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ŽMOGAUS
GYVENIMO PRASMĖ

J V ADAS: Prasmės svarba žmogaus gyvenime 
Pastarasiais dvidešimt penkeriais taikos metais buvo nuolatos kal

bama ne tik apie kultūros, bet ir apie paties žmogaus nuosmukį. 
Atrodė, kad žmogus, didingai žygiavęs tūkstančius metų pasaulio isto
rijoje, staiga pasijuto paklydęs, sustojo ir pradėjo dairytis, kad susi
voktų, kur esąs ir ką toliau turįs daryti. Jis pasijuto pametęs iš akių 
savo kelionės tikslą. Ilgame ir vargingame savo kelyje jis buvo mė
ginęs, kaip gražiai sako H. W. Riissel, viskuo būti: „ir mistiniu 
Serafinu, ir gyvybės mašina, ir protingu bei gaivalingu gyvuliu, ir ti
taniškuoju antžmogiu ir tamsiu demonu"1).Pagal tai kito ir jo gyvenimo 
prasmė. Vieną sykį jis gyveno, kad garbintų Dievą, jį mylėtų ir miręs 
nueitų į dangų, kaip sako katekizmas. Kitą sykį jis ieškojo duonos ir 
žaismo, kaip ana senoji Romos liaudis. Trečią sykį jis stojo į .kovą 
su dievais, griovė jų aukurus ir dangiškąją ugnį nešė žemėn, kad čia 
savomis pastangomis sukurtų laimingą gyvenimą ir susigrąžintų kadai
se amžių glūdumoje prarastą Rojų. Kiekvieną tačiau kartą tam tikras 
tikslas stovėjo prieš jo akis tarsi tasai biblijinis ugnies stulpas, 
vedęs Izraelio tautą per dykuinas į pažadėtąją žemę. Kiekvieną 
kartą žmogus vykdė tam tikrą prasmę savo mąstymu ir savo 
kūryba.

Dostojevskis „Didžiojo inkvizitoriaus legendoje" yra teisingai pa
stebėjęs, kad „žmogiškojo" gyvenimo paslaptis glūdi ne tik pačiame 
šitame gyvenime, bet ir gyvenimo tiksle". Žmogus negali tiktai būti.

*) Gestalt’ eines christlichen Humanismus, 178—179. Amsterdam 1940.

1



Gyvulio prasmė išsitenka jo buvime. Gyvulys yra tam, kad 
būtų. Tuo tarpu žmogus grynuoju buvimu ne tik kad nėra paten
kintas, bet jis jį net niekina ir laiko nevertingu. Gali žmogus gerai 
pavalgyti ir gražiai apsirengti, gali gyventi patogiame bute ir turėti 
šeimą, bet jeigu jis nedirba kokio nors reikšmingo darbo, jis esti ne
patenkintas, jis pradeda nykti ir skursti. Tai mes patiriame šiuo metu 
patys. Grynajam musų buvimui šiandien nieko netrūksta. Ir vis dėlto 
mes esame nelaimingi, nes dabartinis aprūpintas mūsų buvimas yra. 
neprasmingas. Mes būname, bet mes negyvename.

Šitas nepasitenkinimas rodo, kad žmogaus prasmė neiš- 
sitenka jo buvime. Žmogus negyvena tiktai tam, kad būtų. 
Salia jo buvimo dar turi būti kaž kas kita, ką jis vykdytų ir kas 
sudarytų jo gyvenimo prasmę. Neprasmingo gyvenimo žmo
gus pakelti negali Savižudžių rašteliuose dažnai yra pasakyta, 
jog jie miršta todėl, kad jų gyvenimas nebeteko prasmės. Prasmė 
sudaro žmogaus buvimo ašį, apie kurią viskas susitelkia. Ji sudaro 
jo buvimo atramą, kuri padeda jam pakelti sunkenybes ir vargus. 
Gyvenimo prasmės neaiškumas pakerta žmogaus jėgas ir palaužia 
jo atsparumą. Ir jeigu šiandien mes sutinkame tiek daug palūžusių 
žmonių, tai ne dėl to, kad jie turėjo iškęsti nemaža nelaimių ir skaus
mo, bet dėl to, kad šitos kančios aptemdė jų gyvenimo prasmę. 
„Žmogaus esmė glūdi ten, kur glūdi jo prasmė", gražiai yra pasakęs 
P. L. Landsberg2). Ir kai šita prasmė nyksta, žmogus tarsi netenka 
pats savęs. Jis netenka savo buvimui centro ir atramos. Jis pradeda 
klaidžioti pats savyje ir sumenkėja savo būtyje.

Štai dėl ko visais didžiaisiais pasaulio lūžties metais žmogaus pras
mės klausimas iškyla kiekvieną kartą nauju būtinumu. „Visais di
džiaisiais pasaulio istorijos tarpsniais, gražiai sako Ferd. Ebneris, žmo
giškojo gyvenimo paslaptis truputį praskleidžia savo uždangą"3). 
Taip buvo senovėje, kai, griūvant viduržemio jūros pakrančių civiliza
cijai, atėjo Krikščionybė ir atnešė naują žmogaus ir gyvenimo prasmę, 
išgelbėdama jį nuo žlugimo kasdieniniame ir smulkiame buvime. Taip 
buvo naujųjų laikų pradžioje, kai, griūvant viduramžių santvarkai, 
žmogus visa jėga pasuko į šį pasaulį ir jame įspaudė kūrybinės savo 
dvasios ženklų. Taip yra ir Šiandien, nes ir dabar mes žengiame į 
naują istorijos periodą, nors ir nežinodami, kokiu vardu jį pavadin
sime. Šiandien žmogaus prasmės klausimas vėl virsta vięnu iš pa
grindinių rūpesčių. Mes norime žinoti, kam mes gyvename, nes prie
šais mūsų akis dūžta šio gyvenimo pavidalai ir kyla grėsmė net tūks
tantmetei civilizacijai. Mes norime žinoti, kuo mes galime įprasminti

*) Einfūhrung in die philosophische Antropologie, 65 p. Frank
furt a/M., 1934.
„Der Brenner", 210 p. 1922 m. 7 Folge.
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grynąjį savo buvimą, kuris pasidarė mums nebepakeliamas. Visas tasai 
dvidešimt penkerių taikos metų nerimas, visas tasai pokarinis blaš
kymasis ir ieškojimas tikrumoje buvo ne kas kita, kaip vienas didelis 
ugningas noras iš naujo atsakyti į žmogaus prasmės klausimą. Gy
vendami dabartiniame lūžties tarpsnyje, būdami jo apsupti ir net 
persunkti, visi mes esame šito klausimo paliesti ir visi turime duoti 
vienokį ar kitokį atsakymą. Stabtelkime tad. valandėlę, susitelkime 
savo dvasioje ir pamąstykime apie tai, kas žmogųpadaro tikru 
žmogumi,

I. KULTŪRA, KAIP ARTIMASIS TIKSLAS
Du dalykai, tarsi du prožektoriai, stipria šviesa nužeria mūsų 

buvimą: gimimas ir mirtis. Gimimas mus pašaukia į šį pasaulį 
iš visiškos nebūties. Mirtis mus išveda iš šio pasaulio į k i t o k i ą 
būtį, kurios pavidalai negali būti mūsų suvokiami, nors mes dažnai 
ir tikime į josios esmę. Tai yra du taškai, tarp kurių įvyksta visas 
mūsų gyvenimas. Sunkus jis yra ir vargingas. Šventraščio Jobas jį 
vadina kareiviavimu: ,,Militia ėst vita hominis super terram", 
kur reikia eiti sargybą, reikia budėti ir kovoti. Bažnyčia jį savo 
maldose vadina „ašarų slėniu" ir skundžiasi, jeigu jis užtrunka per 
ilgai'). Poetai jį vadina kelione, kurios metu žmogus yra nuo
latos ne namie (Rilkė). Visi šitie mūsojo gyvenimo pavadinimai iš 
vienos pusės išreiškia jo laikinį, iš kitos — jo veiksminį po
būdį. Gyvenimas ir mirtis mums užbrėžia neilgą laiką: žemėje 
mes būname tiktai praeidami. Tačiau kaip šitą praėjimą 
mes vadinsime: sargyba ar budėjimu, skundu ar kelione, kiekvienu at
veju mums reikės jo metu atlikti tam tikras darbas. Jeigu mirties 
akivaizdoje žmogus stovi vienišas ir atitrauktas nuo konkrečių už
davinių bei pareigų, paliktas tiktai savo paties apsisprendimui, tai 
gimimas neišvengiamai iškelia tikslo problemą. Kiek mirtis mus 
perkelia į anapus, tiek gimimas mus pastato šiame pasaulyje. Gi
mimo akivaizdoje mes esame į pasaulį ne nusviesti, bet pašaukti 
tam tikram tikslui įvykdyti. Ar šitas pašaukimas mums atėjo iš 
Aukščiausios Valios, ar jis yra tik bendrųjų būties dėsnių pasėka, 
atsakyti galima įvairiai. Tačiau kiekvienu atveju gimimas mus pastato 
pasaulyje tam tikriems uždaviniams. Pasaulis mums yra duodamas, 
kaip šių uždavinių vieta ir kaip jų vykdymo laukas. Mes gemame ne 
tam, kad tiktai būtume, bet tam, kad kažką veiktume. Šitas tad 
veikimas, savotiškai Tarsi pridėtas prie mūsų buvimo, kaip tik ir su
daro mūsų gyvenimo prasmę. Ką tad mes turime pasaulyje veikti?

Žmogaus gimimas iš esmės yra skirtingas nuo gyvulio atsiradimo. 
Nors paviršium žiūrint kiekviena gyva būtybė atsiranda tuo pačiu

*) „Heu me, quia incolatus meus prolongatus ėst".
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būdu, tačiau jos santykis su pasauliu yra esmingai kitoks. Kiek* 
vienas gyvulys, gražiu P. Wusto pasakymu, yra aprūpinta ir saugi 
būtybė (animal securum). Kiekvienas gyvulys yra visuotinės gamtos 
dalis, suaugęs su sava aplinkai prie jas pritaikytas, aprūpintas viskuo, 
kas jam reikalinga. Aplinka yra gyvulio, buvimo pa
grindas. Gyvulys išsilaiko tik todėl, kad jis yra įjungtas į šitos 
aplinkos sąlygas, kad jis sugeba joje esančius daiktus ir įspūdžius 
panaudoti savo organizmo reikalams. Tiesa, jis panaudoja jų tik

■ menką dalį. Užtat panaudoja labai tiksliai ir tobulai. Tuo būdu 
pati gamta paruošia gyvulio gyvenimui sąlygas. Ji pati pagimdo jį 
tam tikroje aplinkoje ir pati jį su šita aplinka suderina. Gyvulys su 
sava aplinka, -Uexkullio žodžiais tariant, sudaro vieną meliodiją. 
Tarp gyvulio ir jo aplinkos yra tobula sutartinė. Štai kodėl gyvuliui 
nereikia nieko mokytis ar ieškoti. Štai kodėl jam nereikia stengtis ir 
kurti. Gyvulys visas išsitenka savo buvime. Gyvuliai neveikia: 
jie tiktai būną.

Visai kitaip — ir tai iš esmės kitaip — yra su žmogumi. 
Žmogus yra vienintelis padaras pasaulyje, kuris savos aprėžtos ap
linkos neturi. Jis gema ne tam tikroje gamtos dalyje, ne jos siąu- 
roje išpiovoje, bet joje visoje. Priešais jį stovi ne gamtos dalis, 
bet visas pasaulis. Gimusio žmogaus nelaukia vienas kuris ap
rėžtas gyvenimo būdas, bet ištisas darbų ir paskirčių margūmynas. 
Žmogus jau yra ištrūkęs iš gamtos specializacijos. Todėl Herderis 
jį ir vadina „pirmuoju kūrinijos paleislmiu*. Visa kūrinija, yra 
aprėžta ir apspręsta. Visa ji yra susieta su aplinka. Vienas tik 
žmogus yra paleistas iš šitos siauros aplinkos ir pastatytas plačia
jame pasaulyje. Jis yra atvira būtybė.

Tačiau kaip tik dėl to jis yra neaprūpintas ir nesaugus. Gyvulys, 
būdamas skirtas vienai kuriai aplinkai, iš pačios gamtos yra gavęs 
tokius organus, kurie jam padeda šitoje aplinkoje įsitaisyti.ir iš
silaikyti. Jo organai yra specialiai pritaikyti šios aplinkos sąlygoms. 
Tuo tarpu žmogus, aplinkos neturėdamas, neturi nė tokių organų, 
kurie tiktų vienam kuriam veiksmui arba vienai kuriai veiksmų 
rūšiai. Jie tinka įvairiausiems veiksmams, tačiau netinka nė vienam 
specialiai. Žmogus nėra nei plėšrus, nei bėgikas, nei plaukikas, nors 
gali ii- kąsti, ir bėgti, ir plaukti. Tam tikrame laipsnyje žmogus su
geba viską, bet specialiai nemoka nieko. Kalbėdami, pedagogi
niais terminais, galėtume pasakyti, kad gyvuliai yra baigę specialines 
mokyklas ir todėl savo buvime kiekvienas turi savą profesiją ir 
specialybę. Tuo tarpu žmogus yra baigęs tik bendrojo išsilavinimo 
mokyklą, kuri jokios specialybės neduoda, tačiau kuri nurodo į kitą', 
žmogaus laukiančią, aukštesnę mokyklą. Gyvuliui jo specialybę 
duoda pati gamta. Žmogui ji duota tiktai bendrąjį išsilavinimą, tik .
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pagrindą, ant kurio jis turi pastatyti kaž ką nauja. Žmogaus ne
specializuodama ir konkrečiai aplinkai jo nepritaikydama, tuo pačiu 
gamta nedavė jam nieko, kuo jis galėtų pasaulyje išsilaikyti. Iš pri
gimties žmogus neturi, kas jį gintų nuo šalčio, nuo karščio, nuo lie
taus, nuo žvėrių. Jis neranda gamtoje nieko, kas jam tiesiog ga
lėtų tiktų drabužiams, pastogei, darbui ir net maistui. Žmogus 
gema nuogas nę tik iš viršaus, bet ir giliausia šio 
žodžio prasme. Gamta paleidžia jį į pasaulį neaprūpintą ir 
nesaugų. Jam pavojinga yra visa jį apsupanti gamta: šaltis ir 
karštis; potvyniai ir audros, žvėrys ir augmens. Nelaimė, gražiu 
A. Gehleno posakiu, slypi pačioje žmogaus sąrangoje. Žmoguj yra 
būtybė, kuriai nesaugumas ir netikrumas yra kasdieniniai jo gy
venimo dalykai. Tai yra būtybė be tėviškės, kuriai gamta yra nebe 
motina, bet kartais net žiauri pamotė. Šventraščio pasakojimas apie 
žmogaus išvarymą iš rojaus, kur jis buvo aprūpintas ir saugus, yra 
žemiškojo žmogaus likimo simbolis. Gamtos atžvilgiu žmogus ištikro 
yra tremtinys.

Ir vis dėl to žmogaus turi šioje žemėje išsilaikyti. Jis turi gy
venti ir išsivystyti. Gamta jam nieko nėra davusi ir sąlygų jam 
nėra paruošusi. Ką tad turi daryti žmogus, atsidūręs tokioje savo
tiškoje padėtyje? Atsakymas aiškus: savo gyvenimo sąlygas 
jis turi susikurti pats. Jeigu gamtoje jis neranda nieko, 
kas galėtų jam tikti, jis turi pertvarkyti pirmykštę gamtą, ją 
perkeisti, perkurti, kad savo paties pasigamintoje aplinkoje rastų 
tai, ko nerado laukinėje gamtoje. Vietoje prarastojo rojaus jis turi 
susikurti naują pasaulį, pasaulį nauji) formų ir naujų daiktų,-, su 
kuriais jis nėra biologiškai surištas, kaip gyvulys su gamta; tarp kurių 
jis laisvai ir savarankiškai gyvena; tačau kurie padeda jo išsilai
kymui pagrindus ir sudaro jo išsivystymui sąlygas. Paleisdama iš savos 
globos, gamta pastato žmogų ant savų kojų ir nukreipia ji į savaran
kišką veikimą, iš kurio turi kilti naujas pasaulis ir naujas gyvenimas.

Šitas naujas pasaulis ir šitas naujas gyvenimas, paties žmogaus 
susikurtas, vadinasi kultūra. Kaip gyvulys savoje gamtinėje ap
linkoje randa visa, kas jam reikalinga, taip žmogus susikurtoje kultū
roje aprūpina savo būtybės ir savo gyvenimo reikalus. „Toje vietoje, 
kur gyvuliui stovi aplinka, žmogui stovi kultūrinis pasaulis*5). Kul
tūra nėra žmogui atsitiktinis ir išviršinis dalykas, bet susijęs su pačia 
jo prigimtimi ir su jo buvimu. Kultūrą kuria žmogus ne pripuolamai, 
ne žaismui ar malonumui, bet būtiniausiam savos egzistencijos rei
kalui. Žmogus gali išsilaikyti tiktai kultūroje. Kultūrinė kū- 

5) A. Gehlen, Der Mensch, 27 p. Berlin 1940.
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ryba yra tasai pagrindinis veikimas, kuriuo žmo
gus būna pasaulyje. Todėl kultūros kilmė prasideda su žmo
gaus kilme. Žmogus, kuris būtų visiškai nekultūringas, tiesiog fi
ziškai negalėtų būti, nes negalėtų išsilaikyti pirmykštėje, laukinėje, 
neapdirbtoje gamtoje. Tikrų gamtažmogių, vadinasi, žmonių, kurie 
neturėtų kalbos, įrankių, bendruomenės, niekados nėra buvę ir ne
gali būti. Žmogus yra apspręstas kultūrai, kaip gyvulys yra ap
spręstas gamtai.

Šioje vietoje kaip tik ir pradeda mums aiškėti žmogaus gyve
nimo prasmė. Jeigu žmogus iš gamtos įščiaus gema nuogas, Xai 
pirmutinis jo veiksmas ir pagrindinis jo uždavinys yra apsi
siausti : apsisiausti šeima ir bendruomene, mokslu ir menu, kalba 
ir literatūra; apsisiausti papročiais ir tradicijomis, dorovės dėsniais 
ir taisyklėmis, kad gyvenimas pasidarytų įmanomas ir kad pats žmo
gus galėtų augti ir klestėti. Kultūrinė tad kūryba yra arti
masis ii* tiesioginis žmogaus gyvenimo tikslas. 
Žmogus įprasmina savo grynąjį buvimą tada, kai jis kuria. Dar 
daugiau, žmogus kitaip negali būti, kaip tik kurdamas. Jis kuria 
visur ir visados. Net paprasčiausi jo veiksmai, net kasdieniškiausi 
jo darbai yra kūrybiški, nes visur jis keičia pirmykštės gamtos duo
tus dalykus, visur jis vykdo savus planus ir savus norus. Visa 
žmonijos istorija yra ne kas kita kaip vienas didžiulis kūrybinis 
žygis. Kas bent kiek yra susipažinęs su pirmykščių žmonių gyvenimu 
ir kas lygina dabartinio žmogaus laimėjimus su anais pradiniais kū
riniais, tas lengvai gali pamatyti, kaip kultūra yra tasai niekados 
nepaliaujamas žmogaus siekimas, toji pažadėtoji žemė, į kurią žmo
gus nuolatos žygiuoja ir kurią vis labiau pasiekia ir vis arčiau pa
žįsta. Kultūros siekia žmogus, kaip savo žemiškojo išganymo, kaip 
išvadavimo iš priklausomybės gamtai, kuri, žmogui nieko nedavusi, 
vis dėlto jį pavergia savo dėsningumu, savo erdve ir savo laiku. 
Būdamas laisvas nuo gamtos savo esme, jis nori šitą laisvę apreikšti 
ir kasdieninėje tikrovėje. Todėl jis ir kuria. Jis. kuria mokslą, 
kad pažintų giliausias gamtos ir savo paties paslaptis ir kad būtų 
valdovas šitų atidengtų galimybių. Jis kuria meną, kad realybėje 
pastatytų prieš save savo paties naujus pavidalus, kurių gamta nė 
iš tolo sukurti neįstengia. Jis karia filosofiją, kad išskfeistų 
ir Aukščiausiajam Kūrėjui tarsi pasiūlytų naujus būties planus. Jis 
kuria bendruomenę ir valstybę, kad išreikštų savo dvasios 
troškimą būti drauge. Jis kuria techniką, kad atsipalaiduotų nuo 
gamtinių varžtų ir vietoje savo kūno pastatytų įrankį ar mašiną. 
Jis kuria ugdymą, kad patį žmogų pertvarkytų ir perkeistų pagal 
savo paties turimas idėjas. Visas žmogaus gyvenimas yra pilnas kū
rybinių žygių. Vis tiek, ar žmogus yra profesorius ar ūkininkas;
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valstybės valdovas ar fabriko darbininkas; menininkas ar namų 
šeimininkas bei šeimininkė — visi jie kuria, visų jų darbai yra 
kultūrinė kūryba, savo esmėje ta pati, nors savo laipsniu bei pa
vidalais ir labai skirtinga. Kur tik žmogus reiškiasi, kaip žmogus, 
ten jis kuria, nes visur jis keičia gamtą pagal savo planus.

Todėl tasai veikimas, apie kurį mes anksčiau kalbėjome ir kuris 
prisijungia prie žmogaus grynojo buvimo, ir yra ne kas kitas, kaip 
kultūrinė kūryba. Grynai būti, nieko neveikdamas ir nekur
damas, žmogus negali, nes jis nėra gyvulys. Jo buvimas visados 
reiškiasi kūrimu. Kūryba virsta žmogiškojo gyvenimo konkrečiu/ 
būdu: žmogus būna kurdamas. Ir juo intensyviau jis kuria, 
juo labiau jis būna ir juo prasmingesnis yra šitas jo buvimas. 
Kultūrinė kūryba yra tiesioginė žmogaus gyveni
mo prasmė, suteikianti vertingumo jo buvimui ir 
iškelianti žmogų viršum gamtinių padarų. Žmogiš
kai būti reiškia kurti.

Tai yra ne tik filosofinė, bet ir religinė idėja, kurią mums yra 
palikęs dieviškasis Apreiškimas. Pradžios knygoje, skaitydami Dievo 
sprendimą sukurti žmogų, randame tąją paskirtį, kuria žmogus tu
rėjo būti būdingas žemiškajame gyvenime: kad vadovautų (ut 
praeesset) jūros žuvims ir dangaus paukščiams ir viskam, kas juda 
žemėje (Gen. 1). Sukūręs žmogų, vyrą ir moterį, Viešpats jiem abiem 
palinkėjo apvaldyti žemę ir ją pavergti: „subjicite terram et domi- 
namini". Apgyvendinęs juodu rojuje, Dievas pavedė jiems jį įdirbti 
ir saugoti (2, 5). Tai yra vaizdingi ir simboliški posakiai. Tačiau 
juose visuose slypi mintis, kad gamtos apvaldymas, jos perkeitimas, 
jos apdirbimas, jos sutvarkymas, žodžiu: kultūrinė kūryba yra 
žemiškasis žmogaus paskyrimas, kilęs ne tik iš jo prigimties, bet 
ir iš pačios Aukščiausiojo Kūrėjo Valios. Religija čia patvirtina tai, 
ką mes išvedame savo protu, pasiremdami žmogaus būtybės sąranga 
ir jos santykiais su gamtiniu paauliu.

Tačiau kaip tik šitoje vietoje mums kyla abejonė. Kultūrą 
žmogus kuria dėl to, kad gamta jo nepatenkina ir neaprūpina; kad 
gamtinėse sąlygose jis negali nei gyventi nei tuo labiau išsivystyti. 
O kaip su kultūra? Ar tasai vietoje gamtos pastatytas naujas pa
saulis, tie kultūriniai kūriniai, jau visiškai patenkina žmogų 
ir visiškai tobulai jį aprūpina? Ar jie jau sudaro visiškai tin
kamas ir tikras sąlygas žmogui tobulėti ir savo galias išskleisti? 
Kitaip sakant, ar kultūra išsemia žmogiškąjį buvimą 
ir ar visas žmogus išsitenka kultūroje, kaip kad 
gyvulys išsitenka gamtoje? — Atsakymas į šituos klausimus mus . 
veda giliau į žmogaus gyvenimo prasmingumą ir atidengia mums 
naują sritį, jau aukštesnę ir už gamtą ir už kultūrą.
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II. RELIGIJA, KAIP ATBAIGIAMASIS TIKSLAS
Ar kultūrinė kūryba žmogų patenkina ir ar ji visą jį išsemia, 

atsakymą mums duoda Goethės Faustas. Faustas yra aštuonioliktojo 
šimtmečio žmogaus simbolis. Šitasai šimtmetis, vadinamas a p - 
š vietos amžiumi, labiausiai buvo įtikėjęs į kultūros galybę, į jos ' r 
pažangą ir į jos išlaisvinančią bei patenkinančią reikšmę. Ano meto 
žmogus su dideliu smalsumu ir užsidegimu žengė į /kultūros sritis, 
svaigo proto galios akivaizdoje, jį garbino ir juo žavėjosi. Faustas 
kaip tik ir išreiškia šitokio kultūrine kūryba užsidegusio žmogaus 
nuotaiką. Jis pats yra perėjęs per visus mokslus ir visko išmėginęs. 
„Ak, aš karštai atsidėjęs studijavau filosofiją, teisę ir mediciną ir, 
deja, net teologiją", vadinasi, visus pagrindinius ano meto žmogaus 
sukurtus mokslus. Visa Žinija buvo atsiskleidusi Fausto akims. 
O koki visų šių pastangų rezultatai? Kaip Faustas jaučiasi šitų 
mokslų akivaizdoje? Ar jis išsėmė juose savo galias ir savo būtį? 
Į tai jis atsako pats: „Štai aš stoviu, aš vargšas kvailys, ir esu toks 
paT išmintingas, kaip ir seniau. Vadinuos magistru, vadinuos net 
daktaru, jau dešimt metų vedžioju už nosies savo mokinius ir matau, 
kad mes nieko negalime pažinti". Nors Faustas prisi
pažįsta, kad jis yra gudresnis už kitus magistrus, daktarus ir kunigus, 
tačiau savo negalią regi labai aiškiai. „Neįsivaizduok, sako jis pats 
sau, kad tu galėtum ką nors tikro žinoti. Neįsivaizduok, kad galė
tum žmones pamokyti ar pataisyti*. Kultūrinės Fausto pastangos 
buvo nepaprastai didelės, tačiau jų rezultatas — labai menkas. Faustas 
stovi apsivylęs savo darbais, sudužęs savo siekimuose. Pirmykštis ne
pasitenkinimas neišnyko. Kultūra nepripildė visos žmogiškosios bū
ties. Žmogus pasiliko neramus savyje ir neprasmingas savo gyve
nime. „Nelinkėčiau, baigia Faustas savo skundą, taip gyventi nė vie- 
nam šuniui". ’

Tai, ką čia Faustas sako apie save, tinka ne tik jam, ne tik 
aštuonioliktojo šimtmečio žmogui, bet ir žmogui apskritai. 
Kiekvienas žmogus ir kiekvienas istorinis tarpsnis po didelių kul
tūrinių pastangų gali pakartoti Fausto žodžius: „ašesu toks pat iš
mintingas, kaip ir seniau". Savo istorijoje žmogus vis labiau .pavergia 
gamtą savo norams, vis labiau ją perdirba ir perkuria. Žemėje jau 
pasitaiko kraštų — Europa beveik visa tokia — kur laukinės gamtos 
nebėra, kur kiekvienas erdvės sklypelis, kiekvienas medis, net gy
vuliai yra sukultūrinti. Kultūros tinklas žemės paviršuje darosi vis ~~ 
tankesnis ir tankesnis. Tačiau ar del to kultūra jau paliečia ir pa
čias būties gelmes? Ar dėl to ji keičia patį žmogaus ir gamtos 
principą? Anaiptol! Koks kultūros kūrinys būtų, jis daugiau ar ma
žiau yra tiktai ženklas ir simbolis. Čia glūdi jo vertė ir didybė, bet
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sykiu ir jo menkystė. Kurdamas kultūrą, žmogus atitrūksta nuo 
gamtinės tikrovės, bet į naują, aukštesnę, galutinai tobulą tikrovę, 
jis nepatenka. Jis patenka tiktai į ženklų ir simbolių karalystę. 
Vietoje tikrovės žmogus sukuria ženklą, kuris, tiesa, j tikrovę nuro
do, bet kuris tikrove nėra. Kultūra virsta viena didele iliuzija, vienu 
dideliu, žmogaus sapnu, jo ilgesiu ir svajone. Faustas taip pat jautė 
šitą kultūros netikrumą.. Jis skundžiasi ne tik dėlto, kad pastangos 
pažinti būtį jam nedavė nei tikro džiaugsmo nei tikrų vaisių, bet 
ir dėl to, kad jis pateko į savo darbų kalėjimą: „Ak-vargas 1 Argi 
aš būsiu vis kalėjime? Prakeikta ši tamsi skylė... Stiklinėmis, tūte
lėmis apstatyta. Instrumentų prikimšta. Pilna senovinių baldų. 
Tai toks- tavo pasaulis! Ir tai vadinasi pasaulis“. Fausto čia vaiz
duojamas mokslininko kabinetas yra simbolis visam kultūriniam 
žmogaus gyvenimui. Visas kultūrinis pasaulis pasidaro pilnas stik
linių, tūtelių, senovinių baldų, popierio, knygų, statulų ir įvairių 
įvairiausių žmogaus rankos padarų. Visi jie yra ženklai ir simboliai. 
Visi jie pridengia gamtą. Ir visi jie žmogui įgrįsta. Žmogus pradeda 
juos pergyventi, kaip savo paties pančius, kurie jį varžo ir slėgia. 
Kultūrą kurti žmogus pradeda labai entuziastingai. Bet baigia nu
sivylęs, nes kultūra neduoda jam to, ko jis, kartais, net nesąmoningai 
siekė ir troško. Čia glūdi kultūros krizių ir nuosmukių pagrindas. 
Apsivylimas kultūra yra vienas iš- skaudžiausių žmogaus per- 
gyvenimų. V

Šitas apsivylimas mums atskleidžia kultūrinės kūrybos negalią ir 
sykiu nurodymą kad žmogiškojo gyvenimo prasmė ne i*š- 
sisemia vienoje tik kultūroje, kadangi kultūra 
neišsemia paties žmogaus. Iš gamtos žmogus yra paleistas 
ir kuria kultūrą. Tačiau kultūra yra dar negalas. Ji patenkina ir 
įprasmina žmogaus pastangas ir jo norus tik iš dalies. Todėl žmogus 
turi peržengti ne tik gamtą. Jis turi peržengti ir kultūrą ir kopti 
dar aukščiai!. Jis turi ieškoti ne tik artimo. ir tiesioginio, bet ir 
galutinio atbaigiamojo tikslo, kuris visiškai jį išsemtų, paten
kintų ir išbaigtų. Kur jis tokį tikslą gali rasti? Kas gali sudaryti 
giliausią jo gyvenmo prasmę?

Gamtos negalia aprūpinti žmogų pastūmi jį į kultūrinę kūrybą. 
Kultūros negalia patenkinti ir išsemti tą patį žmogų pastūmi į 
religiją Ant gamtinio pagrindo žmogus stato savą kultūrinį pa
saulį./ Ant kultūros paruoštų pagrindų iškyla religijos pasaulis. 
Religija yra naujas dalykas ryšium su kultūra, kaip kultūra yra 
naujas dalykas ryšium su gamta. Gamtoje veikia tiktai jos dėsniai. .. 
Kultūroje žmogus panaudoja ir šituos dėsnius ir sykiu prideda dar \ 
savos dvasios pastangas. Religijoje be gamtos dėsnių ir be žmogaus 
kūrybos dar prisideda Dievo veikimas. Religija nėra tiktai žmogaus
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kūrinys, kaip kultūra. Be? religija taip pat nėra nė tiktai vieno 
Dievo kūrinys, kaip gamta. Religija yra Dievo ir žmo
gaus sąveika, bendradarbiavimas ir abipusė kū
ryba. Religijoje žmogus pakyla ligi dieviškumo ir Dievas nusi
leidžia ligi žmogiškumo. Todėl religijos negalima suvesti į kultūrą, 
kaip kai kas norėtų. Dievo įsikišimas religijos'sritį iškelia aukščiau 
už bet kurias žmogaus pastangas ir įspaudžia jai tokių bruožų, 
kurių kultūra neturi ir negali turėti. Religija yra naujas gyvenimo 
laipsnis.

Iš kitos pusės, ji yra atbaigiamasis laipsnis. Gamtoje žmo
gaus gyvenimas prasideda. Žmogus gema iš gamtos. Bet gyvena jis 
kultūroje. Kultūra yra tikrasis žmogiškojo veikimo laukas. Galop 
šitas gyvenimas yra.-atbaigiamas religijoje. Kultūra, kaip sakėme, 
žmogaus nepatenkina ir jo viso neišsemia. Užtat tai, ko negali pa
daryti kultūra, padaro religija. Ji apsiaučia žmogaus būtį naujais 
principais ir duoda jai naują prasmę. Jį papildo kultūros paliktus 
plyšius gyvenime ir tuo būdu padaro,jį pilnutinį. Taip yra dėl to, 
kad religijoje veikia ne tik žmogus, bet ir Dievas. O kur veikia 
Dievas, ten jokių principinių negalimybių ar kliūčių būti negali. 
Dievo tiesioginis veikimas religijoje yra josios sėkmingumo laidas.

Religijos įsijungimas į žmogaus gyvenimą atidaro jam naujų per
spektyvų ir jį pratęsia ligi amžinybės. Žmogus čia įgyja naują savo 
buvimui būdą: jis pradeda būti ne tik kultūringai, 
bet ir religingai, vadinasi absoliučiai, nes religija jau 
yra absoliutus gyvenimas. Religijoje nieko nėra reliatyvaus ir 
pripuolamo. Viskas čia yra absoliutu ir esminga, kaip absoliutus 
ir esmingas yra pats Dievas. Todėl ir žmogus, gyvendamas religin
gai,, įsijungia į šitas absoliučias bet tobulas kategorijas, pasidaro 
dieviškosios būties dalyvis ir todėl patenkina savo norus ir savo 
pastangas. Nors žmogus praktiškai labai daug ko negali, tačiau 
idealiai jis visados siekia begalybės. Jo nepatenkina visa, kas yra 
laikina ir reliatyvu, kas aprėžta ir apribota. Ir kol šitie begaliniai jo 
norai nėra pasotinti, tol jis blaškosi,- ieško ir kenčia. Tuo tarpu 
begalybės ilgesį patenkinti gali tikTas,Kurispats 
yra Begalybė, būtent: Dievas. Todėl ir šv. Augustinas 
kalbėjo apie neramią žmogaus sielą tol, kol ji nurims Viešpatyje. 
Vadinasi, religija virsta tuo gyvenimo laipsniu, kurio žmogus ieško 
ir į kurį jis sąmoningai ar nesąmoningai eina. Keliąs į galutinę 
žmogaus gyvenimo prasmę veda tiktai per religiją.

Štai kodėl kaip nėra nekultūringų tautų, taip nėra ir nereligingų. 
Kaip kultūra yra esminis žmogaus pašaukimas, taip toks pat esminis 
yra ir religija. Kaip kultūra bus tol, kol bus pasaulyje žmogus, taip 
bus ir religija. „Šventyklos, statulos, parašai ir papyrusai, gražiai

10

10



sako E. Peterich, žlugs.. Bet didžiosios dieviškumo idėjos. . . pa
siliks ... Jos pripildo poeziją, mokslą ir meną; jos kuria . valstybę 
ir bendruomenę"6) Jos yra toji nauja dvasia ir nauja šviesa, kuri 
įprasmina kultūrinius ženklus ir pripildo juos gyvybės. Religijos 
šviesoje kultūra nėra kalėjimas, kaip jį vadina Faustas, bet priemonė 
žmogui pakilti į galutinį savo atbaigimą. Religija kultūros ne tik 
neneigia, bet jos reikalauja, nes savų konkrečių formų ji neturi. 
Dievas religijoje reiškiasi per žmogų ir per jo darbus. Todėl šitie 
darbai čia ir yra būtini. Tačau čia jie pasidaro ne galutiniai, bet 
tiktai tarpiniai, tiktai priemonės ir pakopos žmogui kilti aukštyn 
ligi visiško absoliutumo. Religija veda žmogų į dieviš
kumą, į būties pilnybę, bet tiktai per kultūrą. Bū
dama galutinis ir atbaigiamasis gyvenimo tikslas, ji būtinai nau
dojasi artimuoju ir tiesioginiu tikslu, būtent: kultūra. Kas tad 
mano, kad tarp religijos ir kultūros esama priešginybės, tas neiš- 
mąsto žmogaus gyvenimo, sąrangos ligi galo. Kaip kultūra reikalauja 
gamtos, kad galėtų atsistoti ant realaus pamato, taip religija reika
lauja kultūros, kad galėtų reikštis ir veikti. Bet kaip kultūra papildo 
gamtą, taip religija papildo ir atbaigia kultūrą. Prasidėjęs gamta, 
žmogaus gyvenimas atbaigos pasiekia religijoje. Kultūra virsta vienu 
dideliu keliu į religiją ir tuo pačiu į galutinį žmogaus gyvenimo 
atbaigimą. „Visa žmonija su savo kultūra, sako vokiečių dogmatikas 
Herm. Schell, privalo būti įimta į antgamtinę malonės tvarką; tik 
nesąmonė ir nuodėmė yra išskiriamos"7).

Čia mums paaiški ateistinio žmogaus nusistatymo tragedija. Pa
neigdamas Dievą, žmogus tuo pačiu paneigia savo 
gyvenimo prasmės išsivystymą ligi galo. Jis sustoja 
pusiaukelyje, nes yra priverstas galutiniu gyvenimo laipsniu laikyti 
kultūrą. Tuo tarpu kultūra, kaip matėme, žmogaus ir gyvenimo at
baigti nepajėgia. Kultūra priveda gyvenimą ligi jo atbaigos vartų. 
Tačiau pro šituos vartus įžengti žmogus gali tiktai per religiją, tiktai 
Dievo vedamas ir jo padedamas. Tuo būdu ateistinis žmogus, nors 
ir labai išdidus savo viduje, pasilieka už šitų vartų ir sykiu už 
galutinės savo gyvenimo prasmės, šiuo atžvilgiu galėsime suprasti 
giliaprasmius S. Kierkegaardo žodžius, kuriais jis įspėja neatmesti 
Dievo: „Vienas vienintelis yra pavojingas dalykas: tai leisti 
Dievui iškeliaut i"8). Dievo išskyrimas iš gyvenimo tuo pačiu 
yra žmogiškojo absoliutumo išskyrimas. Ateistinis žmdgus yra tra
giškas pačioje esmėje. Begalinių troškimų ir absoliučių norų jis 

•) Theologie der Helenen, 264 p.
*) Dogmatik III B. 763 p.
*) Tagebūcher 187 p. hersg. v. Th. Haecker.
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turi, kaip ir visi kiti. Tačiau jis neturi priemonių šituos troški
mus bei norus patenkinti, nes religijų jis paneigia, o kultūra jų pa
tenkinti nepajėgia. Tokiam žmogui belieka herojiškai žiūrėti į savo 
dūžtančias pastangas ir nepasisekimų laikyti vienu iš pagrindinių 
žmogiškojo gyvenimo apsprendimų. Tuo pačiu jam belieka šaltai 
priimti gyvenimo neprasmingumą, nes gyvenimas, nepasiekęs savo 
atbaigos ir neįvykdęs galutinai ir tobulai esminių žmogaus norų, yra 
neprasmingas pačioje esmėje. Iškeliaujant tad Dievui, iškeliauja ir 
žmogaus gyvenimo; prasmė. Štai kodėl ir yra pavojinga leisti Dievui 
iškeliauti.

P-A BAIGA: Buvimo ir prasmės susijungimas. '

Kokia tad yra žmogaus gyvenimo prasmė? Žmogiškai būti. 
Takiau žmogiškai būti yra daug daugiau, negu būti paprastai. Žmo
gus žmogiškai būna tik tada, kai jis būna kul
tūringai ir religingai. Kultūringai būti reiškia kurti, 
keičiant gamtų ir statant naujas formas ir naujus pavidalus. Kultūra 
yra žmogaus galybės apsireiškimas ir išsiskleidimas. Religingai 
būti reiškia pripažinti savo priklausomybę nuo Absoliutinio Kūrėjo, 
sueiti su Juo į tinkamus santykius ir tuo pačiu įsijungti į Jo Būtį, 
tampant Jo absoliutumo dalyviu. Religija yra Dievo galybės ap
sireiškimas ir išsiskleidimas. Kai šitos dvi sritys susijungia tame 
pačiame žmogaus gyvenime, kai žmogaus kūrybiškumą papildo Dievo 
kūrybiškumas, kai žmogus absoliutinius savo norus vykdo dieviš
kosiomis priemonėmis ir dieviškuoju būdu, tuomet jo gyvenimas pa
sidaro pilnutinis ne tik turinio bei apimties, bet ir prasmės 
atžvilgiu. Tuomet jis būna tikrai žmogiškai, nes patenkina savo be
galybės ilgesį. Katalikų Bažnyčia savo mišparų maldose kartoja se
nus psalmes žodžius, kuriais išreiškiama' išvidinis žmogaus ryšys su 
Dievu ir negalimybė nuo Jo atsitraukti: „Kur aš eisiu nuo Tavo 
dvasios ir kur bėgsiu nuo Tavo veido? Jei žengčiau į dangų, Tu 
tenai, jei nusileisčiau į požemius, Tu čia. Jei brėkštant ištiesčiau savo 
sparnus ir apsigyvenčiau .jūros pakraščiuose, tai ir ten Tavo ranka 
lydės mane ir Tavo dešinė laikys mane.. . Tavo akivaizdoje tam
sybės netamsios ir naktis šviesi, kaip diena" (Ps. 138), Žmogus nori, 
kaip tasai Goethes Faustas, perskverbti šitas tamsybes ir paskaityti 
būties paslaptis. Ir jis tai gali padaryti'. Reikia tik, kad jis įsi
jungtų į buvimą To, kuriam „naktis šviesi, kaip diena", kuris yra 
žmogaus Sumanytojas, jo Autorius ir Atbaigėjas, tuo pačiu jo tikslas 
ir jo galutinė bei giliausia Prasmė.
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Kun. Dr.J. Gutauskas

DARBO MOKYKLOS MINTYS
1 RELIGIJOS MOKYME
1. Darbo mokyklos sąjūdis ir jo iškelti reikalavimai

Darbo mokyklos sąjūdis prasidėjo dar prieš pasaulinį karą. Jo 
šūkis — mokykla turi būti darbo, veiklos mokykla, o ne vien 
mokymo ir pasyvaus mokymosi mokykla. Iš čia sąjūdžio vardas. 
Jis remiasi pedagoginiu pastebėjimu: juo mokinys daugiau aktyviai 
įtraukiamas į patį mokymo procesą, juo pats mokymas darosi gi
lesnis ir- sėkmingesnis. — Pats mokinio aktyvus dalyvavimas juo 
didesnis, juo daugiau jam suteikiama vietos ir laisvės. Tuo remiantis 
iškeltas reikalavimas: duoti mokinių saviveiklai mokyme galimai 
laisvą kelią, netgi atskirose pamokose perleisti jiems iniciatyvą.

Darbo mokyklos kūrėjai Georg Kerschensteiner ir Hugo Gaudig 
nevienodai suprato naująją mokyklą ir jos tikslus. Pirmasis mokyklą 
ėmė kaip gamybos mokymą, dirbtuvės mokyklą, rankų darbą, betgi 
visų žmogaus galių išugdymo prasme.1). H. Gaudig ir jo mokinys 
Otto Scheibner darbo mokyklos esmę mato laisvoje dvasinėje savi
veikloj (spontaniškume). Auklėjimo tikslaą — pati už save atsakinga 
pilnutinė asmenybė.

Darbo mokyklos teorija turi įsidėmėtiną vystymosi istoriją: laikui 
bėgant, kap galima laukti, ne tik neišryškėjo, bet dar labiau apsi
niaukė. Darbo mokyklos principas — galimai didesnė mokinių sa
viveikla — liko panašus į tvenkinį, į kurį suteka visos paskutinio 
dešimtmečio reforminčs srovės.

Kokius gi reikalavimus iškelia „grynoji darbo mokykla*, imant 
ją ortodoksine prasme. Čia paminėsiu tik svarbesniuosius, kuriuos 
paduoda H. Scharrlermann’). Vėliau matysime kiek šie reikalavimai 
pritaikytini religijos mokyme.

1. Mokytojas su savo mokniais sudaro nuoširdžiausią darbo 
bendruomenę.

2. Darbo mokykloje visų auklėjamųjų ir mokomųjų priemonių 
išeities tašką sudaro mokinio interesas, susidomėjimas.

*) Vietoj pilnutinio ugdymo socidlistai rankų darbą dede kultūros pa- 
grindan ir reikalauja „pilno mokyklos įjungimo į bendraąjį ūkio 
procesą*, kas Sovietų Rusijoj ir padaryta.

*) L. Bopp, Katechetik, Mūnchen 1935, 171: Das Arbeitsschulprinzip 
ist gleichsam zum Sammelbecken fūr alle reformpadagogischen Be- 
strebungen der letzten Jahrzehntė geworden*.

’) H. Scharrlermann, Erlebte Padagogik, Hamburg u. Berlin 1912.
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3. Mokiniams pavedama jų pačių pasirinktų siekinių, jų pačių 
pasirinktais keliais išsprendimas, nors galutini didaktiniai jr doriniai 
tikslai randasi mokytojo rankose. Darbo mokykloj mokymo centre 
stovi ne mokytojas, bet mokinys: jis ne tik atsako, bet klausia, renka 
atsakymui medžiagą, pasisako dėl klausimo išrišimo.

5. Mokypias turi iššaukti produktyviąsias vaiko jėgas.
6. Darbo mokykloje bausmės ir draudimai pakeičiami pačių mo

kinių priimtais klasės bendruomenės nuostatais.
7. Tolimesnis darbo mokyklos reikalavimas yra aktyvusis moky- 

' mas, lavinimas per darbą, mokymas per veikimą. Visas žmogus turi
būti įtrauktas į mokymą, su visom priemonėm ir medžiagom: galva, 
jausmai, rankos, popietis, glaistas, medis, tonas, plastelmas turi 
dalyvauti darbe. —

Darbo mokyklos, iškelti reikalavimai palietė ir religijos mokymą 
ir net sudarė rimtą pavojų: senasis formalinių laipsnių metodas at
mestas; religijos mokymas, kuris ribojasi išaiškinimu, įkalimu at
mintin ir prjtajkvmu gyvenimui palaikytas atžagareivišku ir darbo 
mokyklos principams priešingu. „Darbo ir viekimo" mokykla atsi
stojo prieš „knygos ir kalimo" mokyklą. Daugeliui darbo mokyklos 
sekėjų atrodė, kad religijos mokymas, kiek savo pastoviu turiniu, 
kurio negalima laisvai perdirbti, o tik pasyviai priimti, tiek savo 
įprastai forma, naujajai mokyklai svetimas ir nepriimtinas dalykas. 
Taigi darbo mokyklos iškeltų reikalavimų galimas pritaikymas reli
gijos mokyme buvo ir yra aktualus. Negalima sakyti, kad iš reli
gijos pedagogų pusės tam nebuvo arba nėra dedama pastangų. Jau 

, 1910 metais F. X. Eggersdorfer reikalavo, kad religijos mokyme būtų 
pritaikytas „veiksmo principas" (Tatprinzip)1). 1912 metais Vienos 
Kateketų Kongrese Dr. J. Goettler pareiškė, kad darbo mokyklos rei
kalavimai turi būti dar labiau paisomi religijos mokyme, kaip ki
tuose dėstomuose dalykuose2). Toliau, ištisa eilė pedagogų, kaip 
Bruno Clemens, Gustav Goetzel, Henrik Kautz, Franz Ranf, Josef 
Adrian daugely darbų pasisakė už darbo mokyklos principų panau
dojimą religijos mokyme, jos mintis bandė įkūnyti parašytuose va
dovėliuose. Ir paskutiniais metais leidžiami Herderio vadovėliai pa
rašyti pagal darbo mokyklos reikalavimus.

Darbo mokyklos sąjūdis buvo tiek stiprus, jo iškelti reikalavimai 
tiek pazityvūs, kad, nežiūrint silpnų pusių, kurios pasireiškia prakti
koje, darbo mokyklos kryptis ėmė vis labiau įsigalėti ir liko daug 
kur oficialiai pripažinta ir įsakyta.

*) G.Gotzel, Religion und Leben. Das Arbeitsschulprinzip in seiner 
Anwendung auf den Religionsunterricht, 1. Teil, Kempten 1922, IV. 
D. J. Gottler, Das Ziel des Religionsunterrichtes: E. Holzhausen, 
Referate des Kongreąses fur Katechetik, Wien 1912, 1. Band-
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2. Darbo mokyklos psichologiniai ir pedagoginiai pagrindai.

Freud’o, Adler'io, Jug’o ir kitų psichologų tyrimų daviniai rodo, 
kad žmogaus siela neri tuščias lapas (Locke), nei pastovus vaidinių 
pastatas (Herbert), bet aukštos įtampos laukas. Kaip suauguso, taip 
ir vaiko siela yra aktyvi. Senoji mokykla šito sielos aktyvumo ne
įvertino ir nerėmė. Visa iniciatyva buvo mokytojo rankose. Mokinys 
tik tiek atsakė, kiek jį klausė, tik tiek veikė, kiek mokytojas liepė. 
Tik už mokyklos sienų, prie žaidimų ir laisvai pasirinktų ušsiėmimų, 
galėjo pasireikšti mnkinjo ~ktyviškurnąs, iniciatyva, bet to buvo per 
maža, kad atsverti visą pasyviškumą, kuris reiškiasi auklėjime ir 
mokyme. Mokiniai daug žinojo, bet savimi pasitikėjo mažai. Perdaug 
pasyvaus auklėjimo pasėkoj stipriai pasireiškė menkavertiškumo jaus
mas, stoka drąsos, baimė atsakomybės ne tik apkritai gyvenime, bet 
ir religiniame gyvenime: katalikas per maža aktyvus, bijąs kartais 
net kataliko vardo, viešo tikėjimo išpažinimo. Actio catholica turi 
prasidėti nuo mokyklos suolo ir, būtent, tokiuo religijos mokymu, 
kuriame mokinio sielos aktyvumas ugdomas, o ne slopinamas, spon
taniškumas ir saviveikla sveikinami ir skatinami, o ne nustumiami 
į šalį. Jei auklėjame gyvajam tikėjimui, kuris veikia meile (Gaf. 5,6), 
jei auklėjame pačiam religiniam gyvenimui, oi ne žinojimui, tai ir 
visos auklėjimo — mokymo priemonės turi prie to vesti.

Mokymas ir auklėjimas yra juo vertingesni, juo daugiau panau
doja dvasinį aktyviškumą. Mokymasis gali būti be įtakos, neveiklus, 
taip pat ir mokymas mechaninis ir negyvas. Tik veiklus sielos 
dalyvavimas darbe padaro tai, kad žmogus paliečiamas vidiniai ir 
ugdomojo gėrio formuojamas — auklėjamas. Ten yra galimas tikras 
mokymas ir ugdymas, kur yra vietos pasireikšti mokinio vidiniam 
spontaniškumui. Senoji mokykla į tai mažai arba visai neatsižvelgia. 
Pavyzdžiui toks Ratichius nurodo tokį mokymo būdą: „Tacenti puero 
dažnai ir iš lėto perskaityti, kaip giedantis paukštis narve, veidas 
prie knygos, klausa praeceptori, tyli burna, liežuvis"1). Nuo Raikės 
metodinė raida veda į Herbert’© mokyklą. Ir čia tik mokytojas 
persona agens. Mokinys prieš mokytoją, lyg tas -negyvas marmuro 
gabalas prieš skulptorių — visiškai pasyvus. Šitą pasyvumą išreiškia 
ir vidinė mokyklos bei pamokos tvarka: sėdėti tiesiai, laikytis tyliai — 
visko tylus išklausymas, pasyvus priėmimas.

*) R. Peil, Lernet den Christusglauben kennen (Werkbuch I; Ges^ra- 
che), Freiburg i. Br., 1938.
R. Peil, Der katholische Mensch (Werkbuch II), Freiburg i. Br. 1939. 

*) G. Vogt. Das Leben und die padagog. BestrebungerT des W. Ratke, 
Bd. II, Kąssel 1897, 29: „Tacenti puero oft und langsam vorlesen, 
wie einen/ Amsel im Bauer, das Gesicht im Buch, Gehor dem prae
ceptori, ilund, Zunge still!"

15

15



Prieš tokia mokyklą kilo reakcija: „Mokymosi, knygos, klausymo 
ir žodžio mokykla yra pasyviškumo mokykla; mes vartojame gy
venimo, patirties, veiksmo ir aktyviškumo mokyklą''2). Auklėti ir 
mokyti per darbą. Auklėjamai veikia darbo džiaugsmas, darbo 
laisvė, darbo drausmė. Bet ne kiekvienas darbas, užsiėmimas 
veikia auklėjančiai, bet tik toks, kuris „aš“ pagauna giliausiuose 
pamatuose. Šitas „aš" dalyvavimas dvasiniame judėjime, viso žmo
gaus — su jausmais, norais, mintimis — buvimas tame, kas mokymo 
procese jį liečia ir yra aukščiausia spontaniškumo rūšis, su kuria 
eina kartu ir toks pat receptyviškumas. Nėra būtina, kad kiekvienas 
spontaniškumas būtų kartu ir aktyviškumas. Džiūgūs žvilgsniai, 
įtemptas dėmesys, klausymas, gilus išgyvenimas yra vertingos spon- , 
taninio receptyviškumo formos. Taip artimai susiduria išgyvena
masis mokymas ir mokymas per darbą, kuris kartais vadinamas aa- 
vivei klos, laisvo veikimo vardu, kuo norima išreikšti sunkiai su
vokiamas vidinis paties mokymo suBvvinįmas. Spontaniškumas, arba 
per „aš“ veiklų dalyvavimą įdvasinimas paties mokymo, yra aukš- 
čiausis viso auklėjimo — mokymo principas.

Jaunuolių sielos ypač brendimo metu yra klausiančios sielos. Jas 
slėgia daug neaiškumų, klausimų. Mokiniai ateina į mokyklą iš pa
saulio, kuris pats pilnas problemų, nerimo, prieštaravimų. Religijos 
mokytojo pareiga iš šitos kankinančios atmosferos mokinį išlaisvinti, 
duoti progos klausimus iškelti jr abjpusjo pasitikėjimo dvasioje 
išrišti. Klausimas, o ypač pasauliožiūrinis, religinis klausimas ilgesnį 
laiką neatsakytas darosi pavojingas. Pradžioj buvęs neitralus, vėliau 
darosi priešiškas. Kaip toks be deramos religinei tiesai pagarbos 
iškeltas, susilaukia aštraus suerzinto atsakymo. Ir vėl ima viešpa
tauti „šventoji" ramybė, bet kokia kaina? Likučiai pasitikėjimo, 
pagarbos dingsta, priešingas nusistatymas auga. Kiekvienas religijos 
mokytojo teigimas susilaukia prieštaravimo, boikoto, kuris nebūtinai 
turi reikštis žodžiais. Gali mokinys tylėti ir dėstomam dalykui ne
pritarti, gali klausti, kad pamoka greičiau praeitų, bet svarbiausio 
dalyko, kas slėgia jo siela nepasako, nes trūksta pasitikėjimo.

Darbo mokykloj, kur. mokinys aktyvesnis, kur mokymas vyksta 
pasikalbėjimų forma, kur mokinio bendradarbiavimas reiškiasi ne 
tik reikalaujamu dėmesiu, bet ir laisvu klausimu, bendru darbu, 
aptarimu, lengviau susidaro pasitikėjimo atmosfera, lengviau išven
giama aukščiau minėtų negerovių.

3. Darbo mokyklos silpnosios pusės.
Darbo mokyklos sąjūdis iškėlė daug sveikų, psichologiniai ir pe-

2) Dr. F. X. Eggersdorfer, Jugendbildung, Mūnchen 1929, 139: „Die • 
Lern-, Buch-, Hor- und Wortschule ist die Sčhule der Passivitūt; 
wir brauchen eine Schule dės Lebens, der Erfahrung, der Tat
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dagoginiai vertingų minčių. Bet reik pasakyti, kad ir jis Amerikos 
neatrado: kad mokyme svarbiausias dalykas yra mokinys, o ne mo
kytojas, tą mintį pabrėžė šv. Augustinas, šv. Tomas Akvinietis, o po 
jų Komenskis, Pestalozzi. Mokytojas tėra prigimties pagelbininkas 
ir malonei kelio ruošėjas. Jis panašus į sodininką, kuris medžiui 
tegali duoti naudingas vaisingumui galimybes, bet ne patį vaisingumą 
ir vaisiaus gėrį. Jis panašus į gydytoją, kuris susirgusiai prigimčiai 

' gali suteikti sąlygas vėl pasveikti, bet patį pasveikimą prigimtis pri
valo-pati įvykdyti.1). Pirmoj elėj yra veikli pati prigimtis (princi- 
paliter operatur), o gydytojas gydyme, kaip mokytojas mokyme, tėra 
ministri naturae.

* H. Gaudig ir jo mokykla mato ugdomąjį darbo veikimą laisvame 
užsiėmime (in der Freitaetigkeit). Laisvo dvasinio veikimo principo 
įvedimas mokyme, mokinio išlaisvinimas iš nuolatinės mokytojo va
dovybės, jo aš iškėlimas iš pasyviškumo į aktyviškumą, H. Gaudig 
rodosi kaip „mokyklos surevoliucinimas ir „koperniškas posūkis pe
dagoginėje pasauliožiūroje"2). Kaip tokie tvirtinimai, taip ir jo 
laisvo veikimo principo pagrindimas yra perdėti r klaidingi. Mokytojo 
veiklos mokyme suredukavimas į minimumą („idealiniu atvėju iki 
nulio") nėra tiesiog proporcingas su mokinių dvasine saviveikla ir 
mokymo įtaka. Mokymo vyksme Visados yra ir bus dvipusis judėji
mas: iš duoti ir imti, iš aktyviškumo ir receptyviškumo. Darbas, kaip 
laisvas veikimas, neapima mokymo vyksmo visumos, jis tenurodo 
vieną šalia kitų mokymui sugyvinti kelių.

Darbo mokyklos sąjūdis daug kur pasireiškė kaip religijai prie
šingas sąjūdis. Kai kuriose šalyse darbo mokykla virto produkcijos 
mokykla. Su socialistine — komunistine darbo mokykla surišta mate
rialistinė pasauliožiūra ir su krikščionybe nesuderinamos. Ji neauklėja 
pilnutinės asmenybės, bet paruošia valstybinio kapitalizmo — socialis
tinės gamybos — įrankį.

Bet taip pat mokykloj apsirūbežiavimas dvasiniu kūrybiškumu, ' 
idealine produkcija, rgi imtinas cum grano salis. Šitas mokyklos idea
las vargu patarnautų tikrajai kultūrai. Laukti, kad nesubrendusių 
mokinių klasė savo pastangomis prieitų prie aukščiausių mokslo tiesų 
yra negudru. Toks nusistatymas iš anksto prileidžia mokinį turint 
tai, ką pirmiau pats mokymas privalo duoti. Keistai skamba H. 
Gaudig reikalavimas, kad pažinimo procesas turįs būti išvestas pačių 
mokinių: jų pačių susidomėjimo, jų pačių jėgomis, jų pačių parink
tais keliais,'į laisvai pasirinktus tikslus3). Taip suprastas laisvas vei-

*) L. Bopp, Katechetik, Mūnchen 1935, 170. ’
2j H. Gaudig, Freie geistige Arbeit in Theorie und Praxis, Bres

lau, 1925, 33. \ .
3) Op, cit, ten pat.
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kimas reikalauja kažko negalimo, nenatūralaus, Įveda prie mokinių 
paikinimo, diletantizmo.1). .

Dažnai pasitaiko, kad vaikas baigęs pradžios mokyklą, kur buvo 
beatodairiškai taikytas laisvo veikimo principas, įstoja į pirmą klasę 
su mokslinčiaus — visa žinančio ir išmanančio-— gestu ir laikysena. 
Toks „produktyviai" mokęsis nori ir toliau paviršutiniškai šliaužti, 
tingi mokytis, rimtai padirbėti.

Neretaskreiškinys, kad darbo mokyklos mokiniai tiesiog serga 
kalbėjimo liga. Vos mokytojas pasakė du sakiniu, jau rankos kyla 
į viršų, jau vaikai žino prie to kalėtą pastabų, kurios tik nuo temos 
nukreipia. „Arba rankos visiškai nepakyla, vaikai kalbasi, moky
tojas tada tyli".2).

Visa plepėjimo žalą paaiškėja prisiminus tylos ir galėjimo tylėti 
pedagoginę vertę. Senovėje šita vertė žinota. Tylėjimo, tylaus 
klausymo laikotarpis Pitagoro sistemoje supuldavo su „mūziniu auk
lėjimu",’ su pamokymais apie mitus ir kultą. Iš vienos pusės tokia 
dėstamoji medžiaga, religinio turinio gilumas ir neaiškumas, stūmė 
prie smalsumo ir klausinėjimo, bet iš kitos pusės toks klausinėjimas 
tiesiog kliudė jos veikimui, kuris tegalimas tyloje ir ramybėje. Nu-

- sistatyta: tik tas turi teisę klausti, kas ankščiau buvo pasinėręs į 
paslapčių pilnas tiesas. Ir apreikštosios religijos mokyme tylus klau
symas turi didelės reikšmės: tyloj ir susikaupime ateina religinis 
išgyvenimas, ramybėje galimas sunkių tiesų išdėstymas ir supratimas. 
Tik įsigilinus i dalyką gali būti atsakingas ir rimtas klausimas. Pa
galiau ir pats šventasis religijos turinys reikalauja ramaus ir pa
garbaus svarstymo, kuris dažnai baigiamas doriniu pasiryžimu, malda.

Mokytojas negali ir neprivalo iš savo rankų išleisti mokymo ir 
auklėjimo vadžių. Jis, o ne mokiniai, nustato mokymo tikslą ir jo 
turinį. Tuo tarpu H. Gaudig laiko darbo mokykla tik tokią mo
kyklą, „kurioje vaikas mano turįs savo rankoje visus mokymo 
siūlus" (aštuntasis darbo mokyklos principas). Ir kraštutinių darbo 
mokyklos šalininkų reikalavimas, kad vienintėlė iniciatyva mo
kyme priklausytų vaikui, yra ne kas kita, kaip sentimentali 
romantika3). \

Ir išgirtasis vaiko sieloskūrybiškumas, kuriam tiek giedama himnų, 
yra perdėjimas, tikro kūrybiškumo pamėgdžiojimas. .Žemesniuose sky-

*) P. Hoffmann, Die gegenwartige Krisis in der Schulreform, Leip
zig 1027, 13.

*) M. Fliegler. Der Religionsunterricht, 3. Teil: Die Methodik der 
religiosen Bildnng, .Innsbruck 1935, 271: „Oder es fahren keine 
Arme in die Hoche, die Kinder reden so drein, der Lehrer hat 

C dann zu schweigen." .
- 3' T. Litt, Fiihren oder Wachsenlassen? Eine Erortening des padago-

gischen Grundproblems, Leipzig 1927, 76.
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riuose tas kūrybiškumas virsta vaikų žaidimu, kuriame ieškoma pa
sislėpusio, o aukštesniuose — plagijatu.2).

Suminėtos ir nesuminėtos darbo mokyklos silpnos pusės, kai kurie 
jos kraštutinumai gal todėl taip ryškiai praktikoje iškyla, kad darbo 
mokyklos mintys kraštutiniškai suprantamos ir imamos, arba nepa
tyrusių mokytojų praktikos darbe taikomos. Šiaip ar taip, religijos 
mokytojas turi būti ypatingai atsargus ir kritiškas darbo mokyklos 
metodo vertinime ir panaudojime, atsimindamas, kad jis yra reli
gijos mokytojas ir religinio gyvenimo ugdytojas — 
auklėtojas.
4. Darbo mokyklos metodo pritaikymo ribotumas religijos mokyme.

Darbo mokyklos esmė glūdi galimai didžiausiame bendradarbia
vime tarp mokytojo ir mokinių pamokos metu,' išvidiniame paties 
mokymo sudvasinime ir sugyvinime, klausytojų spontaniniame akty- 
viškume ir receptyviškume. Kad šitas bendradarbiavimas būtų ga
limas ir naudingas, reikia, kad jis vyktų tarpusavio pasitikėjimo 
dvasioj, gilios pagarbos, atsakngumo ženkle prieš tą šventąjį religi
jos turinį, kuris liečiamas prieš mūsų amžinybę lemiančias tiesas, 
kurios arčiau pažįstamos, nagrinėjamos, pagrindžiamos. Todėl ir re
ligijos mokyme priimtinas ir sveikintinas, nors ir nenaujas, darbo 
mokyklos reikalavimas, kad mokytojas ir mokiniai sudarytų nuo
širdžiausią darbo bendruomenę, vis dėlto ne pačio mokymo ir mo
komosios medžiagos „sudemokratinimo" prasme. Mokytojas darbui 
vadovauja, o ne mokiniai. Jis nė valandėlės nepamiršta tikslo, kurio 
pamokoje siekia, ir tiesiai planingai prie jo eina. Darbo mokykloje 
mokymas nėra ir negali būti chaotiškas mokymas. Jei pamoką im
sime kaip darbo uždavinį, tai tą uždavinį sprendžia ne jis vienas, bet 
kartu su mokiniais, arba teisingiau — mokiniai ir jis. Jau- prie 
būsimbs pamokos paruošimo mokiniai prisideda tuo būdu, kad jiems 
iš anksto pavedama kai kurie uždaviniai atlikti: parinkti tekstų, 
suieškoti šaltinius, padaryti stebėjimus (ryšium su Liturgija, doros 
mokslu), aplankyti paminklus, nurašyti užrašus, atnešti įvaizdinimo 
medžiagą. Neturi nutrukti mokinių bendradarbiavimas nei temos pa
tiekime, nei- jos aiškinime bei pritaikyme. Nagrinėjamasis klausimas 
patiekiamas taip, kad mokinys jį sutiktų ir priimtų, kaip savo 
paties klausimą, kuris artimai susijęs su jo aš, praktiniu gy
venimu. Toks klausimas jį interesuoja ir jo rišime aktyviai daly
vauja. Stipriai panaudotina mokinių veikla aiškinime, pagrindime 
ir ypač pritaikvme. Tegu ir čia mokiniai parodo ką žino ir gali. 
Dėstyme, kuris vyksta pasikalbėjimo būdu, laikytis kaip taisyklės 
Otto Willmann žodžiu: „Nesakyti mokiniui to, ką jis gali pasakyti, 

s) E. Vowinckel, Padagogische Typenlehre,Mūnchen u. Leipzig 1923,60.
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ir neduoti to, ką gali rasti.1). Tuo būdu patikrinama mokinių 
bendradarbiavimui vieta. Pats mokinių bendradarbiavimas tuo ska
tinamas, kad dėstomasis turinys, prieš jų akis pastatomas genetine 
forma, o ne taip, kaip pastovi užbaigta visuma, jau suformuluotas 
dėsnys, jau aptarta tiesa. Darbo mokyklai artimesnė organiniai — 
genetinė mokymo eiga.

Tada geriausiai darbo mokyklos metodu dirbama, kai mokiniai 
moka sąžinigai tylėti ir atsakomngai klausti. Klausimams ribą, vietą 
ir laiką nustato mokytojas, o ne mokiniai. Klausimai neturi virsti 
chaotišku klausinėjimu. Klausimai, kurie kyla iš vidinio susidomė
jimo dėstomuoju dalyku, remtini ir skatintini, nes iš jų galima 
spręsti apie apercepcijų eigą2). Prasmės — išaiškinimo klausimai 
palaikytini. Jie statomi tada, kai vaikas nori išsiaiškinti, ką reiškia 
jo matyti dalykai bažnyčioje, kapinėse pamaldose, kai kurie religiniai 
papročiai, liturginiai veiksmai, įrašai, paveikslai, simboliai.

Darbo mokyklos mintis realizuojama tada, kai religijos mokymo 
arba mokymosi eigoj dalyvauja visas žmogus: galva, širdis, rankos, 
jausmai (pergyvenimas). Darbas čia suprantamas ne pirmykšte G. 
Kerschensteinerio prasme, kaip rankų darbas, kas labiau tinka gamtos 
pamokose, bet darbas plačia prasme, kaip mokinių saviveikla, ne 
tik pamokose, mokykloje, bet ir už mokykliniame gyvenime, savi
aukloj, įvairiose dvasinio gyvenimo pratybose. Darbas, kaip rankų 
darbas, labiau pritaikomas tikybos pamokose pradžios mokykloje, 
žemesnėse gimnazijos klasėse. Čia ne tik papasakojama šventosios 'S 
nakties įvykiai, bet padirbama ir prakartėlė, ne tik nusakoma go
tiškojo stiliaus ypatybės, bet išplaunami gotiški lankai ir langai; ne 
tik gerai išaiškinama kas yra Paskutinis Patepimas, kokios jo apeigos, 
bet paprašoma, kad vaikai nupaišytų stalą su visais kunigui, tei
kiančiam paskutinius sakramentus, reikalingais dalykais. Tik sau
gotis, kad tokie darbeliai , neužmtų daug laiko, neatsistotų mokymo 
centre, iš'priemonės nevirstų tikslu. Tas pats pasakytina apie vy
resnių klasių rašinius, referatus. Gražiai parašyti apie katalikų 
misijų religinį ir kultūrinį darbą, dar nereiškia noro pačiam būti mi
si jonierium, nej iškėlimas maldos reikšmės religiniame gyvenime, 
jos praktikavimo.

Katalikų doros mokslas, asketika, pati Liturgija, kuri yra actio, 
kviečia ir veda prie veikimo, darbo. Taigi, šalia dvasinio, dorinio, su 
pamaldomis, Dievo kultu surišto' veikimo, religijos mokyme panau-

*) O. Widmann, Didaktik als Bildungslehre, Braunschweig, 5 1923, 497:
- „Nichts sagen, was sich der Schūler sagen, nichts geben, was ir 
finden kann\

■*) A. Volkmer, Arbeitsschulgedanke und Religionsunterricht ini Lichte 
der Schulpraksis, Miinchen 1929, 10.
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dotinas ir toks mokinių užsiėmimas, kaip stebėjimas, piešimas, iš 
įvairių medžiagų dirbimas, formavimas, statymas, draminis pavaiz
davimas, rašinys, referatas.1).

Darbo mokyklos metodo uždavinys sužadinti mokinių spontaniš
kumas ugdomųjų vertybių pasisavinime. Sis spontaniškumas reiš
kiasi savaiminiame atydume, gyvame pagavime minties, darbščiame 
perdirbime, įsigilinime, vidiniame vertinime ir patvariame užlaiky
me mokomoje gėrio. Jei šito nepasiekiama, yra ženklas, kad, arba 
pats metodas blogai panaudojamas, arba jis išviso netinka dėsto
mąją! medžiagai.

Religiniai dogmatinės darbo mokyklai ribos. 
Kiekvienas sąjūdis turi unversalinių ir totalinių tendencijų. Tokių 
tendencijų turi ir darbo mokyklos šalininkai, pamiršdami, kad joks 
mokslo dalykas visumoje negalima išeiti aklai laikantis darbo mo
kyklos metodo. Tai juo labiau pasakytina apie religijos mokslą, kurio 
pagrindinė mokymo forma turi būti autoritetas — autoritetas Dievo, 
davusio apreiškimą, autoritetas Bažnyčios, neklaidingos apreiškimo 
saugotojos, ir aiškintojos, pagaliau autoritetas religijos mokytojo, 
kaip Bažnyčios atstovo, vyskupo pasiuntinio. Jei darbo mokykloj 
darbą suprasti kaip priemonę savystoviai prieiti prie tam tikras lie
tos, arba per darbą ją atskleisti, laimėti (vok. erarbeiten), tai šitoks 
darbo supratimas religijos mokyme turi labai ribotą pritaikymą. 
Daugumas religijos turinio tokiam darbui neprieinamas. Prie jo reikia 
dirbti tikėjimo dvasioje. Palyginimu kalbant, nėra reikalo Mifens- 
terio katedros bokštą atitraukti į šalį, kad patikrinus, ar jis stovi 
ant tvirtų pamatų. Toks patikrinimas neapsieitų be sugriovimo. Ti
kėjimo tiesos, visų pirma paslapčių mokslas, Apreiškimo, Šventosios 

, Istorijos faktai,'pet ir Bažnyčios istorijos įvykiai galima tik patiekti, 
o ne tyrimo ir darbo keliu prie jų prieiti.

Darbo mokykla, kurią siūlo J. Adrian2), nėra laisvas dvasinis vei- 
• kimas H. Gaudig darbo mokyklos prasme, bet tik prie tikėjimo tiesų 

priėjimas per apreiškimo šaltinių tyrimą, kurį atlieka mokiniai kartu 
su mokytoju. Mokiniai čia tevartoja būtinus šaltinių raštus, iš kurių 
gauna Sv. Rašto ir Tradicijos liudijimus. Jie patys pasiruošia pa- 

' mokai arčiau susipažindami su atitinkamą tiesą liečiančiais Apreiš
kimo šaltinių dvasiniais. Toks tikėjimo mokslo šaltinių pažinimas 
yra naudingas. Bet iš kitos pusės, kartu su J. Peter Jungl’u galime 
paklausti: ar visos šitos pastangos ugdo tikėjimą, ar tik žinias apie 
tikėjimą? Ar nesusidaro įspūdis, kad prie tikėjimo tiesos mokiny*

2) L. Bopp, Katechetik, Mūnchen 1935, 173.
") Weisheit aus des Hochsten Mund (Lehrbuch), Mergentheim 1928;

21

21



t

'I '

pats prieina, ją suranda, dėl jos apsisprendžia. Ar nepastumiaina tuo 
būdu prie religinio subjektyvizmo ir racionalizmo? Ar nepažei
džiama pagrindinė religijos mokymo forma — autoritetas? Darbo mo
kyklos pritaikymas religijos mokyme turi svarbesnį klausimą negu 
šį, ar dogma pagal apreiškimo šaltinius yra tikra, būtent: „Kaip aš 
privesiu mokinius prie tvirtų religinių principų, nors tiesa nėra 
evidenti? Kaip privesiu prie tikėjimo entuziazmo, kuriame džiugiai 
aukojamasj, prie saves nugalėjimo, prie maldos ir sakramentinės 
praktikos, broliams tarnavimo?"2)

Darbo mokyklos forma tinka mokyti ,-praeambula fidei (protu 
prieinamos tiesos, kas įeina į Fundamentalinę zoologiją), kai kurie 
Liturgijos dalykai (bažnyčia, bažnytiniai metai), dauguma doros 
mokslo klausimų. Doros moksle viskas veda į praktiką, į gyvenimą. 
Čia kaip tik tinka laisvi pasikalbėjimai. Bet nėra lengva konkretus 
gyvenimas į dorinius dėsnius suimti, pagal juos apspręsti. Todėl 
ir šitame darbe reikalinga doros įstatymų objektyviškumo prielaida, 
arba atsirėmimas į objektyvias doros normas. Toks moralės moky
mas, kuriame mokiniai savystoviai prieina prie dorinių tikslų ir jų 
pagrindimo, iš anksto reikalauja nešališko sprendimo, gryno dorinio > 
pajutimo, aistrų apvaldymo, plataus žvilgsnio į -gyvenimą ir socia
linius žmonių santykius, trumpai sakant, aukštesnio dvasinio ir 
dorinio subrendimo, kas nė visados galima sutikti, kad ir trečiojo 
septinmečio antrosios pusės Amžiuje, todėl reikalinga tam tikras at
sargumas ir santūrumas.

5. Religijos pamokos {forminimas darbo mokyklos metode
Taikyti religijos mokyme darbo mokyklos mintis yra reikalingas, 

bet sunkus uždavinys. Ar yra ir čia tam tikra iš anksto žinoma 
darbo eigos tvarka, kurios palaipsniui tenka laikytis pamokos pra- 
vedime. Daugelis darbo mokyklos šalininkų to nepripažįsta, bet 

1 praktikos darbe be to neapsieina. ■ K. Schuessler1), kuris nieko nenori 
žinoti apie formalinius laipsnius, vis dėlto pamokos eigoje žymi se
kančius momentus: 1) darbo tikslo pastatymas ir jo suvokimas; 
2) darbo padėties pažinimas; 3) darbo vykdymo laipsnis. Mokytojas 
stebi darbo eigą ir kur reikia įsikiša. 4) Darbo rezultatų susiima-' 
vimas ir patikrinimas.

O. Eberhard2) bando išgyvenamąjį religijos mokymą jungti su darbo 
mokyklos reikalavimais. Prie išgyvenimo priklauso tyla, susikaupimas, 
atsidavimas, mąstymas; darbo mokyklos mokyme būdinga laisvė, ju-

e) J. P. Jungias, Methodik des katholischen Religionsunterrichtes an 
hoheren Lehranstalten, Frankfurt a. M. 1928, 37. <

*) H. Schūssler, Arbeitsschulmethode und katholischer Religionsunter- 
richt, Frankfurt 1922, 371. ,
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dėjimas, užsiėminąas. Atrodo, lyg abu dalykai būtų nesuderinami. 
Otto Eberhard ieško kas išgyvenimą su veikla jungia, o ne skiria. Kai 
mokymas vyksta gilios šventos pagarbos dvasioje viskam, kas šventa 
ir kilnu, tada ir išorinis užsiėmimas ir tylos darbas religiniam iš
gyvenimui padeda, o ne kenkia. Be to, jis ne tik neatmeta, bet net 
pirmoje vietoje stato „pasakojimo meną*, kuris pradžioje turi pa
ruošti išgyvenimui kelią. Du religinio išgyvenimo dėsniai gali būti 
taip pat ir religinės darbo mokyklos dėsniai. Pirmasis — betar
piškumas su šventąja tikrove, tiesioginis susidūrimas su viskuo, kas 
žmogų gali religiniai pagauti. Taigi į mokymą, pasakojimą, turi būti 
įtraukta, kaip žadinančios religinį išgyvenimą, šios priemonės: gamta, 
žmonių gyvenimas ir jų likimai, asmeniniai išgyvenimai, tėviškė, re
nginiai papročiai, švento Rašto žodžiai ir įvykiai, paminklai ir jų 
įrašai, Dievo namai — bažnyčia, šventos vietos, kapinės, šventės, 
šventos giesmės, religinis menas. Antras dėsnis: kiek galint gilesnis 
įžvelgimas į religinę tiesą, o ne didaktinis materializmas. O. Eber
hard formalinius išgyvenamojo mokymo laipsnius jungia su darbo 
mokyklos reikalavimais ir paduoda tokią pamokos eigos schema: 
1. Pasakojimo ir įdvasinimo menas, kuriam atitinka klausytojų iš
gyvenimas. Taigi prie temos einama pasakojimu, bėt tokiu, kuris 
įdvasintų jos turinį ir darbo eigą. 2. Atkuriamasis ir papildomasis 
temos pavidalinimas, kurį atlieka mokiniai savo patirties žiniom, 
pritariančiais ar prieštaraujančiais sprendimais, kaip jiems atrodo 
geriau, kuriuos koreguoja mokytojas. 3. Pilnėjantis dalyko supra
timas gaunamas tuo būdu, kad mokinių išorinio stebėjimo ir vidinio 
sprendimo rezultatai pereina per kritiką — gauna įvertinimą. 5. Mo
kytojas rūpinasi, kad mokiniai nepaliktų vien prie gero pasiryžimo, 
teisingos išvados, bet visa tai praktiškai vykdytų. 6. Gautas Žinias 
sutvirtina pakartojimu.

Raktas į idealų religijos mokymą ieškotinas darbo ir išgyvena
mojo religijos mokymo sintezėje, jų derinime ir jungime. Siektina 
to, kad, švento Augustino žodžiais, „veritas pateat, placeat; mo- 
veat"» kad mokinių sielose būtų „fide^ firma, fides viva, fides ef- 
ficax* (A. Gruber). \

Joks metodas nėra absoliučiai tinkamas, bet kiekvienas tikras 
turi būti psichologiškas. Tai pasakytina ir apie darbo mokyklą, jos 
mintis taikytinas religijos mokyme. Metodas tėra instrumentas, jis 
neveikia ex opere operate, kaip sakramentas. Be gero metodinio 

• sugebėjimo, kapelionui reikalavimai, kaip žmogui, krikščioniui, kuni
gui, sielų vadovui, visados pasilieka galioje. *

2) O. Eberhard, Evangelischer Religionsunterricht in der Arbeits- - 
schule, Frankfurt a. M. 1927. \
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1 E. Tautginas

MORALĖ IR MOKYKLA
2. Morai; apsprendžantieji veiksniai ■ ,

a. Auklėjamasis autoritetas

Kas yra autoritetas? „Autoritetas yra kurioje nors žmonių kūry
boj, ypač dvasinės ir meninės, srityje pripažinta asmenybė, kurios 
darbai, sprendimai ir siekimai skaitomi lemiančiais, bendrai galio
jančiais ir pavyzdingais. Tuo pačiu metu, kai minia jaučia reikalą 
savo religinio tikėjimo, pažinimo ar moralės klausimuose, arba ieš
kodama tam tikrų sprendimų svarbiais praktiško gyvenimo reikalais, 
sekti vadovaujančius, priešakyje žengiančius, tikrąjį kelių rodančiu” 
-asmenis, jų prašyti patarimo ir informacijos, autoritetai jau egzis
tuoja", nusako H. Keferstein. (Rein W. Encykl. Handbuch der 
Paedagogik, Langensalza, 1903, 2. Aufl., 1. Band. p. 362). Mes čia 
kalbėsime tik apie auklėjamąjį autoritetą. Tačiau liečiant ir taip 
klausimą, mums būtų per platų, nes auklėjamąjį abtoritetą sudaro: 
a. bažnyčia, valstybė, bendruomenė... ir b. tėvai, mokytojai — auklėto
jai, jaunimo vadovai, kunigai, vyresnieji... Taigi trumpai pagvildenki-- 
me autoritetą kaip auklėjamąją asmenybę, kaip — asmenybinį autori
tetą. Autoritetas turi būti dvasinė — dorinė asmenybė. Kuo gi šita 
asmenybė turi reikštis? Ar ši asmenybė, kaip autoritetas, veikia įsa
kymais, bausmėmis, baime — gazdinimu, ar tik savo vidine energija, 
savo autoritetinga prigimtimi? H. Gaeffting išsitardamas apie autori
tetą sako, kad juo yra tas, kuris turi ne tik dvasinę bet ir fizinę 
galią, jėgą įsakyti ar baime veikti ir kuris nereguoja į bet kokią 
kritiką. Zeller gi ir Keferstein pažymi, tik dvasinę — dorinę auklė
tojo pusę sėkmingam veikimui. Tačiau mums rūpi ne tas auklėtojo 
autoritetas, kuris stovi tokio autoriteto vietoje ar paskirtas įsta
tymiškai tokiuo būti, bet tas autoritetas, kurį mokyklą, mokiniai ir 
auklėtiniai, jaunimas, žodžiu, visa auklėjimo reikalaujanti masė pri
pažįsta autoritetu. Aišku, kad jaunimas pripažins autoritetu tik 
dorinę — dvasinę asmenybe. Tokia asmenybė yra tikrasis autoritetas 
ir tik toks autoritetas-daro auklėjančią pažangą. Kad mokytoją — 
auklėtoją, tėvą ar kunigą vaikai pripažintų tokiu autoritetu, jis turi 
atitikti šias sąlygas:

1. Sugebėti valdyti. Ištižimas labiausia griauna autoritetą. 
Kas nemoka vaiko, klasės, sambūrio valdyti, tas jau tuo pačiu nėra 
autoritetas. Ypatingai čia svarbu sava valdymo galia, savas suma
numas ir savistovus sprendimas. Ypatingai žemina autoritetą žo
džiai „nedaryk to, (ar kaip kitaip išsireiškia) aš pranešiu mokyklos
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vedėjui!“ Vadinasi, autoritetas jau vedėjas, o ne mokytojas ar auk
lėtojas. Vadinasi, jis nieko negali, jo galima nebijoti ir t. t. Lygiai 
tą patį sako dažnai motina: „Palauk, pasakysiu tėtei — tai tau duos!“ 
Antra vertus, čia jau glūdi fizinės baimės, bausmės pradai. O bausmė 
ir baimė nesudaro autoritetui garbės. Tokiais atvejais mokytojas 
ir motina nusikalsta pedaginiu atžvilgiu 2 būdais — pirma, numuša 
savo autoritetą ir kenkia dvasiniam autoriteto supratimui, vaiko 
sąmonėje.

2. Sugebėti palenkti mokinius paklusti nusta
tytai tvarkai. Mokinio gyvenimą saisto visa eilė mokyklinių 
įstatymų. Bet, žiūrėk, mokiniai neklauso. Ir šiaip elgiasi auklė
tojas ir taip, bet mokiniai negeresni. O kaip jie klausys, kad įsaky
tojas jiems nėra joks autoritetas. Kodėl? Ogi štai kodėl.

a. Mokiniams uždrausta vaikščioti mieste po 8 vai. Auklėtojas,
norėdamas įsitikinti ar mokiniai nevaikšto draudžiamu laiku, ima 
stoviniuoti kas vakarą prie mokinių gyvenamų kambarių. Vieną 
kitą sugauna. Pasklinda gandas, kad auklėtojas slankioja pakam
piais, palangėmis... <■

b. Mokinys nepasveikina pro šalį einančio mokytojo. Mokytojas 
sulaiko ir liepia eiti pro šalį 3 kartus ir sveikintis!

c. Auklėtojas kalba apie rūkymo kenksmingumą, o pats rūko po 
40 cigar. į dieną.

d. Mokiniams (draudžiama apleidinėti pamokas, arba vėluotis. Tuo 
tarpu mokytojas vėluojasi po 10 min. o neretai visai neateina. Neat
vykęs į pamoką, vėliau teisinasi prieš klasę ir net tokiais žodžiais: 
„vakar bulves kasiau, negalėjau būti pamokose", „Pereitą pirma
dienį sodinau, obelaites ... negalėjau . .. labai atsiprašau ..." arba 
„buvau malūne", „buvau miške" ir t.t.

Ar begalima kalbėti apie tokio auklėtojo autoritetą?
3. Auklėtojo individualybė; Autoritetas turi turėti 

savitą individualybę, kuri kiekvienu metu imponuotų auklėtinį. Si 
dvasinė būtis reiškiasi auklėtojo sumanumu, išradingumu, origina
lumu, produktyvingumu darbe, valios veikimu, orientacija, sugebė
jimu būti įdomiu ir laukiamu. Toks mokytojas — auklėtojas, kuris 
kiekvienai dienai ir net pamokai ateina vis naujas, su šviežia darbo 
nuotaika ir metodu, su naujais originaliais pavyzdžiais, kurie ne tik 
atlieka mokomąją paskirtį, bet suteikia vaikams ir tam tikro džiaugs
mo, atgimimo, noro dirbti, kiekviena pamoka reiškiasi jo valia vis 
tvirtesniu mokinių sielos užvaldymu, pavergimu; toks mokytojas, kuris 
į kiekvieną mokinio klausimą ras naują, įdomų, sąmoningą atsakymą, 
patenkinantį ne tik jį, bet ir visą klasę, — toks mokytojas -r- auk
lėtojas visuomet bus tikras auklėjantis autoritetas, pripažintas aukš
čiausios valdžios šiame klausime — mokinių sielos.
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4. Natūrali simpatija, draugiškumas. Auklėtojas 
tampa autoritetu, įsigyja palankumo tik artimai bendradarbiaudamas 
su mokiniais, suprasdamas jų mažus reikalavimus, pakęsdamas ir su
prasdamas jų silpnybes ir,pasiaukodamas jų interesams bei norams. 
Auklėtojas nuolatos turi būti draugiškas ir savo meilės šiluma traukti 
savim kiekvieną mažą būtybę. Nesimpatiškumas, nedraugiškumas, be- 
jausmingumas, paviršutiniškumas — atbaido mokinius nuo savęs.

5. Darbštumas ir asmeninė energija. Autoritetas turi 
pasižymėti mokslumu. Negali būti dalyko ar klausimo mokykliniame 
bendradarbiavime, kurio jis nežinotų ar mokiniams neatsakytų. Auk
lėtiniai turi justi, kad. jų mylimas auklėtojas viską žino Ir 
moka. Jei tik mokiniai pamato, kad auklėtojas to ar to nežino, 
neatsakė, neparengė, susikompromitavo — su ta minute jo autori
tetas nukrinta. Darbštumas, veiklumas, mokslumas, 
pedagoginė intuicija, sugebėjimas nuolat bran
dinti mokinio sielos dorinį c’harakterį savo bu
vimu, vadovavimu tiek mokykloje, tiek už jos — yfa 
tos gerosios auklėtojo savybės, kurių neretas mokytojas stokoja.

6. Blaivumas. Mokytojas — auklėtojas, kuris nori būti mo
kinių pripažintas autoritetu, turi būti ne tik blaivus, bet ir veikti 
kaip blaivybės apaštalas. Nes niekas taip nenuvertina žmogaus as
menybės, kaip svaigalai, girtuoklystė.

- 7. Autoritetasturi jaustis sielojemažu ir nerei k š- 
mingu — mažesniu už savo auklėtinius. Tada jo 
auklėtiniai užaugs galingi savo dvasią, jėgą ir 
darbais.

8. Dorovingumas, moralumas, religingumas. Čia 
pasakytina tas pats kas buvo pasakyta kalbant apie asmenybę.

Suglaudus visa pasakyta darosi aišku, kad autoritetu gali 
būti tik dorinė — dvasinė asmenybė. Tik tokia 

asmenybė gali kūrybinį, intelektualinį ir mora
linį vaiko charakterį sėkmingai suformuoti.

b. Pagarbos jausmai ir jų stiprinimas
„Garbės jausmas yra garbės sargybinis mūsų viduje, tai yra aukš

tasis dorinis jausmas mūsų doriniam kilnumui pareikšti ir kitų pa
garbai iššaukti', sakę Vollert. — Pasakyčiau, kad tai yra dar dau
giau — tai aukščiausios rūšies dorinis žmogaus veiksmu apspren- 
dimas, tai aukščiausiame lapsnyje įkūnyta asmens moralė! Visas mūsų 
gyvenimas, — tarpusavio santykiavimas, kultūrinių vertybių kūrimas, 
pripažinimas viešųjų etinių normų, pripažinimas teisių bei įsta
tymų, tarpasmeninis bendravimas, socialinis santykiavimas, ekono
minė politika ir 1.1, yra pagrįsti pagarbos jausmais. Tik tegul pa-

26

26



mėgina žmogus nieko negerbti — su ta pačia akimirka įsiviešpataus 
didžiausiame laipsnyje anarchija. Siaura prasme — kas neturi pa- 

' garbos jausmų, arba kuriam jie yra atbukę, tas greit įpuola į dva
sinį — moralinį skurdą ir ugdo savyje tuščią savigarbą, savimeilę.

Auklėjant jaunuolio moralinį charakterį negalima prasilenkti su 
pagarbos jausmų lavinimu, ypatingai kad jie savo prigimtimi ir esme 
yra labai panašūs moraliniams. Jiems lavinti daugumoje tinka tos 
pačios priemonės, kaip ir moralinių jausmų auklėjime, tik su griež
tesniu kai kurių auklėjamųjų veikslų parinkimu.

Kartais pagarba eina moraline pareiga, pvz. „Tu privalai savo 
tėvą ir motiną gerbti* sako Dievas savo įsakymuose. Tačiau ir čia 
klaidingas būtų pagarbos supratimas ir vertimas paklusti įsakymui, 
kad ir aukščiausio Autoriteto. Aukštesnis bus supratimas, jei auklė
tojas pajėgs išaiškinti, kad tėvus reikia gerbti iš vidinio nusiteikimo 
kaipo į pagarbos vertą objektą. Lygiai tas pats tinka pasakyti ir 
kunigui, kuris ugdo vaikuose pagarbą Dievui, jo paties įsakymais, 
liepiančiais Jį, Dievą, mylėti. Pagarba Dievui turi būti įdiegta iš 
atžvilgio į Dievą, kaip į meilės objektą, kaip į aukščiausią vertybę, 
kas yra leista žmogui išviso gerbti. Pagarbos jausmai turi apimti 
ne tik Dievą, tėvus, kunigus, mokytojus, auklėtojus, bet ir kitus 
vyresniuosius. Taip pat pagarba tenka ir neapčiuopiamoms sąvo
koms, pvz., tautai, valstybei, mokslui, menui; visai dvasinei kultūrai 
ir praeičiai. Viskam, Ką tik yra sukūrusi Dievo ar žmogaus ranka, 
viskam, ką tik yra sukūrusi Dievo ar žmogaus protas — viskam turi 
būti dabar egzistuojančio žmogaus pagarba.

Pagarbos jausmų lavinime didelį vaidmenį atlieka vaiko pasta
tytas prieš gerbtiną objektą, pvz., pagarba tėvynei lavinama paro
dant paminklus savo tautos karžygių, karių, kritusių už laisvę, kapus. 
Pagarba praeičiai — lavinama vedžiojant vaikus po piliakalnius, kul
tūrines vietas, senienų muziejus ir t. t. Pagarba nusipelnusiems tau
tos vyrams lavinama pristatant jų darbus, pasiaukojimą, atsidavimą 
kitų reikalams. Pagarba tėvams lavinama mandagumu, pamokymu, 
dėkingumo jausmu. Pagarba Dievui ~ pamaldumu tr_religinių normų 
praktikavimu. Pagarba mokytojui — auklėtojui — pavyzdžiu, atsi
davimu, jo paties meile. Apskritai prieš pastatymas turi tą gerą 
auklėjamąją savybę, kad veikia tiesioginiu būdu, “betarpiškai, be 
žodžių, kalbų, sugestijų. Pats faktas čia veikia savo naudai, tyliai 
skverbdamasis į vaiko ar jaunuolio sielą.

Tik tokia asmenybė yra laikoma atbaigta formuoti, kurioje pa
garbos jausmai pakankamai išsivystę. Tokia asmenybė gerai supras 
žmonių tarpusavio santykių reikšmingumą, gerbs kito teisės ir supras, 
kad visa kultūra yra darnaus bendradarbiavimo rezultatas ir kad
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šalia jo dar gyvena visa eilė gerbtinų objektų. Tokį pagarbną žmogų 
teisingai mums charakterizuoja P. Wolff. „Pagarbus žmogus nelaiko 
savęs visapusiškai tobulu; jis visad su meile ieško savyje ir kitur ano 
pirmatako paveikslo , kurį Dievas nešioja savo dvasioje, vaizduojantį 
kiekvieną jo kūrinį. Jis taip pat žino, kad jis pats savęs niekad 
negali užbaigti ir neužbaigs tobulinti. (Wolff Paul, vom Sinn der 
Ehrfurcht, Muenchen 1935, p. 125).

c. Gėris ir blogis.

Bręstančioj jaunuolio sąmonėj dažnai kyla natūralūs konfliktai 
beieškant atsakymo į įvairius neaiškius savo amžiui klausimus. Są
monės konfliktai neretai eina priežastimi visos eilės moralinių ir 
antimoralinių jaunuolio veiksmų. Svarbiausia tai, kad jaunuolis ne
žino kas yra gėris ir kas yra blogis! Kas yra vertė ir kas nevertė? 
ir 1.1. Jaunuolis negalvoja apie aukščiausią gėrį filosofine prasme. 
Jis taip pat nesvarsto absoliučios vertės ar nevertės santykio ir jam 
visai nesvarbu kokį gėrį ir kokią vertę pripažįsta etika, pedagogika 
ar metafizika. Jis žiūri į gyvenimą visai paprastai, vadovaudamasis 
daugiau subjektyviniu patyrimu. Jis svarsto priežastis iš artimųjų 
aplinkos faktų, iš pergyvento įspūdžio, iš bendradarbiavimo su ap
linkos daiktais. Abstrahavimas atsiranda juk tik gerokai subrendus 
ir tai net, galima sakyti, ne kiekvienam. Mokytojas irgi dažnai apie 
gėrio ir blogio esmę kalba atitrauktinėmis sąvokomis, stengdamasis 
idealizuoti ir tuo pakenkia praktiškam pritaikymui.,. Tuo tarpu jis 
turėtų vengti atsiejimo, ypatingai tokiuose pamokymuose, kaip gėris 
ar blogis, nes^ios sąvokos jau savaime yra abstrakčiosJr sunkina 
jaunuolio protavimą.

Antras svarbus faktorius — tai autoritetas gėrio ir blogio aįški- 
nime. Kas turi teisę kalbėti ir aiškinti gėrio ir blogio sąvokas? 
Kas turi nurodinėtj, koks darbas yra geras, koks blogas? Kur yra 
kriterijumas? Kas autoritetingas šiuo klausimu tarti galutinį žodį? 
Tokie klausimai nuolatos kyla bepradedančio filosofuoti jaunuglio 
sąmonėje. Ir iš tikrųjų, vienas auklėtojas griežtai pasmerkia veiks
mą, kaip nedorą, kitas tik truputį, trečias visai susilaiko nuo pa
smerkimo, ketvirtas pateisina, o penktas net pagiria ir pripažįsta 
veiksmą geru ir 1.1. Vadinasi, gėrio ir blogio supratimas glūdi ne 
veiksenoje ir ne priežastyje, bet individo etikoje, jo doriniame cha
rakteryje, subjektyvizme. Taigi kreiptinas dėmesys daugiau į dorinį 
gėrio supratimą, nes dorinis nusistatymas sudvasina, „sudorina“ ir 
materialinį gėrį ar vertę. Dažnai jaunuolis pripažįsta, kad jam dėl 
to ar ano žygio buvo „širdy neramu“. Vadinasi, nealikimas pareigos 
ar blogas atlikimas sukelia vidinį nerimą, nepasitenkinimą, baimę. 
O priešjngai, atlikęs vjską tvarkingai, jis jaučiasi patenkintas, ramus
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ir net laimingas. Taigi dorinis gėrjs veda prie laimingumo, palaimos. 
Taip pat gėrį apibrėžia ir M. Wittmann. „Dorovė nukreipiama į tam 
tikrą paskutini tikslą, ir šitas paskutinis tikslas pasireiškia- kaip 
aukščiausias gėris ir kaip palaima; darovės esmę sudaro ryšys su 
aukščiausiu gėriu ir,su palaima. Dorinis gėris yra tai, kas žmogif 
palaimina ir jį veda į paskutinį tikslą." (Wittmann M., Ethik, Muen- 
chen 1923, Band VII, p. 61). Dorinis gėrio supratimas nutikslina 
veiksmą, jautrina sąžinės sąmonę ir sumoralina vidinį „privalau*. 
„Dorinis gėris turi pareigos ir privalomumo, įstatymo ir pririšančio 
nuostato pobūdį. Neišeidama iš žmogaus valios dorovė atrodo esanti 
tvarka, kuri iš šalies veikia tą valią, ją rišdama ir įpareigodama*. 
(Ten pat, p. 71).

Dorinį gėrio supratimą ugdo praktikavimas religija pagrįstos prak
tiškosios etikos. Dorinis gėris ne visuomet reikalauja kriterijaus, jei, 
žinoma, tas dorinis gėris sutapęs su moraliniu individo charakteriu. 
Čia naudingas vietinių papročių studijavimas, analizė — ieško
jimas priežasties, išeinant iš aplinkos charakterio ir kalbant 
konkrečiais pavyzdžiais, logiškai vedant faktą iš fakto. Konkretiza
vimas neaiškių sąvokų ar reiškinių čia yra būtinas. Auklėtojas turi 
neužmiršti, kad žmogus jau iš prigimties vertę ar gėrį subjekty
vi n a. O be to, pats gėris dažnai turi subjektyvią ir objektyvią 
pusę (plg., Reininger R., Wertphilosophie und Ethik, Wien-Leipzig 
1939, p. 38). Dėl vienos ir antros priežasties nukrypimas yra labai 
lengvas. Tuo tarpu kai vertės dorinimas, arba dorinis vertės supra
timas, įgalina auklėtinį objektyviau pažiūrėti į esmę ir parodyti dau
giau altruizmo,pasišventimo, meilės ir idealizmo. „Jeigu prasmingas 
gyvenimas yra į vertybes nukreiptas gyvenimas, tai svarbu, į kurias 
vertybes jis turi būti nukreiptas ir kaip reikia įsivaizduoti patį nu
kreipimą", sako Reininger (Ten pat, p. 66). c \

Prisimenu, buvau tuo klausimu su vyresnių klasių mokiniais pa
daręs tyrimą anketomis. Jų čia neturiu, bet aiškiai prisimenu, kad 
į klausimą kas apsprendžia veiksmo gėrį ar blogį, apie 60% atsakė — 
sąžinė. Po to sekė daugiausia atsakymų, kurie nežino, koks veiks- 

' mos geras, koks blogas, o kiti įvairiai atsakė—religija, įstatymai-ir t.t.
Sis klausimas yra labai opus ir auklėtojai turėtų atkreipti dėmesį. 

Svarbiausia, kad tinkamas supratimas gėrio ir blogio, sulaiko jaunuo
lius nuo visos eilės prasižengimų.

d. Drausmė — moralinė savitvarda

Drausmė — opiausias mokykloje klausimas. Tarp nuolatinių 
skundų, nesusipratimų, tarpusavio santykių paaštrėjimų — vyrauja 
drausmės sąvoka: tai vienas kuris mokinys nedrausmingas, tai keli 
nedrausmingi, tai visa klasė, tai visa mokykla nedrausminga. Tas
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pats taikytina dažnai ir patiems mokytojams. Jei pažvelgsime į pa
čią gyvenimo sąrangą, tai matysime, kad viskas paremta tik draus
me. Juk valstybės įstatymai, policiją ar net pati kariuomenė, tai 
yra ne kas kita, kaip plačiai suprastos drausminimo priemonės.

Visa nelaimė ir kyla iš to, kad praktiškai tikroji drausmė nėra 
prigijusi. Praktiškame gyvenime vyrauja išorinė d r a u s n\ė , 
pagrįsta įstatymais, jėga, bausme, baime, dresūra. Taip suprasta 
drausmė, neauklėja jaunuolio charakterio, nelavina jo valios ir ne
teikia darbo džiaugsmo. Iš antros pusės, tokia drausmė neišreiškia 
jo valios laisvės ir primena vergystę. Be to, išorinė drausmė yra 
nemorali sąvoka, kadangi ji savo pagrindais griauna asmens dorinį 
charakterį: išorinė drausmė verčia atlikti darbą iš baimės, dėl grę- 
siančios bausmės. Jei bausmė negrės, tai darbas nebus atliktas. Jei 
už blogą pasielgimą nebus baudžiama, tai tų blogų pasielgimų nebus 
vengiama. Vadinasi, išorine drausme ugdomas antimoralumas, nes 
blogas veiksmas ne dėl to yra blogas, kad baudžiamas, bet dėl to, 
kad jo esmėje, turiny glūdi blogybė.

Mokykloje drausmė būtina. Ta patį pažymi kiekvienas auklėjimo 
sistemo kūrėjas, pvz. Comenius sako, kad „Mokykla be drausmės yra 
kaip malūnas be vandens" ir „Gera drausmė svarbiau už gerą 
doktriną". Mokykla be drausmės yra blogiausia mokykla ir jos darbas 
neišlaiko kritikos, nes nedisciplinuotumas sugriauna visus auklėjimo 
principus. ,

Iki šiol mokykloje praktikuojamos buvo dvi drausmės rūšys — 
išorinė ir išvidinė. Žinomas jaunimo auklėtojas Don Bosco 
pirmąją vadino „Represyvine", antrąją — „Prefentyvine" auklėja
mąja drausme. Represyvinis draudimas reiškiasi: įstatymais, įsaky
mais, bausmėmis. Mokiniai žino taisyklęs, jie yra prižiūrimi, sau
gomi, ir jei* nusikalsta — baudžiami. Pi;efentyvinis drausminimas 
irgi surištas su įstatymais bei patvarkymais, bet auklėtiniai yra įstatyti 
į tokias sąlygas, yra taip rūpestingai prižiūrimi ir saugomi, yra vei
kiami meilės ir širdies, kad jie nusikalsti negali ir progos 
neturi. Be to, prje mažiausio galimo nusikaltimo atvejo, jiems 
teikiami naudingi patarimai, pamokymai.

Tačiau mokykloje turi viešpatauti tik vidinė drausmė. Tik 
ji stiprina charakterį ir visose valingo veiksmo atvėjuose reiškiasi 
gražiausiajs būdais. Vidinė drausmė ne tik apsprendžia žmogaus 
valios jausmus, bet išreiškia moralinę savitvardą, kuri nor
muoja visus dorinius žmogaus elgesius ir kuria aplink savo gražius 
etinius papročius. Vidinė drausmė grynina sielos tūrį, ir leidžia jai 
eiti tikslingu keliu. Tačiau čia jau auklėtojui uždavinys yra sunkus. 
Čia auklėtojas turi pasirodyti jau aukštesnio laipsnio menininku, 
kūrėju, nes vidinėj disciplinoj glūdi auklėjimo menas. Jis apima ir
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laimi pačias giliausias, svarbiausias ir stipriausias sieloš jėgas. Jis 
žadina, kuria ir stiprina dorinius, moralinius pajautimus, nusistaty
mus ir veiksmus. Visa tai vėliau reiškiasi'doriniuose įpročiuose.

Auklėtinis yra reikalingas vidinės disciplinos, bet ji turi būti 
įdiegta į pačią vaiko sielą, į jausmus, į valią, sutapusi, suaugusi su 
visu jo intelektu. Tokia vidinė drausmė yra tikras laidas, garantija 
į aukštesnių jausmų išsivystymą. „Paveikti, kad auklėtinis pats pa
justų save pasirenkąs gera ir atmetąs bloga", sako Herbart. O pa
sirinkti gerą ir atmesti blogą, kitaip — susirasti save, gali tik tas, 
kas turi galingą moralnę savitvardą, kurią pagrindžia vidinė drausmė.

Sailer pastebi, kad vidinė drausmė turi individą įgalinti būti savęs 
\vadovu gyvenime! Pagal Paulsen, sugebėt klausyti, su
gebėti prisiversti, mokėti atsisakyti ir savo įgei
džius nugalėti, tai esą trys patys didieji auklėjimo imperaty
vai. Tai galima pasiekti, pažymi Paulsen, tik „sulaikymu prigimtinės 
jėgos ir stiprinimu vidaus asmens dorinės jėgos". Visa 
tai yra ne kas kita, kaip moralinė savitvarda arba vidinė drausmė.

Mokykloje visuomet randasi atstovų griežto ir švelnaus auklė
jimo. Bet ir vieni ir antri užmiršta, kad tarp šių abiejų būdų yra 
dar trečias, kuris vaikui gyvenimo kelią padaro tokį lygų, kad jis 
niekad negali nusikalsti ir būti baudžiamas. Šitas vidinio drausmi
nimo būdas eina iš auklėtojo vaikus mylinčios širdies tiesiai į jų 
sielas, kurios uždega tokią pat meilės idealizmo ir pasiaukojimo ugnį. 
Ir tik tokios ugnies puoselpjimas eina auklėtojui vienu iš svarbiau
siųjų auklėjimo^ tikslu f

3. Mokykla moralės principų saugotoja ir kėlėja.
a. Mokykla kaip moralinio auklėjimo lopšys.

Mokyklos yra ne tik mokymo, bet ir moralinio auklėjimo vietos" 
sakoBasedov (Moog. W., Geschichte der Paedagogik, Harz und Leip
zig 1933, p. 98). Jis pabrėžia, kad dorovingumas, gudrumas, dievo
tumas ir kitos asmens dorybės gali būti išmokomos ir išugdomos 
mokykloje.

Mokykla turi sistemingą mokymo ir auklėjimo planą, kurį išpildo 
išmokslinti ir parengti asmenys, panaudodami pedagogines priemo
nes, ir praktiškai pritaikydami teorines auklėjimo taisykles. Be to, 
mokykloje vaikai išbūna ilgus metus — nuo 6 iki 20 metų (apy
tikriai). Mokykloje jis praleidžia imliausius metus, kuriuose su- 

. bręsta jo galvosena, mąstyseną, susiformuoja valios jausmai ir cha
rakteris, užsimezga pasaulėžiūra ir susidaro atitinkama etika. Mo-x 
kykla — paima iš šeimos vaiką, tik kaip žalią medžiagą, kurioje yra 
endogeninių ir egzogeninių pradų, bet kuris iš aplinkos pasaulio einan
čius paerzinimus priima be kritikos, be savojo „aš". Ir tą „žalią
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medžiagą' mokykla turi „apšlifuoti“, „apdirbti*; ir jau pilną ir pa
rengtą grąžinti atgal šeimai, visuom enei, valstybei. Ta „žalia me
džiaga' dažnai mokykloje ilgus metus išbūna vieno „meistro* ran
kose, — priežiūroje. Jis auklėdamas vaiką {diegia jam, pasakytume, 
savąjį „aš“, savąjį subjektą, savo širdies ir sielos atspalvį. Ir dažnai 
jaunuoliui auklėtojas vaidina svarbesnį vaidmenį, negu tėvai, vyres
nieji ar vadai. Pastovias dofmes normas jaunuolyje galima su
daryti tik per ilgus metus, per vieno asmens pasišventimą ir per 
tobulą auklėjamųjų priemonių, metodo, panaudojimą. Auklėtojas, 
savo pasišventimu ir širdimi, yra jaunuolio sielos „reguliatorius“, kuris 
atitinkamu momentu ten arba ten auklėtinį nukreipia, „įstato* į 
kelią, patikslina neaiškumus. Pav. Spranger sako, kad „Jaunuolis 
pastebi didelį skirtumą tarp to, ką bendruomenė reikalauja ir to, kas 
ji paprastai yra ir ką ji paprastai daro“. (Spranger Ed., Psychologie 
des Jugendalters, Leipzig 1930, 13. Aufl. p. 176). Skirtumas tarp 
moralinių normų ir moralinės substancijos gali būti sukrečiantis, jei 
moralinis rekalavmas neatitiks jo normų. Taigi auklėtojas ir atlieka 
tokiais momentais vadovo rolę. Tačiau dorinio išsivystymo priežasti
mi dažnai eina visa mokyklos vidinė dvasia ir išorinis 
mokyklos autoritetas: \

Mokinys draugauja su visa mokyklos bendruomene r turi savo 
atskirų draugų; per bendrus rūpesčius, darbą ir jo rezultatus jis su
auga per kėlioliką metų su mokykla ir jos personalu į vieną orga
nizmą. Per šį organizmą jis persiima ir bendromis etinėmis normo
mis, kurios šiame organizme yra gyvos. Mokyklos pamaldos, šven
tės, mokslo metų pradžios ir pabaigos iškilmės, įvairios tradicijos, 
dorinė tarpusavio sąvaika, nuolatiniai ir'artimi mokytojų — auklė
tojų bendravimai su mokiniais, vadovybės pamokymai — visa tai 
per eilę metų išugdo jaunuolyje nesvyruojančią pažiūrą į pastovią- 

/sias vertybęs, dorinį gėrį ir suformuoja moralinį asmens savistovumą. 
Tas rodo, kad mokykla yra visų dorybių sudarymo lopšys.

b. Moralinis pratinimas. __
Sėkmingam moraliniam auklėjimui išvystyti yra reikalingas „mo

ralinis pratinimas", arba „įpratjnimas", Visai teisingai pastebi Barth, 
kad dauguma patyrusių pedagogų pripažįsta kad žinojimas ir galvo
jimas nesudaro dar charakterio ir jų dviejų negana jam formuoti. 
Jis sako, kad anglai ir amerikieč.iai visuomet šalia „der moralischen 
Belehrung (moral instruction)“ reikalauja ir „moralische Gewoeh- 
nun'g (moral training)", Olandų pedagogas J. H. Guning antrame 
tarptautiniame kongrese moralinio auklėjimo klausimais ^sušaukto 
1912 m. Hagoje dar toliau nueina. Jis sako, kad moralinis auklėji
mas mokykloje turi būti įvestas, kaip dėstomasis dalykas. Bet tai 
tada būtų jau moralinis mokymas. Tačiau tada jau reikėtų kalbėti 
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ne apie dalykus ar daiktus, bet apie vertę, vertybes. Bet čia iškyla 
mokytojo asmenybės klausimas. Moralinis mokymas pareis nuo 
mokytojo asmenybės jausmų, nuo jo pasaulėžiūros, nuo jo paties.

Daug didesnį vaidmenį vaidina šiuo klausimu šeima. Ji tikrai 
gali būti moralinio įpratinimo auklėtoja. Šeimoje kiekvienas veiks
mas — elgesys ir daiktas gali tam tikslui tarnauti. Pvz. rūbų padorus 
pasiuvimas ir nešiojimas, padorumas prie valgio, prie svečių, kuklu
mas, sveikinimasįs ryte, šeimos maldingumas, graži kalba, paveikslin- 
gas šeimos sugyvenimas, praktikavimas šeimyninių, tautinių, Valsty
binių ir religinių tradicijų, kruopštus išpildymas pareigų ir t. t. ugdo 
vaikuose dorinį—moralinį pajautimą, o tuo pačiu atlieka ir mora
linį įpratinimą. Čia vaikas jau suauga iš mažens su visu tuo 
ir pasisavina. Seimą turėtų atkreipti į tai-ypatingą dėm^į.

Mokykloje taip pat yra galimas ir būtinas moralinis pratinimas. 
Jis turi duoti mokiniams daugiau pasireikšti, patikėti, kad ir mažų 
pareigų, duoti daugiau savivaldos. Visa tai įpareigoja vai
kus vidiniai, sukelia jų dvasinę ambiciją ir tas leidžia gerai auklėtis. 
Prie to vjso prisideda dar moraliniai pamokymai. Žodžiu, mokyk
loje susidarys progos atsirasti „dorinei atmosferai, kurioje jaunuo
menė pribręs ligi tikrų žmonių, tikrų teisybės, gėrio ir grožio sau
gotojų" sako Barth.

Moralinis pratinimas yra susijungęs su visos mokyklos gyvenimu. 
Jeigu vadovybės, mokytojų ar auklėtojų pamokymai, patvarkymai ar 
pavyzdžiai turės savyje dorinę intenciją, tuo pačiu bus atlikta ir mo
ralinis įpratimas. Žinoma, sudaryti dorinę atmosferą mokykloje, tai 
jau būtų panašu sudaryti moralinio auklėjimo sistemą, kuri remtųsi 
religiniais jausmais. Tačiau religiniai jausmai ne pas visus yra stip
rūs, o moraliniai jausmai, dorinė savitvarda, kiekvienam, kuris dirba 
mokykloje, būtini. Dėl to moralnis — dorinis pratinimas gali eiti ir 
be religinio auklėjimo niuansų. Reikalinga tik, kad kiekvienas mo
kytojas, kiek tai liečia jo dalykų ar pareigas, turėtų ' dorinę 
intenciją, veiktų moraline kryptim ir darbo tu
riny bei jo r'ez u 11 a t e atsispindėtų gera valia.

Tuo būdu mokiniui neleidžiama išeiti iš bendrų 
auklėjimosi normų, jis pratinamas prie pareigin
gumo, darbštumo, kruopštumo, tuo pačiu ugdomas 
jo dorinis charakteris, vidinė dorinė savitvarda 
ir per tą i atliekamas moralinis į p r a tj n i m a s. 
Toks moralinis įpratinimas iš pradžios eina lyg ir atskira 
kryptimi, bet vėliau susilieja su moraliniu auklėjimu ir bendram 
dorinės asmenybės sudarymui tarnauja kaip priemonė.
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Dr. Z. Danilevičius.

APLINKOS ĮTAKA VAIKO VYSTYMUISI.

Norėčiau pedagoginio žurnalo neapkrauti medicininių žinių balastu. 
Nemalonu straipsnio autoriui girdėti ar skaityti, sakykime, redakto
riui daromus priekaištus, kad jis nebesilaikąs principo, dėti tik tuos 
straipsnius, kurie tiesiogiai liečia pedagogiką ir pedagogus, beigi jų 
darbą. Tačiau aš ir šiuo kartu vėl imsiu dėstyti savo medicinines 
pažiūras tokiais klausimais, kurie, mano nuomone vis dėlto pedagogui 
naudingi išgirsti tiesiog iš mediko lūpų. Juk vaiko auklėjimas tėra 
įmanomas vien auklėjamąjį pažįstant, o man regis, modernusis moks
las privalėtų vaiko kūninių savumų ir jo dvasinio vystymosi srityse 
daugiau balso duoti gydytojui ' Galime ir privalome su pedagogais 
glaudžiai bendradarbiauti, siekdami bendro tikslo: didžiausios mo
kinio kūninės ir dvasinės sveikatos. Reikalinga ne vien tik moks
linti vaikas, bet formuoti naujas teigiamo tipo žmogus, formuoti — s 
kūnu ir dvasia’

Vaiko kūniniam ir dvasiniam vystymuisi nepaprastai daug įtakos 
turi jojo aplinka. Dažnai mokslinėje Iteratūroje užtiksime mūsąja 
prasme aplinką vadinant prancūsiškuoju žodžiu „milieu". Kas gi 
tą aplinką sudaro? Tai bus pirmiausia: šeima, mokykla, draugai ir 
toji bendruomenė (tautiniu, religiniu ię socialiniu atžvilgiu), kurioje 
vajkas yra gimęs ir kurioje auga ir bręsta. Savaime aišku, čia įeina 
ir faktoriai nulemiantieji etninį tipą, ir laiko dvasią; idėjos bei pa
žiūros palieka, savo antspaudą; tačiau šios visokeriopos įtakos gauna 
galimumo įsiskverbti į naująjį individą tik per minėtuosius keturis 
aplinkos komponentus: šeimą, mokyklą, visuomeninę bendruomenę 
ir draugus.

Moderniam pedagogui, tarpe kito, turėtų būti įdomu pažinti pa
veldėjimo faktorius. Kaip jau esu savo ankstesnuose straipsniuose 
tame pačiame žurnale minėjęs, pedagogas gali begalo <faug išvadų 
pasidaryti iš kaikuriu paveldėjimo duomenų. Žinant paveldėjimą, 
galima spręsti kurios būdo ar kūninės ydos yra pataisomos ar ne, 
ir kurie gerieji privalumai yra itin skatintini ar iškeltjni aikštėn. Vien 
paveldėjimo reikšmei pailiustruoti duosiu Friese-Lemme's statistiką 
apie paveldėjimą: iš alkoholikų 47% alkoholikų palinkimą gerti esą 
paveldėję iš savo tėvų 7,1%, alkoholikų vaikų būna silpnapročiai, 
psichopatai, 2% — epileptikai, 3*/» — šizofrenikai (protiniai ligoniai). 
Pačių alkoholjkų tarpe 75*/« esą psichopatų, silpnapročių arba krimi
nalistų. Palinkimas į kriminalinius nusikaltimus alkoholiku vaikų 
tarpe yra nepaprastai didelis ir ypač dar prisideda alkoholikų vai
kams įgimta silpna valia. Nemaža alkoholikų vaikų išlieka ir be
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ypatingo patologinio paveldėjimo, tačia su bent kiek pakitusiais cha
rakterio bruožiais, labiliškesni ir ypač dažnai sužaloti kūniškai: su 

. sklaidos trūkmenais, kūno ydomis ir bendru organizmo silpnumu.
Tad, sakykime^ ar auklėtojui nėra svarbu žinoti, kad jo mokinys turi 
apsunkintą iš alkoholikų tėvų paveldėjimą ir ar jam nesvarbu yra 
įžiųrėti to paveldėjimo pasireiškimus ir pasėkas? Kalbėdami apie 
.normalųjį paveldėjimą, turėtume daug į ką atkreipti pedagogo —- 
auklėtojo dėmesį: sakykime, į šeimoje paveldimą palinkimą matema
tikai ar muzikai, ar į šeimoje ryškų bendrą visų šeimos narių neiš- 

w einantį iš normos ribų atsilikimą psichinio vystymosi srityje, kuris 
gal ir kalbamąjį mokinį neleidžia perdaug apkrauti protiniu darbu, 

. kuriam jis yra iš prigimties negabus ir tuo pačiu nepajėgus. Kūninio 
paveldėjimo savybių žinojimas leis nustatyti fizinio pajėgumo laipsnį 
ir taip pat pajėgumą pakelti tam tikrą darbo įtempimą; sakykime, 
astenikų ar džiovininkų šeimos vaikas beabejo bus silpnesnis ir 
reikalaus daugiau atsižvelgimo tiek fiziniame kūno lavinimo inten
syvume, tiek protinio darbo apkrovime.

Pedagogui paveldėjimo žinios turėtų sudaryti bazę, berenkant ži
nias apie mokinį, pirmu kartu pakliuvusį į to padagogo rankas (ypač 
auklėtojo); paveldėtųjų mokinio savybių įvertinimas ir išsiaiškini
mas turėtų sudaryti drauge su kitomis rejkalingomis žinomjs apie 
mokinį (amžius, mokslinis pasiruošimas, bendroji inteligencija, svei
kata ir 1.1.) išeitieą ribą mokymo ir auklėjimo darbą su tuo mokiniu 
pradedant. Paveldėjimas — yra aplinkos reiškinys ir, būtent, dalis 
to, kas yra žinotina apie mokinio šeimą. z

Vaikas auga šeimoje ir joje jis pradeda darytis vienokiu ar kitokiu 
žmogumi. Seimą sukuria etninį tipą. Paveldėjimo savumai drauge 
su bendrąją šeimos įtaka (kalba, tautiniai šeimos jausmai, papročiai, 
socijalinė ir materijalinė šeimos būklė) nulemia naujojo individo 
formavimosi pradžią.

Iki to laiko, kol vaikas pakliūva mokyklon, jo sveikatingumas 
būna lemiamas dviejų momentų: įgimtosios konstitucijos ir šeimoje 
esančių papročių, sąlygų ir pažiūrų į sveikatos reikalus. Dažnai 
vienokios ar kitokios ydos, kaip tai bendras silpnumas, raumenų neiš- 
sivystymas, mažakraujystė, stuburo iškrypimai ir 1.1., yra ne įgimti, 
bet tik šeimoje begyvenant įgyti. Mokiniui atėjus mokyklon daug 
kas gali būti taisytina. Dažnai gali būti labai naudinga, jei mokyto
jas — auklėtojas įsikiš ir į šeimos vidaus tvarką, patardamas ir 
stengdamasis pašalinti mokiniui kenksmingus faktorius. Mokytojo 
kontaktas ta prasmę su mokinio šeima yra beveik būtinas. Ten, kur 
yra pati jautriausioji vieta profilaktinei veiklai, kur profilaktikos 
objektu yra jautriausias — priaugiantis individas, dažnai gydytojas 
nėra tiek galingas prieiti, tuo tarpu gi mokytojas, įeidamas į mo-
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kinio šeimą, gali pasidaryt] tjkru sveikatos apaštalu, šalindamas 
šeimoje pastebėtus mokinio sveikatai žalingus veiksnius ir šviesda
mas pačią šeimą.

Dar daug daugiau tektų kalbėti apie šeimos įtaką dvasiniam vaiko 
vystymuisi. Iš paveldėtosios medžiagos šeima ima formuoti žmogaus 
būdą ir psichinį vaiko gyvenimą. Čia gali būti daug teigiamos ir nei
giamos įtakos. Šeimoje vyraujantis moralinis palaidumas, dorinių 
tradicijų stoka, jausminio gyvenimo nenormalumai, savitarpio meilės 
stoka ir panašūs veiksniai gali iš prigimties normalų vaiko dvasinį 
veidą visiškai jšk raipyti. Priešingai — gražus sugyvenimas šeimoje, 
aukšta tėvų moralė, tinkamas būdo lenkimas ir grūdinimas, gali dau
gelį įgimtųjų ydų atitaisyti ar bent sušvelninti. Kada vaikas ateina į 
mokyklinį amžių, šeima gali mokyklai talkinintauti arba mokyklos 
auklėjamąjį darbą griauti. Tad regis yra visiškai aišku, kad dvasinio 
vąiko vystymosi srityje pedagogui — auklėtojui yra itin svarbi pa
reiga šeimos sąlygas pažinti ir padaryti iš jų reikalingas išvadas. 
Qažnai gali būti auklėtojui net pareiga įsikišti į šeimos reikalus, kiek 
tai liečia moknio auklėjimą, bet jei yra neįmanoma, tai bent šeimos 
sąlygas pažinus mokyklos ribose geriau žin iti kryp vaiko dvasia yra 
veiktina ir kaip jo būdas geriau formuotinas. Daugumas vaiko psi
chikos patologihių būklių, kaip tai įvairūs menkavertiškumo komp
leksai, neurastenijos ir isterijos pasireiškimai ir panašiai, susidaro 
jau šeimoje ir tik per šeimą dažniausiai yra įmanomas šitų patologi- 
nų reiškinių pedagoginis redukavimas.

Dažnai vaikas pats gali pastebėti, kad jam šeimos „milieu' yra 
netinkamas. Jis pradeda nuo šeimos tolti ir ieškoti sau naujo 
„milieu', kartais žinoma ir visai netinkamo. Kaip tik pedagogas, 
sugebąs gera ivaiko psichiką perprasti, gali padėti to naujojo „milieu“ 
beieškant. Vaikas yra labai linkęs į iliuzijas. Sakykime, jei vaikas 
yra nepatenkintas šeimoje vien materializmą, brutalumą ir vulgarumą 
tematydamas (tas gi gali kartais būti), jis ieškos priešingybės — pa
siaukojimo, gėrio ir grožio. Jo blankius jutimus gal tik pedagogas 
galės nukreipti į ryškias, formuluotas, gražias idėjas; tačiau nerei
kalinga būtinai vaikas iš šejmos aplinkos jšjmti. Jau gana bus, 
pilnai šeimos autoritetą išlaikant, duoti medžiagos vaiko iliuzijoms, 
nukreipti jo žjngejdumą ir kūrybingumą į knygas, mokslą (ypač 
mokinio mėgiamuosius dalykus, pagal įgimtąjį palinkimą) ir saikingą 
bei kultūringą sportą. Pedagoginėmis priemonėmis galima išvengti 
daugelio psichopatologinių būklių susidarymo, jei pedagogas žino šei
mos sąlygas.

Šeimos aplinka kūniniam vaiko vystymuisi yra būtinai reikalinga, 
nes šeima normaliai visados yra užjnteresuota vaiko sveikatingumu
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ir gerbūviu. Tačiau šeima dar daugiau yra reikalinga vajko dva
sinio gyvenimo formavimui. Seimą yra reikalinga net ir tada, jei ji 
dėl kurių priežasčių ir neigiamai veikia, (sakysime šeima be doro
vinių principų ir panašiai). Psichinis vystymasis bus visai trauma- 
tizuotas, jei vaikas jusis netekęs to vieneto, kuriam jis organiškai 
priklausė ir kur jis jautėsi savas. Savas — be galo brangus žodis 
beaugančiam vaikui. Nors šeimoje pasitaikančios ydos yra elimi
nuotinos, bet šeima vaiko auklėjimui yra neabejojamai reikalinga ir 
nepakeičiama. Tad, jei vaikas yra reikalinga anksti atimti iš šeimas, 
tam kad jis galėtų mokytis (kaimo vaikas išeina j miestą — gimna- 
zijon), yra labai naudinga jį vėl įterpti į šeimą atstojančią bendrų 
interesų bendruomenę. Svetima šeima niekados negali būti tiek nau
dinga, kiek tinkamas gerų pedagogų vedamas bendrabutis. Bendra
butyje vaikas vėl jaučiasi tarp savųjų, tarp jį suprantančių žmonių — 
draugų ir pedagogų, ir bent kjek jam bendrabutis gali šeimą atstoti. 
Pedagogų — auklėtojų uždavinys turėtų būti bendrabučius padaryti 
tikrais šeimos pakaitalais, kur vaikais būtų ne tik gerai rūpinamasi, 
vaikai, gerai auklėjami, bet kad jie jaustųsi ten savi, ir kad bendra
bučiuose vaikai niekad neišslystų iš nuolatinės pedagogų priežiūros, 
net ir pačiose gyvenimo smulkmenose, tuo pačiu neuždedant dirbtinos 
ir nepakeliamos drausmės.

Vaiko psichinį vystymąsi nepaprastai smarkiai veikia ir toji soci- 
jalnė bendruomenė »r tos socijalinės sąlygos, kuriose randasi jo šei
ma, o tuo pačiu ir jis pats. Vaiko psichiniam vystymuisi daug įtakos 
turi iš išorės ateinančios mintys, idėjos, pažiūros. Vaikui nevisviena 
yra, ką jis nejučiomis nugirsta. Nevienodai vystosi vaikas, kilęs iš 
konservatyvaus kaimo ir iš miesto neramios pramoninių darbininkų 
bendruomenės. Ekonominiai ir socijaliniai momentai vaidina didelį 
vadmenį. Kartas net tam tikros politinės pažiūros, nors vaikų ir ne
suprantamos, palieka vaiko psichėje savo antspaudus. Dažnai gydy
tojams tenka užtikti užsidariusių neurastenikų tipus, su nepasitikin
čiu būdu ju persekiojjmo manijos užuomazgomis, kurie tokiais yra 
pasidarę vien dėlto, kad tam tikroje bendruomenėje ir draugystėje 
beaugdami tam tikrų poljtjnjų idėjų buvo prisiklausę. Čia tenka pa
sakyti, kad mediciniškai — psichologiškai į vaiko psichinį vystymąsi 
žiūrint, negalima nepripažinti milžiniškos laiko dvasios ir socijalinių 
visuomenės pažiūrų ir nuomonių įtakos.

Nepaprastai svarbus aplinkos faktorius vaiko psichiniam vysty
muisi yra taip pat religinė aplinka. Šiuo atveju tenka pastebėti, kad 
religija vaiko psichjnjam vystymuisi turi nepaprastai teigiamą įtaką, 
būtent dvejopai: teikdama tvirtų ir aiškių moralinių dorovių kri
terijų ir palaikydama vaiko psichikos vidinę lygsvarą ir ramybę. Tin
kamų dorovinių kriterijų susidarymas yra svarbus netik būdui, bet ir
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protinių sugebėjimų vystymuisi, nes apsaugo nuo bereikalingo ir 
išsekinančio blaškymosi. /

Seksualinio auklėjimo prasme tektų daug kalbėti apie aplinkos 
įtaką. Kalbos, knygos, kinai, draugų pavyzdžiai — veikia vaiką. 
Mokytojo pareiga tuos visus aplinkos komponentus kiek galima regu
liuoti. Seksualinio auklėjimo prasme yra keletas pažiūrų. Aš čia 
nenoriu į atskiras teorijas leistis, kurios aiškina, kaip reikia seksua
linį auklėjmą pravesti, tačiau iš grynai medicininių stebėjimų išeida
mas norėčiau štai ką konstatuoti: reikia griežčiausiai vengti jaudinti 
vajko vaizduotę, reikia eliminuoti iš vaiko orbitos žemas ir nepa
dorias pažiūras į seksualumą, reikia nepaprastai aukštinti motiniš
kumą, reikia atsargiai, bet laiku vajkui leisti suprasti, kad seksua
lumas yra tik gyvybės pratęsimui leistas ir iškelti šito gyvybinės pa
skirties vykdymo kilnumą, tuo tarpu parodant nepaprastą seksua
lumo piktnaudojimo žemumą. Su geltonąja spauda kovotina tik^ pa
rodant jos didelį žemumą ir menkavertiškumą.

Aplinka sudaro didelės reikšmės ir mokinio ar iš viso, bebręstan- 
čjo jauno individo, profesijos pasirinkime. Kartais aplinka gali 
jaunuolį labai klaidinti. Pavydžiui, jaunuoliui imponuoja gydytojo 
darbas, nes jis netoli gydytojo buto gyvena ir dažnai gydytoją jo 
pareigose, orų ir imponuojantį, gauna matyti; tuo tarpu gal šitas jau
nuolis medicinai jokio tikro vidinio palinkimo, o tuo labiau gabumų, 
visai neturj. Gal jis yra kaip tjk labai gabus muzikai, bet jo talen
tas guli dar užkastas? Čia yra mokytojo pareiga mokinį stebėti, jo 
tikruosius polinkius ir gabumus pažinti ir tinkamai mokiniui patarti

Profesijos pasirinkime yra labai naudingi ir daug parodą vadi
namieji psichotechniniai bandymai. Apie juos šiandien čia nenoriu 
kalbėti, gal kada teks parašyti apie psichotechniką atskirą straipsnį.

Apie aplinkos įtaką ypač vaiko psichiniam vystymuisi galima būtų 
daug daugiau kalbėti, tačiau šitame trumpame apžvalginiam straips
nyje tėra įmanoma vos kelios mintys mesti, kurios gal vėl asocija- 
cijų keliu skaitytojuose sukels naujų ta prasme įdomių ir diskutuotinų 
idėjų. Mano straipsnio pagrindinis tikslas buvo dar kartą parodyti 
pedagogams, kad jų darbo sritis yra ne vien mokyklos rūmas, kad jie 
turi išeiti ir į gyvenimą, turi pažinti aplinką, iš kurios kyla ir kurioje 
bręsta jų auklėjamasis ir mokomasis jaunas individas, kad tik pil
niausias tos aplinkos įvertinimas leis padaryti visai tikslias pedagogi
nes išvadas. Tad mokytojui negana mokyklos: jis turi eiti į mokinio 
šeimą, aplinką, gyvenimą. Tada jis galės būti ne vien tik mokytoju, 
bet ir tikra prasme pedagogu — auklėtoju.

■ . - ' . , I
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Dr. Ant. Ramūnas*

PEDAGOGINIU MOKSLU KRIZĖ
IR NAUJI KELIAI

(Tęsinys iš 1 ir 2 Nj. Nr.)

B. Nauji keliai ugdymo organizacijoje (pedagogijoje).

' Nauji keliai šiandien praskinti ugdymo organizacijos srityje. Se- 
nasai ugdymo organizacijos pastatas nebesulaikomai griūva. Skaud
žiausius dūžius tradicinei mokyklos organizacijai sudavė revoliucinės 
mokyklos atstovai, k. a. L. Gurlitt1), H. Schulz2), O. Ruehle3), Max 
Adler<), G. S. Kawerau5) etc. Ką L. Tolstojus, N. K. Krupskaja, P. P. 
Blonskij,' A. Pinkevič etc. skelbė bei vykdė Rytuose, tai pastarieji 
stengėsi skelbti bei vykdyti Vakaruose: savo revoliucinėm idėjom ir 
jų plačia propaganda jiems pavyko sukelti audrą ne tik pedagogų, 
bet ir plačios visuomenės tarpe. Ypač paminėtinas šiuo atžvilgiu 
Paul Oestreich, vad. „griežtosios mokyklos reformos sąjungos" 
(der Bund der entschiedenen Schulreformkr) vadovas, matematikos, 
fizikos bei chemijos mokytojas vienoje Berlyno gimnazijoje, nuo 
1933 metų patekęs Švietimo Ministerijos ir valdžios nemalonėn už 
revoliucines idėjas. Puikiai valdydamas plunksną, būdamas jtaigin- 
gas kalbėtojas, minios agitatorius ir energingas organizatorius, Paul 
Oestreich sukėlė ant kojų ir vienam bendram darbui sujungė visus 
tuos, kurie, būdami nepatenkinti tradicine ugdymo organizacija, rei
kalavo reformuoti mokyklą iš pagrindų, taip, kad pamažu susikūrė 
didelis ir labai veiklus pedagogų revoliucijonierių kolektyvas. Čia 
priklausė tarp kitų M. H. Baege, žurnalo „Die neue Erziehung* lei
dėjas bei redaktorius, Cl. Grunwald, Montessori pedagogikos atstovė 
bei gynėja Vokietijoje, F. Hilker, šiandien vienas iš autoritetų kūno 
kultūros srityje, J. Schumacher, žinomas socialdemokratybės idėjų 
propagatorius bei veikėjas ir 1.1. Revoliucinio sąjūdžio idėjas bandė 
sistemingai išdėstyti ir plačiajai visuomenei pateikti Paul Oestreich 
savo raštuose8). Jo žurnalas „das Werdende Zeitalter" buvo lyg garsia- 

*) L. Gurlitt, Der Deutsche und seine Schule. Berlin 1906
*) H. Schulz, Die Schulreform der Sozialdemokratie, Berlin 1912; 

Die Mutter als Erzieherin, Stuttgart 1938s.
’) O. Ruhle, Das proletarische Kind, Mūnchen 1922 2.
•) Max Adler, Neue Menschen, Berlin 1924.
6) G. S. Kawerau, Soziologische Padagogik, Leipzig 1924. »
“) Paul Oestreich, Zur Produkfionsschule, Berlin 1920; Die elastische 

Einheitsschule. Berlin 19235; Die Schule zur Volkskultur, Mūn
chen — Leipzig 1923; Unabhangige Kulturpolitik, Leipzig — 
Wien 1924.
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kalbis, kuris paskleidė reyoliucines idėjas ne tik krašto viduje, bet 
ir užsieniuose. Sąjūdis įgijo tarptautinį mastą. Griežtosios mokyklų 
reformos šalininkų iniciatyva bei pastangom 1927 metais rugpiūčio 
mėnesį Lokarne buvo sušaukta pasaulinė pedagoginė konferencija, 
kuri mokyklos reorganizacijos neatidėliotiną reikalą deklaravo, taip 
sakant, urbi et orbi. Tai buvo ne pati pirmoji ir ne pati paskutinė 
šitokio masto pedagoginė konferencija, bet šitų konferencijų progra
moj vis buvo viena ir ta pati vedamoji mintis: radikali ugdymo orga
nizacijos reforma, išeinant iš pačių naujausių pedagoginių mokslų 

\ principų ir gyvenimo reikalavimų. Ir tai nebuvo vien tyruose šau
kiančiojo balsas: pedagoginis sąjūdis, prasidėjęs XIX amžiaus pa
baigoj ir XX amžiaus pradžioj, praslinkus diaždaug dviems dešimt
mečiams, spėjo, virsti tokiu galingu, įtaigingu veiksniu kultūriniame, 
ekonominiame, socialiniame, politiniame gyvenime, jog naujos peda
goginės idėjos bei mokyklos reformos mintys pasiekė pagaliau pačius 
valstybininkus, pasiekė valstybės pareigūnus, pradedant prezidentais, 
ministeriais pirmininkais, švietimo ministeriais ir baigiant mokyklų 
sargais. Valstybininkai buvo dabar priversti žiūrėti į ugdymo reikalą 
iš esmės. Ir jeigu pirmieji du pedagoginio sąjūdžio dešimtmečiai 
(1900—1920) buvo vyraujamai naujų kelių ieškojimas pedagogikoje, 
t. y. ugdymo mokslų srityje, tai jau trečiasis pedagoginio sąjūdžio 
dešimtmetis (1920—1930) yra vyraujamai naujų kelių ieškojimas pe
dagogijoje, t. y. ugdymo meno bei organizacijos srityje.

Tai laikotarpis radikalių ugdymo organizacijos reformų, kokių 
dar nėra buvę nuo Komenijaus, prancūzų revoliucijos bei Pestalocio 
laikų. Siame dešimtmetyje (1920—1930) praveda mokyklų reformą 
visos valstybės, kurios pedagoginiame gyvenime užima pirmaujamą 
vietą. Nekalbant apie Ameriką, Austrija eina mokyklų reformos 
darbo pačiame priešakyje, pradėdama mokyklos nuodugnią reorga
nizaciją jau 1919—1920 metais, įtraukdama į šį darbą ne tik moky
tojus, bet ir psichologus, filosofus, socijologus, visuomeninkus, vals
tybininkus etc. Visam kraštui mokyklų įstatymai išleidžiami tik 1927 
metais, visa kas iki7 tol buvo daroma, buvo laikoma tik reformos 
projektu. Vien Vienoje buvo 156 bandomosios mokyklos, kurių 
paskirtis"buvo išbandyti ir nlistatyti sudaryto mokyklos reformos 
projekto praktišką vertę. Taigi prie mokyklos reorganizacijos eita 
labai iš lėto, atsargiai, palaipsniui, bet nuodugniai, iš esmės. Ir 1927 
metais priimtas ugdymo reorganizacijos įstatymas sudarė de facto 
tik pačią bendrausią idėjinę bazę tolimesniems kūrybiniam ieš
kojimams. Apie 1930 metus visas ugdymo organizacijos pastatas įga
vo tikrąjį savo pavidalą. Mokyklos reformai Austrijoje pravesti daug 
yra nusipeilnęs žymus šių dienų psichologas Karl Buehler, Vienos 
universiteto profesorius, ir jo žmona Charlotte Buehler. Aplink save
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jis sudarė ištisą pedagogų mokyklą (Wiener Kreis: K. Reininger, E. 
Koehler, H. Hetzer, I. Hamberg, V. Fadrus, E. Burger, Th. Stejskal 
etc.). Jų įnašas į pedagogiją yra didelis1). Užtenka perskaityti, sa
kysime, E. Burgerio ir* Th. Stejskalio išleistą knygą, kurioje kalbama, 
kaip -mokyklos klasė paversti darbo bei gyvenimo bendruomene ir tuoj 
galima pajusti tą mokyklinio darbo ir kūrybos dvasią, kuri viešpatavo 
Austrijos ir yisų pirma Vienos mokyklose didžiosios reformos ir ban
dymų metu. Austrijos mokyklų reorganizacijai vykdyti bei skatinti 
nemažas veiksnys buvo 1923 metais įsteigtas Pedagoginis Institutas 
Venoje, sujungtas su Vienos universiteto psichologijos institutu, va
dovaujamu minėto K. Buehlerįo ir tais pačiais metais įsteigtoji Cent
rinė Pedagoginė Biblioteka (Paedagogische Zentralbibliothėk) tiek sa
vo mastu tiek savo sutvarkymu bene vienintele mūsų žemyne.

Austrijos 1919—1929 metų mokyklų reforma buvo lyg šviežias, 
gaivinantis skersvėjis, padvelkiantis nuo vėsių bunuojaus vandenų 
per visą Europos žemyną. Praktiški ugdymo reorganizacijos vaisiai 
pasirodė tokie nelaukti ir džiuginą, jog Austrijos ugdymo organiza
cijos pastatas sąmoningai ar pasąmoningai tapo gyvu pirmavaizdžiu 
mokyklų reformom ir jų projektams kitose valstybėse, o pati Viena 
virto pasaulinio pedagoginio dėmesio bei susidomėjimo centru. Į čia 
vyko ekskursija po ekskursijos iš visų pasaulio kraštų. Kiekvienas, 
čia atsilankęs, nudžiugdavo, pamatęs, kad vieną kartą padarytas galas 
mokykliniam biurokratizmui ir „kišimo", „kalimo" ar net ,,kūlimo" 
metodui (Stopf- und Trichtermethode", „Pruegelmethode"!), kad pa
rodomas naujas mokyklinis pasaulis: mokytojų baimės vietą užima 
abipusis mokinių — mokytojų pasitikėjimas bei meilė, dirbtinio, iš
orinio mokinių klusnumo vietą — mokinių savarankiškas veiklumas 
bei iniciatyva, sauso, mechaniško kalimo vietą —r savarankiško ieš
kojimo bei išradingumo dvasia, militarinės disciplinos vietą — kūry
bos bei pasiaukojimo dvasia'ir 1.1. Nenuostabu tad, kodėl mokyklų 
reformos dvasia taip greitai ir taip gyvai persiėmė kiti kraštai ir tai 
ne tik Europoje, bet ir kituose žemynuose. Šį kartą net r Anglija, ta 
istorinė konservativizmo tvirtovė, pajudėjo iš mirties taško: po ilgų, 
atsargiai daromų bandymų bei projektų buvo suorganizuota ugdymo 
reformai pravesti komisija, žinoma Hadavo vardu, ir tos komisijos 
išdirbtas ugdymo organizacijos projektas 1926 metais buvo priimtas 
vyriausybės ir parlamento visam kraštui. 1928—1929 metais ugdymo

*) Ypač pažymėtina: E. Kohler, K. Reininger, I. Hamberg, Entwick- 
lungsgemaBer Schaffungsunterricht als Hauptproblem der Schul- 
padagogik. Wien und Leipzig 1932; E. Kohler und I. Hamberg, 
Zur Psychologic und Padagogik der geistigen Aktivitat. Berlin 1931; 
Praxis und Theorie der Schulklasse als Arbeits- und Lebensge- 
meinschaft, hrsg. von E. Burger und Th. Stejskal, Wien, 1931.
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reformą panašiai praveda — Švedija, 1930 metais — Prancūzija, prieš 
tai sudariusi vad. studijų bei akcijos komitetą vieningai mokyklai 
kurti (Comitė d’ Etude et l’Action pour 1‘Ecole Unique), susidedanti 
iš 34 pedagoginių, kultūrinių, visuomeninių, profesinių bei politinių 
organizacijų. 1930 metais W. Paulsen, mokytojų konferencijos pa
vedamas, paruošė Vokietijos mokyklos reformos projektą, bet, deja, 
nelemti politiniai įvykiai bei militarizmo dvasia Vokietijoje užgniau
žė pamažu kūrybinę dvasią ne tik savame krašte, bet ir kaimyninėse 
valstybėse ir būtent visų pirma Austrijoje. Pats Karl Buehler 
ir jo žmona buvo priversti 1938 m. iš Austrijos bėgti. Buvo pada
rytas galas bet kokiems tolimesniems kūrybiniams bandymams ug
dymo organizacijoj. Iš didžiosios mokyklų reformos Austrijoje liko 
tik menki pėdsakai.

Juk Marso bei militarizmo dvasia niekad nebuvo palanki kūrybai 
bei įkvėpimui. Vargšės mūzos išsislapsto ir^nutyla, išgirdusios ginklų 
žvangėjimą. Inter arma silent musae. Todėl gali būti suprantama, 
kodėl ketvirtas XX amžiaus dešimtmetis (1930—1940) žymi tarsi kokią 
spragą XX amžiaus mokyklų reorganizacijos istorijoj. Lengva buvo 
degintt tiltus į praeitį, bet sunku šiandien, po karo, tuos tiltus vėl 
atstatyt^. O atstatyti reikia, nes sudeginimas tiltų į praeitį reiškia 
kartu ir sudeginimą tiltų į ateitį. Ūkinės negerovės, socialinio bei po
litinio gyvenimo žaizdos, dorovinis nuosmukis, kaip neišvengiama 
karo pasekmė — visa tai daro šiandien ugdymo reorganizacijos klau
simą dar aktualesnį negu kad po pirmojo pasaulinio karo. Iškyla 
gyvas neatidėliojamas reikalas ne tik pastatyti mokyklą į anksčiau 
buvusį aukštį, bet — dar ją labiau patobulinti, išeinant tiek iš nau
jausių mokslo laimėjimų, tiek iš pokarinių gyvenimo sąlygų.

Trumpai ir pačiais bendriausiais bruožais palietus ugdymo orga
nizacijos reikalą iki pastarųjų dienų, iškyla dabar pats esminis klau
simas: kame tų visų reformų esmė? Kas čia naujo pasiekta? Dėl ko 
čia buvo ištisus dešimtmečius tiek kovota ir ginčytasi? Kas yra toji 
vadinamoji kūrybinė bei „vieningoji11 mokykla (ėcole unique, Ein- 
heitsschule), tapusi šių dienų šiūkiu, ir kokie yra vieningosios mokyk
los organizavimo psichologiniai pagrindai bei principai?.

Reikia skirti dvejopą ugdymo organizaciją: a) išorinę ir 
b) vidinę.

Šio rašinio ribos leidžia mums paliesti tik pačius kertinius tiek 
išorinės, arba viešosios, tiek vidinės ugdymo organizacijos akmenis, 
neturint, galimybės gilintis į detales bei specifinę dalyko pusę. Lite
ratūra kalbamaisiais klausimais šiandien yra tokia plati1), jog vienam

*) Pažymėtina: W. Albert, Grundlegung des Gesamtunterrichts, Leip
zig 1928. A. Alessandrini, Didattica nuova. Fiorenze. E. Burger,
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kuriam specifiniam klausimui nuodugniai išgvildenti reiktų atskiros 
knygos.

b) Išorinės, arba viešosios, ugdymo organizacijos pagrindai.

Kova prieš senąją ugdymo sistemą buvo yedama vardan vaiko 
išlaisvinimo. K. N. Vencel, vienas iš žymiausių natūralistinės mokyk
los atstovų šalia L. Tolstojaus, sušunka: „Vaikas yra reikalingas 
Didžiosios Laisvės Chartos44, šiais žodžiais darydamas aliuziją į žmo
gaus ir piliečio teisių chartą bei deklaraciją, prancūzų revoliucijos 
paskelbtą. Ne ką kita turėjo galvoj ir Ellen Key, pavadindama savo 
knygą: „Vaiko šimtmetis/4 Ir iš tikro, XX amžių, iš pedagoginio 
regėjimo taško žiūrint, pilnai galima pavadinti vaiko amžium, nes 
jeigu vienas iš pačių būdingiausių senosios mokyklos santvarkos 
bruožų buvo tas, kad pats ugdymo objektas — ugdytinis buvo per 
daug užmirštas, arba į jį buvo žiūrima kaip į koki vašką, iš kurio 
gali nulipdyti, ką nori, tai, atvirkščiai, naujojoj mokyklos santvarkoj 
vaiko prigimtis ir jos dėsningumas sudaro išeities tašką 
ir realių atramų visam ugdymo darbui ir organizacijai. Mokytojas, 
o ne mokinys senojoj santvarkoj buvo dėmesio centras. Mokinys 
buvo vien žalia darbo medžiaga. . Ugdymo taisyklės bei keliai buvo 
nustatomi aplinkraščiais, įsakymais. Taip, sakysime, užtenka čia 
tik prisiminti garsiąją Fridricho Didžiojo 1763 m. pravestą ugdymo 
reformą ir jos potvarkius, kuriuos paskui kuone raidiškai kopijavo 
ir panaudojo Marija Terezija, »pravesdama 1774 metais Austrijos mo-

. Arbeitspadagogik; 1923. M. Casotti, Maestro e scolaro; Milano, 1925. 
Fr. Copei, Der furchtbare Moment im Bildungsprozess, Leip- 

s zig, 1930. W. O. Ddring, Psychologic der Schulklasse. 1927.
P. L. Dufrenne, L’ėcole unique. 1933. Fr. X. Eggersdorfer, Vom 
Aufbau aller Bildung, in: Bayerisches Bildungsweren. 1927. 
W. Heinecker, Das Problem der Schulorganisation auf Grund der 
Begabung der Kinder. Langensalza. 1913. S. Hesse/i, Kritische Ver- 
gleichung des Schulwesens (Handbuch der Padagogik IV, 1928). 
V. Fadrus, Die Schulreform in Oesterreich, 1927. A. Fischer, Die 
Einheitegedanken in der Schulorganisation, 1914. E. Fock, Die 
Einheitsschulbewegung, Berlin, 1919. H. Gaudig, Freie geistige 
Schularbeit in Theorie und Praxis. 1922. H. Gaudig, Die Schule 
im Dienste der werdenden Personlichkeit. 1927. O. Karstadt, Me- 
thodische Stromungen der Gegenwart. 1931. M. Keilhacker, Der 
ideale Lehrer nach der Aufpassung der Schuler. 1932. G. Kerschen- 
steiner. Grundfragen der Schulorganisation. 1927. G. Kerschen- 
steiner, Das Grundaxiom des Bildungsprozesses, 1927. G. Kerschen- 
steincr, Theorie der Bildungsorganisation, 1933. E. Kiihler und 
I. Hamberg, Zur Psychologic und Padagogik der geistigen Aktivi- 

/ tat, Berlin, 1931. O. Kiihnhagel, Die Einheitsschule im In und Aus-
lande, Gotha, 1919. W. Lay, Die Zukunftsschule. 1928. R. Lochner, 
Die Schulklasse als Gesellschaftsgruppe. Berlin 1929. A. Messer, 
Der Konzentrische Unterricht. 1926.
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kyklų reformą, o po to, Marijos Terezijos pėdomis pasekė ir Katarina 
Didžioji, padėdama kertinius akmenius senajai, priešrevoliucinei rusų 
mokyklai, kuri mums lietuviams yra žinoma iš betarpiškos patirties. 
Tai formalizmo bei švietimo mokykla, kiti trys ugdymo aspektai 
bei funkcijos — auginimas, lavinimas ir auklėjimas čia eina į antra
eilį planą arba visai išleidžiami iš akių.

Jau vien kai kurie pavadinimai, sakysime „švietimo ministerija* 
(vietoj: „Ugdymo ministerija*) nurodo, kad ugdymas buvo suvedamas 
į švietimą.

Racionalistinėj mokykloj mokytojas buvo švietėjas, o mokinys — 
šviečiamasis, todėl mokinio vaidmuo ugdymo vyksme buvo grynai re- 
ceptyvus, pasyvus, atmintis buvo pagrindinė lavinamoji galia, o 
žinojimas pagrindinis vertnimo matas. Kad šalia žinojimo yra 
išmanymas, kuris gyvenime yra daug svarbesnis už žinojimą, 
kad šalia žinojimo ir išmanymo yra mokėjimas, kuris gyve
nime yra daug svarbesnis už žinojimą ir išmanymą ir kad šalia žino
jimo, išmanymo ir mokėjimo yra kūryba, kuri yra pati svarbiau
sia, maža kam tada atėjo į galvą. Švietimo mokykla buvo masinė 
vad. '„inteligentų*, t. y. ,ginančiųjų" bei „suprantančiųjų gamyba; 
taip kad pagaliau su būkštavimais imta kalbėti apie „inteligentų* 
(„šviesuolių") perteklių. Švietimo mokyklą buvo nepatenkinta visuo/ 
menė, nepatenkinti - tėvai, o už vis labiausiai nepatenkintas pats mo
kinys: metai iš metų kalimas ir kalimas, kalimui galo krašto nesi
mato, o praktiško žinių pritaikymo ir praktiškos, gyvenimiškos jų 
naudos — nėra. Atitinkami švietimo organai, tai matydami, dažnai 
keisdavo mokslo programas, bandė sustiprinti gamtos mokslų, fizikos, 
chemijos, bijologijos dėstymą, įvesti rankų darbus etc., bet tai nieko 
nepadėjo: mokslo programos išėjo dar labiau mokamąja medžiaga 
apkrautos, dar daugiau reikėjo kalti. Visais tais aukščiau minėtais 
atvejais buvo daroma viena ir ta pati pagrindinė klaida: praleista 
iš akių pats ugdytinis, praleistas iš akių pats gyvasai, konkretus 
žmogus bei jo prigimtis, besiskleidžianti pagal tam tikrus griežtai 
nustatytus dėsnius. Žmogaus.prigimties ūgis ir jo dėsniai, o ne kokie 
monarcho, seimo, kurios nors politinės partijos ar diktatoriaus iš 
viršaus primesti nuostatai, įstatymai, įsakymai etc. gali ir privalo 
sudaryti tiek realinį, tiek ir idealinį pagrindą gyvenimiškai, ugdymo 
organizacijai. Nei pedagogas, ne valstybininkas, lygiai kaip, ^aky
sime, fizikas ar astronomas, dėsnių bei įstatymų nekuria ir negali 
kurti, nes dėsniai gali būtj tik ieškomi ir atrandami, o ne ku
riami.

Šiandien žmogus negali atsistebėti, kad vaiko, vadinasi, ugdytinio, 
pažinimo mokslas, trumpai sakant vaikotyra, turi vos... apie 
50 metų, nes ugdymo dėsniai buvo, paprastai, ne ieškomi, o iš 
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aukščiau primetami, „kuriami*. Nepripuolamas dalykas, kad pir-T 
muosius ledus čia pralaužė ne patys mokyklos darbininkai, bet gy
dytojai (D. Tiedemann, W. Preyer), gi W. Hoffmann, šalia Stanley 
Hali vienas iš pirmųjų parašęs veikalą apie jaunuolio brendimo lai
kotarpį, buvo jaunuolių nusikaltėlių teisėjas. Amerika šiuo atžvilgiu 
pralenkė Europą. 1893 metais Stanley Hali, psichologijos profesorius 
Klarko universitete, Worcester, įsteigė Amerikos tautinę sąjungą vai
kui tyrinėti ir tuomi davė ne tik pradžią, bet kartu ir visuomeninį 
akstiną tiems laimėjimams ir tai pažangai, kurią pasiekė vaikotyra 
per pastaruosius 50 metų, duodama šiandien ne tik atitinkamiems 
ugdymo organams, bet ir patiems valstybininkams lyg gyvą raktą į 
rankas plačiausiu, valstybiniu mas|u, ir visiškai nauju, bet perdėm 
vieningu pagrindu reorganizuoti visą ugdymą.

Suvedant ir apipavidalini į bendrą vaizdą visą tą milžiniška min
ties lobį, kurį sudėjo per 50 metų savo įnašais žymiausi vaikotyros 
atstovai, gaunasi šios pagrindinės išvados apie žmogaus prigimties 
brendimą, kurios turi fundamentalinės ir vedamosios reikšmės vienin
gam ugdymo organizacijos pastatui kurti, išeinant ne iš apriorinio nu
sistatymo, bet iš betarpiško žmogaus prigimties stebėjimo bei žmo
gaus prigimties plėtotės dėsnių įžvelgimo. Žmogaus prigimties bren
dimas bei ūgis (ontpgenezė) vyksta ritmiškai, tam tikrais eiklais, 
fazėmis. Jau nuo Pitagoro, Platono bei Aristotelio laikų pagrindinėm 
žmogaus brendimo fazės daugiau ar mažiau buvo nujaučiamos ir 
vadintos septynmečiais, nors tikrenybėje7 laikas čia svyruoja tarp 
5 — 7 metų, pareinant nuo klimato, gyvenamosios aplinkos, lyties, 
rasės, paveldėjimo ir kitų sąlygų. Taip, sakysime, yra pavojaus, kad 
miesto vaikai, gyvendami kultūrinėj bei socialinėj aplinkoj, pilnoj 
įvairių įvairiausių įspūdžių bei paerzinimų, gali bręsti ne tik šeše- 
mečiais, bet ir . . . penkmečiais, taip kad šiauriečio brendimo tempas 
gali šiuo atveju prilygti greitą pietiečio brendimo tempą, arba ber
niuko lėtesnis-brendimo tempas gal prilygti greitesnį mergaitės bren
dimo tempą ir 1.1. Kad pernelyg greitas brendimo tempas, gyvenimo 
sąlygų dirbtiniai iššauktas, nėra sveikas dalykas, savaime gali būti 
suprantama: kur nėra žydėjimo iš žiedų, nebus ir vaisių.

L Pirmas peri jodas yra paprastai vadinamas jusline faze 
(die Phase der Sinnlichkeit); jos pabaigą žymi pirmųjų dantų iš
kritimas. Tai kūninio, gamtinio brendimo laikotarpis. Krenta į akis 
vegetatyvinės organizmo sistemos ūgis, stiprėjimas, veikla.

2. Antras perijodas (6—12, 7—14) yra paprastai vadinamas są
vokine faze (die Phase der Begrifflichkeit). Ryški fizijologinė šios 
fazės žymė — antrųjų, t. y. pastoviųjų, dantų kalimasis ir išaugimas. 
Krenta į akis cerebralines organizmo sistemos ūgis, stiprėji
mas, veikla.

45

45



3. Trecias perijodas (12—18, 14—21) paprastai yra vadinamas 
idealine faze (die Phase der Idealitaet). Fizijologinė šios fazės 
žymė — vyriškumo ar moteriškumo bruožų pilnas išryškėjimas. Kren
ta į akis motorinės organizmo sistemos (plaučių, širdies, raume
nų etc.) ūgis, stiprėjimas, veikla.

4. Ketvirtas perijodas (18—25, 21—28) yra paprastai vadinamas 
integraline, pilnatvės, atbaigimo faze (die Phase der Integritaet, 
Vollendungsphase).

Kaip matome, viena fazė nuo kitos fazės, matematiškai imant, 
ne visados aiškiai atsisyja, jos dažnai viena ant kitos užbėga lyg 
banga ant bangos, ar lyg banga į bangą viena su kita susiduria, 
tačiau čia yra svarbu ne tiek griežtas, matematiškas vienos fazės nuo 
kitos atribojimas, kiek organiško, tarpusavio šių keturių fazių sąryšio 
suvokimas. Yra svarbu, kaip teisingai iškelia K. Schmeing1), suvokti 
kiekvienos fazės prasmė. Perėjimas iš vienos fazės į kitą yra tarsi 
sustojimas, pauza, o kartu ir savotiškas visos bręstančios prigimties 
persiorientavimas, persilaužimas.

Jeigu pirmoji faze yra daugiau medžiaginių išteklių sukaupimo 
tiek bijologiniu tiek dvasiniu atžvilgiu, arba trumpai tariant tu
rinio fazė, tai antroji fazė, atvirkščiai, yra daugiau igyto ar įgyjamo 
iš aplinkos dvasinio lobio apdorojimo, apipavidalinimo, tvarkymo lai
kotarpis. Trumpai tariant, antrąją fazę^galima pavadinti forma
line, formos bei tvarkos fazė. Šiame laikotarpyje vaikas labiau
siai pasiduoda išorinei tvarkai bei autoritetui.

Trečiosos fazės prasmė išplaukia iš pirmųjų dviejų fazių ir jų 
tarpusavinio, poliarinio santykiavimo, tiek savo sudėtim, tiek ir savo 
paskirtim jinai yra sąlygojama pirmųjų dviejų: jeigu pirmoji fazė yra 
daugiau turinio bei patirties įgijimo, antroji fazė įgytos patirties 
individualaus apdorojmo, tai trečioji fazė yra (1) pirmame laikotar
pyje įgytos ir (2) antram laikc^arpyje individualiai apdo
rotos patirties panaudojimo, pritaikymo fazė.

Pirmoji fazė yra palyginamai imlumo bei žinojimo fazė, ant
roji fazė yra palyginamai suvokimo fazė, trečioji fazė yra paly
ginamai veikimo, mokėjimo, darbo fazė2): jeigu pirmoje 
fazėje vaiko interesų centrą bei linkmę sudaro turinio vertybės 
ri todėl objektyvinis pradas palyginamai vyrauja prieš subjektyvinį, 
individualinį, kūninis pradas — prieš sąvokinį pradą, jausminis pra-

J) K. Schmeing, Der Sinn der Reifungsstufen. 19392.
*) Žiūr. E. Kohler und I. Hamberg, EntwicklungsgemaBer Schaf- 

fensunterricht als Hauptproblem der Schulpadagogik, Wien und 
Leipzig, 1932.
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das — prieš protinį pradą, juslinis — prieš sąvokinį etc., antroje 
fazėje, atvirkščiai, vaiko interesų centrą bei kryptį sudaro esmės 
vertybės ir todėl subjektyvinis, vidinis, individualinis pradas, pa
lyginamai vyrauja prieš objektyvinį, išorinį, refleksija prieš emociją, 
pagava prieš paprastą įspūdžių išgyvenimą etc., tai trečioje fazėje 
vaiko interesų centrą bei kryptį sudaro prasmės, meno bei 
veiklos vertybės: šalia objektyvinio, empyrinio gyvenimo inte
resų iš vienos pusės Jr individualinio gyvenimo iš antros pusės pa
bunda ir gaivalingai pradeda reikštis gimininiai, bendruo
meniniai instinktai bei interesai, šalia jausmo iš vienos pusės ir 
proto iš antros pusės, pabunda ir gaivalingai pradeda reikštis valią, 
siekianti veiklos bei heroiškų žygių; šalia juslinio pasaulio iš vienos 
pusės ir sąvokinio pasaulio iš antros pabunda lakios kūrybinės fan
tazijos ir svajonių pasaulis, gražiausiom varsom ir pasakingumu 
gaubdamas visą jaunystės laikotarpy etc.

Pirmoje fazėje žmogus bręsta kaip gamtinis individas, antroje 
— kaip i nd i v i d u a 1 y b ė , trečioje kaip pastarųjų dviejų išsily- 
ginimas, t. y. charakteris, ketvirtoje gi — kaip visų trijų pas
tarųjų vienybė bei harmonija: kaip asmenybė. Tokiu būdu kaip 
pirmosios dvi ūgio fazės paruošia sąlygas bei sąstatinius elementus 
charakterio pasauliui ir brendimui, taip lygiai pirmosios trys ūgio fa
zės paruošia sąlygas bei sąstatinius elementus asmenybės pasauliui 
ir jos brendimui, sudarydamos lyg tris pakopas į žmogaus prigimties 
ūgio atbaigimą.

Jeigu pirmoji fazė yra išgyvenimo imlumo, žinojimo fazė, ant
roji — suvokimo fazė, trečioji — mokėjimo fazė, tai ketvir
toji — kūrybos fazė, kaip pastarųjų trijų fasių sintezė K ryba 
suponuoja ir žinojimą, ir išmanymą, ir mokėjimą, nes kūrybinis aktas 
suponuoja, visu pirma, tam tikrą kūrybinės medžiagos pasisavinimą 
bei turėjimą (materialinė kūrybos pusė), antra, pasisavintos bei turi
mos medžiagos tam tikrą individualų apipavidalinimo būdą bei formą 
pagal aukštesnę idėją (formalinė bei idealinė kūrybos pusė), trečia, 
darbą, darbo techniką bei jos laipsnišką apvaldymą (techninė, meninė 
kūrybos pusė).

Iš to, kas pasakyta, gali būti aišku, kodėl pirmoji ūgio fazė yra 
vyriaujamai auginimo fazė, antroji fazė — mokymosi fazė, 
trečioji fazė — lavinimo fazė, ketvirtoji fazė — asmenybi- 
n i m o bei auklėjimo fazė. 1. Auginimo fazė apimo vyraujamai 
vaikų darželius bei šeimos ugdymą. 2. Mokymo bei 
švietimo fazė (6—12, 7—14) — elementarinės bei pradinės 
mokyklos. 3. Lavinimo fazė — vidurines mokyklas bei žemesnįjį ar 
vidurinį profesinį paruošimą. 4. Galop asmenybinimo bei at-
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baigiamoji ugdymo fazė — aukštąsias mokyklas bei aukš
tąjį profesini pasiruošimą (universitetai, akademijos, intitutai 
ir t.t.1) ’■

Senasai ugdymo organizacijos pastatas buvo tarsi namas be paties 
fundamento: vaikų darželiai buvo^išiungti iš mokyklų organizacijos 
plano. Dar nebuvo suvokta, kad pirmoji ūgio fazė turi grindžiamo
sios reikšmės ir kaip tokia sąlygoja visą vėlesnę raidą ir jo sėkmin
gumą — ne tik fiziniu, bet ir psichiniu požvilgiu. Atjungti auginimą 
nuo švietimo, lavinimo be* auklėjimo reiškia atimti ugdymui gamtinį, 
materialinį pagrindą.

Normalus išorinės, arba viešosios, mokyklų organizacijos pasta
tas turi lyg keturis aukštu^ bei laipsnius, kurie yra glaudžiame tar
pusavio priklausomybės santykyje. Vieno kurio nors ugdymo laipsnio 
sėkmingas pertvarkymas bei reforma čia yra galima tik tuo atveju, 
kada turimą prieš akis visa viešosios mokyklų organizacijos sąranga ir 
yra suvokiami šios sąrangos giliausi psichologiniai pagrindai bei 
principai. Mūsų jau paminėtoji Vienos pedagogų mokykla, susispie
tusi daugiausia apie prof. Karl ir Charlotte Buehlerius, išeidama iš 
pamatinių vaikotyros duomenų bei išvadų ir išmėgindama tų išva
dų teisingumą tiek laboratoriniais, eksperimentiniais bandymais, tiek 
betarpiškoje mokyklinėje praktikoje, panaudojant, kiek tik galima, 
pačių mokytojų patirtį, viena iš pirmųjų nustatė sąryšį tarp ūgio 
fazių bei vaiko interesų iš vienos pusės ir ugdymo laipsnių bei funk
cijų iš antros ir tokiu būdu formulavo pagrindinius pedagogijos 
principus.2).

Pats aukščiausias ugdymo bei ugdymo organizacijos principas yra 
kūrybiškumo bei asmėnybingumo principas, nes tai, kaip 
matėme, yra pats aukščiausias žmogaus prigimties ūgio principas. 
Bet kaip kūrybinis aktas, imant bendrai, savo esme suponuoja 1. tu
rinį, 2. formą, 3. techniką arba 1. žinojimą, 2. išmanymą, 3. mokė
jimą, taip lygiai kūrybiškumo principas pedagogikoje suponuoja tris 
kitus pagrindinius principus.

1. Išgyvenimo bei patirties principą,
2. Koncentracijos bei vieningumo principą, . . '
3. Darbo principą. (

*) Red. pastaba. Mūsų supratimu auginimas, mokymais, lavinimas ir 
auklėjimas yra ugdymo funkcijos, bet ne chronologinės fazės aria 
tarpsniai. Jos visos yra kiekvienu metu ir visuose tarpsniuose tik
tai kiekvieną sykį kitaip. Nelaikome todėl tiksliu autoriaus atskirų 
funkcijų siejimą su atskiromis ugdymo institucijomis.

2) Žiūr. E Kohler, K. Reininger, I. Hamberg, EntwicklungsgemaBer 
Schaffensunterricht als Hauptproblem der Schulpadagogik. Leip
zig 1932. H. Hetzen, Kind und Schaffen. Jena, 1931.
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Išgyvenimas bei patirtis yra materialinis bei turininis ug
dymo principas, kęncentracija bei vieningumas — formalinis 
principas, darbas — techniškasis principas, pagaliau kūrybiš
kumas — visumos, atbaigimo, intogracijos principas.

Šie keturi išvardintieji principai — tai keturi ugdymo organiza
cijos, vienu žodžiu pedagogijos, kertiniai akmenys. Jais remiasi visas 
keturlaipsniškas ugdymo organizacijos pastatas ir būtent:
',1. Pirmasis ugdymo laipsnis, arba vaikų darželio pedagogija/vy

raujamai turi būti organizuojama išgyvenimo, džiaugsmo, žaismo 
principu. Kiekviena vaikų darželio pedagogika, kuri išjungia žaismą 
arba jį stengiasi pakeisti darbingumo, koncentracijos, disciplinos 
principais, prasilenkia su pagrindiniais prigimties ūgio dėsniais. M, 
Montessori vaikų darželių pedagogika kaip tik ir susilaukė priekaištų 
iš psichologų bei pedagogų pusės dėl to, kad jinai nepalieka vietos 
žaismui1). Šie priekaištai toli gražu dar nepasako, kad M. Montes
sori sistema yra be nuopelnų. Reikalas čia eina apie tai, kad Mon
tessori išgyvenimo bei žaismo principą per anksti iškeitė į darbo 
principą, kuris, kaip matysime, turi būti vyraujantis aukštesniame, 
būtent trečiame, ūgio laipsnyje. Už Montessori sistemos sėkmingumą 
puikiai kalba, sakysime, vad. Dalton-planas, t. y. ugdymo sistema, 
1905 metais pirma kartą išbandyta ir įvesta Daltono mieste, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, vėliau radusi didelį pritarimą ir dirvą anglo
saksų kraštuose. Jos kūrėja yra Helen Parkhurst, buvusi Montes
sori asistentė. ’ -

Žaismas, kaip pasirodo, turi gilią ne tik psichologinę, bet ir onto
loginę prasmę, jis neatskiriamai siejasi -su ritmo ir kūrybos reiš
kiniu.2). Be žaismo prado nėra kūrybos prado. Tiek žaismas tiek 
kūryba yra laisvas, spontaniškas, savaiminigas, džiaugsmo ir savęs 
užimiršimo lydimas, visų žmogaus jėgų pasireiškimas. Štai kodėl tiek 
žaismo tiek kūrybos metu žmogus ne tik nuvargsta, bet ir maloniau
siai pasilsi. Tarp žaismo iš vienos pusės ir kūrybos veiksmo iŠ antros 
stovi darbas, tarsi tiltas'perėjimui iš vieno į antrą. .Darbas yra są
moningas jėgų eikvojimas, siekiant tam tikro iš anksto užbrėžto, 
prieš akis turimo tikslo bei pez u 11 a t ų. Darbo vyksmas neturi

*) S. Hessen, Frobel und Montessori, „Die Erziehung" Jhrg. 1, 1925.
H. Hecker und M. Muchow, Fr. Frobel und M. Montessori. 
Leipzig, 1932s.

s) Žiūr. K. Groos, Die Spiele der Menschen, Jena. 1922; H. SchliefJer, 
Der Rhythmus dės Lebendigen, Jena. R. Bode, Rhythmus in der 
Leibeserziehung, Mūnchen, 1925; E. Jacques — Dalcroze, Rhyth
mus, Musik und Erziehung, Basei, 1921; M. Tepp, Die Vernunft 
dės Leibes. Lauenberg; H. Winter, Der rhythmische Mensch, Ru- 
dolfstadt, 1922; F. Klatt, Schopferische Pause, Jena. J. Huizinga, 
Homo ludens. 1941s.
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spontaniškumo, savaimingumo, laisvo, gaivalingo džiaugsmo išsilie
jimo, čia trūksta to asmens bruožo, kurį randame žaismo bei kūry
bos akte. Varžymas bei išorinės prievartos pradas skiria darbą nuo 
žaismo ir kūrybos. Jausmas čia pastatomas proto žinybon bei kont- 
rolėn, subjektas palenkiamas paaukojamas objektui, paaukojamas sie
kiamam tikslui ar rezultatui. Kūryba — būdama, iš venos pusės, 
aukščiausio laipsnio laisvė, savaimingumas, džiaugsmingumas, išgy
venimas ir jame užsmiršimas, išeinant iš savęs ir visiškai pasineriant 
į išorinį objektą bei daiktą, iš antros pusės, aukščiausio laipsnio 
koncentracija, sąmoningumas, susitelkimas, grįžtant ir visiškai 'pasi
neriant į save patį bei savo vidų, iš trečios pusės, aukščiausio 
laipsnio tikslingumas, einant prie siekiamo tikslo bei norimų rezul
tatų tiek sąmoningų tiek pasąmoninigų kelių, t. y. pačiu visapusiš- 
kiausiu ir todėl umiausiu keliu, — yra aukščiausia norma bei laips
nis, tiek jausmo, tiek proto, tiek valios pasireiškimą Vienos 
mokyklos atstovų prof. K. Buehler, Ch. Buehler, E. Koehler, K. Rei- 
ninger, L. Hamberg, E. Burger ir kt., žodžiais tariant, kūrybinis aktas 
yra sintezė trijų pamatinių žmogaus bręstančios prigimties saviraiš
kos lyčių: 1. žaidimo, 2. mokymosi, 3. darbo. Štai, išeinant iš kūry
bos bei asmenybingumo idealo kaip iš aukščiausio ugdymo organi
zacijos' principo, nustačius kūrybos akto pagrindinius vejksnius ir 
įžvelgus jų tarpusavinį sąryšį, darosi aišku, kodėl vaikų darželio pe
dagogija, paremta žaismo bei išgyvenimo principu, verta tokio didelio 
dėmesio, kodėl žaismo bei išgyvenimo pedagogika statytina šalia mo
kymo bei darbo pedagogikos, kodėl žaidimo organizavimas pirmame 
amžiaus septynmetyje yra toks pats svarbus dalykas, kaip mokymo 
organizavimas antrame amžiaus septynmetyje ir darbo organizavimas 
trečiame amžiaus septynmetyje.

Vaikas pirmame savo septynmetyje turi išsižaisti, išsikrykštauti, 
išsidžiaugti: jis juk yra kosminės visatos dalelytė, gyvenanti jos 
ritmu bei pulsu. (B. d.)

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Dr. A. Ramūno straipsnyje' „Pedagoginių mokslų krizė ir nauji ke
liai", be smulkesniųjų, įsibrovė šios, prasmę iškreipiančios, korektū
ros klaidos:

Nr. 1.
23 psl. 12 eil. nuo x viršaus atspausdinta: Atskiros moder

niosios mokyklos reformos nieko nereiškia. Kol šiomis reformomis 
sąmoningai nėra ruošiama didžioji revoliucija, kuri turi paversti griu
vėsiais visą dabartinę ugdymo sistemą taip kad neliktų akmens ant 
akmens, taip, ...Turi būti: Atskiros moderniosios mokyklos refor
mos nieko nereiškia, kol šiomis reformomis nėra ruošiama sąmoningai
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didžioji revoliucija, kuri turi paversti griuvėsiais visą dabartinę 
ugdymo^ sistemą taip, kad neliktų akmens ant akmens. Taip,...

23 pis. 14 eil. nuo apačios atspausdina: Kaip būtų pagaliau. 
Turi būti: Kaip būtų gera pagaliau. 23 psl. 9 eil. nuo apačios 
atspausdinta: ...o rimtas vertė paieškoti.. Turi būti: o 
rimtas galvas vertė paieškoti. 24 psl. 21 eil. nuo apačios atspaus
dinta: atokiau nuo pasaulio stovinčiam žmogui. Turi būti: ato
kiau nuo pedagoginio pasaulio stovinčiam žmogui. 26 psl. 9 eil. nuo 
viršaus atspausdinta : vedė žmonija aršiausių karų. Turi būti: 
vedė žmonija prie aršiausių karų. 28 psl. 11 eil. nuo viršaus at
spausdinta: suveda ugdymą į didaktiką. Turi būti: suveda 
ugdymą į švietimą, o pedagogiką — į didaktiką. 28 psl. 14 eil. nuo apa
čios atspausdinta: ...tai ugdymas yra atitolinimas... Turi 
būti: ... tai humanistinei mokyklai ugdymas yra atitolinimas ... 
32 psl. 2—3 eil. nuo viršaus atspausdinta: lyginamoji pedago
gika — ši nauja aušra, daug žadanti ugdymo maksiu šaka. Europos 
žemynui yra dar tik pačioje užuomazgoje, Turi būti: Lyginamoji 
pedagogika — ši naujausia, daug žadanti ugdymo mokslų šaka Euro
pos žemyne yra dar tik pačioje užuomazgoje

Nr. 2.
33 psl. 8 eil. nuo apačios atspausdinta: gilintis iš esmės į pe

dagoginių mokslų reviziją. Turi būti: gilintis iš esmės j pedago
ginių mokslų pačius pagrindus, darant stropią ir sąžiningą visų peda
goginių teorijų reviziją. 34 psl. 8—9 eil. nuo apačios atspaus
dinta: Gyventi reiškia... jaučiant ir veikiant, veikti jaučiant ir 
mąstant. Turi būti: Gyventi reiškia ir jausti ir mąstyti ir veikti 
kartu, jausti mąstant jr veikiant, mastyti jaučiant ir veikiant, veikti 
jaučiant ir mąstant. 35 psl. 8—10 eil. nuo apačios atspausdinta: 
pedagogika siaura ta žodžio prasmė, t. y. pedagogika kaip mokslas, 
iš vienos pusės, ir pedagogika, t. y. pedagogika kaip menas iš antros 
pusės. T u r i b ū t i : pedagogika siaura to žodžio prasme, t. y. peda
gogika kaip mokslas, iš vienos pusės ir pedagogi ja, t. y. pedago
gika kaip menas, iš antros pusės. 37 psl. 17 eil. nuo viršaus atspaus
dinta: ar būtų tų mokslų pritaikymas. Turi b ū t i : ar būtų tik 
vieno kurio nors iš tų mokslų pritaikymas. 38 psl. 20 21 eil. nuo 
viršaus atspausdinta, jtelpa ir natūralistinė ir humanistinė ir 
religinė pedagogika. Turi būti: jtelpa ir natūralistinė ir huma
nistinė ir sociologistinė ir religinė pedagogika. 40 psl. 21 eil. nuo apa
čios atspausdinta: neišsemia sąvokos. Turi būti: neišsemia 
ugdymo sąvokos. 42 psl. 16—18 eil. nuo viršaus atspausdinta: 
Pirmas klausimas yra išeities taškas pedagogijai. Turi būti: Pirmas 
klausimas yra išeities taškas pedagogikai, antras __ pe
dagogijai.___________________________________________________ ,
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Dr. Bonifacas Pasiliskis

PEDAGOGAS IR TALENTU ATRANKA s
Talentų atranka yra visada kėlusi pedagoginiame pasauly rūpes

čių. Tai yra ir dėkinga pedagogo misija mokykloje. Kad talentų 
atranka sėkmingiausiai sekasi mokykloje, yra nesunku suprasti. Mo
kykloj susitelkia jauni polėkiai, jaunų sielų aspiracijos, jauni siekimai 
ir ieškojimai. Kai kurių kraštų mokyklose talentų atrankos politika 
yra net pareigos pobūdžio nuostatais įsakyta ir nustatyta. Lietuvoj 
šis aktualus reikalas buvo pamirštas. Kiek būtume per savo laisvo 
gyvenimo metų pasirinkę mums reikalingų talentų iš visų mokyklų, 
sodžių! Tik paskutiniais Lietuvos Nepriklausomybės metais Kaune bu
vo susitvėrusi pedagogų valdyba, kurios uždavinys buvo varyti mo
kyklos talentų atrankos politiką. Kad tas kilnus darbas būtų radęs 
tinkamą paramą ir pripažinimą iš administracinės pusės, to negaliu 
tvirtinti. Tasai pedagogų būrelis jau buvo išsiuntinėjęs visų rūšių mo
kykloms aplinkraščius ir šiam reikalui nurodymus, spaudoj atsišau
kimus ir t. t. To sąjūdžio pačią pradžią sunkino klaidinga pažiūra, 
kad talentai „išsimuš* patys. Toks tegimas nėra pilna tiesa, nes ne 
visi talentai turi dar „papildomą" talentą „išsimušti" per sunkias 
gyvenimo sąlygas. Talentai, kokie jie bebūtų, kurie yra patys išsi
mušę, gerai žino, kiek reikia ir laiko talento ugdymui. Todėl mes 
galime konstatuoti faktą, kad visa gausybė talentų išsimuša pavė
luotai, arba besimušdami praranda sveikatą. Jau ne sykį esame gir
dėję graudinančių prakalbų ir straipsnių apie mirusius be laiko ta
lentus „gyvenimo kovoje* ir jų amžiną atilsį apgailėdami. Tačiau te
gu ir paradoksalu, tačiau tūli visuomenininkai po tokių savo grau
džių prakalbų grįžę ir toliau atstovavo tą netobulą pažiūrą, kad ta
lentai išsimuša patys.

Tokia klaidinga pažiūra sudarė negatyvią reakciją prieš organizuo- \ 
tą sistematintą talentų atrankos politiką ir sąjūdį. Be to ne bereikš
mis buvo ir tas faktas, Kad talentų nemėgo ypač tie, kurie laikėsi 
protekcinio vadovavimo ir į kiekvieną iškylantį talentą žiūrėjo, kaip 

į į savo pirmavimą ir posto svyr avimą. Tokių santykių ir primityvių 
pažiūrų liga pagimdydavo ir kitą ligą — naikinti, terorizuoti ir žlug
dyti iškylančius talentus, t. y. savo konkurentus, vartojant ir prie
mones, išeinančias iš salioninio etiketo. Tai yra atnešę mūsų kraštui, 
mūsų mokslui, menui, vaidybai dažnai ir eilei kitų sričių dideliu ir 
neišperkamų nuostolių.
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Todėl mes nebegalime guostis apgailestavimais, o turime eiti pla
ningu ir organizuotu klaidų atitaisymo keliu — jas pradėdami šalinti 
jau čia, nes Tėvynėje mūsų klaidų atitaisymais niekas nesirūpina. 
Specialistą galima išmokyti paruošti, talentą reikia išugdyti. Nesant 
ugdymo sąlygų, daug talentų žūva arba iš talento teišauga vidutinis 
specialistas ypač tada, kai jis kovoje už būvį praranda reikalingą im- 

' pulsą, energiją, sveikatą. x

Talentų reikia mums visose srityse — mokslininkų, dailininkų, 
muzikų, rašytojų, dainininkų, aktorių, diplomatų, politikų, visuome
nininkų kurie visi turi tautą išlaikyti jos didžiųjų siekimų ir 
idealų kelyje.

Taigi ir pedagogas kiekvieno mokinio asmeny mato kokį nors 
vieną iš šių talentų, tegu ir miniatiūrinėje užuomazgoje.

Pirmasis talento ieškojimo momentas yra stebėjimas. Peda
gogas visa laiką stebi savo kiekvieno mokinio sielą, jo palinkimus, 
siekimus. Jis mato, kuo tas mokinys labau domisi, kas jo sielą pa
traukia, kaip ir į kokius reiškinius jis reaguoja. Toksai mokinio kon- 
centravimasis prie vieno kokio nors dalyko, ar siekimo iš
ryškėja gana anksti. Jau pirmose klasėse atsiranda „filosofų", „ma
tematikų", „muzikų", „menininkų" ir 1.1.

Antrasis laipsnis yra jau pastebėto talento skatinimas. Moky
tojo pagalba čia yra pirmaeilės reikšmės. Tasai skatinimas tegali būti 
pradžioje labai atsargus, ypač tokiais atvėjais, kada pirmose klasėse 
mokinys nėra dar pilnai suradęs savo gabumų ar palinkimų. Peda
goginėj praktikbj yra žinoma, kad’ pirmose klasėse išryškėję mokinių 
talentai — gabumai aukštesnėse klasėse „pasikeičia" visai į skirtin
gus ar net priešingus talentus. Tokiam pasikeitimui kartais pakanka 
kokio didesnio pergyvenimo, sujaudinimo ar imponuojančio patrauk
lumo ir jau jauna siela susikoncentruoja naujo poveikio įtakoj ir joj 
subręsta.

Visai išaiškėjus mokinio talentui, pedagogo uždavinys yra pasida
ryti tokio talento asmenišku draugu r mokinio gabumus vedžioti po 
jo srities pasaulį, teikti jam vis naujus horizontus ir naujomis gali
mybėmis patraukti jauną sielą į tas sritis, kuriai ji rodo intereso ir 
natūralaus palinkimo.

Mes turime eilę gimnazijų, kur būriai jaunų sielų kopia į mokslo 
viršūne* Mūsų lagerių ir kolonijų koncentruotas gyvenimas padeda 
išryškėti įvairiems talentams, palinkimoms, sugebėjimams. Tokios są
lygos apryškiria ir jaunesniųjų veidus. Bet ir čia netenka pamiršti 
antros pusės — masė ne tik išryškipa ir iškelia talentus ir asmenybes, 
bet ji taip pat linkusi talentus ir asmenybes sunaikinti. Iš toxišplau-
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kia ir mūsų jaunuomenės auklėtojų — pedagogų kita graži ir atsa
kinga pareiga — saugoti nuo nuasmenėjimo. Toji pareiga yra pasi
dariusi vietomis labai aktuali ir verta didelio užakcentavimo!

Talentų atrankos darbą pedagogams turi lengvinti ir visa mūsų 
kultūrinio susiorganizavimo sistema ir pati visuomenė. Toji kultūrinio 
susiorganizavimo sistema mūsuose nėra be trūkumų ir spragų. Toji ap
linkybė tačiau nemažina mūsų idealiųjų pedagogų rūpestingumo ir 
pasišventimo, kurio jie tiek daug mūsų mokyklose yra iki šiol parodę. 

‘ Talentas negali būti lygiai traktuojamas su bukaprotiškumu. 
Darbštumas negali būti lygiai seikėjamas su tinginyste. Jei taip yra, 
nebėra skatinimo, kaip vienos iš talentų išbujojimo priemonių. 
Taigi visos paramos, pašalpos, globos turi turėti aiškų laipsniavimą — 
talentui daugiau dėmesio, daugiau paramos, globos, negu bukapro
tiškumui, ypač jei jis yra tinginystės padaras. Darbštumui daugiau 
pagalbos, didesnė stipendija, negu tinginystei ar „vaikštinėjimui". 
Tokia sistema skatntina ir vyresnio amžiaus besimokančiųjų tarpe; 
ji yra naudinga ir žadanti daugiau pasekmių. Čia turi talkinin- 
kuti ir mūsų visuomeninės įstaigos, globos ir stipendijų fondai, nu- t 
statydami aiškiai laipsniuotas pašalpos ar stipendijos gavimo teisykles. 
Iki šiol esame čia klydę ir savo reikalo pilnai nepasvėrę. Stipendijoms 
gauti nebuvo nustatyta jokių kriterijų ir viskas ėjo iš geraširdiško 
lietuviško „įkvėpimo".

Į tą talentų atrankos ir globos darbą turėtų įsitraukti ir visi mūsų 
ansambliai, chorai, meno studijos, vaidybinės trupės ir visi kiti ' 
kolektyvai, kuriuose geriau kaip bet kur išryškėja talentai. Ir tie 
kolektyvai yra iškasę nevieną gabųjį, bereikia tik „iškastuosius" glo
boti, remti, skatinti ir vis naujus atrasti.

Baigdamas noriu pažymėti, kad mūsų šviesūs pedagogai savo 
taurią ištrėmimo misiją supranta, lygiai supranta ir tą didelę savo 
atsakomybę talentų atrankos ir ugdymo srityje. Šiomis eilutėmis te
norėjome tą gražų mūsų pedagogų uždavinį suaktualinti, nes sunkioj 
ištrėmimo kelionėje daugelį dalykų pamirštame be blogos valios. 
Atrinkdami ir globodami talentus, visi auginsim savo visoms kultūros 
sritims uolius ir produktingus darbininkus, padidinsim savo mokslo 
meno, muzikos, dainos ir kt. kultūros sričių garsą ir už savo Tėvy
nės ribų. ' •
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Dr. C. BražėnasLIETUVIU, TAUTOS ISTORIJOS PERIODIZACIJOS METMENS
1. Reikalas atskirai periodizuoti lietuvių tautos istorijų.

f
Kiekvienas istorijos mokytojas susiduria su svarbiu metodikos klau

simu, kaip' schematiškai išskirstyti visą mokykliniam dėstymui skirtą 
medžiagą? Kokį planą turėti ir mokymo metu mokiniui patiekti, kad 
jis galėtų susidaryti įspūdį apie visą mokomąjį dalyką? Istorija juk 
turi ne tik duoti didaktinių praeities pavyzdžių, vaizdingų ir patrauk
lių pasakojimų iš herojų gyvenimo, bet ji turi suteikti mokiniui 
aiškią pažiūrą į visą praeities istorijos vyksmą. Ji turi psicho-fizi- 
niame priežastingume išaiškinti visą raidą įvykių, turėjusių 
visuomeninės bei platesnės reikšmės. Tam reikia praeitį liečian
čią medžiagą suskirstyti, susisteminti, padalinti ją charakteringomis 
epochomis, periodizuoti.

Jau Kristupas Cellarius 17-tajame amž., pvz., pastebėjo, kad iš 
vienos pusės Romos imperijos griuvimas, jš kitos — Amerikos atra
dimas, savotiškai pradeda ir atbaigia tūkstanties metų tarpą. 
Jis jį pirmasis ir pavadino „viduriniais amžiais". Be abejo, vidu
rinių amžių žmogus savo laiku niekada nežinojo tokio pavadinimo. 
Ir mes juk nežinome, kaip už kelių šimtmečių mūsų laikai bus pa
vadinti. O viduriniai amžiai, ta tariamoji, anot humanistų, „tūkstan
ties metų naktis", buvo imta dar dalinti kas 300—350 m. j anksty
vuosius, tikruosius ir vėlybuosius vidurinius amžius („vidurinių amžių 
ruduo"). Kiekviena tų epochų turi sau žinomą charakterį, savo veidą.

Pasaulio istorijoje ir skiriama daug dėmesio viso praeities vyksmo 
charakteristikai, kelių tūkstančių metų istorijos padalinimui epocho
mis. Savas periodizacijas yra patiekę daugelis žymių istorikų, ras
dami savo tyrinėjimų metu kokį nors „vardiklį", kokią nors reikš- . 
mingesnę idėją, prasimušančią per šimtmečių šimtmečius. Ir K. Lamp- 
rechtas, ir L. Rankė, ir H. Schnuereris, ir eilė kitų žymių istorikų 
yra davę, kaip savo tyrinėjimų rezultatą, žmonijos ar Europos istorijos 
periodizacijas.

Nesileisdami į platų visuotinės istorijos lauką, turime sustoti ties 
lietuvių tautos praeitimi. Štai turime prieš akis Tris ketvirčius tūks
tančio metų, apie kuriuos galime pasakyti, kad lietuvių tauta jau gy
vena istorinį ir valstybinį gyvenimą. Kaip tuos 750 metų skirstyti 
epochomis? Kokius čia galime rasti charakteringesnius tarpsnius?

Visuotinės Europos istorijos matas čia netinka. Kai vakarų Euro
poje jau buvo išsivystę luomai, išaugusi riterija, susikūrę miestai ir 
1.1., lietuvių tauta tada tik pradėjo savo valstybinį gyvenimą. Tad
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Lietuvoje nėra tikrų vidurinių amžių, o humanizmo ir reformacijos 
tik vėlybos apraiškos. O rusų istorija nė tų dviejų dalykų (huma
nizmo ir reformacijos) nežino. Lietuvai tačiau nepritaikomas ap
šviestasis vakarų absoliutizmas, nes jis klesti ten tuo metu, kai 
Lietuva—Lenkija yra perdėm bajorų respublika (Rzeczpospolita), ku
rioje" jie turi visas teises, bet mažiausia pareigų. Lietuvai nepritai
komos ir daugelis kitų visuotinės istorijos sąvokų, specialiai nukaltų 
terminų ar charakteristikų. Archivaras —- istorikas Dr. K. Forst- 
reuteris, rašydamas apie vokiečių ordino ir Rusijos santykius viduri
niais amžiais, tuos vidurinius amžius rusams veda iki pat 
Petro Didžiojo (1689-—1725). Keistai skamba tai. Bet kur tada tų 
vidurinių amžių pradžia?

Lietuvių tautos istorijoje apie vidurinius amžius galima -kalbėti 
tik žvelgiant iš vakarų Europos' istorijos. Tiesa, Lietuvoje pa
žįstamas savotiškas feodalizmas, miestų magdeburgijos, cechai ir 1.1., 
bet tikrų vidurinių amžių nėra, kaip jų dar labiau nėra, sakysim, 
Siaurės Amerikos istorijoje, teprasidedančioje trimis šimtmečiais vė
liau už lietuvių tautos istoriją.

Tad lietuvių tautos istorijai reikia savos, atskiros periodizacijos 
taip, kaip ją turi daugelis kitų tautų. Pirmiausia reikia atsakyti i 
elementarišką klausimą: kaip atskirti mūsuose priešistorinius laikus 
nuo istoriškųjų? \

2. Priešistorinių ir istorinių laikų riba.
Nevienodai yra pradedami istoriniai laikais Lietuvių tauta vakarų 

Europos labai vėlai tebuvo „atrasta". Juk pirmosios dvi kronikos 
(Henriko, vad. Latviu ir Eilėtoji Livonijos kronika), kurios apie 
lietuvius jau daug ką parašo, — o ne vien tik jų vardą pamini, yra 
iš 13-tojo amž. Rusų „lietopisi" (metraščiai) ir anksčiau jau yra 
minėję lietuvius, ryšium su dažnais jų puolamaisiais žygiais.

Lenkas Julijus Latkowskis savo monografijoje apie Mindaugą 
(„Mendog krol litewski") buvo pirmasis (1892) padaręs išvadą, jog 
lietuvių tautos susivienijimas Mindaugo valdžioje yra įvykęs tarp 
1226 ir 1236 (Saulės, kautynės). Šitoji data buvo vėliau pastoviai mi
nima, pateko ji ir į vadovėlius. Tačiau toji pažiūra -buvo reikalinga 
revizijos. Istorinis bei valstybinis tautos gyvenimas prasideda anks
čiau negu Latkowskis manė. Varšuvos universiteto docentas, H. Pasz- 
kiewiczius 1930 m. lenkų istorikų 5-jame suvažiavime (Varšuvoje), 
savo įdomiame referate („Litwa przed Mendogiem"), yra visu rimtu
mu iškėlęs problemą, jog n e Mindaugas yra Lietuvos suvienytojas. 
Lietuvos valstybė atsirado dar prieš jį. Eilėtoji Livonijos kronika, 
pvz., kalba jau ir apie Mindaugo tėvą, kaip apie galingą ir stiprų, 
nors nemini jo vardo.
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Lietuviai savo valstybę yra sukūrę dar anksčiau negu atsirado 
ir vokiečių ordinas Prūsuose (1230) ir, gal būt, kalavijuočių ordinas 
Ljvonijoi (1202). Neteisinga yra todėl buvusi Kijevo istoriko V. An- 
tonovičiaus ir kitų juo sekusių pažiūra, būk lietuviai susijungę vals- 
tybėn vokiečių pavojaus akivaizdoje. Šitoks aiškinimas ir pas mus 
įprastas, ir atrodo iš paviršiaus gana logiškas. Lietuviai susivieniję 
krūvon iš baimės, išvydę savo brolių (prūsų ir latvių) likimą.Taip buvo 
dažnai rašoma, taip buvo dažnai sakoma, ir nuolat pabrėžiama toji 
baimė, kada lietuvių tauta ėmusi „mąstyti" apie reikalą su
sijungti (žr. V. Antonovičiaus: Vytenis ir Gediminas, 1919 vert, iš 
rusų: Monografiji po istoriji zapadnoj i jugozapadnoj Rossij, I, 1885). 
Iš tikrųjų tas pavojus iš kryžiuočių ordino pasidarė ne anksčiau rea
lus kaip pačiame 13-tojo amž. gale. Anot kronisto Dusburgo tik 1283 
teprasidėjo karas su lietuviais („ .. . incipit bellum Lethowinorum"). 
O Livonijos ordinas tada nesudarė dar stiprios pajėgos. Apskritai lie
tuviai prieš jį visuose 13-tojo amž. žymesniuose susitikimuose (1236, 
1260, 1263, 1270), išeidavo laimėtojais. Lietuvos valstybė gimė ne 
priešų baimės įtakoje. Ji kilo pati iš savęs. Tas susivienijimas 
vyko dar tuo metu kai dar negrasė joks pašalinis veiksnys. Kai vie
nas didesnis ir vis stiprėjąs kunigaikštis, šalia kitų įgijęs reikiamos 
persvaros, pagaliau įgavo pastovią tendenciją savo valdžią vis di
dinti ir didinti, vyko tautos vienijimasis vieno tokio kunigaikščio 
valdžioje. Tuo būdu pagaliau jis apjungė dešiniojo Nemuno ir Ne
ries plotų lietuvius. Įdomiai aiškino vieno valdovo atsiradimą Lie
tuvoje Pil. Klymenko (Altpreussische Forschungen, 1929), vaizduoda
mas tą vienytoją, kaip stambiausią agrarą — žemės valdytoją, iš- 
varinėjantį -kitus — mažesnius žemvaldžius.

Šitaip atkeliant istorinių laikų ir valstybės gimimo pradžią anks
čiau, -žinoma, tą seniausią, dar prieš Mindaugą suvienytą valstybę 
nereikia vaizduotis tose ribose, kokiose ji buvo, pvz., vakariniame šone 
nuo Melno taikos (1422). 12-tojo amž. Lietuva, rusų metraščių „Litva", 
yra nekas kita kaip Nemuno aukštupio ir Neries plotai, su stipria 
tendencija kreiptis į rytus, nes dar anksti prieš Mindaugą lietuviai 
buvo įkėlę koją į rytų plotus.

Kiekvienu atveju Lietuvos valstybė yra senesnė /negu mes papras
tai ją laikome. Lietuvių tautos valstybingumo pradai siekia 12-tąjį 
amžių. Ten ir yra istorinių laikų pradžia. Tad nenuoseklūs yra 
Lietuvos proistorės chronologijoje tie mūsų proistorikai, kurie vis dar 
priešistorinius laikus nukelia iki pat 13-tojO* amž. vidurio (naujasis 
geležies amžius 800—1250), kai Lietuva jau turėjo mažiausiai pusę 
amčiaus valstybingumo tradicijų ir stovėjo ant pat slenksčio prieš 
Mindaugo krikštą (1251) ir jo karūnaciją (1253).

Lietuvių tautai nuo 12-tojo amž. galo, jeigu ne nuo šimtmečio
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pusės (1150), prasideda istoriniai laikai. Juk jau pakanka to, 
kad Lietuvai visas vakarų Europos ankstyvasis ir tikrasis viduramžis 
priklauso į priešistorinius laikus. Ir Karoliaus Didžiojo laikai, ir 
kryžiaus karų pradžia Palestinon, ir Hohenštaufenų kovos su popie
žiais (bent jų pirmoji pusė) yra Lietuvai dar miglomis pridengta.

Tiek dėl priešistoriniu laikų pabaigos. Šiaip jau priešistoriniai 
laikai Lietuvos plotui archeologų yra gana ryškiai amžiais suskirstyti. 
Patiekiu tą chronologiją, kuri figūruoja prof. Dr. J. Puzino ir Dr. 
M. Gimbutienės veikaluose. Manome, kad ta chronologija yra rei
kalinga mūsų pedagogams.

3. Priešistorinių laikų paskirstymas.
I. Senasis (paleolito) akmens amžius (iki 8000m.

pr. Kr.) Lietuvoje beveik nepažįstamas. Tiesa, Rytprūsiuose kaimy
nystėje yra rasta iš 18.000—14.000—-12.000 metų pr. Kr. žmogaus g y- - 
v e n i m o ženklų' Bet ir mūsų krašte, pietų-rytų Lietuvoje yra ži
nomi paleolito radiniai, nors jų chronologija galutinai nenustatyta. 
Lygiai taip pat nežinome, kokios kilmės buvo to krašto gyventojai — 
klajokliai, medžiotojai ir augalinio maisto rankiotojai.

II. Vidurinis akmens (mezolito) laikotarpis (8000 
iki 3600 m. pr. Kr.) turi daug ryškesnių pėdsakų Lietuvoj. Yra rasta 
nemažai titnaginių dirbinių paupiais, ypač paliai Nemuną smėlio 
krantuose. Žinomos kultūros: titnaginė mikrolitinė (smulkioji) — 
mažyčiai dirbinėliai iš titnago (strėlės, rėžtukai, peiliukai, gremž
tukai- grąžteliai ir t.t.), kaulinė kultūra (žeberklai, raginiai kirviai, 
kapliai, durklai ir t.t.).

III. Naujasis akmens (n e V> 1 i t o) amžius 3600—1800 m. 
pr. Kr.) rytiniam Pabaltijui yra paskirstomas dar į du laikotarpiu:

a. Sukinės keramikos laikotarpis (3600—2000). Tos kultūros atsto
vai yra ugrofiniškos kilmės tautos, dar nežinančios žemės darbo ir 
gyvulių auginimo. Atsiranda virimui puodai, aptinkami charakteringi 
gintariniai dirbiniai (žmonių ir gyvulių figūrėlės), primityvūs akmens 
dirbiniai (be skylės kotui). Dar ir tos kultūros žmonės turėjo būti 
klajokliai, medžiotojai, žvejai.

b. Virvelinės keramikos laikotarpis (2000—1800 m. pr. Kr.). Po 
Sukinės keramikos į mūsų kraštą ateina indoeuropiečių kultūros ban
ga. Jai labiausiai charakteringi virveliniu būdu puošiami puodai. 
Netrukus (apie 1800-sius metus) ji ima vis labiau darytis savarankiš
kesnė, pasireikšdama akmens kapliais (žemei dirbti) su gyvatės gal
vos pentimi, vėliau bus žalvariniai kirviai ir t.t. Toji kultūra išsiski
ria tam tikrame plote, ir ji yra priskiriama baltų protautei. Jos ri
bos gana plačios: vakaruose net iki Persantės (už Vyslos Pamaryje), 
šiaurėje iki Dauguvos, o rytuose, kaip iš vėlesnių duomenų aiškėja.
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baltų protautės ribos bus ėjusios iki Okos ir Volgos aukštupio, pie
tuose siekdamos Pinsko balas. Išskyrus rytinę sieną, visos kitos 
sienos galima apytikriai nustatyti pagal tuos naujos formos „gyvat- 
galvius kaplius* žemei dirbti. Be žemės darbo pažįstama jau tada 
ir gyvulininkystė.

IV. Bronzos amžius (1800—500 m. pr. Kr.) prasideda Lietu
voje, kai iš pietų ateina metalas, bet kultūroje lūžio nematyti. Ypač 
baltų protautėje vyksta didesnis savarankėjimas. Aiškiau pastebimi 
prekybiniai ryšiai su tolimais kraštais (Pietų Rusija, Maž. Azija). 
Aptinkame ne mažai importuotų dirbinių. Pažįstama gintaro pre
kyba. Pilami labai gražūs pilkapiai („milžinkapiai").'Dirbiniai darosi 
gana meniškos formos, atsiranda net įvairesnių daiktų, pvz. skustu
vai, pincetai. Ypač papuošalų žymiai daugiau. Aptinkami amatininkų 
lobiai (dirbtuvių liekanos).

V. Geležies amžius (500 m. pr. Kr.—1200 m.) g a 1 1150 m.?) 
po Kr. dalinamas dar į keturius laikotarpius:

a. Ankstybasis geležies amžins (500—0 pr. Kr.). Apie 500 m pr. Kr. 
šiaurės Europą pasiekia pirmieji geležies dirbiniai. Tačiau iki 
pirmųjų amžių po Kr. kultūra žymiai sumenkėja. To priežastimi bus 
buvęs prekybos kelių nutrūkimas, pasėkoje ilyrų, keltų ir germanų 
karų (4—3 amž. pr. Kr.) Todėl baltų kraštas eilę šimtmečių gyvena 
atsiribojęs, be jokių kaimyninių kultūrinių paskatų. Žymiai mažiau 
metalinių dirbinių. Pastebimas rytinių ir vakarinių baltų išryškė
jimas, nors „geležies" ir „plieno" vardai visų, trijų kalbų (lietuvių, 
latvių ir prūsų) pažįstami. Rytų Lietuvoje aptinkami g y v e na
ro i e j i piliakalniai.

b. Senasis geležies amžius (0—100 m. po Kr.). Po pirmųjų amžių 
po Kr. kultūra vėl staiga pakyla. Metaliniai dirbiniai klesti. To 
priežastis — prekybos santykių atgyjimas, ypač su Romos provinci
jomis (Tacitas). Gausus Romos importas (pinigai, papuošalai), bet 
daug dirbinių, kurių formos labai įvairėja, gaminama vietoj; išsi
vysto amatas, reiškiasi kilčių diferenciacija.

c. Vidurinis geležies amžius (400—800 m. po Kr.). Kultūrinio nu
trūkimo nėra, nes viskas vystosi toliau. Apskritai nuo virvelinės 
keramikos laikų, tai yra, nuo baltų protautės atsiradimo Pabaltijyje, 
jokio etninio pasikeitimo nematyti, kultūra tolygiai vystosi. Kai 
Europoj vyksta tautų kraustymasis, baltai ramiai sau gyvena. Iškyla 
dar didesnė diferenciacija. Nuo 5—6 amž. jau galima kalbėti apie 
tokias kiltis: lietuvius, žiemgalius, lietgalius, sėlius. Kuršiai, kaip 
atskiras vienetas, yra žinomi net prieškristiniais laikais. Prūsai tada 
irgi buvo diferenciavęsi. Apie jų kiltinį susiskirstymą Rytprūsuose 
galima kalbėti nuo 1000 metų prieš Kr. Vėlesniais laikais (apie 600 m.
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po Kr.), žinomi baltų santykiai su skandinavais, su arabais (dir- 
hemos) — nuo 800 metų ir vėliau.

d.*Vėlybasis geležies amžius (800—1200 ir 1150 m. ?). Jei viduri
niame geležies amžiuje dar, palyginti, nedaug tėra importinės me
džiagos, tai vėlybasis (naujasis) geležies amžius rodo vėl didelį 
materialinės kultūros šuolį. Sitų laikotarpį charakterizuoja preky
biniai ir kariniai santykiai su vikingais. Kiek anksčiau kultūriai 
paskatai ėjo iš vakarų ir pietų, tiek dabar jie eina iš šiaurėš. Ypač 
išsiskiria iš kaimynų (slavų) savo turtingumu lietuvių kultūra. 
Didelis medžiaginės kultūros įvairumas. Salia daugybės įvairių formų 
įrankių ir papuošalų, randama svarstyklių (svarelių), numirėjiai pa
puošiami apyrankėmis ir kitais papuošalais, ginklais, išpuošiami net 
laidojamieji žirgai. Daug piliakalnių; krinta į akis militarinis 
kultūros pobūdis. Yra žinomi rašytiniai šaltiniai (Wulfstanas, 
Ibrahimribn-Jakub, Rimbertas, po kelis Sv. Adalberto—Vaitiekaus ir 
Sv. Brunono iš Kverfurto gyvenimų aprašymus, Bavarijos geografas, 
Adomas Bremenietis, Helmholdas ir t.t.).

Priešistoriniai laikai periodizuojami išeinant iš grynai išori
nių aplinkybių, pagal tai, kokios rūšies medžiagos vartotos žmo
gaus įrankiams ir daiktams. Kokiu būdu istorinius laikus periodi
zuoti Lietuvoje?

4. Nevienodas pagrindas septynių ir pusės amžių periodizacijai.
Lietuvių tautos istorijai 'perijodizuoti nėra dar išdirbta vieno ir 

aiškaus nusistatymo, nors vadovėliuose ir yra įvestos ir jau skaitosi 
nusistovėjusios įprastinės chronologinės laikotarpių datos. Jos, be 
abejo, gerai žinomos:

I. Nuo istorinių laikų pradžios 1200 ar 1150 ? iki 1385 (Krėvės 
aktas) ar 1386—87 (Jogailos tapimas Lenkijos karaliumi, Lietuvos 
krikštas).

II. 1385—1569 (Liublino unija) ar 1572 (Gedimino dinastijos pa
baiga).

III". 1572—1795 (paskutinysis Lietuvos—-Lenkijos padalinimas).
IV. 1795—1915 (vokiečių okupacijos pradžia) ar 1918 (nepriklau

somybės paskelbimas vasario 16-tąją). -
V. 1918—1939 (sovietų įgulų įvedimas Lietuvon) ar 1940 VI. 15 d. 

(sovietų okupacijos pradžia).
VI. Nuo 1940 metų iki šiol (okupacijų laikotarpis).
Tos datos, ypač kiek liečia mūsų senąją praeitį, yra taip nusi

stovėjusios mūsų galvose, kad atrodo, kitaip ir būti nebegali. Tiesa, 
tos datos kartais atidalinamos tarpais. Pvz., Dr. A. Šapoka „Lietuvos 
istorijoje" 1572—1795 metų, palyginti, ilgą laikotarpį padalino:

I. Ponų ir bajorijos viešpatavimo laikotarpis 1572—1668 (Vazų 
dinastijos galas).

\
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f II. Laikotarpis bendrojo sugyvenimo su Lenkija (1668—1795).
Bendrai šitoji periodizacija iš esmės yra teisinga, kai padedama 

pagrindan pati lietuvių tautos v a I s ty bingumo idėja, t. y., ne
priklausomybės išsivystymas, jos stiprėjimas, silpnėjimas, žlugimas 
ir vėl atsistatymas. Ta periodizacija yra grynai politinė. Ji 
težiūri tik pačios valstybės politinės raidos ir neatsižvelgia į pačios 
tautos vystymąsi. Ji išryškina ir akcentuoja santykius su Lenkija, 
nes seniausiais laikais ji žiūri labiau Lietuvos ir Lenkijos, Lietuvos 
kunigaikščiu ir Lenkijos karalių santykiavimo. O naujausiais lai
kais jai terūpi valstybės atsistatymas. •

Išeinant iš lietuvių tautos socialinių, kultūrinių bei ūkinių 
santykių, reikėtų paminėti, jog praeityje toks grynai tik kunigaikš
čių vadovaujamos politikos momentų paisymas, gali neatsižvelgti j lie
tuvių tautos vystymąsi, jos kultūrinę raidą. Juk ir po Krėvės akto, 
lygiai kaip ir po 1569 m. unijos, pačios lietuvių tautos gyvenine 
neįvyko tokių pasikeitimų, dėl kurių reikėtų daryti naujas epochas. 
Apskritai po Liublino unijos, net sukūrus bendrus organus (karalius, 
seimas, senatas) tik pamažu vyko lietuvių bajorijos sluoksniuose ar- 

i tėjimas į lenkų politines institucijas, jų kultūrą, ir jis pastebimas 
labiau tik Vazų valdymo gale. Tačiau plačioji liaudis, didžioji tautos 
dalis, kuri nesudarė tikrosios to laiko visuomenės, negyveno visais 
tais politiniais ir visuomeniniais reikalais.

Bet ar buvo dalykų, kurie keitė jos gyvenimą? Buvo. Čia 
norėčiau iškelti kaip galimybę naują mūsų tautos istorijos dali
nimo pagrindą, visai nepretenduodamas į galutiną ir atbaigtą tos 
praeities paskirstymą. Priešingai, būtų labai gera, kad periodizacijos 
klausimas būtų toliau nagrinėjamas. Čia norime drauge iškelti tuos mo
mentus, kurie" užsitarnauja ypatingo akcentavimo ir mokykloj.

Jeigu žvelgti į pačios lietuvių tautos istoriją, reikia surasti tokį 
dalyką, kuris gali būti „vardikliu" charakterizuoti besikeičiantiems 
tautos gyvenimo santykiams. Lietuvių tautos ir jos kultūros isto
rijoje lietuvio santykis su jo valdomąja žeme, yra svarbus 
veiksnys. Per mažai priduodame reikšmės mes, žemdirbių — ūkinin
kų tauta, tam žemės momentui praeityje. Juk mūsų istorija nėra 
rinkinys kokių nors abstrakčių idėjų ir vardų, susietų pagal kokius 
nors kategoriškos istorijos imperatyvus. Praeities žmogus yra stip
riai įaugęs. į žemę. Net ir religingasis vidurinių amžių žmogus buvo 
stipriai į žemę atsirėmęs, kad galėtų pasiekti dangų (žinomas tada 
posakis „homo economicus"). Todėl ir į lietuvio ryšį, kuris jį jungė 
su žeme, reikia labiau atsižvelgti.
y Koks buvo tas santykis ir kaip jis keitėsi,-yra pagrindinis klau
simas, kuris gali leisti mūsų istorijoje pravesti naują periodizaciją 
ir duoti tokią charakteristiką, kuri, tiesa, kad ir nebūtinai paduo-
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dama ką nors nauja, išryškintų kai kuriuos įdomius ir per maža 
akcentuojamus lietuvių tautos praeities momentus. Tiesa, jie neturi 
nieko bendra su karo įvykiais, nė su dviejų ar daugiau vaŽstybių tarp
tautiniais santykiais. Jie nėra taip pat dinastijos ar valdovo gy
venimo svarbūs įvykiai. Bet vis tik jie turi platesnės visuomeninės . 
reikšmės visai tautai.

5. Lietuvių tautos istorijos periodizacija.
Vedant lietuvių tautos istorijos periodizaciją pagal vietinių gy

ventojų santykį su žeme, galima surasti tokias ryškesnes epochas:
I. nuo priešistorinių laikų pabaigos (ca. 1200 ar 1150?) iki Kazi

miero privilegijos bajorams — 1447. (
II. Nu6 tos valstiečių būklę sunkinančios privilegijos iki Žygimanto 

Augusto „valakų" reformos įstatymo —1557.
III. Nuo „valakų" reformos iki didžiojo maro Lietuvoje — 1710.
IV. Nuo to maro iki valstiečių paliuosavimo iš baudžiavos—1861.
V. Nuo baudžiavos panaikinimo iki nepriklausomos Lietuvos že

mės reformos — 1919.
VI. Nuo žemės reformos iki žemės nacionalizacijos — 1940 m.

liepos 21 d. «
VII. Nuo žemės nacionalizacijos iki šiandien.
šitokis Lietuvos ūkininko santykių su žeme keitimasis 750 

melų laikotarpyje leidžia sudaryti septynias istorinių laikų epochas. 
Skirstyme, kaip jau minėta, atsižvelgiama ne į valdovų dinastinius 
ar tarpvalstybinius santykius, bet į kitimą, vykusį pačiame žemdirbių 
tautos viduje. Beje, juk ir bajorai, ir didikai Lietuvoje — žemval
džiai, kad ir netiesioginiu būdu, buvo žemdirbiai. Pabandykime 
dabar kiekvieną epochą charakterizuoti, ieškodami ir kitų charakte
ristikos momentų.

I. Pirmoji epocha (—1447) socialiniu atžvilgiu charak
terizuojama luomine, diferenciacija. Bajorija išsivysto į atskirą luo
mą, savo privilegijomis (1387, 1413, 1434, 1447) aiškiai atsirubežiavusi 
nuo valstiečių. Toje reikšmingoje 1447 m. privilegijoje socialiniu at
žvilgių yra svarbūs trys dalykai: 1. bajorų valstiečiai perduodami vi- 
siškai savo ponų valdžiai ir pririšami prie žemės (pabėgę grąžinami),
2. valstiečių teismas iš kunigaikščio valdininkų („dzietzkie") pereina 
bajorų valion, 3. bajorų valstiečiai atleidžiami nuo visokių pareigų 
valstybei ir nuo piniginio mokesčio „sidabrinės", suprantama, tas 
prievoles rezervuojant pono labui. Tai tiek socialiniu atžvilgiu.

Kultūriniu atžvilgiu įvyksta reikšmingas persilaužimas. Nuo 
rytų kultūros Lietuva nusikreipia. Iš Algirdo laikų kryžkelės pagoniš
koji LietuVa pasuka į lotyniškąjį (Romos) krikštą. Bet ji priima jį n> 
iš ginkluotą „misijų teoriją" atstovaujančio ordino. Politiniu at
žvilgiu yra tai energingas gynimasis prieš vakarų agresiją, sėkmingai

62



atlaikant ant Nemuno linijos. Dauguma didžiųjų susikirtimų su or
dinu yra lietuvių laimėjimai (1236, 1260, 1270, 1410). Herojiškasis ir 
pagoniškasis patriotizmas — Gedimino ir Kęstučio laikai (Pilėnai 1336, 
Streva 1348, Kauno išgriovimas 1362, Rudava 1370). Reikšminga Ne
muno ir kitų paupių pilių gynimosi sistema. Pasinešimas j militarizmą. 
Bajorų luomo karinis įpareigojimas ir kolonizavimas naujose žemėse 
(Vytautas). Sėkmingas rytų erdvės tvarkymas: rusų apgynimas nuo 
totorių jungo ir šiems užtvaros sudarymas. Kulminacinė Lietuvos eks
pansija į rytus Vytauto ir Kaziųiiero laikais (1449 amžinoji taika su 
rusais). Pagaliau Krėvos aktas (1385) ir unijinių santykių raida (Ostro- 
vas, Vilnius, Horodla, Žygimanto Kęstutaičio aktai) iki reikšmingo fak
to, kai didysis Lietuvos kunigaikštis Kazimieras drauge tampa ir 
Lenkijos karalium (1447). ,

II. Antroji epocha (1447—1557) socialiniu atžvilgiu yra 
bajorijos stiprėjimas valstiečių sąskaiton^. Dirbamosios žemės didini
mas reikalauja dvare daugiau darbo rankų. Kultūriniu atžvilgiu dar 
ryškesnis pasukimas į vakarų kultūrą. Pirmieji lietuviai vakarų 
Europos universitetuose jau Kazimiero laikų gale. Pradžios mokyklų 
ženklai .(Vilnius). Paviršutiniškos krikšto pasėkos — stiprios pago
nybės liekanos. Protestantizmo bangos užliejimas. Politiniu at
žvilgiu — kovas su ordinu pakeičia varginantys karai su Maskva. 
Santykiuose su Lenkija Vytauto „mokykloje" išaugusių bajorų „se
paratistinės" pastangos. Tą epochą atbaigia „valakų" įstatymas 
(„Ustava na voloki"), kuris Lietuvoje iš pagrindų pertvarkė žemės 
ūkio santykius, įvedė iki 20-tojo amž. pradžios išlikusią trilaukio 
ūkio sistemą (žiemkenčiai, vasarojus, pūdymas), suvarė valstiečius į 
kaimus. Nors ta „ustava" ir padarė didelę reformą ir pažangą že
mės ūkyje, pačią žemę išrūšiuodama, tačiau ji pasunkino valstiečių 
santykius su valdoma žeme. Valakų reforma lietė ir bajorus, išsimė
čiusias jų žemes surinkdama krūvon, patikrindama jų bajorystę ir t.t. 
Apskritai tos ūkio sistemos reikšmė pereina žemės ūkio ir kultūros 
istorijos ribas.

III. Trečioji epocha (1557—1710) socialiniu atžvilgiu 
reiškia dar didesnį bajorijos padėties gerėjimą, kai* valstiečių būklė 
dėl dvaruose labai intensyvinamo žemės ūkio (gera kainų konjunk

tūra grūdų eksportui) vis sunkėja, o jų „valakai" skaldomi ir tru
pinami. Kultūriniu atžvilgiu yra svarbus jėzuitų atvykimas (1569). 
Su juo rišami trys dalykai: pirmųjų aukštesnių mokyklų ir pagaliau 
aukštosios mokyklos (Akademijos) Vilniuje įsteigimas (1579), protes
tantizmo galutinas įveikimas ir antrasis Lietuvos krikštijimas — stip
rių pagonybės liekanų naikinimas. Trečiasis Lietuvos Statutas 1588. 
Ryškesnė polonizacija. Politiniu atžvilgiu yra tai ir smulkiosios 
bajorijos artėjimas į institucijas lenkų pavyzdžiu. Liublino unija ir
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joje bei po jos vykstanti kova dėl' valstybinio savarankiškumo. Karaj 
su Maskva, kazokais, turkais ir švedais. Liberum Veto ir valstybės 
deorganizacija. Tą epochą užbaigia švedų karo metu buvęs didysis 
maras 1708—1711, labiausiai siautęs 1710.

To maro padariniai krašto kultūrai, ūkiui, gyventojų skaičiui (iš
mirė trečdalis visų gyventojų) buvo labai baisūs. Prisidėjusios dar ir 
kitos ligos bei badas kraštą dar labiau suniokojo, o vykstančio karo 
metu priešų kariuomenėj daug kur nuteriojo. Dvarų inventoriai ir 
miestų aprašymai po šito maro teikia siaubingus vaizdus. Ir Mažojoj 
Lietuvoj tada žuvo daug lietuvių, o jų vieton buvo atkelti kolonistai — 
vokiečiai. 1710 data lietuvių tautos istorijoj yra labai reikšminga. 
Tiesa, iš esmės lietuvio santykis su žeme nepasikeitė. Bet vis tik po 
maro, dėl darbo rankų sumažėjimo, vyko baudžiavos pasunkėjimas, 
net karališkose žemėse.

IV. Ketvirtas reikšmingas etapas nuo 171 0't ę s i a - 
si iki baudžiavos panaikinimo. Pirmiausia paaiškinimas 
dėl to laikotarpio ribų. Laikotarpio pradžios ribos yra aiškios. Bet 
kur užbaigti? Realiai lietuvio ūkininko ar baudžiauninko gyvenime 
bajoriškosios respublikos žlugimas (1795) mažai ką tepakeitė. Po III-jo 
padalinimo pasiliko galioje, ir Lietuvos Statutas (iki 1842), ir bajorų 
savivalda — pavietiniai seimeliai (iki 1864), ir kitos tos negausios 
visuomenės laisvės, o valstiečių padėtis net pasunkėjo. Nors lai pa- 
radoksališkai skamba, bet žiūrint vietinės tautos akimis neįvyko at
mainų, kurios pakeistų santykius. O jie pasikeitė tik antroje 19-tojo 
amž. pusėj, iš vienos pusės lietuvio ūkininko naudai (1861 paliuo- 
savimas iš baudžiavos), iš kitos pusės tačiau to lietuvio didelei skriau
dai (1864 — spaudos uždraudimas).! .

Sitam laikotarpiui priklauso sunkiausios- baudžiavos laikas: pa
didintas lažo dienų skaičius, visiškai sumažinti „valakai", kad iš dau
giau ūkių dvarui būtų didesnis darbo rankų skaičius (su dalge, kirviu, 
spragilu). Tame laikotarpyje įvyksta kultūrinis sustingimas, ypač 
jo pradžioje. Liaunamas! važinėti j vakarų Europos universitetus, 
pastebimas atsilikimas. jėzuitų mokyklose. Bet tam laikotarpiui pri
klauso ir mokslo suklestėjimas (Edukacijos komisija, Vilniaus univer
sitetas). Politikoje „Aukso laisvių* tąsa. Pačioje laikotarpio 
pradžioje (nuo 1717) rusų įtakos sustiprėjimas, užsibaigęs trijų abso- 
liutistinių valstybių (Rusijos, Prūsijos, Austrijos) įvykdytu’ respublikos 
isšidalinimu (1772, 1793, 1795). Visas tas laikotarpis yra atžymėtas 
su rusais nuolatiniu santykiu, vedančiu pagaliau prie dviejų su
kilimų (1831, 1863).

V. Penktoji epocha (1861 —1919) respektuoja pasikei
tusius lietuvio santykius su jo dirbama žeme, kai tūkstantinės minios 
buvo paleistos iš baudžiavos. Valstiečio tapimas savininku tos že
mės, kurioje jo tėvai kaip baudžiauninkai vargo, pozityviai atliepą
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į visą kultūrinį gyvenimą. Suvalkijoje tas paliuosavimas iš bau
džiavos buvo ankstyvesnis ir truputį kitoks. Visoje Lietuvoje nuo 
baudžiavos panaikinimo veda betarpiškas ryšys į tautinį atgi
mimą, lietuviškąją spaudą Prūsuose, knygnešius. Jų gausius kadrus, 
turėjusius tokios nepaprastos reikšmės lietuvių tautos ir jos kultu, 
ros tolimesniam vystymuisi, sudarė daugiausia valstiečiai, dar taip 
neseniai buvę baudžiauninkai. Politiniu atžvilgiu yra tai nepri
klausomybės idėjos subrandinimas (didysis Vilniaus Seimas, Lietuvos 
Taryba) ir jos realizavimas. Kai 1919 vasarą paskutinė oku
pantų vokiečių liekana apleido Lietuvą, galima kalbėti apie 1918 m. 
vasario 16-tąją skelbtosios nepriklausomybės įgyvendinimą.

Kodėl parinkta užbaigiamąja data 1919? Tada, tiesa, tik dalies 
lietuvių, pirmoj eilėje savanorių, kūrėjų, santykis su žeme keitėsi. 

. Dauguma gyventojų pasiliko tuose pačiuose žemės santykiuose, ku
riuos per porą metų po sukilimo (1863) buvo įgyvendinęs Muravjovas 

' ir jo įpėdiniai. Bet 1919 pradėjo reikšmingą laikotarpį. Pasėkoje 
šitos socialinės reformos, kad ir apžalotos, po 1926 m., buvo maždaug 
už vieną tūkstantį milijonų (milijardą) litų turto grąžinta lietu
viams. Kaip 1795 m. žlugusi respublika buvo perdėm bajoriškas 
tvarinys, taip naujoji Lietuva buvo baudžiavos nusikračiusios tau
tos, ūkininkų ir jų į mokslus išėjusių vaikų phdaras. Šita refor
ma valstietis — ūkininkas bei savanoris — kūrėjas išėjo prieš dva
rininką bajorą. Buvo žymiai apkarpytas nutautusių dvarų savaran
kiškumas ir padarytas nepavojingas jų pasipriešinimas, ugdyti lietu
vių tautinėms aspiracijoms ir kurti savarankiškai kultūrai. Krašto 
ekonominė politika atsistojo apt naujų pagrindų.

VI. Šeštasis laikotarpis trunka nuo 1919 iki 1940 
metų žemės nacionalizacijos, paskelbtos liepos 21 dieną 
Liaudies Seime. Tai yra tautinės kultūros išsivystymo dvi
dešimtmetis, atremtas į plačių sluoksnių švietimą. Visose kultū
rinio gyvenimo srityse jaučiamas sustiprėjimas ar net klestėjimas. Sėk
mingas savo žemės apgynimas nuo bolševikų, bermontininkų ir lenkų 
(1919—1920). Užsienio politikoje Lietuvą kamuoja dvi problemos: 

' Vilniaus klausimasjr santykiai su vokiečiais (Klaipėda). 1940 m. bol
ševikų okupacija pastato Lietuvą, nežiūrint šešių savaičių Laikinosios 
Vyriausybės švystelėjimo (1941. VI. 23 — VIII. 5) į sunkaus gyvenimo 
sąlygas po svetimųjų jungu. Nuo 1940. VII. 21, kai iš pagrindų buvo 
sudarytas nepriklausomos Lietuvos gyvenimas, pasikeitusiuose santy- - 
kįuose kenčianti lietuvių tauta gyvena su viltimi į savo ateitį.

Šitokia būtų nauja lietuvių istorijos periodizacija, keliant užmirš
tus ar per mažai paisomus pačios lietuvių tautos praeities mo- 

/ mentus. Toji periodizacija čia negalėjo būti pilnai ir atbaigtai iš
vystyta, bet ji duoda mūsų požvilgiu! į savąją praeitį naują kryptį.

65

65



St. Batzdukas

IŠ MŪSŲ LINKSNIU MOKSLO
(VI gimnazijos klasei)

I. LINKSNIŲ APIBRĖŽIMAS IR VARDAI.

i Žodžiai sakinyje negali būti bet kaip sumesti — jie ten kiekvienas 
turi savo vietą. Daiktavardžiais, pavyzdžiui, atsakome į tam tikrus 
klausimus, ir pagal tai, į kokį klausimą daiktavardis atsako, kinta ir 
jo formos. Pvz.: 1 Diena dieną moko. 2. Negirk dienos be va
karo. 3. Dienai brėkštant, rytai šviesa tvinksta. 4. Dieną kaulus 
nešioja, naktį žiopso. 5. Viena diena to darbo nepadarysi. 6. Kalinys 
dienoje vieną kartą valgyti tegaudavo. ,

Tos žodžių formos, kuriomis atsakome į klausi- 
muskas,ko,kam,ką,kuo,kame,vadinasilinksniai.

Linksnių vardai yra tokie:

Linksnio vardas | Atsako į klausimą

Vardininkas 
Kilmininkas 
Naudininkas 
Galininkas 
Įnagininkas 
Vietininkas

kas? 
ko? 
kam? 
ką? 
kuo? 
kame?

•

Kai kurie linksniai, kaip ir iš ketvirto pavyzdžio matyti, kartais 
atsako ir į kitus klausimus. Pvz.: 1. Čia skamba po kaimus Birutės 
(kieno?) daina. 2. Žiemą (kada?) brolis, vasarą (kada?) molis. 
3. Broliai išjojo k ar an (kur?).

Lietuvių kalboje linksniuojamieji žodžiai turi dar vieną formą, 
kuri į jokį klausimą neatsako. Ta forma tik kreipiamės į kurj daiktą 
arba asmenį. Pvz.: 1. Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai, kuriuos 
skleidei Lietuvai, mūsų tėvynei? 2. Kilk, saulute, kilk, mieloji 1 
3. Ko liūdi, putinėli, ko liūdi? 4. Jonuk, kelkis, metas rarotų 
eiti. Šita forma taip pat įtraukiama į linksnių skaičių, ir tas linksnis 
.vadinas' šauksmininkas.

II. LINKSNIŲ MOKSLAS IR SINTAKSĖ.
Sintaksė mus moko, kaip žodžiai sakiniui parenkami ir kaip jie 

sakinyje yra derinami. Linksnių mokslas mus moko, kaip 
ir kuriuos linksnius sakinyje reikia vartoti. Štai 
sakinyje, „Tik dangaus negęsta akys sidabrinės, ir sparnas miego ma
lonaus nemigdo tik jaunos krūtinės* veiksniais eina daiktavardžių

66



vardininkai akys ir sparnas, nederinamaisiais pažyminiais— 
daiktavardžių kilnininkai dangaus ir miego, derinamaisiais 
pažyminiais , — būdvardžių vardininkas sidabrinės ir kil
mininkai malonaus bei jaunos, papildiniu — daiktavardžio 
kilmininkas krūtinės. Taigi linksnių mokslas sintaksę pa
pildo, paryškina — yra lyg sintaksės mokslo dalis. Pažiū
rėkime, kurie linksniai kuriomis dalimis sakinyje gali eiti.

1. Veiksniu sakinyje eina vardininkas: 1. Ten už upių plačių 
žiba mūsų pulkai: jie mylimą Lietuvą gina. 2. Sotus alkano 
neužjaučia.

Prie šito veiksnio vardininko gali būti dar kuris ir kitas 
žodis — veiksmažodžio bendratis, padalyvis (abu tie žodžiai sudaro 
sudėtini veiksnį), pvz.: 1. S u 1 i n y s k a s t i nelengva. 2. Man teko 
šeškas gaudyti. 3. Buvo girdėti šunys lojant ir ratai 
bildant. Šių dienų kalboje po veiksmažodžių galima, reikia, 
tenka .. . ir niekatrosios giminės būdvardžių lengva, malo
nu ... su bendratimi dažniau vartojamas jau galininkas, ne vardi
ninkas, pvz.; 1. Reikia skaityti knygas. 2. Maioau darbą 
dirbti. 3. Galima tuos pinigus imti.

2. Tariniu (vardine tarinio dalimi) sakinyje eina a) vardinin
kas: 1. Kaunas yra miestas. 2. Sėsk, būsi svečias. 3. Juoda 
duona ne badas.

Šitas tarinio vardininkas reiškia įprastinį veiksnio darbą, 
įprastinę buitį. Dar keli pavyzdžiai: 1. Jis buvo narsus karys. 
2. Petras buvo geras darbininkas, teisingas žmogus. 3. Aš esu 
mokytojas.. 4. Šitas medis vadinasi ąžuolas.

b) Kai norime pasakyti, kuo kas yra ar dedasi, yra laikomas tik 
tam tikru laiko tarpu, vartojame t a r i n i o įnagininką:, 1. Kad 
būtų gimęs, būtų buvęs vyskupu. 2. Veršiu neblioves jaučiu 
nebaubsi. 3. Tiek aš liepsiu taip daryti, kiek tu kunigu būsi. 
4. Mažas grūdelis didžiu medžiu užauga.

Tarinio įnagininkui vartojami daiktavardžiai su kai kuriais 
veiksmažodžiais — su laikyti, versti, pavirsti, išvirsti, 
tapti, dėti, skirti, daryti ir kt. Pvz.: 1. Jie mane nieku 
laiko. 2, Verčiau žmogum, pavirto sukčium. 3. Kartais ir vil
kai lapėmis išvirsta. 4. Pati egle tapo. 5. Ožio daržininku 
niekas nedės. 6. Jį čia mokytoju skirsią. 7. Nemoku rašyti, ne
moku skaityti, mane karalium daro.

Pastaba, Čia pabrauktas (—7 sak.) vardines tarinio dalis gali 
kai kas ir papildiniais palaikyti.

Turime ir tokių tarinio įnagininko pavyzdžių: 1. Visi jie 
buvo baltomis kepurėmis. 2. Senė ožka buvo stambesnė ir 
didesniais ragais. 3. Prievaizdas buvo ilgais plaukais
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Kai vardine tarinio dalimi eina būdvardis, dalyvis, skait
vardis, įvardis, jis turi būti suderintas linksniu su veiksniu, 
taigi tegali būti vardininkas, ne įnagininkas, pvz.: 1. Tas žmogus 
jaučasi labai laimingas. 2. Jie visada būdavo teisingi. 3. Vai
kas dedasi geras. 4. Jis tariasi gerai darąs. 5. Jis dėjosi ne
matąs. Tėvas buvo pavargęs. 7. Tu eisi pirmas, aš eisiu 
antras. 8. Mano draugas užsirašęs kalbėti pirmutinis. 9. Jau 
kas koks gimė, tas' to k s ir sprogs.

c) Prie žodžių reikia, tinka, galima, naudinga ir kt. 
su veiksmažodžiu būti vartojamas tarinio naudininkas, 
pvz.: 1.Reikia būti geram. 2. Kai kada naudinga būti ir drąsiam.

Tarinio kilmininku pasakome, iš kur daiktas yra kilęs, 
kam jis priklauso, kurių jis turi ypatybių ir kt. Pvz.: 1. Šitas vaikas 
yra jo t ė v o. 2. Šitas arklys — m an o s ū n a u s. 3. Jis labai geros 
širdies. 4. Tas arklys buvo k i ezt ų nasrų.

3.Nederinamuoju pažyminiu sakinyje eina du linksniai: a) daikta. 
vardžių ir įvardžių kilmininkas, b) daiktavardžių įnaginin
kas (su savo pažyminiu ar pažyminiais).

a) Nederinamojo pažyminio kilmininko skiriame 
keletą rūšių:

1. Kilmės kilmininku pasakome pažymimojo daikto kilmę: 
1. Vedžiau močiutės dukrelę. 2. Gerų tėvų vaikai dažniausiai 
taip pat būna geri.

2. S a v y b ė s kilmininku pasakome, kam priklauso pažymi
masis daiktas: 4. Kaimyno rugiai buvo geri. 2. Jo daržas buvo 
didelis.

3. Vardo kilmininku pasakome pažymimojo daikto (veikalo, 
mi/sto, upės, ežero, gatvės ir kt.) vardą: 1. „Dvylikos brolių* 
pasaka visiems, matyti, patiko. 2. Donelaitis savo „Metų" poemoje 
parodo baudžiauninkų gyvenimą. 3. Ar esi kuomet buvęs Vilniaus 
mieste? 4. Vištyčio ežeras yra pasienyje. 5. Buvau „Spindu
lio* spaustuvėje ir „Paramos* krautuvėje. 6. Tais metais gy
venau Šarūno gatvėje. 7. Esu gimęs Meškučių kaime.

4. Kokybės (ypatybės) kilmininku pasakome kurį nors 
žmogaus ar daikto bruožą, ypač jam būdingą: 1. Jis buvo didelio 
darbo žmogus. 2. Man patinka tvirto būdo žmonės. 3. Jis 
geros galvos vaikas. 4. Širdies meilė yra geriausia mokytoja.

Nederinamojo pažyminio kilmininkais dar pasako
me pažymimojo daikto gyvenamąją vietą, parodome, kuo jis išsiskiria 
iŠ kitų daiktų, kuo verčiasi, ką dirba ir 1.1. Pvz.: 1. Ką beveikia 
Raseinių Magdė su Telšių Pliumpiu? 2. Jis miesto žmogus. 
3. Jis mano širdies bernelis. 4. Pirko aukso žiedelį, pynė rūtų
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vainikėlį. 5. Yr svirnely trys dukrelės, plonų drobių audėjėlės, 
žalių šilkų sukėjėlės, našlaitėlių dengėjėlės. »

b) Nederinamojo pažyminio ''fh a g i n i n k u iškeliame 
kurią nors išorinę pažymimojo daikto ypatybę: 1. Turiu peiliuką 
šviesiomis kriaunomis. 2. Keletas vaikų apdriskusiais 
švarkais lakstė gatvėje. 3. Įėjo vienas ponas aukšta skry
bėle. 4. Ar esi matęs žaltį devyniomis galvomis?

4. Papildiniu sakinyje eina keturi linksniai: kilmininkas, 
naudininkas, galininkas, įnagininkas. Šių papildinio 
linksnių skiriamos tokos rūšys:

a) Savybės kilmininkas parodo, kas kam priklauso ar ne
priklauso: 1. Ar jūs žiūrit, ar nežiūrit, aš j ū s ų nebūsiu. 2. Vakar 
kaimyno buvo jau su žiburiu.

b) 1) Naudos ar nenaudos naudininkas pasako asmenį 
ar daiktą, kuriam kas naudingo ar nenaudingo daroma arba pasidaro:
1. Aš j a m kalną pyliau, jis m a n duobę kasa. 2. Virė šeimynai — 
išvirė šuniui. 3. Žmonės kalbėjo, kad tam žemaičiui aitvaras 
visko prinešąs.

2) Paskirties naudininkas parodo asmenį ar daiktą, ku
riam kas skiriama: 1. Tėvas laišką parašė sūnui. 2. Kiekviena 
pušis savo šilui ošia. 3. Saulė visiems šviečia.

3) Įvykio naudininkas parodo asmenį ar daiktą, kuriam 
kas atsitinka: 1. Vakar, girdėjau, tau nelaimė atsitiko. 2. Tik lept 
ir nukrito lapelis k a t i n i u k u i ant uodegytės. 3. Jam arklį vakar 
pavogė. 4. Kaimynui šienas ir javai žuvę.

4) Būvio naudininkas parodo asmenį ar daiktą, kuriam kas 
yra arba ko nėra: 1. Čia jam gera gulėti. 2. Ožkelei linksma 
miške. 3. Ir mums dabar vargas. 4. Ne visa žmogui naudinga.

5) Valios naudininkas pasako asmenį, kurio valia, noru 
kas daroma: 1. Aš jam nerašysiu, kad ir kažin kaip jis prašytų.
2. Tėvas savo turtą išdalijo visiems savo sūnums.

6) Lėmėjo naudininkas pasako asmenį, savo nuomone 
sprendžiantį, kas yra pasaulyje gero ar bloga: 1. Dievui visi žmonės 
lygūs. 2. Girtiems ir ožkos kaustytos. 3. Dabar jaunuomenei 
visi seniai besmegeniai. 4. Seniams dabar nė pakščiai nebegieda.

Pastaba. Tarp šių įvairių naudininkų rūšių kokio didelio skir
tumo nėra: tas pats pavyzdys gali tikti ir keliais atvėjais.

c) 1) Tiesioginio papildinio galininko reikalauja ga- 
liniuotiniai veiksmažodžiai: 1. Mažas keras didį vežimą verčia. 
2. Gera prekė pati save giria. 3. Svetimi dūmai akis graužia. 
4. Moki žodį — žinai kelią. 5. Priešai mūsų brolius šaudo — 
kaip mes galim tylėti nuleidę rankas?!
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Mūsų kalboje daugelis ir negalinniuotinių veiksmažodžių gali eiti 
su šiuo papildinio galininku: 1. Jis kojas nušalo. 2. Jam ranką 
skauda. 3. Sūneli, kur tave aušra aušo, kur tave saulė tekėjo?
4. Jie dabar mokslus eina. 5. Vaikai arklius išjojo į ganyklą.

Tiesioginio papildinio galininkas vartojamas ir su kai kuriais jaus
tukais bei ištiktukais: 1. Te duonos kąsnelį. 2. Se ir tau obuolį. 
3. Tegu juos bala! 4. Aš tau kepurę švilpt!

■2) Dvejybinis galininkas vartojamas taip pat su galiniuo- 
tiniais veiksmažodžiais. Jį sudaro du galininkai: vienas eina papildi
niu, kitas — vardine tarinio dalimi arba pažyminiu. Pvz.: 1. Lapę 
gyvą sugavo. 2. Valdžia paliko klausimą atvirą. 3. Situos, 
vargus ir jūs galit sau lengvus pasidaryti. 4. Padaryk manę 
mokytą ir išmintingą, aš tave turtingą padarysiu. 5. Ir 
atnešė gyvą tą žvėrelį karaliui. ' ,

d) Įnagio įnagininkas parodo įrankį, daiktą, kuriuo kas 
daroma: 1. Šaukštu upės neišsemsi. 2. Tinginys ir kelią koja 
rodo. 3. Mano brolis tavo arkliu išjojo. 4. Piktumu meilės 
neįgysi. Svetimu protu netoli tenujosi.

5. Aplinkybėmis sakinyje eina įvairūs linksniai.
a) Laiko a p 1 i n k y b e i reikšti vartojami šie linksniai:
1) Laiko vardininkas: 1. Tas svečias lankosi k a s m e t a i.

2. Kas viena vasara Lapinas ganė gyvulius. 3. Jau trečia 
diena lyja. 4. Brolis jau visi metai serga.

2) Laiko naudininkas: 1. Duoną taupyk rytojui, ne 
darbą. 2. Situos kiaušinius Velykoms laikome. 3. Skilandį laikyk 
v a s a r a i. 4. Brolis išmoko ir alkanai d i e n a i, ką pelnęs, taupyti.

3) Laiko galininkas: 1. Dieną kaulus nešioja, n a k t į 
žiopso. 2. Gera tiems paukšteliams rudenį išskristi, kad pava
sarėlį gali vėl sugrįžti. 3. Ateik kitą dieną — ir gausi.

4) Laiko įnagininkas: 1. Anuo metu kalbėjo Jėzus.
2. Darbymečiu ir akmuo kruta. 3. Jis ir s e k m a d i e n i a i s mo
kosi. 4. Traukinys išeina aštuoniom! s.

5) Laiko vietininkas: 1. Darbymety ir akmuo kruta.
2. Ar penėsi mane senatvėje? 3. Senovėje kitaip būdavo.

b) Vietos aplinkybė reiškiama šiais linksniais:
1) Vardininku: 1. Jis gyvena trys kilometrai nuo Vil- 

niaus.2tGarliava yra netoli,tiktai aštuoni kilometrai nuoKauno.
2) Įnagininku: 1. Vilką minim, vilkas keliu bėga. 2. Dan

gumi slinko tamsūs debesys.3.Vandeys srovelės bėga šaligatviais.
3) Vietininku: 1. Gera buvo Lietuvoje gyventi. 2. Auk

sas ir purve žiba. 3. Kiaulė lauke dvokia, stale kvepia.
c) Būdo aplinkybė reiškiama šiais linksniais:
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1) G a 1 i n i n k u : 1. Jie buvo truputį nušalę. 2. Vaikas nubėgo 
galiuką ir sustojo.

2) Įnagininku: 1. Jis man balsu ką pasakė. 2. Kareiviai 
eilėmis stovėjo. 3. Prakaitas nuo jo laJLais varvėjo.

Šitie linksniai ir vadinasi būdo galininkas ir būdo įna
gininkas.

d) Priežasties aplinkybė reiškiama įnagi ninku: 
\ 1. Mes juokais trūkome. 2. Ir ponai kartais badu miršta. 3. Jo

nas savo reikalais išvažiavo į miestą. Priežasties įnagi
ninku paprastai atsakome į šiuos klausimus: kuo kas miršta, serga, 
skundžiasi, leipsta, dejuoja, nesitveria?

e) Tikslo aplinkybei reikšti, yra vartojamas:
1) naudininkas: 1. Avis laikome vilnai ir mėsai. 2. Duok 

ir man šį tą a t m i n i m u i. 3. Jų sūnus labai gabus kalboms.
2) naudininkas su bendratimi: 1. Pasisamdė vaikelį 

karvėms ganyti. 2. Esąs pastatytas ir kryžius jo darbams 
atminti. 3. Plytas veža bažnyčiai statyti.

Tikslo naudininką arba tikslo naud’ninką su 
bendratimi vartodami, pasakome, kad tam tikras daiktas ar 
asmuo yra skiriami kuriam tikslui. Tikslo aplinkybei žymėti dar 
yra vartojama ir viena b e n d r a t i s , pvz.: 1. Gavau knygą pasi
skaityti. 2. Šitas arklys geras arti. 3. Dvaro vartai platūs įeiti, 
siauri išeiti. 4. Tas vaikas visai netikęs mokytis.

f) Siekimo aplinkybei reikšti yra vartojamas,
1) k i 1 m i n i n k a s : 1. Kaimynas buvo kirvio atėjęs. 2. Vyrai 

jau pietų pareina. 3. Mokiniai jau išvyko atostogų. 4. Tuoj 
eisiu posėdžio. 5. Prigulė apypietės. 6. Eime lažybų.

2) kilmininkas su bendratimi: 1. Vyrai išėjo žuvų 
"gaudyti. 2. Tėvelis išvažiavo malko; parvežti. 3. Kunigas

^įlipo pamokslo sakyti. 4. Ar eisi į darželį rūtelių sėti? 
5. Leiski, broleli, leiski, jaunasis, močiutės atlankyti.

Siekinio kilmininkas dažniausiai vartojamas su slinkties 
veiksmažodžiais: eiti, vykti, važiuoti, siekti, prašyti 
ir kt. Juo pasakome siekiamąjį daiktą. Siekimo aplinkybe gali eiti 
ir viena bendratis, pvz.: 1. Toks žmogus eitų vogti. 2. Visi 
išvaikščiojo gulti. 3. Aš ateisiu pas tave kieminėti. Taip pat 
šia aplinkybe eina ir siekinys, vienas arba su kilmininku, pvz.: 
1. Jis eina gultų, medžiotų. 2. Ožys nėjo u g n i e s Z1 i e t ų. 
3. Jis išvažiavo arklio pirktų. Bet bendrinėje-literatūrinėje kal
boje siekiniai retai tevartojami — jų vietoj vartojama bendratis: 1. Jis 
eina gulti, medžioti. 2. Ožys nėjo ugnies lieti ir 1.1.

Pastaba. Dabar paprastai sakome: prašau tėvą pinigų, 
ligonis prašė Joną kunigo, kunigas klausė vaiką poterių,
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klausė praeivį kelio ir t.t. Galininku čia pasakome tą asmenį, į 
kurį tiesiog, betarpiškai kreipiamės, o kilmininkas žymi tokį asmenį 
ar daiktą, kurio mes norime ar nežinome, bet norime žinoti. Šitoks 
galininko ir kilmininko skyrimas yra tuo labai patogus, kad jis nie
kados nesukelia dviprasmybės ir įgalina daug lengviau skirti gretimi
nes reikšmes. Sakydami „Jonas prašė Petrą Marytės laiško", su
prantame, kad Jonas kreipėsi į patį Petrą ir prašė Marytei peikiau- - 
sančio laiško, kurį šiuo metu tas Petras turėjo.

6. Kreipiniu eina
a) šauksmininkas: 1. Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai, 

kuriuos skleidei Lietuvai, mūsų tėvynei? 2. Kilk, saulute, kilk, 
miėloji. 3. Čia, vaikeli', kitą sykį badas buvo. 4. Vagie I 
kepurė dega! 5. Oi tu, Dieve, Dievulėli, ką aš padariau!

b) Be kreipinio šauksmininko' kai kada vartojamas ir 
kreipinio vardininkas. Vardininku paprastai kreipiamės . 
tiktai į tokį asmenį, kuris mums atrodo labai paprastas, su kuriuo 
mes dažnai susitinkame, kuriam mes nenorime rodyti kokios pagar
bos. Vardininku žmogus kreipiasi į ką nors ir tada, kai jis iš tikrųjų 
galvoja apie ką kita, o ne apie tą asmenį ar daiktą, į kurį tuo var
dininku kreipiasi: Pvz.: 1. Jonas, ar jau prausei? 2. Padėk Dievs, 
mergele, linų rovėja!

Kreipinio vardininkas kalboje labai retas, daugiausia vartojamas 
kreipinio šauksmininkas. Kreipimasis vardininku dažno gali būti pa
laikytas ir nemandagumo dalyku. Reikia čia dar pastebėti ir tai, kad 
kreipinio'vardininkas dažnai rašte ir kableliu neskiriamas.
III. KITI LINKSNIŲ VARTOJIMO ATVEJAI.

Matėme, kaip linksnių mokslas glaudžiai yra susijęs su sintaksė. 
Daugelis linksnių sakinio dalių vardais yra ir vadinami, pvz.: veiks- • 
nio vardininkas, tarinio vardininkas, tarinio, įna
gininkas, nederinamojo pažyminio kilmininkas, 
tiesioginio papildinio galininkas, laiko į n a g i n i n - 
k.a s, tikslo naudininkas, siekinio kilmininkas ir t.t. 
Sitai suprantama, nes kiekvienas žodis, taigi ir linksniuojama
sis, sakinyje turi turėti savo vietą. Bet yra tam tikrų atvejų, kai 
skirtingi linksniai "yra vartojami dėl reikšminių ar kitų kurių prie
žasčių. Tokius atvejus čia ir iškelsime aikštėn.

1. Kilmininkas
1. Tos pat rūšies kilmininkas. Daikto ypatybė labiau 

pabrėžiama tos pat rūšies žodžio kilmininku, vartojamu prie daikta
vardžio arba būdvardžio, pvz.: 1. Senų senovėje buvę kitaip. 2. Vai
kas išvažiavo sveikų sveikutėlis, o dabar — žiūrėk! 3. Jam ir obuolį 
gražių gražiausią parinko. 4. Per amžių amžius taip bus!
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2. Kilmininkas su neveikiamuoju dalyviu. Nevei
kiamosios rūšjes dalyviai reiškia daikto ypatybę, kuri gaunama iš kito 
daikto veiksmo. Šį antrąjį daiktą sakinyje mes pažymime kilmi
ninku. Pvz.:

1. 2.

1. Tėvas aria lauką. <
2. Vanduo apsėmė dirvą.
3. Baimė pagavo raganą.

Laukas yra tėvo ariamas. « 
Dirva buvo v a n d e n s apsemta. 
Ragana, baimės pagauta, *• 

pradėjo prašytis.

Kiti pavyzdžiai: 1. Šitas arklys mano tėvo pirktas. 2. Drebįi 
vėjo papūstas lapelis. 3. Duona verkia tinginio valgoma.

3. Nusakomasis kilmininkas. Kilmininku vienas daiktas 
palyginamas su kitu, pasakoma, kuriuo atžvilgiu apie daiktą yra kal
bama, ir kt., pvz.: 1. Aš dabar tokia pat didumo, kaip kitos eglės.
2. Vaisiai, didumo sulig galva, krenta iš medžio su triukšmu.
3. Gerumo jis geras, bet visai negudrus. 4. Jis buvo vokietis k i - 
limo. 5. T a u t y b ė s jie lietuviai.

4. Pilnio kilmininkas. Juo pasakome, kad bet kuris tal
pinąs daiktas (troba, duobė, kibiras, ąsotis, maišas ...) pripildo kitų 
kurių daiktų, pvz.: 1. Troba priėjo žmonių, 2. Raganėlė pylė duobę 
žarijėlių. 3. Kibirą pripylė vandens.

šiam kilmininkui labai artimas yra kieky bės kilmininkas : 
jis vartojamas tam tikrais skaičių reiškiančiais žodžiais, pvz.: 1. Krūva 
žmonių stovėjo. 2. Kas pripenės tokią daugybę svečių! 3. Buvo 
daug žmonių, maža maisto. 4. Kiek žmonių, tiek proto.

5. Dalies kilmininkas. Jis vartojamas, kai kalbama apie 
daikto dalį ar apie vienos rūšies daiktų tam tikrą dalinį, kiekį, pvz.: 
1. Rytoj pas juos bus svečių. 2. Valdovas ir pats turėjo vaikų. 
3. Duok man duonos. 4. Ir mes turime vilties, kad į tėvynę 
sugrįšim. 5.'Turėk ir gėdos bei sąžinės. 6. Buvo ten ir pavo
jau s. 7. Ir aš turėjau laimės tą dieną matyti Rimšos „Kovą*.

Dalies kilmininkas vartojamas taip pat laiko tarpui pažymėti, pvz.: 
Duok man peilio (reikia: neilgam, trumpam laikui).

Tam tikrais atvejais galima sakyti dvejaip: reiškiu užuojautą 
(visą) ir reiškiu užuojautos (dalj), turiu viltį (visą) ir turiu 
vilties (dalį), kad ligonis pasveiks/ Taip pat gali būti taisyklingi 
ir tokie posakiai: kada svečiai atvažiuos? (čia kalbama apie žino
mą skaičių, čia turimi galvoje tie svečiai, apie kuriuos jau ir anks
čiau kada buvo kalbėta); jis turi gerus vaikus (kalbama apie tai, 
kad jo vaikai geri); atvažiuodamas ir dukteris atsivežk (visas).

Dalies kilmininkas vartojamas ir su kai kuriais įvardžiais (kuris, 
kas, kas nors...), pvz.: 1. Atsiųsk vaikų kurį. 2. Ar j ų kas

73

73



ateis? 3. Močiute mano širdele mano, katrą man duosi šitų margų 
skrynelių? Taip pat vartojamas ir su aukščiausuoju būdvardžių 
laipsniu, pvz.: 1. Lapinas buvo visų to kaimo senelių seniausias.
2. Liepa viena išsišakojusi, visų medžių aukščiausia. Sį dalies 
kilmininko atveją galėtume pavadnti ir išskirties kilmininku, 
lies iš daugelio tos pačios rūšies daiktų juo išskiriamas tik yie- 
nas kuris.

6. Stokos kilmininkas. Juo pasakome, ko mums trūksta,’ 
stinga, ko mes stokojame, ko mumy reikia, pvz.: 1. Visur mums 
trūksta kultūringų žmonių. 2. Pritrūkau pinigų. 3. Jiems 
tik drąsos trūksta. 4. Nėr man tėvelio dalelei skirti.

7. Neiginio kilmininkas. Tiesioginio papildinio galininkas, 
pakeitus teigiamąjį tarinį neigiamuoju, virsta kilmininko papil
diniu, pvz.:

Galininkas Kilmininkas

1. Turiu knygą.
2. Parodyk aklam kelią.
3. Pasakė į akis teisybę.

Neturiu knygos.
Aklam kelio neparodysi.
Nesakė į akis teisybės.

Kiti pavyzdžiai: 1. Nevesk ožio į daržą — ir pats įkops. 2. Nė 
arklys arklio nekaso dykai. 3. Aš čia nė vienos dienos neiš
būčiau. 4. Nesutiksime atiduoti nei mažiausio savo žemės ga
balėlio. 5. Nesisekė aprūpinti visųreikalų.

Tiktai laiko galininkas, kuriuo atsakome į klausimą kada?, po 
neigiamųjų veiksmažodžių kilmininku nekados nepavirsta, pvz.: 1. Ne
reikia šventą dieną dirbti. 2. Kitą kartą taip nedaryk.

2. Naudininkas.
Naudininkas su padalyviu. Padalyvis rodo veiksmą, ku

riant atsitinkant ar atsitikus, vyksta ir antras veiksmas. Taigi pada
lyvis vartojamas kalbant apie du daiktus, to veiksmo vykdytojus. 
Vieno veiksmo vykdytojas čia paprastai pasakomas vardininku, kito — 
naudininku. Pvz.: Pučiant žiemių vėjui, oras atšąla. 2. Lietui 
lyjant, Jonas išvažiavo. 3. Saulei tekant, sukilo visi į darbą.

3. Galininkas.
Nusakomasis galininkas vartojamas su neveikiamaisiais 

dalyviais tiksliau sakinio minčiai nusakyti, pvz.: 1. Ir šimtą duotas 
klumpa. 2. Mūsų šunelis b e t k ą paduotas ėda. 3. Džiaugias kaip 
žirgą dovanotas. 4. Rėkia kaip galą daroma:

Plg. nusakomąjį kilmininką.
4. įnagininkas.

1. Nusakomasis įnagininkas sakomas kalboje tiktai su 
■ tikriniais daiktavardžiais, ir jam reikšti vartojami daiktavardžiai
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vardu, pavarde, antrašte, pvz.: 1. Naumesty buvo račius, 
vardu Pričkus. 2. Gyveno čia kitąkart toks žmogelis, pavarde 
Perkūnas. 3. Ar esi skaitęs Žemaitės apsakymėlį, antrašte „Ru
dens vakaras"?

Plg. nusakomąjį kilmininką ir galininką. .
2. Draugės įnagininką vartojame su keliais veiksmažodžiais 

būdvardžiais: geninas, nešinas, vedinas, velkinas, ve
žinas... Pvz.: 1. Piemuo eina žąsimis geninas. 2. Motina ėjo 
vaiku nešina. 3. Kur jis nuėjo šunimis vedinas? 4. Įėjo vaikas 
virbu velkinas. 5.' Atplaukė jau ir laivas kariuomene vežinas.

5. Vietininkas
a) Vietininkų skirtybės

Senovėje lietuvių kalboje buvo ne vienas vietininko linksnis, bet 
keturi. Kai kurie iš jų yra išlikę tarmėse (pvz., rytų aukštaičiuose) 
dar ir dabar. ,

1. Esamieji vietininkai
a) vidaus: 1. Vakar buvau miške. 2. Žvirblaičiai maudosi 

smėlyje. 3. Kaip danguje, taip ir žemėje.
Tai yra paprastas vietininkas, dabar vartojamas kalboje.
b) pašalio: 1. Mano tėvelis jau D i e v i e p. 2. Vakar buvau 

k u n i g i e p. 3. Elgeta gulėjo v ar t uos em p.
Sis vietininkas bendrinėje lietuvių kalboje dabar nebevartojamas. 

Vietoj jo vartojamas galininkas su prielinksniu pas arba kilmininkas 
su prielinksniu prie: pas Dievą, pas kunigą, pas va r t u s , 
p r i e v a r t ų. Jis plačiąu randamas mūsų senovės raštuose, dabar 
kur-ne-kur vartojamas rytų aukštaičių.

2. Einamieji vietininkai:
a) vidaus: 1. Broliai išjojo k a r a n. 2. Eik šalin! 3. Nusi

kaltėlį ties o n šaukė. 4. Eikite paežerėn, kad kuri karvė avi- 
žosna nenueitų. 5. Ką tan žodin atsakei? 6. Visi suėjo vidun.
7. Lapinas nulindo k r ū m u o s n a. 8. Dabar laumės nebevilioja vaikų 
p i r t y s n a.

Sis vietininkas ir dabar mūsų kalboje vartojamas. Bet vietoj jo 
dažnai pasakome ir galininką su prielinksniu į: į karą, į šalį, 
į paežerę ir 1.1.

b) pašalio: 1. Petras jau Dievo p nuėjo. 2. Jau viskas eina 
galop. 3. Rudeniop saulė mažiau įkaitina. 4. Eik velniop. 
5. Diena vakarop, metai galop. 6. Negalime ateiti V i e š p a - 
tiesp Dievop. 7. Pridėjo galą vinies rankosp (= prie rankos).
8. Ir tarė Jėzus žydump.

Sis vietininkas bendrinėje kalboje beveik nebevartojamas. ^Jis pla
čiau terandamas tik senovės raštuose, kai kur ir šiandien pasakomas 
rytų aukštaičiuose.
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b) Vietininkų lentelė*.

Vietininkai Galūnės Pavyzdžiai
Es

am
ie

ji

vidaus

■ ✓

viepask.: -e, -yje, 
-oje, -ėję, 
-uje . . .

daugisk.: -uose, *-ose, 
-ėse .

kaime, brolyje, 
jūroje, drobėje, 
sūnuje ...
kaimuose, jūrose, 
drobėse.. .

pašalio
-iep
-uosemp

Dieviep 
vartuosemp

'i? 
s

vidaus

vienask.: -an, -in, 
-on, -ėn, 
-un . . .

. daugisk.: -osna, -ysna, 
-uosna. . .

karan, pilin, 
rankon, upėn, 
vidun ...
avižosna, pirtysna, 
krūmuosna . . .

ei
c

M

pašalio

•

-op 
-iesp 
-osp
-ump

Dievop
Viešpatiesp 
rankosp 
žydump

Pastaba. Žodžiai šalin, galop, rudeniop (rudenop), 
v e In-i o p , buvę senovės vietininkai, šių dienų kalboje laikomi prie- 
veiksniais, nes jie yra virtę formomis, atitrukusiomis nuo daiktavardžių 
formų. _ " 1 x

c)Vietininkoklaidos.
Matėme, kad vietininkas Vartojamas daugiausia vietos, retai 

laiko aplinkybei. Dažnas, šito nepaisydamas, jį vartoja ir kitais 
atvejais, bet toks vartojimas yra netaisyklingas, nes nesutinka su mūsų 
kalbos dėsniais. Čia duodama praktikos reikalui vien kita tokia klai
da, kartu nurodant, kaip reikia taisyklingai pasakyti.

1. Jie daugumoje lietuvių sūnūs — daugiausia. 2. Valdi
ninkai daugumoje gyvena gerai — daugumas valdininkų ... 
3. Tikrumoje jis yra labai turtingas — iš tiesų, iš tikrųjų.

76

ii

76



4. Gavo avansą 100 litų s u m o j e — gavo avansą 100 litų sumos 
(arba: 100 litų avansą). 5. Kario karjerą pradėjo leitenanto laips
nyje — laipsniu. 6. Išėjo knyga lietuvių kalboje — lietu
vi ų k a 1 b a. 7. Klintis kai kada pasitaiko kristalo pavidale — 
pavidalo. 8. Žmonių pasakymai suprantami nevienoje pras
mėje — nevienoda prasme. 9. Vyriausybė principe pri
tarė — iš principo. 10. Galutiniame rezultate jis nieko 
nelaimėjo — g a 1 ų g a l e. 11. Jj rado girtame stovyje — gir
tą. 12. Nelaimė tame, kad nesame tvirti — nelaimė ta, kad... 
13. Mirusieji laidojami viršutiniuose drabužiuose — vir
šutiniais drabužiais. 14. Visame jie yra kalti — dėl 
visko (arba: viskuo). 15. Visuose atvėjuose pasirodėme 
atsparūs — visais a t vėjais. 16. Vietoj to, kad dirbtų, jis 
nuėjo gulti — užuot dirbęs, jis nuėjo gulti. 17. Laike pa
mokų nereikia dairytis — pamokų metu, per pamokas... 
IV. ŽODŽIAI, REIKALAUJĄ TAM TIKRŲ LINKSNIŲ

Tokių žodžių, kurie vartojami tik su tam tikrais linksniais, mūsų 
kalboje yra gana daug. Mūsų reikalui teks paminėti tik tuos, kurie 
yra dažnesni arba kurie nevisadoą taisyklingai kalbinėje praktikoje 
vartojami. Kai kur čia reikės kiek susidurti ir su prielinksnių dalyku.

1. Kilmininko reikalauja šie veiksmažodžiai: baidytis, bijotis, 
gailėtis, gėdytis, klausyti, laikytis, lenktis, nustoti, netekti, paisyti, 
prisižiūrėti, saugsti, sergėtis, žiūrėti ir kt.

Pavyzdžiai: 1. Kruvino kiekvienas baidos. 2. Bijok tu Dievo I 
3. Aš tavęs gailiuosi, Viešpatie, pasigailėk mūsų 1 4. Dabar turėsi ir 
pats savo darbo gydytis. 5. Kas tėvo motinos neklauso, valgo 
duoną sausą. 6. Mes turime laikytis įstatymų. Važiuodamas lai
kytis kelio. 7. Mėšlo lenkis ne dėl baimės, bet dėl smarvės. 8. Jis 
nustojo viso savo turto. 9. Kare žmonės sveikatos, gyvy
bės ir turto netenka. 10. Mano pabarimų ji visai nepaiso. 
11. Prisižiūrėjęs visokių gražių dalykų parodoje, jis nenorėjo 
ir namo eiti. 12. Saugokis nelaimės! 13. Sergėkis j o 1 14. Ir 
j o žiūrėk. Pažiūrėk arklių, kad kur nenueitų.

2. Naudininko reikalauja šie žodžiai: atstovauti, tarnauti, nu
sikalsti, nusidėti, turėti įtakos ...

Pavyzdžiai: 1. Jis mūsų draugijai atstovauja. 2. Mergaitė tar
navo geriems ponams. 3. Žmonės dažnai nusikalsta įstaty
mams. 4. Žmonės nusideda Dievui. 5. Maironis turėjo įtakos 
mūsų literatūrai. Jis yra jiems įtakus (įtakingas).

3. Galininko reikalauja šie veiksmažodžiai: atitikti, įsimylėti, 
pasiekti, paveikti, skaudėti, veikti...

Pavyzdžiai: 1. Atitiko kirvis kotą. 2. Lietuviai svetur ne vienas
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įsimyli ir svet mtautes. 3. Jie pagaliau pasiekė tikslą. 4. Tas 
įvykis labai j į paveikė. 5. Vakar man labai skaudėjo galvą. 6. Rū
kymas blogai veikia s ve i k a t ą.

Pastaba. Pasakymai įsimylėti į ką, paveikti į ką, 
veikti į ką... laikomi klaidomis.

4. Įnagininko reikalauja šie veiksmažodžiai: domėtis, įtarti, 
laikyti, mirti, palaikyti, pavirsti, pragarsėti, rūpintis, skųstis, stebėtis, 
tyčiotis, juoktis. \ 
- Pavyzdžiai: 17 Jis mokslu domisi. 2. Jį visi įtaria žmog
žudyste (arba: dėl žmogžudystės). 3. Visi jį k v a i Ii u laiko.
4. Kartais ir ponai miršta badu (arba: iš bado, nuo bado).
5. Draugai jį palaikė kvailučiu. 6. Ėmė žmogus ir pavirto ark
lį u (arba: į a r k 1 į). 7. Jonas savo girtuokliavimu jau seniai 
yra pragarsėjęs (== pasidaręs garsus). 8. Kas pasirūpins maistu?
9. Petras kaimynu skundžiasi. Ligonis skundėsi viduriais.
10. Visi stebėjosi jo išmintimi (arba: i š jo i š m i n t i e s). 11 Ne
reikia tyčotis kitų kvailumu (arba: i š kitų kvailumo). 12. Juo
kėsi jo neišmanymu (arba: iš jo neišmanymo). /.

5. Veiksmažodžiai, vartojami su keliais linksniais: klausti, 
prašyti, priklausyti, sekti, tikėti, kratytis ...

Pavyzdžiai: 1. Kunigas klausė vaiką poterių (žr. pastabą prie 
siekinio kilmininko). 2. Prašiau tėvą pin'gų (žr. pastabą prie siek, 
kilm.). 3. Tos pievos priklauso dvarui. Laimė nepriklauso turtų 
(arba: nuo turtų). Valdininkas priklauso viršininko (arba: 
nuo viršininko). 4. Seimininkė vištą seka. Šuo sekė šeimi
ninką, galininkas čia parodo, kad kas eina paskui ką). Sis poetas 
Maironiu pasekė. Sūnus pasekė tėvu. Jis tariasi Kristumi 
sekąs (įnagininkas rodo, kad kas nors kam kitam yra padaręs ar daro 
įtakos). 5. Tikiu Dievą Tėvą (reiškia: tikiu Dievą esant). Tikiu ta
vimi, tavo žodžiais (reiškia: pasitikiu). 6. Jis kratėsi savo ydų. 
Mokinys norėjo nusikratyti netikusiais savo draugais (taip 
pat galima kratytis ir nuo ko : Jis kratėsi nuo savo y d ų ir t.t.

Pastaba. Yra veiksmažodžių, kurie reikalauja tam tikrų links
nių su prielinksniais, pvz.: 1. Ko tu man vis prikaišioji dėl tų pi
nigų? 2. Jis nusimano apie lietuvių kalbą. Platesnis šio klau
simo nagrinėjimas yra ne šio rašinio reikalas.

V. LINKSNIŲ KLAIDŲ' TAISYMO PAVYZDŽIAI.
Mokant vartoti linksnius, kalba darosi turtingesnė, sklandesnė, aiš

kesnė. Todėl mokyklos darbe į šį dalyką tenka kreipti nemaža dė
mesio. Labai svarbu, kad mokiniai savo darbuose pasitaikančias 
linksnių klaidas mokėtų sąmoningai pasitaisyti. 'Patyrimas rodo, kad 
darbas būna vaisingiausias, kai mokinys savo klaidą supranta ir dar
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moka analoginiu pavyzdžiu, ją taisydamas, pasiremti. Kaip šis darbas 
galėtų būti atliekamas, noriu parodyti vienu kitu pavyzdžiu.

1. Vaikas, į svečius nuėjęs, dėjosi visų akyse geru — geras 
(= tarinio vardininkas),

2. J is buvo visų laukiamu svečiu — laukiamas svečias 
(— tar. vardininkas).

Pinigai bus, tik noro reikia — pinigų (= dalies kilmininkas).
4. Netikėta /dovana padarė tą žmogų laimingu — laimingą

{= dvejybinis galininkas). . __ •
5. Niekas neprašė j į sėstis — j o (= neiginio kilmininkas).
6. Jis turi daug laiko knygos skaitymui — knygai skai

tyti (= tikslo naudininkas su bendratimi).
7. Aš gavau knygą pasiskaitymui — p a s i s k a i t y t i (žr.

tikslo naudininką). - *
8. Mokiniai, atostogoms paleisti, išvažinėjo j kaimus — atos

togų (— siekinio kilmininkas).
9. S. Stanevičius savo pasakėčioje „Aitvarai* iškelia dar

bo reikšmę — „Aitvarų" pasakėčioje (= vardo kilmininkas).
10. Nuorašas atitinka originalui — originalą (plg Ati

tiko kirvis kotą).
11. Šią nuomonę atstovauja tik vienas veikėjas — š i a i n u o - 

monei (plg. Jis mūsų draugijai atstovauja).
12. Laukai buvo užpustyti sniegu — sniego (= kilmininkas 

su neveikiamuoju dalyviu).
13. Jų papročiai panašūs lietuviškiems papročiams — 

į lietuviškus papročius (plg. žmonių pasakymą „Sūnus pana
šus į tėvą").

14. 2r. taip pat „Vietininko klaidas".
BAIGIAMASIS 2ODIS

Rašydamas šį rašinį, turėjau galvoj šių dienų mūsų tremties mo
kyklos gyvąjį reikalą. Darbas daugiau konspektinio pobūdžio: steng
tasi skaitytojų neapsunkinti teoriniais samprotavimais, painiais api
brėžimais, tenkintasi pačiu minimumu pavyzdžių. Nerūpėjo ir ką 
nors naujo duoti — eita .kitų jau pramintais takais, nors pats medžia
gos sutvarkymas ir išdėstymas yra savitas. Čia žiūrėta kiek ir mano 
paties mokyklinio darbo patyrimo.

Rašant man buvo prieinami šie šaltiniai: 1. Rygiškių Jono „Lietu
vių kalbos gramatika". Antrasis leidimas. Kaunas—Vilnius, 1922 m. 
2. „Kalbos Patarėjas". Paruošė L. Dambrauskas. Redagavo A. Salys 
ir Pr. Skardžius. Kaunas, 1939 m. 3. A. Kalnius, „Lietuvių kalbos 
sintaksė". Kaunas, 1943 m. 4. J. Ambraška ir J. 2iugžda, „Lietuvių 
kalbos gramatika".

• Rebdorf, 1946. IV. 28.

79

79



PUBLIUS OVIDIUS NASO

■j

Žymiausias romėnų aukso amžiaus rašytojas P. Ovidijus N. yra 
gimęs Sulmonoj Pelignų krašte 43 metais pr. Kr. Kilęs iš kilmingųjų 
luomo jau anksti pradėjo politinę karjerą taip, kad būdamas apie 20 
metų amžiaus jau buvo perėjęs triumviro, cenzoriaus ir decemviro 
laipsnius. Bet netrukus jis pasišventė mokslui ir poezijai, kuriems iki 
pat mirties liko ištikimas. Jis turėjo garbės susidraugauti su savo 
laikų geriausiais poetais: Propercijum, Tibulu, Kornelijum Gailu ir kt. 
Dėl nežinomų priežasčių Ovidijus užsitraukė imperatoriaus Augusto 
pyktį ir buvo ištremtas 8 m. po Kr. į Tomi miestelį (dabartinėj Dobru- 
džoj) prie Isterio žiočių. Atskirtas nuo žmonos, giminių ir artimųjų 
laukiniam krašte labai kankinosi ir liūdėjo, rašydamas literatūrinius 
laiškus ir elegijas, vadinamas „Tristiae' (raudos). Mirė turėdamas 
60 metų amžiaus (16 m. po Kr.).

Jo kūryba skirstoma į 3 perijodus:
1. Jaunystės kūryba,
2. Subrendusio kūryba,
3. Ištrėmimo veikalai.

Jaunystės periodo kūrybą sudaro egocentriniai eilėraščiai, kuriuose 
vyrauja meilės motyvai.

Subrendusio poeto kūryba pasiekia aukšto formos subtilumo ir savo 
turiniu išsiskiria iš kitų to meto rašytojų veikalų.

a) Ars amandi (meilės menas),
b) Metamorphoseon (pasikeitimai), 15 knygų. Siužetas imtas iš 

graikų ir romėnų padavimų nuo pasaulio sukūrimo iki Cezario 
mirties.

c) Fasti, poetinis kalendorius.

Ištrėmimo veikalai pasižymi savo liūdesiu, tėvynės ir artimųjų 
pasilgimu. Čia Ovidijus pasirodo mums, taip pat tremtiniams, juo 
suprantamesnis.

a) Tristiae — 5 knygos,
b) Epistulae ex Ponto — 4 knygos, poetiniai laiškai, skirti poeto 

pažįstamiems.
c) Ibis — skirtas jo paties priešui Romoje, kuris skriaudė jo 

žmoną.

d) Halieutica — mokslinis eilėraštis apie žuvį.
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Čia duodamas Ovidijaus Metamorfozių vertimas vaizduoja pirmuo
sius pasaulio amžius.

MET AMORPHOSE.ON 
z 

Liber primus.

•Aš geidžiu apdainuoti į kūnus naujus pakeistąsias 
formas. Of Dievai, mano pradžiai būkit palankūs, —- 
jūs gi pakeitėt jas — tad dabar išveskite giesmę 
nuo pirmosios pasaulio pradžios ligi manojo laiko.

Keturi amžiai.

Pirmasis amžius buvo auksinis, kurs gerbė teisybę, 
ištikimybę, laisvai, be įstatų ir be baudėjo.
Baimės bausmės nebuvo, nei varyje1) grasančių žodžių 
iškaltų nieks neskaitė; nužemintos minios nebojo 
veido savo teisėjo, bet nebaudžiami buvo saugūs. 
Dar gi savo kalnuos pušis2) pakirsta nepasviro 
į bangas, kad svečius kraštus aplankyti galėtų. 
Joks mirtingasis kitų krantų be savų nepažino. 
Dar aplinkui gilūs grioviai nesaugojo miestų. 
Dar trimitų tiesių, nei ragų lenkto vario, 
nei šalmų, nei peilių nebuvo: be karo pratybų 
tautos poilsiu švelniu be rūpesčio džiaugės.
Net pati žemė laisva nepaliesta jokio kastuvo, 
žagrėm nesužeista savaime viską gamino. 
Žmonės patenkinti maistu, laisvai išaugintu, 
rinko žemuoges, ir uogas kalnų, ir vyšnias 
laukines, ir gervuoges, kybančias krūmuos dygliuotuos, 
nuo Jupiterio medžio3) plataus nukritusias giles. 
Amžinas buvo pavasaris, o Zefirai4) švelniausi 
drungna šiluma glostė gėles, kurios augo nesėtos. 
Greitai žemė pati nearta vaisius užaugino,

* ir nekartota dirva baltavo nuo varpų sunkiųjų. 
Upės pienu tekėjo, ir plūdo nektaras upeliais, 
o geltonas medus varvėjo nuo ąžuolo žalio5).
Pagaliau kai Saturną®) į tamsų Tartarą7) ištrėmus, v
teko' pasaulis Jupiteriui, amžius sidabro užstojo, 
daug menkesnis už auksą8), vertesnis už gelsvąjį varį. 
Tuoj Jupiteris seno pavasario laiką sutraukė, 
žiemą, vasarą ir nepastovų rudenį duodams,
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Iš keturių laikų metuos pavasaris buvo paskiausias. 
Pirmą kart įkaitęs oras nuo karščio pabalo, 
ir nuo vėjų žvakės ledinės sustingę pakybo.
Pirmą kart palindo namuosna. Namai olos tebuvo, 
tankūs krūmai ar šakos, plaušais suraizgytos9).
Pirmą kart į ilgas vagas sėklos Cereros19) 
buvo pasėtos, ir pajungti gyvuliai suvaitojo. 
Trečias amžius varinis po šito amžiaus atėjo; 
polinkiais savo žiauresnis, prie ginklų baisiųjų greitesnis, 
bet dar nenuodėmingas. Kieto geležies paskutinis.
Tuoj prasidėjo visokios baisybės blogesnio metalo 
amžiuj: ištikimybė, tiesa ir gėda pabėgo, 
užėmė jųjų vietą apgaulės ir klastos, 
pinklės, smurtas ir pražūtingas turtų troškimas. 
O laivai pradėjo nežinomom jūrom plaukyti. 
Buvusią bendrą žemę, kaip saulės šviesa arba oras, 
ežiom ilgom gudrusis matuotojas tuoj atžymėjo. 
Ir ne tik gausių pasėlių bei privalomo maisto 
pareikalauta iš dirvos, bet įsiskverbta žemės gelmėsna 
ir išsikasta turtai, visų nelaimių skleidėjai, 
juos gi buvo paslėpę prie Stikso11) upės šešėlių. 
Pasirodė baisus geležis ir už jį kenksmingesnis 
auksas. Ateina karas, kurs su abiem)2) kariauja: z 
ir ranka kruvinąja supurto žvangančius ginklus. 
Pamaldumas paniekintas guli, o mergelė Aštrėja13), 
iš dievų paskutinė, kraujuotą žemę paliko.

Vertė A. P. Bagdonas

*)

’J
t°)

Varinėse lentelėse.
Iš kalnuose augančių pušų buvo daromi laivai.“
Ąžuolo.
Pietų-vakarų vėjai. «
Ąžuolo drėvėse bitės laikydavo medų.
Saturnas buvo Jupiterio, Neptūno, Plutono, Junonos, Veneros ir 
Cereros tėvas.
Požemid karalystė. , į
Už aukso amžių.
Iš šakų, plaušų pagelba ‘ darydavo palapines.
Javų sėklos.
Stikso upė skyrė požemio karalystę; per ją buvo keliami mirusieji.
Geležies ir aukso pagelba vedami karai.
Aštrėja — teisingumo deivė.
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Juozas Girnius

FILOSOFIJOS PAGRINDAI
(Gimnazinis kursas)

B. Gnoseologija
(Tęsinys skirsnio .4. Pažinimo šaltiniai".)

v Racionalizmas (pažiūra, pagal kurią tikro pažinimo vertę 
turi tiktai protinis pažiriimas) jau graikų mąstyme gyvai iškilęs. 
Racionalistjnę tendenciją pirmoji išreiškė vadinamoji eleatiečių mo- 

v kykla (žymiausi jos atstovai — Parmenides ir Zenonas). Eleatiečiai, 
pasisakydami prieš Heraklito tapsminę metafiziką („viskas teka"), 
kūrė būties metafiziką, pagrįstą protinio pažinimo primatu priešais 
juslinį liudijimą. Būtis yra viena ir nesikeičianti, o visas tariamas 
būties įvairumas bei besikeičiamumas tėra juslinė apgaulė — štai 

) pagrindinis šitos mokyklos filosofų nusistatymas, ryškiai liudijąs jų 
racionalizmą. Tęsdamas eleatiečių tradiciją, racionalizmą sistemin
gai vėliau plėtojo ne kas kitas, kaip patsai Platonas (+347 m. 
pr. Kr.), būdingasai graikų dvasios reprezentantas. Ir Platonui, kaip 
eleatiečiams, juslinė patirti s apgaulinga, nes ji teteikia paprastas nuo
mones, o' ne tikrą žinojimą. Tikrasai žinojimas atsiskleidžia tiktai 
protui, nes tik šio pasiekiamoji tikrovė — idėjų pasaulis — yra 
tikroji būtis, su kuria palyginta juslinė tikrovė tėra nebūties vieš
patija.

Viduriniaisiaisamžiais racionalistinė tendencija ryškiau 
neiškilo, nors ir buvo žymi kai kuriuose mąstytojuose. Kraštutiniš- 
kani racionalizmui išsiplėtoti nebuvo palanki to amžiaus žmdnių gyva 
tikėjimo sąmonė. Nors iš vienos pusės protas buvo aukštai vertina
mas, laikomas pačia karališkąja žmogaus dovana, tačiau, antra vertus, 
buvo lygiai gyvai jaučiamas ir Žmogiškojo proto ribotumas. Yra tiesų, 
ir būtent pačių giliausių, kurių žmogiškasis protas negali peržvelgti, ir 
kurias žmogui atskleidžia tiktai dievišl$asai Apreiškimas. Gražiu 
vaizdu šitą viduramžio žmogaus kuklumą priešais Būties paslaptin
gumą išreiškė patsai platoniškosios tradicijos krikščioniškajame mąs
tyme tęsėjas Sv. Augustinas: žmogus, kuris ryžtasi savo protu per
žvelgti Dieviškųjų Asmenų Paslaptį, būtų panašus vaikui, kuris no
rėtų perpilti vandenyno begalybę į savo mažylėmis rankomis išsikastą 
duobutę. Viduramžiniam sprendimui būdingas nuosaikumas: iš vienos 
pusės pripažįstamas proto primatas prieš juslinę patirtį, tačiau iš 
antros pusės žmogiškasai protas nulenkiamas prieš Dieviškąjį Protą ir 
tuo pačiu iš anksto išvengjama racionalizmo grėsmės. Šituo nusi
statymu ir pagrįsta viduramžinė žinojimo darna: mokslai įglausti į 
filosofiją, o pati ši palenkta aukštesniajai Apreiškimo tiesai. \
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Kita padėtis susikuria naujųjų amžių pradžioje. Pastaruo
sius iš pačių pradžių charakterizuoja dvejopas procesas: a) atskirųjų 
(pirmiausia fizikinių) mokslų išsilaisvinimas iš filosofijos prieglobs
čio ir b) filosofijos atsipalaidavimas nuo teologinės tiesos autoriteto. 
Paviršutiniškai žiūrint, šitas dvigubas procesas gali atrodyti tiktai pa
prastu viduramžiais pasiektosios žinojimo darnos sugriovimu. Tačiau 
iš tiesų šisai procesas savyje slepia daug gilesnę prasmę — atskirų ži
nojimo sričių autonomiškumo mintį. Pirmiausia savo autonomiškumo 
sąmonę įgyja atskirieji mokslai. Nors ir anksčiau (grarikų ir viduri
niųjų amžių mąstyme) buvo pastangų nurodyti į skirtingą atskirųjų 
mokslų ir filosofijos kelią, tačiau vis dėlto ryškiai savo metodinio 
savotiškumo sąmonės atskirieji mokslai nepasiekė. Buvo tematiškai 
skiriama „metafizika" ir „fizika", bet kol šisai tematinis skyrimas 
nebuvo išplėtotas ir metodiniu skyrimu, — tol ir „fizika" liko „meta
fizika", vadinasi ir fizikoje buvo enama tuo pačiu keliu, kuriuo jr 
metafizikoje. Jei tačiau šisai kelias filosofijai buvo sėkmingas, tai. 
betgj fizikoje jis labiau reiškė bergždžią filosofavimą, negu faktišką 
mokslinį tyrimą.. Tiktai galutinai susiformavus eksperimento ir ma
tematinės analizės metodams, atskirieji mokslai įžengė į savitą kelią, 
netrukusį apdovanoti dideliais laimėjimais (visų pirma senojo ptolo- 
meinio pasaulėvaizdžio pakeitimu kopernikiniu). - ■

Tuo pačiu laiku ir tosJ pačios laiko dvasios poveikiu aštri sava
rankiškumo sąmonė išbunda ir filosofijoje. Filosofija, išleidusi iš savo 
motiniškojo prieglobsčio revoliuciškai išsiplėšusius atskiruosius moks
lus, -sujunda ir pati panašiai išsilaisvinti iš senojo ancilla theolog’ae 
(teologjjos tarnaitės) vaidmens. Tiesa, filosofija, ir laikydama save 
teologijos tarnaite, nebuvo ta pačia prasme teologijos prieglobstyje, 
kaip ji savo pačios prieglobstyje laikė atskiruosius mokslus. Su teolo
gija filosofiją siejo ne metodinis priklausomumas,* o tiktai autoritetinis 
teologinės tiesos pripažinimas aukščiausia kontroline instancija. 
Nors toksai teologinės tiesos pripažinimas aukščiausiu autoritetu teikė 
filosofijai saugumo jausmą, iš anksto nustatydamas tiesos ir klaidos 
ribą, tačiau tuo pačiu jis reiškė tam tikrą filosofijos nuvertinimą. 
Jei iš anksto žinai, kas tiesa ir kas klaida, tai nėra nė. ko filosofuoti. 
Filosofijai, atrodė, gręsia pavojus virsti arba tiktai herezijų versme 
(jei nuklysi nuo teologinės tiesos) arba tiktai nepavojingu žaismu 
(ieškojimu to, kas jau žinoma iš teologijos).

Išdidi naujųjų amžių žmogaus sąmonė nebenorėjo pasitenkinti 
šita filosofijos padėtimi, nors ir saugia, bet, atrodė, nereikšminga. 
Ta pati revoliuciškai novatorinė dvasia, ištroškusi žygių į naujas 
nežinomas šalis, gaivino ne tiktai atskiruosius mokslus, bet ir pačią 
filosofiją. Kaip Kopernikas, pralauždamas geocentrinio, pasaulėvaiz
džio uždangą, atskleidė laisvą žvilgį į dangaus erdvės begalinybę, kaip 
Kolumbas, praskrosdamas Atlanta vandenyną, atvėrė Naująjį Pasaulį,
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taip filosofijoje, tiesos pažinimo erdvėje, naujo pasaulio ieškoti ry
žosi prancūzų mąstytojas Renė Descartes ( + 1650). Mokslų ras- 
tasai savitas kelias buvo apeliuojantis pavyzdys ir filosofijai ieškoti 
naujo kelio, nepasitikint jokiu kitu autoritetu, kaip pačio žmogaus 
pro tu. Štai šita prasme racionalistinė tendencija buv.o paslėpta pa
čioje pradinėje naujųjų amžių mąstymo ambicijoje.

Descartes’o kolumbinių pastangų tikslas buvo rasti pačią visos 
tikrybės versmę — tokią pačią pagrindinę, jokio abejojimo ne
drumsčiamą tiesą, iš kurios visos kitos tiesos plauktų panašiu būdu 
kaip matematikoje iš bendrųjų aksiomų plaukia specialesnės teore
mos*. Kaip niekas negali nesutikti su pagrindinėmis matematinėmis 
aksiomomis, taip niekas negali abejoti ir dėl iŠ jų išplaukiančių iš
vadų, — pakanka tik aiškiai bei įsakmiai suvokti pagrindines aksio
mas, savaime lygiai aiškiai bei įsakmiai atsiskleidžia ir visos toli
mesnės teoremos. Suteikti ir filosofijai tokį pat (ir dar didesnį) tik
rumą, kuriuo didžiuojasi mafematika, — štai tikslas kuriam Descartes 
skiria savo mąstymą. Descartes'o nuomone, ligtolaikinė filosofija 
tokio tikrumo nepasiekė. Tiesa, viduramžinius filosofus jungė bendrai 
pripažįstamas teologinės-tiesos autoritetas, tačiau atskiros mokyklos, . 
kiekviena šio autoriteto besišaukdamos, teikė ne bendro tiesos radimo, 
o tik nepasibaigiančio ginčijimosi įspūdį. Akyvaizdoje šito nuomonių 
keitimosi, nuolatinio vienų filosofinių teigimų kitais paneigimo ir am
žino disputavimo, neprivedusio nė prie vieno tikro rezultato, Des
cartes ryžtasi pasiekti tokį tikrumą, kuris galėtų būti vieną kartą 
visam laikui pripažintas.

Descartes’o nuomone vienintelis kelias į šitą pagrindinę tikrą tiesą— 
nelaikyti nieko tikru, dėl ko gali kilti suabejojimas. Kai būsiu viskuo, 
ką anksčiau laikiau tikru dalyku, pbgrindinai perabejojęs, ta tiesa, 
kuri liko ir šios visuotinės abejonės neišjudinta, kaip tik r bus tasai 
tikrybės pagrindas, ant kurio bus galima siekti tolesnio pažinimo, 
tokio pat tikro, kaip ir ana pagrindinė abejonei neprieinamoji tiesa.

Ar yra tokia tiesa, kuri būtų laisva nuo betkokios abejonės? Galiu 
abejoti, sako Descartes, daug kuo — net išorinio pasaulio ir Šalia 
manęs esančių daiktų egzistavimu, ^et mano paties kūno esimu, nes 
galiu manyti, kad tai tik juslių apgaulė ar sapnas. Pagaliau galiu 
abejoti net aiškiausiomis matematinėmis tiesomis, nes galiu prileisti, 
kad mane yra/sukūrus» melo dvasia ir kad todėl net tai, kas man 
subjektyviai atrodo tikra, iŠ tiesų tėra apgaulė. Tačiau, net ir taip 
pagrindinai abejojant iškyla tiesa, kuru liktų tikra, jei ir visu 
kuo ki|u mano abejonė būtų buvusi pagrįsta. Tai, būtent, tiesa, jog, 
kai aš mąstau, esu. Cogito ergo sum. Šitos tiesos tikruoju ne
galima abejoti, nes jeigu aš net klaidingai -mąstyčiau, vadinasi būčiau 
melo dvasios klaidinamas, vis tiek liktų tikra, kad aš mąstau ir todėl 
esu. Šituo atveju negali manęs suklaidinti net melo dvasia!
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Lieka tačiau klausimas, kaip iš šitos neabejotinosios tiesos iš
vystyti kitas tiesas. Tiesa, šitos pagrindinės tiesos charakteris at
skleidžia, kas charakterizuoja tikrą pažinimą, — būtent, aiškumas 
ir įsakmumas. Bet ir anksčiau daug kas atrodė aišku bei įsakmu 
ir tačiau kėlė abejonę, nes liko galimybė, kad melo dvasia gali klai
dinti ir aiškumo bei įsakmumo charakteriais. Vadinasi, kad būtų ga
lima aiškumą bei įsakmumą laikyti tikrumo kriterijais, privalu ne
abejotinai įsitikinti, kad aš nesu klaidinančiosios melo dvasios su
kurtas.

Šitą tikrumą Descartes laimi vadinamuoju ontologiniu Dievo įro
dymu: nesu aš pats savęs sukūręs, bet randu savyje nebaigtinės tobu
los būtybės idėją — Dievo idėją. Šitą idėją aš tiek pat maža galiu 
sukurti, kiek ir save patį, nes aš esu pati baigtinybė ir netobulybė. 
Nebaigtinybės idėja gali kilti ne iš manęs, baigtinės būtybės, o tik iš 
paties Dievo, nes priežastis turi būti tokio pat tobulumo, kaip jos 
padarinys. Taigi, yra Dievas —* nebaigtjnė ir tobula būtybė. „Vien 
«š to, kad aš egzistuoju ir kad manyje yra tobuliausios būtybės, atseit 
Dievo idėia, aiškiausiai įrodyta, kad ir Dievas taip pat egzistuoja". 
Gi Dievas negali būti blogas ir manęs klaidinti, nes Jis yra pati To
bulybė, o blogybė — pati netobulybė. Todėl visu tuo, kas tiek pat 
aišku bei įsakmu, kaip cogito ergo sum, galima būti lygiai tikram, 
kaip ir dėl savęs paties, mąstančiosios būtybės, egzistavimo. Tajp 
cogito ergo sum ir Dievo buvimo pagrindu įrodžius aiškaus ir įsak
maus pažinimo tikrumą (atseit atskleidus aiškumą bei įsakmumą tiesos 
kriterijais) savaime tikromis atsiskleidžia ir visos kitos tiesos, dėl 
kurių pirma buvo galima abejoti. Visa, kas aišku ir įsakmu, tikra.

Kokia konkret* tokio Descart^s’o filosofavimo prasmė? Descartes‘o 
filosofavimas pagrįstas dviem mintimis: a. pagrindinė tikry
bės v e r s m ė"— co gito ergo sum ir b. tiesos pažinimo, 
arba tikrumo laidas — Dievo, kaip tobuliausios bū
tybės, idėja.

Kokia filosofinė cogito ergo sum prasmė? Tenka šį klausimą kelti, 
nes jei cogito ergo sum tereikštų paprastą konstatavimą, kad savęs 
paties egzistavimas yra tikras dalykas, šisai konstatavimas tebūtų pa
prasčiausia banalybė, neslepianti savyje jokios filosofinės problema
tikos.' Tikrajai cogito ergo sum prasmei atskleisti reikia įžvelgti pa
grindą, kuriuo šita tiesa Descartes'ui iškyla į pačios pagrindinės 
tikrybės rangą. Kodėl tai, kad aš mąstau ir todėl esu, yra tikresnė 
tiesa, negu tai, kad aš turiu kūną ar kad šalia manęs egzistuoja kiti 
kūnai bei apskritai išorinis pasaulis? Į šį klausimą yra vienas atsa
kymas: cogito ergo sum todėl yra pati pagrindinė tikrybė, kad šiuo 
atveju tai, ką mąstau, ir tas, kuris mąstau, yra vienas ir tas pats 
dalykas, nes mąstydamas cogito ergo sum aš mąštau mano paties
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mąstymą. Vadinasi, cogito ergo sum yra pati tikroji tiesa todėl, kad 
joje abu pažinimo santykio nariai — pažįstamai ir pažįstantysai — 
sutampa, pažinimo objektu yra patsai pažinimo sub
jektas. Savęs pačio (tiksliau tariant, savo pačio mąstymo) mąsty
mas yra tikras, nes jame tarp pažįstamojo objekto ir pažįstančiojo 
subjekto nėra jokio tarpo, kuris leistų iškilti klaidos ar apgaulės 
galimybei ir tuo pačiu abejonei. Štai kodėl savęs tikrybė yra 
pati pagrindinė tikrybė — kiekvienos tikrybės 
pirminė versmė.

Toksai cogito ergo sum tikrumo pagrindimas realiu pažinimo ob
jekto ir pažinimo subjekto sutapimu slepia dvi prielaidas: a. racio
nalistinę prielaidą — tikro pažinimo vertės teikimą tiktai pro
tiniam pažinimui, b. idealistinę prielaidą — kiekvieno -mąs
tymo kaip savo paties sąmonės mąstymo supratimą.

Racionalistinė cogito ergo sum prasmė. Iš tiesų, teigti, kad 
savo paties mąstymo ir todėl buvimo tiesa yra tikresnė, negu savo 
paties kūno ar apskritai išorinio pasaulio egzistavimo tiesa, yra lygu 
prileisti, kad tikras tėra tasai pažinimas, kuris remiasi 
betarpišku protiniu įžvelgimu, neprivalančiu juslinės 
patirties tarpininkavimo. Mano paties, mąstančiosios būtybės, buvi
mas yra tikresnis negu, tegu ir mano paties kūno egzistavimas, nes 
save, kaip mąstančiąją būtybę,betarpiškai suvokiu,gi išorinio pasaulio 
ar tegu ir mano paties kūno egzistavimą teliudija juslinė patirtis, dėl 

j kurios tikrumo visada galima abejoti. Tikras tėra tasai pažinimas, 
kuris pagrįstas betarpiška pažinimo objekto ir pažinimo subjekto vie
nybe, nereikalaujančia juslinės patirties tarpininkavimo ir tuo pačiu 
išskiriančia klaidos bei abejones galimybę.

Bet kadangi — čia ir išryškėja antroji idealistinė prielaida, 
glūdinti kiekvieųame racionalistiniame pažinimo supratime — betar- 
piška pažinimo objekto ir pažinimo subjekto vienybė pasiekiama tik 
pačjos pažįstančiosios būtybės savo pačios mąstyme, tai nuosekliai 
tenka teigti,, kad ir visa kita tikrovė (v adinamasai išori
nis pasaulis) tėra tiek tikrai pažįstama, kiek ji pri
klauso mąstančiosios būtybės sąmonei. Ta ir yra 
gnoseologinio idealizmo prasme — suprasti kiekvieną pažinimą, kaip 
savo paties, pažįstančiojo subjekto, sąmonės pažinimą (mąstymas = 
savo paties mąstymas). Kada aš tariamai mąstau ir tai, kas yra už 
manęs,išorinį pasaulį, iš tikrųjų aš mąstau tiktai save patį, mano pačio 
sąmonę. Visą, kas yra, aš pažįstu tik kaip mano paties sąmonės tu
rinius. (Šitą idealistinę cogito ergo sum prielaidą Descartes konkrečiai 
plėtojo įgimtųjų idėjų teorija).

Jei paneigti juslinės patirties tarpininkavimą ir kiekvjeną mąstymą 
suprasti kaip savo paties sąmonės mąstymą, kyla klausimas, kokiu 

r 1 .
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budu prieiti ^išorinį pasauli, kuriuo pagrindu savo paties sąmonės 
mąstymui teikti išorinės tikrovės pažinimo vertę. Descartes, kaip pa
mename, šitam klausimui atsakymo ieško Dievo, kaip mūsų prigimties 
kūrėjo, idėjoje: negali Dievas mūsų klaidinti, kad tai, ką aiškiai bei 
įsakmiai pažįstame, iš tiesų būtų klaidinga! Vadinasi, galutinis visos 
tikrybės laidas — Dievas. Tik todėl, kad esame sukurti Dievo, o ne 
melo dvasios, galime būti tikri, kad tai, ką aiškiai bei įsakmiai pa
žįstame, yra tikra. Dievas Descartes'ui yra būtinasai išeities taškas 
kiekvienam tiesos pažinimui, ir tačiau tolimesniame Descartes'o filoso
favime Dievas lieka nuošaliai. Teisingu vieno dabarties filosofo paste
bėjimu, atrodo, jog Dievas Descartes'o mąstyme teturi vien^ funk

ciją — pagrįsti aiškumo bei įsakmumo, kaip tiesos kriterijų, patiki
mumą, kad paskui būtų pasitikima vien žmogiškuoju protu. Nors 
todėl iš pradžių Dievas ir užima Descartes’o filosofijoje pačią cent
rinę vietą, tačiau nebėra tokiu žmogiškojo proto ribotumo priminimu, 
kokiu jisai buvo vidurinių amžių mąstytojams. Jei patsai Descartes, 
asmeniškai giliai religingas žmogus, ir nepriėjo kraštutinės raciona
lizmo išvados — tikėjimo prasmės paneigimo, tai jo pasekėjai netruko 
šitą išvadą išmąstyti: tėra tai, kas gali būti protu įžvelgta, ir visa, kas 
protui neprieinama, turi būti atmesta. Tikėjimas arba iš y i so panei
giamas arba suracionalinamas, prarandant tikrosios jo prasmės są
monę. Pirmuoju atveju tos tiesos, kurios dėl savo protinio neįžvel- 
giamumo vadinamos tikėjimo paslaptimis, laikomos paprastomis nesą
monėmis, antruoju atveju jos traktuojamos vaizdiniais mitais ir ban
domos racionaliai išaiškinti, ieškant jose paslėptos „protingos* 
prasmės. — \ t

Descartiniame racionalizme, savo ženklu paženklinusiame visą nau
jųjų amžių mąstymą, butiniai atsiskeidžia kiekvienam racionalizmui 
savas nusistatymas — protinio pažinimo suabsoliutini
mas: a. juslinės patirties vaidmens neįvertinimu ir b. tikėjimo gi
lesnės prasmės neįžvelgimu.

Vertinant racionalistinį nusistatymą į juslinę patirtį, tenka sutikti 
su protinio pažinimo vertės iškėlimu priešais empiristinį 
proto nuvertinimą. Protas nėra tik juslinių patirčių etiketinio su- 
ženklinimo funkcija, o savita pažinimo versmė, esmiškai skirtinga nuo 
juslių. Kaip anksčiau, vertindami empirizmą, nurodėme, protas giliau 
|ikrovę įžvelgia, negu ši juslėms atsiskleidžia. Kai juslėmis prieiname 
tiktai medžiagines apraiškas, tai protu pajėgiame atskleisti ne tik 
šių apraiškų bendruosius sąryšius, bet ir,.apskritai, dvasinę būtį. Tai 
ir liudija protinio pažinimo savitumą, kurį nori paneigti empirizmas.

Tačiau protinio pažinimo vertei išsaugoti nėra reikalo neigti 
juslinės patirties vaidmenį. Tik angelai, grynosios dvasios, 
regi betarpiškai, nereikalaudami juslinės patirties tarpininkavimo.
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(Šita prasme vienas da barties filosofų ir kaltina Descartes^ žmogaus 
suangelinimu). Tačiau mes, kurie nesame grynosios dvasios, negalime 
betarpiškai regėti — privalome juslinės patirties tarpininkavimo. Vaiz
dingai tariant, juslinė patirtis yra tarei tiltas, kuris sąmonę sieja su 
išoriniu pasauliu — Hitas, kuriuo pažinimo subjektas gali pasiekti' 
anapus savęs esantį objektų pasaulį. ■ Sudeginus šitą tiltą (ar, descar- 
tiškai tariant, palikus jį melo dvasiai) ir patsai protinis pažinimas 
netenka savo tikrumui pagrindo.

Iš tiesų, jei paneigti juslinę patirtį, protas, Leibnizo terminu, lieka . 
monadiškai savyje uždarytas. Kaip pažinimo subjektas gali iš savęs 
išeiti, kad pasiektų pažinimo objektą? Šisai klausimas virsta kryžiniu 
klausimu visai naujųjų amžių filosofijai, išaugusiai & cogito ergo sum. 
Nenorint iš viso šitą klausimą neigiamai atsakyti skepticizmo išpaži
nimu, nelieka kito kelio, kaip tiesą susubjektyvinti, tiesos norma pa
daryti patį protą.

Pastarąja linkme pasukimas žymus jau descartiniame tiesos bei 
tikrumo supratime. Tradiciškai tiesa suprantama minties atitikimu 
tikrovei. Vadinasi, tikrybės pagrindu laikoma pati tikrovė. Klausiant, 
ar kuris teigimas ar neigimas yra tikras ar ne, atseit teisingas ar klai
dingas, atsakymo ieškoma pačiame dalyke, apeliuojama į paties da
lyko atskleidimą, kuo jis iš tiesų yra. Gi Descartes’ui, sudeginusiam 
juslinės patirties tiltą, jungusį subjektą su objektu, tiesos ieškojimas 
vyksta savyje uždarytos sąmonės turinio vidiniu ryškinimu. Ir ati
tinkamai tiesos kriterijumi Descartes‘ui nebėra dalyko objektyvus 
įžvelgimas, o tiktai subjektyvus aiškumas bei įsakmumas. Esame, 
pagal Descartes‘ą, kuriuo nors dalyku tikri ne dėlto, kad patsai da
lykas aiškiai apsireiškia, o tik dėlto, kad jo pažinimas yra 
aiškus. Todėl tradicinę apeliaciją į pačią tikrovę, kaip tikrumo pa
grindą, Descartes‘as pakeičia apeliacija į Dievo teisingumą: negali gi 
Dievas, tobuliausioji būtybė, mus klaidinti — negali būti, kad Dievas 
būtų mums davęs klaidinančią sąmonę! Vienu žodžiu, jei tradiciškai . 
pažinime lygiai akcentuojami ir pažinimo subjektas, ir pažinimo ob
jektas, ar, teisingiau tariant, akcentas dedamas ant pačios objekto ir 
subjekto intencionalinės vienybės, tai descartiškasai „cogito ergo sum* 
akcentą perkėlė ant pažinimo subjekto. Jei tiesa buvo suprantama 
atitikimu tikrovei, tai descartiškojo cogito ergo sum pagrindu ji 
virto atitikimu sąmonei.
_.Abu pagrindiniai racionalizmo nusistatymai (juslinės patirties vaicl- 

mens neįvertinimas ir bet kokios už žmogiškąjį protą aukštesnės tie
sos galimumo paneigimas) taip vienas su antru susieti, kad pirmąjį 
nuosekliai išplėtojant, savaime iškyla ir antrasai. Juslinės patirties 
vaidmens paneigimas nuosekliai veda į žmogiškojo proto su
absoliutinimą. Jei tiesos versme tėra sąmonė, vadinasi, jei
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pati tiesos norma yta protas, tai iš tiesų bet kokios už žmogiškąjį 
protą aukštesnės tikėjimo tiesos mintis negalima. Tikėjimas nesutai
komas su žmogaus, kaip protu apdovanotosios būtybės, aukščiu.

Vertinant tokį kiekvienanie nuosekliame racionalizme glūdintį tikė
jimo paneigimą, tenka nurodyti, kad aukštesnio Apreiškimo galimy
bės paneigimas būtų teisingas tiktai tuo atveju, jei žmogiškasis protas 
iš tiesų būtų absoliutinis, vadinasi, nebaigtinis protas. Faktiškai betgi 
žmogiškąiį protą apdovanoti nebaigtinybės charakteriu yra lygu už- 

'miršti žmogiškojo pažinimo prigimtį. Nebaigtiniu galima laikyti tik
tai tokį protą, kuris pačiu savo mąstymo aktu kurtų savo mąstomuo
sius objektus. (Kaip metafizikos kurse vėliau atskleisime, toksai ne- 
baigtinumo charakteris dera tiktai Dievjškajam Protui.) Gi žmogiš
kasai protas savo mąstymo aktu mąstomuosius objektus ne kuria; o 
tiktai atskleidžia. Visa, ką žmogus savo protu pažįsta, turi būti jam 
iš anksto duota. Ne tik žmogus savo protu nekuria mąstomųjų objek
tų, bet dargi neturi savyje nė jokių įgimtų idėjų. Jau anksčiau miuė- 
tasai anglų filosofas John Locke, pasisakydamas prieš descartinę įgim
tųjų idėjų teoriją, žmogiškąjį protą charakterizavo tabula rasa, nera
šyta lenta, kurią įrašo tiktai juslinė patirtis. Jei ši charakteristiką yra 
diskutuotina, kiek norima žmogiškąjį protą analogiškai juslėms pada
ryti tiktai pasyviu išorinių įspūdžių priėmimo aparatu, tai betgi tiek, 
kiek šita charakteristika norima nurodyti, kad žmogiškasai protas 
privalo juslinės patirties, ji yra visiškai teisinga. Atpalaiduotas nuo 
juslinės patirties, žmog.iškasai protas liktų panašus žiburiui, tegu ir 
kiek galingam, bet nieko neapšviečiančiam, nes uždarytam į akliną 
erdvę. Tai ir liudija, kad žmogaus protas, kiek pajėgus bebūtų, vis 
dėlto visada lieka baigtinis protas; savo objektus ne sukuriąs, o tiktai 
atskleidžiąs. Pažinimo objektų duotybė — pagrindinis^ 
žmogiškojo proto baigtinybės liudijimas. Gi jei 
žmogiškasis protas nėra nebaigtinis, atseit absoliutinis protas, tai nėra 
absoliutinis ir jo pažinimas — žmogiškasai tiesos pažinimas neturi' 
teisės save laikyti apskritai visos tiesos pažinimu prasme; kad tebūtų 
tai, ką žmogus savo protu pajėgia pažinti. Gali būti ir tai, ko žmogaus 
protas dėl savo baigtinumo (priklausomumo nuo juslinės patirties) ne
pajėgtų įžvelgti. Todėl visai įmanomas ir tikėjimas, kaip pasitikėjimas 
dieviškuoju Apreiškimu, apreiškiančiu tiesų, kurių patsai žmogus savo 
protu negali netik atskleisti, bet ir perprasti. Tikėjimas dieviškuoju 
Apreiškimu ne nužemina žmogaus protą, o tik nurodo jo ribotumą..—

Suglaustai pažinimo šaltinių klausimu prieitą nusistatymą galime 
šiaip išreikšti: Protinis pažinimas privalo juslinės 
patirties (priešais racionalistinį juslinės patirties vaidmens neįver
tinimą) , ir tačiau protinis pažinimas siekia giliau, negu 

juslinė patirtis (priešais empiristinį proto nuvertinimą). Betgi

90

90



vėl tai, kad protinis pažinimas privalo juslinės patirties tarpininka
vimo, nurodo, jog ir patsai protinis pažinimas lieka r į bo 
tas ir tuo pačiu paliekąs atvirą kelią tikėjimo ga
limybei.

5. Kantinė paminimo kritika.
Pereitame skirsnyje nurodėme, kad descartiškaai subjekto uždary

mas savo paties sąmonės ribose iškelia klausimą, kaip iš viso sąmonė 
gali pasiekti išorinį pasaulį. Po cogito ergo sum deklaravimo paži
nimo klapsimas įgyja ypatingo aštrumo. Paneigus juslinės patirties 
vaidmenį ir tuo būdu tarsi sudeginus subjektą su objektu jungusį til
tą, pažinimas nustoja senojo savaime suprantamumo charakterio ir 
tiesiai virsta klausimu: kaip apskritai galimas pažinimas? Nebe senąja 
pažinimo šaltinių klausimo prasme, o nauja pažinimo vertės klau
simo prasme. Kokios vertėj? turi savo sąmonės ribose uždaryto sub
jekto pažinimas? Kiek jis iš tiesų pasiekia išorinę tikrovę?

Visų šilų klausimų retu minties subtilumu ir aštrumu ėmėsi vienas 
didžiausiųjų žmonijos mąstytojų — Karaliaučiaus filosofas Immanuel 
Kant (1804), kurio gyslose, bent iš motinos pusės, tekėjęs ir lietu
viškas kraujas (Prof. Prano Kuraičio, tyrinėjusio Kanto lietuviškumo 
klausimą, išvada). Žymiausias jo veikalas „Kritik der reinen Ver- 
nunft* (1781).

Klausimas, kurį Kantas šiame veikale sprendžia, ir yra pažinimo 
vertės klausimas: kaip galimas mokslinės vertės paži
nimas, arba, paties Kanto terminais tariant, kaip galimi sintetiniai 
spresmai a priori?

Pirmiausia tenka išaiškinti pačią šio klausimo terminų prasmę. 
Kantas, būtent, skiria analitinius ir sintetinius spręsmus. 
Analitiniaisvadina spręsmus, kurių tarinys (predikatas) išplaukia iš 
pačios veiksnio (subjekto) sąvokos („visuma yra didesnė ųegu dalis*).* 
Atitinkamai sintetiniai yra spręsmai, kurių tarinys veiksniui ateina iš 
šalies, ne iš pačios jo sąvokos („per prizmę perleista šviesa suskyla 
į septynias spalvas*). Analitinius spręsmus galima būtų kitaip vadinti 
racionaliniais spręsmais, nes juose veiksnio ir tarinio santykis atsi- 
kleidžia vien protine analize, o sintetinius spręsmus — empiriniais 
spręsmais, nes juose veiksnio ir tarinio sąryšys atsiskleidžia tiktai 
patirtimi. Analitiniai spręsmai, pagrįsti sąvokine analize, turi moks
liniam pažinimui'privalomus charakterius — būtinumą-ir visuotinu
mą, tačiau jie nieko naujo neatskleidžia, nereiškia jokio naujo žingsnio 
pažinimo kelyje. Sintetiniai spręsmai, pagrįsti patirtimi, atskleidžia 
naujo, bet užtat šie spręstnai stokoja būtinumo ir visuotinumo, nes jie 
išreiškia tiktai atskirus atsitiktinius pastebėjimus. Galima todėl sa
kyti: analitiniai.spręsmai turi moksliniam pažinimui privalomą formą, 
bet užtat — tušti, kai sintetiniai spresmai turi turinį, bet užtat
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stokoja moksliniam pažinimui privalomos formos. Iš tokio analitinių 
ir sintetinių spręsmų santykio ir išplaukia kantiškasai klausimas, kaip 
galimi spręsmai, kurie sintetinių spręsmų turinį susietų su analitinių 
spręsmų forma, kurie, vadinasi, būtų sintetiniai spręsmai ir tačiau 
drauge turėtų apriorinę (būtinai ir visuotinai \,iš anksto galiojančią*) 
analitinų spręsmų formą. Ta prasme -ir tenka -suprasti kantiškąjį 
sintetinių spręsmų a priori klausimą.

Lengva pastebėti/ kaip šiuo savo klausimu Kantas nori įglausti 
ir racionalizmą, ir empirizmą, atseit, ir protinį pažinimą, kJtis vienas 
turi būtinumo bei visuotinumo charakterį, ir juslinę patirtį, kuri viena 
pažinimui suteikia naują turinį. Ir būtent, šitą uždavinį suderinti ra
cionalistinį apriorizmą su empiristinju patirties respektavimu Kantas 
išsprendžia kiekviename pažinime (ir protiniame, ir jusliniame) skir
damas materialinį ir f o r m a 1 i n f&niomentą. Materialinis mo
mentas subjektui ateina iš šalies, išorinio pasaulio, paženklinto kei
timosi, atskirumo ir atsitiktinumo ženklu. Gi formalinis pažinimo mo
mentas glūdi pačiame subjekte, kaip apriorinės formos, pagal kurias 
subjektas formuoja savo objektus. Formalinis momentas savo aprio- 
riškumu (nepriklausomumu nuo patirties ir todėl nesikeičiamumu) 
mūsų pažintims ir suteikia visuotinumo ir būtinumo charakterį. Ir 
tai, kas atskira bei atsitiktina, suformavus visuotinai ir būtinai galio- 
junčiomist.formomis, įgyja visuotinį ir būtiną galiojimą. Apriorinės 
formos — pagrindas, kuris mūsų pažinimui suteikia tikro pažinimo 
vertę.

Jusliniame pažinime materialinis momentas yra išorinių daiktų 
mumyse sužadinami jutimai (spalvų, garso ir kitos juslinės kokybės). 
Formalinis juslinio pažinimo momentas — apriorinės erdvės ir laiko 
formos. Erdvė ir laikas būtinai randami visose juslinėse patir
tyse. Be laiko ir erdvės neįmanoma jokia patirtis. Tačiau imant juos 
vienus, laikas ir erdvė neturi savyje jokio turinio — nėra nei daiktai, 
nei. iš viso daiktinės savybės. Erdvė ir laikas nepriklauso daiktams, 
o tik subjektui, ir todėl už šio tėra „nichts*. Erdvė ir laikas tėra 
juslinės patirties formos, kurios jutimus formuoja į juslinę įžvalgą.

Panašiai materialinį ir formalinį momentą skiria Kantas ir pro
tiniame pažinime. Materialinis momentas protiniame pažinime yra 
juslių protui pateikiamoji patirtis, o formalinis momentas — dvylika 
proto a priori turimų visuotinių sąvokų, vadinamų kategorijomis. Tai 
kiekybės (vienumo, daugumo ir visuotinumo), kokybės (tikrumo, nei
gimo ir apribojimo), santykio (substancijos bei ^akcidenso, priežasties 
bei padarinio, tarpusavio veikimo) ir modališkumo (galimumo ir ne
galimumo, buvimo ir nebuvimo, būtinumo ir atsitiktinumo) katego
rijos). Kaip erdvė bei laikas yra grynosios patirties formos, taip kate
gorijos yra grynosios mąstymo formos — grynosios formos, nes jos
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jokia prasme nėra objektai. Paties Kanto Žodžiais, „grynoji kate
gorija ne objektą pažymi, o tik išreiškia kurio nors objekto mąstymą 
skirtingais būdais". Vadinasi, kategorijos ne objektai; o tik 
objektų formavimo formos. Visa kategorijų būtis yra juslinių pa
tirčių formavimas į protines įžvalgas.

Kokias išvadas savyje slepia toksai pažinimo supratimas? Ne 
mažiau, kaip Descartes’o pradėtosios kopernikinės revoliucijos ga
lutinį išryškinimą. Iš tiesų, teigti, kad visa, ką mes pažįstame, pa
žįstame tiktai tiek, kiek mes savo pažinimo objektus suformuojame 
mūsų pačių apriorinėmis formomis, yra lygu senąjį pažinimo supra
timą „ant galvos pastatyti". Jei paprastai pažinimas suprantamas tik
rovės atskleidimu, kuriame subjektas turi orientuotis į objektą, tai 
Kantui pažinimas virsta pačiu objekto formavimu, kuriame nebe sub
jektas turi orientuotis į objektą, bet, atvirkščiai, objektas turi orien
tuotis į subjektą — į apriorines subjekto formas, kuriose vienose ob
jektas suformuojamas. „Kaip beatrodytų perdėta ir absurdiška teigti, 
kad protas yra gamtos dėsnių šaltinis, tačiau šis teigimas yra tikras 
ir atitinkąs objektui, vadinasi, patirčiai". Tolimesniais paties Kanto 
žodžiais, liudijančiais aiškią savo revoliucinio žygio sąmonę: „ligšiol 
buvo priimama, kad visas mūsų pažinimas turi taikytis prie ob
jekto . .. Pabandykime kartą, ar ne daugiau metafiziniuose klausi
muose pasieksime pažangos, priimdami, kad objektai turi taikytis prie 
mūsų pažinimo". Vadinasi, pažinimo centran Kantas pastato nebe 
objektą, o — subjektą. Ta ir yra Kanto kopernikiškosios revoliuci
jos prasmė.

. Kokia šio pažinimo, savo centran pastačiusio subjektą, vertė? Kiek 
realiai ir kiek giliai pažįstame tikrovę savo apriorinėmis formomis? 
Pirma, pažįstame tiktai bet kurio dalyko apraiškas, o ne patį 
daiktą savyje, Kanto terminais, pasiekiame tiktai fenomenus, kai nou- 
menon lieka neprieinamas. Iš tiesų, tai, kad mūsų pažinimą sąlygoja 
apriorinės formos, reiškia, kad mes pažįstąme tikrovę tik tiek, kiek ji 
mums apreiškia. Kas yra daiktas savyje (Ding ah sich) mums ne
pažinti, nes visa, ką mes pažįstame, pažįstame tik mūsų pačių formo
mis. Antra, ne tik mūsų pažinimas ribojasi tiktai apraiškų pažinimu, 
bet ir iš viso pažįstame tiktai jtrslinę tikrovę. Protinis mąstymas 
susietas su jusline patirtimi, kaip savo medžiaga, ir negali už jos 
išeiti. Kiekvienas bandymas išeiti už juslinės patirties veda į antino
mijas, vidinius prieštaravimus — vis vien ar būtų keliama pasaulio, 
sielos ar pagaliau Dievo klausimai. Visi vadinamieji Dievo buvimo 
sielos nemirtingumo ir kiti įrodymai nepakankami. Šie metafiziniai 
klausimai nebe teorinio, o praktinio proto dalykas, nebe žinojimo, 
o tikėjimo (moralinės sąmonės) uždavinys. „Turėjau žinojimą paša
linti, kad būtų tikėjimui vietos padaryta". —
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Kantas' siekė racionalizmą ir empirizmą sujungti į vieną kritinę 
savo filosofiją — faktiškai nelaimingu būdu sujungė tik abiejų klaidas, 
kaip vienas dabarties gnoseologas pastebėjo . Iš tiesų, kantizme su

jungtas ir racionalistinis subjektyvizmas, ir empiristinis pažinimo ap
ribojimas juslinei patirčiai prieinama tikrove. Ką anksčiau esame pa
sakę dėl šių dviejų nusistatymų, galioja ir kantinei jų sintezei. Pri
mindami tai dabar, tenorime nurodyti, kad ir Kantui, nežiūrint 
nuostabaus jo minties aštrumd bei subtilumo, nepavyko pasiekti vie
ningo sprendimo dėl pirmųjų prielaidų perdidelio disparatiškumo. 
Nevieninga Kanto filosofija savyje: neleidžia šis nevieningumas niekam 
grynu kantistu likti, ir tačiau vidinė Kanto mąstymo įtampa yra tiek 
problematiškai reikšminga, kad kiekvienas priverstas jos atžvilgiu vie
naip ar kitaip nusistatyti.

Pagrindinę Kanto filosofijos įtampą išreiškia dvi radikaliai skir
tingos tendencijos: iš vienos pusės — proto suabsoliutinimo tendenci
ja, padarant žmogiškąjį pažinimą tikrovės norma, iš antros pusės — 
to paties suabsoliutinto žmogiškojo pažinimo apribojimas vien jus
liškai patiriamosios tikrovės pažinimu. Tai proto suabsoliuti
ni m o , bet drauge tiesos susubjektyvinimo ir tuo pačiu 
sureliatyvinimo įtampa. Tiesa, viena prasme šitiedvi tendencijos sa
votiškai susietos, nes tiktai tiesos susubjektyyinimo keliu ir buvo 
prieitas žmogiškojo proto suabsoliutinimas, tačiau, antra vertus, su
absoliutintas protas negali savo ruožtu lengvai sutikti, kad jo pa
žįstamoji tiesa tebūtų subjektyvios ir tuo pačiu reliatyvios vertės. 
Šitaip iškilusi paž.injmo vertės problema veda į pačią metafizinę žmo
gaus problemą: ar žmogiškasaj subjektas iš tiesų yra absoliutinė, at
seit nebaigtinė būtybė, ar greičiau — nebaigtinybė tėra viena baigtinio 
žmogaus iliuzija? Jei laikyti žmogų nebaigtiniu subjektu, tai kantiš
kąją pažinimo kritiką tenka plėtoti proto absoliutiškumo linkme.1 Ir 
priešingai, jei žmogus yra ne absoliutinė, o baigtinė būtybė, tenka 
rinktis tiesos subjektyvumo linkmę.

f>. Tiesos problematika idealizme ir egzistencializme.

Šitos dvi kantinės pažinimo kritikos plėtojimo linkmės neliko tiktai 
teorinės galimybės. Pirmiausia buvo bandytas pirmasai kelias — 
subjekto suabsoliutinimas. Sis kelias filosofijos istorijoje vadinamas 
gnoseologinio idealizmo vardu. Jį įtakingiausiai atstovavo 19 š. pra
džios vokiečių filosofai: Fichte (laisvės idealizmas), Schelling (laisvės 
ir gamtos vienybės idealizmas), Hegel (absoliučiosioš dvasios idea
lizmas). Antruoju tiesiai priešingu keliu suka ta dabarties mąstymo 
srovė, kuri šiandien išgarsėjusi egzistencializmo vardu. Būdingiausi 
jos atstovai yra dabarties filosofai Martin Heidegger (g. 1889 m.) ir 
Karl Jaspers g. 1883 m.).
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Idealizmas. — Kantas, nors ir suteikė žmogiškajani subjektui 
centrinę padėtį pažinimo vyksme (racionalistinė kantizmo tendencija), 
tačiau, antra vertus, patį pažinimą esmiškai apribojo tiktai juslinių 
fenomenų priėjimu (empiristinė kantizmo tendencija). Idealizmas 
pastarąjį žmogiškojo pažinimo apribojimą atmeta kaip nenuoseklų 
žmogiškojo subjekto sąlygojimą. Jei subjektui pažinime tenka cent
rinis vaidmuo, tai niekas negali jo sąlygoti, nes patsai subjektas yra 
bet kokio sąlygojimo versmė. Čia ir apsireiškia pagrindinis kantizmo 
ir idealizmo skirtumas. Kanto teigimu: visa pažįstame tik fenome- 
niškai, atseit tik tiek, kiek mums apsireiškia per juslinį tarpininka
vimą ir kiek šias apraiškas mes suformuojame savo apriorinėmis for
momis. Idealizmo nusistatymu: apskritai, visa tėra tiek, kiek yra sub
jektui. Nepažįstamojo daikto savyje (Ding an sich) prielaida — ne
sąmonė: ko nepažįstame, to mums ir nėra; gi, kas yra, yra ir mums 
pažįstama, nes tik savo pažįstamumu ir apsireiškia. Hėgelio žodžiais, 
visa, kas protinga (vadinasi, pažįstama) yj-a tikra, ir visa, kas tikra, 
yra ir protinga (pažįstama). Neįmanoma prileisti jokį už sąmonės 
esantį objektą, nes pačiu tokiu prileidimu jis jau yra pasidaręs są
monės objektu. Vieno vėlesniojo idealisto žodžiais, „tik patsai mąs
tymas gali sukurti, kas turi teisės būtimi galioti". Pažinimo nepri
klausomas objektas yra negalimas, nes būti reiškia būti — subjektui, 
būti mąstymo objektu. Būtis yra mąstymas - pagrindinis idea
lizmo principas.

Tačiau tasai mąstymas, kuris yra pati būties norma, nėra idealis
tams paprastas psichologinis atskiro individo pažinimo aktas (šitaip 
suprastas idealizmas tikrai atrodytų tiktai „nusifilosofavimu", „iš 
didelio rašto išėjimu iš krašto", užmiršimu paprasčiausių sveiko proto 
reikalavimų). Jau Kantas, teigdamas, kad ne pažinimas turi taikytis 
prie daiktų, bet daiktai prie mūsų pažinimo, šio daiktus normuojan
čiojo mąstymo subjektu laikė ne individualinę patirtinę sąmonę, o 
transcendentalinę sąmonę apskritai (Bewusstsein ueberhaupt) 
—apriorinius kiekvienos .sąmonės principus, bendrus visoms individua
linėms sąmonėms. Jei Kantas savo transcendentalinį subjektą tačiau 
suprato labiau logine bendrųjų pažinimo principų prasme, tai idea
lizmas, ypačiai hegeliškasai, šitą loginę subjekto sąvoką išplėtojo į 
metafizinę absoliutinio subjekto sąvoką, kantinį apriorizmą atremda
mas į spiritualistinio panteizmo metafiziką. Pagal pastarąją visa, kas 
yra, tėra viena absoliučioj i dvasia. Nieko nėra jai svetimo 
(„už jos esančio"), nes ji yra visa — pati būtis ir patsai visur esimas. 
Ta pati absoliučioji dvasia vienur, gamtinėje tikrovėje, apsireiškia ob
jektu, kitur žmogiškojoje sąmonėje, — subjektu. Savo individualinė
mis sąmonėmis mes visi išreiškiame vieną ir tą pačia absoliučiosios 
dvasios sąmonę — dalyvaujame toje pačioje absoliutinėje sąmonėje.
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Šitasai dalyvavimas absoliutinėje sąmonėje ir yra tasai pagrindas, ku
ris mūsų pažinimui suteikia ne tik loginio būtinumo, kuriuo pasi
tenkino Kantas, bet ir metafizinio būtinumo charakterį: pažindami 
daiktus, kaip jie mums apsireiškia, mes drauge pažįstame ir kas jie 
yra patys savyje, nes iš tiesų „savyje* (objektiškumo) ir „mums* (sub
jektiškumo) skyrimas išnyksta aukštesnėje absoliutinės dvasios (kaip 
absoliutinės objekto ir subjekto tapatybės) sąvokoje.Tačiau šisai mūsų 
pažinimo absoliutumas nereiškia, kad Hėgelis apskritai užmirštų mū
sų pažinimui klaidos grėsmę. Kaip absoliutinė dvasia yra ne sustin
gęs, o dialektiniu ritmu tampantysis absoliutas, taip ir pažinimas. 
Atskiras pažinimas teturi tezės prasmę ir veda į savo paneigimą—anti
tezę, kad šio paneigimo paneigimu ji vėl būtų grąžinama aukštesnės 
sintezės vienybėje. Tiesa yra visuma. Visos priešingybės gali būti 
suderintos, kiekvienai randant savą vietą. Ir kiekviena vadinamoji 
klaida tėra žingsnis bendrajame tiesos kelyje, neišplėtojęs visos tiesos, 
ir tačiau jau ją visą savyje slepiąs.

Nebuvo įmanoma šio rašinio rėmuose, netvir schemiškai, išplėtoti 
idealistinės filosofijos sistemą, reikalaujančią jai suprasti aukšto fi
losofinio brandumo. Lygiai dėl to bus neįmanoma išplėtoti ir sub
tilesnę jos kritiką. Reikia pasitenknti pačiu bendriausiu kritinės link
mės nurodymu. Kaip buvo galima pastebėti, gnoseologinis idealizmas 
yra pagrįstas ne tik gnoseologinėmis, bet ir metafizinėmis koncepci
jomis, ir būtent, žmogaus suabsoliutinimo metafizika. Todėl ir tektų 
idealizmo kritiką plėtoti jo metafizinių pagrindų kritika. Rezervuo
dami šitą kritiką metafizikos kursui, tuo tarpu pasitenkinsime pora 
pastabų. Pirma, priešais žmogiškojo subjekto idealistinį suabso
liutinimą tenka nurodyti faktą, kad žmogiškasai pažinimas yra su
sietas su jusline patirtimi. Tai betgi ir liudija, kad žmogus savo pa
žinime nėra suverenus subjektas: privalėti juslinės patirties yra lygu 
priklausyti savo objekto. Gi savo objekto priklausąs subjektas, 
kuris save norėtų laikyti absoliučiu, yra prieštaravimas savyje, nes 
absoliutumas yra patsai nepriklausomumo sinonimas. Tik vienas 
Dievas yra absoliutus subjektas. Šita prasme ir galime sakyti: logiš
kas yra idealizmas ieškddamas savo gnoseologinei pozicijai pagrindo 
žmogaus sudievinimo metafizikoje. Tačiau loginis nuoseklumas dar 
nereiškia realinio tikrumo. Galima nuosekliai ir klaidingą sistemą 
konstruuoti. Pagrįstai danų filosofas Kierkegaard šaipėsi iš idealis
tinių filosofų, kad jie mintyje statosi rūmus, bet tikrovėje vis tiek turi 
likti tose pačiose lūšnose.

Antra, priešais idealistinį objektiškumo supratimą (teigimą, 
kad visa objektinė būtis tėra mūsų sąmonės turinys) tenka skirti pa
žinimo aktą, ir patį pažinimo turinį. Pirmąja (pažinimo akto) 
prasme, iš tiesų pažįstamasai objektas tėra galimas tiktai kaip esąs
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sąmonėje. Tačiau iš to neseka, kad ir antrąja (paŽjnjmo turinio) 
prasme objektas tebūtų sąmonėje. Vienas yra dalykas intencidnalinis 
objekto ir subjekto sutapimas pažinimo akte, ir visiškai kitas daly* 
kas realus objekto sutapdymas su subjektu, objekto pavertimas są
monės turiniu. Tai, kad subjektas, pažindamas objektą, jį intencio- 
nališkai (vidiniu būdu) „įsisavina", nereiškia, kad ir realiai su juo 
sutaptų. Realiai subjektas su objektas sutampa tiktai Dievuje, kurio 
mintis savaime yra ir tikrovė. Vadinasi, prieiname, kad ir objektiš- 
kumo supratime idealizmas remiasi tuo pačiu metafiziniu žmogaus 
sudievinimo pagrindu. —

Egzistencializmas. — Visiškai kitokio poveikio Kanto ko
pernikinė revoliucija susilaukė vadinamajame egzistencializme, ypa
čiai toje linkmėje, kurią atstovauja Karl Jaspers. Jei idealizmas pa
grįstas subjekto absoliutiškumo mintimi, kantiniu subjekto pastatymu 
į pažinimo centrą, tai egzistencializmas pagrįstas subjekto baigtinumu, 
kantiškąja „daikto savyje" racionalinio neįžvelgiamumo mintimi.Egzis- 
tencializmas — tiesos subjektyvjškumo filosofija.

Naujųjų amžių pradžioje reikštos ambicijos sukurti matematiškai 
tikrą filosofiją, kuri galėtų būti visų bendrai priimta, egzistencializ
mas atsisako. Užuot ėmęsis dar kartą kartoti „galutinės" filosofijos 
sukūrimo bandymą, egzistencializmas savo uždaviniu laiko blaivų visų 
filosofinių sistemų sudužimo įvertinimą.

Egzistencializmas akcentuoja radikalų filosofijos ir atskirųjų moks
lų skirtingumą. Moksliniai klausimai — išsprendžiamos (tegu ir ne-, 
lengvai!) problemos, filosofiniai klausimai — niekada galutinai neper
žvelgiamos paslaptys. Moksliniais klausimais, liečiančiais atskiras 
tikrovės sritis, įmanomas visiems bendrai galiojantis pažinimas. Tuo 
tarpu filosofiniais klausimais, liečiančiais pačią būties visumą, visiems 
lygiai galiojančių tiesų priėjimas neįmanomas. Kodėl? Atskirais 
moksliniais klausimais galime prieiti priverstinumo charakterį turin
čius sprendimus, nes galime atskirųjų mokslų dalyką (atskiras tikrovės 
sritis) bendromis kategorijomis pažinti. Tuo tarpu būties visuma, 
filosofijos dalykas, sąvokiškai nepažįstama. „Kada aš noriu būtį mąs- 
styti, faktiškai aš jau mąstau tą ar kitą atskirą būtybę, bet ne 
pačią būtį" (Jaspers). Būtis negali būti išreikšta jokiomis kategori
jomis, nes ji yra visų kategorijų peržengimas — transcendencija.

Kategoriškai neptariama ir sąvokiškai nepažįstama transcendencija 
(Dievybė) nušvinta tiktai „egzistencijai" — žmogui, kaip jam pačiam, 
konkrečioje situacijoje apsisprendžiančiam ir vykdančiam tai, ką vyk
dyti jam'■yra šio momento vidinė būtinybė, pati amžinybę teikiančioji 
nelygstamybė. Nelygstamąją Būtį žmogui atskleidžia ne abstraktinis 
protavimas, o tiktai jo paties nelygstamoji veikla, pagrįsta ne kuriais 
nors sąlygojančiais tikslais, o momento apsisprendimu, kad tai daryti
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yra nelygstamai būtina. Šita prasme senąjį idealistinį principą „būtis 
yra mąstymas" egzistencializmas keičia nauju principu: būtis yra 
tikėjimas. Filosofinė būties tiesa atsiskleidžia ne žinojimui, o ti
kėjimui. suprastam ne Apreiškimo priėmimo, o laisvo vidinio apsi
sprendimo prasme. Šitą mokslinės žinojimo ir filosofinės tikėjimo 
tiesos skirtumą Jaspers šiaip išreiškia: žinojimo tiesa yra bendrai ga
liojanti, nes lygstama (objekto apsprendžiama), o tikėjimo tiesa isto
riškai individuali, nes nelygstama („išsirenkama" istoriškai nepakar
tojamu apsisprendimu). Jei anksčiau tiek mokslinės, tiek filosofinės 
tiesos kriterijumi buvo laikomas objektyvus, bendrai galiojantis bū
tinumas, tai egzistencializmas šitą kriterijų palieka galioti tik moksli
nei tiesai, o filosofinei tiesai objektyvaus būtinumo kriterijų pa
keičia subjektyviai suprasto nelygstamumo kriterijumi. Tiesa — 
ne objektyvios būtinybės, o vidinio nelygstamo, apsisprendimo išraiš
ka. „Tiesos esmė yra laisvė" (M. Heidegger).

Kokio egzistencialistinio tiesos supratimo verte? Negjnčytinai di- 
, delis egzistencinės filosofijos nuopelnas pirmą kartą* visu radikalumu 

išryškinti esminį mokslinės (atskirųjų mokslų prasme) ir filosofinės 
tiesos skirtingumą. Ankščiau, nors ir buvo nujaučiamas radikalus 
filosofijos skirtingumas nuo atskirųjų mokslų, bet buvo vis iŠ naujo 
stengiamasi filosofiją „sumokšlinti", tarsi gėdijantis jos „nemoksliš- 
kumo" (nedarymo pažangos, nepasiekimo jokių galutinių rezultatų, 
vis iš naujo grįžimo į tuos pačius senuosius klausimus, negalėjimo su
sitarti net savo pačių filosofų, tarpe). Ir tačiau visos filosofijos „su- 
mokslinimo" pastangos buvo veltui. Teisingas todėl egzistencializmo 
pasiryžimas, užuot tęsus dešimtimis kartų dėtas filosofijos „sutiksli- 
nimo" pastangas, iš pačio šių pastangų sudužimo ieškoti naujo tik
resnio, labiau istorinę filosofijos raidą atitinkančio filosofijos su
pratimo.

Klausmas betgi, ar tasai filosąfijos supratimas, kurį atstovauja 
egzistencializmas, nenueina į naują kraštutinybę. Dažnai žmonijos 
istorijoje nuo vienos kraštutinybės melamasi į antrą, nepastebint, jog 
liekama toje pačioje plotinėje.

Mūsų supratimu, nors egzistencializmas ir labai įdomiai klausimus 
iškelia, vis dėlto pačiais sprendimais lieka dviprasmiškas. Pirmiausia 
dviprasmiškas yra teigimas, kad filosofinė būties tiesa atsiskleidžia 
ne „grynajam" protui, o tiktai visam žmogui („egzistencijai", pačiu 
egzistencialistų terminu tariant) vidiniu būties išgyvenimu, pačiu egzis
tavimu. Sutinkame, kad filosofinė tiesa nėra tiktai „grynojo" paži
nimo tiesa, nes filosofinė tiesa nėra tik paprastas atskleidimas, bet 
visada drauge ir egzistencinis žmogaus angažavimas gyventi pagal šią 
tiesą. Kai bet kuri matematinė ar biologinė tiesa palieka žmogų, kaip 
žmogų, abejingą, tai filosofinė tiesa interesuoja žmogų, kaip žmogų, 

\ ' .
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nes ji yra patsai apeliuojantysis nušvietimas, kuo žmogus privalo būti. 
Toksai egzistencinis (vadinasi, pačią žmogaus egzistenciją angažuo- 
jantysai) filosofinės tiesos charakteris ir padaro tai, kad filosofinė tiesa 
atsiskleidžia tik visam žmogui, — žmogui, ne kaip abstrakčiai sąmonei 
apskritai, o kaip konkrečiai savo gyvenimo kovą kovojančiai egzisten
cijai, visu savo gyvenimu ieškančiai tiesos. Parafrazuojant Jasperso 
posakį, kad transcendencija (Dievybė) tiek, žmogui atsiskleidžia, kiek 
patsai žmogus ištiesia į ją savo ranką, galima sakyti, kad filosofinė 
tiesa atsiskleidžia tik tiek, kiek žmogus pačiu savo gyvenimu jau yra 
pribrendęs šiai tiesai^ kiek jis, nors dar ir nežinodamas, jau šia Jtiesa 
gyvena. Konkrečiu pavyzdžiu: lengviau Dievą ras tasai, kuris jau 
savaime gyvena, lyg jau būtų Dievą radęs, negu lasai, kuriam Dievo 
pripažinimas reikalautų savo gyvenimą iš pagrindų keisti. Tam, kuris 
gyvena be-Dievo-gyvenimą, iš tiesų Dievas neprieinamas, nes pirmasai 
Dievo liudijimas yra patsai žmogiškasai gyvenimas.

Trumpai tariant, kadangi filosofinė tiesa angažuoja 
visą žmogaus gyvenimą, tai ji ir atsiskleidžia tiktai 
visam žmogui, ne vien * sąmonei apskritai*. Visu 
savo gyvenimo pločiu prieina žmogus gilesniąją būties tiesą, ne vienu 
„grynuoju" pažinimu. Nežinau, ar ką nors atvertė į Dievą loginiai 
jo buvimo įrodymai, nes atverčia tik pati bandymo gyventi be Dievo 
skaudi patirtis. Ir atvirkščiai, tie žmonės, kurie giliausiai Dievo 
paslaptin įžvelgė, buvo ne tik aštriausio proto filosofai, bet ir šventu 
gyvenimo žmonės. Pirmiausia turiu galvoje Sv. Augustiną ir Av. Tomą 
Akvinielį.

Tačiau akcentuoti visą žmogų, kaip filosofinės 
tiesos subjektą, nereiškia protinį pažinimą pakeis
ti jausminiu pergyvenimu ar valiniu apsisprendi- 
m u. Tokio irracionalizmo grėsmė egzistencinėje filosofijoje labai 
didelė. Teisinga iškelti racionalistų paneigtą liesą ,kad ir jausminis 
nusiteikimas bei valinis nusistatymas turi reikšmingą vaidmenį paži
nimo vyksme ir kad todėl žmogiškasai pažinimas nėra tiktai „gryna- 
sai" pažinimas. Iš tiesų, jei žmogus nebūtų jausminė būtybė, dauge
lis tikrovės charakterių liktų jam paslėpti. (Heideggerio pavyzdžiu: 
tik todėl gali žmogus atskleisti tokį dalyką, kaip grėsmė, kad jis jau- 
yra baime paženklintoji būtybė. Grynoji sąmonė niekada neatskleistų 
tikrovės grėsmingumo.). Galima šita prasme nuotaikinį tikrovės per
gyvenimą laikyti pirminiu tikrovės atskleidimu. Tačiau nuolaikinis 
tkrovės atskleidimas lieka visada tamsus. Sąvokiškai nenušviesta 
nuotaika — akla, kaip, antra vertus, nuolaikiškai nepergyvenia sąvoka 
— negyva. Todėl, kaip racionalistiniam idealizmui grėsė gilesnio bū
ties paslaptingumo išblankinimas, taip egzistencializmui grėbia ir- 
racionalistinio agnosticizmo (būtis nepažįstamumo, o tik 
emocinio pergyvenamumo teorijos) pavojus.
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Lygiai dviprasmiškas egzitencializme ir apsisprendimo įvedimas j, 
filosofinį pažinimą. Tiesa, kad filosofinis pažinimas (kuris kreipiasi 
į Būtį, kaip patį tikrovės pagrindą, o ne į atskiras tikrovės sritis) 
nėra ta pačia prasme tikras, kaip atskirųjų mokslų pasiekiamas pa
žinimas. Dievo įrodymų tikrumas yra kitoks, negu kurios nors mate
matinės ar fizikinės tiesos įrodymas. Nors Dievo buvimą liudija 
visa tikrovė savo baigtinumu (nebuvimu iš savęs pačios), tačiau baig
tinis žmogaus protas dėl pačio savo baigtinumo negali Dieviškosios 
Nebaigtinybės perprasti — taip išsamiai pažinti, kaip kitus baigtinius 
daiktus ar save patį. Todėl, nežiūrint visų Dievo buvimo įrodymų. 
Dievas žmogiškajam pažinimui visada lieka pati Neįžvelgiamybė —

■ tikra paslaptis. Paslaptis, nes žmogus, nors ir 
paties Dievo panašumu sukurtas, niekada negali peržengti tos _ 
bedugnės, / kuri skiria ir aukščiausį kūrinį nuo paties kū- 

r rėjo. Ir tačiau Dievas ne nežinoma, o tikra Paslaptis, nes visa, kas 
yra, pradėjus pajūrio smiltimi ir baigiant žvaigždynų erdvėmis, pra
dėjus žibutės šypsniu ir baigiant filosofo išmintimi, liudija Jį. At
siskleidžia Dievas žmogui kiekvienu daiktu ir kiekvieną momentą, ir 
tačiau Jis visada atsiskleidžia tik kaip pati Neįžvelgiamybė. Filoso
finis tikrumas visada lieka paženklintas paslaptingumo ženklu. Kai 
mokslinis pažinimas yra paslapties nuveikimas, tai filosofinis paži
nimas yra patsai Paslapties atskeidimas. Šitoksai filosofinio pažini
mo charakteris ir padaro tai, kad tam tikra prasme filosofinis pa
žinimas drauge yra ir apsisprendimas. Senai jau Dievo įrody
mai tobulai išplėtoti, ypačiai Tomo Akviniečio filosofijoje, — ar betgi 
netikėjimas nėra gyvas ir šiandien? Ar pakanka ateistui susipažinti 
su Dievo buvimo įrodymas, kad jis jau rastų Dievą? Ne! Vienas todėl 
tėra klausimas: kuria prasme filosofinis pažinimas susijęs su apsi-’ 
sprendimu?

Mūsų supratimu, pažinimo ir apsisprendimo filosofijoje santykiui 
išryškinti tenka eiti sekančia linkme. Kaip anksčiau užsiminiau, 

' skirtina priverstinis ir laisvas tikrumas. Priverstinis yra tik
rumas, kada bet kurį dalyką pažįstame betarpiškai (plačiausia to 
žodžio prasme): arba jusliškai patirdami (sakysime, aprašydami kurią 
nors botanikine ar zoologinę rūšį), arba į betarpišką juslinę patirtį 

• atremta protine analize atskleisdami (pvz., atomo struktūros fizikinę
, liesą), arba pagaliau protiškai sukonstruuodami iš pirminjų prielaidų 

(matematines tiesas). Visų šitų tiesų atskleidimas jokia prasme ne
susietas su apsisprendimu (išskiriant bendrąjį tiesos ieškojimo apsi- 
sprendimą). Žmogus priverstas šias tiesas, kai tik jos atsiskleidžia, 
paprastai priimti, — galima būtų sakyti „nori ar nenori“, bet tiesą 
sakant, šių tiesų atveju ir nėra jokio pagrindo nenorui, nes jos žmo
gui abejingos, nereiškiančios egzistencinio angažavimo. Tokiu tikru
mu pagrįstas visų atskirųjų mokslų pažinimas. Laisvu gi tenka va- 
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dinti tokį tikrumą, kuris nėra pagrįstas nei betarpiška jusline patir
timi, nei į šią betarpiškai atremtą protine analize, nei pagaliau gryna 
protine konstrukcija, nes jis kaip tiktai yra patsai išėjimas už bet 
kokio juslinio patiriamumo bei, apskritai, betarpiško įžvelgiamumo 
ribų. Tai filosofinio pažinimo atvejys.

Kol pažinimas lieka atremtas (nesvarbu, betarpiškai ar tarpiškai) 
į juslinę patirtį, tol visada jaučiamas pagrindas, „turima žemė po 
kojų". Kada betgi keliamas nebe to ar kito atskiro dalyko, bet pa
čios būties — Dievo klausimas, tada neišvengiamai žemė iš po 
kojų išslysta, ir — atsiduriama priešais begalinybės vandenyno be
dugnę. Iškyla dramatiškasai klausimas: prieš ką stovime — Būtį 
ar Nebūtį? Iš vienos pusės, po kojomis turėto pagrindo išslydimas 
liudija, kad tai, kas anksčiau buvo laikyta pagrindu, nebuvo „tvirta 
žemė", o tik, vaizdingai tariant, trapus laivelio dugnas, žeme atrodęs 
tik todėl, kad jūra buvo rami — žmogus miegojo. Tačiau, iš antros 
pusės, kadangi atsivėrusi bedugnė Nebaigtinybė neperžvelgti žmogaus 
protui, ji atrodo pačia nebūties praraja. Tai ir kelia klausimą: ar 
pripažinti po kojomis turėto pagrindo susvyravimą, vadinasi, bepa- 
grindiškumą, ar išdidžiai laikytis ir toliau senojo sausumos prinęipo, 
jog tėra tai, kas aiškiai bei įsakmiai pažįstama? Ar atsiskleidusi be- 
galinybė yra pati Būtis ar tiktai neramaus sapno iliuzija? Kas iškilo, 
žemei (visam baigtinių būtybių pasauliui) iš po kojų išslydus,—Tikrovė 
ar Iliuzija? Kas — tikrovė, ir kas — iliuzija? Kas — tikrovė: seniau 
turėtasai sausumos pagrindas ar naujai atsiskleidusi Nebaigtinybė? 
Ir kas ’— iliuzija: senasai laivelio dugno laikymas pačia būtimi, ar 
laivelį^ audros bedugnėn sviedęs Būties vėjo pūstelėjimas? Ar būtis 
tėra patsai baigtinių būtybių pasaulis, o Nebaigtinybė tik iliuzija, ar 
greičiau iliuzija tebuvo senasai baigtinio pasaulio būtimi abssliutini- 
mąs, o pati Būtis tėra bedugniška neapžvelgiamybe atsiskleidusi Ne
baigtinybė, kurios akyvaizdoje mūsų regimasai pasaulis tėra nebūties 
viešpatija?

Į šį klausimą — patį pagrindinį viso tiesos ieškojimo klausimą — 
atsakymas yra susijęs su žmogaus apsisprendimu, kadangi tai, kas 
šiuo klaušimu atsiskleidžia, atsiskleidžia kaip pati Neįžvelgiamybė, kai 
tuo tarpu anksčiau, prieš šio kiaušinio iškilimą, atsiskleidimas buvo 
sutapęs, descartiškai tariant, su aiškiu bei įsakmiu įžvelgimu. Tenka 
apsispręsti: ar kukliai nusilenkti prieš Būties paslaptį, liudijamą pa
tirtinio pasaulio baigtinybe, ar išdidžiai laikytis baigtinybės absoliuti
nimo, jog nėra nieko, kas būtų aukščiau baigtinio žmogaus proto.Visa 
teistinė ar ateistinė argumentacija (Dievo buvimo įrodymų teikimas ar 
jų griovimas) yra šio pirminio apsisprendimo sąvokinis ryškinimas. 
Dievo buvimo (rodymai - ryškinimasis Dievybės liudijimo baigtinio pa
saulio nepakankamumu. Ateistinis Dievo įrodymų griovimas — žmo- 
gaus pastanga pateisinti savo išdidumą, nenorą nusilenkti priešais 
Paslaptį.
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Kada tokiu būdu iškeliame apsisprendimo vaidmenį filosofiniame 
pažinime, nieku būdu nenorime filosofiniam pažinimui paneigti at
skleidimo charakterį. Kaip apskritai pažinimas, taip ir filoso
finis pažinimas pažinimo vardo vertas tik kaip atskleidimas, o ne tik 
kaip nepagristas ko nors priėmimas. Dievo buvimo įrodymai tikrai 
įrodo, kad yra Dievas, — atseit, Dievo buvimą ne subjektyviai prilei
džia, o objektyviai atskleidžia. Dievo buvimo rodymų vertė glūdi ne 
mūsų apsi-sprendime, o juose pačiuose — pačiame protiniame išryš
kinime to Dievybės liudijimo, kurį teikia patirtinio pasaulio bajgtj- 
numas. Apsisprendimo- charakteris Dievo buvimo įrodymams tenka 

ztik ta prasmė, kad jie pagrįsti šiam liudijimui atvirumo apsispren
dimu. Visa tikrovė liudija Dievą. Tačiau reikia būti atviram šiam 
liudijimui, neužsiskleisti apsisprendimu, jog tegali tai būti, kas jus
liškai patiriama bei protiškai įžvelgiama. O priešais šį patirtinio pa
saulio teikiamą Dievybės liudijimą užsiskleisti galima, kadangi jis 
hera vienaprasmiškai priverstinis, nes Liudijamasai atsiskleidžia tik 
kaip Paslaptis. Gi paslaptis tegali būti laisvai priimta. 

' Kuris apsisprendimas (teisbnisBūties priėmimas ar ateistinis jos pa- 
rieigimas) teisingas, nesiimame čia specialiai spręsti, paliekame tai me
tafizikos kursui. Gnoseologiniu pažiūriu mums buvo tuo tarpu svarbu 
išryškinti patį šio klausimo charakterį.

Manau būsiąs nurodęs, kad sutikti su apsisprendimo mo
mento pripažinimu filosofiniame pažinime nėra lygu apskri
tai, paneigti filosofiniam pažinimui atskleidimo charakterį. Filoso
finis pažinimas nėra nei grynas atskleidimas (kaip mokslinis paži
nimas', nei grynas apsisprendimas (kaip tuo atveju, kai renkamasi 
vienas iš dviejų dalykų loteriniu aklumu ar subjektyviu skonio ar 
naudos motyvu). Nėra filosofinis pažinimas grynas atskleidimas, nes 
tai, kas atsiskleidžia, nėra adekvačiai (tolygiai) pažįstama. Tačiau 
nėra filosofinis pažinimas nei grynas apsisprendimas, nes apsispren
džiamą ne loterinėje tamsoje, o proto šviesoje, ir apsisprendžiama ne 
be pagrindo, o patirtinio pasaulio baigtinumo pagrindu. Filoso
finis pažinimas, nebūdamas nei grynas atskleidi
mas, nei grynas apsisprendimas, yra pati neišski
riama atskleidimo ir apsisprendimo vienybė. Jei 

. viena prasme filosofinis pažinimas gali būti pavadintas apsisprendžian- 
čiuoju pažinimu, nes vienokio ar kitokio filosofinio nusistatymo pa
grindu yra pirminis apsisprendimas, tai betgi lygiai privalu antra 
prasme ir filosofinį pažinimą charakterizuoti atskleidžiančiuoju paži
nimu, nes apsisprendžiama ne aklai ir ne be pagrindo. Kitais žo
džiais: jei iš vienos pusės atrodo, kad vienokio ar kitokio nusistaty
mo pagrindu tėra apsisprendimas, tai betgi iš antros pusės patsai 
apsisprendimas vyksta tiktai baigtinybės savyje nepakankamumo 
Šviesoje.
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Tokia intymi filosofiniame pažinime apsisprendimo ir atskleidimo 
vienybė nurodo, kad ir filosofini apsisprendimą tas pats objektyvumo 
principas saisto nemažiau, kaip ir kiekvieną kitą apsisprendimą. Va
dinasi, filosofiniame pažinime tenka apsispręsti ne dėlto, kad iš viso 
tikrovė neatsiskleistų, o tik dėlto, kad šisai tikrovės atsiskleidimas dėl 
pačios jos paslaptingumo tegali būti laisvai priimtas,—atseit, gali būti 
ir atmestas. Kaip atvira žmogui savižudybės, savosios būties fizinio 
paneigimo galimybė, taip atvira jam ir metafizinio nihilizmo — Bū
ties paneigimo galimybė. Laisvas yra žmogus Būti arba priimti (sub
tiliu A. Forest žodžiu tariant, consentir a l'ėlre) arba atmesti. Tačiau, 
kaip praktiniais atvejais lajsvės galimybė neišskiria kaltės fakto, taip 
ir filosofiniame pažinime laisvės galimybė neišskiria klaidos galimy
bės, vadinasi, nereiškia, kad kiekvienas apsisprendimas būtų lygiai tei
singas ar, jei nori, lygiai klaidingas, atseit tiktai subjektyvus, su bū
timi nesusietas nusistatymas.

Tuo tarpu egzistencializme, ypačiai jaspersiniame, apsisprendimo 
sąvoka "gresia įgyti grynai subjektyvaus nusistatymo prasmę, nors ji
sai ir vadinamas nelygstamu nusistatymu. Filosofinė tiesa Jaspersui 
yra nelygstma ne todėl, kad ji atskleidžia pačią Nelygstamybę, o tik 
dėlto, kad filosofinė tiesa yra jokia prasme būties atskleidimo neap- 
•sprendžiamas ir todėl grynai apsisprendimas. Tačiau toksai grynas 
apsisprendimas (nesvarbu, kad jį vadinsi ir nelygstamu!), atpalaiduo
tas nuo objektyvaus atskleidimo ir tuo pačiu atsietas nuo būties, yra 
lygus grynai sauvalei. Tiesa, Jaspersas ginasi nuo reliatyvizmo prie
kaišto/— nurodo, kad nelygstamasai apsisprendimas kyla ne iš kapri- 
ziško „noriu A o iš nelygstamu būtinumu atitinkamą istorinį momentą 
jaučiamo „turiu". Bet ar toksai apsisprendimo nelygstamumo grin
dimas tiktai istorine momento būtinybe nėra patsai reliatyvistinio 
subjektyvizmo išpažinimas? Įvedus istorinę būtenybę, tiesos pa
grindu, visa gali būti lygiai pateisinta. Klaidos ir tiesos sąvokas 
filosofiniame vertinime tada iš tiesų tenka pakeisti tiktai autentišku
mo ir neautentiškumo sąvokomis. Vadinasi, užuot klausus, ar kuris 
nors nusistatymas yra teisingas ar ne, tektų tiktai klausti, ar jis patį 
žmogų išsako ar ne. Egzistencializme tjesa tajp ir suprantama: 
Heideggeris kalba tik apie autentiškumą, o Jaspersas tik apie istoriš
kumą. Atitikimas tikrovei pakeičiamas atitikimu istorinei situacijai. 
Šita ir yra reliatyvistinio subjektyvizmo grėsmė: būties atskleidimas 
pakeičiamas istoriniu subjekto apsisprendimu. —

Egzistencializmo vertinimą gnoseologiniu požiūriu suglaudžiame 
šiaip:----Teisingas filosofijos savotiškumo, nuo atskirųjų mokslų skir
tingumo iškėlimas. Tačiau kaip Descartes, akcentuodamas filosofijos 
savarankiškumą priešais teologiją, nejučiomis pateko į filosofijos su- 
mokslinimo pavojų, taip savo ruožtu egzitencializmas, reaguodamas 
prieš filosofijos sumokslinimą, nujučiomis patenka į kitą filosofijos
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savotiškumo paneigimą — į filosofijos suliteratinimo pavojų. 
Ar egzistencialistų teikiamasai filosofinės tiesos kriterijus — savumas 
(autentiškumas) — nėra faktiškai meninės tiesos kriterijus? Iš tiesų, 
vertindami meno kūrinį, neklausiame, kiek jis faktiškai objektyvus, 
o tik kjek jis kūrybiškas, vadinasi ,originalia i savas, išreiškiąs kūrėjo 
vidinių pergyvenimų pasaulį. Šita meninės tiesos prasme gali būti 
lygiai tikra ir ateistine, ir teistinė kūryba, — lygiai tikros ne meta- 
fizinjo tejsingumo, o estetinio tikrumo, „nuoširdumo* prasme. Bet 
ar toksai meninės tiesos principų perkėlimas į filosoriją nereikštų ra
dikalaus filosofijos savyje pačioje paneigimo? Jei didžiuosiuose eg
zistencializmo atstovuose tokio estetinio diletantizmo grėsmė tėra ga
limybė, tai gausiuose egzistencializmo pasekėjuose, ypačiai iš literatų 
pasaulio, ši galimybė baigia virsti tikrove. Manau ir Berdiajevą, ku
riam filosofija tėra kūryba, ir ypačiai Heideggerio prancūziškojo vul- 
garizatoriaus J. P. Sartre srovės egzistencializmą, pusiau filosofinį ir 
pusiau literatinį judėjimą. Tiek egzistencializmo klausimu. —

Pabaigai belieka šiame skirsnyje svarstytuosius egzistencializmą ir 
idealizmą priešpastatyti, ryškinant mūsąjį filosofinės tiesos suprati
mą. Idealizmas kantinę pažinimo kritiką išplėtojo absoliutiniu racio
nalizmu, egzistencializmas — reliatyvistiniu irracionalizmu. Pirmasis 
kraštutiniškai suabsoliutjno žmogaus protą, iliuziškai suteikdamas 
jam jėgą pažinti ir tai, kas žmogiškajam pažinimui lieka Paslaptimi. 
Antrasis grėsia lygiai kraštutiniškai nuvertinti žmogaus protą, protinį 
atskleidimą keisdamas nuotaikiniu pergyvenimu bei asmeniniu ap
sisprendimu. Tačiau būtis, nėra nei taip absoliučiai peržvelgiama, 
kaip norėjo idealizmas, nei taip absoliučiai neprieinama, kaip rezig
nuoja egzistencializmas. Filosofinis būties atskleidimas nėra privers
tinis, kaip mokslinis dalinių tiesų atskleidimas, ir tačiau dėl to nėra 
filosofiniai nusistatymai tik aklas apsisprendimas. Vadinasi, nei idea
listinis tikėjimo paneigimas žmogiškojo pažinimo suabsoliutinimu, nei 
egzistencialistinis filosofinio pažinimo nuvertinimas į aklą tikėjimą 
(sekuliarizacine to žodžio prasme). Žinojimo atvirumas ti
kėjimui — štai tiesa, kuri išreiškia ir pasitikėjimą protui, ir kuri 
drauge, atskleisdama žmogiškojo pažinimo ribas, išsaugo pirminę 
nuostabą Būties paslaptingumu. Tą pačią nuostabą, kuri nubudino 
graikų filosofavimą ir kuri gaivina kiekvieną tikrą tiesos ieškojimą. 
Šekspyro perspėjimu vienam savo personažui daugiau yra pasaulyje 
dalykų, negu žmogus išmano!

(Gnoseologijos kursas baigtas)

Į
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O Flic U ALU S SKY IB I U S-

Gimnazijų, direktorių, - 
ir mokytoju, atstovu, suvažiavimas

S. m. rugsėjo mėn. 29 ir 30 d. d. Augsburge (Haunstetten stovyk
los salėje) L. T. B. Švietimo Valdyba sukvietė amerikiečių zonos lie
tuvių gimnazijų ir progimnazijų direktorių bei mokytojų atstovų kon
ferenciją. Kiekvienai mokyklai atstovavo direktorius ir vienas išrink
tas mokytojų atstovas.

Konferencija vyko tokia darbų tvarka:
1. Konferencijos atidarymas;
2. Prezidiumo ir rezoliucijų komisijos rinkimas,
,3. Švietimo Valdybos pranešimas,
i. Pamokų lentelės klausimas — ref. dir. Dr, A. Vasiliauskas.
5. Programų klausimas — ref. dir. P. Maldeikis, *
6. Mokomojo personalo skyrimo ir atleidimo klausimas — ref. 

dir. R. Zalubas,
7. Mokinių organizacijų klausimas — ref. dir. P. Balčiūnas,
8. Vadovėlių klausimas — ref. dir. Tonas,
9. Mokinių priiminėjimo į mokyklas vklausimas — ref. dir. J. 

Kralikauskas,
10. Mokyklų santykiai su Apyl. Komitetais — ref. dir. Vėlyvis,
11. Pedagoginės spaudos klausimas — ref. dir. P. Dambrauskas,
12. Mokytojų profesinio organizavimosi klausimas — ref. A. Kairys,
13. Einamieji reikalai.

Konferenciją atidarė L.T.B. Švietimo Valdybos pirmininkas p. Ži
donis pakviesdamas prezidiuman p. p. direktorius Vasiliauską (Augs
burgas), Dambrauską (Nuertingenas), Kralikauską (Wiesbadenas) ir 
sekretoriauti p. p. Graužinį (Kemptenas) ir Lelevičių (Eichstetas). Į 
garbės prezid. Delegatūros ats. Kun. Dr.i Gutauską. Po to jis padarė 
išsamų pranešimą apie esamą mokyklų padėtį.

Dr. A. Vasiliauskas, pamokų lentelės klausimas, iękėlė jos 
suvienodinimo reikalą. Sis klausimas sukėlė ilgas diskusijas ir buvo
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priimtas tik gerokai pakoregavus. Nusistatyta laikytis 32 savaitinių 
pamokų normos, tačiau p. p. direktoriai gali daryti nukrypimus iki 
1 pamokos prisitaikydami tos gimnazijos mokslo lygiui. Be to, iš
kelta svetimųjų kalbų pirmumas, šalę gimtosios ir kt. dalykų.

D i r. M a 1 d e i k i s , referuodamas programų klausimą iškėlė jų 
siaurinimo galimumus, pabrėždamas jose praktiškąjį momentą.

D i r. Z a 1 u b a s , referuodamas mokomojo personalo skyrimo ir 
atleidimo klausimą, pastebėjo, kad „Konstatuota visa eilė reiškinių, 
kurie trukdo centralizuotą .mokytojų skyrimą ir atleidimą bei greitą 
jo vykdymą. Svarbu apsaugoti mokytojų teises, tačiau ir administra
vimas turi būti lankstus bei efektingas. Neleistinas kitų institucijų 
kišimasis į mokytojų skyrimo bei atleidimo reikalus."

D ir. Balčiūnas, (Mokinių organizacijų klausimas). „Mokykla 
formuoja asmenybes, dėl to mokyklose turi būti leistos veikli visos 
tos organizacijos, kurios veikė Lietuvos gimnazijose ir kurios pozi
tyviai prisideda prie auklėjamojo darbo. Tokios svarbiausios moks
leivių organizacijos yra: skautai ir ateitininkai. Jos abi mūsų mokyk
lose turi būti legalizuotos ir lygiateisės."

Delegatūros ats. Kun. Dr. Gutauskas painformavo apie Delegato 
nusistatymą šiuo klausimu ir perskaitė jo aplinkraštį gimnazijos Ka
pelionams moksleivių organizacijų reikalu,kurį čia dedame

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Moksleivių organizacijos yra viena iš pedagoginių priemonių pa
pildyti ir pagilinti mokyklos jaunimui teikiamą išsilavinimą, pasaulė
žiūros susidarymą ir būdo išsiauklėjimą.

2. Lietuviškoje tremties mokykloje moksleivių organizacijos tęsia 
toliau savo darbą ir yra reikalingos kapeliono paramos bei vadova
vimo religinio dorinio auklėjimo srityje, nes religinis — dorinis besi
mokančios jaunuomenės subrendimas yra mūsų laisvės ir sėkmingo 
nepriklausomo gyvenimo laidas.

3. Savo veikimą su moksleivių organizacijomis ir su jų nariais 
kapelionas grindžia reljginiais-pedagoginiais principais, būdamas ly
gus ir teisingas visiems, bet sykiu padėdamas kiekvienam pagal jo 
reikalus ar specialiai pasirinktus uždavinius.

4. Visų moksleivijos organizacijų narius kapelionas turi paraginti 
'nepamiršti bendrų juos jungiančių ryšių: krikščioniškumo, lietuviš
kumo, kultūringumo, tolerancijos, kad organizacijų veikimas nevirstų 
tarpusavio kova, bet sveiku ir kultūringu lenktyniavimu išsilavinime 
ir išsiauklėjime.

5. Politinio momento, kaip pašalinio moksleivių auklėjimui, reikia 
nejungti su moksleivių organizacijomis, dedant pastangų, kad niekas
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iš konkretų politinį darbą dirbančių asmenų šitoms organizacijoms ne
vadovautų.

6. Dirbdamas moksleivių organizacijose kapelionas žiūri mokyklos 
tvarkos nuostatų ir palaiko ryšį su mokyklos vadovybe.

II. KAPELIONO DARBAS SU SKAUTAIS
7. Skautų Sąjunga, auklėdama jaunimą Dievui, Tėvynei ir Artimui, 

' ' stengdamos, kad jos nariai būtų religingi, dori, kilnios dvasios ir
tvirto būdo (pig. Slat. §2), yra remtina bei globotina, kaip vienas iŠ 
krikščioniškojo auklėjimo veiksnių, turįs atramą vaiko ir jaunuolio 
psichikoje.

s 8. Lietuvių Skautų S-gos statutas, šios sąjungos vadovybei susita
rus su Delegatūra, patikrina prideramą vietą bei tinkamas priemones 
religiniam doriniam katalikų jaunimo auklėjimui, patikėdamas jį ka
pelionų globai, vadovavimui bei priežiūrai.

9. Lietuvių Skautų S-gos Pirinijai, Seserijai, Vyrijai ir tuntams aš 
. esu paskyręs dvasios vadovus ir jiems pavedęs paruošti religinio—

dorinio auklėjimo programą. Kapelionų uždavinys yra žiūrėti, kad 
šita programa būtų tinkamai išeita ir stropiai įvykdyta.

10. Mokyklos kapelionas, ypač jeigu jis specialiai paskirtas reli- 
giniam-doriniam skautų auklėjimui, visu nuoširdumu imasi šių parei
gų,’glaudžia i bendradarbiaudamas su skautų vadovais ir skatindamas 
juos savo religiniu susipratimu bei praktika būti pavyzdžiu jaunimui.

11. Skautų S-gos dvasios vadovai šios sąjungos narių religiniame-
doriniame auklėjime turi lemiantį žodį. t

12. Skautų padalinių kapelionai turi stengtis, kad skautai jų orga
nizacijos uždedamas gerų darbų bei paslaugų pratybas atliktų krikš
čioniškoje dvasioje ir jas grįstų antgamtiniais motyvais.

III. KAPELIONO DARBAS SU ATEITININKAIS
13. Moksleivių At-kų S-ga, iš seno veikianti šūkiu „Visa atnaujinti 

Kristuje" ir auklėjanti vadus įvairioms katalikiško gyvenimo sritims, 
užsitarnauja ypatingo dėmesio ir paramos kaip viena iš. veikliausiųjų 
kat. akcijos organizacijų.

14. Moksl. At-kų S-ga turi mano paskirtą dvasios Vadą, kuris nus
tato religinio moksleivių at-kų auklėjimo programą ir prižiūri jos 
vykdymą visuose šios sąjungos padaliniuose.

1'5. Mokyklos kapelionas eo ipso yra šioje mokykloje veikiančio 
moksleivių at-kų padalinio dvasios vadas.

16. Mokyklos kapliono pareiga yra žiūrėti, kad pirmutinis ir pa
grindinis ateitininkų principas katalikiškumas moksleivių atei
tininkų programoje būtų išeitas bei vykdomas visu platumu bei gilu
mu ir kad kiti principai (tautiškumas, visuomeniškumas, šelmiškumas,
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inteligentiškumas) butų nagrinėjami ir vykdomi krikščioniškoje dva
sioje ir pagal krikščionybės principus.

17. Mokyklos kapelionas žiūri, kad moksleiviams at-kams vado
vaują asmens būtų katalikiškojo susipratimo ir gyvenimo pavyzdžiai.

18. Mokyklos kepelionas budi, kad moksleivių at-kų padaliniai, 
kaip katal. akcijos nariai, nebūtų traukiami i kurios nors politinės 
grupės įtaką.

IV. KAPELIONO DARBAS SU KITAIS 
MOKSLEIVIPSAMB0RIAIS

19. Maldingesnieji ir į religinį gyvenimą labiau linkę ateitininkai, , 
skautai, ar neorganizuoti moksleiviai gali būti kapeliono suburiami
į bažnytines brolijas, kaip Gyvojo Rožančiaus, Maldos Apaštalavimo, 
Eucharistininkų, Ministrantų ir kit. būrelius. Šitos brolijos ir būre
liai yra tiesioginėje kapeliono žinioje ir vadovybėje. Kapelionas yra jų 
ne tik dvasios, bet ir organizacijos vadas.

20. Kultūriniai moksleivių sambūriai (pvz., mokslo, meno, sporto), 
nors nepriklauso kapeliono vadovybei, tačiau nėra išjungti iš jo at
sakingumo, kiek jie susilieja su religine bei dorine katalikiškojo 
jaunimo auklėjimo sritimi.

21. Ne vienai moksleivių organizacijai, ar sambūriui kapelionas 
neatsako jokios paslaugos ar patarnavimo, leidžiamo Bažnyčias nu
statyta tvarka.

22. Su kitų konfesijų moksleivių dvasios vadovais, sprendžiant auk
lėjimo, ar kt. pedagoginius klausimus, kapelionas stengiasi palaikyti 
glaudžius santykius, siekiant bendrų krikščioniškų idealų.

V. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI
23. Pasitaikius religinio-dorinio auklėjimo sunkumams moksleivių 

organizacijose, kapelionai kreipiasi į atitinkamos organizacijos dva
sios vyriausius vadus, arba į mane.

24. Apie savo veiklą moksleivių organizacijose kapelionai kas tri
mestras praneša man sykiu su bendrąja savo pedagoginio darbo apy
skaita.

Dir. Tonas, ref. vadovėlių klausimą, nušvietė darbo sunkumus 
dėl vadovėlių stokos. ' Jis pastebėjo, kad daugumoje dėl vadovėlių 
trūkumo kalti švietimo įstaigų vadovąi ir įvairių leidinių leidėjai. 
Baigdamas jis pareiškė: „Reiktų mokytojų tarybų posėdžiuose įspėti 
mokytojus, ypač tų dalykų, kuriems dėstyti dar neturime vadovėlių, 
kad jie stengtus nedarkyti gimtosios mūsų kalbos, neiškraipytų jos ra
šybos ar iš skubotumo nepagadintų mokinių rašysenos. Yra moky
tojų, kurie net pataria mokiniams nevartoti užrašuose būtinų rašybos
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ženklų, o versdami skubiai užsirašinėti, pratina į neįskaitomą rašy
seną ir į netvarkingumą."

Dir. Kralikauskas — Mokinių priiminėjimas į mokyklas. 
„Pagal Nepriklausomosios Lietuvos švietimo taisykles bei tradiciją, 
norįs įstoti į gimnaziją: 1. Arba patiekdavo išeitojo mokslo pažy
mėjimą, 2. Arba laikydavo stojamuosius egzaminus.

Pagal dabartines mūsų gyvenimo sąlygas mokiniai priiminėjami:
1. Pagal išeitojo mokslo pažymėjimą,
2. Pagal 1943/4 m. m. buvusio jo mokytojo pažymėjimą,
3. Pagal nepilną dokumentą (mokinio pažymėjimas su fotografija, 

trimestrinis su klasės auklėtojo parašu be antspaudo etc.),
4. Pagal išlaikytų egzaminų rezultatus,
5. Priimamas kandidatu sąlyginai (jei mokytojų tarybos nustatytu 

terminu išlaikys stojamuosius egz.).
. Dėliai ypatingų musų dabarties sąlygų yra pasireiškusi spekuliacija 

išeitojo mokslo pažymėjimais: \ \
I. Pažymėjimą pasirūpinant.

1. 1943/4 m. m. buvusio savo mokytojo pažymėjimą
2. Sudarant dokumentą remiantis liudininkais.

II. Prasprunkant stojamųjų egzaminų proga.
III. Persikeliant iš mokyklos į mokyklą (mokiniai spartuoliai).
IV. Kai kuriems karštligišku tempu veržiantis prie atestato, per

šokant klasę bei laikant eksternu gimnazijos baigiamuosius 
egzaminus.

Šie yra prasižengiamojo pobūdžio reiškiniai, nes jie:
1. Demoralizuoja mokinius.
2. Smukdo mokyklose mokslo lygį ir kenkia mokyklos prestižui.
3. Kenkia stojančių į universitetus lietuvių reputacijai.

Dėl to reikėtų:
1. Į mokyklas priiminėti pagal mokyklos anspaudu ir direktoriaus 

parašu tvirtintus išeitojo mokslo pažymėjimus.
2. Būti labai atsargiems tūlo buvusio mokytojo raštelio bei nepilnų 

pažymėjimų atžvilgiu.
3. Iš moknio, persikeliančio iš mokyklos į mokyklą, reikalauti Tie 

tik išeitojo mokslo pažymėjimo, bet ir direktoriaus atestacijos, nuro
dančios persikėlimo priežastį ir trumpai apibūdinančios mokinį.

4. Neleistina, kad mokiniai paskubintu tempu bei šokdami klasę 
veržtųsi baigti gimnaziją.

Dir. Vėlyvis — Mokyklų santykiai su stovyklų komitetais. 
„Mūsų mokyklos čia, tremtyje, yra sporadinio charakterio. Jos bu
vo kuriamos atskirų pedagogų ten, kur buvo mokyklinio jaunimo ir 
kur savo realia parama prisidėjo apylinkių komitetai. Bendros mo
kyklų subordinacijos iš pradžių nebuvo. Tiesa pasakius, ji ir šian-
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dien dar nėra per daug efektyvi. Savaime aišku, tai nėra priekaištas, 
o tik konstatavimas, nes mūsų gyvenimas nėra savarankus. Bet šiaip 
ar taip, toks mokyklų charakteris visokiais atvejais neigiamai atsi
liepia pačia.] mokyklai Šitokiai būklei esant, kai kurie apylinkių ko
mitetai į esančias mokyklas pradėjo žiūrėti kaip į savo individualų 
stovyklos atributą ir stengėsi tapti absoliučiais mokyklų lėmėjais.

Iš pradžių apyl. Komitetų pažiūros mokyklų atžvilgiu buvo įvai
rios. Tūli komitetai mokyklas traktavo reklamiškai: mokykla stovyk
loje — atseit, garbės dalykas. Kiti — priešingai: mokyklą palaikė 
stovyklos našta ir žiūrėjo kaip į malum necessarium. Bet buvo ir 
tokių komitetų, kurie visai teisingai suprato mokyklos reikšmę ir tin
kamai ją įvertino.

Pirmųjų pažiūrų komitetai mokyklas gretino šalia ansamblių, tau
tiškų šokių grupių ar šiaip pramoginių kolektyvių. Dėl to šiokių pa
žiūrų komitetai iš mokyklų, analogiškai kaip ir iš ansamblių, laukė 
tam tikro prisitaikymo prie stovyklos bendruomenės narių užgaidų, 
laukė tam tikro-jiems pataikavimo. Deja, reikia pasakyti, kad tokių 
pažiūrų įtakos paveikė kai kurias mokyklas — dėstant pačią progra
mų medžiagą, keičiant mokytojus, keliant mokinius į aukštesnes kla
ses ar palengvinant mokiniams egzaminus.

Tačiau, apskritai, kadangi mokyklos savo sunkiu pozityviu darbu, 
savo uždaviniais bei tikslais griežtai skiriasi nuo tūlų pramoginių ko
lektyvų ir negali permanentiškai demonstruoti savo darbo vaisių, — 
tai komitetai lyg ir primiršo mokyklas. Ir abiejų pirmųjų pažiūrų 
atstovai savo stovyklose mokyklas pradėjo laikyti eilinėmis,—lengvo 
pobūdžio stovyklinėmis įstaigomis. Dėl to suprantamas kartkartėmis 
pasireiškiąs mokyklos atžvilgiu Komitetų abejingumas. Ir mokykla 
tokiais atvejais pasijunta viena. Tada visi materialiniai ir pedagogi
niai mokyklos rūpesčiai visu svoriu gula ant mokytojų, o ypatingai 
ant direktoriaus pečių. Yra atsitikimų, kada komitetas, užuot parū
pinęs augančiai gimnazijai trūkstamų patalpų, palyginti, dėl smulkių 
ir neaiškių sumetimų atima ir esamas ir verčia naudotis popietiniu 
laiku visiškai gimnazijai netinkamomis pradžios mokyklos patalpo
mis. Arba vėl: kiek kalbėtum, kiek rašytum raštų, kai kurie ko
mitetų švietimo skyriai nė piršto nepajudins, kad ir būtiniausiam mo
kyklos reikalui. Priešingai, švietimo vadovai, dažnai visiškai nenu
sivokdami mokyklos reikaluose ir nevisiškai suprašomi savo parei
gas, trukdo mokyklos darbą, reikalaudami sau teisės skirti ir tvirtinti 
mokytojus, aprobuoti mokyklos aktus, tvarkyti mokinių laisvalaikį, 
skirti mokytojus stovyklos darbams ir 1.1.

Žinoma, be minimaliai pakenčiamų patalpų, be reikalingiausių bal
dų, šviesos, švaros ir šilumos, be lėšų, pagaliau be prideramo mokyk
lai respekto savo sunkių ir sudėtingų mokymo bei auklėjimo užda
vinių mokykla tinkamai atlikti negali."
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< Dir. Dambrauskas — Pedagoginė spauda. Referentas kons
tatavo pedagoginio laikraščio būtinumą ir išnešė tuo klausimu atitin
kamas rezoliucijas, kurios ir buvo priimtos (žiūrėk rezol. pedag. 
spaudos reikalu).

A. Kairys — Mokytojų profesinio organizavimosi klausimas. Re
ferentas nušvietė šį klausimą atsižvelgdamas į sunkias ir komplikuo
tas tremties gyvenimo sąlygas ir išreiškė negatyvaus pobūdžo nusista
tymą. Jo žodžiais tariant „Profesinė Mokytojų Sąjunga tiek ekono
miniams, tiek kultūriniams mokytojų interesams šiandien nėra rei
kalinga, nes jos veikla nebūtų efektingesnė už dabar veikiančių legalių 
įstaigų bei organizacijų darbą aukščiau minėta prasme". Nežiūrint to, 
suvažiavimas buvo kitos nuomonės ir pasisakė už tokios o-cijos įstei
gimą. Po trumpų diskusijų buvo įkurta Profesinė Mokytojų Sąjunga 
ir išrinktą, jos valdyba.

Prieš einamuosius reikalus buvo priimtos šios

? REZOLIUCIJOS.
Lietuvių tremtinių amerikiečių zonos gimnazijų ir progimnazijų 

direktorių ir mokytojų atstovų suvažiavimas, apsvarstęs jautriausius 
šio meto mokymo bei auklėjimo reikalus ir išnagrinėjęs mokyklų 
darbo sąlygas ir tą darbą trukdančias negeroves, pareiškia šį savo 
nusistatymą:

I. Dėl mokyklų darbo —
a) mokyklos įpareigojamos visomis turimomis priemonėmis palai

kyti mokslo lygį ir atitinkamai išeiti mokyklų programas, kuriomis 
yra pagrįstas pats mokyklų darbas ir kuriomis įteisinami mokyklų 
duodami mokslo pažymėjimai:

b) tikslesniam mokinių laisvalaikio sunaudojimui mokyklos įparei
gojamos organizuoti mokiniu atliekamą laisvą laiką, panaudojant jį 
sportui, menui, mokinių būrelių bei organizacijų veikimui;

. II. Moksleivių organizacijų klausimu:--------
a) jau veikiančios tremties mokykloje moksleivių organizacijos, 

kaip skautai,^ateitininkų organizacija, mokyklų dalykiniai būreliai, 
teigiamai talkininkauja mokyklinio jaunimo paruošime ir auklėjime; 
suvažiavimas randa jas naudingomis ir remtinomis;

b) visi mokinių auklėjamieji bei kultūriniai sambūriai, kaip ir 
dalykiniai būreliai, kurie neprieštarauja mūsų mokyklos krikščio
niškai — tautinei krypčiai, veikia mokytojų tarybos leidimu ir jos 
paskirtų globėjų priežiūroje:

c) auklėjamojo darbo vieningumui yra būtina, kad mokinių skautų 
vienetai būtų organizuojami atskirai nuo nemokinių ir kad mokinių 
vienetams vadovautų mokyklų žmonės; jei mokinių vienetams vado
vauja ne mokyklų žmonės, jie turėtų turėti mokyklos pasitikėjimą;

d) mokykloms siūloma neleisti mokiniams dalyvauti nemokyklinėse 
organizacijose ir nemokykliniuose sambūriuose;
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e) visos leistos veikti mokinių organizacijos mokyklose traktuoja

mos vienodai;
III. Lietuviškajai visuomenei — "
a) jaunuomenės auklėjimas ir jos tinkamas ateičiai paruošimas 

nėra vien tėvų ar mokyklos uždavinys, o yra visų mūsų lietuvių rei
kalas, nes tinkamas jaunuomenės ateičiai parengimas sprendžia mūsų 
tautos ateitį; mokyklų darbuotojai kreipiasi į lietuviškąją visuomenę, 
kviesdami ją —

1. remti mokyklų auklėjimo darbą,
2. globoti paramos reikalingus mokinius, ypač našlaičius,
3. kovoti su mūsų stovyklose pasireiškiančiomis ir jaunimą žalo

jančiomis įtakomis, kaip girtavimu, moraliniu pakrikimu ir ki
tokiomis blogybėmis, vedančiomis mūsų tautą į išsigimimą; __

IV. L.T.B. apylinkių komitetams —
a) apylinkių komitetai mokyklų atžvilgiu turėtų eiti ne tik savi

valdybių, bet ir rėmėjų pareigas savo stovyklos ribose;
b) komitetai mokyklas ir jų reikalus laiko svarbiausiais savo vei

kimo uždaviniais stovyklose ir stengiasi šia prasme nuteikti visus sto
vyklų gyventojus; V

c) komitetai realiomis pastangomis sukuria mokykloms sąlygas, 
kuriose jos galėtų dirbti ir atlikti mokymo ir auklėjimo uždavinius;

d) komitetai talkinėja parūpinant reikalingas mokykloms lėšas, ap
mokant mokytojams algas ir aprūpinant mokyklas vadovėliais, rašo
mąja medžiaga ir kitoms būtiniausiomis mokslo reikmenimis;

e) komitetai, nuolat su mokyklomis glaudžiai bendradarbiaudami, 
bet nesikišdami į jos pedagoginį darbą, padeda mokykloms augti ir 
tvirtėti priimant į stovyklas naujus mokinius ir mokytojus, atidarant 
naujas klases ir 1.1.

f. dirbą mokyklose mokytojai laikomi dirbančiais ir atleidžiami 
nuo visų kitų stovyklų darbų bei pareigų;

V. Vyriausiajai švietimo vadovybei —
Suvažiavimas siūlo vyriausiąją švietimo reikalų tvarkytoją — 

Švietimo Valdybą — pertvarkyti, sudarant iš autoritetingų ir prityru
sių švietimo specialistų: 1. turinčių akademinį išsilavinimą, 2. ilges
nį laiką sekmngai dirbusių švietimo srityje, 3. Švietimo Valdyboje 
tiesioginiai vadovaujančiu tjk savo specialybės sričiai;

VI. Pedagoginės spaudos reikalų—
a) suvažiavimas laiko būtinai reikalinga turėti pedagoginį žurnalą 

teoriniams ir praktinjams ugdymo klausimams svarstyti;
b) pedagoginis žurnalas turi stovėti ant krikščioniškumo ^krikš

čioniškosios kultūros), lietuviškumo ir demokratiškumo pagrindų, nes 
tik tomis sąlygomis jis atitiktų lietuvių tremtinių padėties reikalavi
mus ir galėtų sutelkti apie save visus tremtinių mokyklos darbininkus;

i -
112

112



t
c) žurnalas neturėtų pasitenkinti vien teorinių klausimų nagrinė

jimu ir turėtų daugiausia vietos skirti pedagoginės praktikos reika
lams; mokyklos darbininkai turėtų pakankamai metodinių svarstymų 
ir informacinės medžiagos, kuri atstotų vadovėlių trūkumą;

d) žurnale redakciją turėtų sudaryti redakcinė komisija, nes tik 
šitoks redakcinis organas garantuotų mokyklos darbininkų visumos 
pasitikėjimą ir žurnalo planingumą bei vieningumą;

e) turint galvoje oficialinius ir materialinius sunkumus rimtam 
pedagoginiam žurnalui išleisti, reikia nieko nelaukiant organizuoti 
sistemingą pedagoginių klausimų nagrinėjimą bendrojo pobūdžio laik
raščiuose; šiam reikalui visų laikraščių redakciniai organai turėtų pri
imti specialistus pedagogus, kurie, derindamiesi su atitinkamo laik
raščio linija, kompetetingai ir pastoviai tvarkytų pedagoginių reikalų 
svarstymą;

VII. Padėkos
Suvažiavimas, įvertindamas jo organizatorių parodytas pastangas 

ir atliktą darbą, reiškia padėka Švietimo Valdybos pirmininkui p. M. 
2 i d o n i u i ir amerikiečių zonos švietimo įgaliotiniui p. Ig. Ma
linauskui.

Suvažiavimas praėjo pakilia darbui nuotaika ir paliko gilų įspūdį. 
Augsburgo Gimnazijos direk. p. Dr. Vasiliauskas maloniai priėmė at-* 
silankiusius parodydamas lietuvišką svetingumą.

V • , i

„Tremtinių Mokyklos' Nr. 1 įdėtos Gimnazijų ir progimnazijų sta
tistikos papildymas:

1. Lietuvių gimnaziją Seedorfe (veikia nuo 1945 VI. 16) moki
nių — 162; mokytojų — 24;

2. Lietuvių progimn. Buxtehudėje (veikia nuo 1945. IX. 8) mo
kinių — 59; mokytojų — 7;

Red. pastaba. Mums prisiųstoje atitinkamų pareigūnų statis
tikoje šių mokyklų nebuvo. Todėl jų išleidimas įvyko ne dėl re
dakcijos kaltės. z
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RECENZUOS
Jonas Grinius^

A. N. MILIŪNO
„PRARADIMO SIMFONIJOS“
„Praradimo Simfonijos yra vienas stambiųjų gražiai išleistų musų 

lyrikos rinkinių, išėjusių tremtyje per pastar uosius dešimti mėnesių 
(nuo K. Bradūno „Svetimosios Duonos" pasirodymo). Nors jo auto
rius (Alfonsas Nyka-Niliūnas) literatų tarpe ir anksčiau buvo žino
mas, tačiau su atskiru savo eilėraščių rinkiniu į pasaulį jis išeina 
pirmą kartą. Tai savaime kelia susidomėjimą ir norą palyginti su 
kitais poetais, anksčiau savo poeziją tremtyje išleidusiais. Nors meno 
kūrinių lyginimas visada yra rizikingas, nes negali būti tikslus, ta
čiau, antra vertus, lyginant labiau išryškėja paties kūrėjo veidas. 
Taigi ir norisi paklausti, kuo panaši ir kuo skiriasi A. N. Niliūno 
poezija nuo kitų mūsų poetų?

Pirmiausia, lyginant temų motyvu atžvilgiu, reikia pasakyti, kad 
„Praradimo Simfonijose" mes nerandame erotinės arba meilės ly
rikos. Tuo atžvilgiu A. N. Niliūnas panašus į J. Aistį, B. Brazdžionį, 
K. Bradūną, At. Kairį ir kitus, kurių eilėraščiuose meilė ir svajonė 
apie moterį (realią ar išsvajotą) beveik yra dingusios. Tai, rodos, 
bendras bruožas visai mūsų lyrikai, sukurtai antrojo pasaulinio karo 
fone. Šiokia tokią išimtį sudaro B. Rutkūnas ir St. Santvaras, kurių 
rinkiniuose „Pulsas plaka" ir „Laivai palaužtom burėm" randame po 
kelis eilėraščius erotinėmis temomis. Tačiau ir ten jos gana neutra
lios; jas autoriaj kelia lyg nuošaly stovėdami, kalbėdami apie kitus, 
savo asmens neangažuodami. B. Rutkūno ir St. Santvaro keli ero
tiniai eilėraščiai nepakeičia bendros krypties, kuri pasireiškė pasta
raisiais metais.

Kodėl mūsų lyrika (pradedant liaudies dainomis, einant per Vie
nažindį, Maironį, Putiną iki J. Aisčio-Aleksandriškid), taip mėgusi 
meilės temas, dabar nuo jų nusigręžė, sunku būtų tiksliai pasakyti. 
Bet gal svarbiausia priežastis bus ta, kad pasaulinio masto konvul
sijos nukreipė poetų dėmesį nuo asmeninių jausmų į objektyviuosius 
reiškinius, į žmogaus likimo problemas. Šitoji kryptis, tiesa, ir prieš 
antrąjį pasaulinį karą buvo matoma F. Kiršos ir B. Brazdžionio po
ezijoj. Dabar į šitą stiprią srovę labai vaizdžiai įstojo A. N. Niliūnas. 
Jam žmogaus gyvenimo ir darbų prasmė, jo tragiškas tikimas tarp 
būties ir mebūties, jo dvasios neramybė, sau prasmingos vietos beieš
kant, atrodo tokie spirginą klausimai, kad prieš juos blanksta visa 
kita. Tik šituo dideliu susidomėjimu žmogaus likimjnėmis proble
momis, kurias ypač stipriai išgyvena A. N. Niliūnas, teatrodo su
prantamas erotinių temų užmiršimas.
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Šitas gilus įsijautimas į žmogaus asmens likimą, paaiškina taip 

pat A. N. Niliūno poziciją gamtos atžvilgiu. Būtent, jo „Praradimo 
Simfonijose gamtos peizažas mažai teturi arba beveik neturi sava
rankiškos reikšmės. Tokie gamtos aspektai, kaip saulėleidis, saulė
tekis, vidudienis, žvaigždėta naktis, lygumos, kalnai ir bedugnės, ku- 
rie neretai iškyla į pirmąją vietą pas B. Brazdžionį (Svetimi Kairiai), jt 
K. Bradūną (Svetima Duona) ir kitus, A. N. Niliūno poezijoj tampa 
nustumti į užpakalinį planą, į foną, arba tėra įkomponuojami į eilė
raštį, kaip simbolinė poeto nuotaikos išraiška. Kitaip sakant, ne gam
tos peizažo aspektai nulemia vienokią ar kitokią poeto nuotaiką ar 
sužadina mintį, bet šitie gamtos reiškiniai „Pavasario Simfonijose" 
dažniausiai naudojami, kaip poeto emocijų, minčių ir nuotaikų funk
cija. Tai anaiptol nereiškia, kad N. Niliūnas gamtos nejaustų ar ne
mylėtų. Priešingai, jo santykiai su gamta yra labai glaudūs. /

Tiesa, ir daugumos lietuvių poetų santykiai su gamtos reiškiniais 
yra artimi ir broliški, tačiau, rodos, nėra kito tokio poeto, kaip N. 
Niliūnas, kurio ryšiai būtų tokie gaivališki ir dinamiški. T»esa, ir 
pas Putiną buvo laikotarpis (Tarp Dviejų Aušrų), kada poetas gyven® 
gilų konfliktą tarp Žemės ir Dangaus, sakydamas, kad Dangus — jo 
tėvas, motina — Žemė, o jis pats, kaip grūdas, kuris negali gyvuoti 
ir želti be vieno ir kito. Tada jis mums davė įspūdingą ciklą „Vir- /
šūnės ir Gelmės", tačiau didingų svetimos gamtos gaivalų pergyve
nimo išraiška buvo kažin kokia šaltoka, apibendrinta, net patėtiška. 
Šito viso nerandame Niliūno gamtos pergyvenimuose ir jų išreiškime.

Jei šiaip „Praradimo Simfonijose" pasitaiko abstrakčių terminų, 
tai jo gamta visada konkreti, dažniausiai paimta iš mūsų paprastos >
lietuviško kaimo aplinkos, be jokio didingumo ir patetikos, tačiau 
dažniausia judėsio (dinamiškose) apraiškose. Štai kodėl prie bažnyt
kaimio aikštės:

„... klūpojo, tartum motina, sena bažnyčia tarp klevų, 
Taip nykiai šlamančių, lyg tuščio s varpos* (93 psl.); 
„Ir debesis, lyg karstus, apkabinus nešasi audra" (67 psl.); 
„Pirmi pavasario lašai, nukritę ant galvos, mane taip / 

sunkiai sužeidė* (55 psl.)
„Ir paukščiai skrido pro džiaugsmingas debesų salas". (49 p.) 
Dėl to taip pat ir „giria maištingai ūžia ir Į
„Kažko įnirtęs blaškos vėjas", arba
„Varnai štai bunda ir liūdnai kranksėdami pasikelia į naktį, 
Lyg niūrūs pranašai atnešę sunkų nerimą" (26 p.);
o ,,.. . medžiai už langų šakas drąskydami,
Įtūžę blaškosi, aistringam liūdesy paskendę (27 p.).

N. Niliūnas taip stiprjai yra pamėgęs dinamišką gamtą, kad laužomi, 
daužomi medžiai, benamės naktį klykiančios kuosos ir vėjas yra tapę 
charakteringiausiais jo poezijos simboliais. Ypač jo mėgstamas vė
jas, kuris čia ramiai ilsis ir snaudžia, čia įniršęs blaškosi, čia lan-
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kais klajoja, čia pabėgusį iš namų vaiką glamonėja, čia selina, kaip 
Šuo, čia sunkiai verkia už vartų, lyg liūdesys. „Praradimo Simfo
nijose“ to įvairaus vėjo tiek daug, kad ji gali sutikti beveik visuose 
Niliūno eilėraščiuose, kuriuose paliečiama gamta.

Į Tačiau šitas taip dažnai pasikartojus vėjas beveik neturi nieko
į i bendro su, K. Binkio mėgtu vėjų, kuris reiškė laisvą bravūrišką jau-

• hystę ir nepažabotą vyro valią. N. Niliūno eilėraščiuose vėjas daž
niausiai simbolizuoja nepastovumą, skaudžią neramybę, vienišą blaš- 

, kymasi, nes gamta poetui nėra meili gaivinanti motina, į kurios prie
globstį bėga dažnaj pailsėti O. V. Milašius ir kartkartėmis Putinas. 
Gamta N. Niliūnui — tai neramūs žemės gaivalas, su kuriuo jis susie- 

. ;'. tas beveik kraujo ryšiais. Tai ypač jis jaučia pavasarį:
„O aš įsiklausydavau, kaip kraujas šaukia žmones,
Kaip ilgestingai švilpauja pavasaris, lyg dievas išdidus, 
Kaip gyslomis srovenanti keista srovė, lyg upė pro ledus, 
Skandina juos į nesuvaldomas svajones.
Tuomet iš neramių kelionių grįžęs vėjas

w Dainuodavo man tolimų šalių dainas atėjęs,
Į kraują liedamas laukinio nėrimo nuodus“ (44 p.)

Štai kodėl N. Niliūno kaimo vaikai" palieka namus ir patys, nesu- 
i vokdami ko, bėga į laukus, -o poetas naktį susitelkia, įsiklausydamas

į gamtos sukylantį gaivalą, arba pats nori tuo gaivalu pavirsti, nes: 
„Taip traukia šaltu vandenio^ lašu į žemę kristi,
Ir išsiliet pavasario lietum ir vėju nykumoj aukų“ (51 p.) 

Pavasario dinamika, kurią Niliūnas dainuoja „Pavasario Simfonijos* 
cikle, tėra tik pradžia žmogaus, ypač, poeto skausmingo nerimo kelio,

- kuris išvirsta j tragediją rudenį. Ir šitas antrasis dinamiškasis metų 
laikas susilaukia didesnio poeto prisirišimo negu pavasaris. Rudens 
fono vyksta jo „Gaivališkos improvizacijos“ (vienas rinkinio skyrių), 
kurias galėtume pavadinti ir rudens simfonijomis. Tik šituos stam
bius, plačiu „orkestru“ vedamus, eilėraščius beskaitydami, mes ga
lutinai pajuntame iki kokių aštrių ir beviltiškų grumtynių Niliūnas 
(arba jo žmogus) pakyla dėl gaivališkų ryšiu su gamtą, — ryšių, 
kurių jis negali nutraukti, o kai nuo jų atsipalaiduoja, pats vėl į juos 

' grįžta, kaip sūnus palaidūnas, kad vėl tuoj pradėtų ilgėtis laisvės.
■ t Iš to dramatiško santykiavimo su gamta išsiskiria N. Niliūno eilė
raštis „Rugsėjo naktis“, kur autoriaus nuotaika daugiau melancho
liška, rami, negu audringa ir ją, atrodo,- nulemia gamta, o ne at
bulai. Šitas eilėraštis pažymėtinas tuo, kad emocija, jos išraiška ir 
forma yra susinėjusios į darnią vienybę ir pusiausvyrą, o mūzikalinis 
elementas čia skamba daug apčiupiamiau negu kitur, nors poroj vietų 

/ % kirtis ir nukeliamas į kitą skiemenį.
Visai savotiška yra A. N. Niliūno pozicija tarp šių dienų poetų 

patriotinės poezijos atžvilgiu. „Praradimo Simfonijose' tik vieną 
kartą tesutikęs Lietuvos vardą, prabėgančios dienos publicistas auto-

116

116



r.ių galėtų apšaukti įtartinu žmogum tėvynės atžvilgiu. Tačiau nuo
dugniau į rinkinį įsigilinęs, skaitytojas pastebės, kad pirmo žvilgsnio 
sprendimas apie Njliūno poezijos nepatriotiškumą yra klaidingas. "Ta 
poezija tuo ir originali, kad, nelinksniuodama nei Lietuvos, nei Ne
muno,jiei Neries vardų, nepabrėždama nei politinių krašto nelaimjų, 
nemesdama nei raginančių šūkių, vis dėlto pasilieka lietuviškai patrio
tinė. Ji lietuviška pirmiausia tais peizažo elementais, kuriuos taip 
dažnai randame „Praradimo Simfonijose . Jose retai tesutiksi saulę 
žydrame danguje, jose nepamatysi laivų plaukiančių plačiomis jū
rėmis ar okeanu, bet už tai jose dažnai švystelės lietuviška sodyba su , 
mediniais namais, lietuviškas bažnytkaimis ar miestelis su medine 
bažnyčia, kurią šventoriuje supa ar kaštanai, ar liepos, ar beržai, pa
matysi senas kaimo kapines, beržinėlį galulaukėj, nedideles kalvutes,, 
plaičą lygumą, upelius su purienomis ir kitų peizažo elementų, kurių. 
lietuviškumą pats pajusi, nors autorius apie tai neprasitars nė puse žo- 
džio. Toliau beskaitydamas pamatysi, kad Niliūno poezija giliai l 
patriotinė, nors ir be reklaminių iškabų. Ji patriotinė tuo dažnu; 
grįžimu į gimtąjį namą ir į gimtuosius laukus, kurie lyg šaukte šaukia; 
ilges io apniktą poetą, kaip štai „Praradimo Simfonijos' pradžioj:

„Varnų kranksėjime vėl skendi rudenio laukai prigesę, nykūs, 
' Keistos tamsos, kuri taip širdį spaudžia, kupini. •

Pavirtę rudenio dalim laukuose blaškosi sėjikai
■ Ir sunkūs rudenio lašai, kaip akmenys, atsimuš a many.

Tenai, pačiam gale laukų, ant mano kraujo žemes, stovi didelė 
beržų šeima,

•Pasaulyje vienintelė man artima palikusi, j ■ ',

Ant kalno, lyg būrys vienuolių geltonais apsiaustais apsigiau-
busių nuo saulės ir lietaus

Sušalęs paukštis girdi, kad laukai yra bekraštis klyksmas, 
Kurį aš vėl šiandien, po daugel metų, pajutau* (81 p.)

Jei kas šitose perkrautose eilutėse su sunkaus lietuviško peizažo 
elementais dar nepajustų gimtosios žemės skausmingo ilgesio, tas tu
rėtų paskaityti puikų „Kuosų“ eilėraštį ir trumputį tobulai gražų kū
rinėlį „Skausmas“, tada jokios abejonės nebeliks, ir pats skaitytojas' 
su autorium galės kartoti: ,

„... aš neišnešiau ant rankų su savim tėvynės — 
Ir palietė namų duris praeidamas ruduo. (32 p.).

O jeigu lietuvis patriotas norėtų sužinoti poeto nuotaiką dėl lietuvių 
tautos ateities, jam, rodos, telieka atsiversti „Pavasario Simfonijos* 
septintąją dalį, kurioj išreiškiama gaivalinga viltis:

„Todėl nueisiu, kur aistringai šlama sužeistos pavasario lieįaua, 
kaip, aš, neramios liepos,

Kur dunkso sulyti namai,-prikandę skausmą ir liūdni — 
Ir imsiu šaukti: O, Viešpatiel Jie atsiliepia 1 ' ♦ ' '
Ir pajusiu, kaip degsis ir liepsnos pavasario ugnis.
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Tada sueis aplink mane visi namai ir žiburiai išblėsę,
O medžių šakomis pavasaris, kaip nesuvaldoma srovė galingai 

liesis,
Ir švies pavasario nakty jų pumpurai drėgni.
Tada į mano kūną grįš iš kažinkur vaikystės laimė.
Paimsiu juos visus už rankų, kaip silpnus vaikus —

. Ir pasikels pavasario tamsoje kaimas .
Ir eis su manimi plačiu pavasario lauku
I saulę. O keliai bus nesuprantamos, bekraštės erdvės ... .
Ir man nebus sunku, kad jie kažkur, prikandę skausmą, 

palikti vieni pasauly merdi, 
Nerasdami iš begalinės nykumos kelių" (56,6 psl.)

Be abejo, kai kam gali atrodyti, kad čia reiškiama galinga viltis 
perbendra. Tačiau iš tikrųjų čia ir yra A. N. Niliūno originalumas, 
kad jo patriotizmas, palikęs nuošaly publicistinį paviršių, įsilieja į gi
lesnę, bendrai žmogišką srovę. Tas prsirišimas prie žemės ir jos 
tikrovės, bėgimas iš jos varžtų, bet negalėjimas gyvent atitrūkus 
nuo jos, tas dusimas kaimo siaurumoj, iš vienos pusės, o iš antros — 
vytimas miesto laisvėj bei idealų , rtimas iliuzijomis, dėl kurių vėl 
nęrisi grįžti į gimtąją žemę ir, įminus joj pėdas, pajusti gaivalinį 
visatos pulsą, yra ne tik psichologiškai gilus, bet tiesiog metafiziškas 
ir drauge patriotiškas benamio lietuvio nusiteikimas. Tas nuola
tinis blaškymasis tarp tikrovės, vaizduojamos kaip tėviškės, ir idealų 
bei iliuzjjų, tas neradimas pastovios vietos tarp žemės ir dangaus, — 
šis tragiškas dvilipumas, kuris sukelia didžiulius konfliktus žmoguje 
ir įaistrina jo kūrybinius žygius, yra ne tik vienas ryškiausių žmo
gaus egzistencijos aspektų apskritai, bet ir lietuvio tremtinio gyve
nimo ypatingai.

Kalbėdami čia apie žmogaus buvimą žemėje veidu į nebūtį, jau 
esame priėję ir prie svarbiausio N. Niliūno poezijos motyvo ir pa- ' . 
grindinės jam rūpimos — žmogaus likimo — problemos. Šituo at
žvilgiu jis taip pat skiriasi nuo kitų mūsų poetų.

K; Bradūno „Svetimoje Duonoje" žmogaus likimo problema ryš
kiau neiškyla, nes autorius, atrodo, gana ramus impresionistas, kuris 
pasaulio pažadinluš įspūdžius emocionališkai atgal grąžina. Nors 
paskutinėj B. Brazdžionio knygoj („Svetimuose Kalnuose") žmogaus 
mįslei, vietos žymiai mažiau skiriama negu „Per Pasaulį keliauja 
žmogus", tačiau jo pažiūros į žmogų, atrodo, nėra pakitusios. Braz
džioniui, kuris daugiausiai mato darbus, žmogus yra neįspėjama mįs
lė, kupina kontrastų, nes čia kūrybingas ir didngas, kajp koks dievas, 
čia dužtąs, kaip trapi stiklo lėlė, išnykstąs, kaip dūmas, čia kuriąs ne
mirtingus paminklus, čia per savo kūrinius pats save sunaikinąs. Kad 

*ir toks žmogus keistas, klaidose paskendęs, tačiau jo gyvenimas nėra 
beprasmybė, nes yra Visagalis Viešpats, kuris baudžia ir gelbsliį nes 
viskas yra Jo tėviškoj rankoj. Todėl net mirtis nebaisi. St. Santva- 
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ras „Laivai palaužtomis burėmis“ rinkiny taip pat, kaip ir B. Braz
džionis, jšeina iš objektyvių žmogaus darbų, kuriuos ypač išryškino 
pasaulinis karas. Bet Santvaras į tą vargšą žmogų žiūri ne liek iš 
metafizinės, kiek iš moralinės pusės — žmonės pikti, žiaurūs, kan
kina save ir nekaltuosius, bet gal Dievas sugrįš ir padarys tvarką.

A. N. Niliūno pažiūros į žmogų mažiau priklauso nuo karo sukrė
timų. A. N. Miliūnas eina į žmogaus mislę, ne tiek iš baisių ir prieš
taraujančių žmogaus darbų, kiek iš jo vidinės prigimties, vidaus siel
vartų, iš proto klaidžiojimų, iš savęs analizės. Be abejo,,vienoj kitoj 
vietoj galima pastebėti karo įspūdžių poveikio. Pavyzdžiui', gražūs 
eilėraščai „Herojams" (Marche funėbre) ir „Glorija" galėjo atsirasti 
pasibaigusių pasaulinio karo rungtynių įspūdy; bet vis dėlto tai nėra 
proginiai eilėraščiai, nes visa problema — herojų prasme santyky su 
mirtimi ir kasdjenjnjais žmonių siekimais — yra iškelta į pačią 
bendriausią plotmę. Ir tai reikia pasakyti apie visus „Rungtynių“ 
skyriaus eilėraščius, kuriuose subjektyvinė praeinanti nuotaika už
leidžia pirmą vietą poeto pasaulėjautai bei pasaulėžiūrai. Situose 
giliuose, prasminguose ir dažn ai poetiniu atžvilgiu pasisekusiuose 
eilėraščiuose mat ome, kad Miliūnui žmogaus gyvenimas yra lyg 
didžiulės arenos, kur vyksta nuolatinės sunkios iki išsisėmimo ir mir
ties grumtynės. Jų fone stovi ir rungtynes nuolat įžiebia čiurlioniški 
Tamsusis ir Šviesusis Rex. O žmonės rungiasi, krenta, miršta, jų 
vietą arenoj užima kiti, kad grumtynės nesibaigtų. Likimo Beprotybė 
to nori ir pats žmogus to siekia, nes jis yra ne tik gladiatorius, bet 
ir karalius, kuris neramybei nutildyti kuria, nepaisydamas, kad 
tarnas ironiškai praneš: „Tavo miestus ir iliuzijų šalis sugriovė vėl 
audra" (62 p.). Tą nepaliaujamą žmogaus idealų troškulį ir kūrybą 
A. N. Miliūnas gražiai išreiškia eilėrašty „Poetas“, ten be-kita ko 
sakydamas:

,,. . .Saulės nebėra ... Jai mirus, nerimas pasauly gimė!
Ir tau reikės naktis sava širdim dangaus bedugnėse spindėti.
Tu iš iliuzijų turėsi susikurti ją savoje dvasioje,

Likimo pasmerktas Alchemike,
Ir mylimos akis padangėje pasėti lyg žvaigždes, 
Kad jos tau, paskutiniam vakarui atėjus, kristų
I skausmo ežerus, rytmingai tyvuliuojančius širdy, x
Kad vėl, po to, jau amžinam spindėjimui į dangų grįžtų 
Tartum kilni Žvaigždžių Poezija, rami ir išdidi,
Nes akys nuostabiam jos veido danguje vistiek nuvysta, 
Nors tu į auksą jas paverst žadi!" (64 p.).

Žmogus kuria, nes duotoji tikrovė jo nepatenkina. Jis siekia idealo, 
kurio išgyventus Spindulius jis įkūnija įvairiose kūrybos formose. 
Šitaip jis nori perkeisti gamtą, kuri, jį paleidusi nuogą „ant aslos 
purvinos", vis dėlto įdiegė širdyje norą siekti aukštybių „svajonių 
tiltais" (116 p.). Stengdamasis savo krauju atgaivinti tikrovės medį ir 
jį persodinti nemirtingumo spinduliuose, žmogus dažnai galop pra- 
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laimi, guodžiasi bent iliuzijomis. Todėl
Dažnai Tavo dvasia išsimuša iš šių dienų kalėjimu
Ir vėl nuėjus sėdi tarp išmėtytų žaislų,
Kur guli švino kareivėlis paskutinę kovą pralaimėjęs*
Ir nepasiekęs, kaip ir Tu, čia iliuzorinių tikslų,
Žadėjęs, kaip ir Tu, parnešti saulę
Ir nuostabios šviesos visiems atnešti į namus'.' (114 p.). 

Suprantama, kodėl šitoj beviltiškoj ringo kovoj A. N. Miliūnui žmo
gus atrodo, k-'p herojas, karalius, gladiatorius, alchemikas, poetas, 
nes tos rūšies žmonės nevengia skausmingų grumtynių dėl įsivaiz
duoto ar tikro idealo. Tačiau Miliūnas nėra atšiaurus egzistencialis
tas, kuris išdidų herojų tenori pripažinti. A. N. Niliunui žmogus yra 
ir plačiųjų laukų klajūnas, ir miesto gatvės benamis, ir sūnus palai
dūnas. Nors poetas neranda gero žodžio miniai („Koncertas“), tačiau 
jo meilė paprastam žmogui neabejotina. Ne dėl ko kito gal vienas 
gražiausių Niliūno eilėraščių yra „Motina". Ta meilė (paprastam, bet 
kenčiančiam dėl ieškojimo nerimo žmogui atskleidžia poeto simpatija 
darbininkei seseriai, kuri' pasiųsta motinos parnešti vandens, užsi
miršta, visų dienų klaidžioja-po laukus, o temstant „į motinos namus 
ji grįžta su žiedais, kaip akys mėlynais, plaukuose" (35 p.), ir prisi
minimas „skaudžiai melsvų akių mergaitės", ir dažnas grįžimas į 
vaikystės įspūdžius, ir broliškas žvilgsnis kaimo vaikams, kurie iš 
miegančios tylos pabunda, bėga į dar šaltos pavasario saulės šventę:

Jie nešasi žaislus mažytėse jų rankose,
Prispaudę prie savęs, kaip motinos jų broliukus mažus:
Pilis iš nuostabios šalies, varnus, kurie paspaudus krankia. 
Ir mėlynuos veiduos auksinės laimės miražus.
Vienam jų liko mažas, nevikrus ir keistas brolis. v
Jis nesuspėja su kitais. Žiūrėdamas pavasario dangaus 

akim jis griūna, o per veidų ritas ašara tyra.
Bet ne! Jis nesustos! Pavasaris jam išaugins sparnus — 

ir lėks į šalį tolimų,
Kur nieko, be plačių erdvių, nėra laisviem aram!
Tai kas, kad poakiai, tartum nuostabūs paukščiai, mėlyni,
Ir šaltas vėjas neramiai dainuodamas įsiskverbia ligi širdies. 
Bet jiems visam pasaulyje Pavasario Karaliaus valdomam, 

plasnoja milijonai malūnėlių,
O saulė juos ligi vaikystės sutemų lydės"

(Fuga apie pavasario vaikus, 40 pusi.).
Dėl simpatijos kenčiančiam žmogui, kurio ieškojimo ,ię pralai

mėjimų kelias prasideda vaikyste ir baigiasi regimai galutiniu pra
laimėjimu — mirtimi, vieni poetai, tokie, kaip O. V. Milašius, tampia 
prančiškoniškai paprasti, visų savo žvilgsnį nukreipia ir visų viltį 
sudeda į anapus, į transcendentinę būtį, o kiti, kančios prasmės ne- 
įspėję, užsidaro savy ir apsisiaučia pesimizmo skraiste. Šitoks yra 
Putinas iškilminguose „Pesimizmo Himnuose". Šita kryptimi’yra pa-
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sukęs ir N. Niliūnas. Jo „Paskutinės Elegijos" yra to juodo pesi
mizmo išraiška. Tai yra nuosekli išvada iš poeto prielaidos, „kad 
kažin kas mane, lyg šunį, prie šios būties pririšo". (52 p.)

Nors N. Niliūno pesimizmas gilus, tačiau jis nėra nei absoliutus, 
nei nihiljstinis. Mirtis, kuri poeto nurodoma, kaip didžiausias žmo
gaus pralaimėjimas, „Rungtynių" skyriaus eilėrašty „Mirtis" neatrodo 
absoliutinė blogybė, nes ji sako: „Aš tau kaip sapnas duodu raktus 
dar niekienp nesurastų keistų šalių." (65 p.) O sūnaus palaidūno 
mirtis yra net sociališkai graži, nes ji ateina jam, kaip savanaudiš
kos tikrovės kerštas už altruistinius jo jausmus. Prie N. Niliūno 
pesimizmo sušvelninimo, atrodo, prisideda ir tikėjimas į Kristų. Nors 
vienoje savo liūdnųjų elegijų jis prisipažįsta, kad „kraujuje sušalti 
baigia Dievas" (110 p.), tačiau „Kristaus" eilėrašty poetas Dieva- 
žmogį parodo tokį, kad prieš Jo tylų žvilgsnį nusiginkliuoja šios že- 
mės nugalėtojai, šaukdami pagalbos, nes:

„Jį pamatęs Nugalėtojas staiga sulaužo ietį
Ir krenta su riksmu: „Šiandien man saulė nusileido.
Tu iš tamsybės amžinos išvesk mane!" (23 p.)

Kad ir pripažindamas Kristų, N, Niliūnas, atrodo, neturi nuodė
mės krikščionškos sąmonės ir galutinoj sąskaitoj nemato kovos bei 

' kančios prasmės, nes viskas jam vaidenasi kaip iliuzija, šituo at
žvilgiu jis yra užėmęs poziciją priešingą B. Brazdžioniui, ypač J. 
Baltrušaičiui, kuriam žmogaus kūryba yra plytos dėjimas į dar ne
atbaigtą darną, kuriai Viešpats davė planą, o jo rūmo užbaigime leido 
dalyvauti žmogui. Taigi, išeidamas iš visumos žvilgsnio, J. Baltru
šaitis yra optimistas, o išeidamas iš žmogaus, uždaryto regimoj tik
rovėj, N. Niliūnas lieka pasimistas.

Tačiau bene stipriausia pesimizmo atsvara Niliūno poezijoj yra 
ieškojimo ir kovos nuotaika, kuri nėra išblėsusi net jo juodose ele
gijose. Čia ji aidi, kaip protestas, kada, galutinai nusivylęs ir nebe
matydamas veikimui prasmės, žmogus vis dėlto negali atsižadėti savo 
žemės ir kūrybos iliuzijų. Kitur ta kovos nuotaika reiškiasi, kaip 
maištas prieš papratimą, rutiną, patogų prisiderinimą arba kaip ins
tinktyvus skausmingas nerimas, kuris skatina N. Niliūną ieškoti naujų 
aspektų žmogaus ir tikrovės santykiams atskleisti, ieškoti naujų, kitų 
nevartotų, vaizdų atitinkamoms emocijoms ir mintims reikšti. Šitame 
naujų kelių ieškojimo bare, be abejo, poetą skatina pati jo prigim- 
|is, bet jam patarnavo Ch. Baudelaire, St. Malarmė, A. Rimbaud, P. 
Valėry, 0. V. Milašius, kurie kaip konformizmo ir konvencionalumo 
priešai, kad ir turėdami savo silpnybių, galėjo pagilinti ir įsąmoninti 
jauno poeto užsimojimus muštis pirmyn. To pasėkoje apie N. Ni
liūną mes galime kalbėti, lyg apie alchemiką, nors jis šituo vardu 
mėgsta vadinti ne tik poetus, bet apskritai kiekvieną iliuzijas kurian
tį ir kovojantį žmogų. Alchemikas N. Niliūnas ne naujų žodžių kū
ryba ir ne žodine muzika, bet poetiniais vaizdais. Jis kuria juos su 
atsidėjimu jr įsjgyvenimu, stengdamasis įprastiniams žodžiams duoti

121

121



naujos spalvos, minties jėgos, emocijos gyvybės, kai nepaliktų jie pri
puolami ir pilki. Šitaip jis yra pasiekęs to, kad su pirmuoju rin
kiniu jis jau turi ryškų individualų poeto veidą. Nesileidžiant i 
„Praradimo Sjmfonijos* vaizdų analizę, reikia pažymėti, kad daugely 
atveju jam iš tikrųjų pavyksta sukurti gerų, sugestyvių, adekva- 
tiškų vaizdų, tačiau pasitaiko ir nepasisekimų. Vienur kartais dar 
palieka apytuštis žodis, o kitur, pavyzdžiu, poetas nori pasakyti dau
giau negu vaizdas gali pakelti; to pasėkoje turime neįtikimus perdė
jimus, kaip antai:

„Iš kojų gyslos veržiasi, kad susijungtų su aslos žeme.
Vidurnakty aš nubundu, nes iš krantų ištvin sta akys* (42 p.) 

Arba „Varpas:
„Iššokęs iš medinės varpinės po mano kojom verkė,
Suleidęs mano dvasios gelmėsna nagus*. (92 p.)

Kitur naujybių siekimai ir pastangos viską sudinaminti duoda ne tiek 
perdėtus, kiek įmantrus, nenatūraliai suieškotus vaizdus. Pavyzdžiui:

„Mano akysna griuvo milžiniška ir kilni dangaus mėlynė* 
(50 pusi.) arba

„Pamatę juos seni klevai pradėjo bėgti į laukus* (93 p).
Ir vaizdus bekurdamas, N. Niliūnas, suklysta ne tada, kada vado- 

vaujasiintuicine emocija, bet tada, kada pasitelkia intelektą apsvars
tyti reikalą. .

O to intelekto „Praradimo Simfonijose" yra nemaža. 'Tiesa, pati 
probleminė tematika jį iš dalies suponuoja, tačiau vartojimas abs
trakčių žodžių, tokių, kaip: žemiškoji egzistencija, metafizinė kančia, 
mistiška šviesa, iliuzoriniai tikslai, Renesanso dievas, tikrovė, tra
giškas, ironiškas, idėja, kažin kas, kažin kur ir eilė kitų, poezijos 
abstraktumą tik padidina; o tokių samprotavimo žodžių kaip „todėl*, 
„nes", vartojimas vėl liudija stiprumą intelektualinio elemento, kurio 
negalima būtų laikyti silpnybe, jei momentais jis neįneštų į „Prara
dimo Simfonijos* sausumo, nesilpnintų spalvingumo.

Tačiau intelektas ten nėra visagalis. Su ja rungtyniauja stipri 
ir intensyvi emocija. Jo sąskaiton — dėl reikalo viską išsakyti — 
tenka įskaityti perkrovimą. Perkraunami vaizdai, perkraunami saki
niai. Kartais norėdamas visą savo neramią nuotaiką išlieti, poetas 
deda palyginimą prie palyginimo, prie^ vaizdo — niuansą, o prie 
šio — dar niuansą. To pasėkoje sakinys pasidaro toks sudėtingas, 
o vaizdiniai niuansai taip susikryžiuoja, susipina, kad sunku be- 
įžv^lgti pagrindines linijas. Štai vienas tokio perkrovimo pavyzdys^

„Naktis, kaip milžiniškas kontrabasas skamba - 
Apleistas, vienišas tikrovėje palikusioje už manęs, rūstus, 
Pripildydamas jos sunkiais akordais mano kambarį, 
Kuriam aš susinešęs neramias, svajones ir sapnus keistus, 
Stebiu, kaip spindi tamsoje sušalęs miestas,
Lyg paslaptingo rudenio orkestro pultų žiburiai,
Kaip laikas, lyg žiaurus' fantomas, negalėdamas manų sapnų 

paliesti,
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Su vakaru įsikabinęs lango grotų žiūri į mane niauriai* (111 p.) 
Dėl noro išlieti, išsisakyti, tur būt, Niliūno kūrinių eilutės labai iš
lysta, patapdomos pusantro ar net dviejų aukštų. Bet kada eilutė turi / 
23, 25 skiemenis, ar nevertėtų ją skelti į dvi ar tris? Dėl to eilėraščio , 
muzikalumas tik laimėtų. Tiesa, kad tokiai prasmės poezijai, kaip 
N. Niliūno, muzika nėra pirmos svarbos dalykas; bet iš mažens įpratęs 
į melodingą lyriką, lietuvis negali atsisakyti muzikos net tokioj poezijoj, 
kuri skiriama tylia.i skaitymo meditacijai, o ne deklamacijai. Muzikos 
galutinai neatsisako nė N. Niliūnas; tačiau, pvz., kokios reikšmės be
turi poeto vartojami rimai ir asonansai, kada jie, susikryžiavę su 
labai ilgom eilutėm, beveik nustoja atisliepti? Be abejo, rašant beveik 
baltomis eilėmis, poetas turi didesnę minties laisvę, tačiau dėl to meno 
kūrinys nevisada laimi. Tai iŠ dalies liudija ir patsai N. Niljūnas. Jo 
„Rungtynių* skyriaus dauguma eilėraščių, kur autorius dažnai suima / 
save į tamprią soneto formą, išeina poetiškai geri arba net labai geęi. 
Tuo tarpu „Gaivališkose Improvizacijose'' ir „Pavasario Simfonijoj*, 
kur poetas eiliuoja laisviau, ištisai gerų eilėraščių procentas bus ma
žesnis, nors atskirų dalių yra gražių, kaip va ši:

„Ir bėgau. Vėjas su manim patempdamas už rūbų bėgo
Kartu nuo imančios žaliuot kalvos,
Margi drugeliai nusileisdavo ant jo karališkos galvos,
O pėdose žibuoklės kėlėsi iš miego,
Ir žvilgčiojo mažyčiai pumpurai iš už šakelės negyvos,
Toli, šviesiai, žaliais laukais, purienų vainiku ant suveltos 

z galvos,
Klajojo vienišas pavasaris, lyg vaikas iš namų pabėgęs.* (48 p.) 

Bet ši pati citata taip pat liudija, kad čia nėra sudėtingų sakinių ir 
vaizdų susipinimo ir kad paprastumas ir muzikalums yra vertingi 
dalykai poezjjoje. Kas gyvenime kuklumas, tas poezijoj paprastu
mas, kuris pareina nuo atsisakymo ir atrinkimo. Juk N. Niliūnas, 
kaip stiprios intelektualinės kultūros žmogus, žino, kad kūryboj 
visko negalima pasakyti, kad grožiui svarbiau ne medžiagos gau
sumas, bet jos atrinkimas; o atrinkimas reiškia atmetimą, .kaip me
džio šakų nugenėjimą, kad suemocionalinta mintis būtų vaizdingesnė 
ir džiugintų dvasią. Be abejo, N. Niliūnas tai žino, tik jaunystės 
audringi išgyvenimai kartais neleidžia daryti aukų atrinkimo prasme. 
Taigi, atsipalaiduoti nuo jaunatviškų „Sturm — und — Drang"' ban
gų, labiau apvaldyti įkvėpimo srovę, išvengti perdėjimų ir pasikarto
jimų (per dažno vėjo, nereto Šuns), supaprastėti ir drauge labiau su- 
muzikalėti — būtų mūsų linkėjimai ateičiai greta svarbiausio — ne
išdegti, niekada nesustoti ieškojus Grožio ir Tiesos.

N. B Janulio darytos naujoviškos iliustracijos gal ir tinka 
sunkokai „Praradimo Simfonijos" nuotaikai, bet jos nesiderina su 
lengva grakščia leidinio grafine puse (šriftu). Čia rinkinio viršelis, 
kad ir savotiškai stilingas, bet sudaro *iesiog nusikaltimą iliustravimo 
dėsniams, nes apsunkina įspėti knygos vardą užuot jį padaręs leng
vai apžvelgiamą.
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Leonas Miskinas

ŽEME PRARADUSIO ŽEMDIRBIO POEZIJA S
I. Perskaitęs Kazio Bradūno naujausį poezijos rinkinį „Svetimoji 

Duona" kažkodėl aš prisiminiau didžiojo anglų poeto ūkininko Ro
berto Burns vieną eilėraštį, kuriame jis pasakoja, kaip ardamas lau
kus išvertęs mažytį pelės namelį ir liūdi išdraskęs jį, nes nieko 
žemėje nėra, kuo būtų galima pakeisti tai, ko netenkama. Taip likimo 
plūgas išdrasko žmogui namus, atima tėviškę, išplėšia gimtojo namo 
durų rankeną iš rdnkų — ir palieka vieną nesuprantamo likimo 
lauke. Kazys Bradūnas ir yra savotiškas Burns mūsų literatūroje, 
poetas — ūkininkas, dainuojąs tradicinį, mistišką ir nenutraukiamą 
jo ryšį su žeme, einantį per kartų kartas; žemdirbio darbus, jo kan
čias dėl kasdieninės duonos, mirtį; mažyčius žemdirbio draugus — 
pilkus žemės grumstelius laukų vyturėlius, pakylančius šalia jo nuo 
pat aušros; po dienos darbų žolėje miegančius ūkio padargus ir ka- 
dajse mirusius protėvius, nuolatos dalyvaujančius palikuonių gy
venime; pldčius laukus, nykiai plaukiančius javais ir varpų skambė
jimu. Jis dainuoja tik žemės vaikams tesuprantama laukų dvasia.

K. Bradūnas savo literatūriniu amžiumi priklauso prie pačios jau
niausios mūsų poetų kartos, turinčios jau dabar reikšmės literatūros 
arenoje, vyresniųjų sparno. Skaitytojui, be abejo, bus be galo sunku 
susiorientuoti poeto kūrybinėje evoliucijoje, nes nors šis rinkinys 
ir yra trečias iš eilės, retas kas, be poeto draugų, bus matęs anksty
vesniuosius, pasirodžiusius vokiečių okupacijos metu („Pėdos Ari
muose" ir „Vilniaus Varpai"). Šios recenzijos autorius šia prasme 
yra laimingesnis, ir jam teko nuo pačių pirmųjų pasirodymų sekti 
poeto evoliuciją. Todėl, prieš paliečiant „Svetimąją Duoną" noris 
trumpai aptarti ankstyvesniąją poeto kūrybą.

Kai pasirodė pirmieji K. Bradūno eilėraščiai, lietuviškoje poezijoje 
viešpatavo Putinas, Binkis, Sruoga, Faustas, Kirša ir kai kurie ketur- 
vėjininkai. Maironis buvo jau galutinai nuėjęs nuo scenos, o į Par
naso viršūnę smarkiai kilo Jono Kuosos — Aleksandriškio, Bernardo 
Brazdžiono, Antano Miškinio ir kitų karta. Nąujausiems daigams mo
mentas nebuvo palankus, nes pylėsi kaip grybai po lietaus epigo- 
njnio pobūdžio poetai a la Zupka, nepajėgę išsivaduoti iš parblošr 
kiančios minėtų poetų įtakos ir vėliau pasidarę laikraštiniais, progi
niais poetais. Tik du iš naujai pasirodžiusiųjų sugebėjo (nors ir pir
muosiuose kūriniuose neišvengę įtakos) prasimušti ir pasakyti ori
ginalų, savarankišką žodį, būtent: Kazys Bradūnas ir Eugenijus Ma- 
tuzevičius.

K. Bradūnas yra vienintelis iš mūsų jaunesniųjų, išaugęs 
ir susiformavęs iš grynai lietuviškos dirvos ir poetinių tradicijų. Sve
timų literatūrų įtakos čia beveik nepastebima. Bradūnas mūsų poezi-
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joje tęsia Baranausko, Vienažindžio, Maironio ir kitų mūsų tautinių 
poetų tradicijas, tiesa, beveik nei kiek nebūdamas į tuos panašus.

Bradūnas yra tam tikra prasme regionalinis poetas. Jei, sakysi
me, Antanas Miškinis vaizduoja ir reprezentuoja romantinį, emociniai 
lyrinį rytų aukštaičio ryšį su žeme, išaugintą svajonėse, bei revo
liucingą ir neramią jo dvasią, tai K. Bradūnas rodo ramų, labai realų, 
tradicinį, į kraują įaugusį suvalkiečio ryšį, su aplinka ir žeme. 
Poezija jam yra natūralūs veiksmas, kaip ūkininkui pavasario sėja. 
Šioje žemės ir ūkininkavimo poezijoje Bradūnas yra daug pasiekęs 
ir yra vienintelis reiškinys mūsų literatūroje, žinoma, jei neskaity
sime poezijos milžino Kristijono Donelaičio, davusio visuotinės reikš
mės turinčių šios rūšies kūrybos pavyzdžių.

Savo poezijoje Bradūnas yra palinkęs į objektyvumą. Čia maža taip 
charakteringo kitiems jauniesiems individualizmo; dažniausiai jis reiš
kia ir-ne vien savus, bet ir tam tikro socialinio luomo, šiuo etveju 
ūkįnjnkų, išgyvenimus. Dėl čia nurodytų savybių, K. Bradūnas stovi 
arčiausiai patriotinio romantizmo, kurio didžiausi šaltiniai yra tra
dicija ir praeities žygių aureolė.Tipingas betgi ir šioje srityje jis nėra. 
Nes palyginus su Antanu Baranausku arba Maironiu, ar. net su Antanu 
Miškiniu, jis yra per daug ramus, jo tradicija perdaug intymi, šeimy
niška, tolima didžių tautos žygių entuziastingam išgyvenimui (svajo
nėse tie žygiai būna be galo dideli) ir uždegantiems obalsiams bei ko
vai. „Vilniaus Sonetuose“, paliesdamas didingą mūsų tautos kultū
rinį palikimą ir jos praeitį, gana pasyviai gėrisi ja ir nesistengia per 
daug jos pavyzdžiu uždegti.

Tačiau ateity jis gali pasukti istorinio ir tradicinio dinamizmo 
kryptimi. Tam yra nemaža davinių. Neišduodami autoriaus paslap
čių mes galime pasakyti, kad nepaskelbtieji’autoriaus dąlykai įrodo 
šio spėjimo tikrumą.

II. Trečiasis Bradūno rinkinys pasirodė jau emigracijoje, svetima 
duona maitinantis, todėl ir dalies jo eilėraščių tematika yra naujų 
gyvenimo sąlygų apspręsta. Atsirado naujas tėvynės ir gimtosios že
mės ilgesio motyvas, kuris nenutrūkstamai eina per visus rinkinio 
eilėraščius. Todėl šiame rinkinyje galima įžiūrėti keturi pagrindiniai 
tematiniai kompleksai: 1. Poeto —ūkininko santykiai su gamta ir 
žeme bei ūkininko buities momentai. 2. Poeto santykis su tradicijo
mis. 3. Santykis su Dievu. 4. Tėvynės ilgesio poezija.

Pirmieji 3 motyvai yra senesni, kai tuo tarpu ketvirtasis yra 
visiškai naujas.

Savo santykiams su žeme bei ūkininko būtimi Bradūnas skiria 
labai daug vietos. Žeme jam kaip kokiam augalui, yra vienintėlė 
dirva pasireikšti, vienintėlė sąlyga amžinai gyventi būsimose kartose. 
Ji yra jam motina, maitintoja, gal net aukštesnė jėga tam tikra pras
me. Kai kur galima įžiūrėti net jos kultą. Santykiavimas su ja
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yra tikroji gyvenimo prasmė, reali neišvengiamybė, vienintelis džiaugs
mas, nes ji (žeme) „ir baudžia ir teisina ir užpila smiltim tyrom.* 
Ūkininkai, 11 pusi. Ir amžinybė jam yra kažkur realioje žemėje „ant 
senų senų Kapelių, kaimo liekanų gale*, kur guli jo tėvai ir protėviai, 
nuolatos kalbėdami gyviesiems. Eilėrašty „Senam tėvui* jis abejoja, 
ar mirus gali būti kokis žemės vargų pateisinimas „be lietuviškų 
kapelių šilimos*. Pats poetas miręs norėtų susijungti su jav kaip 
dažnas ūkininkas.

Gamtos ir žemės ritmas jį apsupa ir pavergia. Kiekvienas darbas 
ypa tam tikros apeigos. Žemės vaisiai jam yra brangiausias talis
manas, simbolizuojąs dalį jo gimtosios žemės. Štovėdamaspo vasaros 
nakties dangumi, kuomet milijardais žvaigždės spindi, jis susimąsto 
ir ateina jam į gaivą ir į kraują mintis:

O gal ir aš tik šito gaisro
Paklydus žiežirba esu?

Vasaros naktis, 75 pusi.
Kai kurie jo gamtiniai eilėraščiai yra nepaprasto organiško iš- 

gyvenimo ir jo reiškimo formos sutapdinimo pavyzdžiai. Kaip štai 
„Vasarvidis*:

Karštas vėjas nokina laukus,
Girios uogas ir vyšnias. x
Per pušynų viršūnes papūs —
Į saulelės kasas auksines ...

-A 
Varpų jūras pasupęs nutils— ,
Po sunkios ilgo darbo dienos, 
Ir žvaigždynų lietus pasipils 
Ąnt žmogaus ilgesingos dainos.

Lyrinis tyrumas čia kaip dainose apie aukštąjį dangų ir tiesų kelią 
berneliui, arba kaip pas Vienažindį.

Bradūno gamtos supratimas turi tradicinio panteizmo žymių, kaip 
Vaižganto ir Krėvės kūryboje.

Antras svarbiausias momentas poeto gyvenime ir kūryboje yra 
tradicijos, galingas ryšys su buvusiomis kartomis, įgalininantis jas 
reikštis poeto kasdienybėje. Ardamas žemę ir atvertęs velėną jis randa 
tūkstančius pėdų, kurias išmynę jo tėvai protėviai, toki patys žem
dirbiai — artojai. Šios tradicijos yra nekieno neužrašyta, paprasta, 
kasdieniška tragedija, sudaranti didžiąją „mažojo žmogaus* istoriją, 
kuri, gal būt, ir yra tikroji žmonijos istorija.

Visur jaučiamas didelis papročių gerbimas, jų puoselėjimas ir 
įprasminimas, nes tai jam yra simboliška su praėjusiomis kartomis 
ir epochomis kalba. Visa jo poezija, turinio atžvilgiu, būtų galima 
suvesti į ūkininko atsikėlimą su malda ir vyturėliu, dienos darbus, 
grįžtant į vakarą ir maldas prieš naktį. Tas gyvenimas turėtų vykti
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kažkur javų šlamėjime. Skendinčioje sodyboje, kur gimstama ir iš 
kur iškeliaujama pas protėvius kalno kapeliuose. Ir visa tai vyksta 
ramiu ir nesulaužomu tikslumu.

Dievas Bradūno eilėraščiuose retas svečias, nors jis čia kai 
kada ir paminimas. Jis yra ne ilgų ieškojimų ir kančiųkelyje suras
tas, bet tradicinis paveldėjimo keliu gautas bei kategoriškai priimtas 
ir garbinamas. Tai, mūsų tėvų Dievas. Tas pats, į kurį ūkininkas 
kreipiasi sakydamas „padėk Dieve*, į kurį Adomas Jakštas kreipėsi 
eilėraštyje „Ačiū Dievui už dosnumą jo gausingą*. Jis egzistuoja 
kažkur už poeto, liaudiškai suprantamam danguje. Jei Bradūnas jį 
jaučia ir išgyvena, tai jis nemokėtų pasakyti nei kaip jis yra, nei kur 
jis yra. Jis viską duoda, saugo ūkininkus nuo visų nelaimių, gali vis
ką atimti, bet niekados neatima, karaliauja, bet nevaldo ir paslap- 
tjngaj kalba žmogui javų šnerėjime, vasaros vidudienio šilumoje 
atėjęs iš kryžkelių į laukus.

Jo garbinime dalyvauja ne tik žemdirbys — jis pats, bet ir mažas 
viturėlis laukuose. Jis retai minimas, bet gerai jaučiama Jo Ranka 
ir Jo Akis, kaip ir mūsų liaudies kūryboje. Tuo pačiu metu jis yra 
primityvus ir permažai krikščioniškas, sensterėjęs.

Ketvirtasis, visiškai naujas ir dabartinių sąlygų padiktuotas yra 
tėvynės ilgesio motyvas/ Jo išraiška beveik visuose eilėraščiuose yra 
stipri ir įtikinama ir dažniausiai sumišusi su aukščiau charakte
rizuotais motyvais.

Rėkia pripažinti, kad mūsų skirstymas nėra visai logiškas ta pras
me, kad minėtieji tematikos momentai randami daugumoje eilėraš
čių, sujungti į vieną visumą. Dabartinėse sąlygose jis prisimena tė
viškę, paliktus laukus, apima kankinantis ilgesys ir eilėraštis dažniau
siai baigiamas namų netekimo skausmo išraiška. Eilėrašty „Svetimoji 
Duona* poetas valgo ją ir sunku baisiai nuryti. Tada jis prisimena 
namus ir namuose buyo duona. Ir tada jį gula skausmas, kad dabar 
jis ją ima iš svetimų rankų, ne iš žemės. Mūsų recenzijos pavadinime 
esąs Bradūno poezijos nusakymas, nėra atsitiktinis. Iš tikrųjų tai yra 
žemę praradusio žemdirbio šauksmas ir nuolatinis „Sapnas apie 
šiaurę*:

I Vėsioj begalinėje šiaurėj
Tėviškės sodai šlama
Man kasnaktį sapnuos.
Vėsioj begalinėje šiaurėj ,
Žvaigždės virš protėvių namo 
Klausosi žemės dainos. 

» *
t * Vėsioj begalinėje šiaurėj i

Ant Nemuno kranto molėto
Miega šventi ąžuolai...
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Taip gera .. . Tartum gulėtų 
Aukšto piliakalnio kalne 
Ir mano menki pelenai.
Vėsioj begalinėje šiaurėj . . . (76 pusi.).

Arba jis mato, kaip „derlium vežimai apsunkę grįžta ramiai į na
mus". Ir sako: „Laikas ir man jau namo". Taip! Tikrai būtų 
laikas, bet: ,

... . kur manęs laukia namai...
Toli pakrašty lygumos
Apauga žole pelenai.

Vakaras ant svetimų laukų, 20 pusi.
III. Yra šioje knygoje ir tokių eilėraščių, kuriuose liečiama mūsų 

aktuali kasdienybė, emigrantinio gyvenimo rūpesčiai, atsirAdimo į čia 
kelias, darbas fabrike, taika ir t.t Iš jų aiškiai matyti, kad ši diena 
dar nėra pakankamai subrendusi poeto viduje ir nėra dar išsigijusi 
pilietinių teisių. Todėl ir šiomis temomis parašyti eilėraščia' ar jų 
fragmentai yra patis silpniausi ir toli gražu negali lygintis su tais, ku
riuose poetas tebegyvena tėvynėje arba bent mintyse grįžta į ją. x

Perskaičius knygą, aišku, palieka stiprus įspūdis, bet visgi kyla 
ir klausimas, ar begalima tuo pačiu keliu eiti./ Šioje knygoje dėl 
tematikos siaurumo pastebimas- nuolatinis ir sunkiai išvengiamas 
kartojimasis tų pačių motyvų, reiškiamas, kad ir stipriais, bet pana
šiais į vienas kitą vaizdais bei žodžiais: darbo diena, kapeliai, pra
kaitas, duona, ilgesys tėvų žemės ir t.t. O tai yra pirmas ženklas, kad 
jau reikėtų pasirūpinti išsimušti iš šitų gana siaurų motyvų ir paieš
koti arba naujų, arba naujų išraiškos priemonių.

Prie vienuodumo ir įspūdžio pariškinimo prisideda ir autoriaus 
mėgiama klasiškoji forma, kurios konvencionalinis charakteris dau
giau reikalauja stilistinio ir idėjinio aštrumo bei naujumo.

Lyginant „Svetimąją Duoną" su ankstesniais rinkiniais, kaip „Pė
dos arimuose", nematyti čia aiškesnių posūkių ar lūžių. Dar labiau 
tik išryškėjęs palinkimas į klasiką, ramumą ir nuoseklumą. Šita 
kryptimi eidamas jis davė čia gražių eilėraščių, kaip „Sapnas apie 
šiaurę" ir kt. Bet mums norėtųsi, kad K. Bradūnas, dar visai jaunas 
žmogus, nevengtų ir poetinių revoliucijų bei kovų didesnio pasiprie
šinimo kryptimi, nes tik šitokios kovos garantuoja naujų poezijos 
šalių užiiariavimą.

Idėjinis vienodumas ir tam tikra prasme siaurumas tai ppat jau 
žymus. Filosofinis bei pasaulėžiūrinis primityvizmas, aišku, nėra 
yda, bet vis dėlto ir šia prasme norėtųsi ko nors naujo. Paliekant 
ir tose pačiose temose norėtumėm gilesnio, ne vien tradicinio, po
žiūrio. Amerikos poeto Walto Whitmano pavyzdys rodo, kad ir ne
ieškant ypatingos tematikos, kalbant apie paprasčiausius daiktus, ga
lima parodyti visą žiogiškosios egzistencijos problematiką.
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