Kun. D-ras Luigi Cerebotani
(1847-1928).

I.
Laikrašty „Muenchener Neueste Nachrichten“ 288-me 1928
m. radom šią liūdną žinią:
„Iš Veronos atėjo pranešimas, kad š. m. spalių 19 d.
vakare yra miręs monsignoras prof. d-ras Luigi Cerebotani.
Garsus šis mokslininkas ilgai gyveno Muenchene ir čia įvai
riuose visuomenės sluoksniuose plačiai buvo žinomas.
Mažo ūgio, akin puolančia galva, gyvais, pietų gyventoją
išduodančiais veido bruožais, banguojančiais žilais plaukais
jis kreipdavo į save kiekvieno praeivio dėmesį.
Gimęs Lonatoj 1847 m. sausio 11 d., jis savo jaunystę
praleido Veronoj, kur rugsėjo 7 d. 1869 m. buvo pašvęstas
kunigu. Kiek vėliau, gavęs teologijos ir filosofijos daktaro
laipsnį, jis iki 1873 m. ėjo įvairias pareigas Vatikane. 1877 m.
tapo kardinolo kunigaikščio Hohenlohės sekretorium ir vie
nos tarptautinės auklėjamos įstaigos vedėju. 1883 m. grįžo
Veronon ir čia per penkerius metus profesoriavo vietos
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seminarijoj. 1889 m. drauge su Apaštališkojo delegato titulu
gavo pareigą būti Muenchene gausingai gyvenusių italų
ganytoju.
Šalia tų grynai kunigiškų darbų monsignoras Cerebotani
užsiiminėjo ir tyru mokslu, ypač fizika. Šioj srity daug jis
yra įvykdęs įdomių eksperimentų ir padaręs nemaža svarbių
išradimų. Savo išrastam prietaisui, kuriuo buvo galima tele
grafiškai persiuntinėti ne vien raštą, bet ir vaizdus, jis jau
prieš 20 metų buvo paėmęs valstybinį patentą, tik nepatogios
aplinkybės neleido jam tą savo išradimą įvesti praktikon.
Be šio jis buvo išradęs teletopometrą bei universališkąjį
geodėtiškąjį aparatą, autotelemetorografą, spiralografą, tele
autografą, įvairius multipleksinius aparatus, elektriškąjį laik
rodį be vielų, automatiškąjį telefonų įtaisymą ir k.
Nemaža išleido jis ir veikalų, kuriuose daugiausia apra
šinėjo savo išradimus. Rašė jis ir religinėmis temomis. Mie
lai laikydavo paskaitas Muencheno Politechnikos, Žurnalistų
ir Rašytojų draugijose, kurių jis yra buvęs narys. Nesišalino
ir nuo bendresnės reikšmės literatūros klausimų.
Turėjo jis pasisekimo ir Paryžiuj, kur skaitė apie savo
naujus išradimus, k. š. apie telegrafiškąjį vaizdų persiuntimą,
apie aparatą bevielių telegramų paslapčiai užtikrinti, apie
minų sprogdinimą, apie sustojimo signalų statymą gelžke
liuose. Paryžiaus specialistai tais jo išradimais labai domė
jos. Kad ir nepavyko jam įvesti juos praktikon, tačiau jie
pažadino ne vieną ieškoti praktiškojo jų pritaikymo.
Monsignoras Cerebotani buvo Popiežiaus Mokslų Akade
mijos tikrasis narys ir Vokiečių Muziejaus komisijos nuola
tinis narys. Tame muziejuj sudėti kun. Cerebotanio išrasti
aparatai. Dėliai savo malonaus būdo mirusysis mokslininkas
buvo aukštai gerbiamas visų, su kuo tik susidurdavo“.

II.
Iš to, kas aukščiau pasakyta, matom, jog a. a. kun. Cere
botani yra buvęs gilus fizikos tyrėjas. Bet drauge jis buvo
geras ir scholastiškosios filosofijos žinovas. Visą pastarąjį
15-os metų laikotarpį jis užsiiminėjo šiandienės fizikos ir
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senos scholastiškosios filosofijos susintezinimu. Jo norėta mūsų
dienų fizikos principai nušviesti tomistiškosios metafizikos
šviesa. Savo mintis tuo dalyku jis išdėjo savo pastaruose
pašnekesiuose (Soliloquien): I M e i n i n d i v i d u e l l e s D a
s e i n 1915, II ir III Das P r o b l e m d e r M a t e r i e;
1916—1917, IV W i s s e n s c h a f t u n d M y s t i k, 1922.
Visi šie veikalai yra išėję Muenchene. Juose išdėta pagrindai
naujai moksliškajai ontologijai ir kosmologijai. Autorius skina
čia kelius ne vien fizikai, bet ir pačiai tomistiškajai metafi
zikai. Pagailestavęs, kad šiandieniai mokslininkai teužsiima
vien materijos apsireiškimų tyrimu, jis teisingai pastebi, kad
jie visai nežino, nei kas yra m a t e r i j a . Nes materijos
apsireiškimai, jo įsitikinimu, tėra vien jos m a t o m y b ė
(Sein-Schein), o ne jos tikrenybė (Sein). Iš kitos šalies tam
sokai scholastikų m a t e r i a e p r i m a e sąvokai jis teikia
konkretesnio turinio, laikydamas ją tuo, ką šių dienų fizika
vadina e n e r g i j a . Iš tos energijos jis išveda ne tik j u d ė 
j i m ą i r n e j u d ė j i m ą b e i r i m t į , bet ir pačią e r d v ę1).
Tuo būdu šita kun. Cerebolanio pažiūra į erdvę beveik su
tampa su garsaus Einšteino teorija, tvirtinančia, kad erdvės
tik ten teesama, kur yra materijos.
Laikydamas materialinės gamtos apsireiškimus vien mate
rijos matomybe, kun. Cerebotani stato drąsų tvirtinimą, kad
materijos j u d ė j i m o matomybei tikrumoje bei mūsų juti
mams neprieinamoje energijos esmėje gali atitikti ne judė
j i m a s , b e t r i m t i s . Tuo remdamasis jis nemato negali
mumo ir tame, kad matomam žemės judėjimui aplink saulę
tikrumoj bei viršjutiminiame energijos pasauly gali atitikti
ne judėjimas, bet rimtis, kitaip sakant, žemė gali ir nejudėti,
nors mūsų akims ir atrodo judanti.
Pastarasis autoriaus pašnekėsis „Wissenschaft und Mystik“
susideda iš trijų dalių: pirmojoj kalbama apie „gamtą ir
gamtamokslį“,antrojoj—apie „ontologiškuosius elementus elek
tros apsireiškimuose“ ir trečiojoj—apie „materiją ir dogmą“.
. 1) In meinem Denken thronte immerwährend die Idee, dass die
Welt Energie sei und folglich, dass auch die Bedeutung von Ruhe
und Raum in dem Begriff Energie zu suchen sei. Soliloquien II, 6.S.
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Visose jose yra išreikšta daug įdomių minčių, apie kurias
vietos trūkumas neleidžia mums čia plačiau kalbėti.
Turim tik pažymėti, kad kun. Cerebotanio „Pašnekesiai“
yra gana sunkiai paskaitomi. Nevienas sakinys, norint gerai
suprasti, tenka po du, triskart skaityti. Mat, norėdamas išdėti
savo mintis kuo trumpiausiai, gerb. mokslininkas vienan sa
kinin sudeda daug minčių. Iš kitos šalies laikydamas savo
skaitytojus aukštais inteligentais, jis daug dalykų, reikalingų
paaiškinimo, palieka neišaiškintų. Tačiau, kas apgalės jo raš
tus, ras juose ne vieną brangią minties perlą. Dėliai to
kun, Cerebotanio „Pašnekesius“ rekomenduojam kiekvienam
inteligentui katalikui, ypač gerb. ontologijos ir kosmolo
gijos profesoriams ir studiozams.
Tesie garbė šiam kunigui — mokslininkui! Tešviečia jis
savo pavyzdžiu ir mūsų jaunai dvasiškijai!..1)

1)

Sk. „Ryto“ 1928 m. 246 n-rį.
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