Pro memoria

TĖVAS ABELARDO LOBATO OP
(1925 01 20–2012 05 18)
Logos magazine and the Lithuanian Branch of the International Association of St. Thomas Aquinas mourn
the death of the long-time patron of Lithuanian Thomists, Dominican Brother, Prof. Dr. Abelardo Lobato.
He used to visit Lithuania, take part in international thomistic conferences and teach at the annual Thomas
Aquinas summer school. His book Human dignity and destiny as well as a number of articles were translated and published in Lithuania. Father Abelardo will remain in our memory as a teacher and sincere
friend, ardent researcher and propagator of the ideas of Thomas Aquinas.
Logos žurnalas kartu su Tarptautinės Tomo Akviniečio asociacijos Lietuvos skyriumi liūdi dėl ilgamečio
Lietuvos tomistų globėjo tėvo dominikono profesoriaus dr. Abelardo Lobato netekties. Jis buvo atvykęs į
Lietuvą, dalyvavo tarptautinėje tomizmo konferencijoje, skaitė paskaitas Tomo Akviniečio vasaros mokykloje. Į lietuvių kalbą yra išversta jo knygą Žmogaus orumas ir likimas bei straipsniai, kurie buvo publikuoti žurnale Logos ir straipsnių rinkinyje Tomizmas ir filosofijos ateitis. Mūsų atmintyje tėvas Lobato išliks kaip
iškilus mokytojas ir nuoširdus draugas, kaip nenuilstantis šv. Tomo Akviniečio darbų tyrinėtojas ir jo idėjų
propaguotojas.
Dalia Marija Stančienė

F

ather Abelardo Lobato was a loyal and unselfish friend, a lover of truth, goodness, science and peace. Like his teacher St. Thomas Aquinas, he used to enjoy
the good he discerned in every person he met and communicated. One of his favorite
sayings, which he practiced in everyday life, he had learned from St. Albert the
Great, master of St. Thomas Aquinas. It recommends in dulcedine societatis, quaerere
veritatem, that is to seek the truth in the sweetness of friendship.
We remember him with affection and gratitude and pray to the Lord that he
would be welcomed among the blessed in heaven.

Father Lobato was born in San Pedro de la Viña (Zamora, Spain). He entered the Dominican Order in Granada, where he also spent the last years of his life.
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He was a Doctor of Philosophy, Master of Sacred Theology and Doctor Honoris Causa
at the Catholic University of Murcia, Rector of Regina Mundi Institute and Dean of the
Faculty of Philosophy at the Pontifical University of St. Thomas Aquinas in Rome (Angelicum); Founder of Fra Bartolomeo de las Casas di Siviglia Institute and St. Thomas Institute
in Rome; Rector of the Theological Faculty of Lugano; Vatican Delegate to the European
Human Rights Council and Member of Executive Committee on Human Rights (CDDH),
Strasbourg; President of Vatican Pontifical Academy of St. Thomas; Promoter, Director and
then President of the International Society of Thomas Aquinas (SITA).
He has published some forty books and numerous articles dedicated to the history of
Thomism, metaphysics, anthropology, social and political philosophy of St. Thomas. He
directed various university courses and presided over numerous international conferences
around the world. Always and in every circumstance he cherished, defended, deepened and
propagated the doctrine of his teacher ST. THOMAS AQUINAS.

T

ėvas Abelardo Lobato buvo ištikimas ir nesavanaudiškas draugas, mylintis
tiesą, gėrį, mokslą ir taiką. Jį, kaip ir jo mokytoją šv. Tomą Akvinietį, džiugino
gėris, kurį jis mokėjo įžvelgti kiekviename sutiktame žmoguje. Vienas mėgstamiausių jo kasdien kartotų posakių, perimtas iš šv. Tomo Akviniečio mokytojo Alberto
Didžiojo, skambėjo šitaip: in dulcedine societatis quaerere veritatem, t. y. draugystės
saldybėje ieškoti tiesos.
Prisimename jį su meile ir dėkingumu ir meldžiame mūsų Viešpatį, kad Palaimintieji danguje jį priimtų į savo tarpą.

Tėvas Lobato gimė Ispanijoje, Samoros provincijoje, San Pedro de la Viña vietovėje. Į
Dominikonų ordiną įstojo Granadoje, kur praleido paskutiniuosius savo gyvenimo šiame
pasaulyje metus.
Šiame gyvenime jis buvo filosofijos daktaras, Šventosios Teologijos magistras ir Mursijos
(Murcia) katalikiškojo šv. Antano universiteto (Universidad Catolica San Antonio de Murcia)
garbės daktaras; Pasaulio Karalienės instituto (Instituto Regina Mundi) rektorius ir Romos
popiežiškojo šv. Tomo Akviniečio universiteto (Angelicum) filosofijos fakulteto dekanas;
Brolio Bartolomėjaus iš Sevilijos namų (Fra Bartolomeo de las Casas di Sviglia) instituto ir
Romos šv. Tomo instituto steigėjas; Lugano teologijos fakulteto (Facolta di Teologia di Lugano) rektorius; Vatikano delegatas Europos žmogaus teisių taryboje ir Strasbūro žmogaus
teisių (CDDH) vykdomojo komiteto narys; Vatikano popiežiškosios šv. Tomo akademijos
(Pontificia Accademia di San Tommaso del Vaticano) prezidentas; Tarptautinės Tomo Akviniečio asociacijos (SITA) steigėjas, vadovas ir prezidentas.
Tėvas Lobato parašė keturiasdešimt knygų ir daugybę straipsnių, skirtų tomizmo istorijai, metafizikai, antropologijai, socialinei ir politinei filosofijai; skaitė įvairius universitetinius
kursus ir vadovavo daugybei mokslinių konferencijų visame pasaulyje. Nuolatos ir bet kokiomis aplinkybėmis jis skleidė savo mokytojo šv. Tomo Akviniečio doktriną, ją aiškino ir
gilino jos supratimą.
Vincenzo Benetollo OP
Iš italų k. vertė Gintautas Vyšniauskas
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