PARAPIJA — TAUTINIO INDIVIDUALIZMO PUOSELĖTOJA
1. Lietuviškoji pasaulėžiūra - lietuviškosios parapijos pa
grindas

Kokios nors tautos individualizmo arba savitumo apibūdini
mas yra visai panašus atskiro individo charakteristikai. Esame
įpratę tautinį, kolektyvinį individą — tautą sulyginti su antropo
logiškai asmeniniu individu — žmogumi. Kolektyvinis individas
— tauta juk susidaro iš atskirų individų — žmonių. Kaip atskiri
žmonės turi skirtingų žymių, kurios sudaro jų savitą charakterį,
taip ir tautos yra skirtingos, turi savo individualumą. Mes, kurie
gyvename svetimuose kraštuose, turime pripažinti tą nesugriau
namą faktą, kad kiekviena tauta yra kitokia, kad ji savo visu
moje skiriasi nuo kitų tautų, sunku tik yra apibūdinti, žodžiais
išreikšti, šį skirtingumą arba tautinį individualumą.
Atsižvelgiant į šiuos sunkumus mes savo uždavinį čia truputį
susiaurinsime. Tautos individualizmui nustatyti ne tiek žvelgsime
į tautą jos visumoje ir jos individų skirtingume, kiek į šios tautos
elitą, į jos vadovų ir kūrėjų grupes, kurios yra sutelkę tautos pažiū
ras į visumą, o tas pažiūras galėtumėm pavadinti lietuviškąja pa
saulėžiūra. Lietuviškoji pasaulėžiūra yra formavusi mūsų tautą,
joje yra išreikštas mūsų tautos charakteris, lietuviškasis pasaulio
suvokimas ir pergyvenimas, kuris sudaro tipiškąjį lietuvį. Galima
tvirtinti, kad lietuvių tautos vadovaujančiose grupėse, kurios yra
apsprendusios ir tautos likimą, tobuliausiai yra realizavęsis mūsų
tautos genijus, bet likusieji tautos nariai yra didesni ar mažesni
šio specialiojo tipo variantai, kurie vidujine savo sudėtimi yra
panašūs, bet išoriniais savo apsireiškimais gali būti skirtingi ir net
vieni kitiems priešingi.
Bet kokia prasme galima kalbėti apie kokios nors tautos
pasaulėžiūrą, ar tokia iš viso gali būti ? Pirmieji pasaulėžiūrų susi
darymo pradai daugumoje yra tautiški: religiniai įsitikinimai, mi
tologija ir liaudies dainos, visi šie dalykai yra anoniminiai ir išreiš
kia kokioje nors tautoje daugiau ar mažiau išplitusias pažiūras.
Vėliau jas papildo atskirų asmenų, mokslininkų ir filosofų, pažiūros.
Rodos, kad užtektų kokios nors tautos pasaulėžiūros išraiškos
būdus surinkti į kokį nors vieną leidinį, kad gautume tos tautos
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pasaulėžiūrą. Gal būt kokio nors istorinio kolekcionizmo atžvilgiu
mus toks sprendimas ir patenkintų. Kitaip yra, jei norime nusta
tyti tautos pasaulėžiūrą, kad joje rastume ir iš jos išvestume pa
grindą savo religiniam gyvenimui — lietuviškai parapijai. O toks
kaip tik yra čia mūsų tikslas. Todėl čia nemėginsime dirbti su
kokia nors jau iš anksto duota medžiaga ir jos suderinimu, bet
priimsime ją kaip visumoje jau žinomą, ir stengsimės joje rasti
esminius ir svarbesniuosius bruožus, įžvelgti jų pagrindus ir papil
dyti, ir tęsti juos mums norima kryptimi.
Bet kaip rasti esminius ir svarbiuosius bruožus tautos pasau
lėžiūroje ? Pradėsime su iš anksto priimtomis prielaidomis. Svar
biausia ir vertingiausia kokioje nors pasaulėžiūroje yra jos teisin
gumas, jos atitikimas tikrovę. Esminiai kokios nors tautos pasau
lėžiūros bruožai bus tie, kurie yra susidarę ilgiausiai besitęsiančiose
sąlygose bei apystovose. Kokios mūsų tautai buvo tos sąlygos ?
Iš tokių sąlygų svarbiausios yra šios : 1. Tam tikra fizinė ir psi
chologinė sąranga arba charakteris. 2. Žemdirbių kultūros sąlygos.
3. Gyvenimas grupėmis kaimuose. 4. Mažos ir grasomos tautos
padėtis.
Iš šių davinių jau galima išvesti esmines lietuviškosios pasaulė
žiūros žymes. Jei žvelgsime į lietuvio dvasinę sąrangą, tai jam
visumoje bus būdinga proto persvara jausmams ir aistroms. Iš
šios žymės seka, kad lietuvis nepasiduos aistroms, nepažemins
savo žmogiškosios vertės ir nesijaus po atbudimo nuo aistrų galu
tinai pažemintas ir suniekintas, kaip slavai. Lietuvis tad ir netu
rės to menkavertiškumo jausmo, iš kurio kyla visokios dvasinės
krizės, būdingos slavams, kuriuos vaizduoja Dostojevskis, kad juos
visada kankina menkavertiškumo jausmas ir verčia juos pulti nuo
vieno kraštutinumo į kitą. Lietuviui tad yra svetimas tiek tam
susis slavų misticizmas ir jam artimas nihilizmas. Lietuvis, apskri
tai. bus šviesus ir šviesi bus ir jo pasaulėžiūra. Ji bus nukreipta
tiek į šį pasaulį, tiek į antgamtinį. Kad lietuviškosios pasaulėžiū
ros būdingas bruožas yra šviesumas, gerumas, tai parodo tautinis
mūsų Dievo supratimas. Dievas visada vaizduojamas geras, tei
singas, žmoniškas, tikras «baltasis senelis ». Jis labai priešingas
žydų pavydžiams ir kerštingam Dievui — Jahvei. Mūsų senovės
religijoje, rodos, visai nėra to drebėjimo ir virpėjimo prado, kurį
religijos psichologai ir filosofai, greičiausia Senojo Įstatymo įtakoje,
randa kiekviename religiniame pergyvenime. Pagal tautinę indivi
dualybę kiekviena tauta turi skirtingas pažiūras į religiją ir skir
tingai pergyvena Dievą. Tai jau žinojo graikų filosofas Heraklitas,
tvirtindamas, kad visos tautos savo dievus įsivaizduoja pagal savo
veidą. Lietuvių mitologinis dievas, žėrinčios šviesos davėjas, yra,
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tarsi, turtingas dangaus ūkininkas ir kovotojas. Jis vaizduojamas
apsivilkęs plačiu apsiaustu, apjuostu juosta su kardu, raitas ant
žirgo su aukso balnu, arba ratuose, ir tada žirgai apkloti žvaigždėta
antklode. Jis yra visų dorovinių dėsnių ir teisingumo sargas.
Vaikščioja iš namų į namus, žmonių neatpažintas, stebi žmonių
elgesį ir dorybes, geriesiems atlygindamas ir bloguosius nubausda
mas. Kai lietuvių tauta pasidarė neturtinga, tada ir Dievas vaiz
duojamas kaip vargšas senelis, iš kurio krikščionybės įtakoje išsi
vystė Rūpintojėlis, budintis prie kelių ir kenčiantis kartu su žmo
nėmis.
Lietuviškąjį Dievo supratimą, kuris kyla iš lietuvių tautos
charakterio, sustiprina žemdirbio gyvenimo sąlygos. Lietuvis kaip
žemdirbys suauga su žeme, ji pasidaro jam tarsi motina, kuri
viską duoda, ir todėl jis žemę gerbia ir myli. Ir visos gamtos
gyvosios būtybės pasidaro jam tarsi broliai ir seserys, jis gyvena
ir jaučia kartu su jomis, myli jas ir stebi jų tylųjį nuostabųjį
gyvenimą: mūsų liaudies dainos yra pilnos šio artimumo gamtai,
ji pergyvenama kaip sudvasinta, kaip turinti sielą, kuri tik tuo
skiriasi nuo mūsiškės, kad yra nebyli ir nepajėgia prakalbėti, bet
kaip tik dėl to juo labiau verta pagarbos, globos, atjautimo ir
pastangų įspėti jos slaptinguosius troškimus.
Artumas gamtai artina lietuvį ir prie kitų žmonių. Jis nuo
širdus, draugiškas ir vaišingas. Nors yra individualistas, turi savo
ypatybių, nuo kurių sunku atsisakyti, ir kurių, gyvenant kartu su
kitais, iš dalies reikia atsižadėti ir prisiderinti prie jų, tačiau jau
čiasi kaip dalis didesnės visumos — kitų žmonių ir nori kartu su
jais gyventi. Rodos, šie ir kiti psichologiniai veiksniai yra buvę
svarbiausioji priežastis, kad lietuviai gyveno kartu kaimuose, nors
ir tam tikros istorinės sąlygos čia galėjo turėti didelės reikšmės.
Negalima abejoti, kad istorija turėjo labai didelės reikšmės
lietuvių pasaulėžiūrai susidaryti. Kaip, palyginti, nedidelei tautai,
kuri yra ant susisiekimo kelio tarp Rytų ir Vakarų, tarp daugelio
ir galingų kaimynų, lietuvių tautai istorijos bėgyje teko daug ken
tėti ir didelių neteisybių patirti. Svarbiausia, kad ji nepalūžo.
Šie įvykiai pažadino joje didelį teisybės troškimą ir gyvenimą
tvarkyti pagal dorovines normas. To viso išdavoje susikūrė doro
viniai idealistinė su į pažangą nukreipta pasaulėžiūra, būdinga dau
gumai mūsų inteligentų.
Iš šio trumpo lietuvių tautos pagrindinių gyvenimo sąlygų
apibūdinimo jau plaukia esminiai pradai, kurie sudaro lietuviškąją
pasaulėžiūrą. Lietuviškoji pasaulėžiūra įeina į tų pasaulėžiūrų
kryptį, kurios vadinasi organiškosios pasaulėžiūros, ir yra priešin
gos mechanistinėms. Iš organiškosios pasaulėžiūros galima išvesti
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labai svarbių dalykų, liečiančių ne tik gamtą, bet ir paties žmogaus
ir tautos gyvenimą.
Pagal organišką pasaulėžiūrą žmogus yra tik dalis kažkokios
didesnės visumos. Toji visuma yra tauta. Tauta yra gyvas orga
nizmas, ji yra ne atskirų individų suma, bet jų suaugimas. Turime
tik giliau pažvelgti į save pačius, kad pastebėtume, kad visas
mūsų gyvenimas susideda iš santykių su žmonėmis, gamta ir kraš
tu, kuriame gyvename. Gyvename ne tik savyje, savo pajauti
muose ir jausmuose, bet daugiau viršum savęs ir šalia savęs: savo
mintyse, įsijautimuose ir bendradarbiavime su aplinka, kurioje
gyvename. Juo gilesni mūsų santykiai su aplinka, juo esame tobu
lesni asmenys. Bet tokie gilūs, intymūs santykiai žmogui gali
susidaryti tik su ta aplinka, į kurią jis įauga pamažu nuo pat
gimimo, su kuria jis turi bendrą kalbą, mintis ir jausmus, kultūrą,
praeitį, dabartį ir ateitį. Tai reiškia, kad žmogus gali būti pilnu
tinė asmenybė tik savo tautoje, į kurią yra įaugęs visa savo pri
gimtimi.
Kaip žmogus yra įaugęs tautoje, taip tautos yra įaugusios į
didesnę visumą — žmoniją, kurioje randa sau atramą ir įprasmina
savo buvimą.
Tačiau galima eiti dar toliau. Jei esame suvokę, kad gyveni
mas nėra tik mechaninių jėgų išraiška, kad jame reiškiasi ir dva
sinės jėgos bei pradai, tai reiškia, kad jau yra atrasta plotmė,
kurioje žmogus susiliečia su kažkuo viršum jo esančiu, kuris gali
būti amžinas. Ir jo nereikėtų ieškoti kažkur toli, jis būtų visur
prie mūsų, nes tikrumoje «jame esame, judame ir gyvename ». Bet
jei mes neišvengiamai turime ryšį su absoliutiniu tikru ir amžinu
pasaulio gyvenimu ir negalime šių ryšių išvengti, ar negalime są
moningiau su juo susirišti, tobuliau priderinti savo gyvenimą šiam
amžinajam gyvenimui ir taip nuraminti savo amžinybės ilgesį ?
Bet kaip tai galime padaryti ? Tam yra tik vienas būdas — sueiti
į konkrečius santykius su Dievu, o tų konkrečių santykių su Dievu
išraiška yra parapija.
2. Parapija — lietuviškosios pasaulėžiūros išraiška
Jei jau esame pripažinę, kad organiškoji pasaulėžiūra turi tvirtą
atramą lietuvių dvasiniame gyvenime, kad lietuviškoji pasaulėžiūra
yra organinė, tai esame atradę kryptį bei būdą, pagal kurį turi
būti tvarkomi lietuvių santykiai su Dievu, kokia turi būti lietuviš
koji parapija.
Lietuviškoji parapija turi atitikti lietuviškajai pasaulėžiūrai,
lietuviškajam Dievo pergyvenimui. O lietuviškas Dievo pergyve
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nimas yra skirtingas nuo kitų tautų, ispanų, vokiečių ar anglų
Dievo pergyvenimo. Tai yra todėl, kad religija yra žmogaus santykis
su Dievu ir į šį santykį ateina žmogus visas, ne tik su kūnu ir
siela, bet ir su savo tautybe, gimtąja kalba, tautiniais papročiais
ir tradicijomis, istoriniu savo likimu bei visa lietuviškąja kultūra,
žodžiu, su savo tautine individualybe. Ir tik į šitokį visuotinį
žmogų atsiremia jo santykis su Dievu.
Todėl, kad žmogus galėtų santykiauti su Dievu, parapija turi
atsiremti į jo tautinę individualybę, atitikti šiai individualybei,
būti tautine — lietuviška, jo santykiai su Dievu turi reikštis lietu
viškai. Liturgijoje turi būti vartojama lietuvių kalba, lietuviška
muzika ir lietuvių religiniai papročiai, ir net bažnyčios statomos
lietuviško stiliaus, jei tik tai galima. Kunigai turi būti tikri lietu
viai, kurie yra įaugę į savo tautos individualybę, supranta savo
žmones, jų troškimus bei viltis, ir gali prabilti į juos jiems supran
tamu būdu ir jų sielos gelmes atverti Dievui.
Savo esme Katalikų Bažnyčia yra tarptautinė, ne tautinė, kuri
skelbia Kristaus mokslą, kuris visiems ir visoms tautoms yra vie
nodas. Todėl parapijų kūrimo ir organizavimo pagrindas yra ne
tautinis principas, bet krikščioniškasis tikėjimas. Bet Bažnyčia
leidžia kurti tautines parapijas ir Bažnyčios įstatymuose jos yra
pramatytos. Iš kitos pusės, Bažnyčia smerkia tautinių mažumų
nutautinimą ir jų įjungimą į svetimtaučių parapijas. Tai yra prin
cipinis ir idealinis Bažnyčios nusistatymas.
Pagal šį principinį nusistatymą, Bažnyčia po antrojo pasauli
nio karo pabėgėlius nejungė į gyvenamojo krašto parapijas, bet
įsteigė delegatūras, kur leido parapijoms kurtis tautiniais pagrin
dais, nepriklausomai nuo vietos vyskupų. Toks sutvarkymas ne tik
buvo geras tikintiesiems aprūpinti, bet ir naudingas tautiniu atžvil
giu. Buvo galima parapijų ribose organizuotis pastorališkai, visuo
meniškai ir kultūriškai, atsiremiant į tautinį pagrindą, ir tuo būdu
stiprinti tautinę sąmonę ir išlaikyti lietuviškumą.
Bažnyčia tai darė todėl, kad ji buvo įsigijusi didelį patyrimą
mišrių tautybių parapijose. Šovinistinių nusistatymų emigracinių
kraštų vyskupai ir kiti dvasininkai nekreipė jokio dėmesio į pabė
gėlių dvasinį aprūpinimą ir tuoj vertė juos įsijungti į gyvenamojo
krašto parapijas. Taip Bažnyčia turėjo didelių nuostolių ir dau
gelis emigrantų ją apleido.
Kad tokie dalykai nepasikartotų ir įvairių tautų žmonės ne
būtų atstumiami nuo Dievo, Bažnyčia Vatikano II susirinkime
nustatė tautų teises Bažnyčioje : « Ten, kur neliečiamas tikėjimas
arba visos bendruomenės gerovė, Bažnyčia net liturgijoje nenori
nustatyti griežto vienodumo. Priešingai, ji gerbia ir ugdo įvairių
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genčių bei tautų dvasios savybes ir talentus [... ] Kompetentinga
vietos bažnytinė vyresnybė nusprendžia prisitaikymo būdą, ypač
sakramentų teikimo, sakramentalijų, procesijų, liturginės kalbos,
bažnytinės muzikos bei dailės srityje [...] Kompetentinga vietos
bažnytinė vyresnybė rūpestingai ir išmintingai teapsvarsto, kas iš
atskirų tautų tradicijų ir savumų tiktų paimti į Dievo kultą »
Iš to aiškiai matyti, kad vyriausias Katalikų Bažnyčios autori
tetas pasisako už tautinių grupių globą. Ši tautinių grupių globa
yra vykdoma, kuriant tautines parapijas, o kur jų kurti negalima,
tai bent tam tikroms vietoms skiriant atitinkamos tautybės kuni
gus, kurie, pažindami savo tautos mentalitetą ir papročius bei jų rū
pesčius, gali jų dvasinius reikalus aprūpinti ir nuo pavojų juos
apsaugoti. Bažnyčia, leisdama steigti tautines parapijas, siekia ne
kokių nors tautinių tikslų, bet sielų gerovės. Caelum non animam
mutant qui trans mare currunt (dangų, ne savo sielą keičia tie,
kurie per jūrą plaukia). Todėl tautinių parapijų tikslas yra telkti
atskirų tautybių žmones į religines bendruomenes tautinės kultūros
pagrindais, kad galėtų apsaugoti jų religini gyvenimą, sudaryti gali
mybę sueiti į santykį su Dievu, į kurį, kaip matėme, įeina žmogus
visas, su tautine savo individualybe. Priešingu atveju, žmogus gali
prarasti savo asmens tapatybę, sužaloti save ir žūti. Atplėštas
nuo savo tautos ir krašto, įmestas į svetimą aplinką, dažnai prie
šingą jo tikėjimui ir kultūrai, pramonės didmiesčiuose, be savo
parapijos, pamaldų ir kunigų, pabėgėlis greit gali prarasti vidujinę
pusiausvyrą, pradėti nevertinti ir net neapkęsti Bažnyčios, nes
pagal Maceiną, niekas nėra žmogui taip sunku, kaip būti svetim
šaliu Bažnyčioje. Negalėdamas šių sunkumų nugalėti, žmogus gali
pamesti tą tikėjimą, kuriame buvo gimęs, krikštytas ir užaugęs,
prarasti savo krikščioniškąjį paveldėjimą, įgytą iš savo tėvų, savo
krašte. Todėl tautinės parapijos steigiamos religiniais tikslais, jų
pirmasis uždavinys yra palaikyti ryšį su Dievu mūsų tautai supran
tamu būdu. Krikščionybė, skelbiama pagal mūsų tautos charakterį,
rado atbalsį lietuvio sieloje, suleido į ją gilias šaknis. Tautinės
parapijos išeivijoje buvo masinis judėjimas, jų kūrime dalyvavo
visi lietuviai, kurie ilgėjosi Dievo. Krikščionybė, skelbiama lietu
viškose parapijose lietuviškai, pagal lietuviškąjį Dievo pergyveni
mą, pasidarė labai artima lietuviškajai dvasiai savo paprastumu,
nuoširdumu, savęs išsižadėjimo mokymu ir ypač tuo, kad ji veikė
į širdį ir jausmus. Lietuviškosios parapijos pasidarė populiarios ir
1 Liturginė konstitucija — Sacrosanctum Concilium, 37, 39, 40 pastraipa.
Lietuviškai ši konstitucija cituojama iš knygos II Vatikano Susirinkimo doku
mentai, 1 dalis : Konstitucijos, « Krikščionis Gyvenime » leidinys, Bostonas
1967, 137-138 psl., arba Vilnius 1968, 96 psl.
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mėgiamos ir dėl to, kad jos skatino į saviveiklą ir organizavimąsi
tautiniais pagrindais, kurie buvo geri ir religiniu ir tautiniu atžvil
giu. Parapijų ribose atsirado galimybė organizuoti religinę, visuo
meninę ir kultūrinę veiklą tautiniais pagrindais ir tuo būdu sti
printi ir kelti ne tik religinę, bet ir tautines bendruomenės sąmonę
ir stiprinti lietuviškąjį individualinį ryšį su Dievu ir savo tautine
individualybe. Tautinių parapijų veikla ir įtaka padarė tai, kad
išeivijoje išsilaikė aukštas religingumas ir dorovingumas, kuris
būdingas mūsų tautai, ir kuris žymus ir mūsų dienomis. Tautinėse
parapijose religinis gyvenimas buvo išreiškiamas mūsų tautai
atitinkamu būdu, todėl jis išliko gyvas, nežiūrint visų pavojų.
Savo parapijoje, jos pamaldose pabėgėliai pergyvena paliktosios
tėvynės ir tėvai namų artumą ir priklausymą savo tautai. Susi
rinkę į savo pamaldas, jie maldomis ir giesmėmis išsako patys
save, savo dvasinius ir laikinuosius reikalus, pergyvena savo likimo
bendrumą ir Dievo artumą. Tuo būdu tautinės parapijos pasidaro
mūsų tautos gyvenimo dalimi, gyvena jos rūpesčiais, patenkina jos
amžinybės ilgesį.
Iš čia mums aišku, kad tautinės parapijos kuriamos tam tiks
lui, kad jos vestų žmones prie Dievo. Jei pagal Vatikano II susi
rinkimą visas Kristaus mokslas turi būti skelbiamas mūsų laikų
žmonėms suprantamu būdu, tai vienas iš svarbiausių šių supran
tamų būdų yra skelbti jį gimtąja kalba ir pagal atitinkamos tautos
mentalitetą bei papročius ir visą jos kultūrą. Todėl visai nesu
prantamas dalykas yra Bažnyčios vadovų noras mažinti ir nai
kinti tautines parapijas. Taip darydami Bažnyčios vadovai užkerta
žmonėms kelią į išganymą, atstumia juos nuo Dievo ir tuo pačiu
sužlugdo juos kaip žmones. Kai tautines mažumas pavergti ir jas
nutautinti stengiasi imperialistinės valstybės, tai gali būti supran
tama, nors sunkiai pateisinama. Bet kai tai pradeda daryti Baž
nyčios atstovai, kurių tikslas yra vesti žmones prie Dievo, tai jų
elgesys yra nesuprantamas ir nepateisinamas, nes tada jie patys
paneigia savo misiją, eina patys prieš save ir paneigia tą tikslą,
kurio jie patys siekia. Tas paneigimas ateina iš klaidingai suprasto
nacionalizmo ir yra priešingas visiems Bažnyčios patvarkymams,
pačiai krikščionybei ir pastoracijos dėsniams. Bažnyčioje nėra nei
žydo nei graiko, visi sudaro Dievo tautą, bet šiame tautų darželyje
Dievas norėjo turėti ir lietuvių tautą, kuri jį garbintų jai vienai
atitinkančiu, skirtingu nuo kitų tautų būdu ir sukurtų naujų reli
ginių ir kultūrinių vertybių, reiškiančių jos santykį su Kūrėju ir
įprasminančių savo vietą pasaulio tautų šeimoje. Tautinės para
pijos ir yra įkurtos šiems amžiniesiems Dievo nustatytiems tiks-
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lams siekti ir, kas jas naikina ar silpnina, eina prieš Kūrėjo valią,
paneigia pastoracinio sėkmingumo pagrindus, savo misiją ir pačius
save.
Taigi, tautinių parapijų, kaip ir visų kitų parapijų, tikslas yra
vesti žmones prie Dievo. Kadangi šiam pagrindiniam tikslui pa
siekti turi naudoti tautines priemones, įeiti į santykius su Dievu,
su savo tautine kultūra bei pasaulėžiūra, tai iš šio tautinio santy
kiavimo su Dievu išplaukia galingos jėgos, paskatos bei pradai,
kurie ugdo bei stiprina tautinę individualybę. Kokiu būdu tai vyks
ta, paaiškėja iš religinių ir kultūrinių bei tautinių vertybių sąran
gos bei jų ryšio su vertybėmis bei kultūra apskritai.
Žymus anglų istorikas Arnold Toynbee savo dvylikos tomų
Istorijos studijoje nagrinėja kalbos reikšmę ir nutautėjimo klau
simą. Tarp kitko jis rašo : « 1932 m. lankiausi J. Valstybių Troy
mieste, New York valstijoje. Ten radau italų emigrantų, kurie
visai nemokėjo anglų kalbos. Tai atsitiko todėl, kad jie gyveno
tame pačiame miesto kvartale, dirbo tame pačiame fabrike ir mel
dėsi toje pačioje bažnyčioje. Jie visur kalbėjo ir meldėsi itališkai
ir nebuvo jokio reikalo mokytis anglų kalbos »2. Šioje knygoje jis
sudaro tam tikrą schemą pagal vertybių rangą, kurias jis vadina
branduolio vertybėmis. Po branduolio, arba religinių vertybių,
tuoj eina kultūrinės vertybės, po jų politinės ir medžiaginės. Pagal
Toynbee, juo vertybės arčiau prie religinių vertybių, juo jos sun
kiau prieinamos svetimoms įtakoms, svetimos kultūros vertybėms.
Kadangi kultūrinės vertybės arčiausiai religinių vertybių, todėl jos
ilgiausiai išsilaiko, nepriima svetimos kultūros pradų. Kiekviena
kultūra savo esme yra tautinė, todėl religinės vertybės susijusios su
tautinės kultūros vertybėmis, šias tautines vertybes persunkia ir
padaro atsparias svetimų kultūrų įtakoms. Tuo būdu tautinė para
pija iš vidaus palaiko ir ugdo tautinę individualybę.
Ši Toynbee istorijos filosofijos samprata visai atitinka šiandien
vertybių filosofijos priimtai sampratai, pagal kurią religinė vertybė
yra aukščiausia, ja remiasi visos kitos vertybės, ji persunkia kitas
vertybes, sudaro jų centrą ir yra jų pagrindas. Todėl religija pa
laiko kultūrą, duoda jai kryptį, papildo ir įprasmina ją. Pagal
šia vertybių sąrangą, tautinėje parapijoje tautinės kultūros verty
bės atsiremia į religines, tampriai su jomis susilieja, jomis laikosi,
todėl ilgai išlieka atsparios svetimų kultūrų įtakoms ir sunkiai
asimiliuojasi.
Šį religinių ir kultūrinių vertybių santykį patvirtina ir pats
gyvenimas. Mūsų parapijos Jungtinėse Amerikos Valstybėse buvo
2
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ir yra lietuvybės palaikymo židiniai. Lietuvybė augo ar vyto su
parapijos pažanga ar smukimu. Ten, kur buvo veiklios parapijos,
ten ir lietuvybė klestėjo. Kur parapijos apmirė, ten ir lietuviškasis
veikimas išblėso. O kur lietuviškosios parapijos išnyko, sunyko ir
lietuvybė.
Iš šios patirties matome, kad religinis ir tautinis pradas vienas
kitu remiasi ir vienas kitą palaiko. Religinio ir tautinio prado
reikšmė ypač iškilo po Vatikano II susirinkimo, kuris liturgijoje
įvedė gimtąją kalbą ir leidžia joje panaudoti kitų tautinių pradų:
bažnytinės muzikos, dailės ir architektūros srityse. Pagal šią
naujai susidariusią padėtį, tautinės parapijos turi virsti stipriomis
religijos ir tautybės palaikymo tvirtovėmis, nes jos turi saugoti
kažką be galo brangų — žmogaus ryšį su Dievu, į kurį įeina visas
žmogus, su savo tautine individualybe, kuri tik viena gali šį ryšį
gyvą išlaikyti.
Pagal Vatikano II susirinkimo sutvarkymą visuose kraštuose
parapijos yra tautinės ir nesudaro jokių ypatingų rūpesčių. Rū
pesčiai iškyla tik tautinėms mažumoms svetimuose kraštuose.
Dalis mūsų tautos šiandien yra už savo krašto ribų, todėl savo
parapijų išlaikymas yra vienas didžiųjų mūsų rūpesčių.
Tautinių parapijų didysis išlaikymo rūpestis lengvai išsispręstų,
jei joms tvarkyti būtų tautinis organas — vyskupija. Tačiau savo
vyskupiją turėti išeivijoje yra neįmanomas dalykas, nors pagal
aukščiausią Bažnyčios autoritetą ir būtų galimas. Vatikano II
susirinkimas yra iškėlęs pasauliečių rolę ir atsakomybę Bažnyčioje
ir žmogaus asmenybės vertę ir atsakomybę gyvenime. Ši pasau
liečių rolė ir atsakomybė religiniame gyvenime konkrečiai reiškiasi
parapijų ir vyskupijų tarybomis. Kad pasauliečiai galėtų dalyvauti
parapijos tvarkyme, turi priklausyti parapijai. Iš parapijiečių išren
kamos parapijų tarybos, o iš parapijų tarybų sudaroma vyskupijos
taryba. Iš parapijų ir vyskupijos tarybos narių sudaromas Reli
ginis Centras. Toks Centras turi studijuoti tautiniai religines mūsų
parapijų problemas, glaudžiai bendradarbiaudamas su parapijos
kunigais ir vietos vyskupais. Toks Centras gali kreiptis į vietos
vyskupus ir Vatikaną, o Vatikanui tarpininkaujant, į viso pasaulio
katalikus. Toks Centras galėtų žymiai prisidėti prie tautinių para
pijų tvarkymo ir jų išlaikymo, ugdytų religiniai tautinę sąmonę,
keltų lietuvių parapijų reikšmę religinėje ir tautinėje srityje.
Tautiniai religinė veikla sklido iš lietuviškųjų parapijų nuo pat
jų įsikūrimo dienų. Jų ribose buvo steigiamos mokyklos, leidžiami
žurnalai, knygos bei laikraščiai, šaukiami susirinkimai, kongresai
ir parengimai, kur buvo sprendžiamos religiniai tautinės problemos.
Visa tai labai prisidėjo prie tautinės mūsų individualybės išlaikymo
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ir religinės sąmonės ugdymo. Ir dabar reikėtų lietuvių bendruo
menei, katalikiškosioms ir tautinėms organizacijoms nagrinėti susi
rinkimuose lietuviškų parapijų reikalus, ginti jų teises, skirti joms
savo gabumus ir talentus, kuriant lietuvišką religini meną, kompo
nuojant religines giesmes, statant lietuviško stiliaus bažnyčias ir
remiant visą lietuviškąjį parapijų gyvenimą. Telkiant visas jėgas
į lietuviškųjų parapijų išlaikymą, parapijos pasidarys tomis lietu
viškumo tvirtovėmis, kurios išlaikys ir puoselės tautinę mūsų
individualybę, išplės mūsų tautinę pasaulėžiūrą iki krikščioniško
sios pasaulėžiūros viršūnių ir įprasmins visą mūsų tautiniai religinę
veiklą.
3. Krikščionybė — lietuviškosios pasaulėžiūros įprasmintoja
Jei jau nustatėme, kad organiškoji pasaulėžiūra turi tvirtą
atramą lietuvių dvasios gyvenime, tai tuomi yra atrasta kryptis,
kuria einant, lietuviai galėtų ieškoti savo gyvenimo bei pasaulė
žiūros įprasminimo. Gyvenimo prasmės mėginta ieškoti tarp dviejų
priešingumų : individualizmo ir kolektyvizmo. Bet abu šie spren
dimai mums nepriimtini.
Individualizmas savo radikalioje ir nuoseklioje formoje tvir
tina, kad visa gyvenimo prasmė yra vien tik individualiųjų sieki
mų bei troškimų patenkinime, nesiskaitant su kitais, pagal gali
mybę izoliuojantis nuo jų ir, reikalui esant, einant prieš juos, jei
jie trukdo individo siekimų įvykdymą.
Nėra abejonės, kad toks individualizmas remiasi keliomis iliu
zijomis. Pirmiausia iliuzija, kad žmogus yra savyje uždara dvasinė
sritis, tarsi apvalus ir lygus rutulys, be jokio susilietimo su kitais.
Individualizmas yra seklus tuo atžvilgiu, kad nežino, kad visas
individo turinys susidaro iš gyvenimo kartu su kitais žmonėmis,
ir kad izoliuojantis nuo jų, jam gresia dvasinis tuštumas. Indivi
dualizmas negali suteikti nė laimės, nes laimė ir pasitenkinimas
gali kilti tik iš gyvenimo pilnatvės, nuo žmogaus prigimties pra
turtinimo, o ne nuo susiaurinimo, kaip kad to nori individualizmas.
Iš tikrųjų, gyvenimo prasmės klausimas kaip tik kyla iš to, kad
individas jaučia, kad jo asmeninis gyvenimas yra per siauras, per
seklus ir nereikšmingas. Jis jaučia, kad jam neužtenka gyventi
tik savyje ir sau. Jis trokšta uždavinio, trokšta tikslo, kuris būtų
šalia jo, jam rodos, kad tik kokio nors vertingo uždavinio atliki
mas ar tikslo pasiekimas gali suteikti jo gyvenimui prasmę, kai tuo
tarpu paprastas gyvenimas diena iš dienos gali padaryti gyvenimą
tuščią ir beprasmišką. Gyventi tik šiam akimirksniui, tik sau ir
savo malonumui, žmogaus nepatenkina ir negali patenkinti, jis
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trokšta gyventi viršum savęs, ne tik savyje, bet ir šalia savęs.
Žmogaus, kaip tai jau reikšmingai pastebi Platonas, trumpalaikis
gyvenimas nepatenkina, bet jis trokšta amžinybės. Ši amžinybės
ilgesį Platonui simbolizuoja amžinai neramusis troškimų bei ilgesio
dievas — Erosas, kuris reiškiasi įvairiais būdais, bet visada taip,
kad verčia žmogų pakilti aukščiau esamojo akimirksnio ir savo
siaurojo, ribotojo individualizmo, nors ir įvairiais laipsniais. Vienas
tų laipsnių, iki kurio pakyla veik visi, yra meilė. Meilės ilgesys
pagal Platoną yra tikrumoje amžinybės ilgesys, troškimas gyventi
ilgiau ne tik savo trumpąjį individualinį gyvenimą, troškimas tęsti
savo gyvenimą savo vaikuose, ir per juos įeiti į amžinybę, nes
tikrumoje šeimos gyvenimas yra pirmasis laipsnis individualizmo
pergalėje.
Yra įvairių Eroso pavidalų, bet visiems jiems yra bendra tai,
kad jie mėgina užtikrinti žmogui dalyvavimą platesniame ir ilgiau
besitęsiančiame gyvenime, negu trumpalaikiame individualizme.
Vienas mūsų laikams būdingas ir plačiai išsiplatinęs Eroso pavida
las yra noras įsijungti į kokį nors kolektyvą, į kokį nors didesnį
ar mažesnį žmonių susitelkimą, į tautos, valstybės, luomo ar kokį
kitokį vieningą žmonių susibūrimą. Iš to, kas buvo pasakyta apie
žmogaus gyvenimo praturtinimo ir patobulinimo priklausymą nuo
įsijungimo į platesnę žmonių bendruomenę, galėtų atrodyti, kad
kolektyvizmas galėtų būti vienas būtiniausių žmogaus gyvenimo
būdų. Tačiau visa priklausys nuo to, koks turinys bus įdėtas į šį
kolektyvizmą. Mūsų dienomis kolektyvas dažniausiai yra supran
tamas ne kokia nors natūraliai suaugusi žmonių bendruomenė, bet
toks, kurį jungia interesų bendrumas, ir atsitikimais, kur ši kryptis
nuosekliai išvedama iki galo, reikalaujama visiško individo atsida
vimo šiems kolektyvo interesams, visai nepaliekant vietos asmeni
niams reikalams. Tokio kolektyvo pavyzdį yra jau davęs Platonas
savo idealinės valstybės projekte : individas ten yra visai paaukotas
tobulajai valstybės santvarkai. Platoną seka šiuo atžvilgiu moder
nioji komunistinė valstybės samprata, bent jau praktikoje. Bet čia
jau Aristotelis yra davęs lemiančią kritiką : « Platonas, jis sako,
nori sukurti laimingiausią valstybę ; bet kaip gali būti valstybė
laiminga, jei nei vienas žmogus joje nėra laimingas ? » Kolektyviz
mo atveju išryškėja vienas labiausiai paplitusių paradoksų ir sofiz
mų gyvenimo prasmės ieškojimuose. Gyvenimo prasmės čia išim
tinai ieškoma kokiame nors dalyke ar užduotyje šalia paties gyve
nimo. Bet kokią prasmę tada turi užduotis, kurios siekiama ?
Akivaizdu, ji gali būti sąlyga kokiai nors kitai užduočiai išpildyti,
ir taip be galo. Taip būna ir kokio nors radikalaus ir nuoseklaus
kolektyvizmo atveju ; pavyzdžiui, moderniosios komunistinės san
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tvarkos reikalaujama, kad individas visiškai atsiduotų ir pasiau
kotų busimojo kolektyvo tobulumui. Jei ne teoretiškai, tai praktiš
kai visai pramatoma, kad šio kolektyvo prasmė bus po jo einančio
kolektyvo tobulume ir t.t. Gyvenimo prasmė tokiais atvejais pa
kimba ore, jos pasiekimas visada yra atidedamas ir niekad neį
vykdomas, ji yra tarsi banknotas, kuris niekur neturi garantijos.
Baigsim todėl tvirtinimu, kad gyvenimo prasmės ieškojimas vien
tik šalia paties gyvenimo, o tokių būna kolektyviniame ir neko
lektyviniame gyvenimo supratime, yra sofizmas, nes tada prasmė
pati praranda savo prasmę, prasmės ieškojimas pasidaro bepras
miškas.
Bet kur tada prasmės ieškoti, jei ir individualizmas mūsų
nepatenkina. Kur jos ieškoti, parodo mums pati gamta ir instink
tai, kuriuos ji mums yra davusi. Randame, kad mumyse yra
savisaugos instinktas. Tai rodo, kad individai išliktų ir būtų patys
sau tikslas. Ir, iš tiesų, visi mes, kiek mes gyvename ir brangi
name gyvenimą, tuo pripažįstame, kad gyvybė ir gyvenimas yra
vertybės. Ir taip būtinai turi būti, nes jeigu jau pats gyvenimas,
vienkartinių, nepakartojamų ir nesugrąžinamų įvairių gyvenimo
momentų pergyvenimas, neturėtų vertės, jei jis tam tikru žvilgsniu
neturėtų savyje savo prasmės atsiskleidimo, tada, apskritai, niekur
jokios prasmės negalėtų būti, nes, kokios reikšmės tada turėtų
rūpintis, kovoti ir aukotis dėl kitų gerovės, jei gyvybė ir gyveni
mas apskritai, tad ir šių kitų gyvenimas, pats savyje neturėtų
jokios vertės ir prasmės.
Bet iš antros pusės, visos gyvosios būtybės turi instinktą
gyventi ne tik sau, bet ir ateičiai, ateinančioms kartoms. Kai kurie
augalai ir gyvūnai išsilaiko iki to momento, kol palieka įpėdinius,
ir tada baigia gyventi. Kiekvienu atveju, kaip jau matėme, turime
pripažinti faktą, kad žmogaus nepatenkina tik gyvenimo akimirks
nio gaudymas. Jis ieško jame kažkokio gilesnio turinio, jis nori
kažkokio savo gyvenimo pateisinimo ir šalia paties gyvenimo
vyksmo, nori, kad jis būtų vertingas ne tik individualiniu, bet ir
kitų būtybių ir, apskritai, kolektyviniu atžvilgiu. Tai ir buvo
individualizmo klaida, kad jis stengėsi ignoruoti šią žmogaus giles
niąją prigimtį, kad norėjo žmogų uždaryti tik savyje ir dabarties
momente, tuo būdu labai susiaurindamas ir apribodamas jį. Ir ko
lektyvizmas atėmė gyvenimui prasmę, ignoruodamas individą, jo
gyvenimo pajautimą ir jo vienkartinius pergyvenimus, be kurių
vertės pripažinimo gyvenimo prasmė negali būti pagrįsta. Pilnai
vertingo gyvenimo reikalavimai todėl ieškotini dviejose plotmėse :
kartu ir pačiame gyvenime ir šalia jo.
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Ir šios dvi plotmės nėra priešingos, kaip gali pirmu žvilgsniu
atrodyti, bet gali glaudžiai susijungti ir stiprinti viena antrą. Jei
gyvenimo prasmė iš vienos pusės yra pačiame gyvenime, tai netu
rime tai suprasti taip, tarsi ji galėtų susidėti tik iš pasyvaus paties
gyvenimo vyksmo stebėjimo, jo pajautimo ir gėrėjimosi juo. Šis
jausminis pasyvumas reikštų stagnaciją, gyvenimo vyksmo sustab
dymą ir išsigimimą. Gyvenimas visada ir būtinai susideda iš dar
bavimosi, darbavimasis gi — tikslo siekime, artėjime į jį ir jo pasie
kime. Individualiausias gyvenimas todėl negalės būti tik pasyvus
gėrėjimasis gyvenimo vyksmu, bet jis bus veiklus ir darbingas
gyvenimas, nors ir nukreiptas tik į asmeninius reikalus. Pasyvus,
savyje uždaras gyvenimas yra negalimas jau vien dėl paties gyve
nimo metafizinės sąrangos : gyvenimas jau pagal savo esmę yra
visuomet tarsi į priekį palenktas, jis yra ekscentriškas, visuomet
bent iš dalies, yra gyvenimas šalia savęs, nes jis susideda iš tikslų
statymo, o jie visada yra šalia šio momento, ir jo siekimo. Jei
norime kreipti dėmesį ir į gyvenimo pajautimo, pasitenkinimo ir
gėrėjimosi momentą, tai jis kaip tik realizuojasi šiame veikimo
vyksme, siekime tikslų ir jų pasiekime. Juo žmogus daugiau sau
stato tikslų ir uždavinių ir juo intensyviau jų siekia, juo didesnis
jo gyvenimo pajautimas ir juo stipresnis jo gyvenimo pripažinimas.
Vien tik asmeniniai tikslai savo esme labai riboti, vienašališki,
monotoniški. Siekiant tik jų, daug asmenybės dalių lieka nepa
liestų, jų jėgos neišnaudojamos ir surūdyja. Tik sutraukiant siauro
asmeniško gyvenimo ir jo tikslų statymo ribotumą, ir siekiant
tikslų, viršijančių asmeninius interesus, žmogus suranda sau po
kojų pamatą, ant kurio atsistojęs, gali įsigyti gilesnį pasitenkinimą
ir pilnesnę savo gyvenimui prasmę. Iš tiesų, išsiveržimas iš ribotų
asmeniškų interesų į viršasmeniškus, reiškia didelį žmogaus darbo
lauko praplėtimą su visai kitokiais naujais uždaviniais, kurie dažnai
veda prie visai naujų gabumų ir visai naujų pergyvenimų atradimo.
Taip atsitinka, kad gyvenimas šalia savęs kitiems, gali pasidaryti
ir pasidaro gyvenimu ir sau, nes jis visada reiškia didelį asmeninio
gyvenimo suintensyvinimą ir jo praturtinimą. Padėtis čia gali
pasidaryti paradoksiška, nes gali atsitikti daugelyje atvejų, kur
gyvenimas paaukotas kai kuriems viršasmeniškiems uždaviniams,
asmenims gyvenimas gali likti visai nuošaliai, sumažėti iki mini
mumo, bet žmogus vis dėlto galį jaustis pilnas energijos ir gyve
nimo džiaugsmo, būti net laimingas. Kraštutiniais atvejais gali
paradoksas siekti taip toli, kad žmogus paaukoja kokiam reikalui,
kokiam nors idealui net savo gyvenimą ir vis dėlto jam gali būti
labai tolimas kiekvienas pesimizmas ar gyvenimo prasmės panei
gimas. Bet čia yra tik vienas reikalavimas : atsisakymas nuo savo
5
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asmeniško gyvenimo neturi būti priverstas, taip pat neturi būti
priversti tie tikslai bei uždaviniai, kuriems reikia savo gyvenimą
aukoti.
Iš tiesų, čia nėra tik tai, kad žmogus, siekdamas viršasmeniš
kų idealų, gyvena intensyvesnį gyvenimą. Tai nėra dar lemiantis
dalykas. Svarbiausia yra tai, kad jis taip be galo praplečia ir
praturtina savo prigimtį, ko žmogus labiausiai trokšta. Savo
būtyje jaučiamės silpni, jaučiam, kad ji mums nesulaikomai ir
nuolat dingsta, todėl ieškome savo gyvenimui pastovesnio pamato.
Aukojant savo mintis ir darbus savo tautai, jaučiame, kad mūsų
gyvenimas tarsi sutampa su visos tautos gyvenimu, ir šis didesnis
ir platesnis gyvenimas gali kompensuoti mūsų asmeniškojo gyve
nimo nuostolius.
Bet čia galima eiti ir mes ėjome dar toliau. Į kylantį iš lietu
viškos pasaulėžiūros Absoliuto ilgesį mes atrėmėme lietuviškąją
parapiją ir tuo būdu įsijungėme į absoliučią ir amžiną Realybę,
suėjome į santykį su Dievu krikščioniškojo gyvenimo plotmėje.
Tuo būdu krikščionybė įprasmina mūsų tautinę pasaulėžiūrą. Bet
kokiu būdu tai įvyksta ? Įsijungti į dieviškąją Realybę, įprasminti
lietuviškajai pasaulėžiūrai krikščionybės plotmėje, yra tik vienas
būdas : tapti jos bendradarbiais, jaustis jos uždavinių vykdytojais,
jos mandatų nešėjais. Šiuos uždavinius mums patiekia parapija,
kuri yra mažoji Bažnyčia, mistinis Kristaus Kūnas miniatiūroje.
Todėl jie negali būti mums nežinomi, nes mes tikrumoje, nors ir
to nejaučiame, esame įjungti į mistinį Kristaus Kūną, esame die
viškų jėgų persunkti. O šis įsijungimas į dieviškąją Tikrovę yra
tai, ko žmonija visada ilgėjosi ir troško, ir kas sudaro jos giliausių
troškimų patenkinimą, todėl tai negali būti kas nors subjektyvaus,
tik mūsų įsivaizdavimas, bet į tai reikia žiūrėti kaip į Absoluto
atgarsį mumyse, o šis atgarsis skatina mus siekti ir daryti tai, ko
reikalauja mūsų krikščioniškoji sąžinė. O ką ji mums įsako, visi
gerai žinome : stengtis visur ugdyti gėrį, priešintis blogiui, visur
kovoti dėl teisybės, atmesti neteisybę, sėti meilę ir naikinti neapy
kantą. Mūsų gyvenimo tikslas yra tam tikru būdu vykinti krikš
čioniškosios doros idealą. Kadangi šio idealo vykdymas reikalauja
daug ir įvairių, dažnai labai sunkių kliūčių pergalėjimo, tad ir
mūsų gyvenimas gali būti labai intensyvus ir savo esmėje žmogus
galės jaustis ir pagilintas ir praturtintas. Jis dėl savo gyvenimo
neturės dėl ko liūdėti ir neturės pagrindo nusiminti, nors ir jis
baigtųsi tragiškai, nors ir jam tektų prarasti gyvybę šioje kovoje.
Įsitikinimas, kad jis savo darbais, bent jau jų kryptimi, yra atsi
rėmęs į krikščioniškojo gyvenimo gelmes, į Absoliutą, užtenkamai
kompensuos visa tai ir įprasmins jo gyvenimą.
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Bet kokiu atžvilgiu galima priimti, kad krikščioniškoji pasau
lėžiūra galėtų būti ir lietuviškoji pasaulėžiūra ? Pirmiausia todėl,
kad mes jau parodėme, kad ji nuosekliai išplaukia iš pagrindinių
mūsų lietuviškojo gyvenimo bruožų. Iš mūsų sudvasinto gamtos
pergyvenimo, mechanistinių pažiūrų paneigimo ir dvasinio prado
vadovaujamos rolės pripažinimo.
Antra, tokia galėtų būti mūsų pasaulėžiūra ir tuo žvilgiu, kad
mes, lietuviai, visuomet jautėmės stovintieji pasaulio pagerinimo ir
pakeitimo rolėje, kaip kovotojai dėl pažangos, teisybės ir laisvės,
kad, sąmoningai ar nesąmoningai, mes visuomet vadovavomės
doroviniais idealais, kurie mus nuvedė į krikščionybę, kuri šiuos
mūsų idealus papildė ir įprasmino.
Pagaliau ši mūsų pasaulėžiūra atitinka ir mūsų dabartinę
padėtį. Mes negalime ir niekuomet negalėsime būti patenkinti
savo padėtimi. Jei bent kada nors, tai dabar mes jaučiame, kad
pilnutinį savo gyvenimą galima gyventi tik savo tautoje, dirbant
ir aukojantis jos gerovei. Kaip krikščioniškosios dorovės įkvėpti
kovotojai dėl teisybės, mes niekad negalėsime sutikti su tuo, kad
mūsų tauta turi kęsti didžiausią neteisybę, kuri nori prievarta
iškreipti jos gyvenimą ir sunaikinti ją. Mes tad matome savo
gyvenimo prasmę ir būtiną pareigą kovoti prieš tai visomis jėgo
mis, siekti savo tautai laisvės, neleisti savo tautos nariams prarasti
savitarpio ryšių, neleisti nykti gyvosioms tautos jėgoms ir nutautėti
jaunajai kartai. Visų šių tikslų siekti mums padeda tikrai vedama
ir savo uždavinius suprantanti lietuviškoji parapija. Vardan lietu
viškosios ir krikščioniškosios gyvenimo prasmės, mes kovojame
prieš tai ir darome tai tvirtai įsitikinę, kad tai darydami esame
susiderinę su amžinosios krikščioniškosios doros idealais ir kultūros
reikalavimais, nes jaučiame, kad esame ir norime būti visuotinės
kultūros veiksnys, kurio žuvimas būtų nuostolis tiek bendrajai
žmonijos kultūrai, tiek pasaulio esmės pilnatvei. Ir šioje kovoje
mums netenka nusiminti. Tiek, kiek šiame pasaulyje nevaldo tik
mechanizmas, bet matome jame dvasinį Tvarkytoją, į kurio valios
vykdymą ir jo dieviškų jėgų šaltinį įsijungėme lietuviškomis para
pijomis, galime turėti tvirtų vilčių, kad neteisybė yra tiktai liga,
kad ankščiau ar vėliau ji bus nugalėta, ir mums vėl patekės teisy
bės ir laisvės saulė, įprasminanti mūsų kovas ir gyvenimą šios
žemės ir amžinybės toliuose.
Andrius Baltinis
Chicaga

THE PARISH, THE CULTIVATOR OF THE NATIONAL
INDIVIDUALITY
by
Andrius Baltinis

Summary

National individuality is like a personal individuality, because
nations consist of personal individuals. Like singular individuals have
their own character, so do nations have their own character, yet they
are different.
The difference of the Lithuanian nation we see in its world-view.
The Lithuanian world-view is the ground of Lithuanian religious life,
the Lithuanian parish.
What is the essence of the Lithuanian world-view ? The essence
of the Lithuanian world-view is the special Lithuanian character, farmer
culture, the families living in small groups in villages and a small
nation’s position between agressive neighbors. These four features
constitute the Lithuanian world-view.
Lithuanian world-view is an organical world-view. In an organical
world-view man is only a part in an organism. This organism is the
nation. A nation is also part of the human race.
Because the Lithuanian world-view is organical not mechanical, in
this world-view we get in contact with some spiritual reality. Through
this spiritual reality we come in contact with the base of all spiritual
reality — with God. We get in contact with God through the Lithuan
ian parish.
To contact God in a Lithuanian parish, the parish must be organ
ized according to a Lithuanian world-view, according to the Lithuanian
experience of God. Because religion is a human relationship with God,
in this relationship the whole man comes in : not only as body and
soul, but also with his nationality, native language, national customs
and traditions, with his own historical background and culture, with
his national individuality.
Therefore, to enable the man to come in contact with God, his
parish must be grounded according to his national individuality, this
relationship must be Lithuanian : in the liturgy the Lithuanian language
must be used, also Lithuanian music and the religious traditions.
Churches must be built, if possible, in the Lithuanian style. The priest
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must be real Lithuanian, educated in Lithuanian culture, who under
stands the Lithuanian people — their needs and desires, who is also
able to talk to them from a Lithuanian view point to open their hearts
to God.
The Catholic Church is universal, not national, preaching the same
Christian doctrine to all nations. The parish is grounded on the Christ
ian faith, not on national principles. Nevertheless the Church permits
establishment of national parishes ; Canon Law permits it. On the
other hand, the Church condemns the assimilation of ethnic groups
and their injunction into foreign parishes.
The Church acted so, because it had a bad experience in the
national mixed parishes. The chauvinistic bishops of immigration
coutries did not care much about the pastoral duties of the immi
grants and forced them to go to the native Churches. The Church,
acting in this way, lost many of the immigrants. They left the Church.
To avoid such things, the Second Vatican Council confirmed the
right to a national Church.
From this we see, that the supreme Authority of the Church pro
tects ethnic groups and their rights. This protection consists in found
ing national parishes and appointing national pastors. The purpose of
the national parishes is to organize the people of different nationalities
to form national parishes, established on their national backgrounds,
to protect their religious rights and enable them to practice their reli
gion more easily.
The first goal of the national parishes is to help the people in their
relationship with God according to their national character or indi
viduality. In the boundaries of the national parishes the parishoners
are able to organize their religious and cultural life on their national
background and so cultivate their national individuality. We know
from experience where there have been national parishes, there was
sound religious life, high morality and a living national spirit. The
national parishes were the fortresses of the religious and national life.

