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*■ Motto: „Europos vaitojimas
retežiuose 

yra mano širdis ir 
sielvartas“.

Gyvenimas
Šiemet sausio mėn. 12 dieną sukako 200 metų, kai pradėjo ir 119 

metų, kai nutilo plakti Henriko Pestalocci silpname kūne galinga 
širdis. Širdis, kuri ryžosi su fneile pasukti žmonijos gyvenimo ratą kita 
linkme. Padėti silpniems ir nuskriaustiems, mažųjų žvilgsnį nukreipti 
į šviesą ir amžinąją Tiesą. Tarpusavio žmonių šaltą bendravimą, 
rūstaus teisingumo, revoliucinių aistrų ir žiaurumo sudirginta veiklioji 
Pestalocci širdis stengėsi persunkti gyvu sąjautos ir sangailos jausmu. 
Ir tik po 19 su viršum metų, kai ta išvargusi širdis ilsėjosi po Bruggo 
mokyklos žeme, papuošta paprastu lauko granito akmeniu ir baltų 
erškėtrožių krūmu, papėdininkai pastatė jam paminklą su šiais žodžiais:

Čia ilsisi Henrikas Pestlocci, 
gimęs Ciuriche 12.1.1746, 
miręs Brugge 17. 2.1827 
vargšų gelbėtojas Neuhofe, 
tautos auklėtojas knygoje „Lienhard und Gertrud“ 
Stanse našlaičių tėvas, 
liaudies mokyklos pagrindėjas 
Burgdorfe ir Muenchen—Buchse, 
žmonijos auklėtojas Ifgrtene, 
žmogus, krikščionis, pilietis: 
Visa kitiems, nieko sau pačiam, 
Palaiminimas jo vardui!“

1. Jaunystės ir mokslo dienos
Henrikas išvydo pasaulio šviesą Ciuriche, daktaro Pestalocci šeimoje.
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6 metų nustojo tėvo. Motina buvo pamaldi krikščionė, švelnaus būdo, 
kilni moteris. Likusi neturtinga našle, savo vaikus auklėjo ir augino 
pati, padedama ištikimos tarnaitės Babeli. Mažasis Henrikas augo 
uždarame namų pasauly, kur buvo daug meilės, labai daug širdies, bet 
maža ugdymo, dar mažiau gyvenimui paruošimo. Gyvenimo audros ir 
vėjai nepasiekė jo už šiltų namų sienų, augindamos jo vyriškąsias jėgas, 
grūdindamos valią, duodamos patirties. Tuo laiku naujai susidarančios 
kultūrinio gyvenimo lytys neatsispindėjo jo dvasioj, aistrindamos protą 
ir išdirbdamos jo galvojimo būdą. Motina perdavė jam savo esmės 
dalį — pasigailėjimą ir jautrumą kenčiantiems. Širdies kultūra išsivystė 
pas Pestalocci labai galingai, nustelbdama proto ir valios kultūrą.

Pestalocci buvo labai „moteriškas“: vidutinio ūgio, siaurais, kiek 
palinkusiais, pečiais, netvirtos eisenos. Stipriai apdėvėtais rūbais, ka
klaraištis visada kreivai užrištas — išorė nerūpestinga. Juodi garba
noti plaukai, atvira žema kakta, didelė, gabumus rodanti, nosis, 
minkštos, gražios formos lūpos, išblyškęs veidas, neimponuojančios 
išvaizdos bei veido, tik akys, juodas gilios, svajingos, su skausmu žvel
giančios į pasaulį ir kiaurai smingančios į žmogaus sielos gelmes. 
Nudažyk tas akis mėlynai, uždėk baltą skarelę-ir gausi tipingą lietuvės 
močiutės veidą.

Daug įtakos Pestalocci'ui turėjęs jo senelis, Hoengo pastorius. Jis 
dažnai priimdavęs vaikaitį pas save, mokęs jį amžinosios ir gyvenimo 
išminties. Būdamas pas senelį, Henrikas išmoko pažinti liaudies var
ganą buitį, jos nesugadintą prigimtį ir dvasinius trūkumus. Baigęs 
lotynišką mokyklą studijavo teologiją Kollegium Karolinum. Gi susi
pažinęs su to laiko madingomis Rousseau idėjomis ir manydamas tuo 
labiau patarnausias tautiečiams, perėjo į teisės mokslus. Jaunojo 
Pestalocci dvasia formavosi trejopų idėjų įtakoje: 1. prancūžų revoliu
cijos idėjų įtakoje, kurių didžiausias buvo Rousseau, 2. romantinių idėjų, 
iš savo mokytojo Joh. Lavateri ir 3. pietistinių religinių idėjų iš senelio 
pastoriaus. Štai kodėl vėliau gamtinis, socialinis ir religinis motyvas 
bei jų susipynamas ir sudarė jo pedagogikos idėjinius metmenis.

Susižavėjęs Rousseau „Emiliu“ ir persiėmęs revoliucine mintim, pa
rašė „Ūkininkų pokalbį, už ką buvo net suimtas ir turėjo daug ne
malonumų. Sumenkėjusi sveikata, „revoliucionieriaus“ patrioto vardas, 
nedavė vilties surasti dirvą teisinėj veikloj. Patariamas mokytojo La- 
vaterio, pasidavęs Rousseau šūkiui „atgal į gamtą“, nuvyksta pas žymųjį 
dvasininką Tschiffeli į Kirchbergą mokytis ūkininkystės. Pasimokęs 

.metus, pamėgęs natūralų gamtos gyvenimą, 1768 m. gavęs Ciuricho 
banko paskolą, perka didelį ūkį Birrfelde prie Bruggo, kurį pavadina 
Neuhofu.

Lavoterls dažnai susikviesdavo į savo namus prie Ciuricho gabes
niuosius savo mokinius, ju tarpe pestalocci, Muellerį, Bluntschlį, Schult- 

- hessą. Sustoję ant aukšto kalno mėnesienos naktimis jaunieji roman
tikai palikdavo miegančią pilkąją žemę ir išskleidę dvasios sparnus 
sekdavo savo mokytoją per žmonijos gyvenimo šimtmečius, per žmo
gaus minties nueitus klonius ir kalvas į sielos laisvėjimo plotus. Dalin
tis mintimis, kurti ateities veikimo planus, kaip geriausiai pagelbėjus 
savo' vargstantiems tautiečiams, diskutuoti revoliucinėm temom rink-
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davosi jaunuoliai į Kasparo, Schulthesso tėvo, turtingo Ciuricho pirklio, 
namus. Jų rately dalyvaudavo ir Kasparo sesuo Ona, išlavinta, labai 
dora, protinga ir graži mergina, platoniškai mylinti ir mylima teologi
jos studento Bluntschli. Bluntschli buvo visų, ypatingai Pestalocci, 
karštai mylimas. Kada, mirus Bluntschli greitąja džiova, Henrikas 
Pestalocci pamatė Oną ašarom pasruvusiu veidu prie mylimojo karsto, 
didelis gailestis apėmė jo širdį, jį paėmė noras nudžiovinti tas ašaras 
ir priglaudus jos galvą prie peties, drauge gedėti brangaus draugo. 
Sis gailestis, kaip pirmoji meilės jausmo pakopa, normaliai perėjo į 
didžiąją meilę. Ona buvo 29, Henrikas 21 metų. Ji vengė bet kokio 
suartėjimo su' Pestalocci, manydama per sena jam esanti. Ir tik nuo
stabiai gražūs, pilni susižavėjimo, nežemiškos meilės svajonių jo laiškai 
nustelbė tą jos baimę, ir jos širdis pradėjo tuo pačiu ritmu jam plakti. 
Bet dabar abu turėjo kovoti prieš tėvų nenorą turėti žentą tokį menką, 
jų dažnai pajuokiamą ir niekinamą asmenį. Bet argi meilė nėra 
didžiausia jėga žemėje?

1769 m. rudenį, pats savo rankomis nuostabiai išdabinęs Neuhofo 
namus ir takus gelsvom smiltim išbarstęs, ir gėlių girliandom išpuošęs 
sienas bei duris, įvedė jaunąją žmoną į namų židinį. Kada jų šeimos 
laimę padidino sūnaus Jokūbo gimimas, tėvai augino jį grynai pagal 
Rousseau principus: mažytį vaikelį išnešdavo prie čiurlenančio upelio, 
paguldydavo į pievą tarp .gėlių, ir paukšteliai čiulbėjo jam lopšinę. 
Saulė, gėlės, žolės, akmenėliai buvo jam žaislai ir draugai.

Paūgėjus-dirvos, margos pievos ir visa, kas čirkškia, šokinėja, ro
poja, gyvena, dainuoja, buvo jam ir abc ir išminties knygos. Bet Jokū
bas išaugo silpnos sveikatos ir mirė būdamas jaunas, palikęs taip pat 
vienintelį sūnų, mažąjį Gottliebą.

Šeimos gyvenime Pestalocci buvo laimingas. Žmonoje jis turėjo iš
tikimą draugą — švelnią žmoną ir motiną. Kadangi abu buvo jautrūs, 
karšto būdo, būdavo trumpų susikirtimų, bet juos likviduodavo abu čia 
pat su atsiprašymais, pasiryžimais. Tas tarpusavio ryšius stiprino dar 
labiau, nes abu vienodai galvojo, abu siekė tobulumo, ir abu gyveno ne 
sau, bet kitiems. Ir Pestalocci pedagoginėj veikloj, ypatingai našlaičių 
ir vargšų globoje, lygiai tiek pat pasidarbavo Ona Pestalocci, iki amžiaus 
galo tvarkydama ir vesdama visus jo įstaigos ūkinius reikalus, kad ir 
nelabai sėkmingai.

2. „Vargšų gelbėtojas Neuhofe“
Ūkininkauti Neuhofe nesisekė Pestalocciui: žemė buvo nederlinga, 

tarnai nebuvo visi sąžiningi žmonės, o jam pačiam trūko sugebėjimo, 
žinių, praktiško proto, apskaičiavimo ir žmonių pažinimo (per daug leng
vai visais pasitikėdavo ir dažnai būdavo apgaunamas). Bankas atitraukė 
savo paskolą, atsirado skolų, kurias sumokėjo artimi giminės.

Matydamas aplink besibastant daug be globos vaikų, skurdžių, menkė
jančių dvasiniai ir tampančių našta bendruomenei, nutarė 1774 m. įkurti 
savo ūky Neuhofe vargšų namus. Pestalocci suprato, kad socialinių pro
blemų negalima išspręsti vieną kartą vargšą sušelpus, bet reikia suda
ryti jam sąlygas, kad jis pats savo jėgomis iš skurdo pakilti galėtų, 
reikia išmokyti jį dirbti, kurti. Pestalocci surinko apie 50 apleistų vaikų.
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Juos aprengė, apgyvendino savo namuose. Vaikai pamokyti turėjo dirbti 
ūkio darbus lauke, darže, namų apyvokoj, o žiemos metu verpti, austi 
bei megzti. Tuo būdų vaikai išmoksta darbų bei amatų ir tuo užsipelno 
sau pragyvenimą-nereikalauja pašalpos bei išmaldos. Salia rankų lavi
nimo nepamiršo širdies ir proto lavinimo. Tuo pačiu metu vaikams be
dirbant buvo ir mokoma. Pestalocci jiems suprantamu būdu aiškino juos 
liečiančius ir apsupančius daiktus bei dalykus:’mokė melstis, dainuoti, 
skaityti, skaičiuoti. Lavino širdį pats juos mylėdamas kaip tėvas ir 
mokydamas mylėti Dievą, vienas kitą ir visus žmonės, ir visiems gara 
daryti. Jis sako: „Žmogus esąs sukurtas pagal Dievo paveikslą, tad jis 
turi kaip Dievo kūdikis gyventi ir mirti; neturi kalbėti apie dalykus, 
kurių nesupranta, bet teisybę, kuri jame slypi, su Dievo pagalba atrasti 
ir iškelti“.

Pestalocci savo vaikus auklėjo su dideliu pasišventimu, kantrybe, 
nenuilstamu darbu. Juo didesnis buvo vaikų užkietėjimas blogyje, tin
ginyste, nedėkingumu ir pikta valia iš vaikų ir tėvų pusės, trūkumas 
įvertinimo ir paramos iš oficialių įstaigų, tad juo labiau jame kildavo 
pasiryžimas visomis priemonėmis gelbėti kiekvieną nuklystantį vaiką, 
rodant jam daugiau meilės, atlaidumo, taikant ir išrandant pagal vaikų 
būdo skirtingumus skirtingus metodus. Iš to laiko liko jo surinkta daug 
medžiagos apie vaikų charakterius. Apie savo darbą rašo Pestalocci: 
„Yra neapsakomas džiaugsmas matyti berniukus ir mergaites, kurie 
buvo skurde paskendę, augant ir žydint, matyti ramybę ir patenkinimą 
jų veide, jų rankas darbui pritaikinti, o jų širdis kelti prie Kūrėjo, 
mylimuos vaikų veiduos matyti besimeldžiančios nekaltybės ašaras ir 
turėti vilties, kad paklydusioj, užkietėjusioj žmonių giminėje gimsta 
dorybės jausmas ir geri papročiai.“

Tačiau, nežiūrint pasisekimo pedagoginiame darbe, 1780 m. jis su 
širdgėla turėjo uždaryti našlaičių namus. Jo įstaigą prie suirimo privedė 
organizuotumo ir tvarkos stoka. Dažnai apšvarinti, aprengti vaikai pa
bėgdavo su rūbais ir įrankiais, vaikų neįgudusios rankos gadindavo 
įrankius, dėl nesugebėjimo žūdavo pasėlis, arba, trūkstant lėšų, pusdy
kiai buvo parduodamas žalias pasėlis, nenupiautas pievose sienas. Vai
kai nesugebėjo uždirbti sau pragyvenimo. Skolos gulė vis sunkesne 
našta. Joms padengti sukišo Pestalocci visą žmonos kraitį ir vis tik 
išsilaikyti nebegalėjo. Pestalocci liko visai beturtis, visų, išskyrus kelis 
gerus draugus ir artimuosius, niekinamas ir pajuokiamas.

3. Tautos auklėtojas knygoje „Lienhard und Gertrud"
Tuo sunkiu jam laiku, kada visuomenė nuo jo nusigrįžo, jo geri 

draugai mylėjo jį beviltiškai, tik vienas Inzselinas tikėjo juo, jį drąsino 
ir stiprino savo optimizmu. Jis patarė Pestalocci’ui imti raštu reikšti 
savo mintis. 1780 m. pasirodo jo „Atsiskyrėlio vakaras“. „Atsiskyrėlis“ 
sako jis „sėdįs and savo gražiausios vilties gruvėsių“. Tai nuostabioj 
lyrinėj" formoj apie 200 aforizmų apie tikrąjį auklėjimą, tai jo pedago
ginio veikimo savotiška programa.

Sis jo veikalas neturėjo pasisekimo. 1781 m. pasirodo pagrindinis 
Pestalocci kūrinys ir populiariausias liaudies pedagoginis romanas. „Lien
hard und Gertrud“. Ji terašė Pestalocci tris savaites: „Nežinau, sako
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jis, kaip aš jį rašiau... jis pats savaime pasirašė, mintys plaukte plaukė, 
aš tik turėjau spėti jas užrašinėti“.

Čia jis pasakojama forma, gyvomis meniškomis scenomis ir pagau
nančiais vaizdais pastato paminklą trims moterims: savo motinai, žmo
nai ir savo auklei, bei ištikimai tėvų tarnaitei Babeli.

Šiam kūriny nurodo Pestalocci tobulesnį liaudies auklėjimo būdą. 
Čia yra motina didvyris ir jėgos šaltinis, kuris perauklėja šeimą, ben
druomenę ir didžios įtakos padaro valstybei ir net bažnyčiai. Medžiagą 
paėmė iš liaudies, kurią garai pažino ir atjautė, savo ugdymo idealui 
davė natūralią formą, gyvumo suteikė jam paprastas liaudies žodis: kū
rinys kiekvienam suprantamas. Tiek paprasčiausia kaimo moteris, tiek 
inteligentė gali daug ko pasimokyti iš Gertrūdos, tiesiog jos žodžiais gali 
kalbėti į savo vaikų širdis. Šio kūrinio trumpas turinys yra sekantis: 
„Bonnalio bendruomenė yra visai nusmukus ūkiškai ir doriškai, vyrai 
vakarus praleidžia smuklėje girtuokliaudami, lengvabūdiškai pra
leidžia sunkiai uždirbtus skatikus, namuose skurdas, netvarka, dažnai 
badas ir ligos; kada užmirštos pareigos šeimai, der mažiau bežiūrimos 
pilietinės pareigos. Didžiausią kaltę turi klastingasis vogtas Hummelis, 
smuklininkas, piktoji kaimo dvasia. Mūrininkas Lienhardas yra geras 
ir darbštus vyras, tik silpnokos valios. Pamažu pasiduoda ir jis smuk
lininko įtakai bei vyliui ir sekdamas draugų pavyzdžiu, pradeda kas
dieną lankyti smuklę, įbrisdamas į skolas. Jo skaitlinga šeima patenka 
į skurdą. Gertruda idealiai auklėja vaikus, savo darbštumu viena tvarko 
namus. Bet kada badas ima gręsti vaikams, o vyras grimsta girtuo
klystėj, Gertruda pradeda veikti. Ji pradeda nuo savo šeimos. Ji mo
ters idealas, jai netrūksta nei širdies gerumo, nei meilės vaikams, vyrui 
ir artimiesiems, nei sumanumo, nei drąsos kovoti su piktu. Pirmiausia 
ji išgelbsti vyrą iš smuklininko nagų ir iš ydos su geros adminis
tracijos pagalba: junkeris Arneris pašalina vogtą Hummelį ir duoda 
kaimui naują sąžiningą seniūną. Toliau atgimimas eina per bažny
čią: pastorius Ernst stengiasi pakelti liaudies dorovę: per mokyklą 
— mokytojas Gluephi pakeičia netikusį mokytoją ir Gertrūdos metodu 
moko vaikus, per profesinį pasišventimą — medvilnės fabri
kantas kuria naujas ūkio įmones. Štai dabar tampriame tarpusavio 
sąryšingume dirba šeima, mokykla, valstybė, bažnyčia (valstybė, nes 
išgirdęs apie gerus rezultatus, herzogas tas reformas ryžtasi įvesti visoje 
hercogijoje). Bet visas tas atgimimas eina iš Gertrūdos, iš motinos; 
pas ją ateina mokytojas, kunigas ir valdžios atstovas, kad iš jos pasisa
vintų auklėjimo principus ir jais grįstų mokyklos, bažnyčios ir 
valstybės gyvenimą. Geroje motinoje yra šeimos ir vi
suomenės p a 1 a i m a.“

Ši knyga ir joje skleidžiamos idėjos sukėlė didelio susidomėjimo 
Pestalocci staiga tapo žymus žmogus. Prūsijos kilnioji karalienė Luiza 
perskaičius tą knygą pasakė: „Aš norėčiau nuvykti pas Pestalocci ir 
padėkoti jam žmonijos vardu“. Leinhard und Gertrud buvo tuoj išversta 
į žymiausias Europos kalbas, daugelis kilniadvasių vyrų norėjo kviesti 
Pestalocci ir jam pavesti liaudies auklėjimą. Bet jis liko savojoje Švei
carijoje.
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4. „Našlaičių tėvas Stanse“ (1798—99)
Po Nidvaldeno didvyriškų laisvės kovų su prancūzais daug šveicarų 

vaikų liko benamiais našlaičiais. Unterwaldeno Kantono vyriausybė įkūrė 
Stanse uršuliečių vienuolyne, našlaičių namus ir pavedė Pestalocciui 
iems vadovauti. Jis surinko apie 80 benamių našlaičių, apleistų, neš
varių ir apgadintų. Apie jų auklėjimą rašo jis savo draugui Gessner’iui.

„Aš neturėjau nieko: jokių namų, ūkio reikmenų, jokių tarnų, jokių 
draugų apie save. Aš turėjau tik savo vaikus. Buvo jie sveiki, 
aš stovėjau jų vidury, sirgo jie — aš buvau prie jų. Aš miegojau su 
jais. Vakare aš paskutinis guliau į lovą ir ryte pirmutinis kėliau. Aš 
mokiau juos ir meldžiausi su jais, kol jie užmigdavo ... Aš stengiausi 
sujungti mokymą su darbu. Mano vaikai džiaugėsi, galėdami kitus 
išmokyti to, ką jie patys galėjo, tuo būdu aš turėjau greitai iš vaikų 
tarpo padėjėjų ir bendradarbių. Iki pavasario saulei sniegą 
nutirpdžius, negalima buvo mano vaikų atpažinti.“

Si pasiaukojanti ir vaisinga Pestaloccio veikla tetruko vos 9 mėne
sius, namus užėmė prancūzų karo ligoninė. Su skausmo ašarom atsis
veikino Pestalocci savo vaikus. Ir išsiskirstė į gyvenimo pavojus be
globės avelės sau ir vienišas piemuo sau. Pestalocci'ui buvo skurdžios die
nos, kai jis keliaudavo iš vietos į vietą, ieškodamas pedagoginio darbo ir 
pragyvenimo.. Vieną lietingą pavakarę sunkiai benėsė didžiojo mokytojo 
kūną kojos. Staiga ant kalnelio ganęs bandą piemenukas puola jam ant 
kaklo: „tėveli, mylimas tėveli!“ Ir apsikabinę verkė abu iš džiaugsmo — 
našlaitis ir jo mokytojas. Našlaitis pasidalino priešpiečiais su alkanu 
mokytoju, ir savo apsiaustu apglobstęs šildė jį — ir nuvedęs pas savo 
šeimininką prašė duoti vakarienės ir nakvynės, ir pasakojo, kiek gera 
yra padaręs našlaičiams ir kiek juos mylėjęs jų visų tėvas. Šis išgyveni
mas buvo didelis visiems dalyviams. Pestalocci’ui vaikų tokia tyra meilė 
davė jėgos kovoti dėl savo auklėjimo idėjų.

5. „Liaudies mokyklos pagrindėjas Burgdorfe ir Muenchenbuchsee“ 
(1799—1800)

Burgdorfe gavo Pestalocci kaimo mokykloje mokytojo padėjėjo vietą. 
Čia jis kentėjo daug iš grubaus mokytojo dėl pavydo, nes mylėjo mo
kinius ir jų buvo labai mylimas. Šis sukurstė ūkininkus reikalauti ne
leisti Pestalocci'ui daryti su vaikais „naujo mokymo bandymo“. Susi
krimtęs, giliai įžeistas jis gavo kaimo bendruomenės sutikimą ir perėjo 
dirbti pas mokytoją Margarita Staehli į Lehrgottehschule (čia moky
toja traktuojama vaikų it krikšto močia —- motinos pavaduotoja). Čia 
dirbo jis kankinamas netikrumo jausmo, net nusiminimo, dėjo daug 
pastangų, ieškojo naujų kelių mokyme. Savo mintis išdėstė knygoj „Kaip 
Gertruda savo vaikus moko“.

Pavasarį mokinių egzaminuose dalyvavusi mokyklų komisija į vertino 
jo metodus teigiamai. Dabar Pestalocci paskyrė antros berniukų moky
klos mokytoju. Tuo laiku jis rašo savo bičiuliui Stapferiui: „Mes tikimės 
pasėję grūdą, kad vargstančiuosi us mūsų artumoje penėtume, o iš tikro 
gi pasodinome medį, kurio šakos apglobė visą žemės kamuolį ir žemės 
tautos be išimties jų šešėly ilsėtis galės. Tai ne mano veikalas, tai yra 
Dievo veikalas; manoji buvo meilė, kurios pagalba ieškojau tai, ko ne-
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pažinojau, ir manasis buvo tikėjimas, kurio pagalba tikėjau tuo, ko aš 
dar nemačiau. Ir kai aš savo darbą žvelgiu tokj, koks jis iš tikrųjų yra, 
joks žmogus pasaulyje nėra tam tinkamesnis už mane ... ir aš jį pra- 
vesiu. Tai padarė meilė — ji turi dievišką jėgą, jei ji yra tikra ir jei 
nesibijo kryžiaus“.

Sekančiais 1 800 metais įkūrė Pestalocci tame pat Burgdorfe auklė
jimo institutą berniukams, kuris drauge buvo ir mokytojų paruošimo in
stitutas, nes vyresnieji gabiausiųjų mokinių pasidarydavo mokytojo 
padėjėjais ir buvo supažindinami su Pestalocci pedagogikos principais. 
Greitu laiku ši auklėjimo įstaiga labai pagarsėjo. Prie jos sužydėjimo 
daug prisidėjo tokie žymūs Pestalocci bendradarbiai kaip Krūsi, jo, 
draugas biologas Fobler, puikus piešėjas Buss, pastorius Niederer, Mu- 
raltas, ir Ramsomer. Pestalocci su savo mokytojais dirbo nenuilstamu 
įkarščiu, savo įstaigą tvarkydami ir ruošdami vadovėlius.

Tai, >ką Burgdorfe planavo ir patyrė, sudėjo į savo pagrindinį vei
kalą: „Kaip Gertruda savo vaikus moko“. Nors jo įstaiga buvo jau 
labai pagarsėjusi, turėjusi iki 100 auklėtinių iš įvairių kraštų ir jo 
raštai labai giriami bei skaitomi, tačiau priešų netrūko jam, ypač iš 
filantropistų tarpo. Pestalocci gyvenimas, ypatingai turtingas nemalo
numais ir įvairiais nusivylimais. Kada 1804 m. jo įstaiga turėjo persi
kelti į Munchen-Buchsee vienuolyno patalpas, vargšas idealistas, sva
jotojas pateko į ūkines painiavas, ir mokytojai privertė jį ekonominį 
įstaigos vadovavimą pavesti von Fellenbergui, kuris turėjęs kaimyny
stėje pavysdingai sutvarkęs auklėjimo įstaiga. Pestalocci jautėsi labai 
įžeistas. O kad ir būdai jo su von Fellenbergu buvo labai skirtingi, tad 
po metų laiko neiškentęs perkėlė savo institutą į Iferteną.

6. „Žmonijos auklėtojas Ifertene“ (1805—1825)
Senoji Karolio Drąsiojo pilis prie Neuburgero ežero Ifertene pasi

darė pasaulio garsenybe. Į čia vyko mokiniai ir pedagogai iš visų 
pasaulio kraštų, net aukštieji valstybių pareigūnai, kunigaikščiai, kara
liai: Rusijos caras Aleksandras, Prūsijos karalius Friedrichas Wil- 
hėlmas III, Holandijos karalius Ludvikas. Atvyko nulenkti savo galvų 
prieš didįjį pedagogą ir jo nuostabųjį širdies veikalą. Kai 1814 m. 
Friedr. Wilhelmas III buvojo Neuhofe, sirgdamas vyko senukas Pesta
locci pas jį sakydamas: „Jei per mano buvimą nors ir tik vieninelis 
vaikas Prūsijoj gaus geresnį mokymą, aš jau būsiu gausiai atlygintas“... 
Carą Aleksandrą jis maldaute maldavo pagerinti liaudies gyvenimą, 
patobultinti pradžios mokyklose dėstymą. Tuo laiku Pestalocci pasidarė 
žymus ir labai gerbiamas vyras, bet jis pasiliko toks pat kuklus ir 
paprastutis, koks buvo Neuhofe ir Stanse.

1817 m. spalių mėn. 31 d. Breslau U-tas pagerbė jį suteikdamas jam 
daktaro laipsnį: „Vyrui, kurs dėl savo mokslo ir auklėjimo ne tik savo 
laikotarpiui, bet ateinantiems šimtmečiams neišdildomų ir palaimingų 
nuopelnų įgijo“.

Bet gi ir Ifertene laukė Pestaloccio dideli sunkumai, kurie pagraužė 
jo sveikatą ir juodu šydu apglobė sielą. Ūkinė netvarka ir nesantaika 
bei peštynės tarp mokytojų prasidėjo beveik nuo pat įstaigos įkūrimo, 
^erasis Pestalocci angelas, jo žmona, būdama švelnaus būdo, nuosaiki
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ir taikinga, sugebėjo derinti abi priešingąsias puses. 1815 m. jo išti
kima palydovė džiaugsmo ir liūdesio dienose, ramintoja ir stiprintoja 
varge, įkvėpėja daugelio gražių jausmų ir minčių, jo artimiausia ben
dradarbė užmerkė akis. Pestalocci sunkiai išgyveno jos mirtį. Atsisvei
kindamas ją karste, nupiešė jaudinantį jos gyvenimo paveikslą. Vaiz
duodamas vargą tų dienų, kurias jie abu iškovojo, jis paėmė šventą 
raštą, taip ^dažnai abiejų skaitytą, pageltusiais lapais, padėjo mirusiajai 
ant širdies tardamas': „Iš šito šaltinio sėmei tu ir aš drąsos, stiprybės 
ir ramybės“.

Mirus žmonai, Pestalocci nesugebėjo būti virš besivaidinančių mo
kytojų šalių, nesugebėjo ne išlyginti jas. 1816 m. tarpusavy susiginčiję 
16 mokytojų apleido institutą. Tas pakenkė įstaigos vardui, mokinių 
skaičius mažėjo. Įstaigos valdytojas Schmid stengėsi pagerinti finansus 
išleisdamas Pestalocci veikalus, gavęs net 50.000 fr. Neilgam ju teuž- 
teko. Bet kada Pestalocci mergaičių instituą perkėlė į tą pačią pilį, 
daugelis tėvų atsiėmė savo vaikus. 1925 m. garsioji ir kadaise taip 
klestėjusi įstaiga buvo uždaryta. Pestalocci vos bepakėlė skausmą: „Iš 
tikrųjų man buvo taip sunku padaryti tą žingsnį, jog, rodos, uždary
damas ją aš pats darau savo gyvenimui galą; taip skaudu man buvo“.

Dabar Pestalocci kaip vargšas, gyvenimo nuvargintas, žmogus nu
vyksta į Neuhofą pas savo anūką, užsidaro nuo pasaulio ir tylioi ramy
bėj parašo „Gyvenimo likimą“ ir „Gulbės giesmę“. Čia jis peržvelgia 
visą savo pedagoginę veiklą, savo auklėjimo instituto kūrimąsi, žydė
jimą, nuosmukį ir baigia ją žodžiais: „Ištrinkite viską, palaikykite gera, 
ir jei kas geresnio subręs jumyse, pridėkite su teisingumu prie to, ką aš 
jums šiuose lapuose teisybėje ir meilėje duoti bandžiau ir nenumeskite 
viso mano gyvenimo siekio, kaip kažką jau atliktą, ko nebereikia tirti. 
Tai ištikrųjų dar nėra atlikta ir reikalauja pirmojo didelio tyrimo.“

Ir paskutinę gyvenimo vasarą Pestalocci nenurimo matydamas varg
stančius vaikus, vis ruošė planus našlaičių ir vargšų vaikų namams 
steigti. Paskutinis jo atsilankymas mokykloje buvo Benggeno našlaičių 
namuose. Vaikai visada džiaugsmingai sutikdavo savo mylinti tėvą. Jie 
nupinę vainiką uždėjo jam ir padainavo Goethes žodžius:

„Tu, kurs esi iš dangaus
Ir visą vargą, skausmą tildai . . .“

Sisijaudino kilnus senelis, bučiuodamas dėkojo vaikams ir mokytojui; 
matydamas mokytojo meilę vaikams ir vaikų laime spindinčias akis, 
kalbėjo: „Tai yra tai, ko aš visada troškau“ . . . Greit po to apsilan
kymo, trumpai pasirgęs, mirė Brugge, beveik ant savo mylimų našlai
čių rankų. Gyvenime darydamas vien gera, turėjo daug priešų, kurie 
jam visur kliūtis statė, niekino jį, sunkino jo veikimą, ir mirė 
kaip tikras krikščionis tardamas: „Aš atleidžiu savo priešams, teranda 
jie dabar ramybę, kada aš amžinon ramybėn einu“. Savo mokiniams ir 
artimiesiems paliko testamentą: „Savo laimės ieškokite tylioj namų 
aplinkumoj“.

Taip užmigo pilkasis kasdieninių vargų didvyris, vertas pasakų ir 
legendų. —
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II. Pedagoginė sistema
1. Pasaulėžiūriniai bei religiniai ugdymo pagrindai

Pestalocci yra labai daug rašęs. Jo raštai liečia ne tik pedagoginius 
klausimus, bet -visas gyvenimo sritis. Jam pedagoginė problema nėra 
kažkas izoliuota, atskirai paimta, ji ankštai rišasi su socialine, ekono
mine, politine ir kutūrine problemomis. Pestalocci stengėsi ne tik page
rinti pačią ugdymo eigą, duoti geresni mokymo metodą, jis siekė varge 
ir moraliniame skurde įklimpusį žmogų pakelti, paremti jį, žadinant ir 
stiprinant jo kūrybines galias vesti jį į Amžinosios Tiesos ir Amžinojo 
Gėrio- šviesą. Ne vienas padagogas nėra davęs tiek daug gilių, visas 
gyvenimo ir sielos sritis apimančių minčių, ir joks rašytojas nėra tiek 
sielojęsis dėl viešpataujančio melo ir tamsybės Visi jo veikalai yra 
širdies kalba parašyti, o jo darbai įkvėpti didžios nuolatinio savęs 
aukojimo ir išsižadėjimo meilės. Pestalocci nėra parašęs vieno siste
mingo savo pedagogikos veikalo. Auklėjimo minčių ir idėjų „deiman
čiukų“ rasime kiekviename jo kūrinyje, ypatingai knygoje „Mano 
nagrinėjimai apie gamtos eigą žmonių giminės plėtotėje“,4 „Atsiskyrėlio 
vakaras“, „Kaip Gertruda savo vaikus moko“, „Lienhard ir Gertrud“ ir 
kituose. Surinkę tų veikalų mintis, gauname nuostabiai gražų, harmo
ningą pedagoginės minties rūmą; todėl ir galime kalbėti apie Pestalocci 
pedagoginę sistemą. Ją galėtume skirti į 3 dalis: 1. pasaulėžiūriniai bei 
religiniai ugdymo pagrindai, 2. metodiniai bei psichologiniai ugdymo 
pagrindai ir 3. organizaciniai ugdymo pagrindai.

Pestalocci pedagogikos pradedamasis taškas yra žmogaus santykiavi
mas su Dievu. Dievas yra mūsų tėvas, o mes jo vaikai. Santykia
vime žmogaus su žmogumi, žmonės yra broliai, todėl visi yra lygūs 
ir laisvi. Pestalocci prancūzų revoliucijos šūkiams: laisvė, lygybė, bro
lybė suteikė naują religinį bei pasaulėžiūrinį pagrindimą, gylį bei 
prasmę.

Tėviškumo principų grindžiamas šeimos, mokyklos, valstybės ir 
bažnyčios gyvenimas. Mokykloje mokytojas yra tėvas mokiniams. Pesta
locci buvo geriausias iš tėvų savo mokiniams. Mylėjo juos ir rūpinosi 
jais ne tik mokslo valandomis, bet dieną ir naktį budėjo prie jų, ir net 
baigus mokslą ir išėjus jiems į gyvenimą, jo mylinti akis nenustojo jų 
ganiusi. „Aš džiaugiuosi jų džiaugsmu, sako didis pedagogas, ir vėliau 
drauge su jais; ju reikalai ir rūpesčiai man buvo arčiau prie širdies, 
nei mano paties. Aš meldžiausi už juos visą gyvenimą“. Mokinių baus
mės klausimą jis sprendė irgi tėviškai: „Mano nubausti mokiniai nie
kada nepyko ant manęs, jie matė, kad aš juos baudžiu su širdgėla, 
reikalo verčiamas, ir nubausti jie šypsojosi man,, vėliau glaudėsi prie 
manęs ir bučiavo man rankas, nes many matė juos tikrai mylintį tėvą“. 
Šitaip vaizduoja vienas paminklas didžiojo žmonijos auklėtojo meilę 
savo mokiniams: Būrys našlaičių su atsidavimu ir pasitikėjimu glau
džiasi prie jo, o Pestalocci, apglobęs juos rankomis, žvelgia su jaudinan
čia meile, gailesčiu ir rūpestingumu.
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Kaip Dievas myli mus ir rūpinasi mumis, taip ir šeimos tėvai bei 
mokytojai turi mylėti vaikus ir jiems gyventi, o vaikai turi gerbti ir 
mylėti mokytojus, kaip tėvus.

Meilė ir tikėjimas yra dvi jėgos, kurios valdo visą mokyklos 
ir visuomenės gyvenimą. Ir prie Dievo supratimo prieina Pestalocci ne 
protu, bet širdimi — mylėdamas. Pirmiausia Dievą jis ieško ir randa ne 
aukštai, danguje, kaip Amžiną Teisingumą, Amžiną Tobulybę, bet Die
vą, kaip Amžiną Meilę, atsispindinčią paniekintose, mažytėse širdelėse, 
kurios plaka meile savo artimajam. „Žmogus tiek pažįsta Dievą, kiek 
jis pažįsta žmogų ir save“. Gi Dievą ir žmogų pažįstame ne protu, ne 
žodžiais, bet meilės darbais. „Jei tu padėsi vargšui, kad jis kaip tikras 
žmogus gyventi galėtų, tai tu parodysi jam Dievą; ir jei tu našlaitį 
auklės! taip, it jis tikrą tėvą turėtų, tai tu išmokysi jį pažinti Tėvą, 
kuris tavo širdį sukūrė tokią, kad ji gali našlaitį taip auklėti“. „Žmogau, 
tijsėk pats savimi, tikėk savo būtybės giliausia prasme, tai tikėsi Dievą 
ir nemirtingumą“. Dievas yra gyvenimo prasmė ir jėgų šaltinis, tikė
jimas į Dievą yra: „Gyvenimo ramybė, mūsų vidujis nuosaikumas, šal
tinis mūsų jėgų tauriam sunaudojimui, šaltinis, kuris tas jėgas ugdo 
ir jas į išmintį formuoja“. Taip kilniai supranta jis ugdymo sąvoką.

Pestalocci ugdė, auklėjo ne tik bręstantį žmogų, bet žmogų, kaipo 
tokį, ir ypatingai liaudies žmogų. Tautos, žmonijos reikalai visose savo 
srityse rado stiprų atgarsį jo jautrioj širdy. Laiko dvasia su naujom 
tendencijom veikė Pestalocci, bet jis nebuvo 'aklas tų tendencijų sekė
jas. Pasisavindamas iš jų, kas gera, jis savaip „pestalociškai“ jas su
virškino, patobulino, pritaikė.

Jau 17 a. Ratkė norėjo panaudoti pedagogiką valstybės reformai; 
Comenius norėjo savo pedagoginiais planais pravesti žmonijos gyvenimo 
reformą mistiniai religine prasme; pietistams labiausiai rūpėjo religinis 
— individualinis gyvenimas. 18 a. visuomenės ir kultūros klausimai 
atsistojo pirmon vieton; pirmiausia buvo jie nagrinėjami racionalizmo 
įtakoje. Bet Rousseau sudavė mirtina dūžį visam politinio, kultūrinio 
bei socialinio gyvenimo pastatui, rymančiam ant racionalistinio pagrindo. 
Ir maža Šveicarija kankinosi slogučio slegiama, o Pestalocci giliausiai 
atjautė jos vargą. Pestalocci buvo persiėmęs pietistų, Rousseau ir pran
cūzų revoliucijos mintimis. Pietistus jis pralenkė, o racionalizmą įveikė 
širdimi spręsdamas gyvenimo klausimus.

Iš Rousseau paimtos kultūriniai filosofinės mintys. Ir čia gamtinis 
žmogus dedamas ugdymo pagrindan, tik Pestalocci nėra tikslas ir idea
las, jis jį sukilnina,' daro bendruomenei naudingą ir dorovingą būtybę. 
„Mano tyrinėjimuose apie gamtos eigą žmonių giminės plėtotėje“, savo 
žymiausiame, tik dar labai mažai nagrinėtame kūriny, išdėsto Pestalocci 
savo socialiai filosofines mintis. Čia jis stato klausimą: „Kas aš esu? 
Kas yra žmonių giminė? Ką aš esu nuveikęs, ką veikia žmonių giminė?“.

Žmogus yra trejopa būtybė: gamtinė, visuomeninė ir dorinė. Tos trys 
jėgos grumiasi žmoguje, jos visos trys turi ir tiesos ir teisės. Tikroji 
gamtinė būtis yra „Aukščiausias laipsnis nesugadintos gyvulinės pri
gimties“, kur žmogus yra grynas savo instinkto kūdikis — naujagimis. 
Plėtodamas savo galias, žmogus tolsta nuo šios būklės. Pagal įstatymus
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ir teisę patenka žinojus j visuomenę. Kaip visuomenės narys, žmogus 
turi „Apriboti savo kaip gamtino individo reikalavimus, pasiduoti var
žančiai profesinio auklėjimo ir piliečio tvarkai“. Visuomeninis gyvenimas 
kelia reikalavimus, kurių jis nepatenkina ir žadina polinkus, kuriuos jis 
ir vėl užtroškina. Tuo laiku, kai gamtinė būsena sudaro darną tarp 
gyvulinės jėgos ir potroškių, visuomeninė būklė suardo tą darną ir 
panaikina gamtinį laimingumą. Bet mes turime savyje dorovinę jėgą, 
jąja apvaldome savo gamtinę prigimtį, įsijungiame į visuomonės gyve
nimą ir, pagal dorovinį savo pajėgumą, tą gyvenimą geriname arba 
darome blogesnį. Šitą gamtinę eigą žmoguje turi sekti auklėtojai ir 
įstatymdaviai (valdovai, valdžia, visuomenės gyvenimo tėvai). Žmogaus 
gamtinei prigimčiai suteikdami medžiaginį gerbūvį jie turi 
rodyti, kaip siektiną paveikslą, jo kūdikišką nekaltumą“. „Tūkstančiai 
žmonių, kaip gamtinės būtybės, pasiduodami jusliniams pomėgiams, eina 
į pražūtį ir nieko daugiau nenori. Tūkstančių tūkstančiai pargrūva po 
nusikaltimo našta ir nebenori keltis“. Žmogų, kaip visuomeninę 
būtybę išmokyti būti patenkintu savo luome, išmokyti per amatus, 
savo pašaukimą ir darbą būti naudingu visuomenei. Per savęs atsižadė
jimą ugdyti jame dorovinę jėgą. Asmuo, kaip savęs paties kūrinys, yra 
dorovinė jėga, dorybė ir gali siekti net aukščiausio tobulumo laipsnio. 
„Kaip dorovinė būtybė aš siekiu savo tobulumo, kuris padės man 
išnaikinti, išlyginti prieštaravimus, kurie slypi mano prigimtyje. „Aplin
kybės kuria žmogų, bet jr žmogus kuria aplinkybes, savo valia jas 
palenkdamas“. Šitokioj Pestalocci kultūros filosofijoj ir etikoj glūdi 
pedagogikos pagrindai.

Ugdymas Pestalocci'ui nėra tik pratinimas, kaip šviečiamoj gadynėj, 
bet ugdymas visų žmogaus galių, iškėlimas žmogaus iš skurdo. Pesta
locci drąsiai galime pavadinti social Ln-ę s pedagogikos k ū r ė - 
j u pilna to žodžio prasme, nes socialinis šeimų, tautų -bei visos žmoni
jos giminės atnaujinimas buvo jam pagrindinis gyvenimo uždavinys: 
„Europos vaitojimas retežiuose yra mano širdies sielvartas“, kartojo 
dažnai jis. Stengdamasis pakelti visą tautą iš vargo ir moralinio 
skurdo, jis ėjo į visos žmogiškosios būties sritis. Pestalocci žmogus 
būtinai įstatytas į socialines sąlygas.

Kaip tikėjimas į Dievą nustato tėviškumo — sūniškumo santykius 
ir yra teisingumo šaltinis, taip ir tautoje jis yra „šaltinis tikros tautos 
palaimos“. Tautai tikėjimas yra „Tautinės dorybės, jėgos ir laimin
gumo šaltinis“.

Viso Pestalocci ugdymo pagrindas yra tLkėjimas ir meilė, 
kurie ugdo dorovę ir religingumą, duoda pasiekti žmogiškosios išminties 
ir žmoniškumo. Dorovingas žmogus laisva valia atlieka visas pareigas 
Dievui, artimui ir sau pačiam.

2. Psichologiniai bei metodiniai ugdymo pagrindai
Žmogus turi dvejopą prigimtį: kūno ir sielos. Visa, kas kilnu, tikrai 

žmogiška, nemirštama ir amžina yra dvasinė žmogaus pusė. Žmoguje 
veikia trejopos galios: kūno, širdies ir proto; jos visos nori reikštis. 
Pestalocci sako: „Širdis nori mylėti, protas nori mąstyti, o rankos nori 
veikti". Širdies bei sąžinės jėga pakyla iki aukščiausio laipsnio —
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dorybės, protu siekia pažinimo, o kūno galiomis kuria medžiagines 
gėrybes. Visos šios galios slypi žmoguje kaip daigai bei polinkiai. 
Pats žmogus pagal savo pastangas ir pajėgumą gali jas išvystyti iki 
neriboto laipsnio. Visos trys galios turi būti darniai ugdomos. Vaikas 
su savo Įgimtais polinkiais bei pradmenimis ir jėgomis sudaro visumą. 
Elementarinis auklėjimas turi: „Pagrindinės kūno, dvasios ir širdies 
galias pažadinti pačioje jų užuomazgoje, be tų galių stipraus išplėto
jimo neįnanomas joks pilietinis bei dorovinis auklėjimas“. Jo pedago
ginis idealas yra: sveikas, darbštus, profesiniai pasiruošęs, kilnios šir
dies, doras ir sąžiningas, išlavinto proto žmogus. Didžiausią dėmėsi 
Pestalocci kreipia į širdies pasauli, i jausmus. Pirmiausia jis stengiasi 
išmokyti vaiką jausti. Nuo pojūčių eina prie sąvokos. Vaikas pir
miausia daiktą mato, pojūčiais stebi jo ypatumus, ar tai paliečia, ar 
pauosto, ar girdi objektą etc. ir tik palaipsniui eina prie sąvokų 
sudarymo.

Tad ugdymas turi būti palaipsnis, koncentriškai pritaikintas 
pagal vaiko prigimtį, amžių. Pestalocci sako, kad ugdymas negali nieko 
visai nauja į žmogaus sielą įdėti. Gali tiktai išplėtoti, išugdyti kas joje 
slypėjo, ką ji jau yra turėjusi. Ugdymas tik pažadina žmogaus jėgas 
ir veda jas, gi auga jos pačios savaimingai. Aukėjimas yra: „Menas 
daržininko, kurio priežiūroje tūkstančiai medžių auga ir žydi. Žiūrėk, 
jis nieko nedaro, kad jie augtų ir žydėtų, tai glūdi juose pačiuose. Jis 
tik sodina ir laisto. Augimą suteikia jiems Dievas“. Ugdymas turi 
būti individualus, pritaikintas pavienių vaikų nevienodam visų 
gamtinių galių ūgiui; psichologinis, pagal vaiko dvasinę prigimtį 
„Auklėtojas psichologiniai vadovauja daiktų protingam stebėjimui“. 
„Mes galime tik tada gerai vaiką vesti, jei mes žinosime, ką jis jaučia, 
kam jis turi jėgų, ką jis žino ir ko nori“. Tam reikia „Gilios psicholo
gijos bei motinos dėmesingumo“. Pradžios ir liaudies mokyme, ne
svarbu yra daug žinių suteikti, svarbu yra plėtoti ir stiprinti dvasines 
jėgas, kurias kiekvieno laiko amžiaus, gyvenimo pašaukimo bei luomo 
asmuo savy turi ir kurių jis bus reikalingas.

Pažinimo pagrindas yra vaizdingumas, betarpišką tikrovės bei 
daiktų patirtis, nuo pojūčių einama prie sąvokos. Šitą Pestalocci 
metodą labiausiai išplėtojo jo mokinys Disterwegas. Pirmiausia vaikas 
turi pagauti daiktą juslėmis (pav. apie gyvulius mokė Pestalocci 
nuvedęs vaikus į tvartą, kur vaikai gyvulius matė, galėjo juos liesti, 
justi jų formą ir 1.1. Apie medžius mokė miške, apie gėles pievoj ir 
darže ir panašiai). „Juo didesniu pojūčių bei juslių skaičimi daiktą 
suvokiame, juo pažinimas yra tikresnis, tuo lengviau nusakysime daikto 
esmę, sąvoką“. Pažinime einama nuo matomo daikto prie nematomo, 
nuo žinomo prie nežinomo ir nuo konkretaus prie abstraktaus.

-Abstrakčių dalykų: dorybės, religingumo galima vaiką išmokyti vei
kiant gyvu pavyzdžiu, bet ne žodžiais bei pamokymais. Tam metodui 
pagrįsti Pestalocci darbavosi visą amžių, keletą kartų apie jį rašė, vis 
jį pataisydamas, papildydamas. Tą savo metodą laikė dideliu išradimu. ' 
Apie tą metodą vienas pedagogas yra pasakęs: „Arba jis yra klaidingas, 
arba toks tikrai didingas, kad dar ir šiandien mes nepajėgiame jo 
perprasti“.
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3. Organizaciniai ugdymo pagrindai

Šeimos, mokyklos ir bažnyčios vieningas veikimas bei bendradarbia
vimas: štai tie trys kertiniai ant kurių Pestalocci stato ugdymo organi
zacijos rūmą.

Svarbiausias aklėjimo veiksnys yra šeima ir, būtent, motina. Tė
vai vaikams yra Dievo paveikslas. Vaiko dvasinės galios jau priešmoky
kliniame laikotarpyje turi būti lavinamos ir stiprinamos. Doros ir iš- 
mingtinos motinos elgsena yra tobulas pavyzdys natūraliniam auklė- 
im’ii. ..Jei namai nėra tikroji Dievo šventovė, jei motina nesuteikia 

savo vaiko širdžiai ir galvai gyvibinių jėgų, tai jokia tolimesnė sociali
nės būklės reforma nėra įmanoma“. Seimą turi įskiepyti visus dorovės 
daigus žmogaus prigimty. „Auklėjimo menas turi eiti iš namų švento
vės“ „Namų išmintis žmogaus ugdyme yra it medžio kamienas, jo visos 
šakos žmogaus žinojimo, mokslu, gyvenimo potvarkiu priskiepytos, bet 
kur pats kamienas silpnas, mirštąs, ten miršta ir priaugintos šakelės -ir 
priskiepytos atžalos“. Kaip motina su meile seka kiekvieną sielos ir 

'sąmonės suplazdenimą ir visomis natūraliomis priemonėmis padeda 
joms reikštis; be jokių sunkumų išmoko vaiką kalbėti, pirmiau parody
dama daiktą, vėliau tardama jo vardą, trumpai apibrėždama daiktą; 
kiekvieną žingsnį ir judesį pati padarydama, parodydama ir vėliau vai
kui padedama atlikti; taip ir mokytojas turi vaiką mokyti. „Motina yra 
tobulas mokytojo pirmavaizdis“. Pestaloccio mokinys Frobelis motinos 
mokyklos pavyzdžiu kuria vaikų darželius, kur per žaidimą stiprinamas 
bei lavinamas vaiko kūnas ir ugdomos jo pirminės galios.

„Mokykla turi būti pratęsti namai: „Mokytojas turi tęsti motinos 
pradėtą darbą, o mokykla namų triūsą tęsti, prisitaikindama, kaip kad 
motina, prie skirtingos kiekvieno vaiko psichologinės struktūros.“

Nusižiūrėjęs į motiną, kaip ji bedirbdama namų apyvokos darbus, 
moko-savo vaikus tų pačių darbų'ir drauge gyvenimiškųjų bei amži
nųjų tiesų, įkūrė PestalocCt savo našlaičių namus' Neuhofe. Vaikai ar 
tai mezgė, ar verpė, ar darže dirbo, o Pestalocci, būdamas jų tarpe, 
mokė juos giedoti, skaičiuoti, skaityti bei pasakojo apie juos supančią 
gamtą bei daiktus. „Savo pagrindinį mokslą žmogus semia iš savo už
siėmimo, o ne atvirkščiai“. Čia jis yra darbo mokyklos įkūrėjas, 
kurią XX a. atstovauja tokie pedagogai kaip J. Dewey, Kerschensteiner, 
Gauding, Decroli, Ferriere.

Išeidamas iš principo „Rankos nori veikti“, Pestalocci prieina profesi
nio išsilavinimo būtinumą. Išmokęs amato, žmogus bus naudingas vi
suomenės narys bei pilietis ir pats neturės materialino skurdo kęsti. 
Savo našlaičius Pestalocci išmokė darbo bei amato ir padarė juos nerei
kalingus kitų paramos.

Auklėjimo užbaiga, jo vainikas, yra religinis auklėjimas. Vidinis 
santykis tarp motinos ir jos kūdikio veda prie Dievo ir jo garbinimo. 
Pirmieji meilės, dėkingumo, pasitikėjimo ir paklusnumo pradai išsivy
sto kūdikyje dar prie motinos krūtinės esant. Per motiną išmoksta kū
dikis Dievą pažinti ir jį mylėti. Kaip jis mažytis mylėjo mamytę, klausė 
jos, norėjo jai būti panašus, sekė ją, taip užaugęs mylės Dievą ir jo 
klausys, nes jo mamytė mokė jį melstis pati besimelsdama, mokė klau-
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syti Dievo, pati jo klausydama ir pati ^stengėsi Dievo kūdikiu būti. Re
liginis gyvenimas sutvarkytas tuo pačiu broliškumo santykiu: tikintieji 
yra broliai ir sesės, o kunigas dvasios tėvas.

Pestalocci įdėjo didelį indelį į žmonijos kultūros lobyną. Ir jisai, 
kaip ir kiekvienas šios žemės keliautojas, turėjo silpnų pusių. Būdamas 
idealistas, svajotojas, turėjo per maža gyvenimo patyrimo, praktiško 
proto, organizacinės tvarkos, kas dažnai buvo kliūtimi pilnai įgyven
dinti jo didiesiems planams ir gražiesiems idealams. (Neuhofo ir Ifer- 
tęno įstaigų susmukimas ir uždarymas). Per mažai pažinojo praeities 
pedagoginius siekimus. Savo pedagoginę sistemą kūrė grynai iš savęs, 
savo širdies diktuojamas, jei jis ją būtų kūręs ant kitų, panašiai galvo
jusių pedagogų, kaip Comenijaus, pasiekto patyrimo, būtų sutaupęs savo 
pastangas, ir pati sistema būtų pilnesnė. Jis pervertino savo objek
tyvųjį metodą: ar gali būti vienas, lygiai visiems tinkąs metodas? Dė
styme per daug iškėlė formalią pusę. Tačiau tas silpnas puses su didžiu 
kaupu persveria šviesiosios pusės, didžios. Savo visapusišku ugdymu, 
kur visos žmogaus galios darniai lavinamos, Pestalocci pralenkė 

, Rousseau, kuris pervertino kūną prieš dvasią, jausmus prieš protą ir 
pojūčius prieš sąvokas; pralenkė pietistus ir racionalistus, kurie per
vertino sielą prieš kūną, protą prieš jausmus, sąvokas prieš pojūčius. 
Pestalocci savo ugdymą pradeda nuo kūno ir eina prie dvasios, nuo 
jausmų eina prie proto ir nuo pojūčių prie sąvokų; pedagogikos pa- 
grindan deda meilę ir tikėjimą. Didžiausių nuopelnų turi jausmų t. y. 
sąžinės bei charakterio ugdymo srity. Kadangi moteris yra širdies, jaus
mų atstovė, o motina kilniausiųjų žmogaus jausmų — pasiaukojančios 
meilės auka ir altorius, tai jai, o per ją ir šeimai skiria didžiausią 
auklėjime reikšmę.

„Aš noriu tautos auklėjimą sudėti j motinų rankas“. Ir šiandieną 
kartojamos tos mintys: „Kokia moteris, tokia šeima, kokia šeima, tokia 
ir tauta“, nes visus dvasinio gyvenimo pradus, altruizmo ir pasiauko
jimo mintis įdiegia motina.

Pestalocci yra kilnus pavyzdys kiekvienam auklėtojui savo kūdikiš
kai atvira širdim, nenuilstamu, šventu užsidegimu padėti žmonijai to
bulėti, nuolatiniu pasiruošimu kitiems tarnauti, varge esančiam ranką 
ištiesti. Pavyzdys įkūnyto kuklumo ir tikėjimo kitais. Gyvenimo gale 

i peržvelgdamas savo darbus sake: „Laimėjau, nes daug mylėjau ir tvir
tai tikėjau“. Nors apie Pestalocci yra daug rašyta, tūkstančiai mokytojų 
sekė ir seka jo kilnia asmenybę ir stengiasi įgyvendinti jo pedagoginės 
meilės evangeliją, bet jis dar nėra kaip reikiant suprastas ir įvertintas. 
Pestalocci’o 100 metu mirimo sukakties proga prof. Kerschensteiner pa- 

, sake: „Dabarties ir ateities pedagogika turi eiti Pestalocci pramintais 
keliais*. Z ' 4 _

Didžioji Pestalocci širdis meta meilės spindulius į šio ir ateinančio 
amžių mokyklos gyvenimą, o tos gerosios, su rūpesčiu ir liūdesiu žvel
giančios, šiandieną jau iš kito pasaulio, akys klausia: „Kas surinksite 
šiandieną karo našlaičius Europoj, Azijoj, Afrikoj ir Amerikoj į „Neu- 
hofu“ ir „Stansu“ namus?

/
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RAŠYTOJAS TREMTINIU BENDRUOMENEJE

Rašytojo auklėjamoji reikšmė

Tremtinys ir rašytojas viename asmenyje Pirmuoju atveju jis yra . 
tokis pat kaip visi tremtinių bendruomenės nariai — jį veikia tos pačios 
aplinkybės, jis turi tos pačios bendruomenės atžvilgiu prievolių ir teisių. 
Antruoju atveju jis skiriasi savo emocionaline vaizduotine 
prigimtimi, kuria jis suvokia save ir aplinką — ir į ją reaguoja. Si pri
gimtis nustato kitokius jo -ryšius su bendruomene, kitokias priedermes 
tai bendruomenei, o taip pat ir bendruomenė turi kitokių priedermių 
rašytojo atžvilgiu.

Iš šios aksiomos išeinant ir tenka suvokti, pirma, rašytojo tremtinio 
faktinę padėtį dabartinėje tremtinių bendruomenėje, antra, nustatyti 
galimą ir pageidaujamą padėtį ateičiai.

I.
1. Rašytojas tremtinys labiau susiliejęs su tremtiniais tautie

čiais — ne kaip buvo tėvynėje. Daugumas rašytojų tremtyje dar ne
seniai buvo pavirtę juodadarbiais, kovojusiais prie mašinų dėl kasdieni
nės egzistencijos. Rašytojas turėjo pergyventi niekinamo, antraeilio, 
trečiaeilio žmogaus padėtį. Rašytojas net stipriau buvo niekinamas kaip 
pilkasis dirbtuvės žmogus. Tokia padėtis rašytojo dvasioje griovė ir 
kūrybos svajones. Jis neteko sąlygų pasireikšti savo rašytojiška 
prigimtimi.

Kokis tai smūgis turėjo būti rašytojui, iš prigimties daugiau ar 
mažiau linkusiamį idividūalizmą ir kėlusio galvą aukščiau už vulgus! 
Smūgis rašytojui/ kurio pergyvenimai trokšta būti išsakomi, išrašomi!

Vienam tautų ir žmonių kalėjimui sugriuvus ir tremtiniams atsidūrus 
okupacinių valdžių globoje, padėtis rašytojui ne iš esmės pasikeitė. Jis 
gyvena tose pačiose karo sukurtose sąlygose su visais kitais tremtiniais. 
Tik už juos rašytojas laimingesnis tuo, kad jis gali pasireikšti su savo 
rašytojiška prigimtimi. Jis turi ir kūrybai reikalingą auditoriją — 
tremtinių bendruomenę.

Nuo šių karo sukurtų sąlygų, kurios veikia ir patį rašytoją, nuo 
auditorijos, susiformavusios taip pat karo įtakoj, priklauso rašytojo 
kūrybos pobūdis.

Taigi ar šios sąlygos yra palankios kūrybai?
2. Kūrybai reikalingi pergyvenimai. Populiarus būdavo rašytojų 

nusiskundimas: nėra, kas pergyvenimus paskatina; gyvenimas perdaug 
monotoniškas . . . Galima teigti, kad šis nusikundimas dabar netenka 
pagrindo. Karo sąlygos kiekvienam pergyvenimų davė perdaug. Kiek
vieno noras — kad tik jų mažiau — tų pergyvenimų.

Bet pergyvenimai gali būti kūrybai ir palankūs ir žalingi. 
Palankūs tie, kurie yra humaniškosios, žmoniškosios prigimties.
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Žalingi — kurie degraduoja žmogų tik į biologinių būtybių eiles. 
Karo sukurtos gyvenimo sąlygos žmogui yra davusios daugiau antros 
rūšies’ pergyvenimų.

Lagerio gyvenimas verčia žmogų kaimenės būtim. Kaimeninis 
gyvenimas ne taip slegia masės žmogų, bet jis daros nepakeliamas 
šviesuomenės, dvasinio elito žmonėms. Ir reikia tam tikros vidaus 
kovos, ligi individualistas susigyvena su masės padėtimi, ligi' jis prisi
derina, pristaiko ir tenkinasi tais interesais, kuriais gyvena ši kaimeninė 
aplinka. Tai individualisto laidotuvės, lėtos, bet sistemingos laidotuvės, 
žmogaus n u a s m e n i n i m a s. Rašytojas tą vidaus konfliktą, nuas- 
menėjimo procesą pajaučia stipriau. Tikrieji dvasinio darbo profesiona
lai su dideliu tragizmu mato savyje blėstant talento kibirkštis. Taigi — 
gyvenimo aplinka žmogaus asmenybę veikia destructyviai. Ir 
pats rašytojas pačių gyvenimo sąlygų yra veikiamas. Sunku pasa
kyti tiksliai kuria kryptimi riedi mūsų rašytojų dvasia. Jie taip išsi
blaškę./ Jų kūribos tiek maža viešumon pasirodo, kad tik apytikriai ga
lima jų evoluciją nuspėti. Būčiau linkęs jį skirti į antrojo tipo grupę, 
kaip ir žymią dalį kitų dvasinio darbo žmonių. Ir juo stipresnis ta
lentas, juo jis labiau suaugės su šio tipo žymėmis. Jis stengiasi išlai
kyti savyje rašytojišką ugnį, išsineštą iš gimtosios žemės. Stengiasi jos 
neužgesinti ir dirbtuvių ūžime, ir nuobodžiaujančio lagerio klegesy ir 
KZ pragare. Jis sąmoningai ir spontaniškai yra pasijutęs bendruo
menės narys ir tai bendruomenei turįs atiduoti savo kūrybos duoklę. 
Jis vėl sutapęs su tremtinių bendruomene. Sutapęs ne tik kaip žmo
gus, vieną vargą vargstas ir tais pačiais idealais gyvenąs, bet ir kaip 
rašytojas, kuris išreiškia bendruomenės idealus ir patenkina jų dvasinį 
kūrybos troškulį.

Tremtynis rašytojas patenkina savo auditorijos lietuviško žo
džio pasiilgimą. Tremtinys rašytojas išreiškia pagrindinius ben
druomenes nusiteikimus — nesitenkinti čia, kas prieš akis, o ilgėtis 
gimtojo krašto, jį sapnuoti, prisiminti, apipinti jautriausiomis sva
jonėmis. Blyksteli tremtinio rašytojo kūryboje pastangos būti tremtinių 
bendruomenei „sielų vadais“, (kaip kitados buvo pavadinti didieji lenkų 
tremtiniai poetai).

Lietuvio tremtinio rašytojo idealizmas ir jo pastangos reikštis kūry
biškai ir nepalankiausiose sąlygose yra jam garbė. Jo sutapimas su 
bendruomene-tai jo bendruomeninė reikšmė.

3. Bet čia yra ir jo silpnybė. Jis sustingsta siaurame savęs sua
vėkime, suvokime to pergyvenimo, kuris yra ir tremtiniams visuotinai 
bendras — patriotinėje savo krašto vizijoje. Jo žvilgsnio ir širdies ne
paliečia didi evoliucija, kuri vyksta žmonių protuose ir širdyse ir tik 
paskiau prasiveržia valstybiniais, .socialiniais planais. „Per pasaulį ke
liaujančio žmogaus“ problemos nepajėgia rašytojo tremtinio kankinti.

Net nuoširdaus gimtosios šalies jausmo srovė nebesuranda naujesnių 
krantų, kurie būtų papuošti sultingesniu ar spalvingesnių gelių žiedais 
— naujesnės originalesnės formos. Galimas daiktas, kad 
rašytojo realusis gyvenimas yra tiek nuoširdus ir tiek stiprus, jo il
gesys toks gaivališkas, kad jis nebestebi tų poezijos formų, kuriomis 
jį reiškia. Bet skaitytojui tokia poezija atrodo ne poezija. Taip dažnai
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pasitaiko: realusis, pergyvenimas nesutampa su poe
tiniu pergyvenimu. Realusis pergyvenimas gali būti palygintas 
su verpeto vandeniu, kuriame susidrumstę visokios priemaišos. Poetinis 
pergyvenimas jau yra tyroji, grynoji jausmo srovė, atidalijusi nuo as
meninių suinteresuotų priemaišų. Ir net patys didieji mūsų poetai, ten
kindami savo širdies reikalą, iš realiu pasiilgimu ar realiu susijaudinimu 
putojančios širdies, negali išskirti grynosios poezijos grūdų. Yra dar 
blogiau. Vyrai su gabumais išleisti knygą, nors be gabumų ją para
šyti, paleidžia visuomenei eiliuotą reportažą ar publicistiką, gadindami 
savo vardą ir tremtinių skonj.

Jei būdavo kalbama apie taikomąją dailę ir grynąją dailę, 
tai šie terminai galėtų būti vartojami ir literatūrai. Mūsų sąlygos įga
lino ir įgalina rašytojus kurti (gal teisingiau pasakius) viešumon paro
dyti taikomąją poeziją. Net mūsų geriausi iš geriausių taiko
majai poezijai yra sudėję stiprią duoklę.

4. Žinom, kad taikomoji literatūra yra reikalinga, bet žinom 
taip pat, kad ji neužtenkama. Prie grynosios poezijos aukšto laipsnio 
pripratę tėvynėje, mes jos pasiilgstame ir dabar.

Pasiilgstame poeto ne tik sutapusio su bendruomene, bet atsistoju
sio tvirtai tarp bendruomenės, o vis dėlto pakilusio viršum jos 
visa galva.

Pasiilgstame poeto-rašytojo, kuris, jeigu ima dabartinę padėtį, tai 
ją peržvelgia kiaurai, suvokia giliausią įvykių prasmę, atski
ria nuo ją temdančių atsitiktinių priemaišų ir savo emocinėj vaizdinėj 
prigimty suranda jai poetinę formą.

Pasiilgstame rašytojo, kuris atskleistų daugel kitų nūdienio 
žmogaus dvasios bruožų. Mes, kurie neturime kūrėjo dovanos, mes, 
tie kūrėjų auditorija, nesuvokiame konkrečiomis formomis, bet mes 
jaučiame, kad esam nebe tie patys, kaip anksčiau, kad gyvenimas ne
begrįš tas, kuris buvo. Vyksta lėtu tempu ar greitu — perversmas žmo
guje, jo galvosenoj, jo pergyvenimuose. Jaučiame, kad po karo 
destrukcijos, po bombų, po kalėjimų, po ideologijų prievartos, kuri 
atėmė iš eilinio žmogaus jo laisvės saugumo ir pastovumo jausmą, ku
riasi naujas vidutinio žmogaus gyvenimo idealas: žmogaus, kuris nesi- 
kiš į didžiuosius reikalus, kad tik kiti nesikištų į jo mažuosius reika
lus, paliktų jį ramybėj ir leistų jam džiaugtis bent tomis, trumpomis 
valandėlėmis, kurios atsirado tarpe nuo vienos katastrofos iki dar bai
sesnes. „Mūsų laimė tik akimirka“ — kaip radijas cituoja kažkurios 
Amerikoj populiarinamos knygos motto. Jaučiame taip pat naujus tra
giškus pergyvenimus „atominio“ žmogaus, naujųjų laikų Fausto. Jis 
savo minties galybe apvaldė didžiojo ir mažojo pasaulio stebuklingas 
paslaptis, bet prieš jas, jo paties gyvenimas ir jo amžius yra toks 
menkutis: apvaldė pasaulio kosmą ir mikrokosmą, o neapvaldo to 
trumpaamžio žmogaus širdies ir valios, kuri yra žmogaus ir žmonijos 
katastrofos kaltininkas.

Naujai besiformuojančios žmogaus dvasios nematome, bet jaučiame 
ją iš skurdžiai pasiekiamos literatūros; iš politinio, bažnytinio, socialinio 
gyvenimo įvykių. Visur jausti kuriantis naujas mentalitetas. Pasigirsta 
nauji šūkiai, bet juos nustelbia senojo mentaliteto pagaminta įvykių
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eiga. Mes tai jaučiame, bet tik rašytojo talentas pajėgs tą vyks
tantį dvasios perversmą ir naujo žmogaus kelią į gyvenimą gyvomis 
formomis atskleisti, gyvesnėmis nei pats gyvenimas.

Šiais žodžių, tuščių frazių ir plokščios propagandos laikais pasiilgstme 
rašytojo, kuris prisimintu kadaise motinos mokytas jaunomis lūpomis 
tarti — neimk Dievo vardo dovana i ir pats sau parafrazuotų: 
neimk poezijos žodžio dovanai. Tik intelektualinė kultūra 
gali apsaugoti rašytoją nuo tos ir eilės kitų poezijos nuodėmių.

Didelis talentas susijęs su didele ir intelektualine kultūra tepajėgia 
kurti didžio mąsto literatūrą poezijos žodžiui duoti gaivinančios jėgos.

'5. Grynoji literatūra nėra atitrūkimas nuo visuomenės. Ji 
yra pati tikroji, kuri visuomenei vadovauja. Ji gali būti nelengvai suvir
škinama, nelengvai suprantama ne iš karto uždeganti, nes ji kaitina ne 
šiaudų liepsna. Ji reikalauja skaityti ir galvoti. Galvoti ir įsijausti. 
Įsijausti pačiam skaitytojui įsijungti su savo vaizduote ir savo galvojimu 
į autoriaus pergyvenimų pynę. Susidaro išvidinis stiprus ryšys tarp 
poeto-rašytojo ir jo skaitytojo. Šitaip ji ir formuoja ir kelia skaitytojo 
dvasią: jo galvoseną, jausmą, valią. Tokia kūryba reikalauja skaitoma 
po kelis kartus. Lėtas jos kelias į skaitytoją, bet tikras ir vaisingas.

Šitokios kūrybos pasiilgstame, nes jos maža turime.
6. Ar tai nėra netiesioginis priekaištas ir kaltinimas mūsų rašytojui 

tremtiniui? Ne! Nieko čia negalim kaltinti. Tai išdava mūsų visos 
padėties. Visų tremtinių dvasinis, kultūrinis lygis suseklėjo; dvasinių 
interesų ratas susiaurėjo ir sulekštėjo. Susiaurėjo, suseklėjo ir literatūra. 
Tai įvyko visai ne nuo mūsų priklausančių sąlygų. Reikia naujų sąlygų, 
reikia daugiau atmosferos, daugiau dvasinės saulės, kad atsigautų be 
saulės gyvenanti mūsų dvasia. Reikia naujos dvasinės šviesos ir šilumos, 
kad prasiskleistų literatūros žiedai. Literatūrinis ir apskritai dvasinis 
lygis pakils, jei sugrįšime į ten, iš kur esame išrauti.

Taip, viskas atsigaus, kada sugrįšim. Bet jei ne; jei teks ilgiau 
ištrėmime palikti. „Vaišės“ baigiasi ir turėsim darbo žmonėmis virsti 
šiame ar kitame svetimame krašte.
Ilgesnės tremties galimybę reikia turėti prieš akis spr endžiant ir mūsų 
tremtinių kūrybos likimą.

7. Kūryba ir tremtyje gali tarpti. Dešimtimis galėtų kiekvienas skai
čiuoti didžiuosius kūrėjus emigrantus, treminius (Dante, Slovackis, 
Mickevičius, Norbutas, Buninas ir daugel kitų!) Tačiau istorija vargiai 
kartojasi. Mūsų rašytojas yra kitoks, jis atsiduria kitokiose sąlygose nei 
daugelis emigrantų.

Viena, mūsų laikai pasižymi planingu ir sistemingu emigrantų nu
tautinimu, suvirinimu bendrame katile.

Antra, mūsų rašytojas, tur būt, ne vienas neturi materialinės 
atramos ir turės ieškotis pragyvenimo šaltinio. O mecenatų laikai 
jau tik pasakoj sekami.

Trečia, mūsų žmogus tebėra toje kultūrinės raidos stadijoje, kada 
žmogus jaučiasi savas, laisvas, galįs su savim savo galiom pasireikšti 
savoje bendruomenėje būdamas. Iš jos atitrūkęs jis vegetuoja, svetimoje 
neprigyja, ant kojų tvirtai neatsistoja. Mūsų pajėgiausi rašytojai, kurie
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gyvena emigracijoje vakaruose jau keleri metai, negalėjo arba nieku 
pasirodyti, arba jų pasirodymas neprilygsta to, ką jie tėvynėje buvo 
davę. Nėra, be abejo, negalima, kad mūsų didieji talentai tremtiniai 
neįeitų į svetimos kalbos literatūrą, bet ši galimybe dabartinei kartai 
labai maža.

Mūsų tremtinių kūrybos likimas bus glaudžiausiai susijęs su pačios 
tremtinių bendruomenės likimu. Kiek tremtinių bendruomenei pasiseks 
išlikti gyvai ir pajėgiai kaip tautiniam vienetui, kovingai nusitei
kusiam dėl savo pagrindinių idealų, tiek išliks ir kūryba 
aukštumoj. Iš kitos pusės kūrybos aukštis kels tremtinių bendruomenės 
dvasinį lygį.

Nepaisant blogiausių perspektyvų ir blogiausių sąlygų tremtiniams, 
optimistiškai galim žiūrėti į ateitį tokiomis sąlygomis:

1) jei tremtinių bendruomenei pasiseks išlikti nesuskaldytai, vienoj 
kompaktinėj masėj ir tokiu būdu sukurti gyvenamosios vietos 
bendruomenę;

2) jei pasiseks išlikti neišblaškytiems po svetimas darbo įstaigas, 
suorganizuoti savas darbo įstaigas ir tokiu būdu sukurti darbovie
tės bendruomenę;

3) jei pasiseks suorganizuoti savo kultūrinio gyvenimo įstaigas ir 
tokiu būdu sukurti kultūrinių židinių bendruomenę.

Šitokiomis sąlygomis lietuvis tremtinys gali išlikti mažiau paliestas 
visos, svetimybes niveliuojančios, imigracijos politikos. Trečioji sąlyga 
paliečia ir rašytojus bei apskritai kultūrininkus. Ji pramato tam tikras 
pareigas tremtinių bendruomenei, iš kitos pusės rašytojai kutūrininkui. 
Tremtinių bendruomenės pareiga suorganizuoti visą trem
tinių gyvenimą taip, kad kultūrinimui būtų sudarytos bent minimalios 
sąlygos jo misijai atlikti jo kūrybiniams, kultūriniams darbams tremtinių 
bendruomenei skirtiems. Juos rašytojas gali pareikšti ir sykiu su ben
druomenės vadovybe organizuoti per savo profesinę atstovybę. Per ją 
gali ieškoti priemonių rašytojo intelektualinei kultūrai gilinti, ir ryšiui 
su pasaulio rašytojais megzti. Rašytojų kultūrininkų pareiga 
— savo kūrybiniais laimėjimais ugdyti bendruomenės meninį svorį, 
palaikyti domėjimąsi ir sielojimasi tautiniais siekimais ir apskritai dvasi
niais interesiais, vis stipresnį domėjimąsi ir vis aukštesnio laipsnio 
dvasinėmis vertybėmis. Būtų rašytojo nusikaltimas, jei jis nusileistų 
iki minios, pats joje pasiliktų nepakildamas ir jos aukštyn nekeldamas. 
Šitokis koperavimas jau mėginamas. Lietuvių bendruomenė negali nusi- / 
skųsti rašytoju tremtiniu, kad jis stovi už bendruomenės ribų. Negali 
nusiskųsti, kaip vokiečiai kad skundžiasi savo didžiuoju beletristu, kuris 
savo tėvyne pasirinko tą kraštą, kuris jo egzistenciją geriau aprūpina. 
Negali skųstis tremtiniu rašytoju, kaip skundėsi vokiečių spauda savo 
didžiuoju dramaturgu, kad ne jis gyvenimą keičia, bet pats kaitaliojasi 
pagal gyvenimo kaitą. Mūsų rašytojas tremtinys stovi bendruomenės 
tarnyboje. Bet tarpusavio bendradarbiavimą, rašytojo ir bendruomenės 
pareigas vieni antriems reikia sąmoningai ir sistemingai suorganizuoti. 
Tada turėsim pagrindo tikėti, kad tremtinys rašytojas atkakliai stovės 
bendruomenės dvasinio gyvenimo priekyje, su bendruomene kentės 
dabartį, su ja sykiu stengsis pakilti kutūriniame lygyje ar bent ne
prarasti iš tėvynės išsineštojo.
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E. Tautginas

MORALĖ IR MOKYKLA*)
1. Moralė pasaulėžiūros susiformavime

a. Politika ir mokykla
„Jaunuomenės auklėjimo darbu užsiima juk ne vien mokykla ir ne 

vien religijos mokytojas, o drauge su šiais abiem faktpriais visas socia
linis gyvenimas, kuriame vaikas yra, sako P. Barth. (Barth Paul, Die 
Notwendigkeit einer System. Moralunterrichts, Leipzig 1919, p. 28). 
Tas „socialinis gyvenimas“ yra ne kas kita, kaip gyvenimo politika. 
Ir toje gyvenimo politikoje stovi mokykla, kuri ruošia būsimą sociali
nio gyvenimo bendruomenę. Ta bendruomenė, kaip gyvasis šaltinis, 
pasipildydama naujomis, kūrybinėmis jėgomis, evoliucijonuodama, kuria 
naujas, atseit tobulesnes, socialinio gyvenimo formas ir lytis. Tuo 
pačiu j tų naujųjų formų ir lyčių tūrį patenka ir mokykla, atitinkamai 
pakitusi. Mokykla, suprantama, negali pasilikti nuošaly kuriant naujas 
socialinio gyvenimo formas ir tuo būdu mokykla įtraukiama į gyveni
mo politiką. Atsižvelgdama į gyvenimo politiką, mokykla vis ieško 
naujų auklėjimo metodų 'ir formų. Laikas nuo laiko kyla naujos, 
moderniomis vadinamos, auklėjimo reformos, kurios stengiasi surasti 
būdą nugalėti sunkią dvasinio gyvenimo krizę įstant dorinę žmogaus 
prigimtį socialinės politikos centran. Tačiau reformoms tiek socialinis 
gyvenimas, tiek auklėjimas nėra imlūs. Dažnai reformos būna atneš
tos iš kitų kraštų ir, kaip tokios, gauna vardą „importuota prekė“. 
Iš pradžių nors ir susižavi retas, bet greit viskas išblėsta ir gyvenimas 
eina vėl ta pačia linkme.

Senosiose valstybėse jei ir buvo kalbama apie reformaciją, tai tik 
apie tokią, kuri nebuvo priešinga nusistovėjusiai tvarkai ar padėčiai. 
Nė vienas reformatorius nė negalvojo savo reformomis prieštarauti 
nusistovėjusioms taisyklėms! Visai kitaip darėsi vėlesniais laikais, o 
ypatingai, dabartyje. Vyriausybės greitai pajungė mokyklą tarnauti 
savo reikalams. Tą mokyklos pavergimą mes ypatingai ryškiai paste
bime 20 — tojo amžiaus pirmoje pusėje. Daugelyje valstybių auklė
jimas buvo suplaktas su vienos pažiūros principais ir, tiesiog, suval
stybintas. Vietoj vienos bendros, universalios auklėjimo linijos, pasau
lyje radosi dešimtys auklėjamųjų idėjų, srovių bei pažiūrų. Atsirado 
fašistinis auklėjimas, nacionalsocialistinis auklėjimas, komunistinis 
auklėjimas, japonų tautiškasis auklėjimas, socialistinis auklėjimas, 
tarptautinis auklėjimas, demokratinis auklėjimas ir 1.1, ir 1.1.' Kiek
vienas iš jų turi savo tikslus, uždavinius, priemones ir normas. Dau
gelis jų yra diametrialiai priešingi vieni kitiems, turį savo auklėjimo 
sistemas, sukurtas išeinant iš tos pažiūros taško tiek į socialinį gyve
nimą, tiek į dvasines — moralines vertybes. Už kiekvienos tokio auklė- 

») Dedame kaip diskusinį
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jimo sistemos stovi ar stovėjo moderniai ginkluotos gausios armijos, 
kurių dispozicijoje yra ar buvo dideli materialiniai ištekliai ir ta 
kryptimi išauklėtos valstybės ar jos dalies piliečių dvasinė galia. Dėl 
tos pačios priežasties daugelyje valstybių vyko tikras chaosas auklė
jamųjų vertybių interpretavime ir orientacijoje. S i a m e g i dešimt
mety mokslo metai nešė kitą auklėjimo krypti, kitas auklėjimo meto
dus ir kitą auklėjamosios medžiagos turinį.

Tokius skaudžius mementus labiausiai sukrečiančiai pergyvena mo
kykla. Reikia neužmiršti, kad su politiniu perversmu valstybėje (nes
varbu ar tas perversmas būtų įvygdytas vidinių ar išorinių jėgų) ir su 
auklėjimo sistemos pakeitimu, keičiamas ir mokyklų vadovybės bei 
aktyvusis mokomasis personalas. Gal būt niekas neneša tiek daug peda
goginės žalos mokyklai, kiek kaitaliojimais jos vadovų, auklėtojų, nes 
kiekvienas iš jų jaučia dvasinę atsakomybę už jam patikėtus auklė
tinius ir, būdamas susigyvenęs, pergyvena skaudų vidinį sukrėtimą, 
kadangi auklėtojas į kiekvieną auklėtinį ideda savo sielos, savo širdies. 
Tiek auklėtojas, tiek mokyklos vadovas išsiskirdami pasidalina šiltais 
žodžiais su savo auklėtiniais. Naujasis vadovas ar auklėtojas irgi suspa- 
žindamus su mokiniais, pasisako pagrindiniais auklėjimo klausimais. Ir 
štai vienų kalba nuo kitų skiriasi griežtai priešingu mokyklinio darbo 
supratimu, įsitikinimais, dorove. Ir neretai lyg apsvaigęs klausosi jauni
mas, stebisi, ir nieko suprasti negali. Jie nežino kurių klausyti ir kur 
yra teisybė. To neužtenka. Su nauju politiniu posūkiu pakinta ne tik 
mokyklų vadovybės ir auklėjamasis personalas, bet net auklėjamosios — 
mokomosios priemonės. Pav. vadovėliai, knygos, dainos ir jų muzika, 
gerbtinų asmenybių paveikslai, mokyklos puošmenos, įvairūs simboliai 
einą pavyzdžiais ir t. t., neskaitant jau visiomeninių auklėjimo prie
monių, kaip kinas, teatras, radio, laikraščiai ir pan. Vien Lietuvoje per 
visai trumpą, palyginti, laiką įvyko tokie 4 pagrindiniai- auklėjimo 
sistemos pasikeitimo atsitikimai! O tokių kraštų Europoje buvo ir 
yra daug!

Suprantama, kad visi tokie įvykiai stabdė jaunimo dvasios plėto
jimąsi ir neleido kristalizuotis doriniam-moraliniam jaunuolio charak
teriui.

Sakysime, kad mes galėtume visa tai užmiršti, nes ne vieno manymu, 
tai buvo tik laikinis atvejis. Karas praėjo, tiesa, bet karo metu brendęs 
jaunimas liko su tų idėjų ar ideologijų pagrindų atspindžiais, kurios 
vyravo karo metu. Tačiau žmogus būna auklėjamas tik vieną gyve
nimo perijodą. Vėliau reiškiasi tik saviaukla, apie ką mes čia nekal
bame. Antra, dabartinis auklėtojų uždavinys ir yra — gerai pažinti bu
vusią padėtį, ją išstudiuoti ir imtis kokių nors priemonių prieiti prie 
tokio jaunikio. Ir trečia priežastis, kuri verčia mus apie tai kelbėti — 
tai netikrumas: mes nežinome, ar dar neateis tokia pati maišatis, 
chaosas, kokia jau buvo ir ar gyvenimas nepareikalaus iš auklėtojo 
vėl to paties, ko buvo pareikalauta praėjusiame kare.

Sekant Clausewitz žodžiais: „Karas yra, politikos tąsa kitomis prie
monėmis“ (Spranger Ed.7 Psychologic des Jugendalters, Leipzig 1930, 
13 laida, p. 213) ir Spranger........ karas yra politikos fiasko“ (Ten pat,
atrodo, kad karas yra ta pati politika, tik reiškiasi ne diplo-
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matija, bet jėga. Karo meto mokykla irgi remiasi jėga. O prievartinė 
mokykla, toli gražu, nėra ta mokykla, kuri auklėja individe visas žmo
giškąsias ir dieviškąsias jo savybes. Antra vertus, pedagogika siekia 
idealios mokyklos. Mokyklos kuri nieko bendro neturėtų su politika. 
Nereikia šios minties suprasti vienašališkai: mokykla turi eiti kartu su 
gyvenimu, kadangi ji jame bręsta ir tobulėja, mokykla negali būti at
sieta iš visuomeninio ir socialinio judėjimo. Priešingai, ji turi būti 
centre to gyvenimo. Tačiau, noriu pasakyti, kad mokykla nenukryptų 
nuo savo tiesioginio tikslo, uždavinių ir esmės. Mokykla turi nedaly
vauti politikoje savo esme, savo turiniu, savo prigimtimi. Moky
kla per visas audras turi stovėti nelyginant uola, nekisti savo ben
druose principuose ir kurti pozityvias vertybes, uni
versalias idėjas.

Auklėjimas yra pastovus vyksmas ir vientisas, suformuotas sistema- 
tingu būdu jau šimtmečiais išbandytomis priemonėmis ir kaip toks, jis 
negali būti velkamas ant kiekvieno „politinio kurpalio“, nelyginant 
senas batas. Priešingu atveju mokykla yra tik politikos įrankis, tarnaitė, 
kuri slaugo ir auklėja politinę idėją —■ šia prasme, „politinį kūdikį“. 
Kol tokia padėtis tęsis, moraliniu asmens formavimas mokykloje, pilna 
prasme, nėra įmanomas. Tokiu būdu mokykla neneša gerų rezultatų ir 
pasitikėjimas ja krinta. Visai teisingai jau prieš 50 metų vieno prancūzo 
buvo pastebėta: „Papročiai negali pagerėti, kol politika, suderinta 
su morale, negvildens tautų gerovės klausimų ir į auklėjimą ne
kreips jo svarbą atatinkančio dėmesio; tol, kol auklėjimas bus aplei
stas, išmintis persekiojama, jaunuomenė pasmerkta, negalima laukti, 
kad matytume žmones geresnius ir laiminingesnius“ (Die Moral im 
offentlichen und privaten Leben, Leipzig 1897, p. 21).

Tas kaip tik ir verčia mus šiuos visus klausimus visumoj nuodugniai 
pagvildenti.

b. Mokyklinis jaunimas pasaulėžiūrų kovoje
Kas yra pasaulėžiūra? Į šį klausimą atsako ir tinkamą pasaulėžiūros 

apibrėžimą duoda J. Schroetler, būtent,: .Pasaulėžiūra yra pasaulio, t. y. 
reiškinių visumos pamatymas, supratimas su jo esme ir prasme, su jo 
kilimu ir tikslu, jo verte, jo reikmenimis ir reikalavimais. Šitas vaizdas, 
kuris tikroje pasaulėžiūroje paremtas objektyviais pagrindais, gali būti 
įgytas naiviai ir moksliškai, bet taip pat ir refleksiniai filosofiškai. Iš 
jos išplaukia betarpiai tam tikra laikysena pasaulio atžvilgiu, vertinan
tis sprendimas apie jo dalis ir jo visumą, turįs lemiamos reikšmės 
praktiškoje veikloje.“ (J. Schroeteler, Lexikon dėr Paedogogik der 
Gegenwart, herausg. Dr. J. Spieler, Freiburg i. Br. 1932. p. 1265). 
Natūralu, jei vaikas, būdamas kad ir įprastose sąlygose, veikiant 
aplinkai susidaro savo pasaulėžiūrą. Ši, natūraliu būdu įgytoji pasau
lėžiūra, bręstant galvosenai, mokslo žinioms ir, apskritai, intelektui, vis 
plečiasi, kol pagaliau apima visus daiktus, visus reiškinius ir viso 
gyvenimo kompleksą. Tokiu būdu sudarytoji pasaulėžiūra yra pastovi, 
patvari ir ilgainiui susilieja su individo charakteriu bei dvasiniujo 
turiniu.

Tačiau, deja, dabartinis gyvenimas rodo ką kita. Reti atvejai yra 
dabar natūraliai susidaryta pasaulėžiūra! Priešingai, pasaulėžiūra dažnai
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buna primesta. Mokyklinis jaunimas nuo pirmų mokyklinių metų iki 
abitūros yra įvairių pasaulėžiūrų įtaikoje.

Įvairios pasaulėžiūros grumte grumiasi dėl jaunimo ir visokiomis 
priemonėmis perša jam savo pažiūras. Už pasaulėžiūros dažnai stovi 
politinė partija, kuri yra tiesioginiai suinteresuota savo bendramanių 
prieaugliu. Kartais net tokie judėjimai, kaip sportas, būna įtraukti į 
tokį pasaulėžiūrų kovų lauką. Kovoje už savo pasekėjų kiekybę, bet ne 
kokybę, nesilaikoma nė paprasčiausių dorinių papročių, jau nekalbant 
apie moralinius principus .ar asmeninę savigarbą. Pačios pasaulėžiū
ros, moralė dažnai būna abejotina, arba net visai be jokios moralės. 
Paimsime keletą pavyzdžių:

1. Viena politinė organizacija mokiniams pažadėdavo tuoj baigus 
mokslą surasti gerą tarnybą ir tą pilnai įvykdydavo.

2. Viena organizacija išmokėdavo vienkartinę sumą pinigų įstoju
siam naujam nariui ir atitinkamą sumą jį suverbavusiam.

3. Viena organizacija turėjo klubą, kuriame savo nariams 50°/o pi
giau nūs tatytos kainos pardavinėjo rūkalus ir svaigalus. Mokykli
niam jaunimui taip pat.

4. Viena pasaulėžiūrinė srovė laike kiną, į kurį narius-moksleivius 
leido veltui.

Tokių pavyzdžių yra daug. Jeigu dar imtume už „pavyzdžius“ įvai
rų melą, šmeižtus, apkalbinėjimus, iškoneveikimus kitaip manančių 
adresu, tai gausime pilną vaizdą apie kaikurių pasaulėžiūrų „moralę“.

Ir štai tokioje aplinkoje auga mokyklinis jaunimas ir tokios sąly
gos formuoja jo pasaulėžiūrą.

Mes negalime būti vienašališki ir manyti, kad jaunimo pasaulėžiū
rai formoti nereikalinga aplinka bei jos įtaka. Taip. Bet ši įtaka turi 
būti pedagoginių normų ribose ir saistoma jos uždavinių. Todėl pa
saulėžiūros sudarymas turi išeiti iš pedagogikos tiklsų ir negali būti 
patikėtas pripuolamiems visuomeniniams — užmokykliniams veiks
niams. Tas pats Schroeteler šitaip nusako pedagoginius uždavinius 
formuojant jaunuolio pasaulėžiūrą: „Centrinė pasaulėžiūros reikšmė 
žmogaus švietime, atsižvelgiant į bręstančio žmogaus vidujinį augimą, 
yra dviguba: pirmiausia, kad vaikams tinkamu būdu būtų perduota 
tinkamai parinkta pasaulėžiūra, kur svarbus vaidmuo tenka ne vien 
tik mokymui, bet taip pat ir iš pasaulėžiūros išplaukiančiais vertini
mais pripildytai aplinkumai, nes vidujinė vaiko laikysena formuo
jama visos aplinkos ir jos įtakų. Šią pagrindinę pasaulėžiūrą reikia 
plėsti augant ir stiprėjant vaiko sugebėjimams, ją gilinti ir padaryti 
vis tikresne ir kritiką atlaikančia vidujine jauno žmogaus laikysena.“

Kol vyks pasaulėžiūrų kova apskritai, tol jaunimas bus vienu iš 
svarbiausių tų kovų objektu. Ir, reikia manyti, kad visa ši kova su
silpnina jaunuolio pajėgumą bendrame mokslinime. Todėl tiks
liausia būtų — pasaulėžiūrinį — politinį auklėjimą 
įvesti tik į mokyklos sienas, įnešti jį į bendrąjį la
vinimą, pa v., kad ir visuomeninio ugdymo vardu ž e -
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mesnėse gimnazijų klasėse, o aukštesnėse prijungti 
prie filosofijos. Tokiu būdu pasaulėžiūros formavi
mas šalia natūralaus būdo, kartu vyktų su mokslini
mu, su intelekto brendimu, jungtųsi su dorinio-mo- 
ralinio charakterio susidarymu. Tada pašaliniai veiksniai, 
neturėtų tiek jtakos į mokyklinį jaunimą. Mokyklinis jaunimas, ne
turėdamas progos ir teisės dalyvauti bet kokiose užmokyklinėse or
ganizacijose, draugijose, klubuose (neišskiriant sporto), neturėtų kitų 
autoritetų, išskyrus mokytojus — auklėtojus.

Būdami objektyvūs, pripažinsime, kad ir tokiu būdu sutvarkius pa-' 
saulėžiūros formavimą, neišvengsime paklaidų, nes pačioje mokykloje 
rasis įvairiausių pasaulėžiūrū atstovų mokytojų tarpe, kurių kiekvie
nas veiks sava kryptimi. Tačiau čia bus tik vienintelė ši pa
klaida, kuri dar susilpnėja tuo, kad auklėtojas jaučia dvasinę pa
reigą kreipti mokinius dorine linkme, nes auklėjimas yra grįžtamasis 
poveikis. Antra vertus, pasaulėžiūros esmė pagrįsta žmogaus dvasiniu 
idealu, kuris kuria, formuoja ir nustato visus auklėjimo bei ugdymo 
linkmės tikslus.

Kiekvienas auklėtojas turi savo dvasinį idealą, kuris glūdi jo pa
saulėžiūroje. Jeigu taip, tai pasaulėžiūros formavimą atiduoti tik moky
klai, jaunimo doriniam charakteriui nėra pavojinga. Be to, moky
kla yra išaugusi iš pedagogikos praktinio patyrimo ir yra užinteresuota 
objektyviai nušviesti mokykliniam jaunimui gyvąsias vertybes, daiktų 
esmę ir tarpusavio santykius. Mokyklai rūpi išlaikyti tautos prieauglį 
sveiką, dorą, religingą, pozityvų, kūrybškai nusiteikusį, kad šis pilnai 
pajėgtų pasisavinti tautos dvasią ir ją perteikti sekančioms kartoms. 
Tokių intencijų neturi politinės partijos ir pan. organizacijos. Todėl 
istorija už tautos klaidas kaltina tik mokyklą. Mokykla šią šventą sa
vo misiją jaučia ir supranta ir todėl savo pareigas, vidine prasme, at
lieka sąžinigai.

Pasaulėžiūrų kovą, kuri reiškiasi nesąžiningu . ir asmens vertę 
žeminančiu būdu, negali būti mokyklos toleruojama. Moralinis jauni
mo charakteris tokiais veiksniais ne tik žalojamas, bet tiesiog naikina
mas. Tuo pačiu naikinami bendrieji moraliniai principai į kuriuos 
įeina ir tėvynės meilė ir tautinė savigarba ir kt. Dėl to mokyklinis 
jaunimas neturi būti leidžiamas į tokių kovų ar veiksmų sūkurį: jo 
pasaulėžiūrą formuoja mokykla kartu su visu fiziniu ir dvasi
niu intelekto brandinimu.

c. Auklėtojo asmenybė — kertinis akmuo formuojant jaunuolio 
pasaulėžiūrą ir moralę.

Auklėtojas kaip asmenybė gali tiek įtakos turėti į augantį žmogų, 
kaip niekas kitas ir ta įtaka gali žymiai pedėti jo asmenybės formavi
mui. Gamta ir tautos bendruomenė, papročiai ir religija, menas ir 
mokslas, istorija bei bet kokie žmonijos kultūros laimėjimai, šios visos 
jėgos kasdien ir kas valandą veikia kultūros žmogų. Kiekvienas susi
pratęs suaugęs žmogus turi moralinę pareigą prieš augančią kartą pa
gal savo sugebėjimus perduoti žmonijos sukurtus kultūros lobius, ant
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tiek, kiek kiekvienas kultūros nešėjas gali būti auklėtoju platesne 
prasme . Tačiau šiam uždaviniui mes turime auklėtojo sąvo
kos apimtį apriboti profesiniu jaunuomenės auklėtoju. Auklėtoju, šia 
prasme, būti nėra kiekvieno asmens reikalas. Kadangi jo uždavinys 
yra toks didelis, toks sunkus ir atsakingas, privalo jis būti tinkamas 
specialiai šiai profesijai. Auklėtojas yra iš aukščiau vadovaujama, nu
matanti asmenybė. Profesinis auklėtojas talkininkauja tėvui, apgailėtinu 
būdu dažnai jį net pavaduoja. Jo paskirtis yra vaiką įvesti į didžiuo
sius dvasinius kompleksus, kurie tėvams paprastai nepasiekiami ne
žiūrint tėvų paslankumo ar nepalankumo. Auklėtojas nebėra laikomas 
neklystančia didybe arba paskutine instancija, jis daugiau stovi drauge 
su auklėtiniu prieš švietimo gėrybes, rodo jam kelius joms pasiekti, 
taip pat kelius, vedančius už jo autoriteto ribų, taip pat ir už jam 
priprastos srities ribų; apie save žinodamas, esąs labai ir labai pri
klausomas narys ir niekados negalįs būti užbaigtas autoritetas, jis pri
valo tolerantingai žiūrėti į auklėtinio charakterio vystymąsi ir jo to
bulėjimą, dažnai vykstantį ne jam suprantama prasme. Atsižvelgiant į 
tai, kad tikėjimas autoritetu jau nebalaikomas iš anksto duota sąlyga, 
iš auklėtojo vis labiau ir labiau atimama išorinė auklėjimo galia kaip 
auklėjimo priemonė. Bendra laiko dvasia pilnai atitinka vieną pa
grindinę medicinos mintį. Humaniškas elgesys turi pirmenybę pries 
prievartinę discipliną! Todėl auklėjimas neišvengiamai yra nukreiptas 
į pasitikėjimo stiprinimą. Auklėtojas savo įtaką auklėtiniui striprina 
ne iš viršaus, o iš apačios. Savo vidujinį, žmonišką pranašumą prieš 
auklėtinį jis turi pareikšti daugiau draugiškai, negu valdančiai, tuo būdu 
iššaukiama nuolatinė įtampa tarp auklėtojo galios ir gyvenimiškumo.

Yra palinkimas jau auklėtojo išorei skirti tam tikrą reikšmę dėl 
auklėjimo sėkmės, o tai tuo labiau kuo jaunesnis yra auklėtinis. Galinga 
ir pajėgi asmenybė iššaukia pagarbą ir gražaus pavidalo įtaka retai kada 
nesukelia pagaunančio įspūdžio jaunuomenėje. Dažnai pirmas vaiko žvilgs
nis į gražų, linksmą veidą, iššaukia jo prielankumą, o nemalonių bruožų 
jis nesąmoningai jaučiasi atstumtas. Tačiau visuose šiuose išviršiniuose 
mokytojo asmenybės bruožuose vaiką jau kalbina mokytojo vidujinis 
gyvenimas, tuo būdu iš esmės tai pirmoje eilėje yra dvasiniai pranašumai 
ar trūkumai, kurie sužadinatą prielankumą ar kratymąsi. Pajėgiame vyro 
pavidale jis nujaučia pranašią valia, maloniame akies žvilgsnyje jis 
randa pasiaukojančios širdies meilę.

Tuo būdu stiprūs ir visapusiški sugebėjimai, sielos ir valios jėgos 
yra reiškiniai, kurie jungiasi pavyzdingo mokytojo asmenybėje. Jie ne
veikia pavieniui, vienas kitą pakaisdami arba net vienas kitam priešta
raudami, o yra vienas su kitu vieningai suderinti ir tuo būdu jo e-smei 
suteikia uždaros, vieningos, stiprios prigimties pobūdį. Ant kiek ji savo 
galvojime, jausmuose ir valioje remiasi gryno humaniško įsitikinimo 
principais, ant tiek ji pasidaro doriniu charakteriu. Tokiu jo lanksčiu 
vidujiniu išsilavinimu ir koncentracija yra paremtas pedagoginio takto 
tikrumas, lygiai taip, kaip jo apsisprendęs auklėjimo siekimas ir visa 
jo kalba ir veiksmai sudaro būtiną, natūralų, tvirtai nusistojusios, aiškų 
tikslą turinčios harmoniškos asmenybės pasireiškimas. Dabar žiūrėkime 
praktiškai, kas sudaro auklėtojo asmenybę ir kokiomis formomis ta 
asmenybė pasižymi bei reiškiasi.
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1. Pašaukimo meilė. Pašaukimo meilė apsprendžia visą moky
tojo veikseną. Ji yra tas šaltinis, iš kurio kyla patvarumas, kruopštu
mas, sąžiningumas, atidumas ir kitos panašios mokytojo dorybės, kurios 
padeda sutvarkyti darbo planą, surinkti medžiagą, gerai pasirengti 
pamokoms ir nuolatos tobulėti, auklėtis, kultūrėti savo pašaukime.

2. Meilė auklėtiniams. Auklėtojas, kuris nemyli to, ką 
auklėja, negali perduoti jam savo sielos, savo darbo dvasios, nes tik 
mylinti širdis, gali meilę kitame užkurti. Antra vertus, be meilės peda
goginis veiksmas yra šaltas, šiurkštus, atgrąsantis ir kaip toks, neprigy- 
ja, neranda atgarsio jaunųjų sielose. Goethe sako, kad tik iš to moko
masi, kuri mylime. Vaikų meilė savo mokytojui plečia jų širdis, šildo 
bei vaisina dvasinę dirvą, kad ji neštų šimteriopą vaisių. Kiekvienas 
vaikas reikalauja meilės ir yra jos vertas! Meilė leidžia pažinti vaikų 
sielos gyvenimą, būtį, teikia noro studijuoti jaunimo psichologiją ir gi
lintis į jaunimo palėkius. Auklėtojas be meilės jaunimui — tai kaip 
vėjas miške, kaip aidas. Kiekvienam auklėtojui šia brasme turi eiti 
pavyzdžiais Sokratas, Froebel, Pestalocci ir pan.

3. Pedagoginis t akta s. Pedagoginis taktas — viena iš vertin
giausių savybių, kurią turi auklėtojas. Kas neturi takto — tas neturi 
nieko! Taktas — galima išsireikšti, yra asmenybės siela, kuri 
eidama iš vidaus, reiškiasi išoriniais aktais. Pedagoginis taktas mokyto- 
jui-auklėtojui reikalingas kasdien, kas pamoka. Pav. auklėtojo objekty- 
vumas-yra takto pažmys, o asmeniškumas — netaktas. Jeigu mokytojas 
— auklėtojas išsiskiria sau vadin. „klasės mylimuosius“ ir kitų akyse 
teikia jiems privilegijas, statydamas geresnius pažymius, nebausdamas 
nė mažiausiu papeikimu ar sugestija už prasižengimą, mažiau užduo
damas darbo į namus ir 1.1., tai jis daro neaprašomą pedagoginj netaktą. 
Toks pat bus pedagoginis netaktas, jei mokytojas-auklėtojas proteguoja 
įvairių aukštų pareigūnų (ministerių, direktorių, profesorių, viršininkų 
ir p. k.) vaikus, teikdamas įvairių lengvatų. Dar didesnis auklėtojo 
netaktas, jei jis — ji reiškia kažkokių „šiltų“ jausmų išskirtai klasės 
mergaitei ar berniukui. Sis elgesys griauna visą mokytojo autoritetą. 
Prie netakto priklausys ir kantrybės neturėjimas — nekantrumas. 
Mokiniai stebi mokytojo nervuotus judesius ir dar labia neklauso. Prie
šingai, kantrybė, rodo stiprią mokytojo vidinę konstrukciją ir susivaldy
mą. Pyktis priklauso irgi prie netaktiškų elgesių. Pav., mokinys iš ne
tyčių, nieko blogo nemanęs, pasako ką nors negera mokytojo adresu. 
Mokytojas staiga supyksta ir net būna reikalingas mokinio ar visos 
klasės atsiprašymo. (Mano praktikoje buvo toks įvykis: vienam auklėto
jui per baigiamąjį mokyklos aktą, visai ne dėl klasės kaltės, buvo 
neįteikta gėlių, tuo tarpu, kada kitiems klasių auklėtojams tai buvo 
padaryta. — Auklėtojas tiek užpyko, kad tik man pačiam tam tikru 
būdu įsikišus, reikalas buvo sutvarkytas. Iš tikrųjų taktas yra 
asmenybės siela.)

4. Auklėtojo dorovingumas ir moralė. Negana pilnai 
asmenybei būti taktiškai, turėti darbo meilę ir vaikų pamėgimą. Reikia 
dar turėti dorinius moralinius principus ir praktikuoti religinį 
gyvenimą. Religingas mokytojas-auklėtojas, kuriame tuo pačiu
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reiškiasi ir dorinis-moralinis jo charakteris, geriausiai atlieka savo 
pašaukimo pareigas. Ypatingai svarbu dorinis-moralinis auklėtojo 
praktinis gyvenimas. Reikia neužmiršti, kad apie savo auklė
toją mokiniai viską žino, nes jie irgi gyvena toje pačioje visuomenėje, 
kurioje ir auklėtojas. Taigi jo dorovingumas / praktinis dorovingumas!/ 
tik patvirtina jo kalbą, veiksmus, laikyseną mokinių akyse.

Šitaip suprasta ir įvertinta auklėtojo-mokytojo asmenybė eina kerti
niu akmeniu formuojant moralinę ir pasaulėžiūrinę jaunimo dvasią. 
Ant tokio kertinio akmens gali stovati tvirčiausias dvasinis pastatas, 
iš kurio kartų kartoms kils dorinė-moralinė-religinė liepsna. Tokia 
auklėjamoji asmenybė savo vidine valia savo pavyzdžiu, išorine laiky
sena, savo žodžio ir minties galia paveiks kiekvieną augančią dvasinę 
būtybę ir palenks po savo galingos asmenybės sparnais. (B. d.).

v
Dr. Z. Danilevičius

x MOKYKLINĖS HIGIENOS GAIRĖS
Mokykla, apart prievolės lavinti dvasią ir mokslinti jaunuolį, turi 

taip pat ir kitą svarbią prievolę — rūpintis normaliu kūno vystymusi 
ir apsaugoti kūną nuo kenksmingų aplinkos veiksnių. Kaip šitą prie
volę geriausiai atlikti, nurodo mums higienos mokslo šaka — mokyklos 
higiena. Kas yra svarbiausia ir labiausiai verta žinoti iš mokyklinės 
higienos, noriu šiandien čia paduot. Mokytojui tos žinos bus visada 
naudingos. Jei jis jų šiandien ne visur galės pritaikinti dėl ypatingų 
tremtinu gyvenimo sąlygų, tai tos žinios jam bus naudingos prisiminti, 
kad vėliau — beatkuriant naują ir tobulesnį mokyklų būvį išlaisvintoje 
Tėvynėje, tas žinias sėkmingai galėtų pritaikinti.

I. ASMENINE HIGIENA *

A. Apsauga nuo apkrečiamųjų ligų
Mokykloje kontaktas nuo mokinio į mokinį lengvas. Šitas užkrėti

mo kelias yra lengviausias. Tačiau ir kiti užsikrėtimo keliai, esant 
draugėje didesniam asmenų skaičiui (klasė), per daiktus, valgį, rūbus ir 
pan., yra žymiai palengvinti.

Pagal prof. Gaemtner'į mokykla turi keturius būdus kovai su infek
cijos plitimu:

1. Izoliuoti apkrečiama liga susirgusį j į.
2. Izoliuoti iš klasės tuos mokinius, kurių šeimose tam tikri užkre

čiami susirgimai pasirodė (pasitarus su gydytoju) arba tuos, kurie turėjo 
artimą kontaktą su užkrėtimo židiniu.

3. Tam tikrų epidemijų metu visai uždaryti mokyklą arba bent kai 
kurias klases (jei tose klasėse jau pasirodė pavojingų susirgimų),
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Kada vėl klasę ar mokyklą galima atidaryti, aišku, sprendžia gydy
tojas. Čia minėsiu tik tuos dalykus, kurie svarbūs žinoti pedagogui, 
bet ne medikui.

4. Paskutinioji priemonė yra — nuolatinės švaros palaikymas ir — 
reikalui esant — dezinfekcija.

Aš dar pridėčiau:
5. Bendras mokinio kūno (nuolatinis) grūdinimas, siekiant suda

ryti didžiausią natūralinį atsparumą ligoms (mityba, sportas, darbo 
racionalizavimas ir 1.1.).

6. Skiepijimai, kaipo nepaprastai svarbi priemonė, ypač šiais laikais,
veikianti prieš infekcijas preventyviniai. ,

•

B. Mokyklinės ir mokyklos aplinkoje dažniau pasireiškiančios ligos

Yra eilė ligų, kurių etiologijoje (ligos susidarymo priežastyje) dideli 
vaidmenį vaidina mokyklos aplinka. Tas ligas vadiname mokyklinėmis.

1. Mitybos sutrikimai dažniausiai pasitaiko pirmuoju metu pradėjus 
mokyklą lankyti. Dažnai vaikai retenka apetito ir suserga viškinamojo 
trakto sutrikimais dėl pasikeitusios aplinkos: nervinių įspūdžių įtakoje, 
dėl ilgesnio sėdėjimo klasėje, dėl kitos gyvenimo tvarkos (nebeįprastu 
laiku valgo, miega ir pan.). Dažniausiai šitie sutrikimai yra nereikš
mingi, savaime nyksta apsipratus mokiniui su mokykla, jeigu, žinoma, 
tik yra galimumo iš viso normaliai maitintis. Čia svarbu: kad mokinys 
galėtų laiku valgyti, kad valgytų bent tris kart į dieną šiltą maistą, kad 
maistas būtų mišrus, gausus daržovėmis, pakankamai kaloringas ir turįs 
daug vitaminų.

2. Galvos skausmai dažnai esti tik simptomas kurios nors ligos. 
Taįįiau vaikai dažnai gauna pastovius galvos skausmus ir kraujavimą 
iš nosies dėl: netinkamo klasės vėdinimo, perdidelio įtempimo darbe 
netinkamo persunkaus apsirengimo, nenormalios laikysenos berašant, 
besėdint, dėl regėjimo ydų.

3. Stuburo iškrypimai yra kelių rūsių.
Lordozė j— susikūprinimas ir atkišimas menčių yra pasėka ben

dro silpnumo, o mažiau įpročio dalykas. Reikia iš viso tokio jaunuolio 
organizmą stiprinti, drauge prižiūrint tiesaus sėdėjimo mokyklos suole 
ir atliekant eilę raumenis lavinančių gimnastikos pratimų.

Skoliozė — stuburo iškrypiams į šalį — yra dar dažnesnė yda ir 
kaip tik pareinanti nuo netinkamo sėdėjimo mokyklos 
suole. Eulenbergo statistika rado, kad iš 1000 skoliozės atsitikimų 
877 buvo susidarę mokyklos įtakoje 6—14 metų vaikams. Labai dažnai 
tad šią ydą vadina mokykline arba „rašymo skoliozė“. Panašiai yra 
su kyfoze.

4. Regėjimo sutrikimų tarpe dominuoja trumparegystė. Pagal 
Cohr's statistiką pradinėse mokyklose myopų (trumparegių) skaičius 
siekia 5 °/o, o gimnazijose jau net 26,2 %. - Erismano statistika skirsto: 
myopų esą net apie 35 °/o (daugiausia pirmose gimnazijos klasėse), hyper-
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metropų (tolregių) — apie 40 ’/o (ypač vyresnėse gimnazijos klasėse), o normalaus regėjimo gimnazistų — vos apie 25 %. Ar mokyklos darbas turi įtakos į regėjimo sutrikimus? Dažniausiai jie būna i g i m - " t i. Tačiau mokyklos darbas gali kiek pabloginti trumparegystę, nes susidaręs didesnis spaudimas akyje (nuo pavargimo) pakeičia akies obuolio ašies ilgį. Todėl yra svarbu: 1) nepervarginti akių (tinkamas mokyklos apšvietimas, darbo racionalizavimas ir 1.1.) ir 2) laiku patikrinti mokinių akis ir reikale pritaikinti akinius.5. Įdomiausioji mokyklos įtakos sfera vaiko augimui yra psichinio vaiko vystymosi eiga. Dalinai apie tai esu kalbėjęs pereitame šio žurnalo numeryje („Vaiko psichinio vystymosi fiziologija ir patologija“). Čia yra plati ir svarbi sritis pedagogui — auklėtojui, stebėti įgimtuosius vaiko psichės savumus, atskirti ydas, lenkimas ydas taisyti, apsaugoti mokinį nuo įvairių liguistų dvasinių būklių susidarymo (nuo menkavertiškumo komplekso, nuo vergiškojo — paklusnumo komplekso, kaip Freudas sako, ir pan., o labiausiai nuo bendrinės neurastenijos išsivystymo).6. Mokykliniame amžiuje dažnai prasideda pirmieji dantų gedimai. Svarbu laiku tikrinti ir taisyti dantis.7. Apie tuberkuliozę yra kalbėtina lygiai tiek pat mokykliniame amžiuje, kaip ir bendrai. Čia . svarbu: laiku tikrinti sveikatą, sudaryti galimumą normaliai dirbti, maitintis, gyventi ir 1.1. Išpildymas bendrųjų mokyklinės higienos reikalavimų iš viso yra svarbus žingsnis kovoje su tuberkulioze.8. Švara padeda išvengti parazitų, odos ligų ir pan.9. Kalbos ydos, mikčiojimas yra ■ laiku pastebėtinas ir perduotinas gydymui. Reikia neleisti, kad tokios ydos būtų kitų mokiniu pajuokos objektu. Dažnai vaikams su šitomis ir pan. ydomis esti naudingos specialios mokyklos, ar bent specialios klasės.
C. Mokymo ir mokymosi higienaPirmoji sąlyga yra, kad prieš 6 amžiaus metus mokiniai nepradėtų tikro mokyklos darbo ir labai pamažu ir sistemingai būtų Įtraukiami į darbą. Pradedančiam gana 2 ar 3 — jų darbo valandų dienoje. Svarbu — nepervarginti mokinio.Reikalinga dažnai keisti darbo temą (rašymo pratimus — su skaitymu, dainavimą su matematika, piešimą su istorija ir pan.). Negalima per ilgai laikyti sutelkus ties vienu punktu mokinio atidumą. Pamokų ilgis ir skaičius turi būti ribotas, reikia irgi apgalvoti kiekai laiko duodama mokiniui namų darbų. Pamoka tyrame ore, ypač fizinio lavinimo pamokos įterptinos tarpe sunkesnių teorinių pamokų.Prieš piet vaikas yra visuomet daug patvaresnis darbe negu popiečio valandomis. ZPertraukos tarpe pamokų turi būtinai būti sunaudojamos žaidimui kad davus progos išsiblaškyti ir leidus fizinio mocijono keliu išsišeii jaunuolio kraujo apytakai.Mokyklos gydytojo institucija yra skirta ne vien tik gydymui ar profilantikai pravesti. Yra labai svarbu, kad mokyklos gydytojas tartų
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savo žodj darbo planą sudarant ir aptariant, kad jis galėtų pakontroliuoti ir pamatyti darbo eigą klasės ir kad jo patarimai būtų {gyvendinami. Mokyklos gydytojas privalėtų būti medicininis auklėjimo (fizinio ir dvasinio) reikalų patarėjas.Pedagogai — auklėtojai kontakte su mokyklos gydytoju turėtų sekti ir: a) švaros palaikymą ir vėdinimą klasėse ir asmeninę mokinių švarą, b) mokinių maitinimą (tuo labiau, jei yra kokių nors papildomo maitinimo galimumų pačioje mokykloje), c) _ mokinių apsirengimo higieniškumą (rūbų švarą, šiltumas,' apsirengimo atitikimas metu laikui ir oro sąlygoms).
II. MOKYKLŲ STATYBA IR ĮRENGIMASA. Mokyklos pastatas privalo būti maždaug mokinių gyvenviečių centre, prie neperdidelio judėjimo gatvių, geriausiai — surištas su žaidimų aikšte ir sodu (apsauga nuo gatvės dulkių). Mokytojų ar tarnautojų butai turi turėti visai atskirus įėjimus.Žemutiniai aukštai skirtini mažesniems mokiniams. Laiptai turi būti nestaigaus kilimo ir papankamai platūs bei gerai apsaugoti turėklais. Koridoriai — nesiauresni 3 metrų, šviesūs ir lengvai valomi. Mokyklos pastate vengtina nišų, grimsų, bareljefų ir kitų sunkiau valomų vietų, įgalinančių dulkėms užsilikti. Salia klasių turi būti pakankamai prausyklų ir išviečių su visur gerai įrengtu šildymu ii' ventiliacija.Klasės turėtų būti įrengiamos tik vienoje koridoriaus pusėje. Klasės turi būti erdvios, bet lengvai mokinio ir mokytojo balso ir akies aprėpiamos, tad apie 6X9 metr. ploto ir apie 3,5—4 metrų aukščio. Kiekvienam mokiniui reikia skaičiuoti apie 1,5—2 metrų grindų ploto ir 5—8 kųb. metr. oro talpos. Geriausios grindys yra kieto lygaus medžio. Aprūpinimas geriausiu natūraliniu, o taip pat ir dirbtinių, apšvietimu yra būtinas! Kuodidesnis langų plotas ir kuo jų paskirstymas lygesnis, tuo geriau. Geriausia yra difuzinė šviesa, tad dirbtinis apšvietimas turėtų būti geriausiai netiesioginis (dengtomis lempomis). Tamsiausioji vieta klasėje turėtų būti nemažiau, kaip dešimčia žvakių / metrų apšviesta.Svarbu tinkamas ir koridorių bei kitų pagalbinių ruimų apšvietimas.Ventiliacija turi bazuotis dėsniu, kad 10 metų vaikas įkvėpuoja 10—12 itrų CO z (anglies dvideginio), o suaugės — 20 litru per valandą. Pagal Pettenkoffer — Rietschelio taisyklę, oras klasėje per valandą turi bent 2—3 kartus pasikeisti. Tam yra reikalinga pastovi ventiliacija per specialius įrengimus — ventiliatorius ir dar papildoma gera ventilacija atidarant kiekvienos pertraukos metų klasės duris ir langus.Šildymo įrengimai turi sudaryti, ypač rudens-žiemos —pavasario metu, pastovią ir pakankamą šilimą be didesnių negu 2° skirtumų tarpe atskirų patalpų temperatūrų. Klasių temperatūra turi būti 17—190 ribose. Šilima turi sklisti difuziniai, kad visose klasės vietose būtų maždaug vienodai šilta. Gal geriausias šildymo būdas yra — centrinis šyldy- mas vandeniu arba garais, tiktai svarbu dar ir oro drėgmė. Sveikesnis oras— sausesnis, bet ne visiškai be oro drėgmės. Prie centrinio šildymo
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dažnai tenka laikyti specialius vandens indėlius, iš kurių garuodamas 
vanduo nuolat palaiko pastovią oro drėgmę.

B. Mokyklos įrengimai turi atitikti mokyklos rūšį ir mo
kinių amžių. Daugiausiai gal tektų kalbėti apie mokyklos suolus. Suo
lų aukštis turi atitikti to amžiaus vaikų ūgį (maždaug 2/7—3/11 mo
kinio ūgio), kad mokiniai sėdėtų pilnai siekdami kojomis žemę. Suolų 
plotis turi būti apie 1/5 kūno ilgio, kad visa sėdynė remtųsi į suolą. 
Suolų atramos turėtų būti gana aukštos ir plačios, kad remtųsi į sė
dinčiojo liemenį ir nugarą (menčių sritį). Diferencija tarp suolo ir pri
taisyto rašymo pulto aukščio turi neprašokti 1/7 kūno ilgio, idant rašy
mas būtų patogus ir geriausios sąlygos regėjimui išlaikytos. Pulto lenta 
turi būti apie 40—50 cm. platumo ir bent kiek palinkusi mokinio pu
sėn. Pulto lenta turi bent kiek prasikišti pro suolo lentą ar bent su
sieiti (platumo prasme) kraštais, kad rašymo pultas būtų nepertoli nuo 
sėdėjimo suolo (neigiama diferencija).

Yra įvairių suolų sistemų, pagal būdus, kaip suolas pritaikintas sė
dėjimui ir stovėjimui, po kiek mokinių suole sėdi ir panašiai. Įvairios 
sistemos turi tam tikrų savo gerų privalumų ir ydų. Yra žinomos: 
Alberso, Vogel’io, Kunze, Columbus, Wackenroderio, Lickrotho, Barono, 
Hoehnerio, Lippmannę ir kitų autorių suolų sistemos. Į jų apra
šinėjimą čia neįsileisiu. Kas domėsis —“pasiskaitys specialioje litera
tūroje. Suolų dydis, Spiesso pasiūlyta metode skirstomas į numerius, 
pagal mokinių amžių, išeinant iš to amžiaus berniukų ir mergaičių ūgio 
vidurkio.

Rašymo priemonės turi būti taip pat pritaikintos. Rašomasis popie
rius turi būti baltas ar kiek gelsvas, o rašalas geriausias yra — juo
das. Kuo didesnis kontrastas tarp paišelio ar rašalo spalvos ir popie
riaus, tuo mažiau varginamas regėjimas.

Berašant sąsiuvinys privalo būti lygiai ties kūno viduriu. Sveika
tos sumetimais yra rekomenduojama statmenasis rašymas labiau, negu 
gulsčiųjų raidžių rašymas, nes gulsčiu raštu rašant sunkiau yra išlai
kyti normalią liemens ir galvos laikyseną. Svarbu stebėti kad bera
šant abiejų rankų dilbiai bent 2/3 — liais savo ilgio gulėtų ant rašy
mo pulto. Į kitas rašymo technikos smulkmenas čia nesigilinsiu.

Mokslo knygos turi būti taip pat aiškiu ir pakankamai stambiu 
raštu (šriftu) spausdintos. Geriausiai tinka vadinamasis korpusinis šrif
tas. Akių specialisto Cohno nuomone yra svarbu sekti, kad mokiniai 
nepervargtų ne vien ilgai blogą šriftą beskaitydami, bet ir iš viso, kad 
neskaitytų prie blogo apšvietimo ir netinkamoje kūno padėtyje (pav., 
gulėdami). '

C. Švaros palaikymas mokykloje. Mokyklos patalpas rei
kalinga šluoti ir valyti ne betarpiai prieš pamokas, bet žymiai anks
čiau (iš vakaro), kad sukeltos dulkės spėtų vėl nugulti. Geriausia yra 
peršluostyti kasdien visas patalpas, o taip pat sienas ir suolus su 
šlapiu skuduru ar pereiti su elektriniu dulkių siurbliu. Nuodugniai 
plautinos yra visos mokyklos grindys du kartu savaitėje, o išvietėse 
ir prausyklose — kasdieną. Kas 2—3 savaitės yra naudinga peršluo-
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styti visas grindis, sienas ir baldus su dezinfekuojančiais skiediniais 
(bėgamoji dezinfekcija).

III. Ypatingos mokyklų rūšys
Svarbu yra laiku atskirti mokinius su kūno ydomis (neregius, neby

lius ir pan.) ir juos auklėti bei mokslinti atskirose mokyklose, jas pri
taikant specialinėms sąlygoms, kurios reikalingos tam tikros kūno ydos 
kenksmingumo bendruomeniniame ir asmeniniame gyvenime sureduka- 
vimui iki minimumo.

Nepakankamai psichinai išsivysčiusiems ir mažesnio pajėgumo vai
kams yra įrengtinos specialios paruošiamosios arba „paskatinančiosios“ 
klasės (Forderklassen).

Silpniems ir ligotiems vaikams yra naudingos vasarinės miškų ir 
tyro oro aplinkoje įrengtos „stovyklinės mokyklos“.

Bendrabučiuose yra reikalinga atsižvelgti ne tik į mokyklinės higie
nos reikalavimus, bet ir į bendruosius gyvenamų butų ir maisto higie-r 
nos dėsnius. Grindų plotas, patalpų kubatūra, apšvietimas, šildymas, 
ventiliacija, dienotvarkė ir darbotvarkė bei mityba, turi neatitolti nuo 
bendrųjų higienos dėsnių optimalinio pritaikymo. Bendrabučiuose peda- 
gogai-auklėtojai turi daugiausia galimumų pilnai savo uždavinius dva
sios ir kūno auklėjimo srityje atlikti. Bendrabučiams nepa
prastai daug dėmesio privalo skirti ir mokyklos gy
dytojas. ' •

Mokinių poilsio namai, auklėjimo įstaigos ir 1.1, sudarytų mums 
dar daug temų kalbėti apie mokyklinę higieną.

Baigdamas noriu dar kartą pabrėžti ypatingą mokyklinės higienos 
reikalavimų žinojimo ir pritaikymo svarbą. Literatūros tuo klausimu yra 
labai daug, bet gal šiuo metu ši, kaip ir visa specialioji literatūra, yra 
labai sunkiai gaunama. Čia nurodysiu bent savo naudotą literatūrą.

1. Gartner, Handbuch der Hygiene
2. Weyl, Handbuch der Schulhygiene
3. Sūpfle, Hygiene des schulpflichtigen Alters 1930
4. Meinecke-Enke, Die Schulhygiene 1938
5. T. Hoffmann, Der Schularzt (straipsnių eilė Deutsche Med. Wochen- 

schrift — 1940).
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Dr. Ant. RamūnasPEDAGOGINIU MOKSLU KRIZĖ IR NAUJI KELIAI ’
X
(Tęsinys)

Ir natūralistinė ir humanistinė ir pagaliau, sociologistinė mo
kykla yra ne vienalytė, o daugialytė apsiraiška: kiek
viena trijų minėtųjų mokyklų bei pedagogikų turi maždaug po 10 
pedagoginių sręvių, kurios šiandien įprasta vadinti taip pat pe
dagogikomis. Taip kad šiandien priskaičiuojama iš viso apie 30 
pedagogikų ... *) Tiesa, kad panašią būklę galime šiandien konsta
tuoti ir kituose moksluose, sakysime kad ir psichologijoj2), bet 
idėjų chaosas pedagogikoj daug skaudžiau jaučiamas ir išgyvena
mas negu kur kitur: juk dirbdamas mokytojo darbą, netaikysi ir 
nesilaikysi keleto dešimties pedagogikų iš karto, o būsi priverstas 
daugiau ar mažiau laikytis kurios nors vienos sistemos bei pakrai
pos. Ir štai niekas taip skaudžiai neišgyvena ir negali išgyventi 
nūdieninės pedagoginių mokslų krizės, kaip ugdytojas praktikas. 
„Koks neįsivaizduojamai sunkus yra šiandien pedagoginis darbas 
ugdytojui', kada jis patenka į „pedagogikų“ sūkurį. Vienas reika
lauja socialinės pedagogikos, kitas individualinės pedagogikos, 
vienas skelbia religinę pedagogiką, kitas reikalauja pasaulietiškų 
mokyklų, vienas reikalauja tautinio ugdymo, kitas kosmopolitinės 
pedagogikos, pagrįstos natūralistiniais ar idealistiniais principais, 
kitas vėl moralinės pedagogikos arba asmenybinės pedagogikos, uti
litarizmo, intelektualizmo, voliuntarizmo ir t. t. Visos šios dabarties 
pedagogikos mąstymo pakraipos, kurios pedagogikos rūmą paverčia 
labirintu, yra tik ženklai, kad šiandien visiškai nesiorientojame, kas 
yra žmogus"’). Štai ši aplinkybė ir privertė pačius pajėgiausius pro
tus gilintis iš esmės į pedagoginių mokslų reviziją, žiūrint, ar nega
lima būtų rasti tam tikro vieningo pagrindo pedagogikoms sude
rinti ir pedagogikos mokslą pastatyti ant tvirtų neišjudinamų pamatų:

*) Kiekvienas šios pedagogikos bei pedagoginės srovės apibudinimas 
skyrium išeina iš šio rašinio rėmų.

2) Skt. Henning, Diė Psychologie der Gegenwart, 1932.
’) N. Balca, Die Bedeutung Gogartens und seines Kreises fūr die 

Padagogik der Gegenwart. Weimar 1934, 33 p -
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ne apie 30 tarp savęs prieštaraujančių, kovojančių dalinių „pe
dagogikų", o viena, bet už tai pilnutinė pedagogika, — prie ( 
šitokios galutinės išganingos išvados pamažu buvo prieita, objektyviai 
tyrinėjant ir vertinant natūralistinę, humanistinę ir socialisti-. 
nę mokyklą ir visas tas pedagogines sroves bei pakraipas, kurios iš 
tų trijų minėtųjų pagrindinių mokyklų gavo savo pradžią ir ūgį.

Nuo 30 dalinių pedagogikų prie vienos pilnuti
nės pedagogikos, — šitokią antraštę galima duoti naujausiam 
šių dienų pedagoginiam sąjūdžiui. Ir natūralistinės, ir humanistinės, 
ir sociologistinės bei aktyvistinės mokyklos šūkiai šiandien yra netekę 
savo sugestijos ir žavesio. Maždaug nuo 1900 metų, ypač gi nuo 
G. Kerschensteinerio veikalo „Darbo mokyklos sąvoka" (1912) pasi
rodymo, šūkiai kaip „darbo mokykla", „veiklos mokykla"; „veik
lumas" etc. išreiškė, galima sakyti, ne tik naujai atrastąjį ugdymo 
kelią, bet ir ugdymo tikslą, aplamai — visą ugdymo turinį. Bet 
jau 1924 metais Mūncheno universiteto prof. Al. Fischer rašo apie 
Darbo mokyklos krizę1), o sekančiais metais žinomas pedagogas O. 
Eberhard parašė knygą „Nuo darbo mokyklos prie gyvenimo mo
kyklos".

„Gyvenimo mokykla“, „kūrybos mokykla" — štai 
naujausi šūkiai šių dienų pedagogikoje. Tradicinis ir pats seniau
sias mokyklos tipas, vadinamoji mokymo bei protinimo mokykla 
perdaug apsiribojo racionalinių sąmoningų galių plėtojimu, 
viską suvesdami į šūkį: m a s t y t i 1 Natūralistinė mokykla su Rous
seau bei Tolstojum pryšaky, atvirkščiai, perdaug apsiribojo emocio- 
n a 1 i n i ų, juslinių galių plėtojimu, viską suvesdama į šūkį: 
d ž i a u g t i s 1 Aktivistinė bei veiklos mokykla per daug apsiribojo 
voliuntariniij bei motorinių galių plėtojimu, viską suvesdama į 
šūkį: v e i k t i 1

Gyvenimo bei kūrybos mokykla jungia šiuos tris šiokius į vieną 
šūkį: gyventi, kurti! Vien jausti nereiškia gyventi. Taip pat vien 
mąstyti nereiškia dar gyventi. Taip pat vien veikti nereiškia dar gy
venti. Gyventi reiškia ir jausti ir mąstyti ir veikti 
kartu, jaučiant ir veikiant, veikti jaučiant ir mąstant. Išmokti 
jausti ar išmokti veikti yranė kiek nelengviau, negu išmokti mąstyti. 
Širdies bei sąžinės kultūra yra nė kiek nemažiau vertinga už proto bei 
sąmonės kultūrą. Lygiai tas pats pasakytina apie valios bei charak
terio kultūrą.

Gyvenimo bei kūrybos mokyklai! — štai naujausias, 
pedagoginis šūkis. Seniai žinomas lotyniškas posakis: „Non scholac 

') Al. Fischer, Krisis der Arbeitsschule, Die „Arbeitsschule" 1924.
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sed vitae discimus" (mes mokomės ne mokyklai, o gyvenimui) pa
keičiamas šiandienposakiu: „In schola vivere discimus" (mokykloje 
mokomės gyventi), tatai reiškia: mokyklos uždavinys nėra „ruošti 
jaunąją kartą gyvenimui", kaip iki šiolei kad buvo sakoma, vien ka
lant ugdytiniams į galvą žinias ir visą ugdymo darbą atliekant 
daugiau „iš viršaus" bei išorinės prievartos keliu, o pati mokykla 
privalo tapti visapusiškiausio ir intensyviausio gyve
nimo forma. Tik šitaip gali būti nuverstos visos sienos tarp 
mokyklos ir gyvenimo: pati mokykla paverčiama pil
nutinio gyvenimo pirmavaizdžiu.

Nuo to laiko, kada pasirodė J. Dewey veikalas „Mokykla ir 
bendruomenė" (Shool and society), iškyla iš esmės naujas mokyklos, 
jos esmės ir paskirties suvokimas, i» esmės kinta ne tik pedagogikos, 
bet ir ugdytojo ir net ugdytinio sąvoka, gi šūkis „gyvenimo mo
kykla", „kūrybos mokykla" pamažu nustelbia visus kitus šūkius, nes 
jis bene prasmingiausiai išreiškia ir apibūdina naujuosius pedago
gikos kelius, naująją dvasią pedagoginio sąjūdžio, kuris yra šiandien 
apėmęs visą žemės rutulį. Kas, sakysime, Vokietijai yra G. Kerschen- 
steiner, tas Prancūzijai yra J. Wilbois, Anglijai — Cecil Reddie, 
Amerikai J. Dewey, Sovietų Sąjungai — P. Blonskij, Italijai — M. 
Montessori, Šveicarijai — A. Ferriere, Olandijai'"— J. Ligthart, Bel
gijai bei Pietų Amerikai — O. Decroly, Indijai — R. Tagore, Kinijai — 
P. V. Kuo, Afrikai — Thomas lesse lones ir t. t.

Kalbėti apie gyvenimo bei kūrybos mokyklą, reiškia kalbėti apie 
naujus kelius_ pedagogikoje. Sis klausimas sudaro antrosios mūsų 
rašinio dalies nagrinėjimo objektą. Žodis „pedagogika" yra dvi
prasmiškas, nes pedagogika yra ne tik m o k 1 a s , bet ir menas. 
Šių dviejų sąvokų neskyrimas bei maišymas vedė prie ilgiausių tuš
čių ginčių ir nesusipratimų. Pedagogika, kaip teorija, yra, kaip ma
tysime vėliau, pačių giliausių gyvenimo principų bei gyvenimo esmės 
mokias, gif pedagogika kaip menas, yra principų pritaikymas prak
tiškame ugdymo darbe ir apima ugdymo organizaciją, tiek išvidinę, 
tiek išorinę. Nesusipratmams išvengti šiandien yra skiriama pedago
gika siaura to žodžio prasme, t. y. pedagogika kaip mokslas, iš 
vienos pusės, įr pedagogika, t. y. pedagogika kaip menas, iš antros 
pusės. G. Kerschensteineris liepia aiškiai skirti pedagogininką, t. y. 
ugdytoją teoretiką bei mokslininką ir pedagogą, t. y. ugdytoja prak
tiką. Pedagogininkus daugumoje atstovauja pedagogikos profesoriai 
universitetuose. Taip, sakykime, tokie veikalai kaip prof. Ed. 
Sprangerio „Gyvenimo formos", prof. W. Sterno „Žmogiškoji asme
nybė", prof. S. Behno „Vertybių filosofija", prof. G. Kerschen- 
steinerio „Ugdymo teorija" etc. ugdymo darbui turi grindžiamosios ir
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vedamosios reikšmės, bet mes Čia veltui ieškotume to, kas yra va
dinama pedagogija.

Santykį tarp pedagogikos iš vienos pusės ir pedagogijos iš kitos 
pusės nuodugniai nagrinėja Londono universiteto profesorius I. Adams 
veikale „Ugdymo teorijos raida". Nesąmonė yra kalbėti apie.prieš- 
tariavimą tarp pedagoginės teorijos bei mokslo iš vienos pusės ir pe
dagoginės praktikos bei meno iš antros pusės, kaip kad kartais pa
sitaiko. Ar galima įsivaizduoti, sakysime mediką praktiką, kuris ne
turi teorinio paruošimo bei gilesnio savo dalyko suvokimo? Kaip 
galime įsivaizduoti, pavyzdžiui, inžinierių, kuris, nesuvokęs pačių 
fundamentalinių, visuotiniausių daiktinės visatos dėsnių, imtųsi tiltų 
bei dangoraižių statybos? Sunku įsvaizduoti net paprastą elektros 
mechaniką, nieko nenusimanantį apie elektros prigimtį ir ją liečian
čius pagrindinius dėsnius. Tad ką tada bekalbėti apie ugdytoją ir 
apie gyvąją žmogaus statybą, apie ugdymą? Ne tik statomas tiltas ar 
garažas (kaip kad įvyko pačiam Kaune!) gali sugriūti, bet gali mo
rališkai sugriūti ir žmogus, jeigu tik gyvoji žmogaus statyba, t. y. 
ugdymas, nesiremia pačiais pagrindiniais žmogaus prigimties dėsniais. 
Teorija bei mokslas nėra kažkas išgalvoto, išsvajoto, su tikrove 
nieko bendro neturinčio. Teorija bei mokslas yra dėsnių 
įžvelgimas ir tų dėsnių suvedimas į vieningą, dar
nią loginę visumą bei jų formulavimas. Ten, kur 
yra tikrovė, ten yra dėsnis. Nėra tikrovės be dėsnių. 
Teigti prieštaravimą tarp teorijos ir praktikos, šiuo atveju tarp pe
dagogikos ir pedagogijos reiškia teigti prieštaravimą tarp tikrovės ir 
dėsnio. Sveika teorija, sako prof. I. Adams, privalo rasti savo patei
sinimą sėkmingoj praktikoj, antra vertus, galima visada įžiūrėti, kad 
sėkminga praktika yra pagrįsta sveika teorija, nors tatai būtų pa
daryta ir pasąmoningai1). Štai kodėl pedagogika ir pedagogija yra 
dvi korreliatyvios sąvokos. Santykis tarp jų maždaug toks, koks, sa
kysime, tarp fizikos bei matematikos mokslų iš vienos pusės ir tech
nikos pasaulio iš antros pusės. Galima net greičiau įsivaizduoti 
grynąjį matimatiką be technikos, negu atvirkščiai — puikų techniką 
be matematikos mokslo. Tik genialieji menininkai, apdovanoti nepa
prasta intuityvia kūrybine galia, gali kurti be sąmoningo, racionalaus 
teorijos pasisavinimo bei apvaldymo, nes jie teoriją bei dėsnį valdo pa
sąmoningai, irracionaliai. Ir pedagogikos istorija žino tokių meni
ninkų ne vieną, bet kalba greičiau ne prieš, o už teorinį ugdytojo 
pasiruošimą.

IŠ to, kas buvo pasakyta apie santykį tarp pedagogikos ir pedago- 

x) J. Adams, The evolution of educational theory, London 1912, 4 p.
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gijos, aišku, kad nagrinėti naujus pedagoginius kelius reiškia nagri
nėti du klausimu: "

a) naujus kėlus pedagogikoje
b) naujus kelius' pedagogijoje.

A. Nauji keliai pedagogikoje. .
Ginčas dėl pedagogikos mokslo yra senas. Kas yra pedagogika? 

Į šį klausimą yra keturi pagrindiniai vienas kitam priešingi atsakymai:
1. Pedagogika yra pritaikomieji gamtos moks

lai, — teigia natūralistinė bei empyristinė mokykla. z.
2. Pedagogika yra pritaikomieji filosofijos 

mokslai, — teigia humanistinė bei racionalistinė mokykla.
3. Pedagogika yra pritaikomieji sociologijos 

mokslai, — teigia sociologistinė bei voliuntaristinė mokykla.
4. Pedagogika yra pritaikomieji teologijos 

mokslai, — vadinasi, pedagogikos sąvoka, maždaug, sutampanti su 
moralinės bei asketinėsteologijos sąvoka, — teigia religinė mokykla.

Jeigu pedagogika tikrai sutaptų su gamtos mokslais, su filosofijos 
mokslais ar su sociologijos bei teologijos mokslais, ar būtų tų mokslų 
pritaikymas, tai jinai tada neturėtų savo formalinio objekto ir nebūtų 
joks mokslas, o būtų tik konglomeratas žinių, prigraibstytų iš įvairių 
mokslų.

Pragos universiteto profesoriui Otto Willmannui (1839—1920) pri
klauso nemirtinga istorinė garbė, kad jis išlaisvino pedagogiką tiek 
iš gamtinio, tiek iš filosofinio, tiek iš sociologinjo pasaulėvajz- 
džių rėmų ir pagrindė ją trijų pastarųjų pasaulėvaizdžių sinteze, — 
t. y. pagrindė pedagogiką ontologiniu pasaulėvaizdiu bei v e r te
rn o k s I i u. Ištisa eilė betarpiškų ar tarpiškų Willmanno mokinių bei 
pasekėjų1) tęsė sėkmingai pradėtąjį darbą toliau. Prof. Otto 
Willmann buvo vienas iš dideliai prityrusių pedagogų ir 
vienas iš labiausiai išsilavinusių pedagogininkų, t. y. ugdytojų teore
tikų. Pasaulėžiūrinio vyzdžio platumu bei gilumu neprilygsta jam ne 
vienas naujųjų laikų pedagogas. Jam teko ilgai blaškytis ir išgyventi

J) Pig. W. T o i s c h e r , Therotetische Padagogik und allgemeine 
Didaktik, Mūnchen 1912, W. Pohl, Religion und Wissenschaft, 
1923; O. Willmanns Grundlegung der Padagogik, 1924; O. Will
mann, der Padagoge der Gegenwart, 1930. F r. X. E g g e r s - 
d o r f e r , Jugendbildung, Allgemeine Theorie der Schulunterrichts, 
Mūnchen 1928; Das Ziel der Erziehung, Miinchen 1925. G. Grun
wald, Philosophische Padagogik, Padeborn 1917; Padagogische 
Psychologic, Berlin 1925. J. Gottler, System der Padagogik im 
UmriB, Mūnchen 1932°; Religions- und Moralpadagogik, Munster 
i. W, 19312. L. Krebs, Methodik des Unterrichts in der Kath. 
Religion, 1914. M. Pfliegler, Heilige Bildung 19342; Religions-
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skausmingą pasaulėžiūrinę krizę, kol galop buvo surastas kelias i 
krikščioniškąjį, visą apimantį ir visą suderinantį universalizmą. Jis 
buvo nuodugniai išstudijavęs 'įvairias, tariamai viena kitai prie
šingas bei nesuderinamas pasaulėžiūras bei pedagogikas ir priėjo galop 
išvadą, kad krikščioniškosios pasaulėžiūros rėmuose bei šviesoj gali 
būti suderintos visos tariamai nesuderinamos pasaulėžiūros ir ant tų 
pasaulėžiūrų pagrindo išaugusios visos tariamai nesuderinamos ir tarp 
savęs kovojančios pedagogikos1) natūralistinė bei eksperimentinė pe
dagogika iš vienos pusės, humanistinė bei racionalistinė iš antros 
pusės, sociologistinė bei voliuntaristinė pedagogika iš trečios 
pusės ir religinė pedagogika iš ketvirtos pusės.. Jis buvo vienas iš 
pirmųjų, kuris nurodė ir raktą dalinių pasaulėžiūrų ir daliniu peda
gogikų sentezei vykdyti, pilnutinei pasaulėžiūrai (filosophia perepnis) 
ir pilnutinei pedagogikai (paedagogia perennis) kurti; būtent: aris- 
totelinę-tomistinę filosofiją ir, būtent, patį aristotelizmo bei 
tomizmo branduolį ■— ontologiją bei ve r temoksi į. O. Will- 
mann, pagrįzdamas pedagogiką ontologija bei vertėmoksliu, pastatė 
ugdymo mokslą ant tvirtų neišjudinamų pamatų ir užbrėžė archi- 
techtūrinį planą pilnutinės pedagoginės sistemos rūmui: j šį iškilnų 
pedagoginės minties pastatą įtelpa ir natūralistinė pedagogika ir hu
manistinė pedagogika ir religinė pedagogika; įtelpa taip, kad šios ke
turios pedagogikos sudaro vieną nedalomą, vientisą visumą, gi minė
tųjų pedagogikų bei mokslų suderinimas reiškia tikrenybėje visu pe
dagoginių srovių bei linkmių suderinimą.

unterricht, 3 Bd., 1935. J. Wolff u. L. H a b r i c h , Der Volks- 
schulunterricht, 2 Bde., Allgemeine Unterrichteslehre, Freiburg 
1926. J. Z ei f und R. Zlabinger, Unterrichtslehre, 1917. 
F r. Weigl, Bildung durch Selsttun, Mūnchen 19222. Wesen und 
Gestalt der Arbeitsschunle, Padeborn 19233. O. Op able, Kurze 
Unterrichtslehre i m Sinne ganhheitlicher Ūnterrichtsanfassung, 
Freiburg i. Br. 1934; Studium zum Problem der Unterrichts- 
methode, Munster 1930. Th. Schwerdt, Die Schule als Lebens- 
form, Padeborn 1930; Neuzeitlichep Unterricht, Padeborn 1933. 
H. Schmidkunz, Logik und Padagogik, Mūnchen und Leip
zig 1920. L. Bopp, Katechetik, Mūnchen 1935. H. Mayer, 
Religionspadagogische Reformbewegung, Padeborn 1922. G. 
G 6 t z e 1, Religion und Leben. Das Arbeitsschulprinzip in seiner 
Anwendung auf den Religionsunterricht, 2 Teile, Kemptem 1922. 
Th. S o i r o n , Das Geheimnis der christlichen Schule, Waren
dorf 1935. J. B e e h i n g , Das Geheimnis der christlichen Er- 
ziehung, Einsiedeln 1940.

*) Skt. Kaktholische Schulblatter, Halbmonatschrift fur Erziehung 
und Unterricht. Nr. 13—17, Linz a. D., 24. April 1914, p. 299.

2) Fundamenalbegriffe der Erziehungswissenschaft, in: 1 Jahrbuch 
des Vereins fur christliche Erziehungswissenschaft, Kempten und 
Mūnchen 1912s.
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Ką O. Willmann yra pasakęs savo pagrindiniam pedagoginiam vei
kale „Didaktik als BildUngslehre" ir ypač „Die Fundamentalbegriffe 
der Erziehungswissenschaft"2), yra istorinės reikšmės, nes čia pirmą 
kartą nuodugniai, visapusiškai išrutuliojama ugdymo sąvoka ir, iš 
ugdymo sąvokos bei esmės išeinant, paskui bandoma duoti pedago
gikos mokslo aptartis bei padalinimas. Savaime gali būti suprantama, 
Willmanno vertėmoksliu pagrįsta pedagogika šiandien yra įgavusi kitą 
gylį, plotį ir aukštį, negu kad buvo prieš kelias dešimtis metų. Bet 
jinai gali augti be galo be krašto platyn, gilyn ir aukštyn ir, be abejo, 
augs', o vis tik jinai paliks vieno ir to paties dvasinio augmens istorinis 
nenutrūkstamas ūgis, nes kaip šimtametis ąžuolas auga iš gilės pagal 
tam tikrą nekintamą dėsnį, ir todėl nežiūrint savo pasiekto dydžio 
bei amžiaus palieka vis ąžuolas, taip ir integralinė pedagogika: ne
žiūrint kiek jinai beaugtų, kiek pedagogikų bei pedagoginių srovių 
savo ūgiu dar suimtų bei asimiliuotų, paliks rymoti ant to paties pa
saulėžiūrinio pagrindo. Taip pat ne tiek svarbu, kaip ši pedagogika 
būtų pavadinta, „vertybinė pedagogika", „amžius trunkanti pedago
gika"; „ateities pedagogika"; „integralinė pedagogika", „pilnutinė 
pedagogika", etc. Svarbu dalyko esmė, o ne pavadinimas, kuris juk 
yra susitarimo reikalas. Iš trijų dažniausiai vartojamų pavadinimų^— 
„gyvenimo pedagogika", „kūrybos pedagogika", „vertybinė pedago
gika" — mes pasirenkam šiuo atveju paskutinį, nes mokslinėje kal
boje jis yra šiandien labiausiai įsipilietinęs, kai tuo tarpu pirmieji du 
pavadinimai, išreiškia tą pačią sąvoką bei esmę, yra labiau prigiję ir 
labiau mėgiami vartoti pedagogijos žodyne.

Taigi, vertybinė pedagogika, skiria keturias pagrindines vertybių 
rūšis, būtent:

1. Gėris, arba būties, turinio, arba materialinės, daiktinės ver
tybės, vadinamas kartais dar gėrybėmis (Die Werte der Guten, Sinnes- 
werte, Seinswerte, Inhaltswerte, Gūter).

2. Tiesos, arba esmės, formos, arba formalinės vertybės ((Die'' 
Werte des Wahren, Wesenswerte, Gestaltswerte).

3. Grožio, arba meno, veiklos, prasmės, tikslo vertybės (Die 
Werte des Schonen, Kunstwerte, Tatwerte, Sinnwerte, Ausdrucks- 
werte, Zweckwerte.

4. Šventumo, arba buities, visybės, pilnatvės, tobulumo, išga
nymo vertybės (Die Werte defl Heiligen, Existenzwerte, Daseinswerte, 
Totalitatswerte, Heilswerte).

Dėl tos tai priežasties vertybinė pedagogika ir ugdymą ima kaip, 
ketveriopą reiškinį: '

1. Materialinių vertybių perteikimą, materialinį ugdymą arba 
auginimą (Pflege, the nurture).

2. Formalinių bei tiesos vertybių perteikimą, formalinį ugdymą, arba
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mokymą bei švietimą (Bildung, the formation).
3. Veiklos vertybių perteikimą arba lavinimą (Uebung, the 

training).
4. Šventumo bei absoliutinių vertybių perteikimą, religinį ugdymą, 

asmenybinimą bei auklėjimą (Gesamterziehung, religiose 
Oder heilige Erziehung, the total education).

Toji pedagogikos dalis, kuri nagrinėja auginimo pagrindus, vadi
nasi dijetetika bei pedagoginė higiena; toji pedagogikos dalis 
kuri nagrinėja mokymo bei švietimo pagrindus, vadinasi didaktika, 
toji pedagogikos dalis, kuri nagrinėja lavinimo pagrindus, vadinasi 
hodegetika, galop toji pedagogikos dalis, kuri nagrinėja abso
liutinių vertybių perteikimo bei auklėjimo pagrindus, vadinasi 
a s k e t i k a. *)

Auginimas yra atbaigiamas gilia širdies bei sąžinės kultūra, vienu 
■ žodžiu tariant pasaulėjauta; švietimu yra atbaigiamas proto bei 

sąmonės kultūra, vienu žodžiu tariant pasaulėžiūra; lavinimas yra at
baigiamas valios veikimo bei išraiškos kultūrą, vienu žodžiu tariant 
charakteriu, auklėjimas yra atbaigiamas, pasiekiant pasaulėjau
tos, pasaulėžiūros ir charakterio, arba, kitais žodžiais tariant, jautimo, 
mąstymo ir veikimo harmonija, a. y. siekiant asmenybės 
idealo.

Vadinasi, nei auginimas, nei švietimas, nei lavinimas, patys vieni 
skyrium paimti, neišsemia sąvokos. Auginimas, pats vienas skyrium 
paimtas, išreiškia tik natūralumo, realumo,- tikroviškumo prin
cipą ugdyme; švietimas pats vienas skyrium paimtas, išreiškia tik 
koncentracijos bei vienybės principą; lavinimas, pats vie
nas skyrium paimtas, išreiškia tik diferenciacijos, raidos, iš
raiškos, lasvės principą ugdyme. Galop auginimas, švietimas ir lavi
nimas paimti visi trys kartu, t. y. auklėjimas, išreiškia integraci
jos, visybės, vientisumo, gyveniškumo principą 
ugdyme.

Natūralumas, koncentracija, diferencijacija, integracija arba: 
1. stebėjimo, 2. suvokimo bei sujungimo, 3. išreiš
kimo, 4. gyvenimiškumo bei vientisumo principai — 
štai tie keturi kertiniai akmenys ant kurių rymo vertybinės peda
gogikos rūmas, kuriais remiasi perdėm gyvenimo mokykla, kurios 
pryšakyje stovi Ovide Decroli2) (1871—1932) bei jo pasekėjai: A;

*) Pig. W. Toischer, Theoretische Padagogik und allgemeine Didaktik, 
Mūnchen 1912 15—21 p. Plg. M. Ettlingen, Wesen und Wert der 
Erziehungswissenschaft, in: Wesen und Wert der Erziehungswis- 
senschaft, hrsg. von G. Ried, Leipzig 1929 16 "—30 p.

2) O. Decroly, Vers 1’ ė cole renovė, 1921; L’ etude du petit enfant 
pa 1’ observation et 1’ experimentation, 1929.
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Hamaide1), A. Ferriere2), E. Claparede3), J. Piaget*) etc. Decroly mes
tas šūkis „M okykla gyvenimui per gyvenimą" (L* ėcole 
pour la vie par vie) tik tada įgavo savo tvirtą teorinį bei sisteminį pa
grindimą ir visą^sugestijos jėgą, kada buvo formuluoti keturi pagrin
diniai ugdymo principai. Auginimo bei natūralumo principą Decroly 
bei jo pasekėjai vadina dar vitališkumo, gaivalingumo, džiaugsmo 
principu. 2. švietimo bei koncentracijos principą — susitelkimo bei 
tvarkos principu, 3. lavinimo bei diferenciacijos principą laisvės, 
spontaniškumo principu, 4. auklėjimo bei integracijos principą — glo- 
bališkumo, koncentriškumo, ištisumo, kūrybos principu.

Iš to, kas buvo trunipai pasakyta apie vertybinę pedagogiką, ra
dusią savo gyvenimišką išraišką gyvenimo mokykloj, gali prieš mūsų 
akis aiškėti senieji pedagoginiai keliai iš vienos pusės, naujieji pe
dagoginiai keliai iš antros pusės ir skirtumas tarp senųjų ir naujųjų 
pedagoginių kelių iš trečios pusės.

Ir natūralistinė, ir humanistinė; ir sociologistinė mokykla yra šian
dien žlugimo švakarėse, nes kiekviena iš šių trijų mokyklų iškelia tik 
vieną kurį ugdymo principą, o ne ugdymo esmę:

1. Natūralistinė mokykla, suvesdama ugdymą vien į auginimą, t. y. 
į materialinių vertybių perteikimą, o išleisdama iš akių bei paneig
dama likusias tris vertybių rūšis, atstovauja, jeigu taip galima išsi
reikšti, tik vieną ketvirtadalį pilnutinio žmogaus ugdymo: Žmogus 
čia suvokiamas tiktai kaip daiktinės bei kosminės visatos dalis.

2. Ir humanistinė mokykla suvedanti ugdymą į švietimą bei pro- 
tinimą, o pedagogiką į didaktiką, vardan tiesos vertybių paneigianti 
likusias tris vertybių rūšis, atstovauja tik vieną pedagogikos ket
virtadalį.

3. Taip pat ir sociologistinė bei voliuntaristinė mokykla, suvedanti 
ugdymą vien į lavinimą, o ugdymo idealą vien į charakterį ir tokiu 
būdu veiklos bei meno vertybių vardan paneigianti tris likusias ver
tybių rūšis, atstovauja tik vieną ketvirtadalį pedagogikos.

Tiktai vertybinė pedagogika, radusi savo išraišką gyvenimo mokyk
loj bei pedagogijoj, užtarnauja pedagogikos mokslo kaip tokio vardą, 
nes jinai ugdymo objektu ima ne vien tik: ar jausmą, ar protą, ar 
valią, bet ir jausma ir protą ir valią, t. y. v i s ą žmogų, kaip 
jausmo, proto ir valios nedalomybę; ugdymo esmės suvokimo pagrin- 

’) A*. Hamaide, La mėthode Decroly, 1922.
2) A. Ferriere, L’ ė cole active, Neuchatel et Genėve, 1922; Espėrien- 

ces et directives, Neuchatel et Genėve, 1924.
3) E. Claparede, Psychologic de l'anfant, Genėve,1926 11.
4) J. Piaget, La langage et pensee de 1* enfant, Neuchatel, 1924; 

Le jugejnent et raisonnement chez T enfant, Paris, 1924; La re- 
prėsentation du monde chez 1* enfant, Paris, 1926.
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dan deda ne vien tik: ar jautimą, ar mąstymą, ar veikimą, bet: ir 
jautimą, ir mąstymą, ir veikimą, t. y. gyvenimą, kaip jautimo, > 
mąstymo ir veikimo vienybę; ugdymo uždavniais stato ne vien tik: 
ar tai pasaulėjautą, ar pasaulėžiūrą, ar charakterį, bet: ir’ pasaulė
jautą ir pasulėžiūrą, ir charakterį t. y. asmenybę, kaip pasaulė- 

, jautos arba sąžinės, širdies, pasąmonės pasaulio iš vienos pusės, pa
saulėžiūros bei sąmonės pasaulio iš antros pusės ir charakterio pa
saulio iš trečios pusės harmoniją; aukščiausiu ugdymo idealu bei 
kelrodžiu stato ne vien tik: ar gėrį, artiesą, ar grožį, bet: ir gėrį ir 
tiesą, ir grožį, t. y. šventumą, kaip gėrio, tiesos ir grožio 
sutapimą.

„Ugdyti, sako L. Habrich, reiškia žadintiirleik- 
ti gyvenimą“. Tai esmingas, giliaprasmis ugdomojo veikimo ap
tarimas. Sutikdami su Herbertu Spenceriu, galime pasakyti: yra du 
funddamentaliniai pedagoginiai klausimai: 1. Kas yra gyvenimas, 

arba — ką reiškia gyventi? 2. Kaip gyventi? Pirmas klausimas yra 
išeities taškas pedagogijai. Vadinamoji gyvenimo filosofija pav. A. 
Schopenhauer. J. M. Guyan, A. Touillee, H. Bergson etc. visu aštru
mu iškėlė įš klausimą, kuris kiekvienam iš mūsų pats artimiausias ir 
drauge pats tolimiausias klausimas. Ir tiktai vertėmokslis bei būties 
mokslas, kuris yra ped. mokslų fundamentas ir kurį pirmą kartą 
nuodugniausiai pagrindė Aristotelis, o paskui Tomas Akvinietis, at
skleidžia esmę ir gylį šito žodžio: „gyvenimas*.

Klasikinė krikščioniškoji filosofija su Tomu Akviniečiu pryšakyje 
teigia: „vivum ėst ens, (1) quod (2) se ipsum (3) movet“. 
Gyoji bei gyvenanti būtybė yra ta, kuri pati save 
judina, arba pati iš savęs veikia. Tai reiškia: gyve
nimo bei gyvybės paslaptis slypi (1) subjekto,
(2) objekto, (3) veikimo, (4) sutapime.

Gyvenimas bei gyvybė yra: (1) veikiančiojo, (2) veikiamojo ir
(3) veiksmo, (4) sutapimas (coincidentia). Arba pačiu vertėmoksliu
kalbant: gyvenimas bei gyvybė yra (1) būties bei gėrio 
(causa materiale s) iš vienos pusės, (2) tiesos bei 
esmės vertybių (causa formales) iš antros pusės (3) 
grožio bei veiklos vertybių iš trečios pusės (causa 
f i n a 1 i s) (4) s u t a p i m a s. >

Štai kodėl gyvenimo esmė sutampa su absoliutinių arba šventumo 
vertybių esme. Negyvas daiktas gali būti tik veikiamas, t. y., jis gali 
būti tik objektas, bet negali nei būti subjektas, nei veiksmas, jis 
todėl negali būti (1) veikiančiojo, (2) veikiamojo, (3) ir veiksmo, (4) 
organiškas, neišdalomas sąryšys bei sanveikla. Negyvas daiktas todėl 
gali būti tik iš šalies veikiamas bei kuriamas, bet jis negali 
kurti, nes turi savy tik vieną ketvirtadalį kūrybos sąlygų, tik 
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objektyvinę kūrybos veiksmo pusę, gi kitus tris ketvirtadalius kū
rybos sąlygų jis turi gauti iš šalies.

Gyvosios būtybės tobulumas arba gyvenimo pilnatvė matuojama 
(1) gėrio, (2) tiesos ir (3) grožio, (1) turinio, (2) esmės ir (3) iš
raiškos, arba (1) objektyvumo, (2) subjektyvumo, ir (3) sutapimo 
laipsniu.

Taigi, žmogaus gyvenimas bei kūryba yra vertybių realizavimas. 
Jeigu kūrybos pradas žmoguje plaukia iš meilės bei noro realizuoti 
gėrį, tiesą, grožį, bei šventumą savyje, turime saviugdybos bei savi
auklos atvejį; jeigu pilnutinio gyvenimo siekimas 
žmoguje plaukia iš meilės bei noro realizuoti 
gėrio, tiesos, grožio ir šventumo vertybes kitame 
žmoguje, y p a č b r ę s t a n č i a m e žmoguje, turime ug
dymo atvejį ir būtent: jeigu ši meilė ribojasi dau
giau gėrio vertybių perteikimu ir realizavimu, turime augini- 
m ą ; jeigu tiesos bei esmės vertybių perteikimu ir realizavimu — 
turime mokymą bei švietimą; jeigu grožio bei veiklos vertybių 
perteikimu ir realizavimu, turime — lavinimą, jeigu, galop, ši 
meilė, nukrypsta į augantį žmogų, pasireiškia kaip bendras siekimas, 
arba valia, ir gėrio, ir tiesos, ir grožio, kaip troškimas augančiam 
žmogui pilnutinio tobulo gvyenimo daugiau ribodamasis absoliutinis 
išganomųjų vertybių perteikimu ir realizavimu, turime — auklė
jimą, asmenybinimą.

Štai kodėl ugdymas, iš esmės imant, socialinė 
meilė ir, dar giliau imant, žmogaus išganymo mei
lė arba valia (Der H e i 1 s w i 11 e) nedalomai besireiškianti ir 
išsišakojanti trim pagrindinėm savo linkmėm — ir į plotį (augini
mas, pasaulėjauta), ir į gylį (švietimas, pasaulėžiūra), ir į aukštį 
(lavinimas, charakteris). Tai yra tos centrinės pedagogikos mokslo 
mintys kurias giliais aforizmais išbylojo Pestalocis savo „Atsisky
rėlio vakare", G. Kerschensteiner išdėstė „Auklėtojo sieloj",, o ga
lutinę sisteminę išraišką suteikė Fr. K. Eggersdorfer, sugebėdamas į 
kelis sakinius sutraukti visą O. Willmanno palikimą.

„Trumpai tariant: ugdymas yra išganymo valia (Heilswille), nu
kreipta į bręstantį žmogų. . Z1) „Išganymo valia, nukreipta į bręs
tanti žmogų yra pagrindinis ugdymo aktas (der Grundakt der Er- 
ziehung) ... Ugdymo valia reiškiasi paprastai trim linkmėm ... Ne- 
reik manyti, kad minimas tris pagrindines ugdymo funkcijas galima 
viena nuo kitos atidalinti.. Jie yra vieno to paties vieningo nedalomo

*) Fr. X. Eggersdorfer, Erziehung, in: Lexkon der Padagogik der 
Gegenwart, hersg. von J. Spieler, Freiburg i Br. Erster Band, 637 p. 
Plg. Jugendbildung, Allgemeine Theorie dės Schulunterrichts,
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ugdymo reiškinio požvilgiai. Kiekvienas ugdymas yra auginimas, 
švietimas ir lavinimas kartu"2)

Atskirti lavinimą nuo švietimo arba atvirkščiai/ reiškia atskirt’ 
turinį nuo esmės, gėrį nuo tiesos. Atskirti lavinimą nuo auginimo 
bei švietimo, kaip tatai yra linkusi daryti voliuntaristinė mokykla, 
reiškia atskirti veiksmą nuo tikrovės ir esmės; atskirti auginimą, 
švietimą ir lavinimą nuo auklėjimo bei asmenybinimo, reiškia pa
neigti gėrio, tiesos ir grožio vienybę, reiškia paneigti patį gyvenimo 
bei gyvybės principą.

Sutraukdami tai, kas iki šiolei buvo pasakyta, galime duoti se
kantį ugdymo aptarimą: ugdymas yra auginamoji, šviečiamoji, lavi
namoji ir išganomoji (pflegende, bildende, ūbende, heilende* Ein- 
wirkung) veikmė suaugusios kartos į augančiąją kartą, tuo būdu per
teikiant pastarajai gėrio, tiesos, grožio ir šventumo vertybes ir per 
tai padedant jai tapti pilnutinio gyvenimo dalyve3).

Štai kodėl pedagogika nėra specialus vien gamtinės, daik
tinės ' tikrovės tyrinėjimas ir negali būti suvedama į gamtos 
mokslus, kaip to siekia natūralistinė bei em p y r i st i n ė 
mokykla; 2. nėra specialus vien logoškosios tikrovės tyrinėjimas ir 
negali būti suvedama vien į filosofijos mokslus, kaip to siekia hu
manistinė bei racionalistin.ė mokykla; 3. nėra specialus
bendruomeninės bei istorinės tikrovės tyrinėjimas ir negali būti su
vedama vien į sociologijos mokslus kaip to norėtų sociolo
gist i n ė bei voliuntaristinė mokykla, su J. Dawey 
priešakyje; 4 galop, pedagogika nėra specialus absoliutinės, dieviš
kosios tikrovės tyrinėjimas ir negali būti suvedama vien į t e o i o - 
giįos mokslus. Pedagogika yra nė vieno kurio gyvenimo sek
toriaus — daiktiškojo, logiškojo, bendručmeninio, absoliutinio —, o
gyvenimo bendrai tyrinėjimas, gyvenimo esmės ir dėsningumo nu
statymas, mokslinė kalba tariant yra — vertėmokslis.

Pedagogika yra gyvenimo mokslas, o pedagogija yra 
gyvenimo menas; Pedagogika yra vieningu pagrindu organi- * 
zuota žinių visuma vertybių pasaulio dėsniams suvokti, gi peda
gogija — vieningu pagrindu organizuotu priemonių, būdų bei metodų 
visuma vertybėms realizuoti. Pedagogika yra vertybių mokslas, o 
pedagogija — vertybių menas, arba pritaikomasis vertėmokslis.

(Bus daugiau)

*) Fr. X. Eggendorfer, 673—674 p.
3) Skt. O. Willmann, Fundamentalbegriffe der ErziehungswissenJ 

schaft, in: Jahrbuch der Vereins fūr christliche Erziehungswissen- 
schaft, Kempten und Mūnchen 19122, 1—40 p.
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Juozas Girnius

FILOSOFIJOS PAGRINDAI
(Gimnazinis kursas)

* B. GNOSEOLOGIJA

1. Antropologinė pažinimo prasmė

Žmogus nuo visų kitų gyvųjų būtybių skiriasi ne tiktai laipsniš
kai, bet ir šuoliškai, ne tiktai didesniu tolumu, bet ir visiškai kitu 
buvimo būdu. Visos kitos gyvosios būtybės tėra gamtinės būtybės. 
Vienas tik žmogus, nors ir likdamas gamtoje, yra daugiau, negu 
gamtinė būtybė. Šitas radikalus žmogaus ir gyvulio skirtingumas yra 
ryškus ir pačiu biologiniu (gamtiniu) požiūriu: gyvulys yra spe
cializuotas, žmogus — nespecializuotas.

Gyvulys yra specializuotas, nes organiškai įaugęs į vieną specialią 
aplinką ir savo kūno struktūra, ir savo gyvenimo būdu. Kiekvienam 
gyvuliui specifiška aplinka apsprendžia jo patirtį, judesių skalą ir 
instinktų sistemą. Gyvulys patiria tik tai, kas turi jam gyvybinę 
pavojaus ar grobio reikšmę — visam kitam, kas tokiu betarpišku 
būdu jo neinteresuoja, lieka abejingas. (Driežas, pvz., tuojau pat 
reaguoja į garsą, būdingą vabzdžiams, kuriais jis minta, nors šis 
garsas vos sugaunamas, ir tačiau daug stipresnio, bet jam abejingo 
garso negirdi — nereaguoja). . Lygiai specializuota ir gyvulio ju
desių skala: kiekvienas gyvulys turi savotišką judesių skalą, kuri 
pilnai pakankama tam gyvenimo būdui, kurį gyvulys veda, ir kuri 
tačiau pati savyje nuostabiai ribota (pavyzdžiu galime teikti E. Was- 
manno aprašytąsias amazoninęs skruzdės, specializuotas kario gy
venimui, — geniališkas kovos lauke, ir tačiau namuose tiek idio
tiškas, kad pačios nė pavalgyti nesugeba, o turi būti vergių penimos). 
Pagaliau lygiai specializuota ir gyvulio instinktinė išmintis: savo 
apljnkos uždavinių sprendime gyvulys dažnai tiesiai nuostabiai su
manus, ir tačiau už savo aplinkos ribų tiek pat tiesiai nuostabiai 
ribotas. (Ta pati W. Kohlerio šimpanzė, kuri sugeba išspręsti ir 
painią savo aplinkumos problemą, pvz., sudurstyti tris lazdas į vieną 
aukštai pakabintam vaisiui nusikrėsti, nesusivokia išspręsti ir pa
prasčiausio uždavinio, pvz., nuristi nuo narvo, kuriame vaisius pa
dėtas, akmenį — nes jos aplinkoje yra įprasta kliūtis apeiti, o ne 
pašalinti).

Toks gyvulio specializuotumas negatyviai atrodo tiktai jo ribo
tumas (apribojimas viena specialia aplinka), tačiau pozityviai jis 
reiškia gyvulio aprūpinimą visu reikalingu. Gyvulio
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patirties apribojimas tiktai „šanso* ir „pavojaus“ ženklais atrodo 
paprastas gyvulio interesų siaurumas. Tačiau šitas intereso siau
rumas yra pati gyvulio budrumo sąlyga. Įspūdžių chaosui atiduotas, 
gyvulys atsidurtų į dvigubą pavojų; ir šansą, kurio niekada nėra per
daug!— pražiopsoti, ir prieš pavojų — kurio niekada nestinga!-—užsi
žiopsoti. Panašiai ir atskiro gyvulio judesių skala, palyginus su 
apskritai galimomis judesių variacijomis, atrodo standartiškai skurdi. 
Tačiau tik šisai standartiškumas suteikia gyvulio laikymuisi tą re- 
fleksinj betarpiškumą („visada jau pasiruošimą"), kuris vienas lai
duoja jam sėkmę būvio kovoje. Panašiai ir gyvulio instinktų spe- 
cializuotumas, kuris padaro gyvulį instinktų vergą, suteikia tą pri
gimtinį išmintingumą, be kurio gyvulys, atsidūręs polinkių kovos 
chaose, būtų pražūčiai pasmerktas pirmąją savo gyvenimo dieną. 
Vaizdingai tariant, gamta gyvulį taip pavyzdžiai uždaro į vieną spe
cialią aplinką, kad atrodo lyg į narvą, ir tačiau drauge taip moti
niškai, nors taupiai, bet rūpestingai, jį apdovanoja visu reikalingu, 
kad tai, kas iš pradžių atrodo nelaisve, iš tiesų yra pati jo gyvenimo 
sąlyga.

Visiškai kita žmogaus padėtis gamtoje. Žmogus nėra į gamtą 
harmoniškai įaugęs, nes jis nėra įaugęs į jokią specialią gamtinę 
aplinką, kuri vienaprasmiškai apspręstų jo gyvenimo būdą. Kai gy
vulys pačiu savo kūnu yra apspręstas atitinkamam gyvenimo būdui 
(pvz. liūtas — plėšriojo, o stirna — sprunkančiojo gyvulio gyveni
mui), tai žmogus savo kūnu nėra apspręstas jokiam specialiam gy
venimo būdui. Žmogiškasai kūnas yra nespecializuotas, (pvz., jo 
dantų sistema specialiai nėra pritaikyta nei mėsiniam, nei auga
liniam maistui), bet tuo pačiu jisai nėra apdovanotas nė tomis, 
vienokiomis ar kitokiomis „specialybėmis", kuriomis apdova
notas gyvulio kūnas. Žmogus, iš tiesų, neturi nei tokių puola
mųjų ginklų (ragų, ilčių, letenų), kuriais apdovanoti plėšrieji gy
vuliai, nei tokių gynimosi priemonių (stirniško greitumo, ar zui- 
kiško budrumo), kuriomis aprūpinti sprunkantieji gyvuliai. Dau
gelio gyvulių atskiri juslių organai subtilesni, negu žmogaus (pvz., 
šuns uoslė ar paukščių regėjimo juslė). Gyvulys savo judesius iš
plėtoja per, palyginti, trumpą laiką, tuo tarpu žmogus savo judesių 
galimybėms išplėtoti reikalauja ištisų metų, kuriais privalo savo tėvų 
globos. Pagaliau žmogus nėra apdovanotas nė tokia vienaprasmiškai 
apspręsta instinktų sistema, kuri gyvulius apsaugo nuo klaidos grės
mes. Visa tai ir leidžia A. Gehlen’ui žmogų charakterizuoti s t o - 
kojančiąja būtybe (Mangelwesen). Jei žmogus tebūtų gam
tinė būtybė, tektų sakyti, kad jis yra labiausiai gamtos nuskriaus
tas — ir būtų turėjęs būvio kovoje senai žūti.

I
Tačiau šitas žmogaus nespecializuotumas, kuris iš vienos pusės
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reiškia žmogaus gamtini skurdumą, iš antros pusės atskleidžia, kad 
žmogus yra daugiau, negu tik gamtinė, ir būtent — dvasinė būtybė, 
apdovanota didžiąją laisvės dovana, kuri su kaupu atstoja gam
tinių dovanų stokojimą. Tarp žmogaus gamtinio „skurdumo" (pri
mityvumo )ir laisvės yra tas sąryšis, kad kaip tiktai žmogaus gam
tinis nespecializuotumas (neapsprendimas jokia specialia aplinka ir 
jokiu specialiu gyvenimo būdu) yra pati laisvės sąlyga. Žmogiškoji 
laisvė yra galima tiktai žmogaus nespecializuotumo, jo pirminio 
neapspręstumo, arba primityvumo pagrindu. Tuo būdu tai kas iš 
pradžių atrodo žmogaus skurdumu, iš tiesų išryškėja kaip pati jo 
vidinio turtingumo — laisvumo — sąlyga.

Būti žmogui laisvu reiškia būti pašauktu veik
lai. Veikla yra specifiškai žmogiškasai pašaukimas, nes tik vienam 
žmogui duota galimybė statyti sau tįk ateityje (vadinasi, ne be
tarpiškai) esamus tikslus ir juos siekti tarpinėmis priemonėmis — 
siekti priemones ne dėl jų pačių, o tik dėl jomis siekiamo tikslo. 
Gyvuliui veikla neįmanoma: jo geisminiai polinkiai riboti betar
piška dabartimi: statyti ateičiai tikslus jis negali. Ne tik neįmanoma, 
bet ir nereikalinga: visi jo reikalų patenkinimai jam betarpiškai duoti. 
Kita žmogaus padėtis. Žmogui gamta betarpiškai nieko neduoda: A. 
Gehlen'o žodžiais tariant, visi gamtos vaisiai yra tarsi užnuodyti ir, 
norėdamas jais naudotis, žmogus privalo juos pirma atnuodyti. 
Konkrečiai kalbant, gamta neteikia žmogui betarpiškai nei maisto, nei 
aprangos, nei pastogės, nei apsaugos nuo prošų. Visa tai žmogus 
turi pasirūpinti patsai savo planuojančiąja veikla. Svetimoje 
gamtoje žmogui būtina pačiam savo gyvybės išsaugojimui susikurti 
savą pasaulį — kultūrinę aplinką. Štai kuria prasme veikla 
(vadinasi, planingas savo gyvybinių reikalų patenkinimo organiza
vimas sukūrimu savo kultūrinės aplinkos) yra žmogui biolo
ginė būtinybė, pati jo gyvenimo sąlyga.

Tuo pačiu biologine būtenybe žmogui yra ir pažinimas, nes 
veikla neįmanoma be pažinimo. Pramatyti betarpiškoje dabartyje 
neduotus tikslus ir pagal juos organizuoti savą kultūrinę aplinką 
reikalauja pažinti objektyvius tikrovės sąryšius. Gamta paklusta 
žmogaus kultūrinei valiai, tačiau — tik pirminiu paklusimu jos pa
čios dėsniams. Žmogškoji kūryba (kultūrinė žmogaus veikla) nėra 
iš nieko kūrimas, o tiktai duotosios gamtinės medžiagos .naujas api
pavidalinimas pagal jos vidinės galimybės. Štai kodėl pažinimas 
yra pagrindinė veiklos sąlyga.

Netenka tačiau veiklą ir pažinimą išskirti kaip du atskirus daly
kus. Jei iš vienos pusės veikla privalo pažinimo, tai iš antros pusės 
patsai pažinimas nėra pasiekiamas „grynąja akimi", o visų pirma 
pačia veikla, pačiais praktiniais bandymais. Todėl gilesne prasme
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pažinimas nėra tai, ką tektų veiklai priešpastatyti, o greičiau viena 
veiklos forma, ir būtent teorinė veikla. Tačiau tokiu pažini
mo įglaudimu į veiklos sąvoką, pastaroji nebereiškia vien praktinę 
veiklą, bet apskritai kūrybinį žmogaus reiškimąsi. Tenka išplėsti 
veiklos sąvoką ir todėl, kad ištisu savo veiklos plotu žmogus gali 
siekti ir tikslų, esančių anapus bet kokio biologinio intereso. Tokią 
jra visa žmogaus meninė kūryba, kurios pagrindinis charakteris kaip 
tiktai ir yra praktinis neinteresuotumas.

Suglaustai tariant: 1. žmogus pačiu savo gamtiniu neapspręstumu 
yra skirtas veiklai — veikla yra biologinė žmogaus bū
tinybė, 2. žmogiškoji veikla yra trejopa: a. teorinė veikla — 
pažinimas (pasaulyje orientavimasis: tikslų statybas bei priemonių 
pramatymas), b. praktinė veikla — darbas (konkretus žmogus 
gyvybinių reikalų tenkinimo organizavimas), c. meninė veikla — 
grožinė kūryba (praktiškai neinteresuotas grožinių tikslų siekimas). 
Teorinis pažinimas, darbas ir grožinė kūryba — 
trys pagrindiniai žmogaus, kaip veikiančiosios 
būtybės, charakteriai. Gyvulyje (į gamtą betarpiškai įaugu
sioje būtybėje) šiuos charakterius atitinka betarpiška dabarties pa
tirtis, konkretus savo reikalų betarpiškoje dabartyje tenkinimas ir 
žaismas, neinteresuotas turimos gyvybinės energijos eikvojimas.

Tačiau nurodyti, kad žmogui, kaip nespecializuotai būtybei, veikla 
yra biologinė būtenybė, dar nereiškia visą žmogaus tiesą išsakyti. 
Teisinga, kad žmogiškoji veikla tarnauju sukurti savą kultūrinį pa
saulį, kuriame viename žmogus gali gyventi, tačiau neteisinga būtų 
teigti, kad šisai biologinis tikslas yra visa žmogiškosios veiklos pras
mė. Tiesa, kad kultūra yra žmogui biologinė bū
tinybė, bet netiesa, kad kultūra tarnauja tiktai 
žmogaus 'gyvybės išsaugojimui. Žmogus yra ne tik 
biologinė, bet ir dvasinė būtybė, — ne suskilęs į gyvybę ir dvasią 
taip, kad viena savo dalimi jis būtų gyvybė, o antra — dvasia, o 
vieninga būtybė — dvasinė gyvybė; Netikslu todėl būtų teigti, kad 
šiuo savo veikimo plotu žmogus reikštųsi kaip biologinė, o anuo, 
kaip dvasinė būtybė, nes visas žmogiškosios veiklos plotas yra pilna 
žmogaus, kaip dvasinės gyvybės, išraiška. Visa žmogaus veikla 
paženklinta ne tik biologinio, bet ir dvasinio 
reikšmingumo ženklu. Kitais žodžiais, kultūra (kuri yra 
ne kas kita, kaip žmogaus kūrybinė veikla plačiąja to žodžio prasme: 
ne tik patsai kūrybinis aktas, bet ir kūriniai, kaip šios veiklos 
objektyvūs rezultatai) tarnauja ne tik biologiniam žmogaus tikslui — 
gyvybės išsaugojimui, bet ir dvasiniam tikslui — dvasinių jo gali
mybių išplėtojimui.

Kas pasakyta apie žmogiškąją veiklą apskritai, galioja ir atskiroms
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jos formoms: teorinė, praktinė ir meninė veikla žmogui yra ne tik 
biologinė, bet ir dvasinė būtinybė — kiekviena jų tarnauja netik 
gyvybės išsaugojimui, bet ir dvasios išplėtojimui. 
Kaip meninės veiklos tikslas yra ne tik žaismas (biologinis gyvy
binės energijos pertekliaus išeikvojimas), bet ir grožis (objekty
vus naujos tikrovės sukūrimas), kaip praktinės veiklos tikslas yra 
ne tik biologinis žmogaus reikalų patenkinimas, bet ir gėris (pačio 
žmogaus vidinis tobulumas), taip ir teorinės ^veiklos tikslas yra ne 
tik pramatymas bei žinojimo panaudojamumas praktikai, bet ir 
tiesa (be jokio praktinio panaudojamumo vertinga). Biologiniu 
požiūriu ir teorinė, ir praktinė, ir meninė veikla (vadinasi, ir pra
matymas, ir darbas, ir žaismas) yra palenktos gyvybės išsaugojimui 
ir tėra vertinamos, kiek jos tarnauja šiam uždaviniui. Dvasiniu po
žiūriu jos igyja savitą vertę. Tiesa, gėris ir grožis nebėra priehionės 
gyvybei išsaugoti, o patys žmogiškojo gyvenimo tikslai — nebe 
gyvybinis interesas juos matuoja, o greičiau jie patys tampa gyvy
bės vertės matais. Dvasinės būtybės požiūriu iškyla principas: pa
grindinis dalykas yra ne gyvybę išsaugoti, o rūpintis jos dvasine 
verte. Šita tiesa išreiškiama, kada sakoma, jog žmogiškojo gyvenimo 
vertė glūdi ne jo ilgume, o vidiniame vertingume: nesvarbu ilgai 
gyventi, svarbu vertingai gyventi; geriau žūti, negu gyvenimą pratęsti* 
vidinės menkystės kaina.

Šitaip suprasta žmogiškoji veikla yra dalykas trims filosofijos 
disciplinoms: teorinė veikla, arba tiesos siekimas — gnoseolo- 
j o s dalykas, praktinė veikla, arba gėrio siekimas — etikos da
lykas ir pagaliau meninė veikla, arba grožio siekimas — estetikos 
dalykas.

2. Tiesa, kaip pažinimo tikslas.
Nurodėme, kad pažinimas žmogui yra biologinė ir 

dvasinė būtinybė. Pažinimas yra biologinė būtinybė, kiek 
jis yra pirmoji praktinės veiklos sąlyga. Pažinimas yra dvasinė bū
tinybė, kiek jis yra pirmoji dvasios išplėtojimo sąlyga.

Biologiniu požiūriu pažinimas esmiškai nukreiptas į naudą. 
Čia galioja principas: voir pOur prevoir — matyti, kad būtų galima 
pramatyti. Šitą principą suabsoliutinant, pagrindiniu pažinimo už
daviniu -laikoma panaudojamumas — siekiama pažinti tik tai, 
kieno teorinis pažinimas gali būti praktiškai panaudotas. Viso kito 
pažinimui, kieno teorija negali būti praktika paversta (kieno paži
nimas lieka „gryna* teorija), neskiriama jokia vertė. Greičiau at
virkščiai, toksai grynasai pažinimas laikomas nenaudingu, nes at i* 
traukia dėmesį ir laiką nuo to, ką pažinti būtų naudinga. Toksai 
biologinio požiūrio į pažinimą suabsoliutinimas vadinamas prag
matizmu. - ,
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Negalima neigti, kad didele dalimi pažinimas (tiek kasdieninis, 
tiek mokslinis) nukreiptas į praktinę veiklą ir šita prasme į naudą. 
Tai ir yra biologinė pažinimo prasmė: būti praktinės veiklos sąlyga. 
Tačiau neteisinga panaudojamumą laikyti viso pažinimo tikslu bei 
vertės matu. \

Viena, žmogų domina visa, nors ir ne visa gali tapti jo veiklos 
objektu. Tuo paėiu ne kiekvienas pažinimas gali būti ir naudingas. 
Praktiškai gali būti panaudojamas tiktai tokių dalykų pažinimas, 
kurie prieinami žmogaus poveikiui. Šita prasme yra praktiškai 
naudingas tiktai gamtinės tikrovės pažinimas (fizika ir chemija —

1 techninei veiklai, biologiniai mokslai — medicininei ar agrono- 
Jminei veiklai). Tačiau šita prasmė nėra naudingas ne tik filosofi
nis pažinimas (kuris kreipiasi ne į atskiras tikrovės sritis, o į pačią 
būties visumą, klausdamas, kas yra, patsai savyje gamtinis pasaulis, 
patsai žmogus ir pagaliau Dievas), bet ir kiekvienas istorinis paži
nimas (dvasios mokslai), nes žmogiškosios veiklos objektu negali 
tapti nei visuma, nei praeitis. Tačiau del šio praktinio nepanaudo- 
jamumo nenustoja savo vertės nei filosofija, nei dvasios mokslai. 
Greičiau atvirkščiai, jie yra žmogui patys vertingiausi, nes tik jajs 
atsako žmogus savo paties klausimą, nušviečia, kuo jis yra ir kuo 
jis turi būti. Nėra šis-pažinimas naudingas, ir vis dėlto vertingas. 
Ne viena duona žmogus gyvas, bet ir tiesa!

Antra, kad naudingumas nėra galutinis pažinimo vertės matas 
liudija ir ta j, jog ir tasai pažinimas, kuris apskritai gali būti nau
dingas, faktiškai tėra naudingas, kiek jis yra teisingas. Tai, kad 
tik teisingas pažinimas tėra naudingas, atskleidžia, jog tikrasis 
pažinimo vertės matas yra ne betarpiškas nau
dingumas, o dalykiškas teisingumas. '

Šiais dviem samprotavimais, kuriais nurodome biologinio požiū
rio į pažinimą reliatyvumą, drauge prieiname dvasinį požiūrį 
į pažinimą. \

Dvasiniu požiūriu pažinimas yra vertingas ne tik savo pa
naudojimu, bet jr pačiu savimi. Pažinimas nėra tiktai biologinė 
priemonė, bet ir savita dvasinė vertė be sąryšio su praktiniu jo 
panaudojamumu. Pažinimas yra patsai savyje vertingas žmogui 
tiesos apskleidimu. Tiesa — pažinimo tikslas ir jo ver
tės pagrindas.

Tiesa teikia pažinimui vertę, bet kas yra pati tiesa? Kas daro’ 
pažinimą teisingą?

Sakome: yra tiesa, kad šiandien lyja (kasdieninės patirties tiesa), 
kad žemė sukasi apie saulę (mokslinė tiesa), kad Kopernikas buvo 
pirmasis heliocentrizmo atskleidėjas (istorinė tiesa), kad meilė yra 
gera, o neapykanta bloga, (moralinė ~tiesa), kad yra Dievas (filo-
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sofinė pasaulėžiūrinė tiesa). Atitinkamai sakome: yra netiesa, kad 
šiandien gražus oras, kad saulė sukasi apie žemę, kad Newtonas 
atskleidė geocentrizmo klaidą, kad meilė yra bloga, o neapykanta 
gera, kad nieko nėra, kaip tai, ką galime jusliškai patirti. Kas leidžia 
pirmuosius sprendjmus laikyti teisingais, o antruosius — neteisin
gais, kuo kiekvienas sprendimas grindžia savo tiesą ir priešingo 
sprendimo netiesą? Kasdieninės patirties tiesa grindžiama betarpiška 
juslių patirtimi („pažiūrėki: ar nematai, kad jau lyja I"); mokslinė 
tiesa grindžiama moksline analize, patikslinančia atskirą betarpišką 
jusljnę patirti sistemingu visos patirčių eilės įvertinimu (tiesa ir 
šiandien, kad akiai saulė skrieja dangumi, tačiau senųjų iš to da- 
ryta išvada, kad žemė stovi visatos centre, pasirodė buvusi klaidinga, 
nesuderinama su kitomis patirtimis); istorinė tiesa grindžiama istorine 
kritika (ne kuris kitas, o Kopernikas tenka laikyti geocentrizmo klai
dos nuveikėju, nes jjs pirmasis šia klaidą iškėlė); moralinė tiesa 
grindžiama sąžinės, kaip žmogaus elgesio normų šaltinio, faktu 
(meilė yra gera, nes sąžinė šaukia mylėti ir draudžia neapkęsti; 
meilė kuria gyvenimą, neapykanta — griauna); filosofinė pasaulė
žiūrinė tiesa grindžiama visos patirtinės būties ir visos žmogiškosios 
patirties įgalinimo pagrindo ieškojimu (šita pagrindo prasme teigia
mas Dievas, nejgiant patirtinės būties savyje pakankamumą, arba 
neigiamas, teigiant, kad patirtinė būtis savo visumoje yra pat' savo 
pagrindas). Nors einant nuo vienos tiesos formos į kitą pagal'tai, 
į ką pažinimas kreipiasi, formaliai tiesos grindimas įvairuoja, tačiau 
visoms tiesos grindimo formoms bendra pastanga atskleisti, kad tai, 
kaip manoma, yra taip, o ne kitaip, kaip iš tiesų esama. Vienu 
žodžiu, tiesos grindimas vyksta kaip tikrovės at
skleidimas. Pažinimas yra teisingas, kiek jis atskleidžia tikrovę. 
Šita prasme tiesa ir yra ne kas kita, kaip adaeųuatio 
intellectus et rei, minties atitikimas tikrovei.

Bet kas, tenka toliau klausti, yra tasai atitikimas, kuriuo cha
rakterizuojame tiesą? Formaliai atitikimas yra dviejų dalykų lygu
mas vienu kuriuo požiūriu. Sakysime, kad keturios penkiasdešimties 
Rpf. monetos atitinka dviejų markių banknotą, reiškia, jog šios 
keturios monetos yra lygios mokėjimo vertės, kaip dvimarkinis 
banknotas. Kuriuo betgi požiūriu gali būti lygus, pvz., spręsmas 
(išreikšta mintis) „ant stalo guli dviejų markių banknotas" ir patsai 
šisai banknotas. Ne tik spręsmas neturi jokios mokėijmo prie
monės vertės, bet ir apskritai yra nepalyginamas su savo objektu: 
banknotas užima tam tikrą erdvę ir yra medžiaginis daiktas, tuo 
tarpu spręsmas stokoja bet kokio medžiagiškumo ir tuo pačiu bet 
kokio erdviškumo. Tai negatyviai ir nurodo, kad tasai atitikimas 
tarp minties ir tikrovės, kuriuo aptariame tiesą, yra skirtingos pri-
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g imties, negu realinė dviejų daiktų lygybė kuriuo nors požiūriu. 
Mintis nėra vienas daiktas ir patsai mąstomasai dalykas — antras 
daiktas (šiuo atveju judviejų santykis nebūtų tuo, kuo jis yra, būtent 
pažinimo santykiu), o mintis yra patsai mąstomasai daiktas, ir ta
čiau ne realiai, o tik reprezentyviai (arba ir tencionališ- 
k a i, kaip šį terminą vartoja senesnieji filosofai). Mintis atitin
ka tikrovę, kiek ji šią pastarąją reprezentuoja, 
vadinasi, išreiškia pažinimo požiūriu.

Kokiu būdu yra galimas šitas reprezentatyvinis minties ir tikrovės 
atitikimas? Kuria prasme mintis gali tapti tikrovės intencionaline 
reprezentacija (imago intentionalis rei)? Kokia konkreti šitos inten- 
cionalinės reprezentacijos prasmė? ,

Kad galėtų mintis išreikšti tikrovę, privalu, kad išreiškiamasai 
dalykas patsai tam tikru būdu taptų mintimi. Pažinimas ir yra tas'' 
vyksmas, kuris išorinę tikrovę tam tikru būdu perkelia į „vidų", — 
išorė pažinime tampa vidumi. Cognitio fit per hoc, quod 
cognitum ėst in cognoscente, pažinimas galimas 
tik tuo būdu, kad pažįstamasai dalykas yra p a ž į s - 
t anči ą j ame subjekte/ Šita prasme žmogus savotiškai gali 
viskuo tapti — visa, kas yra, visą išorinę tikrovę padaryti savo vi
diniu pasauliu. Si žmogiškoji galimybė ir teikia žmogui mikrokosmo 
(mažojo pasaulio) vardą: žmogus yra mikrokosmos ne ta prasme, kad 
jis būtų tiktai maža pasaulio dalis, o, atvirkščiai, kaip tik dėl to, 
kad jis nežiūrjnt savo individuališkumo, gali savyje visą pasaulį 
atspindėti.

Visa, kas yra, gali būti savotiškai perkelta į vidų, bet ką reiškia 
šisai „savotiškai"? Negatyviai jisai reiškia, kad išorinė tikrovė per
keliama į vidų ne materiališkai pagal savo pačios buvimo būdą, nes 
tai, ką mes pažįstame: trikampis, gėlė ar jūra, nėra patys į mus per
keliami. Kadangi išorinės tikrovės į vidų perkėlimas vyksta paži
nimu, dvasiniu aktu, pozityviai tai reiškia, kad išorinė tikrovė per
keliama į vidų ne kitaip, kaip pagal paties pažįstančiojo būdą. 
Cognitum ėst in .cognoscente secundum modum 
cognoscenti s, pažįstamasai dalykas yra p a ž į s - 
tančiajame subjekte pagal šio paties būdą. Pažinimo 
aktu išorinis dalykas pažįstančiajame subjekte įgyja tam tikrą dvasinį 
buvimą: pažįstantysis subjektas savu, vidiniu būdu tarsi ^atkuria 
išorinį dalyką ir patsai juo tampa. Tokia dvasinė reprezentacija (at
vaizdavimas) yra skirtinga nuo materialinės reprezentacijos. Pastaroji 
atvaizduojamuosius dalykus atitinka pagal jų pačių buvimo būdą 
(pvz., gipsinė figūra atitinka atvaizduojamąjį žmogų savo forma ar 
dirbtinės gėlės atitinka gyvas gėles savo forma ir spalvomis). Gi dva
sinė reprezentacija (pažinimas) atvaizduoja savo objektus tiktai vi-
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tingų mąstytojų netik vienaip, bet dargi tiesiai priešingai supran
tama? Ar nepakeitė Kopernikas ptolomejinės astronomijos, ar da
barties fizika nekeičia Newtono fizikos. O ką bekalbėti apie etinių 
bej politinių nusistatymų skirtingumus! O filosofija ar nėra amžina — 
izmų kova?

Taip, negalima nesutikti, kad tie patys klausimai įvairiais laikais 
buvo jr tebėra skirtingai sprendžiami. Tačiau, užuot sutikus su re
liatyvistų iš šio fakto daroma išvada, ar netiksliau į ją atsakyti klau
simu: ar šitas faktas, užuot liudijęs tiesos besikeičiamumą bei ne
vieningumą, neliudija klaidų gausingumo? Iš tiesų, klaidų gali 
būti daug, nors tiesa tegali būti viena.

Reliatyvistinė išvada, kad pažiūrų skirtingumas argumentuoja už 
tiesos besikeičiamumą ir tuo pačiu nevieningumą, yra pagrįsta slapta 
prielaida, tiesą sutapdančia su paprasta subjektyvia pažiūra, nuomone 
(Čia ir atsiskleidžia kiekvieno reliatyvizmo ^subiektvistinė versmė!). 
Tačjau tokia prielaida yra nei daugiau nei mažiau, kaip paprastas 
bet kokio tiesos ir klaidos skirtumo išblukinimas: jei tiesa tėra tai, 
ką kiekvienas subjektyviai ja laiko, tai klaidos — ir drauge tiesos -v- 
sąvoka dingsta. Visa yra tiesa! Įdomu pastebėti, kad šita savo slapta 
prielaida reliatyvizmas nejučiomis skelbia tą patį, ką ir jo prješ.injn- 
kas — dogmatizmas. Skirtumas tėra vienas: kai pastarasis išeina iš 
nayvaus klaidos fakto ignorancijos, tai pirmasis — iš nuvariusios 
tiesa abejonės. Kiekvienu atveju — kraštutinybės susisiekia, extre
mities sese tangent.

Kad tačiau toksai subjektyvistinis tiesos supratimas (kuriam tiesa, 
užuot buvusi objektyvi tikrovės išraiška, virsta tik subjektyvaus 
nusistatymo išraiška) neatitinka tiesos prigimtį, aiškiai liudija faktas, 
jog labai dažnai nūs įstatoma į dalykus ne tiesos, o tiesai svetimu 
naudos požiūriu (reliatyvizmo ryšys su pragmatizmu!). Toksai, pvz.*, 
yra tautinis ar klasinis tiesos sąlygojimas: tiesa yra tai, kas nau
dinga vokiečių tautai, teigė nacionalsocialistai ir kūrė „vokišką fizi
ką", turėjusią išsiversti be Einšteino reliatyvybės teorijos, kadangi 
jos kūrėjas nebuvo ariškos kilmės; tiesa yra tai, kas tarnauja so
cialistinei revoliuciiai skelbia rytiniai marksjstaj ir kur ja „proletarinį 
mokslą", „proletarinį meną" etc. Kad toksai tiesos sąlygo
jimai tautiniais ar klasiniais interesais tėra 
brutalus tiesos prievartavimas, netenka daug aiškinti.

Tiesa paslėpta gfliame šulinyje — tariant vieno senųjų graikų 
filosifų žodžiais. Vadinasi, tiesa nėra lengvai randama, ir nuošir
džiai ieškant. Ji atsiskleidžia tik atkakliai ir nuoširdžiai pastangaj, 
jr vis dėlto niekada jš karto, o — palaipsniui. Ir tokios koper- 
ninkiškos revoliucijos, kaip atomo suskaldymo paslapties atsklei-
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dimas, tfk lėtai ir ilgomis bendro darbo pastangomis pribrandinamos. 
Kiekvienos reikšmingesnės tiesos istorija — ilgas ir sunkus kelias, 
reikalavęs daug netikrų takų išbandyti, kol pagaliau iš pirminės 
tamsos sušvinta tiesos prošvaistė. Suprantama tad, kodėl tiesos isto
rija drauge yra ir klaidų istorija. Istorija daugelio ir — palaimingų 
klaidų, daugiau priartinusių prie tiesos, negu tingus pasitenkinimas 
seniai žinomais dalykais.

** ar galima iš šio fakto daryti išvadą, kad tuo budu ir pati tiesa 
keičiasi? Ne, ne tiesa keičiasi, o tiktai jos pažini
mas. Tai, kas iš pradžių buvo nepilnai pažįstama, vėliau plėtojama 
ir _ tikslinama. Šita prasme, pvz., ir dabartinė fizika (M. Plancko 
kvantų teorija ar L. de Broglie bangų mechanika) ne paneigia New- 
tono fiziką, o tiktai ją patikslina.

Lygiai neseka reliatyvizmas nė iš filosofinių -izmų amžinos kovos. 
Iš tiesų filosofijoje tiesos ieškojimas vyksta dar dramatiškiau, negu 
atskiruote moksluose. Šiuose galima tolydi pažanga, nors ir kryž- 
kelinėmis užuolankomis, tuo tarpu filosofijoje tokia pažanga ne
įmanoma, — neįmanoma dėl pačio jos dalyko aukštumo! Kai at
skirieji mokslai eina į atskirų tiesų atskleidimą, tai filosofija ieško 
pačios Tiesos, kaip visų atskirųjų tiesų pagrindo. Ir atitinkamai, kai 
ątskirų mokslinių pažinčių tikrumas gali būti patikrintas kitomis 
anksčiau laimėtomis pažintimis ir praktinių savęs pateisinimu, tai fi
losofinės pažintys neturi tokio akivaizdaus priverstinumo charakterio, 
nes tai, į ką jos eina, pati Tiesa ir pati Būtis baigtinio žmogaus 
proto niekada negali būti pilnai pažinta. Todėl filosofinis paži
nimas visada susietas su tam tikra abejone, kuri gali būti nuveikta 
tiktai asmeniniu apsisprendimu, tikėjimu. Tačiau iš to dar negalima 
reliatyvistiškai teigti, kad visos filosofijos yra lygios vertės (jei nori — 
visos lygiai teisingos, jei nori — visos lygiai klaidingos), kad visos 
fjlosofijos tėra Būties nepažįstamumo simboliai Lessingo žiedų pa
rabolės prasme. Jei Būtis ir nėra niekada pilnai pažįstama, vis dėlto 
nėra nei tiesai nepažįstama, ir todėl Būties teigimą (teizmą) laikyti 
lygiai teisingu Būties neigimuj (ateizmui, arba nihilizmui) yra ne 
kas kita kaip apskritai lygiai vertinti ir tiesą, ir klaidą.

Suglausdami šituos tiesos galimumo svarstymus, galime savąjį nu
sistatymą šiaip išreikšti: Nėra tiesa taip savaimingai kiekvienu 
pažinimu pasiekiama, kaip mano dogmatizmas, bet nėra ji nė taip 
absoliučiai neprieinama, kaip rezignuoja skepticizmas. Nėra tiesa 
iš karto, o tiktai istoriniu keliu atskleidžiama, bet tai nereiškia, kad 
pati tiesa tebūtų istoriška, kaip nori reliatyvizmas. Tiesos pa
žinimas yra galimas, nors ir visada jį gresia klai
dos pavojus.
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4. Pažinimo šaltiniai.
Yra du pagrindiniai žmogiškojo pažinimo šaltiniai: juslės ir 

protas. Juslinį pažinimą paprastai vadiname patirtimi, protinį 
pažinimą — mąstymu. Patirtimi atskleidžiame juslines daiktų sa
vybes (erdvinį pavidalą, spalvą, skonį etc.), mąstymu siekiame at
skleisti pačią jų esmę. Juslinės patirties rezultatas — vaidinys, 
protinio mąstymo — sąvoka. Vaidinys atskleidžia, koks daiktas 
yra, kaip šis atskiras daiktas čia dabar, vadinasi konkrečiai. S^pka 
atskleidžia, kad yra daiktas savo bendrojoje esmėje, atitrauktai nuo 
individualinės konkretybės, „čia" ir „dabar". Vaidinys reprezentuo
ja tik šį ar aną atskirą daiktą, sąvoka atstovauja — visus tos pat 
rūšies ar giminės dalykus. Vaidinys — konkretus ir todėl individua
lus, sąvoka — abstrakti ir todėl universali.

Tokia psichologinė pažinimo šaltinių charakteristika nekelia 
klausimo, kaip nekelja klausimo nė tai,- kad juslinid ir protinio 
pažinimo skyrimas nereiškia jų absoliutaus išskyrimo. Visas 
žmogiškasis pažinimas yra vieningas juslinės patirties ir protinio 
mąstymo vyksmas: visada juslinį pažinimą persunkia mąstymas,' ir 
atvirkščiai, mąstymas visada atsiremia tarpiškai (matematiniame ar 
filosofiniame mąstyme) ar betarpiškai (patirtinės tikrovės moksluose) 
jusline patirtimi.

Gnoseologinė pažinimo šaltinių problema iškyla tiktai su iškilimu 
klausimo: kokia yra pažinimo šaltinių tiesos vertė? Ar abu šalti
niai turi lygią tiesos pažinimo vertę, ar greičiau vienas kuris turi 
ypatingą pirmenybę? Ar mes galime pažinti tik tai, ką galime jus
liškai patirti, ar galime protiniu mąstymu ir toliau pasiekti, negu 
sekia juslinė patirtis? Sitų klausimų prasme ir iškyla patirties ar 
mąstymo gnoseologinės pirmenybės konfliktas. Iš vienos pusės tei
giama: realaus (tikro) pažinimo vertę turi tiktai juslinė patirtis — 
empirjzmas, arba pozityvizmas. Iš antros pusės atsakoma: realaus 
(tikro) pažinimo vertę turi tiktai protinis mąstymas — racionalizmas. 
Šiuodu gnoseologinius nusistymus ir tenka pirmiausia įvertinti.

Empirizmas, arba p o z i t y v i z m a s , yra gnoseologinė 
pažiūra, kuri realaus pažinimo vertę teikia tiktai juslinei patirčiai, 
teigdama, kad mes tikrai pažinti galime tik tai, ką ga
lime jusliškai patirti. Žymiausi šitos pažiūros reiškėjai yra 
anglas Bacon (+1626, kuriam tikra tėra ta filosofija, kuri yra su
rašyta tarsi pasauliui diktuojant, — nieko iš savęs nepridedant), jo 
tautietisLocke (+1704, žinomas savuoju žmogiškojo proto, kaip ta
bula rasa, charakterizavimu), pagaliau prancūzas Auguste Comte 
(+1857, savąją filosofiją pavadinęs pozityviąja filosofija it tuo būdu 
empirizmui davę naują pozityvizmo vardą. Jisai žinomas žmonijos 
vyksmo skirstymu į tris tarpsnius: religinį, metafizinį, ir pozityvinį
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tarpsni, kuris pastarasai, atsisakęs pasaulio kilmės ir paskirties klau
simų kėlimo, tenkinasi tiktai patyrimo teikiamais pozityviais faktais).

Pozityviniu nusistatymu, tikruoju bet kokio pažinimo pagrindu 
tenka laikytis tiktai jusles. Tarp proto ir juslių esminio skirtumo 
nėra. Protas tėra atskirų juslinių pažinčių organizavimo funkcija. 
Giliau ir savitai ką nors {žvelgti, negu juslės, jisai nepajėgia. Pro
tinio pažinimo rezultatas — sąvokos nėra dalykų esmės išraiška, o 
tiktai etiketinis jų apibendrinimas. Šita prasme pozityvizmas paprastai 
drauge yra ir sensualizmas (pažiūra, neigianti protinio mąstymo 
savotiškumą, kitais žodžiais, pastarąjį suvedanti į juslinę patirtį) ir 
tuo pačiu nominalizmas (pažiūra, neigianti sąvok6s gnoseolo
ginį realumą, sutapdindama sąvoką su žodžiu).

Kadangi juslės teatskleidžia atskiras juslines savybes, tai pozi
tyvizmas, realią pažinimo vertę teikdamas tiktai juslinei patirčiai, 
nuosekliai yra priverstas mūsų pažinimą apriboti tiktai apraiškų 
(fenomenų) pažinimu. Tuo būdu pozityvizmas savaime yra ir feno- 
menalizmas, pažiūra, kad mes pažįstame ne pačią dalykų esmę, o 
tiktai jų apraiškas.

Šitoks žmogiškojo pažinimo suvedimas į tiktai apraiškų pažinimą 
faktiškai yra ne kas kita, kaip viso žmogiškojo pažinimo suvedimas 
tiktai į mokslinį pažinimą, suprastą vienų atskirųjų mokslų (ar dargi 
tik gamtos mokslų) prasme (scientizmas). Negatyviai šisai žmo
giškojo pažinimo suvedimas eo ipso reiškia matefizinio, arba filoso
finio pažinimo išskyrimą, paneigimą jam realaus pažinimo vertės. Realu 
tėra tai, ką juslės (betarpiškai ar per instrumentus) liudija.Realus todėl 
tėra mokslinis pažinimas, kuris apsiriboja jusliniais duomenimis — 
apraiškomis. Visokia pastanga išeiti už patirties ribų — tuščia. Nėra 
ko dėl metafizikos „draskytis" — vienintelis sąžiningas atsakymas: 
ignoramus et' ignorabimus, nežinome ir nežinosime (agnosticiz
mas, arba giliojo tikrovės pagrindo nepažįstamumo teigimas.

Etinių principų požiūriu pozityvizmą charakterizuoja iš jo gnos
eologinių nusistatymų nuosekliai išplaukiąs žmogiškosios laisvės nei
gimas. Jei tėra realu tai, ką galima juslėmis patirti, tai laisvės nėra, 
nes ji jusliškai nepatiriama. Paneigus laisvę, žmogus pozityvizmui tėra 
gamtinė būtybė. Logiškai tektų teigti „viskas žmogui leista" (kaltė 
ir sąžinė tėra teologinė mistifikacija ar buržuazinis prietaras). Tačiau 
praktiškai tokia išvada vestų į bet kokio socialinio gyvenimo pagrindų 
sun įaikinimą (plg. Dostojevskio Brolių Karamazovų Smerdjakovą, 
bandžiusį gyventi pozityvisto Ivano pažiūromis). Nenorint šitos iš
vados, telieka etines normas suprasti kaip neišvengiamas visuomeninio 
gyvenimo sąlygas, sociališkai naudingus įpročius. Etika tuo būdu po- 
zitivizmui virsta papročių mokslu.

Atitinkamas yra pozityvizmo nusistatymas ir teisės bei vals-
* »
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t y bes klausimais. Paneigus žmogų, kaip dvasinį asmenį, teisės 
šaltiniu nelieka nieką kitą laikyti, kaip jėgą. Vienintelė teisė — po
zityvinė teisė — valdžios turėtojo faktiškai išleistieji įstatymai. 
Ne teisingumas turi ilgais yti ir įstatymus, bet tik įstatymai nustato, 
kas teisinga ir kas ne. Visa, kas įstatymiškai pateisinta, tuo pačiu 
laikoma ir teisinga. Taip suprantant teisę (kaip jėgos, arba valdžią 
turinčiojo valios išraišką), valstybė yra absoliutus atskiro žmogaus 
gyvybės ir sąžinės viešpats. Nesvarbu, ar vienur atskirai teigiama 
diktatūrinė valstybės koncepcija, pagrįsta jėgos principu, ar kitur šita 
jėgos teisė norima teikti daugumai, — nesvarbu, nes ir antruoju at- į 
veju valstybė suprantama ne demokratiškai (kaip teisinė valstybė pri
gimtųjų žmogaus teisių gerbimo prasme), o diktatūriškai (kaip prie
vartinė valstybė). (Nesvarbu, ar jėga reiškiama atvirai, ar įvilkus į 
įstatymo formą. Galima įstatymu ir brutaliausią prievartą bei di
džiausią neteisybę deklaruoti, tačiau tas dalykų nekeičia: kas netei
singa, lieka neteisinga, net jeigu tai ir įstatymais paskelbta). •

Pagaliau mene pozityvizmas iškyla kaip natūralizmas, ne- 
teikimas meninei kūrybai kito uždavinio, kaip galimai tikslaus tik
rovės atvaizdavimo, arba kaip impresionizmas, meninės pa
stangos apribojimas tiktai vaizdiniu įspūdžių išreiškimu. -—

Norint pozityvizmą kritiškai vertinti, ir tenka vertinti visas šitas 
pozityvizmo išvadas (sensualizmą, nominalizmą etc.), nes jos yra ne 
tik pozityvizmo išvados, bet drauge ir prielaidos.

Bendra formule vertinant, pozityvizmas yra teisingas, kiek jisai 
nurodo, kad kiekvienas žmogiškasis pažinimas prasideda patirtimi, 
bet neteisingas, kiek jisai teigia, kad kiekvienas žmogiškasis pažini
mas ir baigiasi tiktai patirtimi. Kitais žodžiais, pozityvizmas yra 
klaidingas, kiek jis, suabsoliutindamas juslinę patirtį, paneigia protinio 
pažinimo savotiškumą.

Šita prasme mūsų pirmasai priekaištas pozityvizmui ir yra neį
vertinimas proto vaidmens tiesos pažinime. Tiesa, 
protas nėra pažinimo šaltinis ta prasme, kad jisai patsai iš savęs, 
lyg iš kokio paslaptingo veidrodžio, galėtų teikti tikrovės pažinimą, 
kaip manė kai kurie naujųjų amžių pradžios filosofai, skelbusieji, 
jog protas savyje, nepriklausomai patirties, turi įgimtas idėjas. Tokių 
įgimtų idėjų, deja, prote niekas nėra atskleidęs ir jei Locke posakį 
„nieko nėra juslėse, ko pirmiau nebuvo prote“ (nihil ėst in intellectu 
quod non prius fuerint in sensu) suprasti tik kaip pasisakymą prieš 
įgimtųjų idėjų teoriją, jis yra visai teisingas. Protas neturi sovyje jokių 
įgimtų tiesų. Visas idėjas jisai semia ne iš savęs, o iš patirties. Šita 
prasme mąstyme protas yra priklausomas patirties.

Bet —■ čia ir skiriamas nuo pozityvizmo — protas yra daugiau, 
negu tik organizacinė atskirų juslinių patirčių sisteminimo funkcija.
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Nors protas ir priklauso patirties, tačiau jis pa
jėgia jusliniuose daviniuose daugiau įžvelgti, ne
gu jie patys betarpiškai reiškia. Kai juslinė patirtis atsklei
džia tiktai betarpišką konkretybę, tai protas siekia išryškinti jos 
bendrąją esmę (atsakyti ne tik į klausimą koks, bet ir į klausimą 
kas). Sąvoka nėra todėl tiktai bendrinė etiketė, žodis. Žodis tėra 
sutartinis ženklas, -su ženklinamuoju dalyku niekuo nesusijęs. Gi 
sąvoka yra bendrosios dalyko esmės suvokimas atotrauka nuo indivi
dualinių jo savybių. Šita prasme sąvoka, nors ir atremta į vaidinį, 
išreiškia daugiau, negu pastarasai. Tik šita prielaida yra supran
tamas ir visas mokslinis darbas — bendrųjų tikrovės dėsnių atsklei
dimas. Kiekvienas bet kuris bendrojo dėsnio atskirų įvykių eilėje 
įžvelgimas yra įmanomas tiktai išėjimu už betarpiškos jus
linės patirties. Milijardus kartų matė žmonės krintantį nuo 
obels vaisių, ir tačiau nė vienas nematė jame (nes jusliškai ir nematyti) 
inercijos dėsnio, kol Newtonas, išeidamas už betarpiškos patirties, jo 
savotiškai neįžvelgė. Arba kitas pavyzdys, aiškiai rodą, kaip pro
tinis mąstymas įžvelgia daugiau, negu juslinė patirtis, net ir pačiame 
gamtinės tikrovės pažinime: Leverrier iš Urano stebėjimo anksčiau 
atskleidė Neptūno vietą, negu jis buvo astronomų faktiškai pastebėtas 
(panašiai ir chemijoje daugelis elementų buvo anksčiau teoriškai at
skleisti, negu faktiškai rasti). -

Kaip persiauras pozityvinis pažinimo apskritai supratimas, taip 
persiauras pozityvistinis mokslo supratimas, ap
rioriškai išskiriąs filosofinio pažinimo galimybę.

Galima sutikti, kad atskirieji mokslai riboti apraiškų (fenomenų) 
pažinimu. Tačiau šitas posakis tenka tiksliau aptarti, nes savaime jis 
nėra vienaprasmiškai aiškus. Arba juo teigiama, kad iš viso tėra 
apraiškos, atmetant bet kokią jų pagrindo mintį, arba prileidžiama, 
skiriant „daiktą savyje" ir apraiškas, kad mes pastarąsias tepažįstame, 
o pirmasai lieka mums nepažįstamas. Pirmaip aną posakį suprantant 
tektų pastebėti, kad vienos apraiškos be jokio substancinio pagrindo 
neįmanomos: jei yra apraiškos, turi būti ir tai, kas jomis reiškiasi. 
Suprantant aną posakį antraip, privalu nurodyti, kad neteisinga subs
tancinį apraiškų pagrindą („daiktą savyje") suprasti kaip esantį tarsi 
kažkur anapu<s savo apraiškų. Pažindami apraiškas, mes 
drauge pažįstame ir patį per jas besireiškiantį 
daiktą ar būtybę. Vadinasi, ir apraiškų pažinimas tam tikra 
prasme yra ir pačio jų pagrindo pažinimas. Tiesa, šitoksai apraiškims 
tikrovės pažinimas nėra galutinis jos esmės ir prasmės klausimo at
sakymas, nes šisai klausimas gali būti atsakytas tiktai būties visu
mos šviesoje, tiktai pačio pirminio visos tikrovės pagrindo klausimo 
(„yra Dievas ar nieko nėra") atsakymu, vadinasi, tiktai f i 1 o s o f i -
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n ė j e plotmėje. Šita prasme ankstesnysai posakis, jog atskirieji mokslai kreipiasi tiktai į apraiškas, yra teisingas tik kaip šių mokslų metodinio apsiribojimo išraiška.Tai, kad atskirieji mokslai metodiškai apsiriboja tiktai apraiškų bei faktų pažinimu, nekeldami jų esmės ir prasmės klausimo, nieku būdu nereiškia, nei kad šie klausimai būtų tušti, be vertės, nei kad jie būtų apskritai žmogui neprieinami. Nėra jie be vertės vien todėl, kad jų sprendimas nėra naudingas techninei pažangai, nes ne viena duona žmogus gyvas. (Negali žmogus dėl metafizikos nesidraskyti: kas gali būti žmogui reikšmingesnio, kaip patsai jo būties prasmės klausimas, angažuojąs jo visą likimą!) Nėra jie nei apskritai žmogui neprieinami vien todėl, kad nėra išsprendžiami atskirųjų mokslų metodais (eksperimentais bei matematine analize), nes kiekvienas klausimas turi ir savitą sprendimo būdą.Abu pagrindiniai pozityvizmo nusistatymai — ir pažinimo suvedimas į tiktai patirtinį pažinimą, ir mokslinio pažinimo suvedimas į tiktai gamtamokslinį pažinimą — slaptai remiasi pagrindine būties į patirtinę, vadi n as i gamtinę būtį suvedimo prielaidą : tėra tai, kas jusliškai patiriama. Tik šitos prielaidos pagrindu suprantama, kodėl panegiama protinio pažinimo apskritai ir filosofinio, arba metafizinio, pažinimo ypatingai vertė: jei tėra patirtinė (juslėmis prieinama) tikrovė, tai iš tiesų nelieka nieko, kas galėtų būti protinio pažinimo dalyku šalia juslinės patirties ir atitinkamai filosofinio mąstymo dalykų šalia mokslinio pažinimo. Tačiau — čia ir atsiskleidžia visas vidinis pozityvizmo prieštaringumas — ar šjta prjelaida, jog „tėra realu, ką galime juslėmis patirti", nėra metafizinė prielaida? Iš tiesų, tokia prielaida yra metafizinė prielaida, ir būtent, abeja prasme: ir ta prasme, kad ji liečia nebe atskirą tikrovės sritį, o pačią tikrovės visumą, ir ta prasme, kad ji nėra nei betarpiškai juslinė patirtis, nei ja paremta moksline išvada. Atsakyti klausimą ar tėra tai, kas tėra juslinei patirčiai, nebėra pačios patirties dalykas. Patsai šio klausimo formulavimas yra išėjimas už juslinės patirties ribų. Vadinasi, neigdamas metafiziką (ir tuo pačiu filosofiją, nes metafizika ir yra patsai filosofijos branduolys: atpalaiduota nuo metafizinės problematikos filosofija virsta tiktai paprasta mokslinio pažinimo metodologine teorija, kaip, pvz., vadinamosios Vienos mokyklos neopozityvizme), pozityvizmas patsai virsta metafizika ir, teisingai sakant, tik iš tam tikrų metafizinių nusistatymų ir yra išaugęs.Dėl pačios šitos pozityvistinės metafizikos (protinio pažinimo suvedimo į patirtį) tenka pasakyti: kaip protas jau atskirus faktus apibendrindamas ir ieškodamas jų sąryšių dėsninio išreiškimo išeina už betarpiškos patirties ribų, taip nėra negalima, kad protas
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negalėtų išeiti už betarpiškos patirties ir kelda
mas filosofinius būties bei prasmės klausi m u s. Kad 
šita galimybė nėra nereali, aiškiai liudija patsai filosofijos faktas. 
Yra, būtent, galima pačių apraiškų sąvokine analize atskleisti ir jų 
priežastinį pagrindą. Taip, ieškant priežastinio pagrindo specifiškai 
žmogiškosioms apraiškoms, ir visų pirma mąstymui, atsiskleidžia šiuo 
pagrindu žmogaus dvasinė prigimtis. Panašiai, ieškant priežastinio 
pagrindo visam tikrovės apraiškiškumui, tokiu pagrindu iškyla Die
vas, kaip Būtis. Neginčijamas dalykas, kad šiame metafiziniame ke
lyje klaidos grėsmė didesnė, negu atskiruosiuose moksluose: visada 
juo aukštesnio rango dalykas, kurio siekiame, juo mūsų pažinimas 
netikresnis, nes mažiau išsamus. Tačiau didesnė filosofijoje klaidos 
galimybė nėra pagrindas apskritai ją paneigti.

Suglaudžiant mūsąjį pozityvizmo vertinimą, sutinkame, kad 
protinis mąstymas priklauso patirties, nesutin
kame tačiau, kad jis negalėtų išeiti užjos ribų.

Liesdami protinio pažinimo ribų klausimą, prieiname raciona
lizmą. Racionalizmas yra ta pazityvizmui t’esiai priešinga gno- 
zecloginė pažiūra, kuri kaip tiktai realaus (tikro) pažinimo vertę 
teteikia vienam protniam pažinimui.(B. d.)
Chenvjos kursas Dr. Ad. Darnusis

ATOMAS
Kai, XIX šimtmečiui įpusėjus, Mendelejevas ir kiti mokslininkai 

sugrupavo visus elementus periodinėje elementų sistemoje, atrodė, 
kad yra padarytas milžiniškas šuolis į priekį. Bet veržlus ir ieškąs 
žmogaus protas neilgai tais laimėjimais tenkinosi. Dėmesys nukrypo 
į viduramžių alchimikų nuojautą, kurios įtakoje buvo dedama daug 
pastangų rasti paprastą ryšį tarp tų skirtingų elementų. O anų laikų 
vadovai alchimikams patiekė tada juos labai dominusį uždavinį — iš 
vario, geležies ir gyvsidabrio pagaminti auksą.

Turimos priemonės tada dar neleido tą uždavinį įvykdyti, o šiuo 
metu jau ir nestatytume pirmaeiliu tikslu gaminti auksą iš bet kurio 
kito elemento. Šiuo metu atomų tyrinėjimas ir ardymas yra vykdo
mas dėl atome glūdinčios energijos atpalaidavimo. Toks tikslas yra 
daug kartų vertesnis už aukso gamybą.

Svarbiausi žmogaus ūkio gyvenime dabar naudojami energijos 
šaltiniai yra:

a. akmensanglis, kurios 1 g sudegdamas išskiria 7,5 kcal šiluminės 
energijos,

b. nafta (skystasis kuras), kurios 1 g išskiria 10—11 kcal, 67
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c. kinetinė vandens energija (baltoji anglis), kur 427 kg vandens 
nukritę iš 1 metro aukščio atlieka darbą 427 kilogrammetrus — 1 kcal.

Bet pagal teoretinius samprotavimus atome glūdi daug didesni 
energijos kiekiai.

Panaudojus Einšteino formulę (E —mxc2), yra apskaičiuojama, 
kad viename grame masės yra sukoncentruota 21.500.000.000 kcal 
(kilogramkalorijų). Tai yra tris milijardus kartų daugiau, negu yra 
gaunama vieną gramą anglies sudeginant. Kaip stebėtinai menką 
dalelę' iš to energijos aruodo iki šiolei žmogus tenaudoja.

Šios atominės energijos atpalaidavimas yra surištas su nepaprastais 
sunkumais, kurie dar iki šio meto nėra išspręsti. Atominės bombos 
atradimu ta-s klausimas dar nėra baigtas. Atominėje bomboje šiuo 
metu yra įvykdomos tiktai tokios atominės branduolinės reakcijos, 
kurių metu atsipalaiduoja vos tiktai 0,12% visos masėje glūdinčios 
energijos. Bet jau atominėje bomboje vienas kilogramas masės iš
skiria tiek energijos, kiek yra gaunama sudeginant 3.500.000 kg akmens 
anglies. Ir saulėje iš keturių vandenilio atomų branduolių susidarant 
vienam helio branduoliui vyksta panašūs atominiai branduoliniai pro
cesai, kurių metu pasiliuosuoja vos 0,7% masėje glūdinčios energijos.

Visos masėje glūdinčios energijos žmogus dar nepajėgia atpa
laiduoti. Bet erdvėje kaž kur vyksta visiškai pilnas masės energijos 
atpalaidavimas, t. y. visiškas masės virtimas energija. Kur tas įvyksta? 
Dar tiksliai atsakyti negalima. Tiktai tokio proceso pasėkas mes čia 
žemėje pagauname kosminių spindulių pavidale.

Aiškiai pastebima, kad vykstant atominiams branduoliniams pro
cesams, dalis masės viista energija. Atominėje bomboje uranui 
skilant į barį ir kriptoną, apie 0,12% masės pražūsta. O saulė kas 
sekundę netenka 4.000.000 tonų savo svorio. Ten masė šviesos ener
gijos pavidale išspinduliuoja. Per žemės amžių (maždaug 2 milijar
dus metų) saulės spinduliavimu prarastas svoris maždaug prilygsta 
42 žemės rutulio svoriams. Kadangi saulės masė yra 332.000 kartų 
sunkesnė už žemės masę, tai ta išspinduliuota saulės masė nėra žymi. 
Bet ir ten energija virsta nepilnas masės nuošimtis. O kosmose kažkur 
visa masė virsta energija.

Kas yra atomas? Ryšiui tarp masės ir energijos pavaizduoti 
reikia atkreipti dėmesį į atomo struktūrą. 1911 metais Rutherford 
paskelbė atomo struktūros teoriją, pagal kurią atomas yra sudarytas 
iš teigiamai įkrauto branduolio, kuriame koncentruojasi visas atomo 
svoris. Apie šį branduolį skrieja kelių šimtų kilometrų greičiu nei
giami elektronai, kurių ekscentrinė jėga yra pusiausvyroje su traukos 
jėgomis tarp teigiamo branduolio ir neigiamo elektrono. Moseley 1913 
metais, tyrinėdamas elementų spektrografines nuotraukas, įrodė, kad 
perijodinėje sistemoje, pereinant nuo vieno elemento prie kito, tarp
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atomo struktūros ir elemento eiles numerio yra koks tai paprastas 
ryšis. O šiuo metu jau neabejojant sakoma, kad protonas, neu
tronas ir elektronas yra pagrindinės elementarinės atomų sudėtinės 
dalelės.

Protonas, - teigiamai įkrauta elementarinė dalelė, sudaro lengviau
sio elemento vandenilio branduolį. Įvairių elementų atomų branduo
liuose yra tiek protonų, koks elementų eilės numeris periodinėje sis
temoje. Neutronas tokia pat elementarinė dalelė kaip ir protonas, 
bet tiktai be teigiamojo krūvio. Ji taip pat įeina į. elementų branduo
lių sudėtį ir jų ten yra tiek, koks skirtumas tarp atominio svorio ir 
elės numerio.

Protonų ir neutronų bendras skaičius atitinka elemento atominiam 
svoriui. Didelių jėgų suglaudinti jie ir sudaro atomų branduolius.

Elektronas 1850 kartų lengvesnis už protoną yra įkrautas neigia
mai, skrieja apie branduolį, atsveria teigiamąjį branduolio įlydį. Jų 
yra tiek branduolyje, kiek ir protonų ir koks elemento eilės numeris. 
Elektronai apie branduolį laikosi įvairiose srityse — vieni arčiau, kiti 
toliau. Tolimesni yra reakcingesni — turį savyje daugiau energijos. 
Pačios tolimiausios srities elektronai yra vadinami valentingumo 
elektronais. Elektronų pasiskirstymas apie branduolį yra anolo- 
gingas su elementų susigrupavimu perijodinėje sistemoje, t. y. 
elementas turi tiek pagrindinių elektronų sričių kokiam perijodui 
jisai priklauso.

Atomų spindulių dydžiai svyruoja apie 10-8 cm — 1 amstrongą. 
Tuo tarpu atomų branduoliai yra dešimt tūkstančių kartų mažesnio 
diametro kaip patys atomai. Jeigu atomo branduolį įsivaizduotume 
kaip 1 cm žirniuką, tai visas atomas atrodytų kaip 100 metrų rutulys. 
Tas milžiniškas tūris apie atomo branduolį iš esmės yra tuštuma, už
pildoma tiktai skriejančių elektronų.

Turint galvoje, kad visa masė yra sukoncentruota branduolyje, 
kuris tūrio atžvilgiu tesudaro labai mažą atomo dalį, atomo bran
duolio masė yra sunkiai įsivaizduojamo tankumo — maždaug apie 
80.000.000 tonų/cm3. Atrodo, kad atomų branduolių protonai ir 
neutronai yra milžiniškų jėgų laikomi tokiame dideliame suglaudi
nime. Tai lyg savotiški energijos mazgai. Žmogui tereikia surasti 
paslaptį tiems mazgams atmegsti, t. y. rasti raktą masei paversti 
energija.

Kas gi yra energija? Ji taip pat trupininės prigimties, kaip 
ir masė. Masės mažiausias trupinėlis yra atomas, o dabar net pro
tonas ir elektronas, energijos gi — kvantas. Yra 92 skirtingi atomai, 
jų lengvausias yra vandenilis, sunkiausias — uranas, o šiuo metu 
dar yra pagaminti dirbtinai du naujieji sunkesni ir už uraną — neptu- 
nis ir plutonis. Skirtingų energijos kvantų yra žymiai daugiau. Kvanto
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dydis yra tiesiog proporcingas bangos dažnumui, t. y. virpesių skaičiui 
į sekundę. O kadangi visų elektromagnetinių bangų greitis yra tas 
pats apie 300.000 km/sek, tai bangų dažnumai yra atvirkščiai propor
cingi bangų ilgiams. Todėl, kuo ilgesnės bangos ir mažesnio dažnumo, 
tuo mažesni energijos kvantai. Kuo trumpesnės ir didesnio dažnumo 
bangos, tuo energijos kvantai yra didesni.

Elektromagnetinių bangų skalė
Bangų rūšis

cm
10 11
10 10

Telegrafija 10®
lu8
107
106

Radijo bangos 10s
_ 104

Trumposios bangos 103
102

Ultra trumposios bangos 10’
10°

____________ 10 4 .
Šilima ?

10 3
Šviesa ---------
Ultravioletiniai spinduliai

_____ lu"4
JO"5
10 '6

Rentgeno spinduliai iv-7 .
10 ’8 .

Gama spinduliai 10 9
10.
10 ‘

Kosminiai spinduliai 10 42 
10’13

Bangų ilgiai

. . . . 1.000.000 km

. . . . 10 km
. . . . I km

. ... 1 m

. . . . 1 cm

. . . . 1 mm

.1 mikronas

. . 1 milimikronas 
. . . . 1 amstrongas

. . . . 0,01 amsrrongo

. • . . 0.0001 „

Trumpinusiųjų bangų kvantai yra patys didžiausi ir stipriausi. 
Yra kosminių spndulių, kurių energijos kvantas siekia net šimtąsias 
ergų. Tuo tarpu raudonosios šviesos kvantas yra tiktai 2,5.10-24 ergų.

Tų energijos kvantų skvarbumas labai skirtingas. Šviesa vos te- 
prasimuša pro ploninusį aukso plokštelės sluoksnį. Ultravioletiniai 
spinduliai jau žymiai skvarbesni. Rentgeno spindulius tesulaiko 2—3 
mm storio švino sluoksnis. Nuo kietesnių gama spindulių apsisaugoti
reikia 10—30 cm švininio šarvo. Tuo tarpu yra tokių kosminių
spindulių, nuo kurių apsaugo tiktai 30 m storio švino sluoksnis.

Taigi energijos kvantų pasaulis yra daug įvairesnis ir savo dydžiais 
ir savo veikimu, negu masės medžiagos pasaulis.

Dabar galop ir prieiname prie to mums rūpimo ryšio tarp atomo 
ir energijos kvanto. Atomas tikrai gali būti pavaizduojamas kaip 
energijos akumuliatorius. Jei atomai bus veikiami energijos kvantais,
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tai sau būdingus kvantus atomas gali sugerti. Kai kurie atomo elek
tronai, papildomai pagavę energijos kvantus, persikels i tolimesnę 
sritį nuo branduolio, t. y. pereis.į energija turtingesnę būklę. Tą 
elektrono šuolį gali iššaukti tiktai būdingi atomui energijos kvantai. 
Nei mažesni nei didesni energijos kvantai to efekto neduos. Teisin
gai Jeans palygina atomą automatui, iš kurio mes prekę teisgauname 
įmetę aiškiai apibrėžto dydžio monetą.

Taip įjaudinti atomų elektronai turi aiškų palinkimą grįžti atgal 
į savo ramesnę pagrindinę sritį. Tuo grįžimo metu atomas skleidžia 
tuos pat energijos kvantus, kuriuos buvo įgėręs. Iš čia ir susidaro 
medžiagai būdingi šviesos spektrai. O iš jų absorbcijos spektrų galima 
spręsti iš viso apie elektronų pasiskirstymą apie branduolį.

Yra aiškiai nustatyta, kad perkėlus elektroną iš branduoliui 
artimiausios srities į tolimiausią sritį, elektrono grįžimo atgal metu 
iš atomo sklis jam būdingo kietumo Rentgeno spinduliai.

Iš tų mums lengvai prieinamų ir pastebimų reiškinių, galima spręsti, 
kad ten, kur atomą sudarančios elementarinės dalelės yra ypatingai 
suglaudintos, tas yra įvykę tik didesnių energijos kvantų įtakoje. 
Irstant tai pusiausvyrai tie didesnieji energijos kvantai ir turėtų iš
spinduliuoti. Taip ir yra — natūraliosios radioaktyvios medžia
gos atomų branduoliams irstant, yra skleidžiami labai didelių kvantų 
gama spinduliai. Tokio radioaktyvaus skilimo metu tiktai dalis ma
sės virsta energija, likusios gi sunkaus atomo skeveldros virsta leng
vesniųjų elementų atomais. Tuo tarpa kosminių spinduliu srityje 
yra pagaunami tokie energijos kvantai, kurie rodo, kad visa van
denilio arba helio branduolio masė yra virtusi energija. Taigi kaž
kur erdvėje masės, kaip energijos mazgų paslaptis, yra išaiškinta. 
Kažkur erdvėje masė šimtanuošimtiniai pereina į energiją.

Kyla klausimas, kaip įsiskverbti čia žemėje į atomą ir jo 
branduolį ir atmegsti tuos energijos mazgus. Prieinama ir čia iš
vados, kad viską nulemia energijos kvantų dydis. Šviesos kvantai su
geba tiktai paveikti atomo išorinių sričių elektronus. Rentgeno spin
duliai jau paliečia atomo braduoliui artimiausius elektronus. Gama 
spinduliai jau gali nubraukti nuo atomo branduolio beveik visus 
elektronus b eišimties. Labai kieti gama spinduliai jau įsiskverbia net į 
atomo branduolį.

Atrodo, kad kosminių spindulių kvantai būtų pajėgūs susprogdinti 
elementariausias masės daleles protoną, elektroną, visą jų masę pa
versdami energija. Todėl iš erdvės sklindantieji kosminiai spinduliai 
ir yra pagavę žmogaus dėmesį ir protą. Jų pažinimui jau senokai 
yra organizuojami stratosferiniai skridimai. Todėl dabar šaudoma 
į erdvę virš 200 km įmontuojant į sviedenį precizinius aparatus kos
minių spindulių prigimčiai ir sąvybėms tirti.
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A. Rimtenis

KELIOS PASTABOS PRIE VOKIEČIU 
KALBOS DĖSTYMO METODIKOS ’

TREMTIES MOKYKLOJ
i

Vokiečių kalba Lietuvos mokykloj buvo viena iš pirmųjų sveti
mųjų kalbų. Tokia ji pasiliko beveik visais nepriklausomo gyvenimo 
laikais. Tiesa, kartais buvo bandoma įvesti ir kitą kurią svetimąją 
kalbą, kuri eitų pagrindine, tačiau jau iš anksčiau įsigalėjusios sve
timos kalbos ji išstumti negalėjo. Tam būta keletos priežasčių, iš 
kurių bene svarbiausia buvo kaimyninio krašto artumas.

Vokiečių kalbos dėstymas net ir rusų okupacijos metu nebuvo iš 
mokyklos išstumtas. Buvo, mat, tikima, kad vokiečių kalba bus rei
kalinga okupaciniams tikslams Vokietijoje. Kitaip tos kalbos dėsty
mas lietuviškoj mokykloj, kurioj jau pirmą vietą užėmė rusų kalba, 
nebūtų buvęs pateisintas.

Vokiečių okupacijos metu tos kalbos dėstymą buvo norima sustip
rinti, ypač padidinant savaitinių pamokų skaičių. Tačiau šį planą 
įvykdyti nepavyko dėl vadovėlių ir kitų mokslo priemonių trūkumo. 
Be to, ir tos kalbos mokytojai daugumoje buvo išblaškyti.

Nėra abejojimo, kad vokiečių kalba, kurios dėstymas buvo beveik 
vienalytiškai išlaikytas visais laikais, turėjo didelės reikšmės mūsų 
mokyklai. Juk mokslo reikalams pirmoj eilėj ta kalba ir buvo nau
dojamasi, nes ir tos kalbos literatūra buvo žymiai lengviau prieinama. 
Pagaliau ir dabar, atsidūrus ištrėmime, toji kalba mūsų tautiečiams 
žymiai pasitarnavo: kas tos kalbos mokėjo, vis lengviau galėjo iš
siversti už tą, kuris jos nemokėjo arba visai silpnai temokėjo.

Tiesa, vokiečių kalbos metodika Lietuvos mokykloj dar buvo ne
išėjusi iš senojo klasikinio kalbos dėstymo rato. Mūsų švietimo va
dovybė daugiausia tebesivadovavo senesniaisiais, ypač iš senosios rusų 
mokyklos imtais, metodais. Tik paskutiniaisiais laikais buvo jaučiama 
persiorientavimo į naujuosius kalbos dėstymo metodus. Dėl to mūsų 
mokykla išmokydavo ne tiek naudotis gyvąja kalba, kiek josios litera
tūra. Iš dalies tatai buvo ir pateisinama, nes akademinis jaunimas, 
kaip minėta, tos kalbos literatūra daugiausia ir naudojosi.

2
Vokiečių kalbai dėstyti lietuviškoji mokykla jau turėjo pakan-’ 

karną skaičių, aukštąją Lietuvos mokyklą baigusių, savų mokytojų.
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To žinoma, negalima pasakyti apie pirmuosius mūsų aukštesniosios 
mokyklos dėstytojus, kuriais ne kartą pripuolamai į ją buvo patekę 
svetimtaučiai. Gal kai kuriuo atžvilgiu dėstytojas, kuriam kalba yra 
įgimta, turi ir privalumų preš mokytoją, kuris tos kalbos yra išmo
kęs, taip sakysim, fonetiniu, frazeologiniu bei stilistiniu atžvilgju, 
sugeba kalbą natūraliau perteikti, tačiau svetimas mokytojas lietu
viškai mokyklai galėjo turėti ir kai kurių negiamumų. Jau nekalbant 
apie tai, kad jis galėjo būti pripuolamas dėstytojas, jis ir tautiniu 
atžvilgiu galėjo būti mokiniui mažiau naudingas. Juk nėra abejo
jimo, kad per kalbą persiduoda ne tik kitos tautos kultūra, bet ir jos 
pasaulėžiūra. Paskutiniu gi laiku toji pasaulėžiūra mums buvo visai 
nepriimtina.

Todėl savas lietuviškas mokytojas, dėstąs svetimą kalbą, šiuo at
žvilgiu mums buvo vertingesnis už svetimąjį, kuris dar buvo visiškai 
persiėmęs savo tautos kultūra ir pasaulėžiūra.

3
Dabar, atsidūrus ištrėmime, lietuviškai mokyklai tenka ir vokie

čių kalbos dėstymą atitinkamai moderuoti. Mūsų dabartinė švietimo 
vadovybė į tai ir atsižvelgė: kaip matome, vokiečių kalbos programoj 
pirmąją vietą užima konversacija, pašnekesiai. Tai padaryta, viena, dėl 
to, kad stinga vadovėlių, antra, kad, Vokietijoje gyvenant, pirmoj 
vietoj stovi gyvas kalbos panaudojimo reikalas.

Mokytojams, anksčiau Lietuvos mokykloj vokiečių kalbą dėsčiu
siems, dabar savo metodą teks kiek ir pakeisti: mažiau naudotis va
dovėliu, daugiau gyvąja praktine kalba.

Tuo reikalu čia susiduriame su materialine kalbos dėstymo puse: 
iš ko gi tuos pašnekesius imti? Kokia medžiaga turi eiti tų pašne
kesių pagrindu? Juk net ir gramatikos pavyzdžiams reikalinga tokia 
medžiaga, kuri vis tik mokiniui būtų artima, suprantama. Tad, juo 
labiau to reikalautina gryniems pašnekesiams.

Jeigu seniau buvo kalbama apie nutautimo, apie svetimos kultūros 
bei pasaulėžiūros pavojų besimokant svetimos kalbos, tai šitą pavojų 
tremties mokyklai tenka su ypatingu kruopštumu šalinti. Juk niekas 
neužginčys, kad ir aplamai imant nemaža pavojaus esama persiimti 
svetimais papročiais, svetima dvasia tada, kai ilgesnį laiką tenka gy
venti svetimame krašte. Jeigu tautinį momentą ekzilinėj mokykloj 
galima iškelti per kiekvieną dėstomąjį dalyką, tai ne mažiau ir per 
vokiečių kalbą. Dabar, kai, anot Vaižganto, mums svarbu nenutolti 
nuo tautos kamieno, tai ir per svetimos kalbos pamokas šitą motyvą 
galime pabrėžti.

4
' Jeigu Herderis teigia, kad tautos kalbinis lobynas yra jos galvo-
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senos veidrodis, tai iš to lobyno ir mes ekzilinėj mokykloj galime 
imti medžiagos. Tiek Lietuvos geografiją, tiek jos istoriją, etno
logiją ir aplamai kultūros istoriją drąsiai galime imti perteikia
mąja medžiaga vokiečių kalbos pamokoms. Žinoma, žemesnėms kla
sėms teks, kaip ir visad, pasikalbėjimus imti iš artimesnės aplinkos, 
bet anksčiau pasiūlytoji medžiaga ypač tiks vidurinėms aukštesniosios 
mokyklos klasėms.

Be abejojimo, negalime ignoruoti ir vokiečių literatūros istorijos, 
su kurios pagrindais bent dviejose paskutiniosiose gimnazijos klasėse 
teks susipažinti. Tačiau ir čia mokytojas turi plačiausią dirvą pa
lyginti vokiečių literatūros pavyzdžius su savo gimtosios literatūros 
pavyzdžiais. S. Engelmann savo „Vokiečių kalbos dėstymo metodi
koj" iškelia faktą, kad ir svetimos literatūros vokiečių literatūrai 
yra turėjusios žymios reikšmės. Jis ypač mini švedų, norvegų ir rusų 
literatūrą.

Tačiau ir lietuvių istorija, būdas ir menas davė nemaža medžia
gos kai kuriems vokiečių rašytojams pavaizduoti lietuvių gyvenimą 
vokiečių literatūroj. Todėl ekzilinėj mokykloj tiems autoriams ir 
turėtume duoti pirmenybę, sakysim, Sudermannui, Wichertui 
ir kt. O ko dėl gi lietuvių liaudies dainos, kad ir iš Herderio 
rinkinio, negalėtų būti nagrinėjamos aukštesnėse mūsų gimnazijų 
klasėse. Čia mokinys įprastų ne tik stilistiniu atžvilgiu įvertinti 
vokiškąjį vertimą, bet ir daugiau pamiltų savąją lietuviškąją dainą.

5
Vadovaujantis šiais keliais nurodymais, pačiam vokiečių kalbos 

dėstytojui ekzilinėj mokykloj paliekama plačiausia laisvė atitinkamą 
medžiagą pasirinkti ir ją perteikti. Savaime aišku, kad jam teks ir 
su nemaža kliūčių susidurti, sakysim, ieškant medžiagos Lietuvos 
istorijoje ar literatūros faktuose. Kiek paprasčiau bus tos kalbos 
dėstymu žemesnėse klasėse, kur šitas tautinis motyvas ribotai iš
keliamas.
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Liudas Vaitkus

MENO ISTORIJOS BRUOŽAI

Meno sąvoka.
Meno kūriniai yra žmogaus individualinėmis priemonėmis sukurti 

dalykai, kurie medžiagiškomis formomis vaizduoje žmogiškąją idėją 
estetiniam tikslui.

Meno apraiškas žmogus suvokia girdėjimu ir regėjimu. Taip antai: 
muzika ir dainos veikia per mūsų klausą ir tai mes vadiname vokaliniu 
ar instrumentaliniu menu.

Per regėjimą mes pajuntame vaidybinį mena, k. t.: vaidinimai, 
šokiai ir t. t. ir vaizduojamąjį meną: architektūros, tapybos, skulp
tūros ir kitus kūrinius.

Pažiūros į meno kilmę.
Estetikos mokslo pagrindai buvo sudaryti senovės graikų: Platono 

ir Aristotelio, penktame ir ketvirtame amžiuje prieš Kristų. Platonas 
parašė bendruosius estetikos principus, o Aristotelis jau gvildeno 
atskiras meno rūšis. Nuo to laiko praslinko daugiau kaip du tūks
tančiai melų, kada tas klausimas vėl buvo iškeltas. Aštuonioliktame 
amžiuje Emanuelis Kantas savo darbe „Kritik der Urteilskraft" 1786 m. 
jį vėl iškelia.

Po Kanto meno problemos imasi svarstyti Schelling, Hegel ir di
dysis meno filosofas, prancūzas Ipolit Taine. Sis parašo meno filo
sofiją dėl kurios dar ir šiandieną tebesiginčijama.

Meno atsiradimo datas nustatyti mes negalime, nes jis atsirado 
kartu su žmogumi. Ispanijoj ir Prancūzijoj yra rasti urvai, kurių 
sienose yra išpaišyti priešistoriniai gyvuliai, jų medžioklės ir kitos,* 
gal būt, kultinės figūros.

Šie piešiniai yra padaryti kalkakmenyje ruda ir raudona spalva, 
linijos drąsios, taisyklingos r lengvos, nuspalvinimas skoningas. Jų 
kūrėjai yra priešistoriniai menininkai, nes tiems kūriniam priškai
toma ape dvidešimt tūkstančių metų. Nežiūrint to, mūsų futuristai ir 
kiti modernieji srovininkai tikrai galėtų pasimokinti ’š anų prieš
istorinių menininkų.

Architektūra.
Architektūra yra statybos menas. Pastatų statybai didelės įtakos 

turi medžiaga ir jos apdirbimas. Pirmityvioje statyboje buvo var-
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to jama neapdirbta medžiaga: akmuo, marmuras, granitas, ir paprastas 
molis, kraunant vieną gabalą ant kito; žinoma, tokiame pastate me
niškumo maža, ten tik nuoga masė ir medžiaga.

Vėlesniųjų laikų statyboje jau užpildomi tarpai tarp didesnių ga
balų mažesniais gabalais, akmenimis, moliu ir kitokia medžiaga. Šitą 
statybą vadiname Cikliopine ir jos paminklų yra likę Mažojoje Azijoje, 
Graikijoje ir Italijoje.

Aukštesnioji statybos pakopa yra kvadratais nutašytos medžiagos 
naudojimas. Pas egytiečius sutinkame kvadratais tašytų akmenų laip
tuota piramidžių statyba, pas graikus tašyto granito šventyklas. Mažiau 
vertinga medžiaga: akmuo, kalkakmenis — iš oro tinkuojamas ir puo
šiamas spalvingomis puošmenomis.

Trečioji architektūros forma yra koloninė statyba, ji vystosi kartu 
su kvadratine statyba, kolonos dažniausiai daromos iš vientiso me
džiagos bloko, monolytinės (kai kada ir ne monolytinės).

Kvadratinėj statyboj norint sustiprinti stiprumo įspūdį, išorinė 
pusė paliekama neabdirbta, toji forma vadinama Rustika — kaimietiš
koji statyba.

Šalia kvadratinės ir koloninės statybos atsiranda džiovintų ir 
degtų plytų statyba. Ją jau randame piramydėse ir Babilono rūmuose.

Romėnai savo plytinius pastatus puošdavo marmurinėmis plytelė
mis, dar vėliau — padengdavo savotišku tinku ir jį puošdavo raižytais 
ornamentais — Sgraffit, arba pagyvindavo išbraižydami tariamais 
kvadratais.

Babilonijos ir Asirijos valstybėse taip pat ir renesanso laikotarpy 
netinkuotus plytų pastatus puošdavo meniškai degintais ornamentais 
Terrakotto vadinamais.

Jau žiloje senovėje statyboje lygiagrečiai kitom medžiagom buvo 
naudojamas medis ir geležis, sijos ir balkėfc medinės, sujungimai da
romi iš geležies.

Konstrukciniai elementai yra tie elementai, kurie sudaro pastato 
pagrindą, suteikia jam tvirtumo (sienos, kolonos, stogas) ir juos reikia 
skirti nuo dekoratyvinių elementų. Kurios nors paskirties architek
tūrinis pastatas nebus meniškas, jei jis bus pastatytas nesilaikant 
proporcijos ir jei nebus tinkamai pritaikytas savo aplinkai, bei tapy
biniam sugrupavimui.

Charakterį pastatas gauna tada, kada jo išvaizda ir santykiai pilnai 
išreiškia tikslą, kuriam jis yra paskirtas. Šis įspūdis gali būti meniš
kais papuošimais (ornamentais, etc.) sustiprintas.

Skulptūra.

Iš dažniausiai naudojamų medžiagų yra įvairios molio rūšys: gipsas, 
porcelanas, aliabastras, daugelis marmuro rūšių ir įvairios medžio
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rūšys. Iš metalo naudojama: bronza, varis, geležis, špyžius. Dėl 
savo brangumo didesniuose kūriniuose rečiau naudojami auksas ir si
dabras. Be įvairiausių akmens ir granito rūšių naudojami ir brangieji 
akmenys, dažniausiai oniksas, rubinai ir kt.

Šių medžiagų apdirbimo forma taip pat labai įvairi. Gipsas ir 
metalai liejami, akmuo ir marmuras kalamas tam tikrais kaltais, 
medis ir kitos medžiagos skaptuojamos.

Kaip architektas savo darbą dirba pagal iš anksto padarytus brė
žinius, taip skulptorius savo kūrinius formuoja molio, plastelino ar 
vaško škicuose. Po to jis pasidaro iš geležies ar kitos medžiagos 
griaučius, kurie atitinka kūrinio dydį ir jau kūrinys daromas iš molio. 
Tada daroma taip vadinama laikinoji gipso forma į kurią pilamas 
gipsas ir atliejamas gipso modelis, kuris naudojamas kaip modelis 
tolimesniam apdirbimui.

Pinigai (monetos) ir medaliai yra kalami naudojant didelio pajė
gumo presus, spaudžiant metalą į iš anksto pagamintas formas. Di
desnieji medaliai yra liejami.

Brangieji akmenys dabar naudojami tik miniatiūriniuose kūriniuo
se, bet pas senovės tautas: egyptiečius, graikus, indus ir Amerikos 
indėnus (actekus) randame statulų iš aukso brangiųjų akmenų mil
žiniško dydžio. Pvz. Dzeuso statula Olimpijoje turinti 13 m aukš
čio, nuogos kūno dalys padarytos iš dramblio kaulo, rūbai iš aukso, 
akys brangiųjų akmenų. Egypto ir graikų skulptūroje akys visada 
daromos iš mineralų, senųjų tautų statulos buvo spalvinamos įvairio
mis spalvomis.

Brangakmeniai raižomi iškiliuoju (Cameo) ir giliuoju (Gemmen) 
būdu, dažniausiai naudojamas Oniksas, kuris del savo spalvingumo 
turi puikų tamsų foną reljefui.

Tapyba.

Tapytojas plokštumoj stengiasi spalvomis pavaizduoti jo supran
tamą tikrovę. Žmogaus figūra judesyje ar poilsyje, gyvūnija, augme
nija ir visi gamtos reiškiniai yra naudojama kaip priemonė dailininko 
minčiai išreikšti.

Atsižvelgiant į vaizduojamąsias idėjas ir daiktus, tapyba skirstoma 
į: istorinę tapybą, žanro tapybą, portretinę, gyvulių, landšafto, archi
tektūros, gėlių ir vaisių naturmortai.

Bendras paveikslo spalvos įspūdis vadinamas spalvingumu, arba 
koloritu.

Pagal darbo techniką kūrinius galima skirstyti į piešinius, paveiks
lus ir sienų tapybą.
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Piešiniai daromi ant popieriaus ar pergamento, rečiau dramblio 
kaule, o medžio raižiniam — medyje. Ankstyvesniais laikais naudo
josi tik plunksna, mėgo spalvuotą (žalią ar pilką) popierių kaip 
foną naudoti, o šviesas uždėdavo teptuku baltais dažais. Vėliau 
škicavimui pradedamas naudoti raudonas ir rudas pieštukas, stu
dijoms naudojama juoda kreida arba anglys, švininis pieštukas nau
dojamas tušavimui.

Naudojant spalvuotus pieštukus su vaško ar kurios kitos lipdo
mosios medžiagos priemaiša, gauname sausą tapybą, vadinama pastele.

Naudojant dažus, kurių lipdomoji medžiaga yra medus ar klijai, 
juos pirma ištirpina vandenyje ir tik tada deda ant drėgno ar sauso 
popieriaus; ši tapybos rūšis vadinasi akvarele. Atskiria akvarelės šaka 
yra Gvaso tapyba, jai naudojamos dengiamosios spalvos, kurios viena 
per kita nepersišviečia.

Paveikslai tapomi ant medžio arba drobės. Įpatingai geriems port
retams naudojamas varis (viduramžiais). Iki šešioliktojo amžiaus 
naudojamas tiktai medis, kuris buvo labai rūpestingai paruošiamas, 
mirkomas įvairiuose skiediniuose, kad apsaugoti nuo trandžių.

Penkioliktojo amžiaus pradžioje broliams Hubert ir Jan van Eyck 
pasisekė taip patobulinti aliejinių dažų pagamnimą, kad nuo to laiko 
jie visur paveikslų tapyboje pradeda naudoti aliejinius dažus. Prieš 
tai buvo naudojami dažai, kurių jungiamoji medžiaga buvo kiau
šinio baltimas, medus ir kitos lipdomosios medžiagos. Ši tapybos 
rūšis vadinasi Tempera.

Sienų tapyba.

Sienų tapybą esame paveldėję iš egyptiečių ir graikų. Pompejuje 
ir Herkulianume randame puikių sienos tapybos pavyzdžių. Pagal 
darbo techniką sienų tapyba skirstome į: al fresco (freskos), dažai 
dedami ant šlapio tinko ir su jo susijungia, ir ai seeco (sekos), daroma 
ant sauso grunto naudojant klijinius dažus.

Mūsų seniuoliams buvo žinoma ir Enkaustika — įdeginimas su 
vašku sujungtų dažų. Sienų paveikslavimui naudojama ir mozaika, 
t. y. paveikslai sudedami iŠ mažų akmens emalio ar stiklo įvairia
spalvių gabalėlių, kurie yra įspaudžiami į drėgną kalkių ar kito 
gruntą (dugną).

Viduryje devynioliktojo amžiaus freskų tapyboje pradedama nau
doti stereochromiją; dažai dedami ant sauso grunto ir vėliau priden
giami stikliniu vandenų (bespalve mase), kuriai sukietėjus, paveikslą 
neveikia jokios oro įtakos.
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OFIICIIJAILUS SIKYRIIUS
VISUOMENINIS UGDYMAS

(Temos auklėjamiesiems pasikalbėjimams ir pratyboms)

I klasė
Kaip sveikam būti. Valgymas: kada, ką ir kaip valgyti. Gė

rimas valgant.
Kvėpavimas: grynas oras, širdies ir plaučių darbas. Saulė.
Miegas, kaip geriausia poilsio priemonė; patalynė.
S v a r a : švarios odos svarba, maudymasis, ausų, nosies, gerklės ir 

akių priežiūra bei apsauga; panagės ir plaukai; kojų priežiūra; 
nuospaudos.

Kaip elgtis namuose, klasėje ir gatvėje. Laisvalaikio naudojimas. 
Bičiulių ir draugų pasirinkimas.

Kaip mokytis. Pamokų klausymas: susikaupimas ir dėmesys, prie
monės jiems ugdyti ir stiprinti, pagrindinių momentų įsiminimas. Ne
suprastų dalykų išsiaiškinimas.

Pamokų rengimas namie. Pastovi darbo vieta. Pastovi darbo 
tvarka (dienotvarkė). Racionali pamokų rengimo sistema: geras da
lyko supratimas, pagrindinės įsiminimo sąlygos, tinkamas nusiteiki
mas pamokoms rengti ir rengimo darbo sutvarkymas.

II klasė.
Kaip sveikam būti. Dantų sveikata: dantų ir jų smegenų priežiū

ros svarba ir būdai; gydymas; burnos skalavimas.
Mankšta; jos tikslas ir priemonės; taisyklinga laikysena ir kas

dieninė gimnastika.
Kaip mokytis. Atmintis ir jos ugdymas.
Pamokų rengimas. Darbo trukmė, pamokų laiko naudoji

mas, užrašai, pamokų rengimo būdai.
Tvarkingumas: mokinio viršinė išvaizda, drabužiai, kamba

rys, mokyklos suolas ir darbo įrankiai. Rašysena ir raštas.
Žmogaus ir piliečio dorybių ugdymas. Tiesa ir melas 

žmogaus gyvenime. Kaip siekiama gėrio be pašalinio paskatinimo. 
Gėrio ir grožio siekimas kasdieniniais pratimais. Gerų pavyzdžių rekš- 
mė. Sąmonngos atsakomybės už savo darbus supratimas.
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III klasė.
Alkoholis ir tabakas. Kodėl žmonės linkę svaigintis. Ar rūkymas 

ir svaiginimasis alkoholiu gali teikti pastovaus smagumo ir būti vyrjš- 
kumo požymiu. Alkoholio bei nikotino nuodai ir jų žala žmogaus 
organizmui. Kaip išlikt neįpratus ir atprasti nuo svaiginimosi alko
holiu ir tabaku.

Kaip elgtis už stalo, važiuojant ir kalbantis su kitais (sau lygiais 
ir vyresniaisiais). Korespondavimas su sau lygiais ir vyresniaisiais

Kaip mokytis. Skaitymas; ką ir kaip skaityti; ištraukų rašymas ir 
tvarkymas.

Rašomieji darbai, jiems pasirengimas ir jų rašymas.
Žmogaus ir piliečio dorybių ugdymas. Sąžinės ir veikimo laisvė. 

Savikritika ir savitvarda. Žmogaus vertė ir pagarba.
Taupumas paskirų žmonių gyvenime: taupus pinigų, drabužių, ava

lynės, mokomųjų priemonių ir kt. daiktų naudojimas. Taupumas vi
suomeniniame gyvenime: viešojo turto pagarba ir taupus naudojimas, 
kaip krašto gerovės ir pažangos veiksnys.

IV klasė.
Kaip mokytis. Užmokyklinė veikla. Kaip tapti kūrėju. Kaip iš

mokstama viešai kalbėti.

Egzaminai : pasirengimas, savijauta ir pasitikėjimas savimi.

Žmogaus ir piliečio dorybių ugdymas. Visuomenės pareigos ir 
visuomeninis tesingumas. Silpnųjų apsauga (jaunimo, moterų, senelių 
ir ligonių).

Žmogus ir gamta. Gamta, kaip visų žmonių motina, penėtoja, auk
lėtoja ir grožio šaltinis. Gamtinės aplinkos grožio saugojimas ir 
puoselėjimas — kiekvieno piliečio pareiga. Gamtos paminklai ir jų 
apsauga.

Mokslas ir menas — visuotiniai žmonijos turtai. Protinio ir fizinio 
darbo lyginamoji vertė.

Savarankiško lavinimosi priemonės. Mokymasis suprasti meno kūri
nius ir gebėti jais grožėtis.

V klasė.
Žmogaus asmenybė. Vidiniai ir viršiniai asmenybės požymiai. As

menybę formuoją veiksniai (įgimtieji gabumai bei polinkiai ir iš 
gyvenamosios aplinkos įsigyti įpročiai). Auklėjimas ir auklėjamasis: 
reikalingumas, galimumas, ribos ir kliūtys.

Viršinė žmogaus asmenybės kultūra. Papročiai: jų reikšmė ir 
įtaka žmonių santykiams. Nusistovėjusio elgesio taisyklės ir jų svarba.
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Kūno ir drabužių Švara bei tvarkingumas. Asmens higienos įpro
čiai (maudymasis, rankų, kojų ir dantų plovimas, kosmetikos vartoji
mas ir kt.) visuomeninio santykiavimo atžvilgiu. Drabužių dėvėjimo 
ir laikymo tvarka. Mados ir jų estetika bei praktinė vertė. Specia
lių drabužių dėvėjimo klausimai, (darbo, sporto ir išeiginiai drabužiai 
bei avalynė; jų dėvėjimo etiketas).

Laikysena ir elgsena. Viešoji ir neviešoji laikysena ir 
elgsena su artimiaisiais (tėvais, broliais — seserimis, giminėmis ir drau
gais), su svetimaisiais — vyresniaisiais ir jaunesniaisiais — sveik ini- 
mosi būdai. Kalba: jos turinio ir formos taurumas ir grožis.

Konversacija (privatūs ir vieši pokalbiai) bei korespondencija: su 
lygiais, su vyresniais, su priešinga lytimi.

Dailus elgesys namie, gavėję, kelionėje ir apskritai viešumoje 
(bažnyčioje, teatre, susirinkimuose, pasilinksminimuose ir kitur); gedė
jimas ir užuojautos pareiškimas.

VI klasė.

Vidinio asmenybės turinio formavimas. Jausmų ir valios elementai 
žmogaus būde; jų pusiausvyros reikšmė. Sugestija (įtaiga) ir auto
sugestija (saviįtaiga); jų pritaikymas gyvenimo praktikoje.

Kelias į pasisekimą — sympatingieji žmogaus būdo bruožai; sąži
ningumas, punktualumas bei tvarkingumas, savitvarda, pastovus ryž
tingumas, tikėjimas ateitimi, nuosaikus ir apdairus optimizmas), kant
rumas nesėkmės atvejais, nuosaiki tolerancija svetimai nuomonei, 
jautrumas artimųjų žmonių ir visuomenės reikalams. Taupumas ir 
turto naudojimas.

Žymesnieji žmogaus instinktai ir impulsai: savisaugos, kovos, lyčių 
bendravimo, silpnųjų globos, tiriamasis ir konstruktyvinis — kuriama
sis; sąmoningas jų tvarkymas ir formavimas — ugdymas.

Darbas, poilsis ir pramoga; esminiai šių sąvokų turinio skirtumai. 
Protinga darbo ir poilsio organizaciją. Pramogų ir sporto rūšių 
pasirinkimas.

Elgsenos formų įdvasinimas (žmogaus dvasinio turinio ir viršinių 
jo reiškimosi formų santykis bei pareinamybė).

Kultūriniai asmens interesai ir kultūrinės vertybės. Mokslo ir mo
kymosi neišbaigiamumas. Savišvieta, jos reikalingumas, reikšmė ir 
priemonės; spauda, radijas, paskaitos, kursai ir kt. Organizacijų reikš
mė asmens kultūrai ir visuomenės gyvenimui. Menas ir jo įtaka 
žmogaus asmenybei. Meniškųjų polinkių ir jausmų ugdymo prie
monės.

VII klasė.
Charakteris ir jo ugdymas. Charakteris, kaip sąmoningai ir va

lingai naudojamų dorinių įpročių visuma. Charakterio elementai:
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temperamentas, valia ir jausmai. Savęs pažinimas ir charakterio ugdy
mas. Idealai ir jų reikalingumas.

Aistros ir charakteris. Aistros ir jausmai. Egoizmas ir altruizmas. 
Seksualinis juslingumas (gašlumas); jo priežastys ir pasėkos; mo
ralinė ir intelektinė kultūra, kaip pagelbinės priemonės gašlumui su
valdyti. " •

Veiklaus charakterio ugdymas. Įpročiai, jų esmė ir dorinė vertė. 
Fiziologinės ir moralinės higienos santykis bei pareinamybė. Dorinjų 
bei intelektinių įpročių ryšiai ir pusiausvyra.

Lytis ir charakteris. Vyriškieji ir moteriškieji charakterio bruo
žai. Tikras vyriškumas ir tikras moteriškumas. Savitarpinė lyčių 
įtaka ir auklėjimasis. Erotika ir flirtas. Tikrosios meilės supratimas.

VIII klasė.
Žmogus ir tautinė bendruomenė.

Seimą, kaip pagrindinė socialinio tautos ir žmonijos organizmo 
ląstelė. Jaunuolis, jaunuolė, kaip busimasis vyras ar busimoji žmona. 
Auklėjimasis būsimajai šeimai ir šeimos sudarymas. Laimingoji san
tuoka, jos galimybės ir sąlygos. Meilės idealizavimas ir gyvenimiškoji 
tikrovė. Pasirengimas tėvo — motinos pareigomis. Seimą tautos idealų 
tarnyboje.

Žmogus socialinėje bendruomenėje. Skirtingos visuomeninės padė
ties žmonių santykiavimas. Užuojautos ir solidarumo jausmų ugdymas 
savyje ir kituose. Profesinės garbės ir sąžinės reikšmė visuomeni
niuose santykiuose. Menas klausyti ir įsakinėti. Klusnumas, drausmė 
ir laisvė.

Tautinė bendruomenė ir jos reikšmė paskiro žmogaus gy
venimui. Tautinė savigarba. Pareigos tautai ir valstybei. Asmens 
interesų palenkimas tėvynės ir žmonijos gerovei. Demokratijos sąvoka 
ir jos supratimas.
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N U E R TI N G E NO LIETUVIŲ GIMNAZIJOS 
1944/45 M. M. BAIGMES VAIZDAI

UNRRA Team 513 direktorius p. R. Maingeot įteikia baigusiems ates
tatus iškilmių metu. Toliau matyti Sviet. Jgal. Wuert. sričiai ir 

Nuertingeno Lietuvių Technikos Mokyklos direktorius.

UNRRA Team 513 dir. R. Maingeot abiturientų tarpe
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UNRRA Team 513 dir. R. Maingeot su gimnazijos mokytojais
ir abiturientais

UNRRA Team 513 dir. R. Maingeot ir Gerovės Karininkė p-le 
van Ribbink gimnazijos sportininkų tarpe

Nuotraukos Bacevičiaus.
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RECENZIJOS
Leonas MiskinasI. BENIO RUTKŪNO POEZIJOS PULSAS

1. Yra pasaulyje milžiniškų švyturių, kurie galinga šviesos srovę 
visą savo egzistavimo laiką kovoja su tamsybėmis, siekdami, tiesa, 
dažnai iliuzorinių tikslų. Tačiau yra ir tokių, kurie jausdami savo 
silpnumą ir bijodami išsiduoti, ilgą laiką mirkčioja, rodydami, kad 
jie dega, lyg bijodami, kad kas nepastebėtų, kokie jie yra silpni ir 
bejėgiai. Taip ir poezijoje. Sale milžinų, nelyginant uodai, skraido 
mažyčiai satelitai, patekę į didžiųjų orbitas, neiešką ir nerandą savų 
kelių. Prie šių paskutiniųjų turėtu priklausyti ir Benys Rutkūnas, 
jau daug laiko besiverčiąs poeto praktika, išleidęs dabar ketvirtąjį savo 
eilėraščių rinkinį, apie kurį čia ir bus kalbama. Tiesa, mums labai 
nemalonu čia antrą kartą pasirodyti toje pačioje scenoje ir laukian
čiai publikai paskelbti liūdnų dalykų. Nieko nepadarysi. Kritiko 
pareiga, ypač šiuo metu, yra be galo nemaloni. Nesi tikras, kad 
paliestasis neorganizuos priešpuolio, nesiskųs, lyg mažas vaikas mo
tinai, kad, štai, jis, silpnas, yra skriaudžiamas. Bet kas išeina į kovą, 
tas gali ir privalo tikėtis išeiti iš ringo sulaužytais ginklais. Bet 
kartu, kad ir pralaimėjęs, gali išsinešti ir naujos kovos ir laimėjimo 
iliuziją bei viltį. Tai yr asakoma ne be pagrindo. Vienas paliestasis 
(o jam visa kita galėtų tikti, tik ne vaiko titulas) nubėgo pas seną, 
barzdotą senelį ir ėmė šaukti: „Seneli, žiūrėk kaip mane skriaudžia*. 
Pagailo senukui vaiko — ir kad suriks ant vargšo kritiko ir t. t. Mes 
gi galime drąsiai tvirtinti, kad tas, kuris skundžiasi, nėra tai kovai 
pribrendęs ir į žygi visuomet turėtų išeiti senelio už rankos vedamas.

Grįžkim prie Rutkūno ir meskim žvilgsnį atgal. „Pulsas Plaka" 
autorius debiutavo, jei neklystu, 1931 m., vadinasi, kartu su Bernardo 
Brazdžionio „Amžinu Žydu" ir buvo stipriai pagerbtas amžinos at
minties kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto. Tuomet jis rado, kad B. 
Rutkūnas rašo gerai, kad jis yra sveikintinas reiškinys ir t. t. Mes 
gerai suprantame Tumą, išaugusį tais laikais, kuomet kiekvieną švie
selę reikėjo laikyti po skvernu ir saugoti, duodant tėviškai atlaidų 
įvertinimą. Tačiau dabar, laikams visiškai pasikeitus, atsiradus didesnei 
laiko perspektyvai, aišku, kad ir pirmasis rinkinys (Eilėraščiai Ma
rėse) neleido daugiau tikėtis, negu B, Rutkūnas davė.

Norėčiau dar kartą grįžti prie naujų šalių ieškotojo vardo, norė
damas jį padaryti lyg ir kūrėjo sinonimu. Jie pralaužia kelius, su
griauna milžiniškas kliūtis ir miršta. Tuomet ateina nauji ir ver
žiasi toliau, pavaduodami kritusius. Bet yra ir tokių, kurie ateina su
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kastuvu ir šluota, rūpestingai nuvalo kelią, nerizikuodami ir neko
vodami. Rutkūnas ir yra, vaizdingai kalbant, vienas iš tokių. Mūsų 
literatūroje jis bus Balio Sruogos, Putino ir kitų satelitas, ėjęs paskui 
juos tuo pačiu keliu. Jo reikšmė galėtų būti palyginta su Margalio 
vaidmeniu šalia kolosališkos Maironio figūros. Maironis laužėsi pir
myn, o Margalis papildinėje ir detalizavo. Istorija ilgainiui šiuos pa- 
pildinėtojus nutrins ir paliks užmaršty. Tragiška tiesa, bet baisiai 
žmogiška ir artima kiekvienam gyvam kovotojui.

2. Einant prie pačios knygos reikėtų čia pakartoti aukščiau minėtą 
mintį, kad Ratkūnas nuo pat pirmosios knygos išsilaikė vienodai vi
dutiniškame lygyje. Nepadaryta pažangos, bet ir atžangos nesimato. 
Visur jis ramus, nepretenzingas poetas — simbolistas, nemėgstąs 
didesnių šolių. Idėjiškai irgi visuose eilėraščiuose matyti -santūru
mas, atsargumas, ir nei vienu iš jų neprašoka to, kas jau nuo seno 
žinoma. Parafrazuojant Adomą Mickevičių, norėtumėm pasakyti, kad 
kas jaunystėje gaudė kiškius, tas vargu kada nors išsiruoš į tigrų 
medžioklę. Šitoje vietoje ir prasideda visos blogybės. Vidutiniškumo 
ir sustingimo ženklu pažymėti beveik visi net ir jaunystėje parašyti 
Rutkūno eilėraščiai. Mums todėl atrodo, kad bereikalo autorius mu
šasi su senomis ir labai apnešiotomis idėjomis bei moral.ais:

Sutrupo grandys. Kėlės teisė
gyva iš kraujo pelenų —

Gyva ji kėlės, 30 psl.

Technikinės formos požiūriu Rutkūno eilėraščiai šioje knygoje 
skambūs, gerai sukonstruoti. Ir dar daugiau būtų galima rasti juose 
gero, bet, nelaimė, čia visiškai maža paties Ratkūno. Balio Sruogos 
„Saulė ir Smilčių" periodo poezijos įtaka tokia didele, kad per ją 
sunku įžiūrėti patį jo autorių. Čia jis taip pavergtas Sruogas ritmų, 
žodyno ir stiliaus, kad net keistu darosi skaitant. Šios įtakos per
sunkti visi geresnieji poeto eilėraščiai. Žemiau cituojamame pavyzdy 
išraiška ir išgyvenimas yra visiškai smogiški:

Manoju rymaščio gubos auksinės,
vai pasakykit kur žydi papartis:
aš padarysiu gyvybės šaltinį —
te nesilanko mirtis žemės vartuose —
vai, pasakykit, kur žydi papartis

Plaukus sau varpų brandžių prisipynęs, 
Pasižiūresim, kur debesys skrenda — 
gal parsivesiu šviesakę Aušrinę 
ant šaltažiedžio ežero kranto — 
pasižiūrėsiu, kur vasara skrenda — —
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Kas atsimena Sruogos „Saulėlydžio Giesmę“, kuri prasideda: „Ber
žais apsikaišęs, kaip alkanas vilkas“, tam nekils abejonės dėl tikro 
panašumo. Bet daugiausia įtakos, ypač muzikaliniais bei ritminiais 
savo elementais, bus turėjęs žemiau cituojamas Sruogos eilėraštis iš 
rinkinio „Saule ir Smiltys":

Supasi, supasi lapai nubudinti,
Šnerasi, šnekasi vėjo pajudinti.
Skleisdami liūdesį alpstantį, liūdintį,
Supasi, supasi lapai nubudinti.

Cituota iš atminties.
Tai tikra nuostabus ir paveikus eilBraštis. Todėl pas Rutkūną mes 
randame daugybę jo atgąrsių, kurių vieną čia cituojame:

Aklas, bedugnis skalaujasi, supasi, 
gaudo užuogaudų žiedą nutrupusį, 

šalčio pakandamą, vėjo nuraškomą — 
širdį gyvenimo šuntakiais blaškomą — 

tolin viliodamos, mirčiai liūliuodamos, 
supęs pasūpavęs, vėl atiduodamas —

Prie Bodeno ežero, 193 psl.

Tik gerai įsiklausykime eilėraščio ritminius elementus ir bus aiški 
jų kilmė. Ritminė schema čia taškas taškan sutampta. Sruoga kal
bėjo apie lapus, rytą nubundančius. Rutkūnui nors jis čia kalba apie 
Bodeno ežerą, nepavyko užmaskuoti literatūrinės įtakos.

Geram eilėrašty „Pavasario Vėjuos" Putino įtaka irgi nenuginči
jama. Skaičiusiam Putino „Pavasarį" tuojau darosi aišku, iš kur atsi
rado aukščiau minėto eilėraščio posmas:

Dulkių pasaulis širdžiai nerūpi,
tik gera ir keista,
tik vėjas it debesis garbanas sklaisto.
Pavasariu žydi ir akys,
ir lūpos!
Garbina meilę siela suklupus-------

Gal net dar aiškesnė Putino įtaka pasireiškia eilėraščiuose „Jaunystę 
Pagavus“ (paskutinis posmas.), „O, gyvi daigai". Visų jų tėvas yra 
mūsų aukščiau minėtas Putino „Pavasaris". Šalia visų aukščiau mi
nėtų poetų ir dažnai tuose pačiuose eilėraščiuose, prasimuša ir J. 
Baltrušaitis. Neišvengia Rutkūnas ir savo generacijos poetų įtakos. 
Sakysime, baladėje „Prakeiktasis dvaras" akį rėžiančiai aiški Kazio 
Inčiūros panašių kūrinių įtaka. Tik prisiminkime jo „Padavimus".
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Vynas, midus vis pūtuodamas laistosi —
vyno negėrė dar tokio jie.
Degančio krašto kraujuotos4 pašvaistėse
jaunaveidžiai sukasi šokyje

Žingsniai už durų nelauktoje puotoje — 
baltas Šešėlis prie slenksčio sustojo ten-------
Plyšia bajoro jauna sužieduotoji-------
— Ei, muzikantai, kodėl nebegrojate?.

Daktilinės triskiemenės pėdos eilučių galūnėse taip dažnai var
tojamos Inčiūros, ir kiti formos elementai, užmuša čia Rutkūną. Tuo 
tarpu visos baladės siužetas yra perdaug jau aiškiai paimtas iš Putino 
poemos „Kunigaikštis Žvainys".

Visos Rutkūno baladės ir liaudiškais motyvais sukurtieji eilėraš
čiai šiandien skamba neįprastu anachronizmu. Tas suponuoja auto
riaus nepajėgumą žengti su gyvenimu ir konstatuoja faktą, kad jis 
meškerioja seniai išdžiūvusiam tvenkiny. Čia mes jokiu būdu ne
norime iš principo pasisakyti prieš liaudiškumą poezijoje. Blogybė 
yra ta, kad Rutkūnas čia nieko naujo neduoda, bet tik pamėgdžioja 
liaudies dainas. Tokis Putinas visai kitaip suprato šį dalyką ir savo 
talento jėga suindividualindamas liaudies poezijos motyvus davė ne
palyginamos vertės kūrinių. Prisiminkime tik jo „Rūpintojėlį* arba 
„dabar tokios trumpos ir nuostabios naktys*.

Atiduota duoklė ir patriotizmui. Amerikos ir čia autorius neat
randa. Visur šis motyvas skamba dar gana plakatiškai, nepasiekda
mas aktualių mūsų tautos problemų esmės ir nenuodamas tobūlos jų 
išraiškos.

Tačiau bendras lygis vertinant visą knygą ir atsimenant kitas, 
nėra jau tokis tragiškas. Daug yra neblogų dalykų. Kaip tokius ga
lėtume paminėti: „Pavasario Vėjuos*, ,,O, gyvi daigai", „Sėlina 
Naktis", „Pavasario naktis" ir t. t. Atsimenant mūsų anksčiau pa
darytas pastabas ir taikant Rutkūniui tam tikrą mąstą, būtent, kaip 
proginės, pritaikomosios poezijos kūrėjui, būtų galima du trečdalius 
jo eilėraščių įvertinti palankiai. Tik kiekvienu atveju vertinimo 
sąlygiškumas turėtų būti pabrėžtas.

Deja, nevisur Rutkūnui pavyksta išlaikyti, kad ir neoriginalų 
vidutiniškumą. Kai kur jis ima ir nusmunka. Tarp neblogų jo poezi
jos posmų staiga prasimuša smaugiantis neskoningumas. O nesko
ningumo nuodėmė poezijoje yra mirtina. Perskaičius tokias vietas, 
jos išauga iki begalybės, supurvina visa, kas buvo rasta gera — ir 
nebesinori toliau skaityti.

Sruogą ar Putiną sekti yra negerai. Bet sekti vieną žinomą Ne
priklausomos Lietuvos laikais karikatūristą, jo pokarikatūrinius teks- 
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tus ir pretenduoti į rimtus poetus — skandalingas skonio neturėjimas.
Čia duodame tokio sekimo pavyzdį:

Pro aikštes, žalias pakrūmes
* neša tešmenys saldumą —

trykšta sultimis speniai,
vėjyj kvepiantys skaniai.

Ganykloje, 181 psl.

Minėto karikatūristo žodžiais:
Tadas pirko karvę margą —
Nematys daugiau jis vargo.
Karvė daug jam pieno duos s
Jos jis niekam neparduos.

(Cituota iš seno „Mūsų Laikraščio*)

Šitokia poezija galėtų patenkinti tos pačios ganyklos žemesnįjį per
sonalą, bet ne poetą.

Sunku nepacituoti ir „Baltasis Viesulas*:
Skalija, riejasi, maigosi vaikosi,
ūkdamos, rūkdamos pražūčiai buriasi — 
kerštui sukilusios, plėšrios, paklaikusios, 
verdančios baltojo siautulio jūrose, 
niršiai neilstančios, grąsios, paniurusios, 
dangų aplojančios rujos subjurusios, 
ūkdamos, rūkdamos pražūčiai buriasi.

Dieną išvokdamos, viltį gesindamos
dūksta ir dūksta, prakeiksmą stenėdamos ir 1.1.

Baltasis Viesulas, 150 psl.

Čia jokie komentarai nereikalingi.

3. Dabar lieka padaryti galutinos išvados. Prieš tai reikėtų iškelti 
klausimą, kaip vertintinas tokis reiškinys, kaip Rutkūnas poezijoje. 
Akcentuojant kūrybiškumo pirmenybę, mokėjimą pasakyti bei tu
rėjimą ką pasakyti, sunku būtų įvertinti teigiamai. Kūryboje reikia 
duoti ką nors nauja, nesvarbu kuria prasme, bent ieškoti. Sakysime, 
mūsų keturvėjininkai nesukūrė pastovių vertybių, bet ieškojo ir tuo 
mūsų literatūros istorijoje bus reikšmingi. Rutkūnas gi tik kartoja. 
Nuvažiavimas į Ameriką dabar nebelaikomas dideliu žygiu, kai tuo 
tarpu Kristupas Kolumbas dėl kadaise atliktos tos pačios kelionės 
amžiais nemirs. Todėl ir Rutkūno ateitis yra labai abejotina, nes jis, 
vaizdingai kalbant, poezijos ministerijoje yra paprastas valdininkas, 
viską atliekąs pagal vadovaujančių asmenų nurodymus. Vadinasi, jis
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poezijos vežimo nestumia pirmyn, bet sėdi jame, nors pegasas jau 
seniai iškinkytas, o pats vežimas atsidūrė poezijos kovų muziejuje.

Knyga išleista rotatorium. Vieta nepažymėta. Blogi reikalai su 
iliustravimu. L. V. piešiniai trečiojo pradžios mokyklos skyriaus 
mokinio sąsiuvinyje gal ir nebūtų skandalas, bet poezijos rinkiny 
yra baisus nesusipratimas. 61 puslapio iliustracija neduoda ištiestų 
į dangų rankų iliuzijos, bet vaizduoja mūsų supratimu, „žmogų po 
dušu".

J. Miliusis

II.^DU ŽURNALAI
Vienu laiku (rugpjūčio mėn.) pasirodė bendro pobūdžio žurnalai — 

Wiesbadene „Pėdsakai" ir Memmingene „Mintis"- Šio pastarojo re
dakcija apie savo uždavinius ir sumanymus pasisako labai smarkiai: 
„Senus snieginis sunaikiname ir pakeičiame naujais. Seną suglebusią 
valią užgniaužiame ir pareiškiame naują atominę valią: gyventi ir 
kurti .. . Mes ateiname griauti visa, kas yra melaginga, atsilikę, ne
moksliška, apkiautėje, banalu ir nekūrybiška .. . Sugriautoj vietoj 
statysim lietuviškos širdies trokštamą tikrojo humanizmo rūmą ir nau
jos tautinės ir pasaulinės kultūros, trykštančios iš kūrėjų dvasios, 
pastatą". Net baimė ima tai skaitant: rodos, tuoj sudrebės žemė, 
senas namas grius ir nebeteksi savo smegenų. Tačiau atverti kitą 
puslapį ir matai, kad redakcijos žodis tik tuščia hiperbolė, nes tuoj 
randi A. Kučo vieną „Bričkos" iliustracijų, matytų prieš keletą metų, 
T. Valio graviūrą „Gaisras kaime", jau spausdintą bent dvejuose lei
diniuose anksčiau, Howard© straipsnelio „Garso bangų burtai" ver
timą ir paprastos laikraštinės medžiagos, kaip „Lietuva Europos tautų 
šeimoje", V. Strumbo „Senuose ir naujuose skersvejuose", Br. Šušvės 
„Ryžtingumo ir sugebėjimo žygy" (apie Darių ir Girėną), B. Shaw ir 
M. Jankaus, trumpas biografijas-

Šitie straipsniai daugiau tinka dienraščiui ar savaitraščiui negu 
kultūros žurnalui. Pagrindingesnis, nors ir pagal svetimus autorius 
parašytas, P. Augiaus straipsnis apie prancūziškai ispanišką tapy
toją Picasso (gaila, be iliustracijų), J. Cicėno apie paskutiniųjų oku
pacijų lenkų kultūros kančias, Dr. J. Balio „Tikėjimai apie dangaus 
skliautą". Dailiosios literatūros pažįstamų autorių kūrinėliai — vi
dutiniai, tik J. Mekas, atrodo, švežesnis. Recenzijos griežtos, bet 
teisingos. Tačiau jos taip pat būtų galėjusios būti spausdinamos ir 
ten, kur žmonių valia neverčiama į atominę. Taigi, kur gi čia tie 
•sukrečiantieji kultūros žygiai? Kur tie uždegantieji idealai, kurie 
tuos nepaprastus kultūros darbus įkvėptų ir būtų gairėmis kultūriniam 
sąjūdžiui, kurį yrą pasišovusi sukurti „Mintis"? Mokytojams „Min-
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ties* žurnale yra du naudingi dalykai — Dr. A. Rukšos „Enejidės" 
I-sios giesmės vertimas ir jau mūsų minėtas Dr. J. Balio dar ne
baigtas straipsnis apie tikėjimą į dangaus skliautus. Žurnalo techni
kinė pusė — estetiška. Dydis — 48 psi. Vyr. red. — St. Vykintas.

„Pėdsakų" žurnalas (64 psl.), redaguojamas St. Būdavo, nesileidžia 
į jokias griausmingas deklaracijas, tačiau straipsnių atžvilgiu atrodo 
rimčiau ir lietuviškiau. Nėra nė vieno vertimo, o kas įdėta, tai vis 
lietuvių autorių .straipsniai apie lietuvių kultūros apraiškas ar klau
simus. Dr. J. Kantrimas rašo apie „Mūsų kalba amžių glūdumose", 
prof. V. Biržiška rimtai ir iš pagrindų perkratinėja reformacijos vei
kėjo Abraomo Kulviečio gyvenimą (straipsnis nebaigtas). Dr. J. Balys 
nušviečia sėjos papračiu.s, J. Kuzmickis pagrindiniai išanalizuoja veną 
charakteringiausių Krėvės apysakų „Skerdžių", Alf. Šešplaukis nagri
nėja „Lietuvių poezijos metriką (nebaigtame straipsny tepanagrinėti 
lik rimai, Pr. Razminas paliečia mūsų poetų padėtį ir nuotaikas iš
trėmime (Kūrėjas ištrėmime). Taigi, atrodo, kad beveik visais straips
niais galės pasinaudoti mūsų letuvių kalbos mokytojai gimnazijose. 
Ne vienas tų straipsnių bus naudingas ir vyresnių klasių moksleiviams. 
Tik, deja, su poezija „Pėdsakams", kaip ir kitiems mūsų laikraščiams, 
nesiseka — dauguma eilėraščių silpni ar vidutiniai. Plati žurnalo 
kronika neduoda nieko naujo, nes pakartoja daug to, ką buvome 
skaitę savaitraščiuose. „Pėdsakų" estetinė pusė menkesnė už 
„Minties".

Linkini abiem žurnalam sėkmingo darbo.

J. G.
III. „ŠVIESA“

„Šviesa" — to paties vardo akademinės jaunuomenės 
sambūrio organas, siekiąs atstovauti mūsų idealistinio jaunimo „pro- 
gresingąją" tendenciją. Pasiryžimas „niekad nepamiršti žmogaus" 
teikia vilties, kad laikraščiui teks didelis vaidmuo gilinti mūsuose 
humanistinius nusiteikimus. Ir šiame pat numeryje mūsų jaunuo
menės idealistinį polėkį įspūdingai išreiškia Julius Kaupas gražiu 
literatūriniu essai apie pasakos brolį kvailutį.

Laikraštis lygiai skiria dėmesį ir politiniams, ir moksliniams, ir 
literatūriniams klausimams. Visuomeninį interesą atstovauja du 
straipsniai, skirti Roosevelto deklaruotosioms keturioms laisvėms ir 
darbiečių siekiniams Anglijoje. Pora straipsnių skirti ir moksliniams 
klausimams: A. Šatas supažindina su atominiais tyrinėjimais, o A. 
Pajaujyte ryškina Descartes‘o vaidmenį naujųjų laikų mąstymui. (Pas
tarasis straipsnis, apskritai brandžiai parašytas, savąja Descartes‘o 
interpretacija betgi diskutuotinas: ar teisinga Descartes, teistinės pa-
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saulėžiūros filosofiją ir asmeniškai religingą žmogų daryti racionalis
tišku ateistu. Ar ne geriau palikti žmones tuo, kuo jie buvo, ne — 
sistengiant juos „savaip" panaudoti). Literatūrinį laikraščio dėmesį iš
reiškia Coppelius, išskleisdamas skaitytojams H. Nagio ir A. Nykos — 
Niliūno poezijos problematiką. Tų pačių poetų eilėraščiai ir P. 
Andriušio pašnekesys su peteliške — literatūrinė laikraščio duoklė.

Gale be K. Cerkeliūno sportinės apžvalgos pateiktas dar įdomus 
straipsnis apie akademinį gyvenimų ten, anapus geležinės uždangos.

Nors laikraštis prirašytas vienų studentų, tačiau jis daro bran
desni įspūdį, negu kai kurie kiti daug pretenzingiau bepasipilą žur
nalai. Džiugu, kad mūsų akademinė jaunuomenė parodo ne tik jau
natviškos dvasios, bet ir aukšto kultūrinio subrendimo.

Vienintelis straipsnis, kuris neišsilaiko laikraščio lygyje, tai pas
kutinio puslapio polemika su ateitininkais, besišvaistanti „demago
gijos", „sąmoningų iškraipymų" ir kitais panašiais senojo partinio 
žodyno „brangperliais". Galimas dalykas kad pašaliečiai teskaity- 
dami „Šviesos" įstatus, klaidingą vaizdą susidarė apie organizaciją. 
Bet ar netenka kaltės ir patiems šviesininkams, nepajėgusiems aiškiai 
pasakyti, kas jie yra? O ir dabartinėje sambūrio įstatų redakcijoje 
paliktas pasisakymas prieš metafizinius tikslus yra dviprasmiškas. 
Arba metafizika suprantama filosofijos prasme, ir tada šis formu
lavimas yra nesąmone; arba metafizikos žodžiu suprantama religija, 
ir tada iš tiesų šis pasisakymas reikštų ateistinį nusistatymą. Ateistas 
nėra gi keiksmažodis, kad dėl jo reiktų įsižeisti. Jei nenorima ateiz
mą atstovauti, tetenka tai atvirai ir pasakyti, nesant reikalo kitus 
demagoginti. _

Nežiūrint šitos pastabos, „Šviesa" mūsą kultūriniame gyvenime iš 
tiesų šviesi apraiška. Mokytojai gali ją .ramiai rekomenduoti vyres
niųjų klasių mokiniams.
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LAIŠKAS REDAKCIJAI
„Tremtinių Mokyklos" redakcija gauna eilę laiškų, kurių vieni 

giria', kiti peikia jos darbą. Vieną laišką redakcija gavo ir iš prof. 
Vac. Biržiškos, kurį randa reikalnga paskelbti ir skaitytojams, nes 
kai kurie asmens šio laiško nuorašus platina visuomenėje ir tuo su
kelia nereikalingų kalbų. (Laišką spausdiname visai netaisę).

„1946 VIII 16
Gerbiamieji. Ačiū už atsiųstą man N. I „Tremtinių Mokyklos" 

Būčiau labai pradžiugęs ją gavęs, nes tokiomis sąlygomis, kokiomis 
mes gyvename, kas nors naujo ir rimtesnio sukūrti yra nelengva, o 
spaudos žodį dabar įprantam ypač mylėti, kada mūsų spauda kitur 
yra jau visiškai išnaikinta. Dėja, peržiūrėjęs numerį tiek pat nu
liūdau, kiek anksčiau buvau pradžiugęs — nors žurnalas kukliai te- 
pasivadino tik „mėnesiniu pedaginiu žurnalu", bet tikrumoje jis su
kurtas, kaip sriovinis vienos mūsų visuomenės dalies sriovės. Kaipo 
tokį jį negali išgelbėti ir tai, kad ir kitų straipsnių autoriai mėgina 
rimtai rašyti — aišku, gal būti kiekvienas jų turėtų būti pritrauktas 
bendradarbiu prie žurnalo, bet tik tuo atveju, jei būtų traukiami 
ir kitų sriovių žmonės — šeip gi partiniame kromelyje kitos srovės 
nenorės bendradarbiauti tie, kurie su šiuo kromeliu nenori turėti 
nieko bendro. Bet blogiausiai tai, kad žurnalo redakcija išlaiky
dama nors ir vienašališką, bet rimtą toną beveik per visą numerį, 
pagaliau neišlaikė ir paskutiniuose šešiuose puslapiuose išpilė kibirą 
dvokančių pamazgų ten įdėtoje neva recenzijoje, neva kritikoje. Tokį 
straipsnį galėjo parašyti ar žmogus jau nuo Bambergo laikų sergąs 
delirium tremens, ar piemuo, grįždamas girtas iš nibros. Ir blogiausiai 
dar tas, kad nors jis ir prisidengė čia slapyvardžiu, bet iš karto jau 
pirmame puslapyje išsidavė, pakartojęs čia kitoj formoje tuos pačius 
žodžius, kuriuos jis jau buvo parašęs p. 63/20 eilutė nuo apačios ir 
toliau) — tai kas gi ims rimtai jo pamokymus apie filosofiją, pa
skaitę jo mūsų gabaus ir mylimo Santvaro apspjaudimą? Kitą vertus, 
jei esi drąsus kitą žmogų plūsti, tai būk drąsus ir pasirašyk savo 
pavardę. Tokią recenziją paskaičius, ne tik aišku neeisi į žurnalą su 
savo kokiu straipsniu, bet ir paties žurnalo nenorėsi imti į rankas. 
Redakcija teneužmiršta, kad ji neša moralinį atsakingumą už visą 
tai, kas jos redaguojamam laikraštyje spausdinama. Geras, labai 
geras straipsnis Ramūno, bet ir čia kam tas slapyvardis, jei kiek
vienas žino, kad šiuo metu tokį gausiai dokumentuotą straipsnį gali 
parašyti tik tas, kas prieš metus — kitus ta pačia tema rašė gražią 
disertaciją dar mūsų universitetui, o ištrauką iš jos pateikė dakta
ratui svetimam universitetui? jam tarp kito ko, Vienos ir Vengeno
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dienoms priminti, progai pasitaikus nuo manęs atiduokit labų dienų. 
Taigi mano pageidavimai: artimiausiam numeryje atsiprašykite San
tvarą už tą recenziją; savo žurnale nedėkite jokių literatūrinių re
cenzijų, ir recenzuokite tiktai tuos leidinius, kurie turi kas nors 
bendra su jūsų žurnalo uždaviniais ir tai šimtaprocentiniu objek- 
tingumu; patys ieškokite straipsnių pas žmonęs, kurie yra ir kitų 
visuomeninių pažiūrų, negu gerbiamoji redakcija su jos artimiausiais 
satelitais. Pagaliau visu redakciniu kolektyvu skaitykite visą, kas 
jums duodama į rankas spausdinti ir dėkite tik tą, kur rimtumo rei
kalavimas yra išlaikytas. Jūsų Vac. Biržiška."

Redakcijos prierašas.

Šitą laišką patiekiame ne kaip medžiagą asmeninei biografijai, o 
kaip bendrosios reikšmės dokumentą kultūros istorikui suprasti mūsų 
rytietiškai orientuotosios šviesuomenės dvasią.

Prof. Vac. Biržiškos laiškas iškelia du klausimu: kaip suprasti 
sroviškumą ir kaip vertinti literatūrinę kritiką. Šiais dviem klau
simais ir pasisakome, apgailestaudami, kad mūsų pažiūros nuo prof. 
Biržiškos pažiūrų visiškai skirsis.

1. Mūsų apkaltinimas „sroviškumu" bei „partiniu kromeliu" ver
čia pastebėti tris dalykus.

Pirma, prof. Biržiška daro įspūdžio, kad jis neskiria pasaulė- 
žiūriškumo ir partiškumo. PasaulėžiūriŠkumas yra turėjimas pažiūrų 
į žmogaus padėtį pasaulyje, gi partiškumas yra priklausymas vienai 
kuriai politinei partijai. Tai du visiškai skirtingi dalykai, (kurių 
neskiria tik tie, kuriems visa pasaulėžiūra tėra partijos programa — 
pvz., trumpas VKP (b) kursas ar Mein Kampf). Tiesa, kad dauguma 
mūsų laikraščio bendradarbių yra žmonės turį pasaulėžiūrą, bet ne
tiesa, kad jie atstovautų kurį nors „partinį kromelį", nes išskyrus 
vieną kitą, dauguma jų niekada nėra aktyviai dalyvavę politiniame 
gyvenime. Todėl ir prof Biržiškos svaidymasis „partiniu kromeliu" 
niekuo nepagrįstas.

Antra, prof. Biržiška, atrodo, sroviškumą laiko kažkokiu dideliu 
nusikaltimu. Tačiau ir pasaulėžiūros susiformavimas ir dalyvavimas 
politiniame gyvenime yra natūralūs ir teisėti dalykai. Kiekvienas kul
tūringas žmogus privalo pasaulėžiūros, ir kiekvienas sąmoningas pi
lietis dalyvauja politiniame gyvenime. Mokykla turi pasilikti už po- 
lotinių kovų, tačiau mokyklai privalomas auklėjimas, kaip kultū
rinis veikimas, reikalingas pasaulėžiūros, nes auklėjimas be pasaulė
žiūros lieka tik tuščiavidurė techninė dresūra.

Taigi, nelaikome sroviškumo jokiu nusikaltimu. Tačiau panei
giame mūsų žurnalo sroviškumą, suprastą politiškai. Nė vieno straips- 
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nio neskyrėme jokios politinės srovės gyvenimui. Lietėme tik ben
druosius pedagoginius klausimus. Tai, kad į mūsų kvietimą bendra
darbiauti uoliau atsiliepė „vienos visuomenės dalies" žmonės, terodo 
šių kultūrinį paslankumą, o ne žurnalo neigiamybę, nes į laikraštį 
šitie žmonės atėjo ne kaip to ar kito partinio kromelio atstovai, o 
tik kaip lietuviškosios mokyklos darbininkai. Ar jie neprisiderino 
prie mūsų tremtinių mokyklos krypties, kuri Švietimo Vadybos nu
rodymu turi būti tautiškai krikščioniška? (žiūr. „Mūsų Kelias" Nr. 
34, 5 psl.).

Trečia, sroviškumas virsta smerktinu tik tada, kai jis išvirsta kli- 
kiniu fanatizmu, iš anksto neleidžiančiu ramiai vertinti kito nusista
tymo žmonių darbą. Ar nėra tokio sroviškumo apraiška prof. V. 
Biržiškos iš anksto nusistatymas, kad mūsų bendradarbiai negali rim
tai rašyti, o tik „mėgina"?

Mūsų pažiūra, rimtumas ar nerimtumas yra asmeninio brandumo, 
o ne kurios nors srovės monopolis. Kiekvienoje srovėje yra įvairių 
žmonių, o pagaliau ir tas pats žmogus gali nevisada lygiai rimtai 
reikštis. Neabejojame prof. Biržiškos bibliografinių darbų rimtumu, 
nors jo mums skirtojo laiško rimtumo ir nesiimtume ginti. Argi rimta 
visur tematyti partinius kromelius — ir ten, kur jų visai nėra?

2. Antrasis klausimas, kurį iškelia prof. Biržiška, tai literatūrinės 
kritikos uždavinių supratimas. Mūsų įdėtoji p. Santvaro paskutinės 
knygos recenzija, tur būt, ir buvo ta priežastis, dėl kurios ir laiškas 
atsirado.

Argi toks didelis nusikaltimas ana recenzija? Kuogi ji nu
sikalto pagrindiniams kritikos reikalavimam: a. vertinti kūrinį, o 
ne kūrėją, ir b. vertinti objektyviai, vadinasi, gera — gerai, bloga — 
blogai?

Nenusikalto recenzentas pirmajam reikalavimui, nes savo recen
zijoje jis apsiribojo tiktai Santvaro poezijos kritika, tekonstatavo 
kad paskutinioji p. Santvaro knyga jo kūrybiniame kelyje reiškia 
sustojimą bei smukimą ir šita prasme kūryboje senatvę.Niekas nelaiko 
kūrėjo apspiaudymu, jei dažnai tenka jo pirmąjį kūrinį pavadinti 
„pirmaisiais bandymais". Panašiai nėra joks „mūsų gabaus ir mylimo 
Santvaro" apspiaudymas, jei ketvirtoji jo knyga teko pavadinti 
„dvelkiančia senatve". Niekas Santvaro — žmogaus neapspiaudė, nes 
niekas piiietinų Santvaro gabumų ar dorumo klausimo ir nekėlė. 
Recenzentas tevertino Santvaro kūrybą, Santvarą — poetą.

Tiesa, pastarasai vertinimas neišėjo palankus. Bet tai dar nėra 
pagrindas recenzentą neobjektyvumu kaltinti. Objektyviai vertinti 
dar nebūtinai reiškia palankiai vertinti. Atvirkščiai, recenzentas būtų 
buvęs neobjektyvus, jei paskutiniąją Santvaro poeziją razdamas ne- 
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vykusią, būtų pradėjęs ją nenuoširdžiai aukštinti. Ar galima kaltinti 
neobjektyvumu mokytoją, jei prisieina blogą diktantą dvejetuku 
įvertinti? Recenzentas pasisakė atvirai, griežtai, gal net ir aštriai, 
bet niekur nekultūringai. „Piemenys“, „girtumas", „delirium tre
mens", leksikonas atsirado tik pas prof. Biržišką. Gali prof. Biržiška, 
bibliografijos specialistas, gėrėtis Santvaro poezija, bet nevalia plūsti 
žmogų, kuris poezijos knygą ir norėjo įvertinti poetiniu atžvilgiu. 
Piemenuotis nesunku, bet pradėjus nerasi ir galo.

Ir kas svarbiausia: prof. Biržiška išplūdo ne tiek pačią recenziją, 
kiek tariamąjį jos autorių. Pasitaiko suklysti ir namie — ne tik j 
svetimą sritį besikišant, bet ir savoje specialybėje. Suklydo ir prof. 
Biržiška, slapyvardžių ir slapyraidžių specialistas, recenzentą „dešif
ruodamas" 63-čio puslapio autoriuje. Užtikriname p. prof. 
Biržišką, kad 63-č io puslapio autorius nėra tos re
cenzijos autorius, nežiūrint vieno panašaus posakio abejuose 
straipsniuose. Niekuo nedėtai užpultąjį ir insinuaciškai apšmeižtąjį 
mūsų bendradarbį atsiprašyti paliekam pačiam prof. Biržiškai.

Neturi slapyvardininkai malonės pas savo specialistą prof. Bir
žišką. Paskutinioji „dešifravimo" istorija, gal būt, tą malonę bus dar 
pamažinusi. Bet nieko nepadarysi: ne kiekvieno laiko aplinkybės 
leidžia savo vardus garsintis. Pagaliau, ir atmetus specialius šio laiko 
motyvus, mums kyla klausimas, ar turime teisės iš kritikų reikalauti 
tikrosios pavardės, kol, kaip liudija prof. V. Biržiškos laiškas, ne
same pasiekę tokio kultūrinio lygio, kad kritikas už savo atvirą nuo
monę nerizikuotų panašiu iškoneveikimu.

Prasidėjus įvairiems asmens įtarinėjimams, kreipėmės į recenzen
tą, kad jis sutiktų išeiti į viešumą. Recenzentas sutiko patsai ginti 
savo tezes viešame, visai visuomenei prieinamame. Rašytojų 
Draugijos literatūriniame teisme. Sį jo sutikimą ir perduodame p. 
Santvarui ir prof. Biržiškai, kurie kaip tik ir vadovauja Rašytojų 
Draugijai.

„TREMTINIŲ MOKYKLA“, mėnesinis pedagogikos žurnalas, 
1946 m. rugpiūčio mėn. Nr. 2. Redaktorius — Dipl. pedag. A. Kairys. 
Leidžia — Leidykla „Atžalynas", Weilheim - Teck.
Permited by UNRRA Team 513.
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