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LAPKRITIS... VĖLINĖS... Gy
venantiems nėra nieko tikresnio 
už mirtį... Mirties akivaizdoj nė
ra nieko svarbesnio už gyveni
mą... Gyvieji dar turi galimybę, 
kuria mirusieji pasinaudojo ar 
kurią prarado...

(Žr. šio “Laiškų Lietuviams” 
numerio 406-413 ir 435 psl.).
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GYVENIMUI TEKANT

■ Bažnyčia nerimsta
Bažnyčioj yra panaikinami ilgamečiai, 

bet savo laikus atgyvenę parėdymai, kaip, 
pavyzdžiui, draudžiamų knygų indeksas 
(visai Bažnyčiai) ar įstatymas nevalgyti 
penktadienį mėsos (Italijoj, Kanadoj ir kai 
kur kitur yra ir toliau patariama pasnin
kauti, bet nepasninkaujantiems neapsunki
nama sąžinė nuodėmės bausme). Daugelis 
75 m. sulaukę vyskupai atsisako vadova
vimo savo vyskupijose. Vienur kitur vietoj 
asmeninės išpažinties mėginama teikti 
bendrą nuodėmių atleidimą.

Atviriau ir viešiau diskutuojami gimimų 
kontrolės, kunigų celibato, hierarchijos au
toriteto, pasauliečių vaidmens, laisvės Baž
nyčioje ir kitais klausimais. Dažniau prisi
pažįstama padarius klaidą; rečiau daromos 
klaidos, kai reikalai aptariami dialogo ke
liu. Vis daugiau atsižvelgiama ir atsiklau
siama pačių tikinčiųjų nuomonės mokyklų, 
parapijų ir net vyskupijų administraciniame 
ir pastoraciniame darbe.

Gerai, kad Bažnyčia nerimsta. Tai reiš
kia, kad jos platesnė tikinčiųjų visuomenė 
bando nebesnausti, bet busti atsakinges
niam ir brandesniam darbui. Nukrypimų 
pasitaikys, bet jie yra brendimui atsitikti
niai. Svarbu, kad ateities Bažnyčia bręsta.

■ Reikia drąsos ir patirties ...
"Doktrinos klausimus mes galim, atsisė

dę prie stalo, studijuoti, diskutuoti ir taip 
atsiekti naujų įžvalgų. Praktiškam gyveni
mui, deja, to negana. Konkretus gyvenimas 
neišplaukia iš teoretinių įžvalgų. Naujos 
formos ir struktūros turi augti ir vystytis iš 
paties gyvenimo ir jo patirties. Negalima 
paneigti, kad reikia ir čia žinoti ir įžvelgti, 
bet viso to dar nepakanka. Reikia drąsos, 
eksperimentavimo ir veiksmų, kylančių iš 
gerai orientuoto instinkto", taip kalbėjo vie
nas pirmaujančiųjų Vatikano II susirinkimo 
vadų Miuncheno kardinolas Doepfneris sa

vo atsilankymo Washingtone metu. Užsi
mindamas apie nerimstantį sujudimą Baž
nyčioje, jis pasakė: "Jo yra visur ir jis pa
veiks ilgam Bažnyčios ateities padėtį. Pa
grindinai, šis sujudimas yra neišvengia
mas. Tai priklauso Bažnyčiai, esančiai pa
keliui".

■ ... ar blogas pavyzdys?
Sujudimas yra jaučiamas ir sprendžiant 

konkrečias gyvenimo problemas. Imkim 
kad ir neturtingųjų apgyvendinimo klausi
mą. Detroite kun. O'Hara su būriu dvasiš
kių įsilaužė į vieną miesto savivaldybės 
nugriauti paskirtą namą, kad ten laikinai 
apgyvendintų 12 asmenų neturtingą šeimą, 
neturinčią kur pasidėti (namas dar ne taip 
blogai atrodo ir bus nugriautas tik sekan
čiais metais). Už tai kun. O'Hara su kitais 
keliais dvasiškiais buvo areštuotas. Seselės 
ir kai kurie tėvai jo parapijoj mano, kad 
toks klebono elgesys duoda blogą pavyzdi 
mokyklos vaikams. Betgi kun. O'Hara sako: 
"Aš prisimenu, kad, kai Jėzus subatos die
ną pagydė, jis tuoj buvo galiūnų sistemos 
apšauktas: Aha, jis sulaužė įstatymą! Visgi 
žmonės atsakė: Jis pagydė".

■ Evangelikų laikysenos...

Lietuvių evangelikų reformatų žurnale 
Mūsų Sparnai (birželio nr.) ekumeninio są
jūdžio atžvilgiu atsispindi būdingos laiky
senos — susidomėjimas, bet kartu ir rezer
vuotumas. Informaciniame pranešime tei
giamai pasisakoma apie Čikagoje ruošia
mus katalikų ir evangelikų pasikalbėjimus, 
"kurie siekia tikslo geriau vieni kitus pa
žinti ir suprasti. Šiame lemiančiame laike 
gerai, kad atsiranda ir lietuvių tarpe žmo
nės, kuriems gyvai rūpi religiniai klausi
mai". Betgi kitur kitas rašantysis išreiškia 
pesimistinę nuomonę viso ekumeninio są
jūdžio rezultatais: ".. paskutiniais laikais 
visų konfesijų krikščionys pradėjo galvoti, 
kad visoms Kristaus Bažnyčioms reikėtų
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nors šiek-tiek tarpusavius santykius sušvel
ninti ir būti vieningesnėmis. Tačiau, kaip 
matosi, iš to nieko pozityvaus neišeis. O 
antikristas ir šitai turi savo galvoje ir kiek 
tik įstengia tąją norimą “Vienybėje galy
bė" ardo". Kitur protestuojama prieš "klai
datikių" primestą vardą, o taip pat nurodo
mos "šalto dušo" kliūtys ekumeniniam są
jūdžiui.

■ ... o kaip katalikai?

Trumpai žvilgterėjus į evangelikų nuomo
nes ekumenizmo atžvilgiu, tenka klausti ir 
lietuvių katalikų: Kokios laikysenos vyrau
ja mūsų tarpe? Ko daugiau pas mus: susi
domėjimo, rezervuotumo ar visiško nesido
mėjimo? L. L. liepos-rugpiūčio numeryje 
tiek abu vyskupai, tiek kiti rašiusieji kuni
gai ir pasauliečiai atsiliepė teigiamai apie 
ekumenizmą. Tačiau tai buvo daugeliu at
žvilgių rinktiniai asmenys. Betgi kokios yra 
lietuvių katalikų plačios visuomenės bend
ros laikysenos? Kiek jas motyvuoja II Vati
kano Susirinkimo ekumeninio dekreto po
zityvi dvasia?

Teigiamų ženklų yra, tačiau atrodo, kad 
dar daug pastangų teks padėti tiek katali
kų vadovybei, tiek katalikų spaudai, kad 
toji ekumeninė dvasia paliestų platesnę vi
suomenę.

■ ... žiūrėkime priekin
Pozityvų žingsnį ekumenizmo linkme pa

darė Kanadoj katalikų leidžiami Tėviškės 
Žiburiai (spalio 13). Savo kreipimusi į lietu
vius evangelikus (ryšium su Lietuvių Evan
gelikų Tarybos pareiškimu Šiluvos koply
čios reikalu) šis savaitraštis pareiškė: "Kliū
tis (bendradarbiauti — L. L. red.), atrodo, 
glūdi, kaip Jūs sakote, "senoj neapykantos 
dvasioj"... kaltininkė yra ne Šiluva ir ne 
Marija, o ta "senoji dvasia". Visi mes tebe
gyvename praeitimi, glūdinčia mūsų krau
juje. Žiūrėkime ne 400 metų atgal, o 400 me
tų priekin. Atkasdami praeitį randame tik
tai neapykantos kirvį, kuris sunaikino daug 
krikščioniškos meilės ir iškasė tarp mūsų 
prarają. Jai užpilti reikia meile paženklintos 
ateities, nes tik meilė yra krikščioniška ir 
mus jungianti".

■ Paroda Montrealyje

Kur tik yra proga, ten turi būti keliami 
lietuvių, o ypač Lietuvos laisvės reikalai. 
Ir kuo viešesnės ir svarbesnės apimties 
proga, tuo daugiau pastangų ir veržlumo 
reikia parodyti. Be abejo, viena didžiausių 
tokių progų bus sekančiais metais ruošia
moji pasaulinė paroda Montrealyje. Pa
vergtų tautų grupėms buvo ypač sunku į 
tą parodą patekti, tačiau pirmieji ledai jau 
pralaužti: anksčiau lietuvių prašymas at
mestas, dabar jau gautas pažadas Lietuvių 
Dienai pasaulinės parodos aikštėje rugsėjo 
3 d.

■ Lietuviai kunigai
Skaičiai neparodo visos tiesos, bet yra 

tam tikra tiesos dalis, atskleidžiama vien 
skaičiais. Skaičiai nušviečia tam tikrą tikro
vės pusę, stengiantis geriau suvokti ir lie
tuvių katalikų kunigų pašaukimų problemą.

Pagal 1966 m. išeivių kunigų ir 1965 m. 
Lietuvoj esančiųjų kunigų sąrašus pasauly
je yra 1663 lietuvių kilmės kunigai. 60% vi
sų tų kunigų yra jau sulaukę ar viršiję 50 
metus, o 11% viršija net 70 metų (iš tų pro
centų išjungiami tik Telšių vyskupijos ku
nigai, kurių amžius sąraše nenurodytas). 
Taip pat paminėtina kad pernai visam pa
sauly buvo įšventinta tik 10 lietuvių kuni
gų; taigi tik maždaug tiek, kiek ir 1913 me
tais (9). Tuo tarpu paskutiniaisiais Nepri
klausomybės metais būdavo kasmet įšven
tinama bent po 50. Taigi, pastebint tiek dau
gelio esamų kunigų senyvą amžių, tiek nau
jai įšventinamųjų mažą skaičių, tenka su 
liūdesiu konstatuoti, kad jųjų trūkumas 
ateity bus labai didelis.

Iš tųjų sąrašų sužinome, kad Europoje 
yra 935 lietuvių kilmės kunigai (iš jų Lietu
voj — 864), Šiaurės Amerikoj — 643, Pietų 
Amerikoj — 56, Azijoj — 12 (čia neįskai
čiuojami kai kurie Sibire esantieji), Austra
lijoj — 8, Afrikoj — 2, o 7 gyvenamosios 
vietovės nežinomos. Čikagoj yra 92, (su Ci
cero — 101), Kaune — 38, Brooklyne — 29, 
Vilniuj — 26, Romoj — 24, Philadelphijoj — 
15, Kennebunkporte — 14, Maricmapoly — 
11, Panevėžy ir Sao Paulo — po 10; kitose 
vietose — mažiau 10.
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Šios krikščioniškai šviežios mintys buvo 
pateiktos Amerikos Lietuvių, Romos Kata
likų Federacijos suvažiavime rugsėjo 3 d., 
Washingtone religinio kongreso metu. •

I. PASAULIEČIO VIETA BAŽNYČIOJE

Kokia yra pasauliečio vieta Bažnyčioje ir 
koks yra jo uždavinys?

Kartais susidaro įspūdis, kad Bažnyčia 
susideda iš tikrųjų narių ir netikrųjų narių. 
Tie tikrieji nariai yra dvasiškija ir vienuo
liai, o netikrieji — nariai — rėmėjai, yra 
pasauliečiai. Taip kartais atrodo, bet tai yra 
neteisingas Bažnyčios supratimas.

Antrasis Visuotinis Vatikano Bažnyčios 
Susirinkimas, atrodo, nori išmušti mums iš 
galvos mintį, kad Bažnyčioje yra pirmaeilių 
ir antraeilių narių. Ta Dievo malonė, kuria 
mes esame pašaukti būti mistinio Kristaus 
Kūno nariai, yra tokia pagrindinė, kad ji 
yra didesnė už visokias galimas atskiras 
malones: kunigo, vienuolio ar vyskupo. Iš 
to fakto, kad mūsų tarpe vienas yra kuni
gas, kitas — vienuolė, kitas — vyskupas, 
nereikia daryti išvados, kad vienybė tarp 
mūsų yra kaip nors suskilusi. Visos šios at
skiros malonės išplaukia iš vieno, viską 
aprėpiančio fakto, kad mes esame krikščio
nys ir sudarome vienybę Kristaus Bažnyčio
je. Mūsų vienybė yra didesnė už mūsų 
skirtingumus. Dėl to būtų negera, jei mes, 
vieni kitus rūšiuodami, prarastume šią pa
grindinę vienybę.

Žinoma, Visuotinis Bažnyčios Susirinki
mas tuo nenori pasakyti, kad Bažnyčioje 
nėra pareigų ir pasišventimo skirtumų. Jis 
nenori pasakyti, kad tie, kurie vadovauja 
Bažnyčios gyvenimui, būtų negerbiami. 
Priešingai, Susirinkimas ypač išryškina 
vyskupo autoritetą ir skatina mus dėl Kris
taus paklusti jam su sūnišku atsidavimu ir 
jokiu būdu nesunkinti jam jo pareigos. Taip 
pat mes negalime negerbti tų pasišventusių 
vyrų ir moterų, kurie, atsižadėję šeimos gy
venimo ir pasiėmę klusnumo pareigą, eina 
per gyvenimą, liudydami Kristų. Tačiau ir 
jie yra galimi dėl to, kad yra tas didysis 
sakramentas — Bažnyčia, kurios nariai 
mes esame visi lygiai.

BURIANTIS
APLINK

ALTORIŲ
PASAULIEČIAI 

PRANAŠIŠKUMAS 

POKALBIS SU DVASIŠKIJA 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VYTAUTAS BAGDANAVICIUS, Al.l.C,

Norėdamas šią mintį išryškinti, II Visuo
tinis Vatikano Bažnyčios Susirinkimas savo 
Konstitucijoje apie Bažnyčią įrašo labai 
ryškius vyskupo šv. Augustino žodžius, pa
sakytus apie save; apie save, kaipo vysku
pą, ir apie save, kaipo tikintįjį. Jo, kaipo 
vyskupo, pareiga jam kelia rūpesčio, bet jį 
guodžia jo buvimas paprastu krikščioniu. 
Jis rašo: "Kas aš esu jums, tai mane gąsdi
ną; kas aš esu jumyse, mane paguodžia. 
Jums aš esu vyskupas, jumyse aš esu tikin
tysis. Pirmasis dalykas man yra pareiga; 
antrasis man yra malonė. Pirmasis dalykas 
man yra pavojus; antrasis — man išgany
mas" (32 nr.).

Taigi, išganymo malonė, pati didžioji 
Kristaus dovana, yra ta pati vyskupui, ta 
pati pasauliečiui, ta pati seselei ir ta pati 
kunigui. Dėl to Konstitucija pabrėžia, kad 
šventumo atžvilgiu visi tikintieji turi lygias 
tikėjimo ir Dievo teisingumo privilegijas 
(32), nors keliai, kuriais mes šventumo sie
kiame, yra įvairūs.

II. PRANAŠIŠKOJI PASAULIEČIO PAREIGA

Konstitucija mini, kad Bažnyčios gyveni
me reiškiasi trejopas dalyvavimas Kristuje. 
Kristus yra vyriausias kunigas, karalius ir 
pranašas. Vieni žmonės dalyvauja Kristuje 
labiau kaip kunigai; kiti — labiau kaip ka
raliai; dar kiti — labiau kaip pranašai. Nors
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pasauliečiai tam tikrame laipsnyje daly
vauja Kristuje visais šiais atžvilgiais, bet 
ypač jie dalyvauja Kristuje kaip pranašai. 
Mažių mažiausiai kai kurias pranašiškas 
pareigas Konstitucija labiau priskiria pa
sauliečiams.

Vienas teologas, analizuodamas Vatika
no II Susirinkimo pasauliečių teologiją, ra
šo: "Suvažiavimo tėvai, norėdami suvokti 
pasauliečių uždavinį Bažnyčioje, naudojasi 
kai kuriais išsireiškimais, kurie yra ir tam 
tikru atžvilgiu nauji ir daug žadantys. Jie 
mąsto apie pasauliečius, kaip apie "galin
gus tikėjimo šauklius tų dalykų, kurių mes 
tikimės". Ir, plačiau aprašydami to tikėji
mo skelbimo prigimtį. Suvažiavimo tėvai 
nesivaržo pavadinti tą darbą, kurį jie nori 
pavesti pasauliečiams "pranašiška parei
ga" (žr. Konstitucijos 38 nr.).

Naujas pranašo titulas, kuriuo Bažnyčia 
papuošia pasaulietį, yra glaudžiai susijęs 
su vilties dorybe. Pasaulietis turi būti šauk
lys tų dalykų, kurių mes tikimės. Bet ko mes 
tikimės? Kas yra mūsų vilties objektas? Ir 
čia Konstitucija padaro gal patį reikšmin
giausią paaiškinimą. Ligi šiol buvome 
mokomi, kad mūsų viltis yra amžinasis gy
venimas. To Vatikano II Susirinkimas ne

atmeta. Tačiau į šią pagrindinę amžinojo 
gyvenimo viltį ji įjungia ir šį žemiškąjį mū
sų gyvenimą. "Pažadėtas visų dalykų per
keitimas, kurio mes laukiame, jau Kristuje 
yra prasidėjęs. Jis yra vykdomas toliau 
Bažnyčioje Šv. Dvasios veikla ir per ją reiš
kiasi Bažnyčioje, kurioje, tikėjimo dėka, 
mes sužinome mūsų žemiškojo gyvenimo 
prasmę..." (48 nr.).

Taigi, kai Vatikano II Susirinkimas žiū
ri į pasauliečius, kaip į "galingus tikėjimo 
šauklius tų dalykų, kurių mes tikimės" 
(35 nr.), ji iš tų vilčių neišjungia žemiškojo 
gyvenimo.

Iš krikščioniškosios vilties nėra reikalo 
išjungti žemiškojo gyvenimo. Dėl to Konsti
tucija sako pasauliečiams: "Tegul jie nesle
pia tos vilties savo širdžių gelmėse, bet te
gul ją parodo net savo pasaulietiško gyve
nimo programoje..." (35 nr.).

Pasauliečio uždavinių sugretinimas su 
vilties dorybe turi labai didelės reikšmės. 
Ten, kur krikščionys pasauliečiai yra veik
lūs, gyvenimas darosi viltingas kiekvienam 
žmogui. Ten kiekvienas gali su viltimi žvelg
ti į savo ir savo šeimos ateitį. Tuo tarpu ten, 
kur nėra vadinamos krikščioniškos viduri
nės klasės, gyvenimas darosi ne tik ma
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žiau viltingas, bet kartais visiškai nesau
gus. Ir kartais atsitinka taip tragiškai, kaip 
atsitiko mūsų laikais, kad vilties dorybės 
atstovauti krikščionims išeina bedievis žmo
gus, pvz. marksistas, skelbdamas ir žadė
damas rojaus sąlygas.

Žinoma, katalikas pasaulietis nebus toks 
naivus, kad manytų, jog bus galima sukur
ti žemėje tokias sąlygas, kad niekas netu
rėtų jokio vargo. Tačiau, antra vertus, kai 
krikščionis nustoja bet kokios vilties, kai jis 
pasiduoda visuotiniam pesimizmui, kai jis 
mano, kad nieko negalima padaryti, nei 
turtus išlyginti, nei darbą geriau sutvarky
ti, nei visuomenines pareigas geriau pasi
dalinti, tai aišku, kad vilties dorybė jame 
yra smukusi ir net yra pagrindo kelti klau
simui, ar jis tebeturi krikščionišką visaga
lio ir gero Dievo sąvoką.

Dėl to pasauliečio, kaipo pranašiškos 
veiklos supratimas, išeinančios iš vilties do
rybės, yra ne tik daug žadantis bet ir atrem
tas labai tvirtais pagrindais. "Dabar pasau
liečiai yra ypatingu būdu šaukiami pada
ryti Bažnyčią juntamą ir veikiančią tose 
vietose ir tose aplinkybėse, kur ji tik dėka 
jų gali pasidaryti žemės druska" (33 nr.).

Kodėl ši pranašiška pareiga yra labiau 
pasauliečių pareiga? Į tai galima atsakyti 
Konstitucijos žodžiais: "Kad pasauliečiai 
pačiu savo pašaukimu siekia Dievo kara
lystės, imdamiesi laikinių reikalų ir tvarky
dami juos pagal Dievo planą" (31 nr.).

Kalbant apie pranašišką pareigą Bažny
čioje tenka iškelti dar kitą pranašiškos 
veiklos bruožą, būtent įkvėpimą. Pranašas 
neįmanomas be įkvėpimo. Įkvėpimas, jei 
mes norėtume jį bendrais bruožais aptarti, 
yra asmeniškai išgirstas ir pasisavintas ži
nojimas. Tai yra žinojimas pritaikintas šiam 
žmogui, šiuo laiku, šiose aplinkybėse. Dėl 
to ir pranašiškas veikimas nėra iš šalies 
įsakytas veikimas. Jis kyla giliai veikian
čiojo širdyje. Dėl to pranašiškoji veikla yra 
savo iniciatyvos veikla.

Šis klausimas yra reikalingas atskirų 
studijų ir, reikia tikėtis, kad teologai, Vati
kano II Suvažiavimo paskatinti, pateiks 
mums šioje srityje atsakymą. Čia galima 
atkreipti dėmesį tik į tragišką šio klausimo 
būklę katalikiškoje visuomenėje. Pranašiš
kumas joje yra visiškai susikompromitavęs

ir išvirtęs beveik beprotybe. Dėl to reikės 
atlikti daug valančio darbo, iki ši, iš esmės 
krikščioniška, veikla bus apkuopta ir iki jai 
bus grąžintas garbingas vardas.

Mes į tai, žinoma, čia negalime leistis. 
Tik turime pastebėti, kad pranašiška veik
la, nepaisant savo įkvėpimo, neturi prasi
lenkti nei su doros, nei su proto reikalavi
mais.

III. PASAULIEČIŲ IR DVASIŠKIJOS 
DIALOGAS

Kai pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje yra 
išryškinamas ir kai jiems užleidžiamos pla
čios veikimo sritys, kyla klausimas, kas 
tvarkys pasauliečių ir dvasiškijos santy
kius. Šiam reikalui Vatikano II Suvažiavi
mas įveda Bažnyčios gyveniman visai nau
ją būtį, kuri vadinasi dialogas. Dialogas yra 
viena mėgiamiausių šio Bažnyčios suvažia
vimo idėjų. Beveik nėra konstitucijos ar 
dekreto, kuriame nebūtų kalbama apie dia
logą. Santaryba skatina dialogą tikinčiųjų 
su netikinčiaisiais, katalikų su kitais krikš
čionimis, vyresniųjų su pavaldiniais, pa
sauliečių su dvasiškija, tikinčiųjų su hierar
chija. Gal būt, galima net sakyti, kad toje 
naujoje Bažnyčios sąrangoje, kurią kuria 
Vatikano II Suvažiavimas, dialogas užims 
žymią dalį tos vietos, kurią seniau buvo už
ėmęs klusnumas įstatymui ar įsakymui. 
Nežinia, ar tai palengvins Bažnyčios admi
nistracines pareigas, bet tikrai tai įneš Baž
nyčios gyveniman daug judrumo ir aktua
lumo. Pati Konstitucija iš to daug tikisi. Ji 
rašo: "Daug puikių dalykų reikia tikėtis iš 
draugiško dialogo tarp pasauliečių ir jų 
dvasinių vadų" (37 nr.).

Šiame pokalbyje tarp pasauliečių ir dva
siškijos pasauliečiams yra užleidžiama 
daug vietos. Tik paklausykime, kokiu jau
nuolišku entuziazmu skamba Suvažiavimo 
Tėvų raginimas dvasiškijai: "Tegul dvasiš
kieji vadai pripažįsta ir ugdo pasauliečių 
garbę ir atsakomybę Bažnyčioje. Tegul jie 
noromis pasinaudoja protingais anų pata
rimais. Tegul jie su pasitikėjimu paveda 
aniems pareigas Bažnyčios gyvenime, su
teikdami jiems veikimo laisvę ir galimybes. 
Toliau, tegul skatina pasauliečius, kad jie 
imtųsi uždavinių savo pačių iniciatyva. Te
gul Kristaus akivaizdoje ir su tėviška meile
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apsvarsto pasauliečių paruoštus projektus, 
jų sugestijas ir pageidavimus. Tačiau ga
nytojai tegul su pagarba pripažįsta tą tei
singą laisvę, kuri priklauso kiekvienam šio
je žemiškoje valstybėje" (37 nr.).

Tai yra aukščiausio autoriteto, koks tik 
yra galimas Bažnyčioje, žodžiai, kurie, tvir
tu Bažnyčios įsitikinimu, yra Šv. Dvasios 
vadovavimo apraiška mūsų laikams. Jie 
yra tiesioginiai nukreipti dvasiniams va
dams, t. y. vyskupams ir kunigams. Vati
kano Susirinkimo tėvai į pasauliečių reiški
mąsi Bažnyčioje žiūri ne kaip į kokį pata
rimą, kurį, pagal norą, galima pripažinti, 
ar ne. Jie į šį dalyką žiūri, kaip į vieną iš 
pagrindinių mūsų laiko uždavinių, kuris ta
čiau iš mūsų reikalauja drąsos, pasiryžimo 
ir išminties.

Ką Bažnyčios Susirinkimas, pasakęs 
šiuos iššaukiančius žodžius dvasiniams va
dams, sako patiems pasauliečiams? "Jie 
(pasauliečiai) privalo atvirai jiems (t. y. 
dvasiniams vadams) atidengti savo proble
mas ir troškimus su tokia laisve ir pasitikė
jimu, kuris dera Dievo vaikams ir Kristaus 
broliams. Jie (pasauliečiai) savo mokslo, 
galimybių ir pranašaus sugebėjimo, kuriuo 
jie gali pasižymėti, dėka turi teisę, o kartais 
net pareigą, pareikšti savo pažiūrą apie 
tuos dalykus, kurie liečia Bažnyčios gerovę. 
Pasitaikius progai, tegul tai būna atlieka
ma per Bažnyčios tam tikslui įsteigtus orga
nus. Tegul visa tai būna atliekama tiesiai, 
drąsiai, protingai, su pagarba ir meile 
tiems, kurie savo šventų pareigų dėka atsto
vauja Kristaus asmenį" (37 nr.).

Taigi ir pasauliečiams pasakyti savo žo
dį ten, kur iškyla Bažnyčios gerovės reika
las, nėra vien patarimas, bet gali būti net 
pareiga. Jie privalo elgtis kaip asmenys, 
turį "atsakomybę Bažnyčioje". Nors konsti
tucija šiuo momentu dar neįsteigia atskiro 
pasauliečių organo Bažnyčioje, tačiau, ji 
mini, kad tokie organai gali būti įsteigti, 
kai gyvenimas jų pareikalaus.

Jau dabar kai kuriose vyskupijose daro
mi pirmieji žingsniai šia kryptimi. Kalban
čiam šiuos žodžius teko lankytis vienoje 
vyskupijoje, kuri šaukia visos vyskupijos 
parapijų pasauliečių atstovų suvažiavimą. 
Suvažiavimo tikslas yra paruošti vadus pa
rapijų pasauliečių susirinkimams, kuriuose

pirmininkaus ne klebonas, bet pasaulietis, 
tačiau klebonas tame susirinkime dalyvaus.

Vatikano II Susirinkimas visa savo dva
sia ir atskirais nutarimais atidaro milžiniš
ką pasireiškimo lauką pasauliečiams Baž
nyčioje. Lietuvius katalikus pasauliečius tai 
nestebina. Mūsų visuomenėje pasauliečių 
katalikų veikimas buvo šiame šimtmetyje 
taip išvystytas, kaip retai kurioje tautoje. 
Tai ypač tenka pasakyti apie Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Federaciją. Šios 
organizacijų sambūrio veiklos padariniai 
yra labai žymūs ne tik Amerikoje bet ir Lie
tuvoje. Panašiai tenka pasakyti ir apie Ka
talikų Akcijos veiklą Lietuvoje. Ji, nors 
trumpesnė, bet savo uždavinį yra atlikusi.

Kai mes turime tokią garbingą katalikų 
pasauliečių veiklos tradiciją, būtų tragiška, 
kad ši veikla pas mus sustotų tada, kada ji 
prasidės visoje Bažnyčioje. Mes gyvenam 
tokį Bažnyčios istorijos momentą, kurio lau
kė ir nesulaukė Dovydaitis, Šalkauskis, 
Pakštas, Skrupskelis, Dielininkaitis ir kiti.

Dėl to toms organizacijoms ir jų nariams, 
kurios yra susitelkusios L.R.K. Federacijoje, 
šiandien kyla naujas uždavinys. Jos turi 
paklausti savęs, ką mes šiose pasikeitusio
se aplinkybėse privalome ir ką galime da
ryti, kad galėtume sakyti, jog savo uždavinį 
Bažnyčios ir tautos gyvenime esam atlikę 
ir mums priklausančias jos kovas garbingai 
iškovoję.

IV. ALTORIAUS BENDRUOMENĖ

Kai kyla klausimas, koks svarbiausias 
uždavinys šiandien kyla katalikiškos visuo
menės vadams, be abejo visų dėmesys 
krypsta į tą naują situaciją, susidariusią 
mūsų Bažnyčiose, kuri atsirado įvedus į Mi
šias gimtąją kalbą. įvedus gimtąją kalbą 
reta mūsų visuomenė neišgyvena didelės 
krizės. Daugumos angliškai kalbančių žmo
nių teises šiose pamaldose puikiausiai ap
gina pats daugumos faktas. Lietuviškos pa
rapijos, daugumos pageidavimu, įsivedė 
anglų kalbą ir angliškai kalbantieji turi 
daug dvasinės naudos, dalyvaudami tikrai 
praturtėjusiose Mišių apeigose.

Lietuviškai kalbančioji visuomenė tuo 
tarpu pasiliko nuleidusi rankas, nežinoda
ma ką daryti. Ar yra kokia išeitis iš šios 
būklės? Ar dogminė Bažnyčios konstitucija
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neturi mums kokios pagalbos? Kaip tik į 
vieną tokią priemonę mes norime atkreipti 
dėmesį ir paskatinti ja naudotis. Tai yra 
Konstitucijos minima "altoriaus bendruo
menė" arba "Vietinė bendruomenė". Ji yra 
aptarta Dogminės Konstitucijos apie Bažny
čią 26-tame paragrafe. Kas yra ta altoriaus 
bendruomenė? Tai yra žmonių susiorgani
zavimas, kurie reguliariai lanko savo Mi
šias.

Reikia nepraleisti iš akių, kad Dogminė 
Konstitucija nekalba apie parapiją, bet kal
ba apie altoriaus bendruomenę arba vieti
nę bendruomenę. Šį faktą netruko pastebė
ti akylus teologai ir šiandien jau kuriasi iš
tisa teologija aptarti, kas yra vietinė alto
riaus bendruomenė. Pirmiausia yra atkrei
piamas dėmesys į tai, kad altoriaus bend
ruomenė nėra administracinis padalinys. 
Ji yra būtybė savyje; ji yra pats realusis 
Kristaus atpirkimo įsikūnijimas. Karl Rah
ner, vienas Vatikano II Suvažiavimo teolo
gų, savo paskaitoje Čikagoje 1966 m. pava
sarį šitaip kalba apie altoriaus bendruome
nę: "Konstitucija įsakmiai pažymi, kad vie
tinė altoriaus bendruomenė nėra tik mažas 
valdžios sektorius tos plačios religinės or
ganizacijos, kuri vadinasi Bažnyčia. Pagal 
šį dokumentą tai yra Bažnyčios įsikūniji
mas, faktiškai pats aukščiausias jos įgyven
dinimas. Čia yra Kristus (gyvame) Žodyje, 
Vakarienėje (t. y. Mišių aukoje) ir meilėje, 
kuri jungia klausytojus ir Vakarienės daly
vius".

Paskutiniai K. Rahnerio žodžiai nušvie
čia mums tris altoriaus bendruomenės reiš
kimosi sritis: teologinę, mistinę ir visuome
ninę. Ką reiškia teologinė veikla? Ji kyla iš 
to, kad daugelis Mišių idėjų dabar yra pa
skelbiamos gyvąja kalba. Jos sužadina 
mums daug teologinių klausimų, į kuriuos 
mes atsakymo lauksime ne tik iš pamokslo, 
bet ir iš paskaitų bei Šv. Rašto studijų, ku
rios teiksis apie altoriaus bendruomenę. 
Čia vystysis gyvas kultūrinis dialogas, ku
riame teologijai bus grąžintas jos buvęs 
prarastas kontaktas su gyvenimu.

Ką reiškia mistinė veikla? Ji reikšis tuo, 
kad mes labiau ir labiau suprasime, kokią 
vietą Kristus užima mūsų gyvenime ir ko
kią vietą mes užimame jo aukoje. Ji ilgai
niui turės padaryti tai, kad sakramentai

mums reprezentuos ne ką kita, bet patį 
Kristų.

Ką reiškia visuomeninė veikla? Ji reiš
kia tai, kad Mišių dalyviai nebebus svetimi 
vienas kitam, atsitiktinai susitikę, bet kad 
jų Komunija, tikrai bus jų tarpusavis ryšys, 
skatindamas juos bendrauti įvairioje kultū
rinėje ir visuomeninėje veikloje.

Tiek visuomeninę, tiek iš dalies ir teolo
ginę veiklą tų L.R.K. Federacijon besijun
giančiųjų organizacijų nariai jau turėjo ir 
iki šiol; bet nauja bus tai, kad ši veikla bus 
tampriau susijus su pačiu religiniu ir misti
niu gyvenimu. Ji ilgainiui padarys tai, kad 
vienuolis negalės sakyti, kad jam rūpi jo 
šventumas ir jis vengia visuomenės. Ir vi
suomenininkas nesijaus patekęs į svetimą 
sritį, kai jis dalyvaus Mišiose. Mišios ir ka
talikiška akcija labiau šliesis viena prie ki
tos. Mišios darysis ne vien Mišios, bet ir vi
suomeninis bei idėjinis susiorganizavimas 
ir veiksmas. O katalikiškas veikimas nebe
bus vien pasaulietiška organizacija, bet na
tūralus pratęsimas Mišių.

Dabar pažiūrėkime, kaip pati Bažnyčios 
Konstitucija aptaria altoriaus bendruome
nę. Ji rašo: "Ši Kristaus Bažnyčia tikrai yra 
kiekvienoje teisėtoje tikinčiųjų bendruome
nėje, kuri, būdama vienybėje su savo kle
bonu, tikrai gali save vadinti Naujojo Tes
tamento Bažnyčia. Juk savo vietovėje ji yra 
naujoji Tauta, Dievo pašaukta Šv. Dvasioje 
ir dideliame pilnume. Joje tikintieji yra su
sirinkę klausyti skelbiamos Kristaus Evan
gelijos, švęsti Viešpaties Vakarienės, kad 
Viešpaties maistu ir krauju visa brolija bū
tų kartu susijungusi. Kiekviena altoriaus 
bendruomenė, esanti šventoje vyskupo glo
boje, yra išreikštas simbolis tos Mistinio 
Kūno meilės ir vienybės, be kurios negali 
būti išganymo. Šiose bendruomenėse, daž
nai mažose ir neturtingose, arba esančiose 
diasporoje, Kristus yra esantis ir savo čia 
buvimu jis padaro vieną, šventą, katalikiš
ką ir apaštališką Bažnyčią" (26 nr.).

Iš šio teksto mums aiškėja dar pora alto
riaus bendruomenės bruožų ir jos didelė 
reikšmė išganymui. Pirmiausia čia krinta į 
akis Susirinkimo noras, kad Mišias klausy
tų ne vienas kitam svetimi, atsitiktinai suėję 
žmonės, bet kad ši bendruomenė "būtų kar
tu susijungusi". Mišios turi būti mūsų vie-
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nybės simbolis ne tik su Dievu, bet ir tarp 
mūsų pačių. Reikia pripažinti, kad šią funk
ciją Mišios iki šiol mažai tevykdė.

Kita mintis, kuri jau yra iškelta ir Rahne
rio, yra ta, kad ši bendruomenė yra Bažny
čia. Tai reiškia, kad, kai mes kalbame apie 
Bažnyčią, nėra rekalo mąstyti vien apie ku
nigus, vyskupus ar popiežių, bet apie Kris
tų, esantį mūsų tarpe, kuris su mumis suda
ro bažnyčią. Žinoma, tai nereiškia, kad mes 
būsime bažnyčia, jei neturėsime ryšio su sa
vo vyskupu ar popiežium.

Ir pats nuostabiausias dalykas šioje alto
riaus bendruomenės sampratoje yra stip
riai išryškinta jos reikšmė išganymui. Al
toriaus bendruomenė "yra išreikštas simbo
lis tos Mistinio Kūno meilės ir vienybės, 
be kurios negali būti išganymo".

Kas naujo yra altoriaus bendruomenė, 
palyginus su ligšioline parapija? Prieš at
sakant į šį klausimą, reiktų skaitytojams 
atsilankyti į kurią nors didžiųjų Čikagos pa
rapijų, kur yra pilnai įvestas pasauliečių 
dalyvavimas Mišiose lietuvių kalba. Jos 
daro didelį įspūdį jų dalyviams. Aš negaliu 
čia nepaminėti vieno, iš Lietuvos atvykusio, 
įspūdžių šiose Mišiose. Jis nerado žodžių 
išsakyti savo išgyvenimui.

Tačiau altoriaus bendruomenė neturi bū
ti būtinai didelė. Dar įspūdingesnė altoriaus 
bendruomenė susidaro ten, kur susirenka 
apie altorių keletas dešimčių asmenų. Ta
da ši bendruomenė greičiau pasidaro tuo, 
kas sudaro jos esmę, būtent, aktyvus Kris

taus aukojimas, krikščioniškoji teologija ir 
tarpusavė artimo meilė.

Šių metų gegužės 25 d. "Commonweal" 
redaktoriai parašė sudėtinį straipsnį, kaip 
atrodys Amerikos altoriaus bendruomenė 
1980 m. Jie mano, kad ji turės narių tarp 
350 ir 30. Jos sekmadienio Mišios bus kokio
je buvusioje krautuvėje, o šiokiadienio Mi
šios bus laikomos padaliui privačiuose pa
rapijiečių namuose. Ligšioliniai didžiųjų pa
rapijų pastatai eis katedros pareigas.

Kuo tad altoriaus bendruomenė skirsis 
nuo ligšiolinės parapijos? Visų pirma ji 
skirsis tuo, kad parapijoje galės būti kele
tas altoriaus bendruomenių. Lietuviškose 
parapijose vienos jų galės būti lietuviškos, 
kitos angliškos. Toliau, lietuviška altoriaus 
bendruomenė galės susikurti ten, kur nėra 
lietuviškos parapijos, bet kur susiras pa
kankamas lankytojų skaičius lietuviškoms 
Mišioms ir kur bus galima išlaikyti kunigą. 
Iniciatyva tokiai bendruomenei turės išeiti 
iš pasauliečių. Žinoma, jai reikės klebono 
arba vyskupo pritarimo.

Altoriaus bendruomenė galės padėti iš
spręsti lietuvių kalbos klausimą mūsų baž
nyčiose. Liturgijos reforma lituanistikos 
klausimą ne silpnina, bet stiprina. Juk ji 
įveda liturgijon ne valstybinę ar vyskupijos 
kalbą, bet žmonių kalbą. Dėl to ir mums, 
pasinaudojant šiuo nauju principu, reiktų 
organizuoti faktiškai lietuviškai besimel
džiančią bendruomenę lietuviškoje parapi
joje. Reikėtų išvystyti organizuotą veiklą, 
sutelkiant apylinkės lietuvius į lietuviškas 
Mišias. Kaip matėme, dabar yra prasmin
giau, kai visos balsiai kalbamos Mišių da
lys yra atliekamos gimtąja kalba.

Altoriaus bendruomenė padėtų mums 
atsiekti daug dalykų. Ji visų pirma praša
lintų trynimąsi su tais žmonėmis, kurie ne
kalba lietuviškai. Toliau atsidarytų galimy
bės įvesti lietuvių altoriaus bendruomenę ir 
ne lietuviškose parapijose. Klebonas jas 
mielai priimtų. Vyskupai, reikia manyti, 
joms nesipriešintų taip, kaip parapijų stei
gimui, kurios su savim neša tam tikrų teisi
nių pasėkų. Šiai veiklai išvystyti Federaci
jos skyriai turėtų sukviesti visų lietuviškai 
kalbančių organizacijų pasitarimus ir susi
tarti dėl veiklos šia kryptimi metodų ir prie
monių. * * *
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GYVENANTIEMS 
NĖRA NIEKO TIKRESNIO 
UŽ MIRTĮ

KĘSTUTIS BUTKUS, O.F.M.

SVARBIAUSIA, kad išmoktume gyventi ir mirti, nes tai visa, ką mes turime 
daryti. Jau gimdami mes pradedame mirti, kadangi šio gyvenimo eigoje kiek
vienas kitimas eina mirties link. Nešami laiko sparnų, mes skubame dabar
ties akimirkoje tarp praeities ir ateities amžinybių, rinkdami laimėjimus ir pra
laimėjimus savo amžinam likimui. Nieko nėra tikresnio už mirtį ir nieko ne
tikresnio, kur, kada, kaip mirsime.

Visa, kas neturi amžinybės antspaudo, priklauso mirties karalystei; tarytum 
į beribę jūrą, turės sutekėti tai, kas mirtinga. Tautos žūna, į kapus žengia ka
ralystės, kurių miestų didybė ir iškilmingumas guli palaidoti smėlyje apžėlę 
žole. Valdovai, nuo kurių drebėjo pasaulis; teisėjai, kurie diktavo įstatymus; 
turtingi, vargšai, dideli, maži, visi sulyginti; mirtis niekais pavertė juos visus. 
Visai žmonijai skamba pranašo Izaijo žodžiai: "Kiekvienas kūnas žolė, ir vi
sa jo garbė kaip lauko gėlė. Žolė sudžiūsta ir žiedas nukrinta, nes Viešpaties 
dvelkimas papučia juos" (Izaijo 40, 6-7). Žmogus yra saulėje išsiskleidusi ro
žė, bet žavi tik trumpam laikui, Laidotuvių varpai, įkapės, duobė, gili drėg
na ola, tamsa ir kirminas! To negalėjo išvengti nei Salamono išmintis, nei 
Samsono jėga, nei Matūzalio amžius, nei karaliaus karūna, nei šventojo au
reolė. Čia galas maloniom vietom, švelniem žodžiam, gražiem veidam, mėgs
tamiem daiktam. Ko negalime su savim pasiimti į amžinybę, mirtis viską pa
siima iš mūsų kaip savo nuosavybę. O iškalbinga, teisinga ir galinga mirtie, 
kuri kiekvienam įtikinančiai pasakai visą gyvenimo tiesą ir net tiem, kuriem 
niekas negalėjo išdrįsti duoti patarimo! Tu su panieka pašalini iš pasaulio 
tuos, prieš kuriuos drebėjo žmonija ir su pataikavimu lenkėsi tautos: tu suly
ginai iki dangaus iškilusią didybę, bet kokią puikybę, žiaurumą, garbės troš
kimą ir ant visko trumpai užrašei: "Hic jacet" (čia ilsisi). Kūdikis ramus gim
doje ir lavonas ilsisi kape. Mes pradėjome, kur baigėme. Ir kaip maža bet 
ko tepasigaili pasaulis, ir kaip greitai užsidaro praraja, palikta geriausio ir 
išmintingiausio žmogaus. Niekas taip nesvarbu dabarties interesams, kaip 
likimas tų, kurie ilsisi kape, iš kurių nieko nebegalima tikėtis ar bijoti. O kaip 
neteisingas gamtai ir pats sau yra negalvojęs, nemąstąs ir nenuoseklus žmo
gus, kuris savo gyvenimo vertybes sveria šio pasaulio, o ne amžinybės švie
soje!



Regina Jautokaitė, “Fatalinis kritimas”



Kur mes mirsime? Kur sustos mūsų kelionė šiame pasaulyje? Visas žemės 
rutulys yra tik ištisas žmonijos kapas, kuriame kartą ilsėsimės ir mes. Seni 
lyg saulė, apsnigtom viršūnėm uolų išvagoti kalnai, tarp jų plačiai išsitiesę 
slėniai su žaliuojančiais miškais ir laukais, majestotiškai tekančios upės, pleš
kenantys upeliai, lankų platuma, neprimatomai išsiliejusi pilkų vandenynų 
banguojanti melancholiška beribė — visa tai yra tik iškilmingas papuošimas 
žmogaus didžiojo kapo. Šio pasaulio valdovė mirtis, prie kurios kojų amžių 
bėgyje keičiasi rasių, tautų ir kartų veidai, valdovai padeda savo skeptrus, 
rašytojai ir filosofai savo raštus ir išmintį, turtuoliai savo prabangą, vargšai 
savo kančią ir rūpestį. Visa keičiasi jos akivaizdoje; tik nesikeičia ji pati. 
"Mirtis bus sunaikinta tik kaipo paskučiausioji neprietelė" (1 Kor. 15, 26).

Ji nuolatos žengia per gyvenimą, organizuodama mirusiųjų procesiją į kapus, 
kad kartais nė gyvieji nepastebi, kaip ji skina jų eiles iki paskutinio. Ji tyliai 
slenka gatvėmis, nematomai žengia per namus. Iš paskos seka artoją ir, kar
tu žvelgdama per petį, skaito iš tos pačios knygos su ištroškusiais mokslo. 
Nuo jos nenusileisi nei į jūros gelmes, nei iškilsi virš žvaigždžių, nei pasislėp
si neprieinamiausioje vietoje. Jos neakina saulės šviesa, ir nuo jos nieko ne
paslepia naktis. Mes gimėme su mirtimi: ji gyvena mūsų krūtinėje, naktį ir 
dieną ji budi prie širdies, nežiūrint, ar mes patys budime, ar miegame. Mes 
su ja dalinamės kiekvienu savo sklidino gyvenimo atodūsiu. Kiekvienas šir
dies suplakimas ir kiekvienas atsikvėpimas, kurio netenkame, teka į jos tau
rę. Kai gyvybė beldžiasi į duris, niekas negali laukti; ir, kviečiami mirties, 
mes visi turime eiti! Nė nesvarbu, kur po juodu šydu mus priglaus mirtis...

Kada mirsime? "Budėkite ir melskitės, nes nežinote nei dienos nei valandos, 
kada Viešpats ateis", mus įspėja Kristus. Po trumpos valandėlės, kada nak
ties ir dienos garbė pralėkė ant visados, mes visi dingsime iš draugystės 
žvilgsnio ir patrauklaus šypsnio.

Neraudokite dėl tų, kuriuos mums kapų šydas paslėpė nuo akių pirmiau, ne
gu nuodėmės šalna pakando jauno kraujo dvasią arba žemė išniekino, kas 
gimė dangui. Mirtis tik sušaldė skaidrų šaltinį pirmiau, negu kad sudrumstė 
liūdesys. Užšalo visoje savo tyros tėkmės šviesoje ir tik miega, iki dangaus 
saulėtekis atrakins trykštantį vandeniu, kurio pradžia buvo rojus... Mes ne
turime savo gyvenimo nei perdėtai mylėti, nei neapkęsti, bet jį praleisti ge
rai: ilgai ar trumpai, palikime nuspręsti dangui. Nė vienas negyveno trum
pai, kuris ištikimai atliko jam dangaus ir žemės skirtą užduotį. Gyvenimas yra 
misija. Kiekvienas kitas gyvenimo apibrėžimas yra klaidingas ir suklaidina 
tuos, kurie jo laikosi. Mirtis gi yra tik tos misijos užbaiga. Po jos prasideda 
atpildas. Todėl nesvarbu, kada ir kur mirtis mus pasitiks. Svarbu tik, kokius 
ji mus pasitiks: ar savo misiją įvykdžiusius, ar ne. Nuo to — ne nuo kitko — 
priklausys, kokia bus mūsų amžinybė.



Garcin: “Aš per anksti miriau. Man nebuvo duota laiko — laiko atlikti ma
no darbus”. Inez: “Kiekvienas miršta per anksti — arba per vėlai. O ta
čiau žmogaus gyvenimas ta akimirką būna atbaigtas su švariai nubrėžta 
linija po juo, paruoštas suskaičiavimui. Tu esi — tavo gyvenimas, ir nieko 
daugiau”. (Jean-Paul Sartre, “Huis Clos”)

Zita Sodeikienė, “Draugo mirtis”



MIRTIES AKIVAIZDOJ 
NĖRA NIEKO SVARBESNIO 
UŽ GYVENIMĄ

DOM HUBERT VAN ZELLER, O.S.B.

APMĄSTYTI MIRTI šiandien yra visai nemadoj. O buvo laikai, kada joks re
kolekcijų vedėjas ar rašytojas religijos klausimais nebūtų nė sapnavęs jos 
aplenkti. Visa tai pasikeitė: dabar laimė mirčiai, jei ji iš viso suminima — 
bent prabėgom. Kartą buvau pakviestas pietums karmelitų vienuolynan, kur 
vyrauja paprotys laike tyliųjų valgių laikyti kaukuolę ant stalo. Vienuoliai, 
valgydami, svarsto apie mirtį. Man viešint, vienuolyno viršininkas, pagerb
damas benediktinus, nutarė sušvelninti tylos nuostatą. Sekė ši ceremonija: 
buvo duotas ženklas; broliai valandėlei nustojo valgyti; vienas iš jų prisiar
tino prie kaukuolės; ji buvo paimta, įdėta į kartoninę dėžę, pašalinta palan- 
gėn... ir visa valgykla pasipylė čiauškalais. Taip ir mirties klausimas; jis liko 
atidėtas kitam kartui.

Gal šioji karta nebeužsimena apie mirtį todėl, kad paskutinioji ja taip labai 
užsiimdavo: ji būdavo vaizduojama taip spalvingai (žmonės dėl to net žėrė
davo), kad dabar šioj sušiurkštėjusioj eroj iš viso gėdinamės paliesti šią te
mą. Mes nesame tokie paprasti, kaip mūsų seneliai, tad ir mirties slenkščio 
peisažai, kurie juos sujaudindavo ir išgąsdindavo, šiandien nebepakelia nei 
vieno mūsų galvos plauko. Gal būt, tai nėra blogas reiškinys: juk mirtis — 
bent mūsų pačių — neturėtų būti apvaitojama. Vaizduotė juk nėra ginklas 
pasistiprinti prieš mirties baisumą. Nelemtasis atvaizdas, kuris slenka kau
lus barškindamas ir grasindamas, malda gali būti pakeistas į kai ką, kas yra 
ir tiesai artimesnis ir žmogui linksmutėlesnis. Mes galime panagrinėti mirties 
realybę daug tiksliau, be įkarščio. Mes neturėtume dėl nič nieko karščiuotis, 
ypač ne dėl mirties.

Jei rūpestis reikalingas, tai turim rūpintis gyvenimu, ne mirtimi. Mirtis yra tik 
detalė. Mirtis yra ne kas kita, kaip tik bėgių pakeitimas gyvenimo kelionėj. 
Kelionę sustabdo nuodėmė, ne mirtis. Žmonės, gyvenime nesuprasdami, klys
ta ir apie mirtį. Žiūrima į gyvenimą, kaip į primityvią bateriją, vis silpnėjan
čią ir silpnėjančią, kol pagaliau visiškai išsieikvos. Tačiau tiksliau būtų pa
lyginti jį su neišsekama baterija, kuri išsilaiko visada, net sugedus visoms 
kitoms aparato dalims. Mirtis yra momentas, kuriame pasenęs aptaisas ne
beišlaiko jame laikomos sielos. Todėl turi būti randama sielos veiklai nauja



NUOTAIKOS ŽVELGIANT į MIRTI IR ANAPUS JOS

Žinoma, mes pavargstam.
Žinoma, mes ir klystam.
Bet nenusigręžtam nuo Sienos, 
o stengiamės ją suprasti.

Justinas Marcinkevičius, Siena

Tur būt, į poilsį, į baltapūkį,
Mes leidžiamės. Laukų garsai 
Ten rageliu nebesiskųs.

Tik tu, pavargęs mūsų žingsni, tu nebūki 
Į ten toksai svyruojantis, toksai — 
Sunkus...

Antanas Jasmantas, Saulėleidžio Sonetas

Tu man pažįstama.
Nuo pat vaikystės 
ieškodama kelių, 
į kuriuos įsikniaubti galėčiau, 
aš pagalvodavau apie tave.
O tu tylėjai šalta, 
įdėmiai žvelgdama 
žaliom stiklinėm upių akim 
ir vidurnakčio gatvių šešėliais...
O paskui tu paėmei tuos, 
be kurių aš — kaip dykumoj...
O paskui; o paskui 
aš plėšiau iš tavęs 
ne vieną nerimu pritvinkusią dieną... 
Mūsų dvikova dar ilga.

Janina Degutytė, Šiaurės Vasaros

Kai išsilies vaškinė žvakė 
Mano delne, ir nykstanti 
Liepsna širdy užges,
Sugrįšiu vėl į žemėj paruoštą man vieitą 
Ir lauksiu, kol 
Atėjęs Tu
Ištiesi savo baltą ranką 
Ir mano kūną,
Sužalotą laiko ir drėgmės,
Prikelsi.

Vitalija Bogutaitė, Sugrįžimas

Kai išsi ies vaškinė žvakė...



sfera. Gendąs kūnas negali turėti negendančio; mirtingumas turi užsidėti ne
mirtingumu. Mirtis yra tik perjungimas.

Mes esame kaip vyrai Gedeono pulkuose: mes nešame gyvenimo žiburį, sau
gojamą molio induose. Pasigirdus trimitui, indai suskils ir nukris: liepsna su
žibės savo tikrame elemente. Mes neįsivaizduojame, koks gyvenimas gali būti, 
kol priedanga nenukris ir mes nemirsime.

Amžinasis gyvenimas yra ne kitas gyvenimas, ne kitos rūšies dalykas, ne vi
siškai nauja būtis, nesurišta su ankstyvesne raida; tai yra naujas būdas tęsti 
tą patį gyvenimą — tik visiškai kitomis sąlygomis. Atpildą ir bausmę negali
ma laikyti visiškai nuo kitko nepriklausomomis pasėkomis — tarsi sidabrinė 
taurė vis būtų premija ar pinigų suma vis būtų piniginė pabauda. Ne, jos yra 
dalis būtino nuoseklumo, kuriame laimėjimo premija yra pilnas džiaugima
sis tuo, kame laimima, o tuo pačiu ir bausmė yra visiškas sužlugimas tų ga
lių, kurios buvo piktnaudojamos.

Klaidinga yra, taip žiūrint, nagrinėti mirties klausimą, neatsižvelgiant į gyve
nimo klausimą. Jeigu gyvenime mes keliaujam į gerąją pusę, mirties akimir
ką niekas mūsų neapsuks į priešingąją. Nežiūrint to, jūs sakysite, kad mirtis 
yra vis vien neišvengiamai niūri ne tik dėl to, kad ji net šią akimirką rieda 
link manęs ir pasieks mane kurią dieną, bet ypač dėl to, kad, jai atkeliavus, 
nebėra jokios kitos galimybės, jokios tolimesnės apeliacijos. Taip, bet tame 
nėra nieko siaubingo. Jei mirtis buvo priešas, tai Kristus ją nugalėjo. Mes ne
pasitikim savo nuopelnais, bet Jojo. Kiek mes galime, tiek mes apsidraudžiam 
nuo paskutiniosios nelaimės, bet ta mūsų vardu užsakyta apdrauda ne viską 
padengia. Betgi Kristaus Kančia padengia viską. Jis yra suteikęs mums per
galę.

Neturėtų mums rūpesčio kelti fizinis pasibaisėjimas pačia mirtimi. Dabar, 
žydinčioj sveikatoj, aišku, mes pasibaisėjam: mirti mums nenatūralu. Bet ta
da bus kitaip. Kai laikas priartės, ir mūsų energijos bus sumažėjusios, ir siela 
bus pasiruošusi palikti kūną, mirti atrodys pats natūraliausias dalykas pa
sauly. Mes gal net mielai priimsim tą permainą, gal net jos ilgėsimės. 
Patriarchas Jokūbas nemėgo Egipto žemės. Izraelitą ji kerėjo paslaptingumu 
ir grūmojo kančia. Suprantama, kad su dideliu neramumu Jokūbas priėmė 
sūnaus kvietimą keliauti pietuosna ir už ribų to krašto, kuris jam buvo namai 
visą šimtmetį. Nenuostabu, kad jis būkštavo ir nuogąstavo; tačiau kai tik jis 
pamatė Juozapą su tarnų palyda prie Egipto sienos, senasis žmogus apsiver
kė džiaugsmo ašaromis. Juozapas, pirm jo atkeliavęs į tą bauginančią žemę, 
buvo gyvas ir artinosi jį priimti. Ir tai buvo vienintelis svarbus dalykas: visa 
kita bus tvarkoj. Mums gi yra didesnis už Juozapą, kuris pasišalino ir vėl su
grįžo gyveniman. Kai mes pastebėsim Jį ateinant su savo draugais, ar mes 
lūkuriuosim?

Iš anglų kalbos išvertė Augustinas Tijūnėlis

Juozas Mieliulis, “Himnas saulei”





AR TIKRAI MOTERIS JAUSMINGA, O VYRAS PROTINGAS?

Vyro ir moters psichologiniai bruožai
PROF. DR. VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Šios mintys yra paimtos iš 
to paties autoriaus prancūzų 
kalba paskelbto straipsnio 
titulu "Aspects psychologi
ques de la masculinité et de 
la fémininité", knygoje Ma
riage et célibat. Les editions 
du Cerf, Paris, 1965.

Nuo moderniosios psicholo
gijos pradžios, t. y. nuo 19-ojo 
amžiaus, nemažai imta domė
tis psichologiniais lyčių skir
tumais. Pradžioje kai kurių 
buvo manyta, kad tie skirtu
mai bus lengvai suprasti paži
nus, kiek skirtingos yra psi
chinės moters ir vyro struk
tūros. Pagal tai buvo galvota, 
kad vyrus ir moteris skiria jų 
pagrindinės psichologinės ga
lios. Emocingumą gal galima 
būtų laikyti tokio pobūdžio 
ankstyviausiai pabrėžiamu 
skirtumu. Havelock Ellis 
(1904) ir daug jo pasekėjų 
dar ir šiandien įrodinėja, kad 
emocingumas daugiau rišasi 
su moteriškumu negu su vy
riškumu. Pagal šia teorija., 
moteris daugiau vadovaujasi 
savo jausmais, negu protu. 
Nors H. Ellis šitaip išvedžioja, 
remdamasis tik labai nepatiki
mais empiriniais tyrinėjimais, 
šia teorija buvo vadovautasi 
iki 1939 metų. Atsiranda dar 
ir dabar modernių autorių

(žr. L. M. Terman ir Cathe
rine C. Miles, 1936, 448 psl.), 
kurie laikosi teorijos, kad 
emocingumas yra viena pa
grindinių moteriškumo savy
bių. Jie laiko, kad moteris sa
vo jausmus daugiau išoriniai 
išreiškia. Todėl moterys, jie 
sako, už vyrus daugiau juokia
si ir daugiau verkia.

Kas liečia intelektualinius 
sugebėjimus, buvo anksčiau, 
o taip pat dar ir dabar kai ku
rių autorių manoma, kad mo
teris yra linkusi galvoti ne 
abstrakčiai, bet konkrečiai. Jie 
sako, kad, bendrai paėmus, 
moteris daugiau dėmesio krei
pia į daiktus, kurie liečia jos 
asmenį. Todėl būti subjekty
viam ir asmeniškai paliestam 
yra moteriškumo savybės. Mo
teris, žiūrėdama į daiktus sub
jektyviai ir būdama paliesta 
jų asmeniškai, jais daugiau 
susidomi ir juos atidžiai ste
bi. Todėl moteris gali paste
bėti svarbias detales, jai pa
dedančias pilniau įžvelgti, 
kai tuo tarpu vyras, tų deta
lių nepastebėjęs, gali padary
ti klaidų, kurios, moters aki
mis žiūrint, atrodys naivios. 
Šis įgimtas moters pastabumo 
polinkis įgalina ją greičiau su 
įvykiais susipažinti, juos gi
liau pergyventi arba intuity
viai įvertinti. Laikoma, kad

šalia šių įgimtų ypatybių mo
terys dar turi sekančias: švel
numą, kuklumą, ištikimybės 
jausmą, prisirišimą, meilę šei
mai ir religinį pamaldumą. 
Šių savybių priešingybės skai
tomos nemoteriškomis ir todėl 
vyriškomis. Todėl vyriškumui 
charakteringos savybės būtų 
griežtumas, savivalda, tvirtas 
apsisprendimas, narsumas, 
drąsa, ištvermė ir patvarumas. 
Šie lyčių apibūdinimai yra 
labai specifiški ir todėl atrodo, 
kad dėl jų didelio skirtumo 
nelieka jokių bendrų bruožų 
tarp vyrų ir moterų. Tokios 
ryškios apybraižos gali patikti 
tiems žmonėms, kurie mėgsta 
klasifikuoti ir dalinti, arba 
tiems, kurie jaučiasi patogiau, 
matydami daiktus skirtingus, 
negu panašius. Vis dėlto, nors 
ir kai kurių garsių autorių 
pripažintas, toks kraštutiniš
kas vyriškumo ir moteriškumo 
charakterizavimas prieštarau
ja tikrovės patirčiai.

Dabartinės psichologijos 
tyrinėjimai

Atsižvelgiant į tai, kad kai 
kurios ankstyvos teorijos apie 
vyriškumą ir moteriškumą bu
vo ir tebėra nepriimtinos, da
bartiniai psichologai mėgina 
atrasti būdų H. Elliso ir jo se
kėjų išvadas ištirti. Nėra abe



jonės, kad dabartinė psicholo
gija pripažista lyčių psicholo
ginius skirtumus. Kas liečia 
šiuos psichologinius skirtu
mus, dauguma dabartinių ty
rinėjimų nagrinėja būdingas 
charakteristikas ar asmenybės 
bruožus ir jų išraiškos pasek
mes vyruose ir moteryse. Vie
nas būdingiausių bruožų, į ku
rį atkreipia dėmesį, yra proti
nis gabumas (intelligence). H. 
Ellis (1904) galvojo vyrus 
esant protiniai pranašesnius 
už moteris. Tačiau Termano ir 
Merrillo tikslesni ir gilesni ty
rinėjimai, vartojant Stanford- 
Binet matavimo būdą, nepa
tvirtino Elliso prielaidos. Bie
liauskas ir Moens (1961), pasi
naudodami Namo - Medžio
Žmogaus testu, atrado labai 
mažą ir statistiškai nereikš
mingą lyčių protinį skirtumą. 
Tas nežymus skirtumas yra 
mergaičių persvarai. Aišku, 
dauguma protinių gabumų tes
tų yra paruošti taip, kad išly
gintų lyčių skirtumus (žr. 
Anastasi, 1958, 640 psl.). Kas 
liečia mokyklinę pažangą, 
Lincolno (1927) tyrinėjimai 
parodė, kad mokyklinio am
žiaus mergaitės yra pranašes
nės už to paties amžiaus ber
niukus. Šie radiniai buvo pa
tvirtinti Argelanderės (1931), 
kuri tyrinėjo vokiečių vaikus. 
Autorė galvojo, kad skirtu
mas kilo iš skirtingo susido
mėjimo, o ne iš sąryšio su ly
timi. Kai kurios studijos su
gestijonuoja vyrus ir moteris 
skiriantis profesijomis, pra
mogomis ir pasikalbėjimo te
mų pasirinkimu (Ellis, 1904; 
Heibreder, 1927; Terman ir 
Miles, 1936). Kai kurie auto
riai abejoja šiuos skirtumus 
esant pagrįstus biologiniais 
skirtumais.

Reikėtų nepamiršti, kad 
žmonių gyvenamoji kultūra 
turi vyriškumo ir moterišku
mo stereotipus. Taigi, galimas 
daiktas, kad vyrai ir moterys 
mėgina prisiderinti populiariai

priimtiems stereotipams, o ne 
rodyti savo esminius bruožus. 
M. Mead (1930) tyrinėjo Ma
nus salos ir Naujosios Guinė
jos gyventojus. Ji rado, kad 
ten vaikai lėlėmis nežaidžia. 
Kai lėlės buvo duodamos vai
kams, ne mergaitės, bet ber
niukai pasirinkdavo žaisti jo
mis. Stebėdama kitos salos 
gyventojų įpročius ir laikyse
ną, Mead priėjo išvadą, kad 
šie žmonės neturi tos pačios 
vyriškumo ir moteriškumo są
vokos, kaip mes. Arapesh tau
toj vyrai ir moterys yra agre
syvūs, narsūs ir stiprūs; abi 
lytys mėgsta sportą ir kovin
gus žaidimus, kaip boksą ir 
imtynes.

Tyrinėjimai mūsų kultūro
je patvirtina teigimą, kad ag
resyvumas ir noras vadovauti 
yra vyriškumo bruožai. Mūsų 
kultūroje berniukai padaro 
daug daugiau kriminalinių nu
sikaltimų, negu mergaitės, ir 
tie jų prasižengimai dažniau
siai rišasi su sunaikinimu bei 
vandalizmu (žr. Terman ir 
Tyler, 1954). Šių dienų psi
chologai mėgina išvystyti vy
riškumo ir moteriškumo tes
tus (žr. Bernreuter Personality 
Inventory, Minnesota Multi
phasic Personality Inventory, 
Terman-Miles Attitude Anal
ysis). Žinoma, tų testų silpny
bė glūdi tame, kad jie yra pa
remti kai kuriomis vyriškų ir 
moteriškų savybių prielaido
mis, kurios remiasi populiaria 
nuomone ir kuri vėl remiasi 
tam tikrais prietarais. Nežiū
rint to, tyrinėjimai, vartojant 
šiuos testus, nurodo aiškius 
skirtumus pagal lyčių skirtu
mą (žr. Anastasi, 1958).

Amerikiečių kultūroje ran
dame ryškius skirtumus pro
fesijų pasirinkime. Moterys 
daug daugiau darbuojasi se
kančiuose užsiėmimuose: na
mų ruošos, mokytojavimo, 
sekretoriavimo, socialiniame 
darbe, krautuvės aptarnavimo, 
gailestingosios sesers, siuvė

jos, projektuotojos (designer), 
dekorątorės ar menininkės; o 
vyrai renkasi virėjo, griežtųjų 
mokslų, mechanikos, inžinie
riaus, advokato, gydytojo, psi
chologo, komisionieriaus, žur
nalisto, kunigo ir kitus pana
šius darbus. Kai kurie tyrinė
jimai nurodo galimybę rasti 
pastebimus lyčių skirtumus 
nagrinėjant atsiekimus; pvz. 
1927 metų tomas “Amerikos 
mokslo žmonės”, turintis 9.785 
įrašus, išvardina tiktai 725 
moteris. Atrodo, kad rastu
mėm daugiau genijų, daugiau 
menininkų, rašytojų ir moks
lininkų vyrų tarpe, nei mote
rų. Žinoma, yra daugiau mo
terų artisčių, modelių ir pa
našių. Atrodo, šie rezultatai 
daugiau priklauso nuo kultū
ros galimybių. Mūsų kultūra 
daugumoj dar yra vyriška, ir 
daugumą jos užsiėmimų tiki
masi užpildyti vyrais. Kai ku
rie psichologiniai tyrinėjimai 
tvirtina, kad geriau išlavintos 
moterys parodo daugiau vadi
namų vyriškų bruožų, negu 
šiaip moterys, imant jų vidur
kį. Tačiau šio autoriaus pra
vesti aukštųjų mokslų studen
tų apklausinėjimai neparodė, 
kad vyrai ir moterys visai su
panašėtų savo galvosena, nors 
jie skaitė tas pačias knygas ir 
specializavosi tose pačiose 
mokslo šakose.

Kai kurie autoriai galvoja, 
kad lyčių psichologiniai skir
tumai gali geriausiai tapti su
sekti tyrinėjant kraštutinu
mus. Jie teigia, kad vyrai ga
li patirti daugiau kraštutinu
mų, negu moterys. Tačiau šiuo 
teigimu suabejota, Kinsey stu
dijų pranešimais (1948 ir 
1953) tvirtinant, kad moteris 
turi įvairesnių lytinių pergy
venimų, negu vyras. Tad ir 
čia nerandama pakankamai 
davinių galutiniam sprendi
mui. Suabejota net ir tariamu 
skirtumu lytiniuose pergyve
nimuose, būk tai, juose mote
ris yra pasyvesnė, o vyras ak
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tyvesnis - agresyvesnis: Freu- 
das tvirtino, kad lytiniame 
akte tiek vyras, tiek moteris 
yra agresyvūs (žr. Grant, 
1957, 47-49 psl.).

Idėja, kad moterys yra emo
cingesnės už vyrus, yra atmes
ta jau kuris laikas, nes tyrinė
jimai rodo, kad vyrai, kultū
ros sąlygoms leidžiant, gali 
būti lygiai tiek pat emocingi, 
kiek ir moterys. Tą patį gali
ma tvirtinti apie intelektuali
nius laimėjimus (žr. Anastasi, 
497 psl.). Taigi, visi dabartinės 
psichologijos radiniai apie ly
čių psichologinius skirtumus 
stato mums daugiau klausimų, 
negu duoda atsakymų.

Vyriškumas ir moterišku
mas kaip vertybės

Naudojant tarpmokslinį pri
ėjimo būdą ir vertinant lyčių 
psichologinius skirtumus filo
sofiniu - antropologiniu po
žiūriu, vertėtų paklausti apie 
tų skirtumų prasmę. Žmonijos 
istorija liudija dviejų lyčių 
buvimą nuo neatmenamų lai
kų. Genezės knyga (Gen. 1, 
27-28) kalba apie dviejų lyčių 
sutvėrimą —: vyriškosios ir 
moteriškosios, baigiant visa
tos kūrimą. Apibrėždamas vie
nišumo problemą (Gen. 2, 18) 
ir vienos lyties papildymą 
vienybe su kita (Gen. 2, 24), 
viršijančia visus kitus kraujo 
ir giminystės ryšius, Šv. Raš
tas suteikia ypatingą prasmę 
lyčių skirtumams. Tuo būdu 
pagal Šv. Raštą, lytys yra eg
zistencijos būdai, duoti mums 
paties Kūrėjo. Filosofiniu po
žiūriu galime sakyti, kad ly
tys atstovauja žmonių giminės 
ontologinę dalį. Taigi, buvimo 
tvarkoje yra daug sluoksnių ir 
žmogiškosios egzistencijos 
sluoksnį charakterizuoja vyro 
Ir moters buvimas. Priklausy
dami vyriškai ar moteriškai 
lyčiai, žmonės yra paskirti at
likti tam tikrą specialų užda
vinį, kurį gali geriau įvykdyti, 
išvystydami jų lyčiai pridera

mus bruožus, t.y. tapdami kiek 
galima vyriškesniais ar mote
riškesnėmis.

Filosofiniu požiūriu būtybei 
yra gera būti tuo, kuo ji turi 
būti. Ji praturtina savo esmę, 
išvystydama atitinkamas — ją 
išryškinančias ar pagerinan
čias — vertybes. Pritaikant 
šią logiką lyčių skirtumui, ga
lima teigti, kad būti vyru ar 
moterimi priklauso pačiai 
žmogaus esmei. Ši esmė gali 
būti išryškinta ar geriau pa
pildoma išvystant bruožus, 
charakteringus vyrui ar mote
riai. Tie bruožai atstovauja 
dvi pastovias metafizines ver
tybes — vyriškumą ir mote
riškumą — kurias mes norime 
įkūnyti savo asmenybėse arba 
pakeisti objektyviąsias asme
ninėmis vertybėmis.
Vyriškumas ir 
moteriškumas 
kaip asmenybės bruožai

Šprangeris (1928) nurodė, 
kad asmuo vystosi ir įgyja sa
vo charakteringus bruožus, 
priimdamas tam tikras verty
bes ar vertybių sistemas. Ši 
Šprangerio idėja, padariusi 
įtakos visai asmens psicholo
gijai, praėjusiam dešimtmety 
buvo atgaivinta Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Įvairūs 
asmenybės teorijos atstovai 
(žr. Hali ir Lindzey, 1958) yra 
pabrėžę vertybių svarbą as
meniui besivystant ir kitaip 
prisitaikant (žr. Sammler, 

 1960). Pagal tai, išvystant 
bruožus, susijusius su pozity
via vertybių sistema, asmeny
bės plėtotė gali būti paskati
nama arba žalojama, jei tokia 
sistema yra individui nepriei
nama ar jo nepajuntama. Dau
guma asmenybės bruožų gali 
sekti vertybes, kai Individas 
bando įvesti tas vertybes savo 
asmenybėje.

Jei mes dabar vėl imtume 
svarstyti vyriškumą ir mote
riškumą, kaipo vertybes, ir 
mėgintume stebėti jas asme
nybės vystymosi požiūriu, mes

atrastume vyriškumą ir mote
riškumą kaip asmenybės bruo
žus. Kiek vyriškumas ir mote
riškumas yra priimti individo 
ir įsipina į kitus asmenybės 
bruožus, tiek jie veikia į visą 
jo būtį. Vyriškumas ir mote
riškumas neišsivysto kartu su 
antraeilėm lytinėm charakte
ristikom, bet išsivysto augant 
ir vystantis pačiai asmenybei
— ir tai tęsiasi visą gyvenimą. 
Taigi, vyriškumas ir moteriš
kumas gali keistis pagal tai, 
kaip juos suvokia individas ir 
jo kultūra. Tačiau, nors ir kaž
kaip kultūra bandytų inter
pretuoti tas vertybes, jų pa
grindas yra virš kultūrų ir jų 
pagrindiniai bruožai liks tie 
patys. Psichologinių tyrinėji
mų darbuotojai, tyrinėdami 
vyriškus ir moteriškus asme
nybės bruožus pas amerikie
čius (žr. Terman ir Miles, 
1936), anglus (Ellis, 1904), 
vokiečius (Bieliauskas 1943, 
Lersch 1950), paskelbė labai 
panašius radinius. Yra užten
kamai pagrindo prileisti, kad, 
jei mes ištyrinėtume įvairias 
civilizuotąsias visuomenes, 
mes rastume, kad dauguma 
vyriškų ir moteriškų bruožų 
yra suprantami visose kultū
rose vienodai. Kaip psicholo
gai, mes galime tyrinėti ir 
ginčytis apie lyčių skirtumą 
ir jų priežastis, bet mes nega
lime teigti, kad tų skirtumų 
nėra.

Kadangi vyriškumas ir mo
teriškumas gali būti svarsto
mi kaip asmenybės bruožai, 
priklausą nuo to, kaip mes 
suvokiame vyriškąsias ir mo
teriškąsias vertybes, jų išvys
tymas remsis šių vertybių ži
nojimu. Jei kas nagrinėtų vy
riškumą ir moteriškumą kaip 
psichologines savybes, bet ne
pastebėtų juose metafizinių 
dvasinių savybių, jis nesu
voktų tikros vyro ir moters 
prasmės — nei bendrai pa
ėmus, nei kiek tai liečia jį as- 

(nukelta i 422 psl.)
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ŠVIEŽIAI IŠ MASKVOS - 
ĮSPŪDŽIAI IR ANEKDOTAI

ARŪNAS LIULEVIČIUS

Didžiausias pavojus ameri
kiečiui keliautojui Rusijoje 
yra šis: po kelių savaičių šia
me svetimame pasaulyje jis 
gali pradėti galvoti, kad su
pranta rusų gyvenimo aplin
kybes ir, grįžęs, jaučiasi so
vietinio gyvenimo studijų eks
pertu. Tas pavojus kyla dėl to, 
kad keleivis mato labai mažyti 
sovietinio gyvenimo gabalėli, 
ir tai tą, kuris matomas turis
to akiai. Ką reiškia gyventi 
Sovietų Sąjungoje, turistas ne
gali patirti. Kas lieka? Vien 
įspūdžiai ir anekdotai, kurie 
tik labai netobulai leidžia pa
ragauti svetimo krašto gyveni
mo skonį.

Lėktuvas leidžiasi į Maskvos 
Šeremetejevo aerodromą. Ke
leivis nustemba pamatęs, kiek 
daug miškų prie pat Maskvos. 
Vingiuoja Maskvos upė, kuri 
užtvankomis paversta į eilę 
ežerų. Nusileidus tikrinamos 
vizos — “Ar turi giminių So
vietų Sąjungoj?” Tarnautojai 
neranda mūsų pavardžių “In- 
touristo” sąrašuose, nors prieš 
kelis mėnesius turėjome siųs
ti penkias kopijas blankų. 
Daugybė tarnautojų, kurių 
kiekvienas atrodo arti despe
racijos: daug lakstymų, šauks
mų “Saša!”. Jau aerodrome

Dr. Arūnas Liulevičius ši ru
denį dalyvavo Tarptautiniame 
Matematikų Kongrese Mas
kvoje. Čia jis dalinasi ten pa
tirtais įspūdžiais ir nugirstais 
anekdotais.

galima pajusti, kad stovėjimas 
eilėse yra vienas iš pagrindi
nių gyventojų užsiėmimų.

Maskvos miesto universite
tas (žinomas kaip MGU) pa
statytas prie Maskvos upės 
kilpos, ant aukšto kranto. 
Apylinkė anksčiau priklausė 
Žvirblių kalnų kaimui — da
bar vieta vadinasi Lenino kal
nais. Universitetas — didelis, 
pagrindinis pastatas — apie 
trisdešimties aukštų dangorai
žis, kuris primena kelis kart 
padidintą Čikagos Wrigley 
pastatą. Stogai ornamentuoti 
raudonom žvaigždėm, gigan
tiškom darbininkų statulom. 
Pastatas iš toli primena pira
midę — cinikai sako, kad tai 
saugiausia statyba: jei ir 
kryps, tai vistiek nenugrius. 
Pastato vidus įdomus savo pai
nia simetrija. Buvo atsitiki
mų, kad pavargęs Tarptautinio 
Matematikų kongreso dalyvis 
vakare grįžo į savo kambarį 
ir rado, kad jo daiktai pakeis
ti svetimais. Tik praėjus pyk
čiui suvokdavo, kad pateko į 
simetriškai priešingą universi
teto sparną.

Ankstyvą rytą pasitinka 
žvirbliai ir varnos universite
to parke. Maskvos varnos to
kios, kokias prisimenu iš vai
kystės — visos užsimetusios 
pilkas skaras. Labai greitai į 
universitetą atvažiuoja juo
dais chalatais apsirengusios 
moterys, kurios blizgina pasta
tą, beržinėmis šluotomis šluo
ja kiemą, atidaro laikraščių

kioskus, stato vaisvandenio, 
mineralinio vandens ir alaus 
butelius prie sumuštinių krū
vų bufetuose. Prie durų sar
gai — irgi moterys. Gatvių 
taisytojai — moterys. Muziejų 
sargai — pagyvenusios mote
rys. Vyrai, tur būt, dirba pra
monėje.

Muziejuose daug žmonių, 
nors įėjimui reikia mokėti net 
30 kapeikų. Įdomi impresio
nistų kolekcija Puškino vardo 
muziejuj. Tretjakovo galerija 
skirta naujajam socialistiniam 
realizmui ir senosioms iko
noms. Baisybė paveikslų ir 
statulų, kurių tema — Leni
nas. Leninas su paltu, Leninas 
be palto, Leninas su darbinin
kais, Leninas rimtas, Leninas 
besišypsantis. Nei vieno pa
veikslo su Stalinu — kažkur 
turi būti sandėliai su dešim
timis tūkstančių Staliną gar
binančių paveikslų. įdomiausi 
paveikslai iš 1910-14 metų — 
dailininkai ant ekspresionizmo 
ribos: drąsios spalvos, abstrak
tinės tendencijos. Naujausi pa
veikslai eksperimentuoja ne 
tema, bet keistomis spalvomis
— violetiniais sniego atspin
džiais, elektriniais saulėly
džiais.

Miesto centras dar vis yra 
Kremlius, nuo kurio bokštų 
nakties metu šviečia raudonos 
žvaigždės. Dieną auksu blizga 
restauruoti caro katedrų bokš
tai. Pats Kremlius atidarytas 
turistams tik prieš keletą me
tų — žmonių minios. Turistų 
grupių vadovai pabrėžia Ru
sijos istorijos tęstinumą: “Štai 
čia palaidoti mūsų valdovai, 
štai čia liaudies menas — ca
rams perlais apsiūtos Evange
lijos knygos”. Net ir naujau
sia statyba — kongresų rūmai
— rišami su senaisiais caro 
rūmais. Vaikščiodamas Krem
liuje, prisimeni Gliaudos 
“Agoniją” ir galvoji apie pa
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status su lenktais koridoriais. 
Prie ministerių rūmų prista
tyta daug limuzinų — “Čai- 
kų”, kurie retkarčiais išva
žiuoja — pro pusiau užskleis
tas limuzino užuolaidas ma
tai stambaus sudėjimo parei
gūnus.

Prieš pat Kremlių, Raudo
nojoj aikštėj kiūkso rudo mar
muro mauzoliejus. Čia stikli
niam karste guli balzamuotas 
Leninas. Jo pažiūrėti rangosi 
žmonių eilė apie Kremlių. Jei 
esi užsienietis su ekskursija, 
eilę tvarkantis milicininkas 
jus įleis eilės priekyje. Jei esi 
Sovietų Sąjungos pilietis, teks 
keltis gana anksti, kad galė
tum ryto septintą valandą sto
ti į eilę Aleksandro sode. Eilė 
pamažu juda — į mauzoliejų 
ateisi tik apie vienuoliktą.

Gyvendamas Rusijoje, daug 
laiko praleisi eilėse. Nueini į

krautuvę. Stoji į eilę išsirinkti 
pirkinį. Patarnautoja išrašo 
tau sąskaitą, kurią nuneši ka
sininkei apmokėti — aišku, 
čia irgi eilė. Grįžti su kvitu, 
kad tavo pirkim suvyniotų — 
ir vėl stoji į eilę.

Ypač daug žmonių GUM 
krautuvėje — gal dėl to, kad 
čia daugiau prekių. Iš viso, 
Maskvoje prekių daugiau, ne
gu provincijoje, todėl kiek
vienas pravažiuojantis čia 
stengiasi apsipirkti. Rytą prieš 
krautuvių atidarymą spūstis 
prie krautuvių durų. Gal tai 
dėl to, kad prekių yra, tačiau 
jų skaičius ribotas — pravartu 
turėti gerai informuotus pažis
tamus, kurie tau praneš iš 
anksto, kurioj krautuvėj rytoj 
bus nailoninių vyriškų marš
kinių.

Žmonės Maskvoje geriau 
apsirengę, negu tikėjaisi. Gy
ventojai sako, kad gyvenimas

pagerėjo paskutiniais metais. 
Aišku, dauguma aprangos yra 
privačiai siūta, ne krautuvėse 
pirkta. Sekamos vakarietiškos 
mados, tik atsiliekant porą 
metų. Porą kartų jaunus už
sieniečius matematikus gatvė
je sustabdo juodosios rinkos 
atstovai ir klausia, ar neturi 
“button-down” marškinių — 
už juos siūlo “autentiškas” 
ikonas. Keliaujantys studen
tai randa didelį troškimą “blue 
jeans” gimnazistų tarpe. Pa
tys jauniausieji — dešimties 
metų vyrukai prieina prie tu
ristų ir užmezga pažintį: 
“Hello — chewing gum?” Le
ningrade ekskursijos vadovė 
aiškina, kad vyriausybė žada 
šią paauglių problemą išspręs
ti — ne kramtomąją gumą ga
minant, bet juos perauklėjant, 
kad gumos neprašytų.

Maskva — didelių kontras
tų miestas. Švaresnis už Ame-

PSICH. BRUOŽAI (iš 416 p.)
meniškai. Vertybės negali bū
ti matuojamos ar sveriamos; 
taip pat — nei vyriškumas, 
nei moteriškumas. Kaipo ver
tybės, jos nėra priešingybės 
ar kontradikcijos, bet skirtin
gi laiptai vertybių tęsiny. Vy
riškumas ir moteriškumas šia 
prasme gali peržengti lyčių 
fizines ribas. Gali atsitikti, 
kad vyrui jo profesija gali rei
kalauti savybių, kurias kultū
ra priskaito moteriškumui ir 
taip jam gali kilti reikalas iš
vystyti tam tikra prasme mo
teriškus bruožus. Nėra abejo
nės, kaip pastebi Lersch 
(1950), kad vyrai ir moterys 
turi skirtingus vaidmenis gy
venime ir jų gyvenimo užduo
tis skiriasi. Šios užduotys ne
sikeičia, bet viena kitą papil
do (žr. Bieliauskas 1943). Dėl 
pilno asmenybės išsiplėtojimo 
sąveika tarp lyčių yra būtina.

Nėra abejonės, kad vyras iš
moksta daugiau apie vyrišku
mą, kai jis susiduria su mote
riškom vertybėm. Todėl tam, 
kuris apsisprendė gyventi ne
vedęs, visuomet lieka proble
ma, kaip išvengti sunkumų 
savo asmenybės išsivystyme. 
Nevedęs asmuo gal turėtų 
kreipti ypatingą dėmesį į vy
riškųjų ir moteriškųjų verty
bių dvasines savybes ir tuo 
būdu įjungti jų prasmę į jo ar 
jos asmenybę. Vedusiems tai 
turėtų būti lengviau, bet ir jie 
išvystys tinkamą laikyseną tik 
tada, kai priims vyriškumą ir 
moteriškumą kaip dvasines 
vertybes. Be to, vedusieji turi 
pajusti, kad jie gali padėti sa
vo vedybiniam partneriui iš
ugdyti jųjų vyriškumą ar mo
teriškumą. Tai atlikdami jie 
ne tik praturtins vienas kito 
asmenybę, bet pastoviai su
stiprins ir savo santuoką.

Mūsų kultūra, o taip pat ir 
mes patys, esame būtinai rei
kalingi dvasinių vertybių. Vy
riškumas ir moteriškumas ga
li tapti tokiomis vertybėmis, 
jei mes jas išmintingai priima
me.

Santrauka
Šiame straipsnyje buvo na

grinėjami dabartinės psicholo
gijos radiniai. Jais nebuvo 
įmanoma aiškiai atsakyti į 
klausimą, kas yra vyriškumas 
ir moteriškumas, nors ir pajė
gėme jų pagalba atrasti vyrui 
ir moteriai specifiškus asme
nybės bruožus. Gale mes mė
ginome nagrinėti vyriškumą 
ir moteriškumą, kaipo verty
bes ir asmenybės bruožus. Vy
riškumas ir moteriškumas su
daro kažką pranašesnio už 
vien lytines savybes; jie tam
pa mūsų asmenybės dalimi. 
Vyriškumas ir moteriškumas
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rikos miestus, tačiau tai gal 
dėl to, kad popierius per bran
gus, kad ji gatvėse mėtytum: 
restorane ant stalo padėta va
za, kurioje servietėlės atsar
giai perkirptos į ketvirčius; 
ant didžiųjų gatvių pastatytos 
gazuoto vandens mašinos, ku
rios duoda už dvi kapeikas sel
terio stiklinę — tačiau tą stik
linę pirmiausia turi išsiplauti, 
nes visa bendruomenė ja turi 
naudotis. Labai ištaigingas ir 
greitas Metro: stotys tiesiog 
lūžta nuo marmuro. Daug 
žmonių požeminį traukinį ir 
naudoja: keleivis niekad ne
užmirš žmonių srovių, kurias 
neša nepaprastai ilgi judantys 
laiptai, nes traukinių tuneliai 
labai giliai požemyje — karo 
atveju jie skirti naudoti slėp
tuvėms.

Sutinki ir Lietuvos vardą 
Maskvoje. Kongresų rūmų 
prieangyje matai tarybinės 
respublikos herbą. Ekonomi

nės pažangos parodoje matai 
fontaną, apie kurį stovi sovie
tinių tautų figūros — čia tarp 
Latvijos ir Estijos stovi ir lie
tuvaitė. Matai ir buvusį Lie
tuvos paviljoną, kuris deko
ruotas tautiniais motyvais. 
Oficialioji politika — lietuviai 
viena iš broliškųjų tautų. Ta
čiau rusui Maskvos gatvėje 
lietuviai yra užsieniečiai. Lie
tuva — gražus kraštas rusui 
atostogoms praleisti, tik bėda, 
kad ten rusui sunku susigau
dyti: rusų kalba mažai naudo
jama. Lengviau Latvijoj — tik
— pasak vieną Rygos gyven
toją rusą — “Ka veikla visię
tie latviai mūsų gražiame 
mieste?”

Lietuva atstovaujama ir ma
tematikų kongrese — didelis 
būrys lietuvių matematikų. Iš 
anksčiau esu pažįstamas su 
dr. J. Kubilium, kuris supa
žindina su kitais lietuviais. 
Man įdomu jų matematika,

jaunųjų matematikų ugdymas, 
mokslinės perspektyvos. Iš 
tikrųjų — ir aš jiems įdomus, 
nes gyvename už sienos be 
langų Iš sutiktųjų žvalių vyrų 
daug gali tikėtis moksliniam 
darbe. Turiu viltį, kad, me
tams bėgant, jauniausiems ma
tematikams atsiras galimybės 
ruoštis profesūrai ir vakarų 
universitetuose. Ir dabar juos 
negali apkaltinti atitrūkimu 
nuo pasaulinės matematikos — 
dauguma gerai skaito angliš
kai, seka bibliotekose esan
čius užsienio matematikos 
žurnalus. Rusai matematikai 
taip pat ieško ryšio su užsieniu. 
Štai kongrese visų rusų mate
matikų pranešimai turėjo būti 
rusų kalba — tur būt, užsie
nio politikos motyvais. Tačiau 
daugeliu atveju pranešėjas tik 
kalbėjo rusiškai, o ant lentos 
rašė angliškai.

(Tęsinys sekančiame 
numeryje)

turi būti išvystyti kaip visos 
asmenybės dalis. Toks tų sa
vybių išvystymas yra mūsų 
asmeninė užduotis; tai mūsų 
pareiga ir viso gyvenimo tiks
las. Buvo pabrėžiama vertybių 
svarba ir lyčių psichologinių 
skirtumų metafizinis stovis. 
Kaip vertybės, vyriškumas ir 
moteriškumas nėra priešingy
bės: jos papildo viena kitą, 
tokiu pat būdu, kaip ir lytys 
papildo viena kitos gyvenimo 
vaidmenį. 
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MEILĖ IR VIENATVĖ

10 - Meilė gyvenimo ir literatūros šviesoje

Vienatvės kančią patyręs, 
nesykį apie ją savo kelių to
mu dienoraštyje pasisakęs ir 
tos kančios paliestus suprasda
mas, prancūzų katalikų rašy
tojas J. Green kalba apie “vie
natvės išdegintas sielas”. Toji 
vienatvė, kuri ji ir daugybę 
kitų jautrių sielų kankino, ne
buvo viengungystė nei fizinė 
vienatvė, nes ji gali kankinti 
ir tuos, kurie nuolat būna 
žmonių tarpe svečiuodamiesi 
ir kurie gyvena laimingoje 
moterystėje. Juk fizinė, kad 
ir dažna, vienatvė, bent kiek 
dvasiniai gilesnių žmonių ne
sykį ieškoma ir branginama, 
ne viena dvasiniai praturtina. 
Tokia vienatvė pasidaro tuo 
turtingu šaltiniu, iš kurio dau
gelis įvairiais būdais pasise
mia dvasios turtų. Norintieji 
dvasiniai praturtėti, šitokios 
vienatvės neturėdami, pavydi 
jos tiems, kurie jos gausiai 
turi.

Čia bus liečiama dvasinės 
vienatvės kančia, kai žmogus 
neturi nei vienos artimo sie
los ir širdies, kuriai galėtų sa
ve išsakyti, būti jos suprastas 
ir kurs patsai galėtų tą kitą 
suprasti ir jį globoti. Dvasi
niai vienišas jaučiasi tas, ku
rio širdis nesusitinka su kito 
jam artimo žmogaus širdim, 
kurio dvasios pasauliu niekas 
nesidomi ir kuriam kito pa
saulis neatsiveria, kurio visi 
kad ir skaitlingi bendravimai 
tėra tik išoriniai. Šitokiai dva
sios vienatvei pasaulyje vieš-
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pataujant, niekas nepažįsta 
kito, nes niekas neatsiveria 
aiškiai kitam ir nėra jo aki
vaizdoje toks, koks jis iš tikro 
yra. Žmonių tarpusavis nenuo
širdumas, egoizmas, tuštybė 
verčia visus sąmoningai ar ne
sąmoningai užsidėti tą dvasi
ne kaukę, kuria visi tampa 
vieniši ir atitverti nuo kitų. 
Nusakydamas šitokią dvasios 
vienatvę, ispanų rašytojas J. 
Orabuena pastebi: “Bijotina 
ir baisi vienatvė yra mumyse, 
ne apie mus”. Kitaip tariant, 
būti vienu ir būti vienišu nėra 
tas pats. Štai kodėl, nors daž
nai žmogui reikia fizinės vie
natvės. kad pailsėtų ir dvasi
niam darbui susitelktu, tačiau 
jis negali pakelti nuolatinės 
dvasinės vienatvės. Žmogus 
suauga su dvasine vienatve, 
kaip raupsuotasis su savo 
skauduliais (F. Mauriac), ku
rie ji nuolat kankina ir suke
lia tą pastoviai skaudžią savi
jautą, kad ir didmiestyje esi 
tartum tyruose. Šitokios vie
natvės žaizda dažnai ypač 
pradeda skaudėti, kai iškil
mingesnio svečiavimosi proga 
atsiduri žmonių tarpe, jei čia 
pavartotume anglų rašytojo 
W. M. Thackeray romano įvar
dinimo posaki, to “tuštybės 
jomarko” sūkuryje. Gal šitaip 
pajuntama todėl, kad tokiame 
susibūrime, dar alkoholio įta
koje, žmonės labiausiai pasi
reiškia šiaip slepiamomis nei
giamybėmis, jei jau neprisi
minti to, kad mažam būrelyje

žmogus yra išmintingesnis 
kaip minioje. Šitokio svečiavi
mosi fone kažkaip paryškėja 
toji tiesa, kad, nors ir yra 
žmonių, bet nėra žmogaus.

DVASINĖS VIENATVĖS 
KANČIOS DIDUMAS

Šitokia dvasinė vienatvė, 
kaip jau nujaučiame, yra di
delė kančia, nes tasai išgyve
nimas žmonių, kad ir gerai pa
žįstamu, svetimumo ir tolimu
mo, yra įžanga į visišką nuo 
jų atsiskyrimą, kurio vardas 
yra mirtis. Štai kodėl, jei kuri 
nors tai ir stebintų, tokios 
“vienatvės išgyvenimu, šian
dien, gal būt, daugiau žmonių 
miršta, negu užkrečiamomis 
ligomis” (Z. Maurina). Ne
nuostabu ir tai, kad visiška 
dvasinė vienatvė (taigi, bet 
kurio tikrai artimo žmogaus — 
to dvasinės atramos taško — 
trūkumas) gali virsti išprotė
jimu ir net savižudybe. Kažin 
ar filosofas F. Nietzsche kaip 
tik ir nepriėjo prie išprotėji
mo dėl tos ypatingos dvasinės 
vienatvės, kurioje jis gyveno? 
Vokiečių rašytojas S. Zweig 
to filosofo vienatvę vaizduoja 
šiurpulingais žodžiais. Juk, 
anot jo, tai buvo baisi be žo
džiu ir atsakymų vienatvė, ku
rioje šis žmogus buvo tartum 
uždarytas po stikliniu varpu; 
tai buvo vienatvė be gėlių, 
spalvų, tonų, gyvulių, žmonių 
ir net be Dievo; tai buvo tar
tum akmeninė išmirusi pir
mykščio pasaulio vienatvė, 
prieš laikui prasidedant ar 
jam pasibaigus. Niekas nesto
vėjo šalia jo,... jokia moteris 
savo švelniu buvimu nepa
lengvino jo (per kūrybą) 
įtemptos atmosferos... Jis ne
kalba į nieką ir niekas jam ne
atsako ir, kas baisiausia, nie
kas jo nesiklauso... Tylėjimas, 
ir visada priverstinis tylėji
mas, lydi tą dvasinės vienat
vės baisiausią šauksmą... Toji
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vienatvė nusileidžia ant jo vi
so gyvenimo nuo vieno iki ki
to pakraščio. Kai kada jis iš
tisas dienas praleidžia lovoje 
(įvairių fizinių kančių kanki
namas — A. G.), bet niekas 
neateina pas jį kad ir trumpai 
valandėlei paduoti ranka., pa
dėti kompresą ant degančios 
kaktos, nei vieno, kuris jam 
ką paskaitytų, su juo pasikal
bėtų ir pasijuoktų... Tai vis S. 
Zweigo mintys, kurs tokiomis 
aplinkybėmis jo gyvenamą 
kambarį vadina grabu.

Kad ir ne taip išoriniai ap
leistas, bet, priešingai, žmonių, 
jo gerbėjų, dažnai supamas, 
labai skaudžiai dvasinę vie
natvę išgyveno O. Milašius. 
Viena iš priežasčių, kodėl šis 
poetas liko nevedęs, atrodo, 
bent iš dalies buvo ir ta, kad 
iš jį supusių ir sutinkamų mo
terų, jis nerado tokios, kuri, 
jo įsitikinimu, būtų galėjusi 
jam palengvinti vienatvę. Jau 
tasai pasisakymas, kad “aš 
ieškojau meilės visur, kur tik 
turėjau bent kiek vilties ją 
surasti, ir aš pasilikau vieni
šas aklų ir kurčių minioje” 
(L’Amoureuse Initiation) — 
kaip ir žemiau minėtą spėjimą 
patvirtina. Ypač kad, anot jo 
draugo rašytojo A. Godoy, šioje 
minėtoje knygoje, kaip ir šioj 
ištraukoj, jis kalba apie save.
O tos išeities iš tos vienatvės 
jam labai reikėjo, nes toji vie
natvė jam buvo labai skaudi. 
Taip, pavyzdžiui, sykį O. Mi
lašius čia minimam savo 
draugui pasisakė, kad jo jaus
mų gyvenimas buvo panašus 
katorgininkui, uždarytam vie
nutėje, visiškai vienam tarp 
keturių nepereinamų sienų... 
Iš čia ir tokie skaudūs jo pa
sisakymai, tikri dejavimai: 
“Laimė yra mirusi: viskas tė
ra tik skausmas, viskas tėra 
tik pelenai! Ką tu darai ten 
vienų vienas, tu paties savęs 
šešėlis... kas tavęs gailisi, kas 
tave myli, kas tavęs laukia?”

(L’Amoureuse Initiation). Ir 
todėl jo draugai jį dažnai ma
tė ant stalo užsikniaubusį ir 
verkiantį...

Jei šitaip dvasinės vienatvės 
kančią kentėjo jautrūs ir gilūs 
žmonės (nes tai ir yra tik to
kių kančia!), tad kas galėtų 
kaltinti perdėjimu kad ir tokį 
vokiečių rašytoją E. Wiechert 
tvirtinant, kad “gyvenimo 
vienatvę galima pakelti, bet 
širdies vienatvė aptemdo die
ną ir naktį?” Šiuo posakiu jis 
norėjo pasakyti, kad fizinė 
vienatvė turiningiem ir kūri
bingiem žmonėm yra pakelia
ma, kai tuo tarpu dvasinė vie
natvė yra nuolat tamsiais de
besimis padengtas dangus, be 
pragiedrulių ir spindulio. Po 
šių jausmų tad atrodo, kad ir 
šio straipsnio pradžioje minė
tas J. Green neperdėjo, įrašy
damas dienoraštin: “Vienatvės 
bandymas yra tikras praga
ras... Vienatvė man yra be
dugnės pakraštys”.

Kaip kiekviena kančia, 
šaukdamasi SOS, ieško išeities 
ir išsigelbėjimo, taip to ieško 
ir dvasinės vienatvės kančia.

VIENATVĖS KANČIA 
ŠAUKIASI MEILĖS

Švelniai jaučiantys ir dvasi
nę vienatvę kenčiantys žmo
nės labiausiai ilgisi erotinės 
tikros meilės, nes, jų įsitikini
mu, tik joje žmonių širdys la
biausiai suartėja ir tik besi
mylintieji vienas kitam savo 
vidaus pasaulį atveria. O juk 
tas viskas dvasinę vienatvę 
bent sušvelnina ir ne taip 
skaudžią ją padaro. Tokie 
žmonės mano, kad tik abipu
sėje meilėje tasai šalto sveti
mumo persunktas egoizmas 
žūna ir drungna bendravimo 
atmosfera atšyla.

Jei kada R. M. Rilkės žodžiai 
“Kas tad tu esi? — Esu kitas, 
kaip tas, kurį tu manai” ir bu
vo teisingi šiaip žmonių bend
ravime, kuriame žmonės vie

nas kito giliau nepažįsta ir pa
žinti nenori, tai meilėje, jų 
manymu, tie žodžiai jau nega
lioja. Jų įsitikinimu, meilė 
virsta tuo raktu, kuriuo atida
romos durys į artimo žmogaus 
vidaus pasaulio pažinimą, o 
tasai pažinimas, suartindamas, 
dvasinės vienatvės jausmą pa
šalina.

Jei, anot jų, kito žmogaus at
jautimas (sympathy) jau yra 
tam tikras dalyvavimas jo gy
venime ir net kentėjimas 
drauge su juo (nes ir du grai
kiški žodžiai, iš kurių “simpa
tijos” žodis susideda, būtent, 
sym — su, drauge, ir pathein
— kentėti, tai nusako), tai tuo 
labiau to visko galima tikėtis 
iš meilės.

Šitiems ir panašiems vienatvę 
kenčiančių samprotavimams, 
kad meilė tegali juos iš tos 
vienatvės išvesti, jie randa 
patvirtinimų kaip literatūroje, 
taip ir gyvenime. Taip, pavyz
džiui, nacių sunaikintoji jauna 
žydaitė Anna Frank savo die
noraštyje yra užrašiusi: “Žmo
gus gali būti vienišas, nors ir 
daugelio būtų mylimas, kol jis 
vienam žmogui nepasidarys 
mieliausias”, t. y. kol neateis 
tikra iš vienatvės išlaisvinanti 
meilė. Šią minti papildant, 
norėtųsi tik pridėti, kad tasai 
žmogus, kuriam aš pasidary
čiau mieliausias, turi būti ir 
man mieliausias, nes tik abi
pusiškumas meilėje tegali pa
šalinti skaudžią vienatvės 
įtampą. Juk kad ir labai di
delė, bet vienapusiška nemyli
mo žmogaus meilė tegali kitai 
pusei tapti įkyriu užsimeti
mu, kuris ne tik jam vienat
vės nepalengvins, bet jau esa
mą kančią pasunkins nauja.

Žmogus vienatvėj tiesia ran
kas ir į kurį nors kitą, kad ir 
ne erotinės meilės prasme, bet 
tik šiaip atramos ir paguodos 
ieškodamas. Tai tvirtina ir 
prancūzų katalikų rašytojas 
lakūnas Saint-Exupery, žuvęs
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šio paskutinio Didžiojo karo 
pačioje pabaigoje: “Aš be Tu
— sugniužtu”. Taip rašo jis ir 
todėl savo sukurtoje maldoje 
prašo. “Aš esu be reikšmės, jei 
ir toliau pasiliksiu vienas. 
Duok, kad jie remtųsi manim; 
duok, kad aš remčiaus jais”.

Kadangi žmogus, kaip visuo
meninė būtybė, pats vienas 
negali savęs pilnai įvykdyti, 
ir jam reikia kito, tad jis gali 
sakyti: “Aš nešioju savo vidu
je dievišką kibirkštį, o Tu esi 
uždegėjas” (Z. Maurina). Ki
taip tariant: manyje yra daug 
galimybių, tų kibirkščių, o Tu 
sužadinsi jas virsti tikrove. 
Šitoks pasipildymas, virtęs 
kūrybingumu, labai dažnai 
įvyksta meilėje.

Anot psichologų, ir mūsų 
laimė nėra pilna, kai esame 
vieniši. Ir kiekvienas pasiten
kinimas, kiekvienas grožio iš
gyvenimas padaugėja, kai jis 
išgyvenamas su artimu asme
niu.

Tie ir panašūs įsitikinimai, 
samprotavimai ir ilgesiai, re
gis, neturėtų mūsų apvilti, o 
tačiau ne kartą iš giliai jau
čiančių ir gyvenimą pažįstan
čių žmonių išgirstame įspėji
mą: “Suradimas kito Tu, ir tai 
ne tik kitos lyties Tu, bet ir 
apskritai kito žmogaus Tu — 
tai sunkiausias uždavinys mū
sų gyvenime” (Z. Maurina). 
Tas įspėjimas tartum sako: 
tikra meilė ar draugystė nėra 
dažna ir todėl neturi pagrindo 
perdaug tikėtis, kad tais da
lykais savo vienatvės kančią 
sumažinsi. O jei ir tikroji abi
pusė meilė nužengtų ant tavęs, 
ar esi tikras, kad pašalinsi 
vienatvės kančią pilnai ir vi
sam laikui?

AR MEILĖ PAŠALINA 
VIENATVĘ?

Atsakydami į šį klausimą, 
pesimistai ir realistai (kurių 
dauguma literatūros pasauly
je) tvirtina, kad meilė dvasi
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nės vienatvės nepašalina. Jie 
net sako, kad meilėje toji vie
natvė tuo labiau išryškėja, 
kuo daugiau tikėjomės iš jos 
išeiti ir todėl šia prasme mei
lė labiausiai apvilia žmogų. 
Meilės pirmajam romantiškam 
tarpsniui praėjus, dar ir bren
dimo nesulaukus, jau neretai 
abiejų egoizmai pradeda susi
kirsti ir abiejų akims prade
da vaidintis vienatvės grėsmė. 
Jei dar prieš meilei ateinant, 
tą jaučiamą vienatvės kančią 
bent gaivino vilties šviesa, tai, 
meilei atsiradus ir labai daž
nai dar nesubrendus, o jau 
mirštant, visokia vilties švie
sa iš vienatvės išeiti užgęsta 
ir abu atsiduria nakties tam
soje.

Dideli šiuo žvilgsniu kai ku
rių laikomi pesimistai (o jų 
supratimu — realistai) yra G. 
deMaupassant, M. Proust, H. 
Hesse, R. M. Rilke, P. Regnier, 
Fr. Mauriac ir kiti. Jų dauge
lio tvirtinimu, tik pirmame 
meilės tarpsnyje egoizmas pri
gęsta, o vėliau jis pradeda 
reikštis vis stipriau ir bruta
liau. Egoizmas gi vieno ar 
abiejų yra ne kas kita, kaip 
pradėjimas gyventi visai nesi
skaitant su kitos pusės norais, 
pageidavimais, nuotaikomis. 
Tokiam egoizmui įsiviešpata
vus, pranyksta bet kuris noras 
vienas kitam aukotis. Buvusi 
meilė virsta tarpusave kova 
už savų norų ir malonumų 
vykdymą. O tai yra vis dau
gėjantys ženklai, kad viena ar 
abi pusės jau pradėjo gyventi 
dvasinės vienatvės gyvenimą. 
Teisingiau sakant, vienam 
pradėjus taip elgtis, kitas ne
išvengiamai izoliuojamas iš 
bendro gyvenimo ir nustumia
mas dvasinėn vienatvėn. Atsi
dūręs šalia egoisto, meilės 
partneris negali nepasijusti 
vienišas.

Dar pradžioje tai dvasinės 
vienatvės grėsmei aiškėjant ir 
meilei dar visai nepranykus,

turėdami dar geros valios, 
meilės dalyviai bando aiškin
tis ir savo ryšį cementuoti, bet 
nesusikalba. Jie nuolat pajun
ta, kad jie jau neįstengia pil
nai ir suprantamai kitai pusei 
save išsakyti, nes kitos pusės 
kad ir pasąmonėje glūdįs ego
izmas nesistengia išklausyti to 
išsisakymo nuoširdžiai ir ati
džiai. Juk žmogus egoizme te
linkęs vien savim interesuo
tis. Jie nesusikalba: nekartą 
reikėtų labai didelio psicholo
go, kad galėtume susekti, kur 
kalba savim nesuinteresuotas 
tikros kitam meilės balsas, o 
kur egoizmas, meile prisiden
gęs. Iš to nesusikalbėjimo ki
lę nesusipratimai yra signalai, 
kurie signalizuoja kiekvienam 
artėjančios vienatvės grėsmę.

Anot G. Maupassant, žmo
gus, nenorėdamas būti iš mei
lės nustumtas vienatvėn, kas 
reikštų meilės žuvimą, turėtų 
taip elgtis, kad jų abiejų šir
dis jungtų tie patys susiintere
savimai, tos pačios viltys ir 
rūpesčiai, tos pačios pramogos, 
džiaugsmai ir liūdesiai. Bet 
toksai susiderinimas yra taip 
retas dalykas, o, antra vertus, 
kiekvienas interesų išsiskyri
mas jau padvelkia šiauriniu 
vienatvės dvelktelėjimu. Štai 
kodėl, anot šio rašytojo, dvi 
būtybės niekada negali susi
jungti protu ir širdim, ir, jei 
jos eina po ranka, tai niekada 
pilnai nesutapusios, nes kiek
vienas žmogus savo gyvenime 
yra pasmerktas amžinai vie
natvei.

Svarstydamä R. M. Rilkės 
gyvenimo pabaigą, Z. Mauri
na tarp kitko yra parašiusi: 
“Kokioje ledinėje vienatvėje 
stingo R. M. Rilkės, to didžiau
sio naujųjų laikų moters gar
bintojo, paskutinės savaitės”. 
Kitokios pabaigos negalėjo 
numatyti ir patsai poetas, nes, 
anot jo, “mylėti reiškia būti 
vienišam”. Čia paaiškinimui 
dar pridėsime: kaip žmonės,



drauge eidami gatve, bet, su
sidomėję skirtingais daiktais, 
išstatytais krautuvių languose, 
vienas nuo kito atsiskirdami, 
sustoja prie skirtingų langų, 
taip Įvairių skirtingų intere
sų skiriami besimylintieji 
nuolat pasijunta esą vieniši. 
Tas pats R. M. Rilke kita pro
ga pasakė, kad meilė glūdi ta
me, kad dvi vienatvės viena 
kitą saugoja, riboja ir sveiki
na, kitaip sakant, meilė vie
natvės  išgyvenimo nepanai
kina; tad norintieji meilę iš
laikyti turi su tuo susitaikinti.

Panašiai liūdnai apie vienat
vės neišvengiamumą meilėje 
kalbėjo ir kiti čia suminėti ar 
nesuminėti rašytojai. Rašyto
jas J. Orbuena savo pagrindi
niame ir labai subtiliame kū
rinyje (vokiškam vertime: 
“Ebenbild-Spiegelbild”), cha
rakterizuodamas savo seną tė
vą, rašė: “Senas, senas šypsnys 
slėpė savyje vienišų valandų 
žaizdas, apie kurias nei vienas 
mūsų nieko nežinojome, nes 
tik vienas Dievas težino, kaip 
labai mes esame vieniši, ir 
mūsų visa meilė negali Čia 
nieko pakeisti”. Todėl ir pas
H. Hesse randame posaki: “Vi
sos moterys mylės tave, o ta
čiau tu būsi vienišas”.

Nemažiau liūdnai tvirtina 
labai savo raštais simpatinga 
vokiečių katalikų rašytoja L. 
Rinser: “Ar gali vienas žmo
gus duoti kitam daugiau kaip 
tik truputi šilimos, kuri jį įti
kintų, kad jis jau nėra vieni
šas? Kaip baisu, kai pagalvoji, 
kad visa savo meile kito žmo
gaus vienatvės nei kiek negali 
sumažinti”.

Prancūzų rašytoja P. Reg
nier, viena iš tų neskaitlingų
jų, kuri išgyveno taip vadina
mą didžiąją meilę, visgi rašė: 
“Mes buvome visai arti vienas 
kito, o tačiau neišmatuojamų 
bedugnių atskirti. Kiekviena 
žmogiškoji būtybė yra vieniša 
ir mirštančiojo vienatvė jo

kiais žodžiais neaptariama”. 
Tačiau liūdniausiai meilės ir 
vienatvės santykį nusako F. 
Mauriac: “Būtybių vienatvė 
palieka be vaisto ir net meilė, 
ypač meilė, yra tyrai”.

Skaitydami panašias liūdnas 
mintis, neturėtume tačiau ma
nyti, kad žinomieji ir didieji 
rašytojai, taip apie meilės ir 
vienatvės ryšį rašydami, buvo 
kurių nors nelaimingos meilės, 
nusivilimų ir kitų asmeninių 
motyvų veikiami. Verčiau 
linktume manyti, kad jie, kai
po didieji, ir šios temos at
žvilgiu buvo dideli, savo raš
tais parodydami žmogaus pri
gimties gelmes, kurių negali 
nei meilė, nei kas kitas paten
kinti: tuo žmogaus prigimties 
savybės konstatavimu jie at
skleidė josios didybę.

Nežiūrint liūdnos tikrovės 
faktų, prieš kuriuos neužmer
kiame akių, tuo pačiu gyveni
mu remdamiesi, turime pasa
kyti, kad tikra abipusė didelė 
meilė vienatvės kančią dauge
ly atvejų sumažina ir ją pa
lengvina. Jei tokių palengvė
jimo valandėlių ir nebūtų 
daug — ar tačiau tai nėra 
daug!? Jei mokėtume tokių 
šviesesnių gyvenimo valandė
lių bent trupiniais džiaugtis ir 
vos įmatomus aukso trupinė
lius savo gyvenimo kelyje pa
stebėti, tada suprastume, kad 
tie aukso trupinėliai yra ver
tingesni už tas dulkių tonas, 
kurios nusileidžia ant mūsų 
gyvenimo.

AR VIENATVĖ ŽŪNA 
MOTERYSTĖJE?

Daugelis tų minčių, kurias 
išdėstėme apie meilės ir vie
natvės santykį, tinka ir čia, 
kalbant apie vienatvę ir mo
terystę. Tačiau atrodytų, kad 
toks artimas dviejų žmonių fi
zinis bendravimas moterystėje 
turėtų vienatvės jausmą dva
sioje nuslopinti ir jį pašalinti. 
Tačiau negalima pamiršti ir to

fakto, kad egoizmas pasireiš
kia kaip tik tame kūnų bend
ravime, dažnai net brutaliai, 
tik apie save tegalvodamas. 
Todėl didžiausi nusikaltimai 
artimo meilei įvyksta šioj mo
terystės gyvenimo srityje. Ar 
kada nors esame pagalvoję, ką 
reiškia tas senas lotyniškas 
posakis, kad kiekvienas gyvis 
po intimaus kūnų akto yra 
liūdnas? Ar tasai liūdesys 
bent dalinai nepaaiškinamas 
tuo, kad kūno artimybė nebū
tinai gimdo dvasios ryšį ir to
dėl žmogus nuliūsta, nesąmo
ningai pajutęs, kad jis po to ir 
toliau pasilieka vienišas? Ki
taip sakant, kūno aktu labai 
dažnai dvasia apviliama...

Literatūroje daugelis rašyto
ju tvirtina, kad kūnų artumas 
moterystėje gali egzistuoti ša
lia dvasių tolumo. G. de Mau
passant, nagrinėdamas tą dvie
ju kūnų moterystėje ryšį ir jų 
aidą dvasioje, prieina išvados, 
kad fiziniu susiglaudimu vi
siškas vidaus sutapimas nieka
da neatrandamas, nes kiekvie
nas žmogus visada sau pasilai
ko savo esybės vidinę paslap
tį. Ir todėl, anot jo, ir po inty
maus kūnų akto sielą staigiai 
užplūsta tuštumos jausmas ir 
žmogus pasilieka taip vienišas 
ir apleistas, tartum tuo aktu 
jis niekada kito žmogaus ne
būtų turėjęs. Šitokių jausmų 
pasėkoje teisingi pasirodo ir 
sekantys žodžiai. “Kas pilnai 
yra supratęs, kaip svetimi sa
vo tarpe yra vyras ir moteris” 
(F. Nietzsche). Todėl nenuo
stabu, kad “nei gašlaus pasi
tenkinimo ugnis, nei valios 
plienas neįstengia sudaužyti 
tos stiklo sienos, kuri skiria 
žmogų nuo žmogaus, o ypač 
vyrą nuo moters” (Z. Mauri- 
na).

Kadangi kiekvienas žmogus 
turi vienkartinę sielą, skirtin
gą nuo kitų vidaus pasaulį, tai 
tik švelnus gilios meilės 
įkvėptas įsijautimas tegalėtų
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isiskverbti į tą pasauli. Reikė
tų ir tam tikrų dvasinių suge
bėjimų, kad artimo žmogaus 
dvasinis pasaulis atsivertų, o 
tų sugebėjimų ir to reikalingo 
švelnumo daugumas žmonių, 
ypač? moterystėje, neturi. Sa
kome “ypač moterystėje”, nes 
nuolat drauge gyvenant — ap
sipratimas beveik neišvengia
mai virsta nevertinimu, o tais 
dalykais ir asmenimis, kurių 
nevertiname, giliau jais ir ne
sidomaujame. Štai kodėl yra 
didelis pavojus, kad moterys
tės gyvenimas gali virsti skau
džiausia vienatvės forma, bū
tent, vienatve dviese.

Žinomas anglų rašytojas Al
dous Huxley, kalbėdamas apie 
įvairių žmogaus būklių vienat
vę, pabrėžia tos vienatvės ne
išvengiamumą. Anot jo, iš mo
tinos kūno vienatvės išėję, pa
tenkame vienatvėn žmonių 
tarpe, kad grįžtume grabo vie
natvėn. Nors mes visą gyveni
mą bandome tą vienatvę su
švelninti, bet mūsų pasiektas 
artumas niekada nevirsta su
sijungimu, taigi, vienatvės pa
šalinimu... Ir todėl mes pasi
keičiame žodžiais, tartum iš 
kalėjimo celės į celę, be vil
ties, kad tie žodžiai reikš tą 
pati kitiems, ką ir mums. Mes 
vedame ir štai namuose dabar 
jau dvi vienatvės vietoj vie
nos. Mes gimdome vaikus ir 
tuo pačiu pagimdome tiek pat 
vienatvių. Mes kartojame kū
no intymų aktą, bet tas artu
mas nėra pilnas susijungimas. 
Vienatvės tikrovė — ta pati 
visiems žmonėms, nes nėra jai 
jokio palengvinimo, nebent 
užsimiršimo, atbukimo ar sa
vęs apgaudinėjimo kaina.

Vienatvės tragedija moterys
tėje nekartą glūdi tame, kad 
išorinis ir privalomas fizinis 
artumas egzistuoja šalia esan
čios dvasinės tolimybės. Tasai 
fizinio artumo privalomumas, 
esant tokioms aplinkybėms, 
jautresnei pusei sukelia sun

kiai pakeliamą dvasios įtam
pą. O juk, normaliai imant, 
kūnų artumas teturėtų būti tik 
dvasių artumo vaisius ir jos 
išraiška. Šitokia tragedija ne
gali nevirsti skaudžiu dvasinės 
vienatvės išgyvenimu. Nenuo
stabu, kad tokios įtampos vai
sius gali pasireikšti žodžiais. 
‘“Pagaliau kam šaukti tyruo
se? Į ką šaukti iš to grabo gel
mės? Tu esi prie manęs, o ta
čiau esi tūkstančius mylių nuo 
manęs” (F. Mauriac).

Du žmonės, kad ir supratę 
savo vienatvę moterystėje, bet 
dar besimylintieji, turėtų vie
nas kitam padėti pakelti neiš
vengiamą vienatvę, tą tragiš
ką žmogaus prigimties bruo
žą. Norėdami vienas kitam 
padėti, jie ypač turėtų susirū
pinti abipusiai dalyvauti bet 
kuriam moterystės bendravi
me. Abipusiai visame daly
vauti reiškia to paties drauge 
norėti ar nenorėti; tai reiškia 
žiūrėti, kaip kita pusė reaguo
ja į bendro gyvenimo apraiš
kas, ir skaitytis su ta reakcija. 
Kiekvienas vienpusiškumas, 
nesiskaitymas su moterystės 
partneriu gramzdina jį vienat
vėn. Jei viena pusių dažnai 
yra nuliūdusi ir tyli, tai vie
nas iš galimų ženklų, kurie gal 
jau rodo, kad ji jaučiasi mo
terystėje vieniša. Antroji pu
sė, jei bent kiek turi jautru
mo ir jei dar nori išgelbėti 
moterystės meilę ar jos liku
čius, negali tokiais atvejais 
nesusirūpinti.

*  *  *

Tad meilė moterystėje ar 
nemoterystėje neišveda žmo
gaus iš vienatvės, bet tik lai
mingu atveju palengvina vie
natvės kančią abiejų partne
rių pastangomis. Kodėl taip 
yra? Kodėl žmogaus prigimtis 
tokia tragiška? Ar tik ne dėl 
to, kad paties Dievo valia 
žmogus negali kitam žmogui 
pasidaryti viskuo, nes žmogui

žmogaus neužtenka. Jei žmo
gui žmogaus pilnai užtektų, 
tada jis Dievui neatsivertų, o 
juk “be Dievo žmogus vieni
šas” (Z. Maurina) giliausia to 
žodžio prasme. Anot A. M. 
Lindbergh žinomos ir gilios 
knygos “Gift from the Sea”, 
dvasinės vienatvės kančioms 
išvengti reikėtų turėti fizinės 
vienatvės valandų, kuriose, 
dvasiniai praturtėję ir po to 
vieni su kitais susitikdami, tu
rėtume ką vienas kitiems duo
ti ir mūsų vienatvę paleng
vinti. Čia dar galėtume pridė
ti: Ar ne labiausiai žmogus 
dvasiniai praturtėja Dievo iš
gyvenimu?! Todėl, visur ieš
kodami dvasinės vienatvės 
kančios suraminimo ir tikroje 
meilėje nekartą jos palengvi
nimą surasdami, neturėtume 
pamiršti, kad prigimties tuštu
mos ilgesys, pasireiškiąs dva
sinės vienatvės kančia, tegali 
būti pagydomas tik Begalinės 
Meilės. Juk Dievas mums mei
lės dovaną ne tam dovanojo, 
kad ji mums Didžiąją Meilę 
užstotų, bet kad savo neužten- 
kamumu mums rodytų kelią 
į Ją. 

Meilė dovanojama rodyti 
kelią į Dievą ne tik savo 
neužtenkamumu (kaip sako 
autorius šio rašinio gale), 
bet dar daugiau savo pozi
tyviom galiom žmogų pra
turtinti, papildyti ir tuo pa
čiu pašalinti žmogišką vie
nišumą. Tad, rodos, visai 
tinkamai kai kurie autoriai 
nurodo skirtumą tarp žmo
giško vienišumo ir metafi
zinės žmogaus vienatvės. 
Kaip netiktų iš meilės tarp 
vyro ir moters reikalauti to, 
ko ji negali, t. t. metafizinės 
vienatvės pašalinti, taip ir 
netiktų nutylėti to, ką ji ne
retais atvejais padaro, t. y. 
artimu santykiavimu pašali
na žmogišką vienišumą.

— Red.
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“VIS YRA ŽYMIAI SVARBESNIŲ DARBŲ”

Keliant lietuvių vyskupijų reikalą išeivijoje

KĘSTUTIS ŽEMAITIS

Artėjantis misijų sekmadie
nis dar kartą primena mums 
mūsų krašto nelaimę. Kai už 
mus ne tiek jau didesnė olan
dų tauta: keturi ir pusė milijo
no katalikų — šiuo metu misi
joms duoda 5 iš 15 tūkstančių 
savo kunigų, lietuviai jų ne
gali duoti nei penkiasdešim
ties. Nes ne tiktai penkių bet 
net ir dviejų tūkstančių mes 
neturime iš viso.

Kam yra tekę matyti mūsų 
kunigų šventimų statistiką, 
tas lengvai gali atsakyti ko
dėl. Kas metai naujai įšven
tintų kunigų skaičius, pradė
jęs vis greičiau kilti su nepri
klausomybės atgavimu, apie 
1940 metus staigiai lūžta. Ir 
šiuo metu jau yra taip žemai 
nukritęs, kad už 15-20 metų 
nebebus likę net nei pusės ir 
iš tų 1600 kunigų, kuriais 
šiandieną dar šiek tiek galime 
didžiuotis.

Niekas negali mums daryti 
priekaišto, kad savosios tautos 
likimas mums nerūpėtų. Rim
tu apmąstymu ir geležine va
lia mes nepaliaujame ne tik 
kovoję su savo tautos priešais, 
bet net veršęsi į priekį. Tai

Kun. Kęstutis Žemaitis, įšven
tintas prieš metus Romoj, yra 
vikaras lietuviu šv. Jurgio pa
rapijoj Clevelande (JAV).

ypatingai parodė šie metai, to
kie gausūs ir mūsų jaunimo ir 
mūsų religinio gyvumo ženk
lais. Nepaliaujame kurti be
veik visose savo tautos kultū
rinio gyvenimo srityse ir — 
nors neretai nemaža mūsų jė
gos dalis vis atskyla ir, di
džiausiam okupantų džiaugs
mui, atsigręžia prieš save pa
čią — niekas net negalėtų da
ryti rimto priekaišto, kad vi
sumoje esame nevieningi. O 
vis dėlto kartais truputį gaila, 
kad šis vieningumas nėra dar 
ryškesnis, dar aiškiau mato
mas, apčiuopiamas. Nežiūrint 
mūsų Bendruomenės ir visos 
eilės energingų organizacijų 
pastangų, jo ypatingai trūksta 
religinėj srity.

Čia neviena didžiulė galimy
bė, esminė proga kartais nu
skęsta visų mūsų vienas už ki
tą svarbesnių darbų ir rūpes
čių sūkury. Einame į Jungti
nes Tautas, senatoriams para
šome tūkstančius ir dešimtis 
tūkstančių laiškų. Nejaugi bū
tų taip sunku ir išprašyti iš 
Šventojo Tėvo, kad jis įsteig
tų bent dvi ar tris lietuvių 
vyskupijas, pavesdamas joms 
visas mūsų parapijas, vienuo
lynus, mokyklas? Ypatingai 
dabar: kai Lietuvoje visi mū
sų reikalai yra negailestingai 
kitataučių “tvarkomi” — ne

jaugi negalėtume būti nepri
klausomi ir laisvi, laisvajame 
pasaulyje bent patys savo re
liginius reikalus tvarkydami? 
Tiesa, gal net ir tas kiekvienos 
mūsų problemos galutinai ne
išspręstų. Tačiau turėtume 
naują stiprią jėgą, galingą 
centrą, dar daug daugiau ne
gu dabar sujungiantį ir mūsų 
senuosius ateivius ir, taip va
dinamus, naujus. (Be to, tik 
savos vyskupijos gali išspręsti 
ir pašaukimų trūkumą; kitos 
priemonės — tik pagelbinės).

Pasidairykime aplinkui, pa
žvelkime į ukrainiečius. Vien 
tiktai jų katalikai, neskaitant 
beveik dešimteriopai gauses
nių ortodoksų, šiuo metu lais
vajame pasaulyje turi 18 vys
kupų. Ir čia Amerikoje, kur 
jie katalikų skaičiuoja tikrai 
nedaugiau už mus, apie 300,000
— ukrainiečiai turi jau tris sa
vo vyskupijas, paskutiniąją 
įsteigtą vos prieš penkerius 
metus. Ir tik 300 kunigų — 
kai mes Amerikoje skaičiuo
jame virš 600. Bet kai mūsų 
kunigų skaičius greitai mažė
ja, ukrainiečių kunigų bei pa
rapijų skaičius pamažu auga. 
Statomos net naujos mokyk
los — ir nors visuomet galima 
spėlioti, kad, pasilikę nuo sa
vo krašto atkirsti, krizės neiš-

(nukelta į sekantį puslapi)
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KIENO KALTĖ: TĖVŲ, AR VAIKŲ? JUOZAS VAISNYS, S. J.

Prieš kiek laiko ponia E. D. 
mums pateikė šiuos klausimus:
1. desperatiškas ieškojimas 
berniuko; 2. vaikinu neišauk
lėtas elgesys; 3. ar mes, moti
nos, kapituliavome? kodėl 
4. ar ne laikas imtis akcijos 
prieš per gausų svaiginamų 
gėrimų vartojimą? 5. ar ne 
per mūsų ‘“šeimyninius baliu
kus” jaunuoliai išmoko gerti? 
6. ar visos motinos yra orumo 
pavyzdys dukroms?

Visi šie klausimai gal šiek 
tiek vienas su kitu rišasi. Vi
sos čia paminėtos problemos 
daugiau ar mažiau kyla iš tė
vų ir vaikų santykių, iš vie
nokio ar kitokio auklėjimo.

“VIS YRA...”(atkelta iš 429 p.)

vengs ir jie — jų stiprus pa
grindinis branduolys tikrai iš
liks; jei reikės, net gal šimt
mečius.

Šių metų sausio 11 dienos 
“Drauge” vyskupas Brizgys i 
klausimą: “Ar yra galimos iš
eivijoje lietuvių atskiros vys
kupijos?” taip atsakė: “Kaip 
tautinių parapijų, taip ir vys
kupijų buvimas, pagal naujus 
dekretus, daug priklauso nuo 
vietos žmonių iniciatyvos ir 
noro”.

Baigiasi metai. Nei iniciaty
vos, nei noro niekas dar ne
parodė. Net jaunimas...

Vis buvo “žymiai svarbes
nių darbų”...

1. Desperatiškas ieškojimas 
berniuko

Tiesa, kad dabar daugelis 
mergaičių desperatiškai ieško 
berniuko. Tiesa, kad kai ku
rios dvylikos ar trylikos metų 
jaunuolės pradeda sirgti “sen
mergystės liga”: jos jaudinasi, 
rūpinasi, verkia, naktimis ne
miega, jeigu dar neturi nuola
tinio draugo, su kuriuo galėtų 
susitikti, eiti drauge i kiną ar
į šokius, su kuriuo besikalbė
damos galėtu praleisti valan
dų valandas prie telefono. 
Amerikoje tai jau seniai yra 
žinoma “going steady” vardu. 
Auklėtojai visuomet prieš tai 
kovojo, stengėsi jaunimui 
įkalbėti ir irodinėti, kad dar 
peranksti išsirinkti tik viena 
ir tik su juo draugauti, kad 
daug naudingiau ir įdomiau 
turėti daug draugų ir draugių, 
kad, su daugeliu draugaujant, 
galima juos geriau pažinti ir 
iš daugelio išsirinkti tinka
mesnį gyvenimo drauga, kai 
ateis tinkamas laikas. Taip, 
daugelis auklėtojų apie tai 
nuolat kalbėjo ir labai stebė
josi, kad jaunimas jų kalbų 
neklauso ir jų argumentų ne
nori suprasti. Vis tebesitęsė 
tas nelaimingasis “going 
steady”, iš kurio kildavo tiek 
daug visokių nemalonumų ir 
net didesnių nelaimių. Bet 
štai paskutiniu metu jau tas 
“going steady” pradeda išeiti

iš mados. Dėl ko? Tai klausi
mas, į kurį sunku atsakyti. 
Kai paklausi paaiškinti pačius 
jaunuolius, tai jie arba patys 
nežino, ką atsakyti ir kaip tą 
reiškinį paaiškinti, arba atsa
ko, kad taip įdomiau.

Greičiausia čia bus mados 
dalykas. Bręstantis jaunimas 
gal kaip tik yra jautriausias 
įvairioms madoms. Ir juo tos 
mados keistesnės, juo daugiau 
jos sekamos. Pirmiau mergai
tės alpdavo, išgirdusios Elvis 
Presley, paskui alpdavo ir 
spiegdavo, pamačiusios “byte- 
lius”, o dėl ko alps ateityje, 
dar pamatysime. Panašiai ga
lima pasakyti ir apie berniu
kus, kurie dabar vaikščioja 
barzdoti ir gauruoti, lyg kokie 
priešistoriniai tvariniai.

Bet tarp įvairių to despera
tiško ieškojimo priežasčių ar 
nereikės kartais prisiminti ir 
ne vieną mamą, kuri despera
tiškai ieško kavalieriaus savo 
dukrai, kad tik ji greičiau iš
tekėtų? Gaila ir keista, bet 
tikrai pasitaiko mamų, kurios 
stengiasi grūste išgrūsti savo 
dukrą už pirmojo pasitaikiu
sio, kad kaip galima greičiau 
pasibaigtų jų rūpesčiai, kad 
galėtų pačios save nuraminti, 
kad jau jų — motinų ir auk
lėtojų pareiga yra atlikta.

Tam tikra kaltės dalis čia 
tenka ir mokyklai bei visai 
aplinkai. Mokykloje gal kar
tais per anksti pradedama kal
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bėti apie šeimos kūrimą, per 
daug ir per anksti pradedama 
idealizuoti vedybas. Teko iš 
vienos kitos mergaitės nugirs
ti nusiskundimą, kad, jai be 
berniuko atėjus į mokyklos 
suruoštus šokius, seselė mo
kytoja tokiu nustebusiu 
žvilgsniu į ją pažvelgė, tartum 
norėdama pasakyti: “Na kas 
tu per mergaitė, kad iki šiol 
dar nesugebėjai susirasti ber
niuko?” Taip pat vedybinę 
romantiką per daug idealizuo
ja ir spauda, filmai, reklamos. 
Visa tai sudaro tokią atmos
ferą, kad yra visai supranta
ma, dėl ko joje gyvenančios 
mergaitės taip desperatiškai 
pradeda ieškoti berniuko.

Tėvai ir auklėtojai bręstan
čios mergaitės dėmesį turėtų 
stengtis daugiau nukreipti į 
įvairius kitus užsiėmimus, ša
lia mokslo ir kitų tiesioginių 
pareigų. Didelį vaidmenį čia 
gali suvaidinti organizacinė 
veikla, jeigu jai vadovauja 
tinkami, jaunimo psichologiją 
suprantą asmenys.

2. Vaikinų neišauklėtas 
elgesys

Dabartiniam jaunimui daug 
kas p r i m e t a  neišauklėji
mą, storžieviškumą, grubumą. 
Nors tai gal tinka ir mergai
tėms, bet kadangi mergaitės 
prigimtis yra švelnesnė, tai 
joje ir neišauklėjimas ne taip 
pastebimas. Gal būt, tam tik
ras storžieviškumas yra kiek
vieno bręstančio jaunuolio 
daugiau ar mažiau pasireiš
kiąs pažymys, bet vis dėlto 
daugumas vyresniųjų galvoja, 
kad Lietuvoje mūsų jaunimas 
buvo kitoks. Daugumas nusi
skundžia, kad dabar kai kurie 
mūsų berniukai ar mergaitės 
praeina pro savo mokytoją ar 
organizacijos vadovą, visiškai 
nepasisveikindami. Tai yra 
tiesa, kurios negalima paneig
ti, bet kokios priežastys? Gy
venamos aplinkos įtaka? Bet

kai kurie teigia, jog amerikie
čiai jaunuoliai šioje srityje 
yra kitoki, jie, praeidami pro 
vyresniuosius, pasako bent 
“hi” arba “helio”.

Vieni, mėgindami mūsų lie
tuviukus teisinti, sako, jog jie 
nesisveikina tik dėl to, kad 
yra nedrąsūs, kiti aiškina, kad 
mūsų jaunuoliai yra labai 
kuklūs, jie nė negalvoja, kad 
tie vyresnieji juos pažįsta, to
dėl jų nė nesveikina. Gal kar
tais tai gali būti ir teisinga, 
bet dažniausiai bus kitos prie
žastys, nes daugumas dabarti
nių mūsų jaunuolių tikrai jau 
nėra nei toki nedrąsūs, nei 
kuklūs...

Kažin ar tik nebus svar
biausia šio reiškinio priežastis 
dabartinio jaunimo apsileidi
mas, negalvojimas, nekreipi
mas dėmesio. Tai galima pa
stebėti ir kitose srityse. Kita 
svarbi priežastis — tai tėvų ir 
auklėtojų nepakankamas at
kreipimas vaikų dėmesio į šią 
mandagumo sritį. Bet kartais 
gali būti ir priešingai — tėvai 
stengiasi pertempti ir perdėti 
įvairias išorines manieras. 
Vaikams tai nepatinka, ir jie 
nukrypsta į kitą kraštutinumą.

Norint vaikams įdiegti tikrą, 
nuoširdų mandagumą, pir
miausia reikia, kad ir tėvai 
bei auklėtojai duotų toki pa
vyzdį. Nekartą teko stovyklo
se girdėti berniukus ir net 
mergaites vartojant tokius 
vulgarius žodžius ir išsireiš
kimus, kuriuos jie tegalėjo iš
mokti savo šeimoje iš vyres
niųjų. Jaunuoliai galvoja, kad 
jie parodys savo vyriškumą ir 
subrendimą, vartodami tokius 
žodžius.

Tikras mandagumas turi bū
ti nuoširdus ir natūralus. Man
dagumo taisyklė sako, kad 
moterims reikia duoti pirme
nybę, kad kur nors svečiuose 
jas reikia pirma sveikinti. Ta
čiau jeigu šios taisyklės bus 
laikomasi pagal raidę, tai 
mandagumas gali tapti juokin

gumu. Kartą į svečius atėjo 
vyras ir ten jau rado visą bū
rį salione stovinčių ir besišne
kučiuojančių vyrų bei mote
rų. Tuoj jis pradėjo sveikinti 
moteris, aplenkdamas vyrus, 
nors tie jau buvo bepradedą 
jam tiesti ranką. Kai pabaigė 
“išrinkti” ir pasveikinti visas 
moteris, tada pradėjo vyrus. 
Tai buvo tikrai juokinga, 
dirbtina, nenatūralu. Jam rei
kėjo visus sveikinti iš eilės, 
pradedant, jei galima, nuo na
mų šeimininkės.

Tėvai labai stengiasi vaikus 
išmokyti nuolat vartoti žo
džius: labą rytą, prašau, atsi
prašau. Atrodo, kad kuo daž
niau šie žodžiai bus vartoja
mi, tuo bus parodomas dides
nis mandagumas. Nieko nega
lima prikišti tam “labui ry
tui”, bet kartais vietoj jo ga
lima iš ryto pirmą kartą sutik
tam šeimos nariui ar kitam 
asmeniui tarti ir kokį nors ki
toki nuoširdų žodį, pvz. pa
klausti, kaip miegojai, ką sap
navai, koki šios dienos planai. 
Jeigu kai kas mano, kad būtu 
“mirtina nuodėmė” prieš eti
ketą pirmiausia nepalinkėti 
labo ryto, tai jis yra tik etike
to raidės vergas.

Prašyti ir atsiprašyti reikia 
tiek Dievą, tiek žmones, ta
čiau šie žodžiai turi išreikšti 
žmogaus vidujinį nusistatymą. 
Kartais žmonės taip įpranta 
tik lūpomis šiuos žodžius tarti, 
kad, ištarę žodį “atsiprašau”, 
jau mano viską atlikę ir ati
taisę ir jau galį vėl taip elg
tis, kad paskui galėtų iš nau
jo atsiprašyti. Tad atsiprašęs, 
ir savo elgsiu turi parodyti, 
kad savo buvusio blogo veiks
mo gailiesi ir stengiesi jau ge
riau elgtis.

3. Ar mes, motinos, kapitu
liavome? Kodėl?

Nežinia, apie kokią kapitu
liaciją ponia kalba, klausda
ma: “Ar mes, motinos, kapitu
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liavome?” Į šį klausimą turė
tų atsakyti pačios ponios, ypač 
kai klausiama, dėl ko jos ka
pituliavo. Tur būt, čia supran
tama kapituliacija, auklėjant 
savo sūnus ir dukras. Gal bu
vo labai stengiamasi jiems 
įkvėpti įvairius principus, bet 
visos pastangos nuėjo veltui, 
neatnešė norimų vaisiu, todėl 
motinos nuleido rankas ir ka
pituliavo. Kaip ten bebūtų, 
bet tikriausiai ne visos moti
nos kapituliavo. Kai kurios 
dar nenustojo vilties ir sten
giasi toliau savo vaikus auk
lėti.

Jau kai kur yra kapituliavę 
ir lituanistinių mokyklų mo
kytojai, ir stovyklų vadovai. 
Jie pirmiau vis kalė vaikams 
kalbėtis lietuviškai, bet, nepa
siekę norimų rezultatų, nutilo 
ir kapituliavo. Gal tas jų ka
limas buvo perdaug įkyrus ir 
neparemtas jaunimą įtikinan
čiais argumentais, o gal buvo 
tik kantrybės stoka, norint, 
kad po kelių pastabų jau vis
kas iš pagrindų pasikeistų. 
Kapituliuoti čia nereikėtų, bet 
nuolat stengtis jaunimui aiš
kinti, kad lietuviškose mo
kyklose ir stovyklose turi būti 
vartojama tik lietuvių kalba. 
Čia yra kaip tik labai gera 
proga patobulinti savo prak
tišką lietuvių kalbos mokėji
mą. Mokslininkai jau yra aiš
kiai įrodę, kad kelių kalbų 
mokėjimas geriau išlavina 
žmogaus intelektą. Jau ir ame
rikiečiai pradeda daugiau 
gerbti ir vertinti asmenis, mo
kančius kelias kalbas.

Kitos motinos jaučiasi kapi
tuliavusios, nes visą laiką vis 
kalė mergaitei, kad ji nedrau
gautų su svetimtaučiais, o štai 
toji ėmė ir ištekėjo už meksi
kiečio. Kitos nesupranta, kaip 
čia galėjo įvykti, kad jos taip 
uoliai savo dukras auklėjo, 
kiekviename žingsnyje jas se
kė, net nuolat motiniškai pa
tardavo, kokią suknelę užsi
vilkti, kaip plaukus šukuoti,

su kokiais berniukais drau
gauti, o kokių vengti, ir štai 
tos dukros pabėgo iš namų.

Visos šios nelaimingos moti
nos turėtų šiek tiek patyrinėti 
savo sąžinę ir dar kartą per
žvelgti visus savo dukrų auk
lėjimo žodžius bei veiksmus. 
Kartais tėvai savo vaikams 
nuolat kala, kad jie turi išlik
ti lietuviais, o patys prie tų 
pačių vaikų nuolat kritikuoja 
ir žemina lietuvius, juokiasi 
iš jų veiklos ir organizacijų 
vadovų, patys neprenumeruo
ja ir neskaito lietuviškos spau
dos, neina į lietuviškus paren
gimus, keikia ir žemina buvu
sią Lietuvos valdžią. Argi 
nuostabu, kad tėvų žodžiai, 
paremti tokiais pavyzdžiais, 
nustumia vaikus nuo lietuvy
bės? Kitaip juk ir būti negali.

Argi pagaliau nuostabu, kad 
toji mergaitė, kuriai motina 
kiekviename žingsnyje nuro
dinėdavo, ką ji turi daryti ir 
ko nedaryti, su kuo draugauti 
ir ko vengti, norėdama paro
dyti, kad ji vis dėlto nėra tik 
motinos pažiūrų įrankis, bet 
individas, pabėgo iš namų ir 
pamėgino savarankiškai gy
venti? Jeigu motina dukrai 
nuolat grasino, kad nesiruoštų 
tekėti už lietuvio Jono, nes jis 
neturi daktaro laipsnio ir jai 
nepatinka jo manieros, tai dėl 
ko ji jaudinasi ir jaučiasi duk
ros auklėjime kapituliavusi, 
jei dukra ištekėjo už ameri
kiečio Bob? Ne motina gyvens 
su tuo vyru, bet dukra, tad ne 
motina, o pati dukra turi jį iš
sirinkti. Mes dabar stebimės, 
kad mūsų seneliai stengdavo
si vaikus grūste išgrūsti į ku
nigų seminariją. Daugelis tų 
išgrūstųjų paskui vis tiek iš 
seminarijos pabėgdavo ir tap
davo net bedieviais. Bet ar ne 
taip pat elgiasi ir tie dabarti
niai tėvai, kurie stengiasi iš
rinkti savo sūnums žmonas, o 
dukroms vyrus? Argi reikia 
stebėtis, kad tokios vedybos 
neretai išyra, ir išsiskyrusieji

nueina labai blogais keliais? 
Jeigu tėvai šiuose klausimuo
se “kapituliuotų” ir paliktų 
vaikams daugiau laisvės, tai 
reikėtų tik džiaugtis.

4. Ar ne laikas imtis akcijos 
prieš per gausų svaigina
mų gėrimų vartojimą? 5. 
Ar ne per mūsų "šeimyni
nius baliukus" jaunuoliai 
išmoko gerti?

Šie du klausimai kalba apie 
vieną didžiausių mūsų nelai
mių — apie besaikį alkoholio 
vartojimą. Ar ne laikas būtų 
imtis kokių nors žygių prieš 
tokį mus žeminantį paprotį? 
Jau seniai buvo laikas. Jau 
šis paprotys mūsuose yra per 
daug įsigalėjęs. Vyresnieji juo 
užkrėtė ir jaunimą.

Jeigu svečiuose nebus deg
tinės, tai kai kam atrodo, kad 
nebus nei draugiškumo, nei 
linksmumo, nei geros nuotai
kos. Tad ir pilama svečiams 
stikliukas po stikliuko, nors 
jie ir kažkaip stengtųsi atsisa
kyti. Ar tai lietuviškas vaišin
gumas? Ne, tai yra sadizmas. 
Per didelis alkoholio vartoji
mas kiekvienam kenkia, bet 
yra žmonių, kurie apserga net 
nuo poros stikliukų. Yra žmo
nių, kurių skrandis nepakelia 
alkoholio, ir po tokio svečia
vimosi turi namo parėję sirgti.

O kaip su gera nuotaika? Ar 
alkoholis ją sukelia? Žinoma, 
po kokios penkiolikos minučių 
visi pradeda garsiau kalbėti, 
linksmiau juoktis, vikriau ju
dėti. Bet jeigu praeis dar pus
valandis, tai kalbos virs nesą
monių pliauškimu, kurios mai
šysis su laukiniu juoku, su la
bai neskoningu įvairių dainuš
kų baubimu, su pasibiaurėjimą 
keliančiu rankų skerėčiojimu. 
Seilėtomis lūpomis ir nuo deg
tinės bei prakaito sudrėku
siais veidais vyrai pradeda 
meilikautis prie svetimų žmo
nų, iki alkoholis arba kitos 
žmonos vyro kumštis juos su
guldo po stalu. Ar tai yra per
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KAI MOČIUTĖ GYVENA DRAUGEdėta? Ar tai netiesa? Nesakau, 
kad visuomet ir visur taip 
įvyksta, bet, deja, taip įvyks
ta gana dažnai. Į svečius eina
ma pabendrauti, pasikalbėti, 
daugiau susidraugauti. Ar bent 
vienas šių tikslų pasiekiamas? 
Priešingai!

Jeigu valgant šeimininkai 
pradės skaityti svečių kąsnius 
ir žiūrėti, ar jie pakankamai 
didelį gabalą atkando, ar ge
rai sukramtė, tai bus tikrai 
nemandagu, bet kai kalba eina 
apie gėrimą, tai panašus šei
mininkų elgesys neskaitomas 
nemandagumu, o vaišingumu. 
Juk argi ne kasdieninis reiš
kinys stebėti, kaip yra skai
čiuojama, kiek stikliukų iš
gerta, ar pakankamai pripilta, 
ar išgerta iki dugno, ar išger
ta to, o ne kito ir t. t.? Svečias 
čia tampa žiauriai kankinamu 
belaisviu.

Argi, norint savo draugus 
pamylėti, nėra kito būdo, kaip 
tik alkoholiu nugirdyti? Ar 
nebūtų daug įdomiau ir kul
tūringiau juos pasikviesti ir 
drauge nuvažiuoti į teatrą, ar 
vasarą į paplūdimį, ar šiaip 
kur nors į gamtą, o paskui 
parvažiuojant užsukti į gerą 
restoraniuką ir pasivaišinti? 
Žinoma, galima ir parsivežus 
į savo namus vaišinti, bet tiek 
ten, tiek čia reikėtų pasiten
kinti stiklu gero vyno ar kito 
gėrimo “apetitui sužadinti”, o 
ne pilti įvairių rūšių alkoholį 
stiklas po stiklo, lyg į kokią 
kiaurą statinę.

Bet dar viena pastaba prie 
visa to, kas jau pasakyta. Ar 
ir tas mūsų ir mūsų jaunimo 
palinkimas į alkoholį nėra vėl 
perdėjimo pasekmė? Mes arba 
geriame iki pasigėrimo, arba 
žiūrime į vyną ir net alų, kaip 
į kokį nepaprastą dalyką, tin
kantį tik suaugusiems, pasie
kusiems dvidešimt pirmuosius 
amžiaus metus. Italai, prancū
zai ir kiti pietiečiai vartoja 
visuomet prie valgio šiek tiek 
vyno, neišskiriant nė vaikų,

Apsilankymai pas senelius 
visuomet būna šventiškoje 
nuotaikoje. Seneliai palepina, 
anūkai pasistengia būti rames
ni ir skalsiau valgyti. Tačiau, 
jei tenka kasdienybėje trims 
kartoms drauge gyventi, anks
čiau ar vėliau įsivelia nesklan
dumai.

“Parents” žurnalo straipsny
je, kreipiantis į viduriniąją 
kartą, duodami šie pasiūlymai 
darnai išlaikyti: 1. Nepamiršti, 
kad seneliai turi teisę sava
rankiškai apsispręsti, kuo jie 
užsiims, kaip jie praleis laiką.
2. Jei atrodo, kad seneliai ne
pakankamai prisideda savo 
pagelba, būtinai aptarti tą rei
kalą su jais pačiais. Dažniau
sia, paaiškėja, kad jie nenorė
jo per daug maišytis ar kliu
dyti. 3. Prieš paprašant jų pa
globoti vaikus, visuomet pasi
teirauti apie jų savijautą ir 
planus. 4. įtraukti ir juos į 
šeimos planuojamus užsiėmi
mus. 5. Ypatingai stengtis ne
išnaudoti senelių, jei jie fi
nansiniai nuo jūsų priklauso. 
6. Virš visa ko — kilus ne
sklandumui, tuoj pat jį su se
neliais aptarti. Smilkstantis 
nepasitenkinimas ar užsigavi
mas greičiausiai išsklaidomas 
atviru žodžiu.

Viduriniajai kartai tenka 
kiekvienoje situacijoje atski
rai nuspręsti, kuris reikalas 
šiuo atveju svarbesnis: sene
lių ar vaikų. Jei močiutei rei
kia naujo apsiausto, tai sūnus 
turės ilgiau dviračio palaukti. 
Jei tektų pasirinkti tarp pri
vataus vaikų darželio dukry-

bet tose šalyse beveik nežino
ma alkoholizmo problema. Vi
siems, o ypač jaunimui, už
draustas vaisius visuomet ska
nesnis ir patrauklesnis.

6. Ar visos motinos yra oru
mo pavyzdys dukroms?

tei ir senelio tolimos kelionės 
pas gimines, greičiausiai lai
mės mergytė.

Yra sričių, kur reikia abi
pusio prisitaikymo. Pavyz
džiui, seneliai visuomet reika
lingi aukštesnės kambario 
temperatūros, stipresnės švie
sos ir daugiau ramybės. Lai
kant temperatūrą žemiau se
nelių pageidaujamos, bet 
aukščiau įprastosios, įtaisant 
keletą stipresnių stalinių lem
pų ir nesusikviečiant visų kai
mynystės vaikų tuo metu, kai 
yra senelių poilsio laikas, iš
spręs šiuos skirtumus.

Daugiausia nesutarimų kyla 
dėl anūkų auklėjimo. Čia yra 
svarbu tėvams iš pat pradžių 
pasitikėti savimi ir, pergalvo
jus senelių patarimus, juos ar
ba priimti, arba ne. Jei iš pat 
pradžių tai bus padaryta, ne
bus pavojaus įslysti vėl į vai
kystės laikų santykį su savo 
tėvais.

Šeimoje esant paauglių val
kų, dažnai įsitempia santykiai. 
Paaugliai kartais niūrūs, daž
nai išsiblaškę, triukšmingi su 
savo draugais, vėliau grįžta 
namo; visa tai jaudina ne tik 
tėvus, bet ir senelius.

Tačiau suprantantys sene
liai paaugliui gali būti reika
linga priebėga, kai kyla dažni 
nesusipratimai tarp jo ir tėvų. 
Mažiems vaikams seneliai yra 
meilės, pyragaičių, pasakų ir 
apsakymų šaltinis. O ir vidu
rinioji karta, jei tik bus sau 
atvira, gali daug ko pasisemti 
iš senelių patirties.

Paruošė Gintarė Ivaškienė

Ar visos motinos yra duk
roms orumo pavyzdys? Aišku, 
kad ne. Nemaža mūsų poniu
čių pasižymi tuštumu ir lėkš
tumu. Jos ir savo dukromis 
rūpinasi tik tiek, kad joms pa
čioms dukra būtų pasididžia- 

(nukelta į 435 puslapi)
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Lietuvių jaunimo, susirinkusio savo posėdyje Lietuvių Religinia
me Kongrese, 1966 — Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metais, IX 5 d., 
Washingtone, pareiškimas:

MES, LIETUVIŲ JAUNIMAS, sąmoningai tikime Dievą, Kristų ir Jo Bažnyčią. 
Mūsų tikėjimas ir religinis gyvenimas yra mūsų pačių giliu įsitikinimu ir lais
vu apsisprendimu priimtas kaip esminė ir prasmingoji mūsų gyvenimo ir vei
kimo dalis. Mes savo tikėjimu didžiuojamės ir stengiamės juo gyventi. Mes 
laikomės Kristaus ir Jo Bažnyčios paskelbtų doros dėsnių savo asmeniškame, 
viešajame ir visuomeniniame gyvenime. Mylėdami savo artimą Kristaus mei
le, mes gerbiame visų įsitikinimų, visų tautų, rasių ir visų religijų žmones. 
Svarbiausia vertindami žmogaus asmenybę, mes visuomet rūpinamės, kad 
kuo daugiau žmonių būtų Kristaus sekėjais savo gyvenime ir savo veikime.

BROLIAI IR SESERYS PAVERGTOJE LIETUVOJE, mes suprantame ir su ne
paprasta rimtimi atjaučiame jūsų gyvenimo sąlygas ir jūsų patiriamus sun
kumus savo tikėjimą išpažįstant. Mes jus ypatingai mylime ir džiaugiamės, 
kad jūs neprarandate sąžinės balso garbinti, išpažinti, pažinti ir mylėti savo 
Kūrėją ir Atpirkėją Dievą. Jei jūs ir negalite tikėjimo laisvai pasirinkti bei jo 
viešai praktikuoti, viduje jūs tikėjimą išlaikote, laukdami dienos, kada, lais
vai gyvendami, galėsite šį pažinimą stiprinti ir atvirai išreikšti. Mūsų drau
giškas linkėjimas, kad toji diena greitai ateitų, yra svarbiausias laisvėje gy
venančių lietuvių žodis jums. Mes norime, kad jūsų sąžinės laisvė būtų pri
pažinta, kaip kad ją turime mes ir milijonai laisvų žmonių. Pavergėjų atskirti 
jūs ir mes netapkime priešais, bet visada jauskimės vienos lietuviškos tautos 
nariais. Kai mes išgirstame jūsų balsą, mes stengiamės jį suprasti ir jei gali
me jums padėti. Kai jūs girdite mus, būkite tos pačios minties, nes yra tik vie
na tiesa, vienas Dievas ir vienas amžinas gyvenimas. Mėginkite savo gyve
nime atskirti tiesą nuo melo, teisybę nuo apgaulės, tikrą mokslą nuo visa iš
kreipiančios propagandos.

MES. LAISVAME PASAULYJE ryžtamės vykdyti maldos, aukos ir veikimo 
planą: 1. Save krikščioniškai ugdyti ir krikščioniškoje moralėje užgrūdinti.
2. Pažinti visus, įvairiai galvojančius lietuvius ir daryti savo geru pavyzdžiu 
jiems įtakos. 3. Stengtis visais būdais padėti pavergtos Lietuvos jaunimui re
liginiuose reikaluose. 4. Aktyviai, noriai ir darbingai jungtis į bendras visų 
lietuvių pastangas už Lietuvos ir Bažnyčios laisvę. 5. Būti uoliais lietuvių pa
rapijų parapijiečiais ir veikliais lietuvių bendruomenės nariais. 6. Tuoj pat 
pradėti platinti labai svarbią informacinę knygą "The War Against God in 
Lithuania" ir visais būdais informuoti laisvą pasaulį apie Lietuvos pavergimą.



GYVIEJI TURI GALIMYBĘ

Mylimoji Dukrele,

Ir vieną dieną aš numirsiu... 
Nėra nieko liūdno tame. Tai 
yra įvykis, lyg metų laikotar
pis: po rudens ateina žiema, 
po gyvenimo ateina mirtis. 
Kam jaudintis dėl to, kas ne
išvengiama: gyvenimas yra 
per trumpas, kad eikvotume 
laiką bereikalingais dejavi
mais.

Taip, aš numirsiu... Aš neno
rėčiau, kad tu įsivaizduotum, 
jog aš tave palikau: po mirties, 
gal būt, aš būsiu arčiau tavęs 
negu bet kada anksčiau.

Aš esu įsitikinusi, kad tie, 
kurie mus labai mylėjo gyven
dami. žemėje, pasilieka su mu
mis nematomi taip ilgai, kaip 
jie yra mums reikalingi. Ne
reikia abejoti tuo įspūdžiu, 
kuris kartais yra toks realus, 
beveik apčiuopiamas.

Kartais tau sakys apie kurį 
nors asmenį: “Tokiam tai se
kasi!” Kuomet tu girdėsi tai, 
paanalizuok, paklausinėk, iš
siaiškink... ir tu pamatysi, kad 
dažnai anas minimas žmogus 
yra netekęs labiausiai brangi
namo asmens. Sėkmė — aš ne
abejotinai tuo tikiu — yra mi
rusiųjų dovana gyviems. Tai 
yra lyg Kalėdų atėjimas ar ve
lykiniai varpai. Tai turi sa
vyje ką tai stebuklingo ir kar
tu žmogiško. Tai yra gestas,

kuris reiškia daug meilės ir 
daug švelnumo. Tai yra idėja, 
kuri gali kilti tik tam, kuris 
jus myli.

Kuomet mano kūnas tave 
paliks, daryk taip, kaip aš da
rau: aš niekuomet nenustojau 
mylėti mano išnykusiųjų žmo
giškai, įprastu impulsu, visų 
dienų jausmais, paprastais žo
džiais, taip, žodžiais, nes aš 
niekuomet nenustojau kalbėtis 
su jais, kaip su nematomais 
draugais, apie savo nereikš
mingus rūpesčius, bet taip pat 
ir apie rimtus sunkumus, ku
riuos sutinku gyvenime. Ir 
dažnai tame pasikalbėjime aš 
gaudavau atsakymą, ne frazė
se, bet frazių prisiminimuose 
aš rasdavau sprendimą, kurio 
veltui ieškojau besikalbėdama 
su gyvaisiais.

Štai kuo aš norėčiau pasi
likti dėl tavęs ligi tos dienos, 
kuomet tu mane sutiksi; aš no
rėčiau, kad tu tęstum pasikal
bėjimą apie mane dabar, ne
užšaldydama manęs nepakei
čiamuose rėmuose. Įsivaizduok 
mane ne kaipo visą; įsivaiz
duok mane gyvuose daiktuose: 
šypsenos formą, suknelės 
spalvą, judesio apybraižą, 
žingsnio garsą. Aš žinau, ma
no brangioji, kad tu esi prisi
rišusi prie manęs. Aš dėl to 
nesididžiuoju; aš turiu tik di

delį džiaugsmą. Ir tik todėl, 
kad tu esi prisirišusi prie ma
nęs, aš nenorėčiau tau sudary
ti klaidingą įspūdį, kad aš ta
ve palikau... Aš nenorėčiau, 
kad tu jaustum liūdesį, galvo
dama, kad tu atsiskyrei nuo 
manęs; ir tai yra pagrindas, 
kodėl aš norėjau pasakyti tau, 
kad niekas nepasikeitė, nebent 
tik išviršiniai...

Taip stipriai įsitikinusi, tu 
geriau suprasi, kodėl aš pra
šau tavęs nenešti man gėlių 
ten, kur — tu žinai — manęs 
nebus, bet galvoti, kad, pasi
likdama tokia, kokią aš tave 
myliu — teisinga, atvira — tu 
prisiminsi kaip galima geriau 
apie mane. Tu atiduosi pagar
bą mirusiajai, — tokiai, kokia 
tapau. Tu mylėsi gyvenimą 
tiek pat, kiek aš jį mylėjau 
būdama gyva, ir priimsi iš 
šito gyvenimo visa tai, ką jis 
norės tau duoti: gera ir bloga, 
geriausia ir blogiausia, meilę 
ir neapykantą. Mylėk kitus 
dėl jų pačių, bet ne dėl savęs. 
Būk linksma, optimistiška, 
tikinti, nuolanki. Žmogiškai ir 
pilnai, pilnai naudokis žemiš
ku gyvenimu, ta puikia Dievo 
dovana... Vaikeli, kuriai aš 
daviau gyvybę, visuomet prisi
minki frazę, kurią Giraudoux 
taip įtikinamai kartodavo sa
vo Kvailutei Chaillot: “Gy
vieji turi galimybę...”

Tavo Motina 

Iš prancūzų k. vertė J. Rudavičienė

vimas, bet grynai tik išorinis 
pasididžiavimas: kad dukra 
gražiai atrodytų, kad turėtų 
pasisekimą tarp berniukų, 
kad, jai praėjus, kiekvienas 
dar atsisuktų ir ją akimis pa
lydėtų. Jos rėdo ir dabina tas 
savo dukras, lyg lėles, visai 
nesirūplndamos jų charakterio 
auklėjimu ir individualumo 
pasireiškimu. Viena tokia 
dukra kartą liūdnai išsitarė: 
“Aš esu labai nelaiminga, tu

rėdama tokią mamą. Aš vis 
stengiausi netapti panašia į 
mamą, bet jau matau, kad da
rausi į ją panaši”. Tai yra vie
na didžiausių tragedijų mer
gaitės gyvenime. Būti motina 
dar nėra malonumas. Būti mo
tina tai reiškia stengtis, dirb
ti, aukotis. Malonumas bus ta
da, kai dukroje matysi pavel
dėtas ne tik savo akis ar plau
kų spalvą, bet ir savo kilniuo
sius charakterio bruožus.

Tai štai viena kita mintis, 
norint atsakyti į ponios pa
teiktus klausimus. Tie atsaky
mai, be abejo, nepilni. Jie gal 
ir klausėjos nepatenkins. Gal 
ir skaitytojams sukels įvairių 
kritiškų minčių. Bet jei taip 
bus, tai jau gerai. Mes labai 
norime, kad skaitytojai čia pa
teiktas mintis papildytų, pa
kritikuotų, padiskutuotų. Už 
kiekvieną pasisakymą būsime 
nuoširdžiai dėkingi.
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KONVERTITAS APIE KONVERTITĄ

ŠVENTASIS AUGUSTINAS, 
Gyvenimas ir darbai. Parašė 
Giovanni Papini. Iš italų kal
bos vertė dr. Petras Mačiulis. 
Išleido “Ateitis” 1966 m. Lei
dinio mecenatas prel. Ignas J. 
Kelmelis. Aplankas Pauliaus 
Jurkaus. 3.00 dol.

Jeigu šv. Augustinas nebūtų 
dvigubas konvertitas, jis var
gu būtų susilaukęs tokio šilto 
žmonijos priėmimo. Tačiau 
eilinį šių dienų krikščionį gal 
ne tiek domina jo atsiverti
mas iš manicheizmo į krikščio
nybę, kiek jo persimainymas 
iš nusidėjėlio į šventąjį.

“Žmogus panašus į mus pa
čius, kurį visados atpažįstame 
kaip vieną mūsų brolių, kuris 
pažinojo mūsų negalias, lygiai 
kaip ir mes nusidėdavo, kurs 
verkė kaip vaikas, kurs buvo 
įsimylėjęs kaip kiekvienas 
jaunuolis, kurs mėgo draugiš
kumą, kaip ir mes jauni bū
dami; kuris buvo išdidus, kaip 
ir mes visi esame, kuris klam
pojo po balas, kur mes dar 
tebeklampojame, ir kuris rodo 
mums kelią iš jų išbristi, ties
damas savo tvirtą, karštą ran
ką”. Taip rašo Giovanni Pa
pini neseniai į lietuvių kalbą 
išverstame veikale “Šventasis 
Augustinas” (157 psl.).

Pats autorius Giovanni Pa
pini yra daug kuo panašus į 
šv. Augustiną. Jis, kaip ir šv. 
Augustinas, yra rašytojas, ne
ramios dvasios ieškotojas ir 
konvertitas katalikybėn. To
dėl jis yra labai kvalifikuotas 
parašyti knygą apie šv. Au

gustino gyvenimą ir darbus. 
Papini įžangoje patsai prisi
pažįsta, kad jis esąs pajutęs 
tarp savęs ir šv. Augustino 
tam tikrą panašumą. Dėl to 
skaitytojas jaučia autoriaus 
minčių intymumą, tarsi jis, 
liesdamas šventojo sielos žaiz
das, liečia savo paties žaizdas 
ir, rašydamas apie šv. Augus
tino didybę, iškelia tai, ką jis 
pats sau laiko idealu.

Papiniui yra ypatingai svar
bu iškelti, kad šv. Augustinas 
buvo paklydęs ir buvo nusi
dėjėlis. Jis vadovaujasi savo 
paties pareikštu principu: 
“Juo žymesnis puolimas, tuo 
didesnė pakilimo šviesa” (13 
psl.) Todėl jis nesigaili žodžių 
nei vaizdų, įrodančių, kad šv. 
Augustino puolimas tikrai bu
vo žymus. Jis analizuoja pa
ties šv. Augustino prisipažini
mus ir daro išvadas, kurios 
“Išpažinimų” skaitytojui ne
būtinai būtų atėjusios į galvą. 
(Plg. 34-35 psl.)

Atsivertimo eiga yra ilga ir 
paini. Papiniui yra pavykę 
parodyti tuos dvasios labirin
tus, kuriais Dievo ieškantis 
žmogus turi išvaikščioti, kol 
jis pasiekia šviesą. Šv. Augus
tinas neatsivertė staiga. Eilė 
įvykių vedė jį prie neskais
taus gyvenimo atsižadėjimo. 
Tiktai išsivadavęs iš savo kū
no pageidimų pančių, jisai su
gebėjo dvasia pakilti iki Kris
taus tiesos.

Nors šv. Augustinas gyveno 
IV ir V šimtmetyje, tačiau jo

nerimas kelyje į Dievą, jo in
telektualinės kovos su to laiko 
klaidatikiais yra nesvetimos 
mūsų laikams. Papini įdomiai 
sugretina manicheizmą su so
fizmu. Ir vienas ir kitas maži
nęs tiesioginę žmogaus atsako
mybę už blogus darbus. Ket
virtojo šimtmečio Afrikos 
klaidatikis Donatas lyginamas 
su Liuteriu. Ir vienas ir kitas 
skelbęs krikščionišką bend
ruomenę buvusią ištižusią ir 
sugedusią. Klaidžiamokslis Pe
lagijus sugretinamas su Rous
seau. Abu jie skelbę, kad žmo
gus savo valia ir be Dievo ma
lonės galįs pasiekti dorybės 
ir išganymo. Šv. Augustinas, 
savo gausiais raštais kovojęs 
prieš to laiko klaidas, nėra pa
senęs. Jis savo giliu mąstymu 
padeda ir mūsų laikais spręs
ti problemas, kurias mes įpra
tę vadinti moderniomis.

Giovanni Papini, italas flo
rentietis, lietuviškai skaitan
čiai visuomenei nėra svetimas. 
Iš daugelio jo parašytų knygų 
“Šventasis Augustinas” yra, 
berods, penktoji knyga išvers
ta lietuvių kalbon. Tai rodytų, 
kad jis yra neeilinis autorius. 
Savo nuoširdumo dvasia ir in
tymiu atvirumu jis pagauna 
skaitytoją ir kalba jam asme
niškai, kaip draugas. Kiekvie
nas lietuvis, ypatingai jaunuo
lis, kuris perskaitys šią kny
gą, negalės nesijausti dėkin
gas vertėjui P. Mačiuliui, lei
dėjams ir mecenatui.

Kun. Vytautas Zakaras
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• Teologai — 
Bendruomenėje, 
ne dramblio 
kaulo bokšte

Kristaus bendruomenė turi 
Įvairių sąnarių, su skirtingais 
uždaviniais. Vieną svarbiausių 
vaidmenų atlieka teologai. 
Nors visa Kristaus bendruo
menė turi žvelgti į jai Dievo 
apreikštąsias tiesas gyvenamo
jo laiko dvasiai atitinkamu 
žvilgsniu, bet teologai kaip tik 
turi specialų uždavinį tą 
žvilgsnį gilinti ir aštrinti. Jų 
darbus yra ypač svarbus šian
dien, Bažnyčiai atsinaujinant.

Todėl visai suprantama, ko
dėl pats popiežius Paulius VI 
pageidavo, kad po Vatikano 
II susirinkimo kuo greičiau 
būtų sušauktas teologų tarp
tautinis kongresas to susirin
kimo nutarimus svarstyti to
liau. Toks kongresas įvyko 
rugsėjo mėnesio pabaigoje Ro
moje.

Pats popiežius Paulius VI 
nurodė gaires, kurių laikyda
miesi teologai šiais laikais ga
lėtų geriau atlikti savo darbą 
Bažnyčioje ne kaip izoliavęsi 
mąstytojai dramblio kaulo 
bokštuose, bet kaip Kristaus 
bendruomenės nariai: svarsty
dami Dievo apreikštąsias tie
sas, jie turėtų kreipti dėmesį į

Kun. Vytautas Zakaras (žr. 
436 psl.), buvęs klebonu kelio
se parapijose, dabar yra kape
lionas lietuvių seneliu namuo
se Thompsone, Conn. (JAV).

žmonių tikėjimą, į Bažnyčios 
mokomąjį autoritetą ir paga
liau viens į kitą, kartu būda
mi laisvi nevaržomai pareikš
ti savo kompetentingą nuomo
nę. Juk Šventoji Dvasia vei
kia ir “per visą krikščionių 
bendruomenę”, tad ir teologai 
atras tiesą lengviau, jei gy
vens artimesniuose ryšiuose 
su tikinčiaisiais, “širdies nuo
lankumu lenktyniaudami su 
mažaisiais, kuriems Tėvas yra 
labiau pasiruošęs apreikšti sa
vo paties ir savo planų paslap
tis”. Popiežius teologams taip 
pat pasakė neatmesti moko
mojo Bažnyčios autoriteto, bet 
kuo nuoširdžiau su hierarchi
ja bendrauti. Teologijoje yra 
plati laisvės sritis tiek dva
siškijai, tiek pasauliečiams, 
kurie yra laisvi “nuolankiai ir 
drąsiai pareikšti savo nuomo
nę tose srityse, kuriose jie yra 
kompetentingi”. Teologijos 
pažanga kaip tik remiasi ta 
teisėta laisve. Betgi “tas, ku
ris gerbia laisvę savy ir ki
tuose, niekada per daug nepa
sitikės savimi, niekada panie
kinančiai neatmes kitų teolo
gų nuomonės ir niekada ne
drįs pristatyti kaip tiesą tam 
tikras savo paties asmenines 
hipotezes, bet nuolankiai ves 
pokalbį su kitais teologais ir 
visada ieškos tiesos už savo 
paties sistemos ir spėliojimų”.

Pauliaus VI žodžiai apie teo
logijos pažangą laisvėje buvo 
ne vien retorika: laisvė kal
bėti teologams buvo duota ta
me tarptautiniame kongrese;

pavyzdžiui, kongrese buvo pa
kviesti kalbėti penki žymūs 
teologai, kurie kadaise buvo 
perspėti ar sudrausti dėl savo 
pažangesnių ir naujesnių teo
loginių idėjų. Trys jųjų yra 
jėzuitai — prancūzas Jean Da
nielou, prancūzas Henri de 
Lubac ir vokietis Karl Rahner;
o du — prancūzai domininko
nai; Yves Congar ir Marie 
Dominic Chenu (pastarojo 
vienas veikalas kadaise buvo 
uždraustų knygų indekse). Jų 
įtaka, juntama jau Vatikano 
II susirinkimo metu, kongrese 
taip pat buvo ryški krikščio
nybės idėjų gilesniu atskleidi
mu.

Pranešimuose buvo girdima 
ir konservatyviųjų balsų: pa
vyzdžiui, šalia religinės lais
vės pagrindus išdėsčiusio John 
C. Murray, S.J., buvo pasisa
kyta ir prieš kai kuriuos reli
ginės laisvės aspektus; buvo 
kalbėta ir apie ekumenizmo 
pavojus ir prieš apreikštosios 
tiesos pažinimo vystymąsi.

Būtų sunku kaip nors bend
rai apibūdinti taip skirtingas 
72 kalbas. Pateikiame jėzuitų 
Gregorianinio Universiteto 
Romoje rektoriaus Edward 
Dhanis, S.J., spaudai pateiktą 
neoficialią kongreso išvadų 
santrauką:

Teologija nėra abstraktus 
mokslas, bet turi atnaujinti 
savo gyvastingumą bibline 
orientacija ir istoriniu žvilgs
niu į žmogų. Reikia toliau aiš
kinti Suvažiavimo tvirtinimą 
Bažnyčią esant Dievo tauta,
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MINDAUGAS BANĖNAS

ATEISTINIS MUZIEJUS

Po penkių metų intensyvaus 
darbo, spalio mėnesio pradžio
je Vilniuje, berods, šv. Kazi
miero bažnyčioje, atsidarė 
ateizmo muziejus. Išstatyta 
įvairiausia medžiaga nuo an
tikinių iki šių dienų, kuria 
manoma įrodyti Dievo nebu
vimą, demaskuoti “tamsos 
skleidėjus” ir “bažnyčios ir 
svastikos sandėrį”.

Naujam netikėjimo tikėji
mui propaguoti, ateizmo mu
ziejus šalia modernių priemo
nių — paskaitų, filmo juostų, 
kilnojamų parodėlių, buvusios 
bažnyčios požemyje įrengė 
“inkvizicijos kamera”. Įdomu, 
ar statant tą kamerą remtasi

autentiškais viduramžių doku
mentais, ar pasinaudota stalis
tinio laikotarpio išlikusiųjų 
politinių kalinių pergyveni
mais ir jų tardytojų nurody
mais? Jei autentiškų inkvizi
cijos dokumentų buvo sunku 
rasti, tai dėl raudonosios in
kvizicijos liudininkų Sovietų 
Sąjungoje neturėjo būti jokios 
problemos...

Suprantama, kodėl visas 
ateistinio muziejaus kolekty
vas “net ir prityrusios muzie
jininkės” paruošiamiesiems 
darbams baigiantis, pergyveno 
“didžiausio jaudinimosi die
nas” (“Tiesa”, 236 nr.). Nau
jasis muziejus yra dviašmenis 
kardas, kuris gali būti labai 
lengvai atsuktas prieš patį re
žimą. Kaltinimai, kuriuos ko

munistai nori nukreipti į Baž
nyčią, pvz. “bažnyčios-svasti
kos sandėris”, duria į juos pa
čius — 1939 m. fašistinės Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos 
paktas. Ne tik Lietuvoje, bet 
ir pačioje Sovietų Rusijoje 
žmonėse yra plačiai paplitusi 
pažiūra, kad komunistinė san
tvarka yra išvirkščias fašiz
mas.

Ateistinio muziejaus parei
gūnai ir stovintieji už jų turi 
pagrindo jaudintis. Nors 
“Komjaunimo Tiesa” (201 nr.) 
muziejaus atidarymo reporta
žą entuziastiškai pavadino 
“Abejingų čia nėra”, tačiau jo 
turinys sako ką kita Per pir
mąjį pusdienį atsilankė 1000 
žmonių. Anot “Komjaunimo 
Tiesos” pranešimo, “Atsiliepi
mai įvairūs ir prieštaringi. 
Tai parodė ir pirmas mūsų ne 
visai pavykęs intervieu. Kaip 
patiko? — klausiame vyriškį, 
skubiai besivelkantį paltą. Vy
riškis niūriai nusišypsojo ir, 
nieko neatsakęs, patraukė prie 
durų. Paskui atsisukęs metė: 
Dievas dėl to bus!”

ŠIMTMETIS SEMINARIJAI

Vieverių mokytojų semina
rijai spalio 14 dieną sukako 
100 metų. Nuo savo įsikūrimo 
iki Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo seminarija pa
ruošė 1024 mokytojus, iš jų 
apie 800 lietuvių. “Seminari-

be abejo, hierarchinėje struk
tūroje, bet taip pat visiems jos 
sąnariams dalijantis pranašiš
ka funkcija, priklausančia 
Bažnyčiai Šv. Dvasios veiki
mu. Marijologinė problema, 
kelianti sunkumų nekatali
kams krikščionims, gali bū
ti palengvinta Susirinkimo 
mokslu apie Mergelės Marijos 
paslaptį. Bažnyčios misijų ap
imtis ir jos santykiai su ne
krikščionių religijomis turi

rasti vietos kiekviename 
moksliniame teologijos veika
le. Reikia gilinti studijas apie 
Kristaus buvimą garbinančioje 
bendruomenėje, kartu išlai
kant pirmaujančią vietą tik
ram Kristaus buvimui Eucha
ristijoje. Studijos apie Šv. 
Raštą ir tradiciją turi būti ap
saugotos nuo vienpusiškumo 
viena ar kita linkme. Turi bū
ti išvystyta doktrina apie reli
gijos laisvę. Teologijos studi

jos neturi būti laikomos “prin
cų mokslu”, bet privalo tar
nauti bendruomenei. Todėl jos 
neturi atsiskirti nuo pasaulio, 
bet atverti duris Bažnyčios 
dialogui su pasauliu.

Kongrese dalyvavo apie 
1200 teologų. Stebėtojais atsi
lankė ir protestantų teologų: 
vienas jų, žymusis Karl Barth 
buvo sutiktas ypač entuzias
tingu plojimu.

Kęstutis Trimakas, S.J.
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joje per lietuvių kalbos pamo
kas kaip mokomoji priemonė 
bene pirmą kartą Lietuvos 
mokyklos istorijoje buvo nau
dojami K. Donelaičio kūriniai. 
Pagal nuostatus galėjo būti 
dėstoma tiek lietuvių, tiek ir 
rusų kalbomis, bet praėjus 
kiek laiko po seminarijos įkū
rimo, buvo pradėta drausti 
netgi kalbėtis lietuviškai — 
ne tik seminarijoje, bet ir už 
jos ribų” (“Mokslas ir Gyve
nimas” 1966, 5 nr.). Po šimto 
metų rusų kėslai nepasikeitė ir 
dabar bandoma visokiomis 
subtiliomis priemonėmis pa
lengva išstumt lietuvių kalbą 
iš Lietuvos.

ŠIMTAMETIS ŽMOGUS

Biržų rajone “Tarybinės že
mės” ūkyje, Jokūbas Tamulė
nas šį rudenį atšventė savo 100 
metų sukaktį. Jo pagerbti at
vyko 9 anūkai, 16 proanūkų ir 
vienas proproanūkas. Garbin
gas sukaktuvininkas, nežiūrint 
savo amžiaus, yra aktyvus, 
bulviakasiui nupynė keliolika 
stiprių, gražių krepšių — pin
tinių.

VARGONININKAS

Žymus Lietuvos vargoninin
kas Leopoldas Digrys šį rude
nį koncertavo Lenkijoje. Pir
masis koncertas įvyko Varšu
voje, didžiojoje Filharmonijos 
salėje. Antrasis Vroclave šv. 
Elžbietos bažnyčioje, kurioje 
randasi garsaus Europos meis
tro Englerio XVIII amžiuje 
pastatyti vargonai. Lankyda
masis Lenkijoje, L. Digrys ga
vo pasiūlymą iš Krokuvos 
Aukštosios Muzikos mokyklos 
atsilankyti su paskaita ir pa
sikeisti studentų vargoninin
kų koncertais tarp Vilniaus ir 
Krokuvos (Digrys yra Lietu
vos Konservatorijos vargonų 
klasės vedėjas). Užsienio gas
trolių patirtis vargonininkui- 
pedagogui davė impulsą įgy
vendinti seną sumanymą.

“Jau seniai rūpi suruošti 
vargonų muzikos festivalį Vil
niuje. Būdamas Lenkijoje, pa
mačiau, kaip tai daro mūsų 
kaimynai. Pas juos muzikinių 
festivalių esti daug. Savo ap
imtimi jie nėra platūs. Keli 
koncertai, sujungti tam tikru 
kryptingumu, gera reklama — 
štai ir festivalis. O klausytojų 
tūkstančiai.

Kokias geras sąlygas mes tu
rime šiam reikalui Vilniuje! 
Restauravus Paveikslų Galeri
jos (buvusios Katedros 
Red. pastaba) vargonus, Vil
niui galės pavydėti daugelis 
Europos sostinių. Klausytojų 
auditorija mūsuose gana išsi
lavinusi; auga ir nauja lietu
vių vargonininkų karta. To
kio vargonų muzikos festiva
lio Vilniuje organizavimas — 
realus ir aktualus klausimas” 
(“Literatūra ir Menas”, 1966 
spalio 8, 41 nr.).

PRAEITYJE

Vilniaus universitete “rasti 
seni dokumentai atskleidžia 
kai kuriuos įdomius akademi
nės jaunuomenės meninio gy
venimo puslapius”. Jėzuitai, 
kurių žinioje buvo universite
tas — Vilniaus akademija, 
1644 m. įsteigė muzikinį ko
lektyvą — “Akademijos ir 
bažnyčios kapelą”. Vilniaus 
akademijos kapela, matyt, bu
vo populiari miestiečių bei di
dikų rūmuose. Honororai už 
grojimus vestuvėse, medžiok
lėse ir miesto bažnyčiose 1772 
m. sudarė 6.000 auksinių.

Visą muzikantų ir juos ap
tarnaujančių grupę sudarė 33 
žmonės: 15 apmokamų ir 4 
garbės orkestrantai, 10 berniu
kų, virėjas, batsiuvys, tarnas, 
skalbėja. Orkestras, kaip ma
tyti iš inventoriaus sąrašo, tu
rėjo smuikų, altų, obojų, val
tornų, triūbų ir kt. (“Švytu
rys”, 1966, 16 nr.).

STAKLĖS

Lietuviai džiaugiasi, kad 
Lietuvoje pagaminti gaminiai, 
nors ir su “Made in U.S.S.R.” 
ženklu, pasiekia tarptautiniu 
ivertinimų ir laimėjimų. “Va
kar malonią žinią iš Čekoslo
vakijos gavo mūsų respubli
kos staklių kūrėjai — ekspe
rimentinio metalo piovimo 
staklių instituto Vilniaus fi
lialo bendradarbiai. Jų atsto
vas A. Kazlauskas iš tarptauti
nės mugės Brno mieste pra
nešė apie labai didelio tikslu
mo krumpliaračių frezavimo 
staklių pasisekimą. Tarptauti
nėse varžybose lietuviškos 
staklės rungėsi su seniai žino
momis Vakarų Vokietijos, 
Šveicarijos ir kitų valstybių 
firmomis. Geriausiomis pripa
žintos lietuviškos. Staklėms, 
kurių projekto vyriausiasis 
konstruktorius yra A. Kaz
lauskas, paskirtas aukso me
dalis. Ta proga įdomu pažy
mėti, kad Vilniaus staklių kū
rėjams Šiemet tai ne pirmas 
aukso medalis. Kaip žinoma, 
aukso medaliu buvo įvertin
tos ir lietuviškos staklės, de
monstruojamos tarptautinėje 
mugėje Leipcige (“Tiesa” 222 
nr.).

VIRTUVINIAI STALAI

Vilniaus gyventojas klausia 
“Tiesoje” (233 nr.), kodėl ne
galima gauti virtuvinių stalų. 
“Parduotuvėse ieškau virtuvi
nio stalo, tačiau niekaip nega
liu gauti. Mūsų respublikoje 
gaminama daug gerų ir sudė
tingų baldų. Tad kuo paaiš
kinti tokių nesudėtingų baldų 
trūkumą?” Prekybos ministe
rija painformavo, kad virtuvi
nių stalų Lietuvoje negamina
ma. Juos reikia importuoti iš 
kitur, nors vietinė baldų pra
monė senai yra raginama ga
minti šį nekomplikuotą, bet 
reikalingą baldą. 



DEL PREMIJŲ

Man buvo gėda... Kai aš pa
skaičiau apie “Laiškų Lietu
viams” konkursą sukurti Jau
nimo Metų Mišias, mano pir
moji reakcija buvo labai di
delis džiaugsmas. Kiek aš ži
nau, daugiau negu vienas jau
nas lietuvis ateina į lietuvišką 
bažnyčią tiktai dėl jo širdžiai 
artimo giedojimo (nors kartais 
mums labai nusibosta vis tų 
pačių giesmių kartojimas). 
Todėl jūsų idėja duoti progą 
sukurti ką visai naujo ir vis- 
tiek lietuviško gali būti skai
toma tarp didžiausių Jaunimo 
Metų įvykių. Gal būt, tik jums 
nereikėtų tų Mišių taip daug 
riboti: jei kas nors parašys 
puikias Mišias tik su kanklė
mis ir be modernių priemonių, 
mes giedosime visi ir pakvie
sime tą dieną parapijos choro 
narius prie mūsų prisidėti. Jei 
kitas parašys chorui su simfo
niniu orkestru, mes rinksime 
pinigus orkestrui užmokėti. 
Kiekvienas yra labai laukia
mas! Svarbu tiktai, kad tos 
Mišios būtų tikrai puikios ir 
tikrai lietuviškos. Ir religin
gos.

Bet kai aš paskaičiau apie 
premiją... Aš truputį žinau 
apie muziką ir žinau, ką reiš
kia parašyti pilnas Mišias. Ne
noriu jums minėti, kiek būtų 
tinkama paskirti, bet neseniai 
skaičiau dideles Jaunimo Me
tų sąskaitas. Tam, kuris apie

jas žino, jūsų premija atrodo 
kaip... geriau aš nesakysiu... O 
aukos Šiluvai?

Ar negalėjo šalia jūsų ir dar 
dviejų aukotojų būti daug 
daugiau aukotojų, kunigų? Ir 
ypatingai mūsų pačių, kuriems 
tos Mišios skiriamos. Ar jų jūs 
nesuradote ar neieškojote? Čia 
norėčiau pasakyti vieną daly
ką: vyresnieji kartais smerkia 
jaunimą, kad jis nenori aukoti. 
Bet man atrodo kad daug iš 
mūsų tiktai nedrįsta ateiti tarp 
tų, kurie aukoja tikrai daug. 
Mes jiems esame labai dėkin
gi, bet mes patys su keliom iš
imtim daug pinigų neturime.
Į mažas aukas niekas nekrei
pia dėmesio: dar klausia, ar 
negali daugiau? Jei jūs mums 
duotumėte progą ateiti ir su 
mažomis aukomis, mes, gal 
būt, parodytume jums, kad 
mums lietuviška kultūra ne 
mažiau rūpi kaip vyresniems. 
Ypatingai aš tikiu, kad žinia, 
jog prašo pagalbos religiniam 
Jaunimo Metų atšventimui, 
kai Lietuvoje niekas Mišių pa
rašyti negali, būtų tikrai pa
lietusi ir jaunimo kišenes.

Gali būti jau per vėlu. Bet 
jeigu jūs priimsite, aš įdedu 
savo auką jūsų Jaunimo Me
tų Mišių premijoms pakelti. 
Aš prašau man dovanoti, jei ji 
bus nedidelė. Aš neseniai pa
baigiau studijas ir turiu sko
lų. Bet jei bus padaryta pro
ga, aš galvoju, kad dar duos 
ir kiti.

Aš prašau man dovanoti, kad 
neparašau savo vardo. Aš ne
noriu pasidaryti “didvyris”: 
mes visi tokie. Ir aš noriu bū
ti krikščionis. Kas pastatė se
nas prancūzų katedras?

Lietuva Kristui!
(Priedas — 20 dolerių.)

Prieš paskelbiant tą konkur
są, buvo atsiklausta visos 
eilės nusimanančių žmonių, 
jų tarpe ir pačių kompozito
rių, ne tik dėl sąlygų, bet ir 
dėl premijų didžio. Redak
cija norėjo skirti 300 dolerių 
vienai premijai, tačiau dau
gumas atsiklaustų asmenų 
pasisakė tokią premiją 
esant ne tik pakankamą, bet 
ir didoką, ir todėl 300 dol. 
skeltinus į dvi premijas. 
Taip ir buvo galutinai pa
daryta.

Redakcija visgi taip pat 
mano, kad premijų sumos 
yra kuklios. Todėl mielai 
kels jų didį, jei atsiras dau
giau aukojančiųjų. — Red.
Statement of circulation: In the 
preceding 12 months “Laiškai Lie
tuviams” averaged a press run of 
4016 copies each issue (single issue 
nearest to filing date, 3925 copies) 
of which 3593 (3590) were dis
tributed to paid individual sub
scribers by mail, 20 (25) sold 
through dealers; total paid circula
tion being 3613 (3615); free dis
tribution by mail, carriers ar other 
means 321 (206). Left-over: 32 
(104).
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KALĖDOMS

Visuomenės ir visų lietuviškų organizacijų paraginti, Tėvai Jėzui
tai prieš metus paskelbė statybos vajų Jaunimo Centrui Čikagoje 
praplėsti. Kad statyba yra reikalinga, Jūs visi žinote ir dažnai 
mums esate priminę. Yra būtinas reikalas Jaunimo Centro patalpas 
paliuosuoti jaunimui, bet reikia apsaugoti ir lietuvių kultūrines 
vertybes, kuriomis Jaunimo Centras yra užverstas. Pasitarę su dau
geliu, taip ir buvome nutarę eiti pažingsniui su statybos planais. 
Bet visa tai nepriklauso nuo mūsų, bet nuo Jūsų pageidavimų ir 
aukų. Visa tai, ką Jūs buvote mums patikėję, sudėjome lietuvybės 
išlaikymui. Aš tikiu, kad Jūs padėsite mums ir toliau. Noriu Jums 
pranešti, kad aukotojai po 1000 dolerių ir daugiau bus Lietuvių 
Kultūros ir laisvės švyturio garbės statytojai, kiti — statytojai. 
Taip jie bus atžymėti marmurinėje lentoje naujame pastate pri
minti jų aukas ateinančioms kartoms. — Tėv. J. Kubilius, S. J., 
Jaunimo Centro Direktorius.

Kalėdos yra religinė šventė, todėl ir Kalėdų proga siunčiamos do
vanos turėtų būti religinio pobūdžio. Savo skaitytojams siūlome 
įsigyti puikiai išleistą ir vertingą leidinį apie šv. Mišias “Šventąją 
Auką” ir pradžiuginti savo draugus bei gimines, įteikiant jį dova
nų Kristaus Gimimo šventėje. “Šventoji Auka” yra religinio pobū
džio knyga apie šv. Mišias: maldų vertimas Bruno Markaičio, S. J., 
fotografijos Algimanto Kezio, S. J., meninis apipavidalinimas Al
girdo Kurausko. Užsakant šią knygą, rašyti: “Laiškai Lietuviams”, 
2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636. Knygos kaina 8 dol.

Štai kaip atsiliepė apie ją mūsų spauda:
Tai bene mūsuose pirmakartinis tokio pobūdžio, tokios temos ir to
kio tiesiog tobulo, apipavidalinimo leidinys. Viršelis, titulinis pus
lapis ir kiti dail. A. Kurausko piešiniai bei prasmingas Bruno Mar
kaičio, S. J., pradžios žodis tiksliai įveda į šv. Mišių aukos misteri
ją, kurią jau toliau sekame atitinkamų tekstų eilutėse ir reto ryš
kumo bei skoningo, tikrai kūrybingo pagavimo A. Kezio, S. J., nuo
traukose, kuriose kone vieninteliu ten regimu objektu — rankomis 
pristatoma visa šv. Mišių esmingoji slinktis. Tokį leidinį reikia 
priimti kaip gilaus grožio poemą šv. Mišioms, parašytą Algimanto 
Kezio, S. J., nuotraukomis. — “Draugas”.

Mūsų religinė literatūra nėra turtinga iškiliais leidiniais. Be to, 
nedažnai joje padvelkia gaivus naujumas. Užtat kiekvienas naujas 
žingsnis toje srityje yra labai sveikintinas. Vienas tokių žingsnių 
yra kun. Algimanto Kezio, jėzuito, paruoštas leidinys “Šventoji 
Auka”, kuriame autorius originaliu būdu nušviečia Mišių auką... 
Jis patarnaus šeimoms, mokykloms ir paskiriems asmenims. Tai 
pasigėrėtinas darbas, vertas plataus dėmesio. Kartu tai puiki do
vana kiekvienam, besidominčiam ne tik religiniais klausimais, bet 
ir menu. — Pr. G., “Tėviškės Žiburiai”

Prisimena viduriniai amžiai, kai vienuoliai ranka kaligrafiškai iš
rašydavo puikius rankraščius, meniškas knygas. Ten buvo Tiesa, 
pasiaukojusių broliukų ilgomis valandomis estetiškai užrašyta.
— Ar šiais laikais tokių knygų nebėra? — Yra. Prieš metus Tėvų 
Jėzuitų išleista “Šventoji Auka”... Tai didžiai meniškas ir pras
mingas leidinys, kuris turėtų būti kiekvieno lietuvio kataliko na
mų bibliotekoje. — A. R., “Darbininkas”.


