Motinos bažnyčioje, Dani
joje, yra Kristaus statula, atrodanti vi
sai nepatraukli ir neproporcinga, kol 
žmogus nesuklumpa ant kelių ir nežiū
ri į ją, aukštyn pakeldamas galvą. Ta
da statula atrodo nepaprasto grožio ir 
ypatingos jėgos. Mūsų pasaulis šian
dien yra chaotiškas, ir niekas kitas jo 
negali išgelbėti, tik tinkamas panau
dojimas mūsų sulenktų kelių..."

Gydytojas dr. Paul Dudley White, 
širdies ligų specialistas, kurio patari
mų klausia net valstybės prezidentas, 
dėsto šias įsidėmėtinas mintis: "Mano 
ilgų metų patyrimas su pacientais ir

kitais žmonėmis įtikino, kad daugelyje 
atvejų malda turi palankios psichoso
matinės įtakos. Ji siekia nugalėti fizio
loginius baimės padarinius, ji padeda 
ramiai miegoti ir pailsėti, ji yra geres
nių pastangų akstinas. Tie maldos pa
dariniai yra asmeniški kiekvienam be
simeldžiančiam. Kaip religinių pamal
dų ir apeigų dalis, kur jungiasi visa 
tos šventovės bendruomenė, malda 
yra savos rūšies motivacija geresniam 
gyvenimui, doresniam elgesiui ir dva
siniam pakilimui. Kas gera dvasiai, 
tas taip pat yra gera ir kūnui. Kaip 
žmogus bežiūrėtų į pomirtinį gyveni
mą, vis tiek tikrai gali sutikti su šūkiu, 
kuris yra įrašytas vienoje Vesalijaus 
didžiosios anatomijos iliustracijoje — 
dvasia gyvena, visa kita miršta!"

Buvęs Minnesotos senatorius Ed
ward J. Thye drįsta skelbti: "Vieninte
lis tikras minties ir sielos saugumas 
bei ramumas, kuriuo mes galime ti
kėtis džiaugtis, kyla iš glaudaus ir 
tikro bendravimo su Dievu. Malda yra 
gyvybinė ir pagrindinė žmogaus su 
Dievu bendravimo dalis. Tai turtin
giausia bendravimo rūšis. Maldos bū
du žmogus įsigyja viliojančią progą 
apsilankyti pas Dievą. Jeigu šiame 
erdvių ir visatos ištyrimų amžiuje yra 
galima rasti taiką ir tikrą pažangą, ji 
turi ateiti pagal Dievo nuostatus. Jie 
yra galimi susekti Viešpaties dieviš
koje rankoje, kuri gali būti rasta ir pa
justa maldos keliu".

Ne vienas gali su radijo sporto di
rektoriumi Bill Stern patvirtinti: "Aš 
pasiekiau didelę vidaus ramybę tikė
jimo ir maldos dėka".

■
Mes Dievo prašome tai, kas mums pa

tinka, o Dievas mums duoda tai, ko mums 
reikia.

L e o n  B l o y
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TĖVAI IR VAIKAI
*   *   *

JONAS MIŠKINIS

v AIKAI yra ateities žmonės, busi
mieji mūsų pavaduotojai, mūsų darbų 
tęsėjai. Vaikas, atėjęs į šį pasaulį, yra 
gležnutis ir silpnutis padarėlis, kurį 
ilgą laiką turi lydėti švelni tėvų globa. 
Jį reikia maitinti, auklėti, mokyti. Ne
žiūrint didelės mokyklų pedagoginės 
pažangos, tėvai yra pagrindinis auklė
jimo veiksnys, kuris formuoja vaiko 
būdą, valią ir jausmus. Tėvai taip pat 
yra ir lietuvybės išlaikymo tvirtovė. 
Jie turi savo vaikams įkvėpti meilę 
gimtajai kalbai ir papročiams, turi 
įskiepyti vaikams pasiryžimo ir tėvy
nės meilės jausmus.

Toliau ateina į pagalbą mokykla. 
Neneigiant mokyklos auklėjamosios 
įtakos, vis dėlto ji daugiau rūpinasi 
vaiko proto lavinimu ir įvairių mokslo 
žinių praktišku teikimu. Todėl tėvų 
auklėjamoji reikšmė, pradėjus vaikui 
lankyti mokyklą, jokiu būdu neturi 
baigtis.

Valios ir jausmų auklėjimas

Tėvai turi būti sąmoningai ir rimtai 
auklėjimo darbui pasiruošę. Pirmiau
sia reikia kreipti dėmesį į vaiko valios 
ir jausmų auklėjimą, nes, jeigu vaikas

bus ir labai išlavintas visose srityse, 
bet be tvirtos valios ir kilnių jausmų 
jis nebus niekam naudingas. Valios ir 
jausmų auklėjimą reikia pradėti anks
tyvaisiais vaikystės metais, kai tik 
pradeda reikštis vaiko palinkimai ir 
formuotis pirmieji įpročiai.

Vaikai labai mėgsta sekti suaugu
sius. Mažesnieji tiesiog suaugusiuo
sius pamėgdžioja. Todėl yra labai 
svarbu, kad tėvai ir kiti suaugusieji 
šeimos nariai, vaikams matant, elgtų
si pavyzdingai. Jeigu vaikas matys 
blogus pavyzdžius, girdės tėvų bar
nius, keiksmus ir nuolatinę nesantai
ką, tai visos gražios kalbos ir naudin
giausi pamokymai nueis niekais. Lavi
nant vaiko valią draudžiant jam kokį 
dalyką, reikia, kad patys vaikai sąmo
ningai suprastų, kodėl tai daryti ir taip 
elgtis negalima. Ne bausmės baimė, 
bet sąmoningas supratimas turi lydėti 
vaiko veiksmus. Čia ir pedagogika 
aiškiai kalba apie sąmoningą draus
mę, bet ne apie mechanišką dresūrą. 
Jeigu vaikas neišmoks sąmoningai ap
sispręsti, tai labai dažnai tokia nesą
moninga dresūra išauklėtas, pajutęs, 
kad jam už jo veiksmus negresia jokia 
bausmė, pasielgs visai priešingai.
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P. Puzinas 

Bakūžė

Viena su kremu, kita su malda

Kartą turėjau progos pabuvoti vie
no pažįstamo inteligento šeimoje. Ten 
esant, atėjo laikas vaikams eiti gulti. 
Maža dukrelė, atsisveikindama savo 
mamytę, ją pabučiavo, o mums vi
siems pasakė labanakt. Kai ji buvo 
jau prie miegamojo durų, motina jai 
davė paskutinį patarimą: "Aušrele, 
gražiai atsigulk ir greit užmik! Tik ne
užmiršk gerai kremu ištrinti savo lū
pučių! Labąnakt, mažyte!" Čia tuoj 
prisiminiau ir kitą motiną, kurios pas
kutinis prisiminimas vaikams vakare 
buvo neužmiršt pasimelsti. Tad viena 
savo vaikus nakties poilsiui palydi su 
kremu, o kita — su maldą Aukščiau
siajam.

Kai mes buvome maži, visada mus 
motulė guldydavo, sukalbėjusi drauge 
su mumis padėkos maldelę, o pagul
džiusi dar palaimindavo savo motiniš
ku kryžiaus ženklu. Tai ir paaugus 
nebuvo liautasi atlikinėti maldų ben

drai su visa šeima, ypač prieš gulsiant 
vakare. Visi žinome, kad tėvai vai
kams yra pirmasis ir aukščiausias 
idealas. Į juos nusižiūrėję, jie formuo
ja savo papročius, stropiai sekdami 
tėvų pavyzdžiu. Tad ir išmintinga ir 
susipratusi motina, ugdydama savo 
vaikuose pamaldumo dvasią, neturė
tų sakyti: "Vaikai, eikite pasimelsti!" 
Bet ji juos kviečia bendrai maldai, sa
kydama: "Vaikai, eikime pasimelsti!" 
Vaikas visai kitaip žiūri į maldą, jeigu 
jis vienas kur nors kampelyje atsi
klaupęs turi atlikti maldos pareigą, 
lyg kokią baudžiavą, ir visai kitaip, 
jeigu jis mato, kad ir tėveliai drauge 
su juo meldžiasi.

Ar negražus yra reginys, kai šei
mos tėvas ar motina vakare dėkoja 
dangiškajam Tėvui už praleistą dieną! 
Tada ir vaikai pradeda jausti dėkin
gumą savo tėvams. įpročių reikšmė 
auklėjime šiandien per mažai yra ver
tinama. Tačiau žmogaus vėlesnis ge-
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rumas ar blogumas daug priklauso nuo 
jaunystėje įsigytų įpročių. Taigi, ir 
kasdieninė meldimosi praktika, jeigu 
reguliariai atliekama ir ypač neužmirš
tama vaiko augimo ir brendimo am
žiuje, išsivysto į tvirtą įprotį. Tas įpro
tis palaikys jo santykius su Dievu ir 
vėlyvesniame amžiuje.

Neseniai teko spaudoje skaityti 
jaudinantį atsitikimą, kai į namus įsi
laužė plėšikas ir buvo bebandąs atlik
ti savo nusikaltimą. Tik staiga jis išgir
do vaiko vakarinę maldą, garsiai kal
bamą. Plėšikas susijaudino ir išbėgo 
iš namų, atsisakęs savo negarbingo 
plano. Tai yra visai suprantamas da
lykas: jame buvo pažadinti vaikystės 
atsiminimai, kai ir jis, sudėjęs ranku
tes, vakarais melsdavosi. Tų nekaltų 
dienų prisiminimas jį sulaikė nuo nu
sikaltimo.

Vengtinas gąsdinimas

Labai klaidingai elgiasi tie tėvai, 
kurie visokiais gąsdinimais nori įdieg
ti savo vaikams palinkimą daryti ge
ra ir bijoti to, kas bloga. Vieni vaikus 
gąsdina tėvo diržu, kiti "ubagu su 
maišu", o kiti net Dievu. Vaikams pra
dėjus triukšmauti, motina šaukia: "Nu
tilkit! Dievulis jus mato. Jis ateis ir jus 
įmes į pragarą!" Arba pasako: "Neiš
dykaukit! Jau ateina tėvas ir jus išlups 
diržu. Tai bus jums neklausyti!" Tokio 
"auklėjimo" išvada labai aiški: vaikai 
pradės lygiai bijoti ir nekęsti tiek tėvo 
diržo, tiek paties tėvo, tiek gerojo Die
vulio.

Dažnai tėvai griebiasi ir tokių gra
sinimų: "Jei meluosi, tave Dievulis tuoj 
nubaus!" Dar pusė bėdos, jeigu vai
kas paklauso to grasinimo ir pasako 
teisybę. Bet kas tada, jei užsispyręs 
vaikas vis tiek pameluos? Jis po to pa
matys, kad toji tėvų pranašauta baus
mė neatėjo. Vaiko sąmonėje kils min

tis, kad tėvai jį tik kvailina, apgaudi
nėja ir jam meluoja, O gal jis pagal
vos, kad to rūstaus Dievulio visiškai 
nėra, kaip nėra ir to "ubago su mai
šu", kuris niekad neateina ir vaikų ne
išneša, nors tėvai ir pasakojo, kad jis 
atėjęs išneša blogus vaikus. Kaip tė
vai tada galės jį įtikinti, kad yra Die
vas, kad reikia melstis? Gal tada jau 
bus veltui visos jų pastangos.

Tad patyrę auklėtojai jau seniai 
ragina vengti tokių gąsdinimų ir gra
sinimų. Bet tai dar nereiškia, kad ko
vojant su vaikų melu ir kitomis blogy
bėmis, nereikia priminti Dievo ir Jo 
įsakymų. Jokiu būdu! Dievas negali 
būti atskirtas nuo auklėjimo. Apie Jį 
reikia kalbėti, bet kalbėti gražiai ir tei
singai, kaip apie mylintį tėvą, bet ne 
kaip apie kažkokį "baubą".

Vaikų melavimo ydos

Vaiko pasaulis yra skirtingas nuo 
suaugusiojo. Tačiau tas, kuris gyvena 
melu persisunkusioje aplinkoje, tam
pa jo pamėgdžiotoju. Vaikas labai 
greitai supranta šeimynines ir sociali
nes melagystes, kai jam meluojama, 
norint priversti klausyti. Dažnai tėvai 
vartoja tokius "auklėjimo" posakius: 
"Jeigu išdykausi, tave ragana pagaus. 
Jei per daug kalbėsi, apsirgsi. Jei ne
išvalgysi savo sriubytės, mirsi". Šie 
tėvų posakiai paeina nuo prietaro, 
kad suaugusiųjų teisybė neturi būti 
vaikams teisybė. Apgaudinėjamas 
vaikas taip pat įpranta apgaudinėti, 
nes jis nori būti didelis ir persiima 
suaugusiųjų pavyzdžiu. Be to, jeigu jis 
dažnai erzinamas ir įžeidžiamas, tai 
įpranta tylėti ir slėpti savo vidaus pa
saulį. Verčiamas pasakyti, meluoja. 
Kartais toks įprotis meluoti lydi vaiką 
iki subrendimo, o dažnai pasilieka ir 
toliau.
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Vaikas dažnai meluoja ir žaisda
mas. Jam patinka kombinuoti, kurti 
komedijas, sekti pasakas, kai ką pa
keisti kitaip, sugalvoti visai naujas is
torijas. Kartais vaikas meluoja, norė
damas padaryti tėvams malonumą. 
Kartais įvairios mandagumo formos 
įpratina vaiką meluoti. Pavyzdžiui, tė
vai įsako vaikui svečiams tai sakyti, 
to nesakyti, tai nutylėti. Taip pat savi
meilė, tuštumas, noras kokio nors ma
lonumo dažnai verčia vaiką meluoti. 
Interesas ir smaguriavimas čia vaidi
na nemažą vaidmenį. Tačiau tikra me
lo nešėja yra baimė. Kuris mokinys 
nesiskundė "galvos skausmu", kai ne
mokėjo pamokos?

Tad norint pašalinti sąmoningą vai
ko melą, reikia pirmiausia šalinti so
cialinius ir šeimyninius prietarus. Juk 
žinoma, kad vaikuose melas reiškiasi 
dažniau negu suaugusiuose. Suaugu
siuose melas dažnai yra tik vaikystės 
liekana. Bet nesąmoningą melą, paei
nantį tik iš vaiko vaizduotės, negali
ma vadinti melu, tai yra tik savotiš
kos pasakos.

Varžymas užmuša iniciatyva

Daug kartų teko girdėti tėvus kri
tikuojant mokyklas, kuriose mokymas 
bei auklėjimas atliekamas laisvai, be 
prievartos, vaikams žaidžiant, visiškai 
patenkinant vaikų smalsumą ir inicia
tyvą. Reikia žinoti, kad ir vaikas pa
mėgsta tą darbą ir dirba su atsidavi
mu, kuris jam patinka, kuriam jis pats 
gali parodyti iniciatyvos. Nepedago
giškas vaiko varžymas užmuša jo ini
ciatyvą, jis netenka lankstumo ir tuoj 
išsisemia. Dažnai vaikai dėl šių prie
žasčių tampa išsiblaškę ir užsidarę.

Be to, nuolatiniai griežti tėvų bari
mai ir vaiko atstūmimai nuo savęs, 
varžant kiekvieną vaiko laisvą žodį, iš
augina jame pažeminimo jausmą, ku

ris jį lydi visą gyvenimą. Įpratęs būti 
žeminamu ir niekinamu, vaikas kar
tais tampa abejingu visa kam ir nie
ko neišdrįsta gyvenime nuveikti. Bai
mės jausmas jį sulaikys prie kiekvie
no slenksčio arba išsiugdys nesimpa
tingas, nieku nepasitikįs charakteris. 
O gerose auklėjimo sąlygose iš tokio 
vaiko galėtų užaugti labai teigiama, 
pilna sumanumo ir valios asmenybė.

Nežeminti savo vaiku!

Yra tėvų, kurie savo vaikams duo
da pajusti, kad jie yra kvailiukai ir ne 
tokie gabūs kaip kaimynų vaikai, kad 
iš jų nebūsią nieko gero. Toks tėvų el
gesys gali visiškai sužaloti vos be
bręstančius jaunus daigelius. Panašių 
dalykų vaikams ne tik nereikia niekad 
sakyti, bet nereikia leisti net tai pa
justi. Kiekvienas vaikas taip turėtų 
būti auklėjamas, kad tikėtų savo pasi
sekimu, kad įvertintų Dievo jam duo
tus gabumus ir įsitikintų, kad su jais 
galės daug gero padaryti ir būti visuo
menei naudingas žmogus. Kiekvienam 
vaikui tėvai ir auklėtojai turėtų įkvėp
ti mintį, kad svarbiausias jo tikslas 
yra išvystyti ir žmonijos gerovei pa
naudoti viską, ką gero jis savyje turi. 
Kiekvienam vaikui reikėtų aiškiai nu
rodyti, kad jame glūdi neriboti gali
mumai. Reikia jam pabrėžti, kad visi 
iš jo laukia didelių dalykų ir kad jis 
sugebės tai įvykdyti.

Dažnai tėvai galvoja, kad visos jų 
pastangos eina veltui ir kad visi jų 
žodžiai vaikų nepaisomi, užmirštami. 
Bet praktika aiškiai rodo, jog ne visi 
geros sėklos grūdai žūsta. Daug jų lie
ka jautrioje vaiko širdyje, tėvams net 
nepastebint ir nieko nežinant. Kartais 
jie labai gražiai išauga ir išbujojo. 
Todėl niekad nereikia gailėtis pastan
gų, laiko, rūpesčio ar gerų žodžių, no
rint užkariauti jaunas vaikų širdis.

215



ŠVENTAJAME TREJETE
*   *   * 

PETRAS LIPPERTAS, S. J.

Gegužės mėnesio "Laiškuose" A. 
K. atspausdino gražų laišką būsima
jam kunigui, pasakydamas, ką apie 
jį galvoja pasaulietis. Šią vasarą du 
lietuviai jėzuitai, G. Kijauskas ir K. 
Trimakas, gavę kunigystės šventimus, 
žengia prie Dievo altoriaus. Visada di
džiai išmintinga žvelgti į save kitų aki
mis. Dėl to tas laiškas vertingas tiek 
jiems, tiek kitiems kunigams. Skaityto
jams gal bus įdomu pamatyti irgi gra
žų, bet priešinga kryptimi plaukiantį 
dalyką — laišką, kuriame kunigas pa
sako, ką jis galvoja apie pasauliečius. 
Ir jiems galioja taisyklė, jog didžiai 
naudinga pažvelgti į save pro kito aki
nius. Neviena mergaitė neseniai tapo 
arba netrukus taps žmona. Tokiai laiš
kas ir parašytas. Jo autorius — Petras 
Lippertas, S. J., palyginti jaunu miręs 
gabus radijo kalbėtojas ir rašytojas.

Vertėjas

Tėvai taip turi auklėti vaikus, kad 
juose įgytų autoriteto ir pagarbos, pa
remtos meile, o ne baime. Vaikas nėra 
koks nors už suaugusį žemesnis pa
stumdėlis, bet vertas pagarbos visuo
menės narys, nuo kurio priklausys 
šeimų ir žmonijos ateitis.

Brangioji Ponia,

Štai visa praūžė. Padėjote į šalį sa
vo vestuvių suknelę, svečiai išsiskirs
tė, gėlių puokštės nuvyto, vėl prasidė
jo kasdieninis gyvenimas. Tačiau pra
sidėjo nebe tokios dienos, kaip anks
tyvesnės, o visai naujos: prasidėjo 
jaunos žmonos gyvenimas. O vis dėl
to tai drauge ir kasdienybė. Dabar ga
lime visiškai ramiai pakalbėti apie tą 
didelę, sunkią mįslę, apie kurią man 
taip dažnai susirūpinusia širdimi esate 
užsiminusi. Apie šitą mįslę galvojote, 
klausėtės jos tylios, bet kartu ir su
krečiančios bylos, kai tarėte prie alto 
riaus savo sutikimo žodį, kai į jus bu
vo nukreipti šimtai besidžiaugiančių 
arba pavydinčių akių, kai aplinkui 
spaudėsi sveikintojai, kai ant Jūsų lū
pų, rodos, be mažiausio šešėlio šypso
josi giedra ir laimė. Tačiau šita šypse
na buvo priverstinė; ji vargingai lai
kėši audrotoje skausmo ir baimės jū
roję. "Nesuprantu", rašėte, "kodėl aš 
negaliu būti laiminga, kaip kitos su
žieduotinės. Visi mane laiko laimin
giausiu žmogumi. Ir Tamsta negalite 
manęs suprasti".

O gal vis dėlto suprantu? Jūsų ves
tuvių dieną aname tolimame mieste
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Jus prisiminiau. Žinojau, kas dedasi 
Jūsų sieloje, ir mane patį apėmė rim
tis. Žinau, kad daug kitų taip pat gal
voja ir jaučia panašiai kaip Jūs, ir ga
lėtų rašyti tokius pat rimtus sužadėti
nių laiškus, tarsi reikalas eitų apie 
mirtį. Jie veik raidė raidėn vienas į ki
tą panašūs: visuose išreikšta ta didelė 
tvarinio baimė prieš tvarinį. Toks var
das jai geriausiai tinka. Vedybos — 
tai atsidavimas vargingam, silpnam, 
kito ieškančiam tvariniui — visiškas 
atsidavimas, iki paskutinio atodūsio. 
Kaip gi galėtų sielai nesidaryti bau
gu? Kaip jinai, norinti ir turinti kilti 
aukštyn, gali nevirpėti, turėdama nusi
leisti į sutvertas žemumas, virš kurių 
dargi, tartum debesis kabo galimybė, 
tiesiog pavojus, visiškai ir amžinai pra
rasti Dievą?

O jei vedybos ir netampa visiškas 
atsidavimas tvariniui, tai mažių ma
žiausiai įvyksta skilimas, pasidalini
mas, kuris net tokiam tvirtam ir pa
saulį užkariaujančiam žmogui, kaip 
Paulius, atrodė taip baisiai, kad manė 
galįs jį pastatyti prieš akis kaip pa
vojų, už kurį didesnio nebegali būti: 
"Vedęs rūpinasi tuo, kas yra pasaulio, 
kaip jis patiks žmonai, o žmona vyrui, 
ir yra pasidalinęs". Žiūrėkite, čia iš 
tikrųjų stovi tas žodis. Jus visada taip 
gąsdinęs, tartum kokia kaltė: Pasida
linęs! Jūs juk nuo pat jaunystės norė
jote visiškai priklausyti Dievui. Kaip 
dažnai nesuskaitomose maldose, ku
rias vidaus sielvartas buvo padaręs 
bežodėmis, Viešpatį užtikrinote: "Vien 
Tu!" Ir štai dabar nusiminusi klausia
te: "Kaip galima visiškai priklausyti 
vien Dievui ir drauge būti žmona, pil
nai patinkančia savo vyrui?"

Norėčiau Jums šį tą pasakyti, kuo 
turite tuo tarpu patikėti: apie Jus ir pa
našius šv. Paulius iš viso nekalba. Jo 
kalbama apie tuos, kurie dar nevisiš

kai trokšta Dievo, bet nori visai arba 
dalinai pasilikti prie tvarinio. Tokiems 
vedybos, aišku, tikrai yra pančiai. Ta
čiau Jūs jau esate prie Dievo ir nuo jo 
ateinate pas vyrą, kad kaip tik jame 
vėl Dievą sutikus. Mat, kas Jį kartą 
surado, ras ir toliau visada, visur. To
kiam Jis kalba iš visų tvarinių, švie
čia iš visų spindinčių daiktų. Toks 
žmogus nešiojasi Dievą su savimi, sa
vo paties sieloje, ir visiems Jį spindu
liuoja. Taip ir Jūs turite tikėti, jog se
kate vien Dievo balsą toje tarnaujan
čioje meilėje, kuria mylite savo vyrą. 
Tai daryti turite išmokti. Išmokti ma
tyti Dievą, kaip kasdieninį svečią, 
vaikščiojantį ir viešpataujantį Jūsų 
šeimos gyvenime. Jis gi pasakė: "Jei 
kas pildo mano valią, mes pas jį atei
sime ir pasidarysime sau buveinę". 
Turite išmokti to didžio, rimto pasiti
kėjimo Dievu, kurs pripildo sielą taikia 
gaiva, ir kurio tiek buvo Apreiškimo 
Mergelėje, Dievo pasirinktoje Motina: 
"Štai aš Viešpaties tarnaitė! Teesie 
man pagal Tavo žodį!"

Žinote juk, kad žemėje negalime 
Dievo matyti tiesiog, o vien tarsi at
spindyje ir mįslėje. Bet to, kas toliau 
seka, atrodo, kad nežinote — mes Jo 
negalime tiesioginiai paimti ir laikyti, 
o vien ištiesdami savo rankas mįslei, 
kurioje Jis prieš mus išeina, kurioje Jis 
mums kartu pasislepia ir apsireiškia. 
Dievas — tai Jo valia. O ta Dievo va
lia ir yra Jūsų vyre, mažyčiuose, ku
rių, gal būt, turėsite, Jūsų namuose ir 
namų ruošoje, visose moters pareigo
se. Kaip tad galėtute Dievo nerasti, 
jei iš Jo visiškai nesate išėjusi ir netu
rite reikalo išeiti? Ko tad skundžiatės, 
neprotinga siela, rašydama: "Iš vedy
bų gyvenimo tamsumos aš niekados 
negalėsiu rasti kelio į Dievą. Mano di
džiausia kančia yra mintis, jog esu 
nuklydusi iš Jo kelių"?

217



Ir jei šitoje didžiulėje keliaujančių 
piligrimų gatvėje susitinka du žmonės 
ir pasiryžta, padavę vienas kitam de
šinę, keliauti drauge, du žmonės, abu 
Dievuje gyveną, judą ir esą — Jūsų 
vyras toks yra! — o, tada nugrimzdęs 
rojus vėl iškyla iš jūrų gelmių; tyros ir 
šventos meilės draugystės rojus, kuris 
apima tris asmenis, nuostabų trejetą—- 
du žmones ir jų Dievą. Vienok jie nėra 
trys, bet viena, viena, viena, "vienoje 
dvasioje"... Tokioje dviejų žmonių mei
lėje nebėra tos nelaisvųjų, suvaržytų
jų baimės ir svyravimo, negalinčio pa
sitikėti savo netvirtu ir sunkiu, it žemė, 
žingsniu. Joje taip pat nebėra nieko 
neskaistaus. Ten visa yra tapę dovana 
vienas antram — dovana ir leidimu 
save apdovanoti, o ne egoistišku ėmi
mu, godžiu ir dėl to gėdinančiu. Visa 
regima tada tampa to sielos atsidavi
mo išraiška ir simboliu, ir dėl to taip 
pat pasidaro sudvasinta, perregima, 
kristališka; ten nebegali būti prikibu
sios nė mažiausios liūdinančios ne
skaistybės dulkelės. Tokiems žmo
nėms visa tampa skaistu. Žinoma, iki 
šitos aukštumos, kur tas stebuklas iš 
tikrųjų įvyksta, toli. O vis dėlto visada 
pasitaiko žmonių, kurie prie tos viršū
nės priartėja. Iš tos aukštumos yra kar
tą man atėjęs laiškas, atsiųstas sielos, 
kuri, kaip ir Jūs, turėjo sunkiai kovoti, 
kol pilnai suprato prakilniąją meilės 
dainą: "Iš jos (tos meilės dainos)", ra
šo, "skamba mano vyro balsas, o ja
me — Dievo... Tas Viešpaties balsas 
atneša saulės ir prie Jo širdies išsipai
niojo gyvenimo mįslė; amžinųjų erd
vių tyla ateina į neramią ir ieškančią 
širdį. Jis nemažina žemiškos meilės ir 
neleidžia jos jausti tartum kokios au
kos. Visa tampa viena: aš priklausau 
savo vyrui ir tuo — Dievui. Esu laimin
ga. Ir vis dėlto neišsivaduoju iš nera
mumo ir nepasitenkinimo savimi bei

tuo, ką nuveikiu. Mane pripildo dide
lis geresnio, pilnesnio gyvenimo ilge
sys".

Ar šitas pabaigos sakinys Jus taip 
pat nustebino kaip ir mane, kai pirmą 
kartą skaičiau? Bet jis sako tiesą! Čio
nai žemėje prakilnioji meilės daina vi
suomet turi taip baigtis. Tiesa, tyra ir 
šventa meilė padaro stebuklą, kad 
esame visiškai patenkinti Dievu ir Jo 
tvariniais. Bet ji taip pat pažadina 
šventą nepasitenkinimą savimi ir tuo, 
kas padaroma. Be kančios negyvena
ma meilėje, sako viena sena, pamaldi 
ir šventa knyga. Šalia visos mūsų že
miškos meilės, kad ir kaip ji būtų tyra 
ir patiktų Dievui, šalia visko, ką mes 
duodame ir kuo dalijamės, kad ir kaip 
tai būtų daroma savęs neieškant, vi
sada reikia dar vieno ypatingo mylin
čio žodžio, kurio negali ištarti nei ku
nigas, nei vyras, o vienas Dievas, ku
ris yra jį sau pasilaikęs ir kiurio čia 
žemėje netaria. Tik šitas žodis mus iš
vaduos iš paskutinės abejonės, šven
tųjų abejonės — abejonės dėl savo 
meilės. Ta kančia yra skausmas dėl 
nepasiekto idealo, kuriuo ir Jūs taip 
baimingai skundžiatės. Už šitą skaus
mą turėtute Dievui dėkoti. Jis yra pas
kutinis laiptas prieš mūsų atbaigimą, 
ir to laipto negalime šiame gyvenime 
peržengti. Palaimintas, kas jį bent pa
siekė. Dievui pašvęsta skaistybė savo 
pagrinde kaip tik ir atspindi tą meilės 
atbaigties alkį ir troškulį. Tai ir yra 
svarbiausia priežastis, dėl ko Kristus 
ir apaštalai ją stato aukščiau už vedy
bas, kurios tą savęs neieškančią ir ty
rą meilę atspindi ne savo kūno realy
bėje, o tame, ką ta kūnų jungtis ženk
lina tam ženklui atitinkančioje sudva
sintoje etikoje. Tačiau jei kur nors du 
mylį žmonės galėtų šitą didžiąją kiek
vienos vedusiųjų meilės etikos paslap
tį, tą giesmių giesmę — kuri tyriausiai
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KAS YRA MOTINA?

VINCAS ŠALNIUS

(Keletas pastabų dėl A. Grauslio straips
nio penktame “L. L.” numeryje)

V IENAS sunkiausių dalykų žmogui, 
kol jis šiame pasaulyje gyvena, yra 
išvengti vienašališkumo. Noromis ar 
nenoromis, sąmoningai ar nesąmonin
gai, kiekvienas mūsų yra linkęs nu
krypti į vieną kurią pusę, pasirinkti 
vieną kurį iš daugelio savo patirties 
aspektų ir jį sudievinti.

Nenorėčiau ir pats nusikalsti tuo, 
ką noriu kituose pastebėti. Penktasis 
šių metų "Laiškų Lietuviams" numeris

skamba Kristaus vedybose su Bažny
čia — be pertraukos suprasti ir visiš
kai tyrai giedoti, tada ir moterystė sto
vėtų šalia mergystės betarpiškai prieš 
angos vartus į Dievą.

Mes juk, galų gale. Jame viename 
ilsimės, ar per gyvenimą keliautume 
skaistybe mus su Dievu sužiedavusio
je vienatvėje, ar šventame trejete, my
lėdami žmogų Dievui patinkančia mei
le. Kaip viena, taip ir kita nėra pasku
tinis tikslas ir prasmė, bet vien indas 
ir forma, šventa užtvanka, tarp kurios 
gilių ir tvirtų sienų ūžia ir kyla pilnas 
pažadų gyvasis vanduo, duodąs kiek

yra ypatingai puikus, išsiskiriąs iš ki
tų tiek savo straipsnių aktualumu, tiek 
gyvumu. Bendrai, "Laiškus Lietu
viams" aš labai vertinu. Mano nuomo
ne, tai pats geriausias lietuvių religi
nis leidinys. Linkiu, kad jis galėtų vis 
daugiau lietuvių namų ir širdžių pa
siekti.

Tačiau minėtame numeryje buvęs 
straipsnis apie motiną yra nerealus. 
Pradedant motinos apibrėžimu, bai
giant jos visišku suabsoliutinimu. Mo
tinos sąvoka apima daug daugiau ne
gu moterį, dėl mūsų kentėjusią fizinius

vienai vienatvei ir kiekvienai meilės 
draugystei turinį, kad netaptų tuščias 
šulinys.

O Jūs? Turite laukti to paskutinio, 
išvaduojančio žodžio, visiško savo 
būties patenkinimo, ar priklausytute 
vyrui, ar ne. Tačiau nebūkite baugi! 
Jumyse jau šniokščia pasotinimo van
duo; jau pakeliui į Jus paskutinysis 
žodis, kuriuo turi baigtis visos meilės 
dainos, kuriuo pats Dievas gaiviai ne
vedusiųjų ir vedusiųjų sieloms tars: 
"Myliu tave! Myliu jus!"

Vertė A. Tamošaitis, S. J.



P. Kaupas 

Kalnų peisažas

skausmus. Motina yra moteris kaip 
gyvybės davėja. Ir kaip žmogus nėra 
vien nuo suaugusio kamieno atsisky
ręs augalas, taip ir jo gyvybė nesiri
boja biologiniu pasauliu. Be valgio ir 
drabužio yra dar daug svarbesnių da
lykų. O kad biologinis ryšys ir dvasi
nė meilė dar toli gražu ne būtinai eg
zistuoja drauge, tai ne visi taip greitai 
pastebi. Motina, kuri būtinai reika
lautų sau aklos meilės ir pagarbos, 
pasiremdama tik savo vieną kartą, 
gal dar nesavanoriškai, iškentėtais 
skausmais, dar nebūtų verta tikros 
motinos vardo, jeigu atsisakytų savo 
vaikui suteikti esminės namų šilimos, 
reikalingos jo jausminiam subrendi
mui, jeigu atsisakytų jį pripažinti nau
ju, laisvu ir savarankišku žmogumi. 
Dar daugiau — jeigu fizinės gyvybės 
davėja išnaudotų vaiko bejėgiškumą, 
jeigu laisvai nutrauktų jo užsimezgu
sią, bet dar negimusią gyvybę, tai ją 
ne vienas galėtų teisingai pavadinti 
žmogžude.

Kad yra ir blogų motinų, niekas 
neabejoja. Pasakos joms skiria pamo

čių ir raganų vardus. Gal tik per ma
žai pagalvojama, kiek daug jų gyve
na ir mūsų visuomenėje. Jų skaičius, 

modernaus gyvenimo palaikomas, 
neina mažyn. Yra grynai biologinių 

motinų, kurios "laiko" vaikus savo 
malonumui, kurios juos kaip lėles 

rengia ir puošia, kad galėtų jais pasi
girti kitiems. Yra motinų, kurios pa
laužia savo vaikus, dar nesubrendu
sius, savo nesuvaldomu pykčiu, nie

kinimu ir įvairiomis vidinėmis proble
momis, kurių jos pačios išspręsti ne

pajėgia. Yra motinų, kurių nepakelia
mai skaudūs ir neretai perdėti išgyve

nimai, nesiliaują tėvui daromi prie
kaištai, savęs pačių idealizavimas 

ieško vos septynerių ar dešimties me
tų vaiko sieloje klusnaus klausytojo ir 
mažiausios abejonės nedrįstančio pa

rodyti užjautėjo. Čia jau nekalbame 
apie fizinės galios piktnaudojimus. 

Niekad neužmiršiu to penkerių metų 
berniuko, kuriam įniršusi motina gi

liai perkirto veidą ir kuris tada, krau
ju pasruvęs, ramiai ir liūdnai jai pa

sakė: "Tu esi ragana!" Manau, kad
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tada pats Dievas kalbėjo to vaikučio 
lūpomis...

Yra motinų, kurioms vaikai turi at
stoti jų tėvų ar vyrų vietas, kurios pri
verčia vaikus užsidėti jų parinktą pa
šaukimą, kurios taip juos išauklėjo, 
kad jie arba visai nevestų bei netekė
tų arba rinktųsi tik joms priimtinus as
menis. Visa tai yra taip pat vykdoma 
"motinos meilės" ir "dėkingumo" var
dan. Nenuostabu, kad ir tokie vaikai, 
vėliau patys į tėvų vietas patekę, to
liau tęsia savųjų tėvų pradėtą darbą, 
būdami vaikams šalti ir griežti. O kiti, 
iš baimės būti griežtais, leidžia savo 
vaikams visiškai tapti laukiniais. Tai 
yra užburtas ratas, į kurį ne vienas 
patenka.

Laimingas yra vaikas, kuris yra tu
rėjęs tikrą motiną. Motiną, kuri jam 
davė ne tik kūno gyvybę, bet sufor
mavo ir harmoniškai veikiančius 
jausmus, kuri jam rodoma pagarba ir 
meile išmokė jį gerbti bei vertinti ir 
save, išmokė matyti Dievo atspindį 
kiekviename žmoguje; motiną, kuri 
jam davė savo gyvenimu pavyzdį, ko
kio dėkingumo ir pasiaukojimo yra 
vertas mūsų Sutvėrėjas. Toks vaikas 
yra pilnai pagimdytas, pilnai išnešio
tas ir išauklėtas. Jam nereikės klai
džioti ir blaškytis po pasaulį, ieškant 
bent truputėlio tikros meilės ir šviesos. 
Už namų slenksčio reta kam pavyks
ta surasti tikrąją laimę ir šviesą.

Kai kas tikrąją meilę dar suranda 
kitoje moteryje. Tad yra neteisinga 
straipsnio mintis, kad "visokia kita 
meilė moteriai ar moters vyrui, ją ana
lizės spinduliais peršvietus, yra pilna 
nesąmoningos savimylos"... Ir šv. Po
vilas, kartodamas Mozės knygoje už
rašytą mintį, sako, kad vyras ir mote
ris dėl vienas kito meilės paliks net

savo tėvus ir susijungs į vieną kūną. 
Be abejo, tai yra labai kilnu ir gražu, 
nes apaštalas sako, jog tai yra "dide
lis sakramentas" (plg. Efez. 5, 31-32).

Kai kas tikrą meilę randa auklėto
juose, mokytojuose, drauguose. Yra 
kunigų ir vienuolių, kurie tikrai pras
mingai gali būti vadinami tėvo ar mo
tinos vardais. Čia jau nekalbama apie 
Dievo Motiną, kuri, gimdydama Kris
tų, galima sakyti, ir mus pagimdė am
žinajam gyvenimui. Nekalbame nė 
apie Amžinąjį Tėvą, be kurio nebūtų 
ir mūsų meilės. Jo vieno meilė yra pil
nai skaidri. Jo vieno meile galima vi
siškai neabejoti. Jis vienas tikrąja 
prasme rūpinasi mūsų likimu. "Ar ga
li motina užmiršti savo kūdikį, ar gali 
nepasigailėti savo kūno vaisiaus? Ir 
jei net ji užmirštų — aš tavęs neuž
miršiu! Kaip motina guodžia savo vai
ką, taip aš jus guosiu... nešiosiu jus 
ant savo rankų, supsiu ant savo ke
lių..." (Iz. 49, 14-15; 66, 12-13).

Šioje žemėje viskas turi savo ribas. 
Turi jas ir kiekviena motina. Ir nors 
gera motina yra brangus Dievo at
spindys, bet negalima ir jos sudievin
ti. Kokia bebūtų mūsų pačių patirtis, 
kaip mes benorėtume tą savo patirtį 
uždėti kitiems, turime būti atsargūs ir 
objektyvūs. Kiekvienas perdėjimas, 
net ir geriausiais norais daromas, ve
da šalin nuo tiesos, tad tuo pačiu ir 
nuo Dievo.

Tai, žinoma, yra vienam žmogui 
sukeltos to straipsnio mintys. Jos at
skirai paimtos taip pat nėra pilnos ir 
tobulos, nes jos bandė pabrėžti antrą
ją, priešingą pusę. Bet gal kai kas iš 
skaičiusiųjų sugebės virš abiejų pusių 
iškilti ir atleisti ne vien tam, kuris drį
so čia tas mintis pareikšti, bet ir vi
siems kitiems panašiai galvoj antiems.
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ČIURLIONIO GALERIJA įsteigta Či

kagoje, Jaunimo Centre, 1957 metais spa

lių mėn. 20 d. Jos įkūrimo akte yra para

šyta: “Lietuvių dailininkų kūrinių atrin

kimui, apsaugojimui ir išlaisvinton bei 
nepriklausomon Lietuvon perkėlimui 

įkurta Čikagoje lietuviu tautos didžiojo 

kūrėjo ir genijaus Čiurlionio Galerija. 

Kūrinių fondo globėjas yra Lietuvos tei

sėtas konsulas Čikagoje. Čiurlionio Gale

rijos kūriniu juridinis savininkas, iki Lie

tuvos išlaisvinimo ir nepriklausomybės 

atkūrimo, yra L. A. M. Klubas. Lietuvai 

iš sovietu hegemonijos išsilaisvinus ir sa

vo pilnateisę vyriausybę sudarius, Čiur

lionio Galerijos kūriniai pereina Lietu

vos valstybės nuosavybėn ir pilnon Lie

tuvos konsulo Čikagoje žinion”.

Paduodame viena kitą ištrauka iš Čiur

lionio Galerijos statuto:

“Čiurlionio Galerijos patalpose gali 

vykti pavieniu, grupių ar visuotinės me

no parodos ir iš jų gali būti atrenkami 

geriausi meno kūriniai visų lietuvių trem

tinių ir lietuvių kilmės amerikiečių daili

ninkų, kurie yra lojalūs nepriklausomai 

Lietuvai ir J.A.V. valdžiai, nežiūrint jų 

meno pakraipos, partinių ar religinių įsi

tikinimų. Išstatyti meno kūriniai parodo

je negali pažeisti meno, tautinių ir religi

nių jausmų.

Čiurlionio Galerijai kūriniai įsigyjami: 

1. dailininkams dovanojant, 2. L. A. M. 

Klubo ar Č. Galerijos direkcijos lėšomis, 

3. lietuvių organizacijų, pavienių asmenų- 

mecenatų lėšomis bei jų vardu.

Joks kūrinys negali patekti į Č. Gale

riją be jury komisijos nutarimo.

Mecenatas ar kitas aukotojas gali pa

sirinkti dailininką, kurio kūrinį jis nori 

pirkti ir skirti Č. Galerijai, tačiau tik 

jury komisijos pripažintą tinkamu”.

Iki šiol Čiurlionio Galerijoje yra buvę 

15 parodų, kuriose dalyvavo 116 dailinin

kų su 896 kūriniais. Šias parodas aplan

kė apie dvylika tūkstančių žmonių. Da

bar Galerijoje yra 33 dailininkų 57 meno 

kūriniai 12.720 dolerių vertės. Kai kurie 

kūriniai dar tebelaukia mecenatų.

Štai dailininkai, kurių po vieną ar po 

kelis kūrinius yra įsigijusi Čiurlionio Ga

lerija: J. Dagys, A. Galdikas, V. Ignas, Č. 

Janušas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Ka-
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Dalė Koklytė

WILD RIVER

Tai yra Tennessee upėje buvusios ma
žos salelės, vardu Garth Island, istorija. 
Salelė buvo apsemta, netoliese pastačius 
didelį tvenkinį tramdyti siaubingiems 
upės išsiliejimams. Bet tai tik rėmai, ap
riboja filmo veikimo lauką. Įdomumas 
glūdi gyventojų išgyvenimuose, prireikus 
apleisti salą. Ypač labai charakteringa yra 
senutės (Jo Van Fleet) kova už savo tei
ses likti saloje, kur ji praleido beveik visą 
savo gyvenimą. Ji, nebodama jokių logiš
kų išvedžiojimų, kad reikia apleisti salą, 
savotiškai Įrodinėja priežastis ir teises joje

likti. Gyvenimas be salos jai yra visiškai 
beprasmis, stovint gyvenimo saulėlydyje 
ir žiūrint atgal, kur yra likę visi jos dar
bai ir jos širdis.

Įdomūs ir užtvankos statybos atstovo 
(Montgomery Clift) bandymai perprašyti 
senutę geruoju išsikelti iš salos. Ypač yra 
vaizdi scena, kai jis, iš beviltiškumo pasi
gėręs, ateina pas ją dar kartą mėginti įro
dinėti reikalo būtinumą. Senutei jis tuo 
momentu simpatiškiausias, nes atrodo 
toks silpnas ir žmogiškai klystąs. Ji lyg 
susvyruoja savo nusistatyme, bet vis dėl
to pasilieka išdidi ir nepasiduoda.
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Senutės anūkės (Lee Remick), drauge 
su ja gyvenančios saloje, romantiškas su
sitikimas su statybos atstovu ineša ir į 
taip jau keblų turinį intrigos jausmą.

Drama yra ypatinga savo realiu žmo
nių ir aplinkybių atvaizdavimu. Nesima
to jokių gyvenimo iškraipymų ar perdė
tų kraštutinumų ieškojimo. Viskas per
duota objektyviai galvojančiam žmogui 
suprantamu ir artimu būdu. Čia galima 
pajusti tikro kasdieninio gyvenimo pulsą, 
kuris kartais pagreitinamas viduje kylan
čių emocijų ar sulėtinamas kai kurių be
viltišku momentų akivaizdoje. Tai yra 
gyvenimas, kur jaučiama laimė, naujai 
vilties žiežirbai sužibus, ar nusivylimas, 
matant savo sukurto pasaulio sunaikini
mą. 

Filme iškelta daug aiškiai apčiuopia
mų minčių, kurios, išėjus iš salės, neiš
nyksta iš atminties drauge su ekrano 
vaizdais, bet sekioja, lyg nerami sąžinė, 
ir laukia atsakymo į kylančius klausi
mus. Šioms mintims atsakymai daugiausia 
tiesioginiai nėra duoti, tačiau yra taip iš
keltos problemos ir parinktos situacijos, 
kurių turėtų užtekti logiškai išvadai.

Čia kyla autoriteto įvertinimo klausi
mas — jo teisingumas ir naudingumas, 
vardan pažangos ir didesnės žmonių gru
pės gerovės suardant ir visiškai pakei
čiant kelių žmonių išorinį ir vidujinį pa
saulį. Kyla ir žmogaus prisirišimo prie 
materialinės savo aplinkos klausimas, ku
ris, surištas sentimentaliais ryšiais, atro
do už viską svarbesnis ir reikšmingesnis. 
Paliestas ir žmonių lygybės klausimas, 
pasireiškiąs savanaudiškumu, kitus pa
žeminant ir išnaudojant. Taip pat įdomus 
ir meilės klausimas, pristatytas tiesiogi
niu pasisakymu, kad neįmanoma sukurti 
idealų ir laimingą šeimos židinį be tikros 
meilės jausmo.

Šios mintys ir klausimai vikriai supin
ta filmo turinyje ir neprieštarauja vieni 
kitiems, bet gabiai vienas kitą papildo.

Ypatingai gera artisčių vaidyba, tiek Jo 
Van Fleet, tiek Lee Remick, turi nema
žos įtakos minčių gilumo ir jų niuansų 
perdavime. Montgomery Clift truputį ne
vikrus. Jo nesikeičianti veido išraiška, 
nors ir savotiškai viliojanti, filmui vyks
tant pradeda nusibosti ir net įgristi.

Šiam filmui nevertėtų gailėtis laiko. 
Pagaliau pasirodė drama, įstengusi su
kurti tai, kas norėta.

WAKE ME WHEN IT’S OVER .

Viena Iš daugelio dabar rodomų ko
medijų, be jokios ypatingos vertės, ku
rios žiūrint, nėra net noro juoktis. Mėgin
ta pavaizduoti Amerikos kariuomenės ne
sklandumus ir jos vidaus netvarką, lai
kantis šaltų ir griežtų nuostatų naujose 
ir nepritaikytose aplinkybėse.

Tolimoje Ramiojo vandenyno saloje 
Amerikos kariuomenės dalinys, iš nuobo
dumo ir neturėjimo ko veikti, nutaria pa
sistatyti viešbutį ir užsiiminėti turizmu. 
Ši pareiga yra patikėta jaunam salos atei
viui (Dick Shawn), kuris pamatęs savo 
draugų demoralizuojantį gyvenimą, netu
rint jokio rimtesnio užsiėmimo, galvoja, 
kad užsibrėžtas darbas būsiąs labai nau
dingas.

Kai gražiai pastatyto viešbučio vardas 
pasiekė Vašingtone sėdinčią vadovybę, iš
kilo didelis valstybinio masto skandalas. 
Teismas sprendė tų kareivių, išnaudoju
sių kariuomenės turtą, likimą. Įdomu, 
kad vyriausybė jų nuteisti negalėjo, dėl 
jos pačios pirmiau padarytos popierizmo 
klaidos.

Ernie Kovacks vaidina ekscentrišką 
kariuomenės dalinio vadą, kuris nežiūri 
nei saiko, nei ribų, krėsdamas įvairius 
juokus. Toks elgesys jį daro labai neįti
kėtinu asmeniu, vaidinant aukštą kariuo
menės pareigūną. Filmas labai šabloniš
kas juokų pristatymu, o turinys taip pat 
tuščias ir beprasmis.
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A T S I Ų S T A  P A M I N Ė T I

Pulgis Andriušis. ROJAUS VARTAI. Apysaka. Nidos 
Knygų Klubo leidinys. 198 psl., kaina 1 dol.

RINKTINĖ, nr. 5, 1960. Išleido Nida.

GINTARAS. Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos Mo
kyklos 1960 metų metraštis. Redagavo: J. Konaukaitė, 
J. Šalčius, A. Bičiūnas, D. Indreikaitė, L. Skeivelas, N. 
Radvilaitė, globojant mokytojams D. Veličkai ir A. 
Dunduliui.

“Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti geriausiam straipsniui, te
ma “Svarbiausieji mūsų uždaviniai dabartinėse išeivijos sąlygose”. Straips
nių antraštės gali būti įvairios, tik reikia stengtis atsakyti į pagrindini klau
simą, kaip lietuvis turi elgtis, kad dabartinės išeivijos sąlygos jam nebūtų 
kliūtis, bet priemonė pasiekti ir amžinus ir žemiškus idealus. Ką jis turi 
įsigyti, ko atsisakyti, prieš ką kovoti, ką pasilaikyti, ką keisti ir t.t.? Straips
nyje galima nagrinėti, koks dabartinis lietuvis yra ir koks turėtų būti. Bū
tų gera ypatingą dėmėsi atkreipti i mūsų jaunimą ir studentiją.

Konkursas baigiasi 1961 m. vasario mėn. 1 dieną.

Straipsnio ilgumas — ne daugiau kaip penki “Laiškų Lietuviams” spaus
dinti puslapiai (apie 2500 — 3000 žodžių).

Pasirašyti slapyvardžiu. Atskirame vokelyje, ant kurio parašomas slapy
vardis, turi būti nurodyta tikroji autoriaus pavardė ir adresas.

Jury komisija bus paskelbta vėliau.

Už geriausius straipsnius bus duodamos šios premijos:
I — 100 dol., II — 50 dol., III — 30 dol., IV — 20 dol.

Premijų mecenatai, aukojusieji po 100 dol., yra dr. Stasys ir Milda Budriai 
ir “Jaunoji Lietuva” (dr. A. Rudokas).

Laimėtojams premijos bus įteikiamos “Laiškų Lietuviams” metiniame pa
rengime 1961 m. kovo mėn. 11 d. 7 val. vakaro.
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