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* 1. Gyvenimo drama

Vietoje 60 metų amžiaus (1886—1946) šiais metais sueina 5 metai 
-nuo mirties (1941. XII. 4) Stasio Š a 1 k a u s k i o , didžiausio lietuviš
kosios minties atstovo, ilgamečio filosofijos ir pedagogikos profeso= 
riaus V. D. ^Universitete ir jo paskutinio rektoriaus Nepriklausomybės 
metais. Šalkauskio vardas yra susijęs su visomis svarbesnėmis mūsų 
gyvenimo sritimis: su mokslu ir ugdymu, su organizac:ja ir valstybe, 

- su kultūra ir religija. Tasai pirmu žvilgsniu grynas teoretikas It sau= 
<sas logikas, tasai sunkaus ir painaus stiliaus rašytojas savo minties ir 
savo asmenybės jėga pasidarė auklėtojas bei mokytojas ištisos lie= 
tuvių kultūrininkų kartos, kuri šiandien išeina į priekį ir pradeda 
vadovauti tolimesniam mūsų likimui. Kuo Valančius buvo 19 šimt
mečio viduriui, kuo Jakštas buvo 20 šimtmečio pradžiai, tuo Šalkaus= 
kis buvo Lietuvos Nepriklausomybės tarpsniui. Jeigu Valančių ir 
Jakštą apibudiname kaip kovos žmones, nes ano meto sąlygos rei= 
kalavo ginti lietuviškąją kultūrą, tai Šalkauskiui tinka kūrėjo 
vardas, nes nepriklausomam gyvenimui atbudusi tauta reikalavo sta = 

' t y t i. Ir Šalkauskis nenuilstamai state visur, kur tik siekė jo mintis 
ir jo pasiruošimas. Jis tarė savo žodį visais svarbiausiais mūsų gy= 
venimo klausimais. Jis buvo užsimojęs palikti mums ištisą gyvenimo 
filosofiją: gamtos — kultūros — religijos- Deja, per ankstyva mirtis 
leido jam savo planus įvykdyti tik iš dalies. Tačiau ir tai, ką jis su
spėjo padaryti, turi grindžiamosios reikšmės. Sustokime tad bent 
dvasioje valandėlę prie šios didžios asmenybės tolimo kapo ir pa= 
žvelkime į jo būties dramą ir iį jo idėjinį palikimą.

^UetuvosX 1
nacionalinė 1 
MMaŽvydoJ 
< biblioteka/

2



r '

Du dalykai yra būdingi Šalkauskio gyvenime: jo akademinis pasi= 
ruošimas ir jo idealizmas. Jeigu sakoma, kad kiekvieno mokslininko 
vėlesnis darbas priklauso nuo jo pasiruošimo, tai šitas posakis visa 
savo galia tinka Šalkauskio veikimui. Šalkauskio akademinės studijos 
apsprendė visą vėlesnį jo darbų pobūdį bei linkmę. Jos susideda ne 
tik iš dviejų tarpsnių laiko atžvilgiu, bet ir iš dviejų pradų d^a« 
s i o s atžvilgiu.

Visų pirma Šalkauskis studijavo Maskvos universitete teisės moks= 
lūs. Maskva Rusijos istorijoje yra ne tik valstybės centras, bet ir 
specifiškai rytietiškosios dvasios židinys. Rusiškojoje kultūroje yra 
žinomos dvi linkmės: vakarietiškoji, kuri norėjo Rusijai labiau 
atverti Vakarų pasaulį, ir slavofiliškoji, kuri stengėsi gaivinti 
pirmykštes rytietiškąsias tradicijas ir vengti ankštesni© ryšio su Vaka= 
rais. Pirmoji linkmė labiau telkėsi Petrapilyje, antroji daugiau Mask= 
voje. Petro Didžiojo noras padaryti Petrapilį Rusijos langu į Vakarus 
pasitvirtino ne tik politikos bei prekybos, bet ir kultūros gyvenime. 
Tuo tarpu Maskva pasiliko ištikima senųjų tradicijų saugotoja. Slavo= 
fališkoji rusiškosios kultūros linkinė susitelkė Maskvoje ir čia turėjo 
garsiausius savo atstovus. Maskvos universitetas buvo šlavofilizmo 
lopšys ir. sykiu stipriausias jo reiškėjas. Nenuostabu tad, kad ir 
Šalkauskis čia turėjo progos ne tik susipažinti su teisės mokslų idė= 
jomis, bet sykiu ir pajausti tas rusiškosios dvasios gelmes, tąjį gryną 
rusiškąjį pasaulį, kuris yra labai savotiškas savo mistiniais polėkiais, 
savo visažmogiškumo pergyvenimu ir savo nuoširdumu. Kai vėliau 
Šalkauskis skelbė kultūrinės sintezės teoriją, siūlydamas lietuviams 
tarp kitko pasisavinti rusiškąjį visažmogiškumą, tai šitoji idėja jo 
buvo gauta Maskvoje.

Rusiškąją dvasią ir rusiškąjį pergyvenimą Šalkauskis pasisavino 
ir patyrė iš Vladimiero Solovjovo filosofijos. Solov= 
jov-as, tasai būdingiausias ir didžiausias rusų filosofas ir mistikas, 
buvo Šalkauskio dvasinis vadovas Maskvos studijų metu. Iš jo raštų 
Šalkauskis gavo pirmąjį paskatinimą atsidėti filosofinėms proble= 
moms. Jo idėjos buvo pirmosios, kuriomis Šalkauskis sirgo savo jau= 
nystėje ir kuriomis jis nenusikratė visą gyvenimą. Jo įtakoje yra 
parašyti pirmieji filosofiniai Šalkauskio darbai. Tačiau mums kaip 
tik tenka pasidžiaugti, kad rusiškoji dvasia Šalkauskiui apsireiškė to= 
kia kilnia forma, kajp Solovjovo pasaulėžiūra. Rusiškumas yra labai 
platus ir sudėtingas dalykas. Broliai Karamazovai visi trys yra es= 
mingai rusiški. Tačiau kaip jie yra vienas nuo kito skirtngi. Jeigu 
Dimitrijus yra žemės žmogus, plačių kaimo lygumų atstovas, tamsus 
ir dioniziškas savo dvasioje; jeigu Ivanas yra miestiškosios civilizaci
jos reiškėjas, skeptikas ir racionalistas, ateistinio ar.net psichopato= 
loginio nusiteikimo, tai Alioša yra susitelkimo, ramybės if meilės

2

3

ar.net


vykdytojas, giliai religingas, mylįs savo artimą dėl Kristaus, mistikas 
savo giedrume ir džiaugsme. Solovjovas priklauso šiam trečiajam ru= 
siškojo žmogaus tipui, Aliošos tipui. Sakoma, kad Dostojevskis Ali® 
ošos tipą ir sukūręs, pasinaudodamas Solovjovo asmenybe, su kuria 
jis buvo susitikęs ir susipažinęs viename Rusijos vienuolyne. Kas sKaito 
Solovjovo raštus, negali nesižavėti jo kilnumu ir idealizmu, jo giedru= 
mu ir jo meile. Solovjovo mistika yra be tamsių ir svaigių dioniziš= 
kojo prado priemaišų. Solovjovo idėjos yra be vienašališkumų. So= 
lovjovo problematika yra universali ir kosminė. Tai yra jo filosofi= 
jos stipriosios pusės, kurios kaip tik turėjo geros įtakos jaunai šal» 
kauskio minčiai, ją auklėdamos ir lenkdamos tinkama kryptimi. So= 
lovjovas Šalkauskiui buvo tas, kas kiekvienai jaunai dvasiai yra didi 
ir kilni asmenybė, kurioje mes visi esame trumpesnį ar ilgesnį laįką 
pasinėrę. Jis buvo pirmasis jo mokytojas ir jo pasaulėžiūros formuo= 
tojas. Maskvos studijos Šalkauskiui buvo reikšmingos ne tik tuo, kad 
jis ten pasisavino teisės mokslo principus, bet ir tuo, kad ten jis su= 
rado savo minties vadovą.

Baigęs teisės studijas, Šalkauskis išvažiavo dirbti į Samarkandą. 
Ten jis buvo advokato padėjėjas. Tačiau šitas juridinis darbas sudarė 
tik išviršinį užsiėmimą pragyvenimo reikalui. Savo viduje Šalkauskis 
niekados nebuvo juristas. Net ir Samarkande jis gilinosi toliau į filo= 
sotines problemas ir mėgino pats šį tą rašinėti. Iš to laiko kaip tik 
ir yra didokas filosofinis jo darbas, pavadintas „Bažnyčia ir kultūra*, 
kurį jis atsiuntė Jakštui. Nors šitas darbas yra jaunystės fantazija, 
kurioje mistiniai polėkiai neatskirti nuo loginio protavimo; nors pats 
Šalkauskis vėliau jo viešai išsižadėjo, nusiimdamas atsakingumą už jo 
idėjas, tačiau jis Jakšto buvo Įdėtas į „Draugiją* ir tolimesniam Šal= 
kauskio likimui turėjo sprendžiamosios reikšmės. Šalkauskis Jakštui 
kelis kartus iš Samarkand© buvo rašęs, kad norėtų filosofiją studijuoti 
kur nors Vakaruose ir visą gyvenimą pavesti filosofiniam darbui. 
Tačiau šiam sumanymui jis neturėjo lėšų. Pasirodžius minėtam dar= 
bui,’ lietuviams studentams šelpti draugija „Motinėlė* paskyrė Šal= 
kauskiui stipendiją, ir jis jau 1914 melais atsidūrė Šveicarijoje ir stojo 
į Fribourgo universitetą. Šalkauskis vėl iš naujo sėdo į studento 
suolą, kad šį kartą eitų jau ne į teisės, bet į filosofijos ir pedagogikos 
paskaitas; kad šį kartą susidurtų jau ne su slaviškuoju rytietiškuoju, 
bet su romaniškuoju ir germaniškuoju Vakarų mąstymu ir dvasia.

Šveicarijos Fribourgo universitetas yra Maskvos priešginybė. Jis 
yra prancūziškosios ir vokiškosios dvasios junginys. Būdamas mieste, 
per kurį eina prancūzų ir vokiečių kalbų sieną, jis savaime patiria 
abiejų šių kultūrų įtakos. Šiuo atžvilgiu jis yra tarptautinis, tačiau 
ne visuotine, bet tik vakarietiškąja prasme, nes vokiečiai ir prancūzai 
yra ryškiausi Vakarų pasaulio reiškėjai. Tuo būdu Apvaizda Šal=

3

4



kauskį nuvedė kaip tik į tokią vietą, kurioje jis galėjo lengviausiai 
ir geriausiai susitikti su Rusijos priešginybėmis ir rytietiškąją dvasią 
papildyti vakarietiškaisiais pradais.

Šitas papildymas Šalkauskiui atėjo tomistinės filosofijos 
forma. Kaip Maskvoje jis rusiškąją dvasią pažino ir pergyveno per 
Solovjovą, taip Fribourge vakarietiškąjį pasaulį jis sutiko per šv. 
Tomą Akvinietį. Frihourgo universiteto filosofijos fakultetas buvo to= 
mistinės linkmės. Jo dėstytojai stropiai saugojo scholastines tradici= 
jas ir savo studentams dėstė senąsias tryliktojo šimtmečio pažiūras. 
Tačiau šitos pažiūros buvo esmingai vakarietiškosios. Tomizmas 
juk yra ne 'kas kita, kaip sukrikščionintasis aristotelizmas. sTuo tarpu 
Aristotelis yra tikrasis Vakarų dvasios ir kultūros pagrindėjas. Jeigu 
Platono pažiūrose alsuoje ano pasaulio pasiilgimas, idėjos persvara 
prieš formą, sielos persvara prieš kūną, tai Aristotelis visa jėga suka 
į šią žemę, skelbia jos tvarkymą ir apdirbimą, idėjas sutapdo su daik= 
tų formomis ir tuo būdu žmogaus žvilgį nuo anų transcendentinių 
plotų pasuka į šį regimą ir patiriamą pasaulį. Vakarai yra išaugę iš 
Aristotelio, kaip Rytai yra išaugę iš Platono. Tos dvi graikiškosios 
asmenybes: Platonas ir Aristotelis yra kūrėjai dviejų pasaulių, kurie 
šiandien Europoje egzistuoja ir kuriems atstovauja rusiškoji ir vaka= 
rietiškoji kultūra. Antrasis tad Šalkauskio studijų tarpsnis buvo sykiu 
ir priešginybė ir papildymas pirmojo. Per Solovjovą jis susipažino su 
platonizmu. Per Tomą Akvinietį jis turėjo susipažinti su aristoteliz= 
mu. Solovjovas jam perteikė rytietiškąją mistiką ir platumą. Tomas 
Akvinietis turėjo perteikti racionali nį protavimą ir loginį gilumą. Per 
Solovjovą jis pažino rusiškąją kontempliaciją. Per Tomą Akvinietį 
jis turėjo pažinti vakarietiškąjį aktyvumą. Ir jeigu vėliau Šalkauskis 
toje pačioje kultūrinės sintezė teorijoje mums lietuviams perša vokie= 
čių veiklumą, tai šita idėja buvo jo suvokta Fribourge, kaip išraiška 
viso vakarietiškojo pasaulio.

Be abejo, vakarietiškasis pasaulis tomistiniame pavidale nega= 
Įėjo Šalkauskiui iš sykio atrodyti simpatiškas. Jis pats pasakoja, kaip 
pirmajame savo referate stipriai puolė tomizmą, iškeldamas jo sau= 
sumą, jo perdėtą racionalizmą, jo siaurumą, neigiant mistinius gyve= 
irimo pradus. Tačiau vėliau, įsigilinęs į jo dvasią ir jį giliau supra= 
tęs, jis jį priėmė su tokia pat meile ir atsidėjimu, su kokiu anksčiau 
buvo priėmęs solovjoviškąjį platonizmą. Be abejo, tai dar nereiškia, 
kad Šalkauskis būtų atsisakęs Solovjovo ir paneigęs rytiškąsias savo 
koncepcijas. Anaiptol! Nors savo disertacijoje apie pasaulio sielą So= 
lovjovo filosofijoje („L'hme du monde dans la philosophic de Vladi
mir Soloviev") jis ir negalėjo pateisinti šios centrinės Solovjovo idėjos, 
tačiau apskritai jo filosofijos gerbėjas Šalkauskis pasiliko visą gyve
nimą. Jaunystės mokytojo įtaka pasiliko ir toliau, nors ji ir nebuvo
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tokia sąmoninga, kaip anksčiau. Šalkauskis nebebuvo grynas plato= 
nikas, kaip pirmajame savo studijų tarpsnyje. Tačiau jis nepasidarė 
nė grynas tomistas. Jo akademinių studijų eiga sukūrė iš jo savotiš= 
kai sintetinį dvasios tipą, kuriame platonizmas susijungė su aris= 
totelizmu, rytietiškasis pasaulis padavė ranką Vakarams, kad tuo bū= 
du atskleistų lietuviškajai minčiai visas žmogiškosios prigimties pla= 
tybes ir neleistij lietuviškajam žvilgiui užsidaryti nuo bet kokios po= 
zityvios kultūrinės apraiškos. Jeigu Šalkauskis vėliau savo darbuose,, 
kaip matysime, pasidarė toks nuostabus sintetikas, toks genialus 
priešginybių derintojas organinėje savo minties visumoje, tai šitas jo 
polinkis buvo ne tik jo prigimties, bet ir jo studijų pasėka. Pažinęs 
Rytų ir Vakarų pasaulius geriausiuose jų pavidaluose, jis negalėjo pa= 
silikti šitam sintetiniam pažinimui neitralus. Jis juo apsupo savo dva= 
siąi jis padarė jį savo minties forma; jis reiškė jį visuose savo dar= 
buose. Šalkauskio idėjinis palikimas yra ištikimas jo studijų vaisius.

šitoje'vietoje mes prieiname prie antrojo dalyko, kuriuo yra bū= 
dingas Šalkauskio gyvenimas ir kurį mes pavadinome idealizmu. 
Savo gyvenimo pabaigoje Šalkauskis yra nesykį sakęs, kad nė vienas 
jo projektas nebuvo realizuotas. 0 projektų jis gaminęs labai daug 
ir labai įvairių. Pradedant pedagoginiu licėjumi, kurį jis norėjo įkur* 
ii Raudondvaryje ant Nemuno kranto ir kuris turėjo būti lietuviškojo 
elito mokykla, ir baigiant gyvosios dvasios sąjūdžiu, kurį jis skelbė 
paskutiniais Nepriklausomybės metais ir kuris turėjo atnaujinti lie= 
tuviškąją inteligentiją, Šalkauskis kūrė daug sumanymų, turėjo daug 
minčių, tačiau beveik visos jos sudužo į sunkią tikrovę, nevirsdamos 
kūnu, pasilikdam'os tik gražios, bet neįvykdomos svajonės. Pats šal= 
kauskijyaiškino šituos savo nepasisekimus kartais menka visuomenės 

~ kultūra, kartais atskirų asmenų nesusipratimu, kartais net bloga va
lia. Jis, pavyzdžiui, pats pasakojo, kaip viename posėdyje dėstęs 
vieną iš savo projektų ir kaip kanauninkas Tumas trumpai išreiškęs 
savo nuomonę: „Projektas yra nepriimtinas, nes per daug tobulas*. 
Iš sykio atrodo, kad šitas posakis tikrai yra kaž koks nesusipratimas. 
Tačiau tikrumoje jis išreiškia giliausią šalkauskiškojo ir apskritai 
idealistinio gyvenimo dramą. Mūsosios tikrovės gyvenimas yra toks, 
kad jis nepajėgia pakelti idėjos tobulu jos pavidalu; kad kiekviena 
idėja įsikūnija mūsų žemėje,, nustodama pusės savo grožio. Todėl 
kas nori šiame gyvenime įvykdyti tobulus projektus, tas kaip tik su= 
siduria su šita mūsų tikrovės negalia ir galų gale yra priverstas pa= 
regėti savo nepasisekimą. Tačiau, būdinga yra tai, kad kiekvienas 
idealistas supranta šitą gyvenimp dėsnį, tačiau praktikoje jo nepaiso, 
nes negali paisyti. Idealisto prigimtis ir visa jo dvasios sąranga 
yra tokia, kad j's idėjai atiduoda pirmąją vietą ir gyvenimą lenkia 
pagal jos reikalavimus. Ir niekad jis nepastebi, kad čia kalta yra
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ne visuomenė ar jos kultūra, net ne jis pats, bet tasai tragiškas prie' 
bingumas, kuris glūdi tarp idealo ir tikrovės.

Taip yra buvę ir su Šalkauskiu. Nors savo sąmonėje jis ir buvo 
tomistas, vakarietis, veiklos žmogus, tačiau savo pasąmonėje jis iš
laikė platoniškąją meilę idėjoms, kontempliacijai ir sintezei. Idėjos 
pirmenybė prieš tikrovę buvo vienas iš paslėptų, bet visados jaučia* 
mų Šalkauskio pergyvenimų. Todėl kurdamas savo projektus, jis ne* 
jautė, kad šitie projektai yra kilę ne iš kasdienos, bet iš aukštesnės 
tvarkos, kurią jis norėjo nuleisti i žemę ir čia realizuoti. Ar tad nuo* 
stabu, kad žemė negalėjo šitų projektų pakelti? Solovjovas savo stu* 
dijoje „Platono gyvenimo drama" kaip tik iškelia šitą Platono bruo* 
žą, kuris pakuždėjo jam kartais net utopinių sumanymų, pavyzdžiui, 
visa platoniškoji valstybės santvarka. Tačiau pats Solovjovas ir savo 
veikaluose ir savo praktiniame veikime buvo toks pat, kaip Platonas. 
Šalkauskis taip pat savo disertacijoje kalba apie Solovjovo gyvenimo 
dramą tuo pačiu atžvilgiu. Jis cituoja Eug. Trubetzkoy žodžiais, kad 
Solovjovas elgęsis taip, kaip apaštalai ant Taboro kalno. Pamatę 
perkeistąjį Kristaus kūną, jie susižavėjo šituo reginiu ir pasiūlė pa* 
statyti ten tris palapines, vadinasi, nuolatos ant kalno p a si* 
likti. Tačiau Krislus, tarsi atsakydamas į šitą pasiūlymą, kalbė* 
josi su Moze ir Elijumi apie savo kančias. Tuo Jis norėjo pasakyti, 
kad neperkeista žemė negali pakelti Kristaus apsiausto spindėjimo; 
kad jai reikia pirmiau pereiti per kančią, būti atpirktai krauju, no* 
rint tapti Aukščiausiojo palapine, šito skirtumo, Šalkauskio nuomo* 
ne, Solovjovas nejautė ir todėl pergyveno daug nusivylimų ir nepasi* 
sekimų ne tik praktikoje, bet ir savo minties darbe. O kaip pats 
Šalkauskis? Argi jis nepakartojo tos pačios Solovjovo klaidos? Ar 
jis neįsijungė i eilę tų idealistų, kurie nuo Platono per Taboro kalno 
apaštalus eina ligi mūsų dienų ir eis ligi pat mūsosios istorijos pa* 
baigos? Šalkauskis taip lygiai neskyrė neperkeistos žemės nuo idėjos 
spindėjimo, kaip ir bet kuris kitas idealistas. Jis matė kitų nepasise* 
kimo pagrindą. Jjs puikiai suprato Solovjovą. Bet jis nepastebėjo, 
kad jis yra tokios pat prigimties, kaip Solovjovas ir Platonas, ir kad 
todėl ir jam pačiam lemta išgyventi tą pačią dramą ir tuos pačius 
nepasisekimus.

Nagrinėdamas šitą Šalkauskio gyvenimo bruožą, norėčiau būti ge= 
rai suprastas. Aš tuo nedarau jokio Šalkauskiui priekaišto ir neiš* 
keliu jokios jo asmens silpnybės. Priešingai, Sitų dramų aš laikau 
Šalkauskio asmenybės šviesiąja ir stipriąja pusę, jo {takos ir jo kū= 
rybiškunio pagrindu. Jeigu tobulos ir grynos idėjos negali būti šioje 
žemėje re.alizuotos, tai dar nereiškia, kad jų nereikia skelbti. Tai tik 
reiškia, kad pats skelbėjas jų neįvykdys, nes jis jas skelbia per tobulu 
pavidalu. Tačiau po kiek laiko ateis kiti, kurie jas truputį iškreips.
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truputį apneš dulkėmis, truputį apgadins, pridengdami tuo būdu jų 
pirmykštį spindėjimą, bet kaip tik dėl to padarydami jas gyvenimui 
priimtinas. Kas yra utopiškesnio, kaip Kristaus Evangelija? O ar ne 
ji šiandien valdo milijonus žmonių ir kuria ištisas istorines epochas 
>r kultūras? Kas yra abstraktesnio, kaip Hėgelio filosofija? O ar ne 
ji išvystė prūsiškąją dvasią, pasibaigusią karais ir katastrofomis? 
Heilo yra teisingai pasakęs, kad juo idėja yra abstraktesnė, juo ji yra 
pavojingesnė, nes galima plačiau pritaikyti. Idėjos grynume kaip tik 
ir glūdi jos jėga. Kasdieninės, praktinės, negrynos ir netobulos min= 
tys iš sykio atrodo labai vertingos, nes čia pat ir galimos realizuoti, ■ 
čia pat nešančios vaisių. Tačiau jos čia pat ir pasibaigia. Tuo tarpu 
grynosios ir tobulosios idėios yra iį sykio nepriimamos dėl per didelio 
jų tobulumo. Bet po kiek laiko jos įsibrauna į gyvenimą ir, kaip tas 
Evangelijos garstyčios grūdelis, išauga į visuotinės reikšmės ir apim= 
ties medį.

Taip yra ir su Šalkauskiu. Jis nebuvo kasdieninis žmogus. Nors 
jis daug sykių rūpinosi visai konkrečiais kasdieniniais reikalais, ta= 
čiau tai visados darė išeidamas iš aukštesnės idėjinės srities. Idėalas 
buvo tasai matas, kuriuo jis matavo tikrovę. Todėl ir jam pačiam ir 
kitiems atrodė, kad jo sumanymai pasisekimo neturi. Iš tikro, kas= 
dieninio, čia pat jaučiamo ir patiriamo pasisekimo jie neturėjo. Bet 

į dėl to Šalkauskio reikšmė bei įtaka nė kiek nemažėja. Priešingai, 
nelaimėjęs gyvenimo paviršaus, jis kaip tik laimi gyvenimo vidų. Jo 

. idėjos uždega visus, kurie bent kiek su jomis susiduria. Jo suma= 
nymai atgema naujuose pavidaluose. Jo asmenybės idealizmas pa= 
traukia į save ieškančius pavyzdžio gyvajame žmoguje. Kiek galima 
iš netolimos praeities spėti, Šalkauskio įtaka lietuviškojoje kultūroje 
tiktai stiprės. Ateitis ne tik nepridengs užmarštimi šio didžiojo žrrfo= 
gaus, bet jį prikels naujam gyvenimui ir naujam vaisingumui. Sal= 
kauskio atžvilgiu tinka Bažnyčios liturginio himno žodžiai: „mortuus 
regnat vivus* — nors kūnu ir miręs, bet viešpatauja savo dvasia.

2. Filosofija

Šalkauskis buvo filosofas, tačiau savotiška, originalia prasme. 
Kiekvieno filosofo objektas yra tas pats, būtent: būtis. Tačiau prie 
šitos būties prieiti, ją svarstyti ir jos atžvilgiu nusistatyti galima labai 
įvairiai, įvairiai ne tik išvadomis, bet ir paties priėjimo būdu. Vieni 
filosofai būtį svarsto pažinimo atžvilgiu* kiti josios esmės ir prasmės 
atžvilgiu, treti jos veikimo atžvilgiu ir t.t» Pagal tai mes gauname 
įvairius filosofų ir jų sukurtų filosofijų tipus. Vieni daugiau yra gno= 
seologai-, kiti metafjzjkai, treti etikai ir t.t. Šalkauskis nebuvo nė 
vienas iš čia minėtųjų. Jis būtį suvokė ir ją nagrinėjo ne pažinimo, 
ne jos buvimo savyje, ne veikimo, bet gyvenimo ^itžvilgiu. Būtis 
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stovėjo priešais jį gyvenimo pavidalu ir jain buvo atsiskleidusi, kaip 
gyvenimas. Todėl Šalkauskis nebuvo nei gnoseologas, nei metafizikas, 
nei etikas, bet gyvenimo filosofas, ir jo sukurta minties sis* 
tema buvo gyvenimo filosofija. Čia pat reikia pastebėti, kad 
gyvenimo filosofija Šalkauskio prasme yra visai kas kita, negu tai, 
ką vokiečiai vadina „Lebensphilosophie", kuri vokiečiuose reiškėsi 
prieš did Jį karą ir kuri buvo ne kas kita, kaip gyvybės filosofija. 
Tuo tarpu Šalkauskiui gyvenimas yra platesnis dalykas, negu gyvybė. 
Tiesa, gyvybės pradas išsitenka gyvenime. Bet jis dar anaiptol gy= 7 
venimo neišsemiR. Gyvenimas Šalkauskio prasme apima ir gyvybę ir 
dvasią, kurios abi susijungia žmoguje ir abi per jį veikia. Dar dau« 
giau, Šalkauskiui gyvenimas pasiekia ir transcendentinę tikrovę, įim= 
damas savin ir Dievą* kaip vieną iš gyvenimo veikėjų. Gyvybė, dvasia 
ir Dievas Šalkauskiui yra tos trys jėgos, kurios gyvenimą kuria ir 
kurios kiekviena,suteikia šitam gyvenimui savotiškų pavidalų. Tiesa, 
gyvenimo centre stovi žmogus. Jis.yra tikrasis gyvenimo veikėjas. 
Tačiau jis veikia atsirėmęs į gyvybę ir siekdamas Dievo. Gyvenimas 
eina per žmogų. Bet savo pilnatvėje jis pasiekia ir tai, kas yra že» 
miau už žmogų, ir tai, kas yra aukščiau už jį. Šitokia tad prasme 
Šalkauskis buvo gyvenimo filosofas, ir šitokia prasme jis gyvenimą 
nagrinėjo savo veikaluose.

Gyvenimas šalkausiui susideda iš trijų laipsnių. Jis prasideda 
gamta, eina per kultūrą ir esti atbaigiamas religijoje. Gamta, kultūra 
ir religija yra trys to paties vieno gyvenimo laipsniai, trys savotiškos 
pakopos, per kurias žengia žmogus ligi visiško savęs ištobulinimo bei 
atbaigimo. Iš gamtos žmogus gema. Gamta jam duodą jo prigimtį 
su jos galiomis ir gabumais, su jos ypatybėmis ir polinkiais. Taip 
pat ir savo buvime žmogus yra nuo gamtos priklausomas. Jis rei« 
kalauja gamtinio maisto ir šilimos, gamtinių daiktų savai kūrybai, 
erdvės savam judėjimui. Žmogaus ryšys su gamta nenutrūksta nie« 
kados. Todėl Šalkauskis gamtos ne tik neniekina, kaip filosofai mis* 
tikai, sakysime Platonas, bet, priešingai, pripažįsta didelę jos vertę 
bei reikšmę. Savo paskaitose ir savo raštuose Šalkauskis nuolatos 
cituoja Paskalio žodžius: „Neniekinkite savyje gyvulio, nes jis ker* 
šina“. /Tuo Šalkauskis nori pasakyti, kad nereikia nusigrįžti nuo 
gamtos reikalavimų, nes be jų žmogus nėra pajėgus nė savo, dvasioje. 
Gamta jam yrą materialinis viso žmogaus veikimo ir buvimo pagrin* 
das. Gamta sudaro pirnyjį gyvenimo laipsnį, pirmąją pakopą, į ku= 
rią stipriai atsirėmęs gyvenimas/gali žengti toliau. Visą gyvenimą 
Šalkauskis svajojo parašyti gamtos filosofiją. Pastaraisiais metaia 
prieš karą jis norėjo duoti bent jos metmenis, nes pilnai jos išvystyti 
jis jau nebesitikėjo. Dėja, mirtis ir šito darbo njleido jam atlikti.
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Vis dėlto Šalkauskio nusistatymas gamtos atžvilgiu yra labai aiškus ir 
aiškiai išreikštas jo kultūros filosofijoje ir pedagogikoje.

Antrasis gyvenimo laipsnis, Šalkauskio supratimu, yra kultūra. 
Tai yra- specifiškai žmogaus veikimo laukas. Kultūra yra žmogaus 
kūryba. Tiesa, ji atsiremia į gamtą. Ji apdirba gamtinius dalykus. 
Bet savo esmėje ji yra naujas dalykas, kurio gamtoje mes neran= 
dame. Kultūra yra žmogiškųjų idėjų realizavimas gamtiniuose daik= 
tuose. Šitos žmogiškosios idėjos kultūrinio veiksmų metui virsta nau= 
jomis gamtinių daiktų formomis, suteikdamos jiems naujos prasmės 
ir naujos vertės. Kultūra Šalkauskiui nėra gamtos gadinimas ir jos 
iškreipimas, kaip kad teigė Rousseau. Priešingai, kultūra patobulina 
gamtų ir pakelia jų į naujų aukštesni laipsnį. Kultūroje yra daugiau 
būties, negu gamtoje. Meno kūriniai, pavyzdžiui, Šalkauskio pažiūra, 
turi daugiau grožio, negu gamtiniai dalykai. Todėl nors Šalkauskis 
gamtą ir labai vertina, tačiau jame anaiptol nėra to gamtos dievinimo, 
kurį randame aštuonioliktojo šimtmečio pergyvenime. Šalkauskis 
kviečia ne į gamtų, bet į kultūrinę kūrybų, nes tik kultūriniame vei* 
kime atsiskleidžia žmogaus dvasia visa savo jėga ir didybe. Todėl 
kultūros problema Šalkauskiui buvo artimiausia ir ją jis yra labiau= 
šiai išvyslęs iš visų gyveninio sričių. Jis pirmas Lietuvoje ir visame 
pasaulyje apkritai sukūrė kultūros filosofijos sistemą. Nors atski= 
rais kultūros klausimais buvo rašoma jau nuo Herderio laikų, bet 
kultūros filoso'ijos sistemos Vakaruose niekas dar nebuvo sukūręs. 
Tai padarė Šalkauskis. Jis pirmas pažvelgė į kultūrinį žmogaus vei= 
kimą s i s t e m i š k a i ir davė atbaigtą ir pilnutinę kultūros filosofiją. 
Jos santrauką jis išleido 1926 metais. Pilnas kursas yra pasilikęs 
rankraštyje. Tikėkimės, kad šitas nepaprastos reikšmės ir pasaulinės 
vertės veikalas nebus dingęs karo audrose.

Vis dėlto kultūra Šalkauskio supratimu dar nėra pats aukščiausias 
Ir galutinis gyvenimo laipsnis. Tiesa, ji sukuria didelių ir puikių 
dalykų. Vis dėlto ji negali žmogaus atbaigti, nes nesugeba jo išvaduoti 
iš blogio, kuris pasaulyje reiškiasi klaidos, nuodėmės, kančios ir galop 
mirties pavidalais. Todėl žmogus nuosekliai per kultūrą žengia toliau 
ir ieškosi tokios srities, kurioje visų šitų netobulybių nebebūtų. Tokia 
sritis Šalkauskio pažiūra, yra religija. Religijoje veikia ne tik 
žmogus. Pirmaeilis ir pagrindinis veikėjas joje yra Dievas. Tuo tar= 
pu kur veikia Dievas, ten jokių principinių ribų būti negali. Todėl 
ko neįstengia padaryti žmogus, tai padaro Dievas. Štai kodėl religi= 
joje nyksta visos tos kliūtys, kurių negali pergalėti žmogus. Religija 
panaikina klaidą, skelbdama absoliutinę tiesą, paties Dievo liudijamą. 
Religija panaikina nuodėmę-, žmogų atpirkdama paties Dievo auka. 
Religija galop pergali kančią ir mirtį, skelbdama absoliutinės laimės 
pažadą ir kūno prisikėlimą. Religija todėl ir yra galutinis bei albai= 

f \
9

. -2’&» ' ■ .•% ✓

10



giamasis gyvenimo laipsnis. Ji perkeičia pasaulį ir žmogų pagal die= 
viškąsias idėjas ir tuo būdu išvaduoja iš visokių netobulumų. Todėl 
kultūra natūraliai ir savaimingai religijos siekia. Religija virsta kul= 
tūros tikslu. Tačiau iš kitos pusės, Šalkauskio supratimu, religija 
atsiremia į kultūrų, kaip į savo pagrindų. Gyvenimas Šalkauskiui 
nėra susiskaldęs. Ji-s yra vienas ir vientisas. Kiekvienas žemesnysis 
jo laipsnis tarnauja pagrindu aukštesniajam ir kiekvienas aukštesnysis 
pratęsia ir papildo žemesnįjį. Gamta tarnauja atrama kultūrai. ^Bet 
kultūra pratęsia ir papildo gamtą. Kultūra savo ruožtu tarnauja at= 
rama religijai. Bet religija pratęsia ir užbaigia kultūrą. Religija pati 
viena pasaulyje būtų bejėgė, jeigu ji neatsiremlų į kultūros sukurtas 
formas. Savų formų religija neturi, nes Dievo veikimas reiškiasi per 
žmogų. Todėl Šalkauskis nuolatos teigia, kad kur kultūra yra žema, 
ten ir aukštesnis religijos supratimas bei vykdymas yra negalima. Bar= 
bariškas žmogus turi ir barbarišką religiją. Aukšta kultūra sudaro są= 
lygas ir religijos idėjoms apsireikšti visu savo grožiu bei kilnumu. Be 
religijos žmogus pasiliktų neatbaigtas nei pačiame savyje nei savo 
darbuose. Bet be kultūras nė religija negalėtų nieko padaryti, nes ji 
neturėtų gyvenime realios atramos. Todėl laikydamas religiją atbai= 
gi a niuo j u gyvenimo laipsniu, Šalkauskis į kultūrą žiūrėjo, kaip į šito 
atbaigimo paruošimą.

Iš šito trumpo gyvenimo sąrangos vaizdo galima jau nujausti, kaip 
labai Šalkauskis gyvenimą suprato sintetiškai ir vieningai; kaip labai 
jis buvo pilnutinės minties žmogus; kaip labai jis vengė bet kokio 
vienašališkumo vistiek ar tai būtų natūralizmas, ar humanizmas, ar 
misticizmas. Gyvenimo problema stovėjo jo mąstymo centre, ir jis 
sprendė ją pilnatvės šviesoje. Todėl jo gyvenimo filosofija yra nepa= 
prastai patraukli ir patenkinanti kiekvieną visuma susižavėjusį protą.

3. Pedagogika

Šalkauskio pedagogika yra ne kas kita, kaip jo gyvenimo filosofi
jos pritaikymas ugdymo reikalams. Reikalaudamas iš ugdymo, kad 
šis paruoštų žmogų gyvenimui ir gyvenimą .suprasdamas sintetiškai, 
Šalkauskis sukūrė pilnutinės pedagogikos sistemą, atsiremdamas į tas 
prielaidas, kurių jis buvo priėjęs savo minties darbe. Jeigu gyvenimas 
yra triaukštė sistema, susidedanti iš gamtos, kultūros ir religijos, jeigu 
iš kitos pusės šitie trys-laipsniai yra priklausomybėje nuo vienas kito, 
savaime suprantama, kad ir ugdymas turi būti taip sutvarkytas, kad 
visiems šitiems laipsniams žmogus būtų paruoštas. Nuosekliai Sal= 
kauskis visą savo pedagogiką suskirsto į tris pagrindines dalis: į fi = 
z i n į u g d y m ą , kuris turi paruošti žmogų gamtos gyvenimui ir pa= 
dėti pagrindą apskritai dvasios veikimui: į kultūrinį ugdymą, 
kuris turi išvystyti žmogaus galias vaisingai kultūrinei kūrybai; ir ga~
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lop j religinį ugdymą, kuris turi paruošti žmogų keičiamajam 
religijos veikimui. Tai yra ttys pilnutinio ugdymo laipsniai, kurie, 
visi turi būti įvykdyti, jeigu norime, kad žmogus būtų išugdytas vis= 
pusiškai. Bet kurio laipsnio praleidimas iškreipia žmogaus prigimtį ir 
ją sužaloja. Kas nekreipia dėmesio į fizinį ugdymą, neišvysto žmo= 
gaus kūno ir tuo pačiu suardo materialinę atramą jo dvasios veikimui, 
nes dvasia reiškiasi tik per kūną. Kas praleidžia kultūrinį ugdymą, 
tas neišvysto dvasinių žmogaus galių ir nesusieja žmogaus su visu 
kultūriniu istorijos sukurtu lobiu, padarydamas žmogų nenusivokiantį 
savo gyvenamajame laike. Kas galop praleidžia religinį ugdymą, tas 
palieka žmogų nesugebantį pasinaudoti tąja išganinga ir atbaigiamąja 
religijos įtaka, kurios žmogus savaime ieško pačiomis savo dvasios 
gelmėmis. Kaip gyvenimas Šalkauskiui yra tik tada pilnutinis bei 
tikras, kai jis suima savin ir organiškai tarp savęs sujungia gamtą, 
kultūrą ir religiją, taip ir ugdymas yra tik tada pilnutinis ir vaisingas, 
kai jis apima ir žmogaus kūną, ir jo sielą, ir jo religmius polėkius. 
Pilnutinė gyvenimo filosofija savaime Šalkauskiui kuria pilnutinę 
pedagogiką.

Tačiau pilnatvės principas Šalkauskiui čia dar nesibaigia.Kiekvienas 
gyvenimo laipsnis — gamta, kultūra ir religija — reiškiasi trejopu 
būdu: teoretiškai, praktiškai ir estetiškai. Kitaip sakant, kiekvieną gy= 
venimo laipsnį galima pažinti; kiekviename galime veikti; ir 
kiekvienu galima nesuinteresuotai gėrėtis. Todėl ir ugdymas turi 
žmogų šitoms trims pagrindinėms gyvenimo funkcijoms pa= 
ruošti. Jis turi išlavinti žmogaus pažinimo galias, pradedant poju= 
čiais ir baigiant tikėjimu. Jis turi išlavinti žmogaus praktinio veikimo 
galias, pradedant judesiais ir baigiant aukščiausia meilės galia. Jis 
galop turi išlavinti estetines žmogaus galias, pradedant instinktyviais 
kūno nusiteikimais ir baigiant žmogaus bendradarbiavimu pasaulio 
perkeiftme per kultą. Prie statinių pilnutinio ugdymo laipsnių, kaip 
matome, organiškai prisijungia dinaminės pilnutinio ugdymo funkcb 
jos. Salia fizinio, kultūrinio ir religinio ugdymo Šalkauskio sistemoje 
randame teorinį, praktinį ir estetinį ugdymą. Šitos ugdymo funkcijos 
eina per visus tris minėtus laipsnius. Jos visos yra ir fiziniame, ir 
kultūriniame ir religiniame ugdyme. Teoriškai, praktiškai.ir estetiškai 
turi būti išlavintas ir žmogaus kūnas, ir žmogaus dvasia, ir jo nusitei= 
kimas Dievo atžvilgiu. Tiesa, gėris ir grožis Salkausiui yra toki pra= 
dai, kurie randami visame gyvenimo plote. Todėl juos visus ir iš 
visur augantis žmogus turi pasisavinti, kad galėtų paskui tinkamai 
gyvenime reikštis. Be abejo, čia nėra galimybės plačiau išdėstyti, 
kaip šitos trys funkcijos Šalkauskio yra surandamos ir pritaikomos, 
sakysime, fizjnjame arba religiniame ugdyme. Tačiau kas yra skaitęs
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jo veikalus, tas gali lengvai įsitikinti, kad savo sistemą Šalkauskis 
. . . . \tiksliai ir vaisingai prilaiko visur, pasiekdamas įdomių išvadų.

Visais šitajs klausimais Šalkauskis yra daugiau ar mažiau rašęs; 
visus juos jis yra daugiau ar mažiau nagrinėjęs. Originaliausia, man 
atrodo, yra jo fiz’nio ugdymo teorija,gkurią jis yra išdėstęs savo vei= 
kale „Fizinis lavinimas ir jo tikslai". Vakarų Europoje šiuo klausimu 
yra daug prirašyta. Tačiau visi šios rūšies veikalai paprastai pasi* 
tenkina praktiniu kūno lavinimo metodu, nesigilindami į šio lavinimo 
prasmę ir nesusiedami jo su ugdymo sistema. Tuo tarpu Šalkauskis 
kaip tik pažvelgė į fizinį lavinimą giliau, paieškodamas jo prasmės ir 
įglausdamas jį į pilnutinį ugdymą. Dėl to jo fizinio lavinimo teorija 
įgijo labai savotiškų ypatybių, kurių mes nerandame fizinio lavinimo 
specialistų veikaluose.

Tačiau plačiausiai Šalkauskis išvystė kultūrinį ugdymą. Kullūri* 
nis ugdymas yra labai sudėtingas, kaip ir pati kultūra yra sudėtinga. 
Čion įeina ir lavinimo mokslas arba didaktika, ir asmenybės auklė* 
jimas, ir galop estetiriis lavinimas. Dėstydamas universitete, Saikaus9 
kis yra skaitęs visus šiuos kursus. Tačiau išleidęs yra tiktai lavinimo 
mokslą arba didaktiką (nebaigtą) ir auklėjimo metmenis. Estetinio 
lavinimo klasimu jis yra pasisakęs viename kitame savo straipsnyje, 
bet atskiros didesnės šiuo klausimu studijos nėra paskelbęs. Užtat 
visiškai išsamiai jis yra išdėstęs visuomeninio auklėjimo klausimus 
savo veikale „Visuomeninis auklėjimas". Tai yra vienas iš pačių ge= 
riaušių pedagoginių Šalkauskio raštų. Savo sistemingumu ir vispusiš* 
kurnu, savo apimtimi ir klausimų sprendimo gilumu jis užima reikš* 
mingą vietą visuomeninio auklėjimo literatūroje. — Prie kultūrinio 
ugdymo priklauso ir mokyklų organizacijos problema, kurią Saikaus* 
kis yra gana savotiškai sprendęs savo'• knygoje „Racionali mokyk* 
lų organizacijos sistema". Tačiau kadangi šitas klausimas ^jau yra 
susietas su visuomeninėmis Šalkauskio pažiūromis, todėl apie jį mea 
kalbėsime kitame skyriuje. Reikia pastebėti, kad didaktikoje Saikaus* 
kis išlikimai tęsia toliau tradicijas didžiųjų didaktikos kūrėjų, kaip 
Willmanno ir Eggersdorferio, papildydamas, be abejo, jų idėjas savais 
patyrimais ir savomis filosofinėmis koncepcijomis.

Religinio ugdymo sistema Šalkauskio pasliko nebaigta. Jis prieš 
pat bolševikų okupaciją pradėjo ją spausdinti „Soter" žurnale. Ta* 
čiau bolševikams likvidavus lietuviškąją spaudą, Šalkauskio studija 
buvo nutraukta. Mirtis neleido jam jos užbaigti. Tačiau lai, ką jis 
suspėjo paskelbti, rodo, kad ir religiniame auklėjime jis ištikimai lai* 
kėši savos sistemos, pritaikydamas minėtas tris ugdymo funkcijas ir 
tuo būdu religinį ugdymą pagilindamas bei praplėsdamas.

12

13



4. Visuomeninės pažiūros

Būdamas gyvenimo filosofas ir pilnutinio ugdymo atstovas, Šal= 
kauskis negalėjo tylomis praeiti nė pro visuomeninius reiškinius.Visuo= 
meninis gyvenimas jį domino laba# stipriai ir visuomeniniams klau= 
simams jis yra skyręs nemažą savo minties darbo dalę. Tiesa, prakti=^ 
niame visuomeniniame veikime jis dėl savo sveikatos dalyvavo nedaug. 
Tačiau teoretiškai visuomenines problemas jis sprendė labai inten= 
šyviai ir vaisingai. Trys dalykai buvo ypatingai patraukę jo dėmėsi’. 
1. Lietuvių Tautos pašaukimas, 2. valstybės santvarka ir 3. katalikiš= 
kojo jaunimo ideologija.

Lietuvių Tautos pašaukimo klausimu Šalkauskis sielojosi jau Sa= 
markande. Jau tuo melu susiformavo jo pagrindinės koncepcijos, ku= 
rias jis yra išdėstęs savo laiškuose prel. Dambrauskui. Būdamas Svei= 
carijoje, 1919 metais jis išleido veikalą, pavadinęs jį „Sur les confins 
de deux mondes" — „Ant dviejų pasaulių slenksčio". Jau pats vei= 
kalo pavadinimas nurodo jame dėstomų minčių linkmę'. Lietuva, Šal= 
kauskio supratimu, guli tarp dviejų labai skirtingų pasaulių: tarp ry= 
tietiškojo, kuriam atstovauja rusai, ir vakarietiškojo, kuriam atsto= 
vau ja vokiečiai. Pati geopolitinė padėtis yra tad apsprendusi lietuvių 
tautos pašaukimą, būtent: jungti savo tautinėje kultūroje Rytų ir Va= 
karų kultūras. Lieuviškoji kultūra, skelbė Šalkauskis, turinti būti 
sintezė, sukurta iš rytietiškųjų ir vakarietiškųjų pradų. Mūsų užda= 
vinys yra surasti, kas šituose praduose yra. gera, pasisavinti tai ir, 
perleidus per tautinę savo dvasią, sukurti sintetinio pobūdžio kūrinių. 
Mes negalime būti nei Rytų nei Vakarų tauta, nes mes esame viduryje. 
Kaip Belgija su Šveicarija yra pašauktos jungti savyje germaniškąją 
ir romaniškąją kultūrą, taip lietuvių tauta yra pašaukta tą patį pa= 
daryti su germaniškąja ir slaviškąja kultūra. Tai yra didelis ir kilnus 
uždavinys. Lietuvių tauta turi būti jam auklėjama ir rengiama. Savo 
knygoje „Lietuvių tauta ir jos ugdymas" Šalkauskis kaip tik ir spren= 
džia šituos klausimus istoriosofiniu ir pedagoginiu atžvilgiu. Nors §i= 
toks lietuvių tautos pašaukimo išsprendimas kai keno buvo ir smar= 

• kokai kritikuotas, vis dėlto Šalkauskis ligi pat gyvenimo pabaigos bu= 
vo įsitikinęs jo teisingumu ir jo ištikimai laikėsi.

Valstybės ^santvarkos klausiniais. Šalkauskiui teko pasisakyti 1926 
metais, kai rinkimus pralaimėjo krikščioniškasis blokas ir valdžią 
perėmė kairiosios partijos. Savo studijoje „Momento reikalai ir prin= 
cipų reikalavimai" jis kaip tik ir išdėstė savo valstybines pažiūras. 
Jo supratimu, valstybėje esama trijų skirtingų sričių: politinės, profe= 
sinės ir kultūrinės. Kiekviena šita sritis turi būti demokratiškai taip 
išvystyta, kad ji sudarytų ne tik organizmus apačioje, bet ir apsivai= 
nikuotų aukščiausiais organais viršūnėje. Politinė sritis apačioje reiš=
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kiasi p ar t i j o m i s', kurios apsivainikuoja Seimu. Profesinė sritis 
apačioje reiškiasi p rof esinėmiis organizacijomis, kurios 
apsivainikuoja Profesijų Rūmais. Galop kultūrinė sritis reiš= 
kiasi kultūrinėmis organizacijomis ir pasaulėžiū= 
X i n ė m i s bendruomenėmis, kurios viršūnėje turinčios apsi= 
vainikuoti Kultūros Taryba. Kekviena šita sritis turi savų vals= 
tybėje uždavinių, kurių negali atsilikti kitos sritys. Politinė sritis per 
Seimą tvarko bendruosius valstybės reikalus vidaus ir užsienio poli= 
tikos požiūriu. Profesinė sritis per Profesinius Rūmus tvarko darbo 
it socialinius reikalus. Galop kultūrinė sritis per Kultūros Tarybą turi 
tvarkyti kultūrinę kūrybą. Kultūrinė kūryba, Šalkauskio supratimu, 
turinti būti atpalaiduota nuo tiesioginio valstybės įsikišimo. 
Valstybė, daugelyje vietų teigia Šalkauskis, neturi ir negali turėti sa= 
vos pasaulėžiūros. Tuo tarpu kultūrinė kūryba be pasaulėžiūros yra 
neįmanoma. Todėl Šalkauskis ir reikalauja, kad kultūra valstybėje 
turėtų savivaldą, kaip kad ją turi vietinės savivaldybės, tvarkydamos 
vietos bendruomenių reikalus. Šalkauskis tuo būdu pasisako už kultū= 
rinę autonomiją valstybėje, kurią jau yra įvykdę toki aukštas kultūros 
kraštai, kaip Kanados Quebeckas, Olandija, Šveicarija, Belgija ir 1.1 
Kultūrinės autonomijos idėja jis remia ir mokyklų organizacijos sis= 
temą, reikalaudamas, kad mokyklas laikytų ne valstybė, bet pasaulė= 
žiūrinės ir tautinės bendruomenės. Šiuo reikalu Šalkauskis net buvo 
paruošęs mūsų konstitucijos pakeitimo projektą. Dėja, po 1926 metų 
perversmo įsigalėjusios totalistinės tendencijos palaidojo Šalkauskio 
sumanymus, nors jis pats visą laiką,juos kėlė ir visą laiką už kul= 
tūros laisvę valstybėje kovojo.

Katalikiškojo, mokslus einačidjo jaunimo ideologinis organizavi= 
mas sutampa su Šalkauskio darbu Ateitininkų Fedaracijoje. Keletą 
metų jis buvo vyriausiuoju jos vadu. Jis paruošė šitai organizacijai 
ne tik ideologinę, bet ’r organizacinę struktūrą. Pagal jo projektą 
Ateitininkija Palangos reorganizacinėje konferencijoje (1927) buvo pa= 
dalinta į tris sąjungas: moksleivių, studentų ir sendraugių. Pagal Sal= 
kauskio pasiūlymus buvo sudaryta atskirų korporacijų statutai ir reiš= 
kimosi formos. Tačiau pagrindinis Šalkauskio darbas buvo vis dėlto 
ideologinis. Nors Ateitininkija, kaip katalikiškasis sąjūdis, savo prin= 
cipus sėmė iš katalikiškosios pasaulėžiūros, vis dėlto reikėjo juos for= 
muluoti, pritaikyti jaunimo psichologijai ir sudaryti planą, kaip šitie 
principai turi reikštis konkrečiame gyvenime. Visa tai Šalkauskis 
kaip tik ir atliko. Savo veikale „Ateitininkų ideologija" jis davė pla= 
čius ir gilius ideologinius pagrindus visam katalikiškojo jaunimo są= 
jūdžiui. Pagrindiniai ateitininkų sąjūdžio princinai,' Šalkauskio pa= 
žiūra, yra katalikiškumas, tautiškumas, visuomeniškumas ir inteli= 
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gentiškumas. Juos jis išvysto visu pločiu ir pritaiko atskirų sąjungų 
veikimui. Ateitininkų ir apskritai viso katalikiškojo sąjūdžio ideolo= 
ginis veidas yra neatskiriamai susietas su Šalkauskio vardu. Jis buvo 
jo siela ir jo nuolatinis žadintojas tiek pozityviais' savo sumanymais, 
tiek kritinėmis pastabomis, kurių jis — kartais ir labai aštrių — rei
kalui esant, nesigailėjo.

Štai tos pagrindinės sritys, kurios patraukė Šalkauskio mintį ir ku= 
rias jis savo dvasia ėmėsi formuoti. Filosofija, pedagogika ir visuo= 
meninis gyvenimas buvo .svarbiausia jo darbo dirva. Joje jis išvarė 
labai gilią vagą. Į ją jis bėrė našių sėkla, kurios pamažu dygo kul
tūriniame mūsų veikime ir kurios visu pločiu gal išsiskleis tiktai ateis 
tyje. Todėl nors jis savo gyvenimo pabaigoje, kaip buvo minėta, ir 
skundėsi nepasisekimu, tačiau tai buvo idealisto skundas, kad tikrovė 
yra netobula ir kad ji nepajėgia pakelti idealo svorio. Tuo tarpu tik= 
rumoje Šalkauskio darbas pasiliko įamžintas mūsų tautos gyvenime, 
ir jo asmenybė stovi priešais mūsų akis, kaip viena iŠ giedriausių 
prošvaisčių tamsiame mūsų būties skliaute. Šiandien, kada mes ne= 
galime net susitelkti prie jo kapo, kada, atrodo, tikrai yra griuvę visa, 
ką mes ir jis pats yra statęs, tenka prisiminti jo skundą ir sutikti, 
kad už istorijos kulisų veikia mums nesuvokiama Dieviškoji Apvaizda, 
kuri išnarplioja susipynusias istorines gijas ir vėl toliau audžia isto= 
rijos audimą. Šalkauskis manė, kad jo projektai sudužo. Tuo tarpu 
mes dabar regime jo dvasios pergalę. Mes kartais manome, kad ir 
mūsų tautos gyvenimas sudužo. Tuo tarpu iš griūvėsiu kyla nauja 
gyvybė. Reikia tik, kad tauta tikėtų ( idėjos galybę ir į jos persvarų 
prieš medžiagų. Šalkauskis buvo pilnas tokio tikėjimo. Šiuo at= 
žvilgiu jis yra ir mūsų, tremtinių, mokytojas, nes šiuo metu, labiau 
negu kada nors, eina kova tarp idėjos ir medžiagos. Nuo idėjos lai= 
mėjimo priklauso ir mūsų likimas. Šalkauskis, kaip vienas iš didžiųjų 
idėjos pirmenybės skelbėjų bei jos apaštalų, tampa didžiuoju kovo= 
toju ir už mūsų tautos ateitį,.
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Z. Ivinskis

STASYS ŠALKAUSKIS - ŽMOGUS IR
i PROFESORIUS

(Atsiminimų žiupsnelis)

Duoti žmogaus paveikslą prof. Šalkauskio harmoniškame, visais at= 
žvilgiais suderintame, vientisame ir išlygintame asmenyje nebūtų per= 
daug sunkus dalykas, jeigu to imtųsi jo kartos ir nuo pat jo kūdikys= 
tęs jam artimas žmogus, Sunkiau tai yra padaryti dvidešimt dviem 
metais jaunesniam, jo buvusiame mokiniui, ketveris metus klausiusiam 
jo paskaitų, tiesa, vėliau pasidariusiam to fakulteto beveik devyneris 
metus jo jaunesniuoju kolega.

Bet toji prieš dvidešimti metų iš pirmųjų semestrų, t. y., 1^25/26 m. 
rudenį ir žiemą įgytoji pagarba ir jo autoritetingumas nė,truputi ne- 
sunyko ir toliau. Susidariusieji vaizdai ir nuomonė dar žaliam ir 
naiviam 17=kamečiui studentui ne tik pasiliko ir vėliau per kelioliką 

' metų, kai teko tą mokslininką iš arčiau pažinti, ilgų pasivaikščio= 
jimų metu išsikalbėti, jo šeimoje buvoti, ar kaip ligonp*lankyti, bet 
dar labiau sustiprėjo.

Dažnai, kaj gerbiamą ar garbinamą žmogų pažįsti gyvenimo smulk 
menose, jo didybė blanksta. Kartais nustembi jo neįtikimu smulkumu. 
Čia gi atvirkščiai. Bet kai kas galėtų tuoj pagalvoti, kad tos jau= 
nuolio sąvokos gal buvo lyg to vaiko vaidiniai, kurie jam mažyčiui 
susidaro, pvz., apie savo tėvą, atrodantį labai dideliu ir'stipriu. Bet 
kai tas kūdikis pats užauga didesnis ir stipresnis, visa tai nyksta. 
Nuostabu tačiau, kad lyg ir pas kokį kūdikį moksliniu atžvilgiu 
tie pirmųjų metų įspūdžiai ne tik išsilaikė, bet dar labiau išryškėjo, 
įgijo savo prasmę ir pateisinimą, kai velionį teko matyti iš arti.

Tad koks yra išlikęs vaizdas apie prof. Šalkauskį? Bandydamas 
jį apžvelgti santykiuose su universitetu bei studentais, ir su draugais 
bei visuomene, bijau apsiriboti bendrybėmis, išvirsiančiomis į sausą 
apoteozę. Tad nuoširdžiai duosiu velionies vaizdą tokį, kokis man 
išlikęs yra atmintyje. Gaila, kad negalėjau jo papildyti reljefiškiau 
žiniomis jo paties mokslo ir studijų draugų, lygiai kaip ir patiks= 
tinti jo tremtyje esančių dviejų brolių ir ištekėjusios sesers duo= 
menimis.

A
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Į Lietuvos universiteto filosofinius bei pedagoginius mokslus atė^ 
jęs abiturientas, iš vyresniųjų savo kolegų išgirsdavo labai p agars 
b i ą nuomonę apie prof. Šalkauskio paskaitas. Į jas verždavosi ir 
tie, kam los paskaitos nebebuvo privalomos. Net ateidavo kitų fa= 
kultetų profesorių. Atsimenu 1925 m. rudenį į kultūros filosofijos ir 
pedagogikos paskaitas į didokas auditorijas Kauno universiteto 1= 
liuose rūmuose ir HI=siuose rūmuose vėlesnėje kontrolėje (kampas 
Putvinskio=Daukanto) susirinkdavo studentų tiek, kad nebelilpdavo. 
Keletas ištikimųjų klausytojų, kurių vienas žuvo Stulthofe, o kitas 
yra tremtyje gimnazijos mokytojas ir vadovėlių autorius, dažnai 
turėdavo atsisėsti ant katedros pakopų. Užsirašinėjima ir klausoma 
buvo tikrai „po mokytojo kojų". Klausytojų buvo tiek daug, jog vė= 
liau paskaitos buvo perkeltos iį didžiąją iškilmių salę.

Bet uolūs pirmamečiai studentai greit apsivildavo! Tos paskai= 
tos jiems buvo per sunkios, neįkandamos?S^ats prof. Šalkauskis sa= 
kydavo, jog praeina semestras, du, o kariais ir daugiau, kol studen= 
tas pradeda jį suprasti. Užtat būdavo tokių, kurie jau kartą išklausę, 
net egzaminus išlaikę, eidavo dar tų pačių paskaitų pasiklausyti, ir 
patenkinti jomis sakydavo, jog daug ką svarbaus anksčiau buvo pra= 
girdėję ar nesupratę. Juo labiau tas džiaugsmas didėdavo, kad pro= 
fesorius, kiekvieną kartą savo skaitomą dalyką kartodamas, jį iš 
naujo rašydavo.

Šitokios paskaitos, kurias profesorius visada vienodai ir sausoku 
stiliumi skaitydavo iš mašinėle rašytų lapų, versdavo klausytoją pa= 
sistiebti. Ilgai studentui tam tikras, tiesa, vis mažėjantis procentas 
paskaitos būdavo nueina be naudos. Bet vis tik tos paskaitos jam 
turėjo daug didesnės reikšmės negu paskaitos lokių dėstytojų, kurie 
iš pirmos paskaitos būdavo taip gerai suprantami, z Pirmos dvi=trys 
paskaitos atrodydavo okios įdomios, o jau toliau jos įgrisdavo bei 
nusibosdavo, nes pasikartodavo tos pačios mintys, posakiai, atsiras= 
davo nereikalingos digresijos ir 1.1.

Prof. Šalkauskio paskaitos būdavo labai instruktyvios ir moksliš= 
kai tobulai išbaigtos. Skaitė jis Lietuvos universitete, 1930 m. įgijus 
šiame Vytauto Didžiojo vardą, Teologijos=Filosofijos fakultete per 18 
metų (prieš tai dar buvo pusantrų metų dirbęs Aukštuosiuose Kur= 
suose), šešetą pagrindinių dalykų ir kai kuriuos epizodinius kursus. 
Tie pagrindiniai dalykai buvo logika, filosofijos įvadas, (abu vėliau 
perėmė Dr. L. Bistras), bendroji mokslinio darbo metodika, kultūros 
filosofija (nuo 19.35 šituos du dalykus dėstė prof. Maceina), ir platus 
pedagogikos kursas, kurį pats profesorius skaitė iki galo.

Nebeteko mari klausyti profesoriaus Šalkauskio skaitomos estetikos, 
nes, kai atėjau <į universitetą, tą kursą skaitė prof. V. Mykolaitis. Vi=

17

18



sus kitus jo dalykus, neišskiriant nė fizinio lavinimo ir visuomenjnjo 
auklėjimo, tada sukėlusio tiek daug susidomėjimo, teko klausyti, lai* 
kyli egzaminius, dalyvauti seminaruose. Vėliau studijavau Vokietijos 
universitetuose. Tad drįstų padaryti kai kurias palyginamąsias pa* 
stabas.

Normaliais laikais užsienietis studentas vakarų Europos universi* 
tete procesoriuose, pas kuriuos buvo ra$6mos distertacijos, būdavo pa* 
tiria daug dėmesio, visokiariopo korektiškumo, net draugiškumo. Bet 
pasirodė, kad tokio didžiulio dėmesio ir tokios nuoširdžiai=draugiškos 
atmosferos, kuria prof. Šalkauskis apgaubdavo savo studentus, niekur 
kitur nebeteko sutikti. . y

Po kiekvienos jo paskaitos, kurių visada klausydavo didžiulis bū= 
rys, atsirasdavo ne vienas, kurie privačiai stengdavosi paklausti, gauti 
patarimų, nurodymų bendrais studijų ir paties dalyko reikalais. Jų 
tarpe daug būdavo ir lokių, kuriems buvo malonu ir garbė su žy= 
miuoju profesoriumi pasikalbėti. Reikia pažymėti, kad profesorius 
ypač rūpindavosi naujai įstojusių studijine eiga, kiekvienais metais net 
specialiai tuo reikalu darydavo paskaitėles. Tad klausiančiųjų ne* 
trūko. Nuostabu — profesorius visų atsidėjęs išklausydavo ir visu 
nuoširdumu bei mandagumu teikdavo gausius patarimus.

Jau žymiai vėliau turėdamas betarpiškų ir gyvų reikalų su stu* 
dentals, aš tik tada labiau supratau, kiek rūpestingas ir atsidėjęs jų 
mokslo reikalui prof. Šalkauskis buvo. Jis ir įkyriems klausinėto* 
jams niekada neparodydavo jokio nervingumo, kurio tik apvaldytą 
pustonį kartais į jo gyvenimo galą pajusdavai šeimos santykiuose.

Dažnai tie paklausimai ir patarimų prašymai būdavo paviršutiniš* 
ki. Labai gaila, kad studentai nemokėdavo šita reta universiteto pro= 
fesoriaus dovaną Šalkauskio asmenyje pasinaudoti. Ir aš pats labai 
nuoširdžiai vėliau gailėjausi, kad studijų metu nepakankamai tepasi* 
naudojau individualiais profesoriaus patarimais.

Jų telkė jis 'ir pradedant akademinį darbą, kai teko susidurti su 
paskaitų skaitymu, pratybų organizavimu. Pradedančiam skaityti pa* 
skaitąs kildavo daugybė klausimų ir neaiškumų. Čia profesorius atei* 
davo ne tik žodžiu, bet ir ilgais laiškais su savo pagalba. Juos jis 
rašinėdavo ne vienam ir į užsienį, sekdamas besiruošiančiojo profesū* 
ra i studijų eigą. Nė šešėlio nesimatė to dažnai pasitaikiusio vyresnės 
ir jaunesnės kartos antagonizmo, to nenoro padėti ar sudaryti kliūtis, 
— o tam pailiustruoti būtų iš įvairių fakultetų daug faktų, — o jautėsi 
vyresniojo globa ir nuoširdžiai draugiški patarimai.

Įdomios būdavo profesoriaus vedamos pratybos — seminarai. Juo= 
se dar labiau buvo galima pasinaudoti Šalkauskio moksliniais patari* 
mals. Tose pratybose apsireiškė jo švelnus būdas ir labai jautrus, jam

18

19



ypač- charakteringas taktas. Pratybose dalyvaudavo masės studentų. 
Į darbą daugelio jų profesorius, del .šių labai didelio pasyvumo, ne= 
pajėgdavo įtraukti. Būdavo parašoma ir labai nevykusių, blogų re= 
fetatų. Profesorius labai įdomiai ir išsamiai įvertindavo ir tokius re= 
feratus. Bet tas kritiškas vertinimas būdavo atliekamas .tokiu būdu, 
kad jis visada iškeldavo ir pasitaikančias referate taigiamybes. Ir ne= 
nusisekusio recerato jaunas autorius pas jį nepuldavo -į pesimizmą ir 
juodas mintis, nes, šalia išsamiai nurodytų neigiamybių ir klaidų, 
būdavo rūpetingai duodamas ir vilties žiburėlis. Vis tas pats prof. 
Šalkauskiui charakteringas visapusiškumas.

Jo mokslą, jo būdą, jo santykius su studentais ir kolegomis bei 
draugais charakterizuoja integralumas, nuosaikumas, sintetiškumas, 
siekimas pilnumo. Tai pastebime ir santykiuose su visuomene. Jeigu 
prof. Šalkauskis universiteto sluoksniuose buvo laikomas įkūnyto 
■mandagumo idealu, tai nereiškia tos rūšies mandagumo, kuris dažnai 
sutinkamas miesčioniškame buržuazijos ar prekybininkų milieu, kur 
visą mandagumą apsprendžia išorine jo forma, be jokio vidinio 
turinio, taip, kaip mes tą formą dažnai matome didmiesčio kirpyk= 
lose: gražiai pasisveikinti, maloniai pakalbėti, neįsipykti. To mies= 
č'oniškai-komersantiško tipo mandagumo įkūnytojas stengiasi visiems 
būti tmandagus, pas visus išlaikyti gerą nuomonę apie save. Bet tokį 
lėkštą, reliatyviai, rodos, simpatišką, mandagumo įkūnytoją nesunku 
atskirti. Prof. Šalkausk o mandagumas su žmonėmis plaukė iš jo nuo= 
širdumo žmogui, ir jo labai aukštos vidujinės kultūros, pasiektos 
jo ilgų metų savitvardos ir auklėjimosi darbu.

Bet tas jo švelnus mandagumas, kurį visada patirdavai su juo san= 
tykiaudamas, nereiškė, kad jis visur viską toleravo ir norėdamas apie 
save išlaikyti susidariusią aureolę kvietistiškai pasitenkino nieko ne= 
veikdamas, kad tik nepakenktų savo orumui to žmogaus akyse. Prof. 
Šalkauskio gyvenimas ne kartą yra parodęs, jog jis buvo toji žemės 
druska, apie kurią kalba Evangelija.

Buvau liudininkas iš arti vieno nemalonaus fakto, kompromituos 
jančio vieną aukštą universiteto pareigūną studentų ir visuomenės 
akyse. Prof. Šalkauskis tada jau buvo universiteto rektorius. Kaip 
.pasielgti? Dalykas buvo delikatiškai tokios rūšies, kad daugelis jį 
būtų palikę visai privačiu asmens reikalu. Profesorius pasielgė kitaip! 
Jis bandė privačiai pasikalbėdamas paveikti ir įspėti savo kolegą rasti 
būdų reabilituotis. Bet šito būta gana kietos moralinės makaulės, 
anot kronk’.o Dusburgo „durae cervicis" — taip jis charakterizuoja 
13=tojo amžiaus lietuvius=žemaičius.

Po ilgų ir švelniai mandagių, bet nesėkmingų įkalbinėjimų, paga= 
liau prof. Šalkauskis pagrasino nueiti pas švietimo minister; ir atsi=
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x statydinti iš universiteto rektoriaus pareigų. Tuo reikalu jis buvo ir 
pas ministerj nuėjęs. Tik tokiu spaudimu buvo galima priversti tą 
nejautrų kolegą=pareigūną padaryti reikiamas išvadas. Šitoji, mene* 
sius užtrukusi, istorija jautriam prof. Šalkauskiui, kaip jis vėliau sa= 
kėši, kaštavo daug ir ta jp jo pašlijusios sveikatos ir nemigos valandų.

Toks pat kietas buvo profesorius, kai ėjo kalba apie sankcijas 
porai dėstytojų plagiatorių, ar doktorantui; kuris buvo irgi kaip gana 
rūpestingas plagiatorius panaudojęs vieną viešumai nepaskelbtą fa* 
kulteto dėstytojo darbą. Prof. Šalkauskį tokie dalykai, ypač iškils* 
tančios negerovės mūsų katalikų visuomenėje, dvasininkų tarpe, 
nuolat slėgdavo, tiesiog kamuodavo. Jis visą laiką šituo atžvilgiu gy= 
veno tam tikrame nervų įtempime. Tad iš dalies gali būti suprantama, 
kodėl jis tam tikra prasme ž.Arėjo 'į 1940 metų birželio 15 d. įvykius, 
kaip į savotišką lietuvių visuomenės baudimą. Jam atrodė, kad Lie* 
tuvos katalikai, neišskiriant nė dvasininkų pagaliau praregėsią ir da= 
bar tikrai apsivalysią nuo negerovių. Pagaliau šitokioje sunkioje 
būklėje — jis manė — kiekvienas katalikas laikysiąs egzaminą ir tik* 
rieji grūdai ryškiai atsiskirsią nuo nereikalingų pelų. Tai sakė jis ne 
kartą gyvais žodžiais, rašė reikšmingame laiške, kurį dabar labai 
mielai norėčiau pacituoti.

Minint prof. Šalkauskio visuomeniškumą, reikia pažymėti, kad jis 
nuolat rūpindavosi ne tik katalikų nuskaidrinimu ar religinio gyveni* 
mo uolumu. Jis sielojosi visais, kultūriniais ir visuomeniniais reika* 
lais. Kai lietuvių tauta pateko į klaidingą autoritetinį kelią, profe* 
sorius labai skaudžiai atjautė vis didėiantį politinį uniformizmą, be* 
sireiškiantį didelį kultūrinį sustingimą ir tuos tautininkų režimo už* 
dėtus varžtus. Šalkauskis visa savo prigimtimi buvo didelis d e m o = 
kratas. Bet drauge jis buvo savo dvasia ir didelis aristokratas, su* 
prantanf aristokratą graikiškaprasme. Jam buvo aišku, kad einama 
klaidingu keliu. Jis kritikavo visus tuos, kurie prisidėjo prie 1926 m. 
gruodžo persversmo, pastačiusio lietuvių tautą į klaidingą kelią, dirb* 
tiniu būdu siekiant lietuvių politinį gyvenimą sufašistinti.

Jis ypač akcentavo, kad tautinis atgimimas buvo ėjęs' į Lietuvą 
tik demokratiniais keliais. Demokratizmas tad lietuvių dvasiai — 
Šalkauskio nuomone — buvo ir yra labai artimas, ir jis turėjo išlikti 
nesužalotas. Visus totalistų smūgius jam Šalkauskis skaudžiai, net fi= 
ziškai atjautė. Pvz., viena iš tokių žaizdų jam buvo moksleivių atei* 
tininkų organizacijos draudimas, trūkęs nuo 1930=jų ištisą dešimtmetį. 
Nelemtas suskaldymas jaunimo tokiu būdu, kad vieni buvo pastatyti 
į legalią bei privilegijuotą padėtį, o kiti į nelegalią ir persekiojamąja 
būklę, žalojo lietuvių jaunimo teisingumo jausmą. Prof. Šalkauskis tai’ 
sunkiai išgyveno.
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Pats niekur niekada partijų politikoje nedalyvaudamas, bet no= 
rodamas tvirčiau prabilti i valdytojų sąžinę dėl politinių negerovių, 
jis buvo įteikęs prez. Smetonai net privatų memorandumą. Šalkauskio 
nematomas, bet jaučiamas autoritetas ano laiko kultūringoje visuo= 
menėje buvo toksai didelis, kad Smetona, rodos, jį vienintelį iš lie= 
tuvių rado reikalo savo kalbose kritikuoti.

Prof. Šalkauskis nebuvo praktiškas žmogus. Žlugo jo leidžiamoji 
„Romuva", 1921 m. vos po poros numerių. Nepasisekė jam įkurti sa= 
vos gimnazijos, apie kurią jis buvo grįžęs į Lietuvą svajojęs. Nerado 
realaus pagrindo jo skelbiamasis lietuvių katalikų inteligentų Gyvo= 
sios dvasios sąjūdis. Jis pats pasižymėjo tam tikru mokslininkui 
charakteringu naivumu. Pvz., poilsiui ir išsiblaškymui retkarčiais jis 
nueidavo į paprasčiausias filmas, ir jam labai palikdavo kauboiškos 
ir nuotykių filmos. Gal būt, tas profesoriaus savotiškas kontaktas su 
gyveniniu plaukė iš jo labai taurios ir išdailintos asmenybės, nepa= 
keliančios tikrovės žiaurumo bei melagingumo. Štai, pvz., prieš Didįjį 
karą, jis, baigęs juristas, Turkestane pradėjęs advokato praktiką, rei= 
kalingą fraką teužsivilko vos du kartu, nes jo charakteris nepakėlė 
tolaikinės advokato etikos. (Be kitko, pirmąją bylą jis skaudžiai 
pralaimėjo.) Nuėjo Šalkauskis į banką. Irgi ne jo darbas. Galiau= 
šiai ‘-surado savo dvasios peną, pasinešęs į filosofines studijas Svei= 
carijos Friburge.

Bet iš kitos pusės, prof. Šalkauskis, nežiūrint jo dvasios grynai 
mokslinės struktūros, nebuvo tik siauras kabinetinis mokslininkas, -įsi= 
kasęs gilius šulinius savo specialybėj, kuriuose tokie mokslininkai 
dažniausiai ir patys užtrokšta. Jis gyvai sekdavo mūsų gyvenimo 
reiškinius, į juos reaguodavo. Štai, 1924 ir 1929 metais lietuvių spaus 
dos jubiliejaus 20 ir 25=rių metų progas jis atžymėjo įdomiais atatin= 
kamais, kad ir trumpais raštais. Net atskiriu žmonių sukaktis, ypač 
dirbančių lietuvių kultūros labui jis pagerbdavo rūpestingais ir gana 
ilgais straipsniais, pvz., Eretą, Kippą, Dovydaitį.

Jausdamas gyvą visuomeninę pareigą, nežiūrint savo silpnos svei= 
katos, jis suliko būti renkamas vadu 1927 m. naujai perorganizuotos 
Ateitininkų Federacijos. Jai buvo jis tvirtai pagrindęs ideologiją 
suformulavęs principus ir pareigas. Visą laiką gyvai domėjosi ateiti- 
ninku veikimu, dalyvaudavo, kiek jo sveikata leido, visose iškilmėse 
bei .pramogose. Taip pat prof. Šalkauskis . buvo aktyvus ir kituose 
visuomeniniuose reikaluose. Jis yra rašęs Teologijos-Filosofijos fa= 
kulteto reikalu daugybę mehiorandumų, nes anais laikais šis fakul= 
tetas tautininkų režimo buvo nuolatos puolamas ir siaurinamas. Da
lyvaudavo profesorius įvairiose komisijose, svarbesniuose pasitari* 
rnuose ir 1.1.
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Tokių pat visuomenės pareigos akstinų skatinamas, jis su dar 
silpnesne sveikata suliko 1939 m. pavasarį statyti savo kandidatūrą į 
universiteto rektorius. Kai tų pat metų rudenį spaliu 10 d. Karo 
Muzėjaus sodelyje buvo džiūgaujama dėl Vilniaus grįžimo, naujasis 
universiteto rektorius parašė į studentus jautrų atsišaukimą, kvietė 
aktyviai dalyvauti iškilmėse ir jis pats pagarbiai be kepurės šaltame 
ore prie muzėjaus prastovėjo kelias valandas, peršalo galvą ir apsirgo. 
Tai buvo vos nepaskutinis lašas į sklidiną jo nesveikatos taurę. Nuo 
to laiko profesorius iš savo ligų, kurios labai sukomplikavo ir jo šir= 
dies veikimą, iki mirties nebesustiprėjo.

Sveikatos padėtis prof. Šalkauskiui visą gyvenimą sudarė didelių 
rūpesčių. Keliais atvejais jis, gana nusivylęs, ypač po nesėkmingo 
gydymosi pas žymų Rygos profesorių jo sanatorijoje, yra pasakojęs, 
kad jam nuo lito įvedimo (1922 m. rudenį) per kelioliką metų vien 
sveikatai reikėjo išleisti ca. 30 tūkstančių gerų litų.

Gyvenimas mėgsta paradoksus. Jau 1926 m. pavasarį, kai mes stii= 
deniai ėjome į jo butą jį sargaliojantį ,sveikinti per šv. Stanislovą 
mūsų nevienas tada atkreipė dėmesį, jog loji didelė dvasia teturi labai 
silpną kūną. Teoretiškai procesorius labai gerai žinojo, kaip užsilai= 
kyti. Jis buvo mums skaitęs ištisą fizinio lavinimo kursą, nurodyda= 
mas, pvz., pagal Amerikos Flelchenį ir kiek kartų kąsnį kramtyti 
(rodos, 36 karius).

Šalkauskio tėvas gydytojas ne kartą buvo nustebęs, netikėdamas, 
kad jo Stasys galįs tiek ilgai laikytis, nes jis buvo iš prigimties silpnas.

— „Aš matau, kad Tu savo silpną sveikatą tik stipria valia pa= 
laikai. (Kitas Tavo vieloje jau būtų kritęs.*

Tai buvo tėvo žodžiai sūnui, kuriuos vos ne žodis žodin prisi= 
menu.

Prof. Šalkauskis ir savo išvaizda, truputį rytietiškai prakirptomis 
akimis išryškintais skruostakauliais, kurie jo liesam veidui priduo= 
davo ypatingą išvaizdą, atrodė tikras asketas. Pasiekęs moralinių 
aukštybių, studentų mylimas, draugų gerbiamas, o pasaulėžiūros prie= 
šų pripažįstamas ar respektuojamas, ilgai skaitėsi Lietuvoje kultū= 
rinio bei dvasios gyvenimo nepajudinamu autoritetu. Su jo žodžiu 
spaudoje ir paskaitose visada būdavo skaitomasi, jis būdavo cituoja? 
mas, juo remiamasi.

O jo universitetinės paskaitos, lygiai kaip -ir jo laikysena per jas, 
rodė profesoriaus sudvasintą žvilgsnį, lyg ir ne šiai žemei skirtą. To= 
dėl suvirpėjo jo studentų, ypač studenčių sielos, kai išgirdo didelę 
ir neįtikimą sensaviją: 1927 m. Kalėdų atostogomis prof. Šalkauskis 
vedė vieną fakulteto studentę. Dar prieš pat jo vedybas, ėjo pas jį
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delegacijos, įspėjančios jį susilaikyti. Atrodė, kad toks yienuoliškąi= 
asketiškas autoritetas netinka šeimyniniam kasdieniškumui ir jo 
smulkmenoms. Vėliau jo vedybų priešai nustebo: prof. Šalkauskis 
visa savo ^buitim!', savo asmeniu ir savo autoritetingumu pasiliko toks 
pats, nepasikeitęs. Šeimyninio gyvenimo realybė iį jo taurų būdą ne= 
padarė įtokos. Auklėjo jisai sūnų, kuriam šiandien turėtų būtųlū metų.

Kaip nuostabu! Ir koks gyvenimo paradoksas! Tas didysis pedago= 
gas=kultūrininkas, kuris suformavo daugeliui šimtų būsimų mokytojų 
ir keliasdiešimčiai gimnazijų direktorių jų pasaulėžiūra, jų dvasią, iš= 
mokė tvarkingai galvoti, apskritai studijose juos įstatė į tinkamus 
horizontus, tas visų pripažintas autoritetas, nuolat gyveno dideliuose 
piniginiuose sunkumuose. Labai retai Šalkauskiu šeima neturėdavo 
stambesnių paskolų iš universiteto tarnautojų kasos ar iš kur kitur, 
kurias kasmėnesiniais atskaitymais reguliariai ir ped^itiškai punk= 
tualiai po trupučiuką apmokėdavo. Tai buvo nuolatinė našta, kuri la= 
biausiai slėgė šeimą.

Nuostabiai kruopščiai ponia Šalkauskienė, gimimu Julija Paltas 
rokaitė, visa savo siela įsisąmoninusi savo uždavinius būti daugiau 
profesoriui globėja ir sūnaus auklėtoja, rūpestingai vesdavo namų 
buhalteriją. Gautoji mėnesinė alga būdavo išskirstomą į aštuonias 
devynias pozicijas ir jos kruopščiai atskirai kasdien surašinėjamos, 
kai tik būdavo daromos išlaidos. Bet, nežiūrint geros knygvedybos, 
vis į mėnesio galą atsirasdavo trūkumas.

d
Kelios buvo to nedatekliaus priežastys. Profesorius nepriimdavo 

jokių pašalpų ar paramų iš šono. Net jam be galo skurstant Vilniuje 
1940=41 m. žiemą tik labai maskuotu būdu jo gerbėjams tepasisekdavo 
šeimai paramos teikti. Antra, daug lėšų reikalavo jo paties ir sūnaus 
ligos, su gydytojų konsiliumais dr 1.1. Trečia, kas mėnesį rei= 
kėdavo daryti skolų sąskaiton stambius atskaitymus į universiteto 
tarnautojų kasą. Man atrodo, kad prof. Šalkauskis bus buvęs vienin= 
telis, kuris sistemingais mėnesiniais išmokėjimais grąžino labai seną 
skolą studentams remti draugijai, dar prieš pirmą Didįjį karą įsikū= 
rūsiai studentaims remti draugijai „Motinėlei", kuri jam buvo padėjusi 
Friburge eiti mokslą.

Pagaliau nemaža buvo aukų pozicija. Ją reikėdavo peržengti, ka= 
da vis atsirasdavo ne visai sąžiningų studentų bei prašytojų, besikrei= 
piančių kartais ir ne visai tikros bėdos reikale. Šiaip jau moraliniuo= 
se reikaluose kietas, šituose santykiuose, kad ir su labai -įkyriais ir 

. įžūliais žmonėmis, profesorius to kietumo parodyti negalėdavo.
Kai Šalkauskis 1940 m. rudeniop nusikėlė gyventi į Vilnių, jo eko= 

nominė padėtis visai pablogėjo. Jis pats algos nebegaudavo. Bet tada 
ir darbo niekur nebūtų gavęs. Nuo 1940. VII. 15 d. Teologijos=Filo=
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sofijos fakultetas *Liaudies vyriausybės buvo uždarytas. Tuo pačiu ir 
jis, kaip rektorius, nustojo eiti pareigas. Profesorium Šalkauskiu tada 
niekas nebesirūpino. Visi tarėsi turį savų rūpesčių, daugelis jo drau= 
gų išsislapstė, arba nuėjo į labai menkas tarnybas.

Kiekvieną savaitės ketvirtadienį, kada nuvažiuodavau į Vilnių, aV 
likęs paskaitas universitete, aplankydavau profesorių. Jis tada jau 
retai beatsikeldavo. Ypač po pietų jis buvo reikalingas kelių valandų 
poilsio. Ir tada jo galvoje dar buvo pilna mokslinių ir visuomeninių 
sumanymų. Pvz., jis turėjo platų projektą apie būsimą po karo Lie= 
tu vos visuomeninę santvarką, kurią jis, tik škicais sužymėjęs, plačiau 
išdėstė vienam mūsų advokatui. Dar, kaip paprastai, po savo paskaitų 
universitete, taip ir dabar, jau gulėdamas lovoje, mėgo jis — nors 
žmonai ir draudžiant — gyvai pasiinteresuoti einamaisiais politikos 
ir kultūros klausimais.

Bet šeima baisiai skurdo! Gyveno didelį vargą. Kokios būta dide= 
lės piniginės krizės, galima sręsti iš to, kad ponia Šalkauskienė jau= 
tėsi labai laiminga, gavusi už 75 rublius labai toli mieste lėtokų gele= 
žinkeliečiams dėstyti lietuvių kalbą.

Bet apie patį žiaurųjį jų skurdą mažai kas žinojo, nes Šeima nie= 
kam nesiskundė. Ir tada dar atėjęs artimas svečias gaudavo arbatos. 
Bet ten nebebuvo tikros arbatos esencija, o džiovintos morkos... Vi= 
šokiais, tiesiog neįmanomais erzacais energingoji ir išradingoji ponia 
vertėsi. \ . __

Ištisus mėnesius profesorius pragulėjo lovoj. Pagaliau atėjo lauk= 
tasis karas. 1941 m. ruduo maisto atžvilgiu Lietuvos miestuose, ypač 
dėl nenusistovėjusių santykių su kaimu, buvo daug sunkesnis negu 
vėlesni metai. O Vilnius dar aštriau jautė maisto nedateklių. Sal= 
kauskiai nebegalėjo Vilniuje išsilaikyti. Todėl nutarta persikelti į 
gimtus namus Šiauliuose, kur gyveno sesuo — dantų gydytoja ir mo= 
tina.

Bet kaip nuvykti? Susisiekimas geležinkeliu neįmanomas. Kiek- 
daug padėta vargo gauti sanitarinei mašinai, o jos vis nėra. Kelias 
savaites šeima prasėdi daiktus susipakavusi su rimtai sergančiu pro= 
fesoriumi, kol rugsėjo pradžioje ją išveža Vilniaus miesto burmistro 
automobilis.'

Procesoriaus sveikata, tiesa, Šiauliuose laikinai pasitaisė. Bet artė= 
junti žiema jį pribaigė. 1941 melų gruodžio 4 d. (trečiadienį), 17 vai., 
profesorius Šalkauskis užmerkė akis.

Kai snieguotame ore, gruodžio 7 d., jį Šiaulių kapinėse laidojome, 
labai gaila pasidarė Lietuvos mokslo, jos filosofijos ir pedagogikos, 
kad prof. Šalkauskiu nepakankamai tepasinaudojo. O krūvelei jo mo= 
kinių, kai >į duobę buvo nuleistas karstas ir apibertas sušalusia žeme,

24

25



ypač su-skaudo širdį, kad ir mes, jo jaunesnieji bičiuliai ir gerbėjai. 
Bepakankamai jo artimumą ir dvasios didybę teįvertinome.

Prof. Šalkauskis mirė pačiame karo sūkuryje, kada Lietuva išgy= 
▼eno to karo antrosios okupacijos pirmuosius metus. Kažkaip fata= 
tiška, kad ir didžiulis jo raštu glėbis, rūpestingai jo žmonos saugo= 
jamas, vargu pilnai bus išlikęs lietuvių ateities kartoms, nes jau 1944 
metais rudenį Lietuvoje buvo kalbama, jog dalis tų raštų sudegė per 
karo veiksmus Šiauliuose slaptoje vietoje. Bet profesorius Šalkauskis 
ne vien iš raštų sau pasistatė paminklą „aere perennius*. Šimtai jo 
mokinių ir jo gerbėjų palaikys jo atminimą Lietuvių tautai. Bet jo 
mokslas reikšmingas ne vien Lietuvai. Reikia jį pristatyti ir vakarų 
pasauliui, ko pats prof. Šalkauskis savo kuklume nė trupučiuką nėra 
bandęs.

Prof. Šalkauskis kažkaip visai nesuinteresuotas buvo reklamuotis. 
Niekas dar nežino, pvz., ir šiandien, kad 1919 m. Šveicarijoj infor= 
nacijos biuro leistoji didelė knyga „La Lithuanie religieuse*, išėju= 
«i kun. A. Viskantos vardu, buvo prof. Šalkauskio parašyta, išskyrus 
porą nereikšmingų skyrelių. Tačiau visuomenė apie tai nieko niekada 
Bcpatyrė. Tik kartą man, labai slapta buvo patikėti akivaizdūs raš= 
tiški įrodymai, tačiau profesorius draudė apie juos bet kur kalbėti. 
Bet abiejų mirtis, man atrodo, duoda teisę tai visuomenei iškelti.

Išskyrus Šveicarijoj I=jo Didžiojo karo metu „Sur les confins de 
deut mondes" — ant dviejų pasaulių ribos — vakarų Europai jis 
*ieko nėra didesnio rašęs. Jo mokslą platesniam pasauliui pristatyti 
palieka vienam iš jo žymiausių mokinių, prof. A. Maceinai. Lietuvių 
tautai prof. Šalkauskis visiems laikams liks ne tik savo mokslu, bet ir 
savo gyvu pavyzdžiu dideliu autoritetu.

Kai kada kai kam gali atrodyti, kad jo šauksmas tik idealisto 
mokslininko vox clamantis in deserto! Bet ateities perspektyvoje, tur? 
būt, kitaip atrodys. Ar neatrodė kan. Nikolajus Daukša 16=tojo ir 
17-tojo amž. sąvartoje, su savo reikalavimu branginti ir gerbti He= 
tuvių kalbą ir ją vartoti viešajame gyvenime, tik paskutinis mohika= 
nas, silpnas balsas tyruose. Lenkų kultūrą ir kalbą pasisavinantiems 
bajorams ir kunigams jis atrodė net juokingas. O juk atėjo laikai, 
kada tas balsas buvo išgirstas, pagerbtas ir realizuotas visu platumu!

Ir Šalkauskio mokslui, tai didžiajai rytų ir vakarų pasaulių ir 
kultūros sintezei, tikrasis laikas dar turės ateiti Lietuvoje.

i
Tubingen 1946. XI. 29.
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z Juozas Girnius

IDEOLOGINĖS MOKSLEIVIU 
ORGANIZACIJOS

' Amerikiečių zonos lietuvių gimnazijų direktorių ir mokytojų at= 
stovų suvažiavimas, įvykęs š. m. rugsėjo 29—30 d. d. Augsburge, savo 
nusistatymą moksleivių organizacijų klausimu šiaip išreiškė: „Jau 
veikiančios tremties mokykloje moksleivių organizacijos, kaip skautai, 
ateitininkų organizacija, mokyklų dalykiniai būreliai, teigiamai tal= 
kininkauja mokyklinio jaunimo paruošime ir auklėjime; suvažiavi= 
mas randa jas naudingomis ir remtinomis; visi mokinių auklėjamieji 
bei kultūriniai sambūriai . . . veikia mokytojų tarybos leidimu ir jos 
paskirtų globėjų priežiūroje;. . . mokykloms siūloma neleisti moki= 
niams dalyvauti nemokyklinėse organizacijose ir nemokykliniuose 
sambūriuose; visos leistos veikti mokinių organizacijos mokyklose 
traktuojamos vienodai".

Tačiau, kaip patiriame iš „Tremtinių Žinių" (1946. 10. 19), šisai 
pedagogų nusistatymas ne visiems pasirodė priimtinas, nors ir ne dėl 
pedagoginių, o dėl politinių sumetimų ir būtent dėl vadinamosios vie= 
nybės išsaugojimo. Regensburgo Apygardos Apylinkių Komitetų pir= 
mininkų suvažiavimas š. jn. spalio 10—11 d. d. nutaręs „prašyti LTB, 
kad Švietimo Valdyba, organizuodama mokinių laisvalaikio klausimą, 
dabotų, kad neatsirastų mokyklos sienose ideologinių organizacijų, ku= 
rios, revalizuodamos tarp savęs, įneštų tarp mokinių nesantaiką ir tuo 
trukdytų normalų mokinių darbą". Tiesa, turime žinių, kad pasta= 
roji rezoliucija iš tiesų tebuvo pasiūlyta, o ne priimta, nes jai teprita= 
re vos trys dalyviai. Tikimės, kad „Tremtinių Žinių" redakcija pasi= 
tikrins pas savo bendradarbį, ar jis nepasiskubino savo rezoliucijos 
anksčiau spaudai pasiųsti, negu įvyko patsai minėtasai suvažiavimas.

Bet ne tai svarbu, ar regensburgiškiai komitetų pirmininkai nei= 
giamą nusistatymą moksleivių organizacijų atžvilgiu priėmė ar at= 
metė. Patsai faktas, kad toksai nusistatymas buvo norėtas pravesti, 
liudija, kad esama žmonių, kurie ideologines moksleivių organizacijas 
neigiamai vertina. Ir nieko nuostabaus: ilgi diktatūrinio režimo metai 
ne vienam įkalė į galvų, kad kiekviena ideologinė organizacija yra po= 
litinė organizacija ir kad kiekviena politinė organizacija yra nusikala 
timas tautinei vienybei. Dar prieš „Tremtinių Žinių" korespondentą 
panašų nusistatymą „Minties" puslapiuose propagavo garsusai visų 
sričių „žinovas" bei „kritikas" Stp. Vykintas. Bet dėl Vykinto nema= 
tėme prasmės pasisakyti — pati jo ankstesnė pozicija diktatūriniais 
metais atpalaidavo nuo šios pareigos. Tačiau kada pasirodo panaši 
„ideologija" besanti ir kituose gyva, atviras šiuo klausimu pasisakyt 
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mas pasidaro nebeišvengiamas. Nors diktatūrinės praeities šiandie ir 
niekas nebenori prisiminti, tačiau jos įmetu susidariusi mąstysena 
nėra taip lengvai atsikratoma. Demokratija yra ne tik formalaus jos 
išpažinimo, bet ir viso žmogaus vidinio persiauklėjimo dalykas. Į ją 
reikia įaugti iš vidaus, ne tik iš lauko vieną etiketę pakeisti kita. Kąd 
taip yra, rodo ir paties Vykinto atvejys. Tikime, neabejodami, kad 
dabar jis visai nuoširdžiai (ne tik dėl to, kad demokratija dabar vėl 
„moderniška" pasidariusi) vaivoja dėl diktatūrų pragaištingumo kul= 
tūriniam tautos gyvenimui. Tačiau, antra vertus, kada jis ir šiajidien 
tautinės vienybės vardu skelbia kovą ideologinėms organizacijoms, 
mums kyla kukli abejonė, ar šisai „kultūrinio dinamizmo" apaštalas, 
užuot galvą perauklėjęs, nėra tik naują skrybėlę užsidėjęs?

Platesnį pasisakymą moksleivių organizacijų klausimu rezervuos 
darni ateičiai, šiuo kartu pasisakysime bent pačiais bendraisiais 
bruožais.

Moksleivių organizacijų klausimu prieiti sąmoningam nusistatymui 
reikia išsiaiškinti keturis dalykus: a) ar pakanka mokyklai apsiriboti 
tiktai mokymu ar drauge tenka rūpintis ir auklėjimu, b) jei tenka 
mokyklai rūpintis ir auklėjimu, tai kokia konkreti šio žodžio prasme, 
c) koks pačio įmok in io ir d) koks mokyklos vaidmuo aklėjimo darbe?

a) Kaimietinis organizacijų nereikalingumo argumentas.
Pirmasai klausimas: ar pakanka mokyklai apsiriboti tiktai moky= 

mu, ar drauge privalu rūpintis ir auklėjimu? Nėra abejonės, kad 
kiekvienas atsakys: ar galima iš viso tokį klausimą kelti — savaime 
suprantama, kad mokykla turi mokinį ne tik matematikos, istorijos 
ir kitų dalykų išmokyti, bet — ir visų pirmą — ir gyvenimui pareng= 
ti, vadinasi žmogumi išauklėti. Sutinkame ir mes, kad tokį klausimą 
kelti ne tik nepatogu, bet tiesiog gėda. Ir vis dėlto esame priversti 
šį klausimą kelti visiems tiems, kurie prieš pasaulėžiūrines mokslei= 
vių organizacijas argumentuoja moknių laiko gaišinimu. Ar argu= 
mentouti, kad mokinių auklėjimuisi skirtos organizacijos tiktai laiką 
gaišina, nėra prileisti, kad tiktai mokymasis tesvarbu, o auklėjimasis

nesvarbu? Iš tiesų, laiko gaišinimu vadiname tik laiko skyrimą 
beverčiams dalykams, kurie neturi jokios 'prasmės. Skirti laiką tam, 
ką vertiname, nelaikome beprasmišku sugaišimu. Todėl ir tie, kurie 
auklėjimosi organizacijoms skiriamą laiką vadina sugaištu, tuo pa= 
čiu pasisako (gal būt, ir nesąmoningai), kad mokinio išauklėjimui 
žmogumi jie neskiria jokios vertės, arba bent mokyklai neteikia šio 
uždavinio.

Dauguma, žinoma, prie 'šitos Išvados nors ir nuosekliai plaukiam 
čios iš jų argumentacijos, neprisipažins, aiškindamiesi, kad jie ne auk= 
Įėjimą apskritai nevertina, o tik mano, kad auklėjimui pasaulėžiūri=
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nes organizacijos nereikalingos. Yra dvi pagrindinės tokio aiškini^ 
mosi galimybes. Pirmoji — tai dažnas kaimiečiu tėvų įsitikinimas, kad 
mokymasis savaime yra ir auklėjimasis. Jeigu vaikas gerai mokosi, 
gerus pažymius turi, tai jau savaime jis auga ir į gerą žmogų. Žinome 
betgi i* daugelio pavyzdžių, kad mokslas dar nebūtinai žmogų daro 
žmogumi tikrąja to žodžio prasme. Ir mokytas žmogus gali būti blo= 
gas žmogus. Todėl ir geras mokymasis dar savaime nereiškia, kad 
mokinys tuo pačiu ir auklėtus! geru žmogumi. Galima suprasti kai= 
miečio tėvo nayvų sokratinį pasitikėjimą, kad žiniomis praturtėjimas 
savaime reiškia ir auklėjimąsi, kad žinojimas lygus dorybei. Šisai 
nayvumas tėra nekaltas mokslo pervertinimas iš tų, kurie patys ne= 
turėjo laimės mokslo pasiekti. Tačiau lūpose Ui, kurie patys mokslus 
ėję, dievaži, nesuprantame šio priekaišto — nesuprantame nė jų pačių, 
npbent kaip pirštu prikišamą mūsų minties pailiustravimą, kad „kla= 
šių išėjimo" nepakanka netgi paprastai nuovokai, ką mokslas gali 'ir 
ko negali.

Svarbiausia betgi tai, kad šitas laiko gaišinimo priekaištas ne tik 
logiškai neteisingas, bet ir praktiškai nerealus. Netiesa, kad tie mo= 
kiniai, kurie organizacijose dalyvauja, blogiau mokytųsi, negu neor= 
ganizuotieji. Nė vieno mokinio nepriversi — būtų nesąnionė to ir 
norėti! — visą laiką skirti vien pamokų ruošimui. Yra laikas pamo= 
koms rengti, ir yra laisvalaikis. Ir tėra vienas klausimas, kam šis 
pastarasai sunaudojamas. Neorganizuotieji savo laisvalaikį paprastai 
skiria vien žaidimams, tingiam nuo draugo pas draugą slampinėjimui 
ar geriausiu atveju nuotykių romanams, — išimtys retos. Gi priklau= 
są ideologinei organizacijai jaus vidinę pareigą (tegu ir nevisada jai 
paklusdami) laisvalaikį panaudoti savosios pasaulėžiūros formavimui 
— paskaityti rimtesnę knygą, ne tik nuotykinį romanaą; išklausyti 
organizaciios susirinkime paskaitos, ne tik į kiną nueiti; parašyti su= 
sirinkimui *referatą, ne tik pažaisti; pagaliau ir laisvame draugų pa= 
šnekesyje paliesti gilesnes temas, negu tik vaivojimą dėl trimestro ga= 
lo baisybių. Ir kurių laisvalaikio panaudojimas bus vertingesnis — 
ne tik auklėjimosi, bet ir pačio mokslinio pažangumo atžvilgiu?

Iš tiesų, organizacijos dalyvavimas ne tik mokinių mokslinės pa
žangos nekliudo, bet kaip tiktai jų skatina. Geras mokymasis didele 
dalimi priklauso nuo pačio mokinio intereso. Nelengva ir geram mo= 
kytojui suįdominti mokinį, jei šisai stokos gilesnio intereso, nejaus 
savyje tikro tiesos troškulio. Gi ideologinė organizacija, žadindama 
pasaulėžiūrinį interesą, gilesnį rūpestį žmogiškosios būties prasme, tuo 
pačiu žadina ir patį mokslinį interesą. Neorganizuotas.ai mokinys la= 
bai dažnai mokymus; laiko tik sunkia našta, neturėdamas kitos ambi= 
cijos, kaip dvejetuko išvengti. Tuo tarpu mokinys gyvenąs pasaulė= 
žiūriniu tiesos ieškojimo rūpesčiu, savaime ir į pačius mokomuosius 
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dalykus žiūri kitu žvilgiu — nebe prievartos, o laisvo intereso žvilgiu.
Kad nėra tai tik prielaidįnis spėjimas, nenuneigiamai liudija ne tik - - 
kasdieninė mokytojo patirties, bet ir tas mūsų gyvenimo faktas, kad 
absoliutinė dauguma ir mokslininkų ir apskritai kultūrininkų yra iš? 
ėjusi ne iš neorganizuotųjų tarpo, nors palyginti, šie visada buvo gaus 
tingesni, o iš tų, kurie perėjo ne tik klasės, bet ir drauge ir vienos ar 
kitos moksleivių organizacijos mokyklą. Galima, tiesa, būtų tai aiš= 
kinti tuo, kad gabesni mokiniai į organizacijas ir eina. Tas visiškai 
teisinga: judresnės dvasios mokiniai geriau supranta organizacijų auk= 
lėjamąjį vaidmenį, negu kai kurie „d’namistai*. Bet tai ir kalba ne 
prieš, o kaip tiktai už organizacijų prasmę.

b) Miesčioniais organizacijų pragaištingumo argumentas.
Dar liūdnesnė apraiška yra ta argumentacija, pagal kurią ideolo= 

ginęs organizacijos esančios dėl to rfereikalingos, kad pati viena' mo= 
kykla, konkrečiai tariant, vieni klasių auklėtojai, gali atlikti visą auk= 
Įėjimo darbą. Liūdna apraiška vadiname šilą argumentaciją dėl to, 
kad taip argumentuojant paprastai auklėjimu lėra .suprantamas iš= 
orinis mokinio išdresiravimas pagal mandagumo vadovėlio reikalavi? 
mus. Tai būdingas miesčioninis (blogąja prasme) auklėjimo suprati
mas: išauklėtas yra tas žmogus, kuris moka būti draugijoje comme ii 
faut. Suprantama, jei auklėjimą suprasti tiktai šita salonine prasme, 
tai iš tiesų ideologines moksleivių organizacijos nereikalingos: pakari? 
ka vadinamųjų klasės auklėtojo pamokų, arba tiesiai įvesti pasisekimo 
meno kursą, skirtą visiems saloniniams menams (įdomiai pašnekesį 
vesti, įtikinančiai komplimentus sakyti, grakščiai lankstytis, dailiai 
šokti etc.), nes neretai klasės auklėtojai ir patys gali būti visiems 
šiems menams nekompetentingi. Dar. daugiau: suprantant auklėjimą 
tik saloninių manierų išmokimu, ideologinės organizacijos ne tik ne= 
reikalingos, bet ir tiesiog pragaištingos. Pasaulėžiūrinės organizacijos 
žmogų nuteikia ieškoti tiesos ir aukščiausiu žmogaus vertės matu lai= 
kyti ištikimybę principams. O tiesos ieškojimas ir savo principams . 
ištikimybė yra pačios kenksmingosios fantazijos, ne į pasisekimą, o 
greičiau į kalėjimą vedančios. Jei nori pasisekimo, išsilaisvinki iš 
visų idealizmo iliuzijų. Tiesos išpažinimas — grubiausias nemandagus 
mas, ir principams ištikimybė — kvailiausias nuo gyvenimo atsitiki? 
mas su laiminančiais; „nemodernizmas". Žinoki, kad tėra viena tiesa: 
neieškoti jokios kitos tiesos, o žiūrėti, ką kuriuo metu naudingiausia 
tiesa laikyti. Oportunizmas, arba „dinamizmas" — vienintelės ir pat= 
sai tikrasai sėkmės laidas. Ar savo principams ištikimas žmogus lai? 
mes — didelis klausimas, o kad oportunistas visada laimi, — nėra 
jokios abejonės. Jis visada laimėtojų eilėse — jau iš anksto!

Tegu išsiauklėjimą, suprastą ir paprastu mandagumu, pozityviai 
vertintinu, vis tiek tai per siauras auklėjimo supratimas. Kaip geri
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pažymiai, atseit žinios, neliudija mokinio žmogumi auklėjimosi, taip 
lygiai ir vien paprastas mandagumas. Gali būti be charakterio ir ge
ros bei žiningos galvos žmogus. Bet ar žmogaus vertę laiduoja man= 
dagumas, neatremtas į gilesnę dorinę kultūrą? Ar nėra mandagių ir 
dinamiškų kulvertų, kurie mandagiai sąžinę parduoda kiekvienam^ 
net ir okupantui? O ar nėra mandagūs ir visi visuomeniniai parazitai, 
pradėjus pinigų skolintoju=profes:onalu ir baigiant valdžios kasos iš= 
eikvotoju? Patys mandagiausi žmonės! Tikri „išauklėto" žmogaus pa= 
vyzdžiai — niekada neužgauną, užgauti tuojau pat atleidžia, per apsi= 
rikimą kitą įžeidę tuojau atsiprašo, amžinai draugiškumu spindį; ne 
akimirkai nemandagūs! Kiekvienas klast.ngasai yra mandagus.

Bet tokiam išsiauklėjimui nėra reikalo ne apskritai mokykla lan= 
kyli. Geriausiu atveju pakaktų specialių dailaus elgesio kursų. Ka= 
dangi pati mokykla ka'lba apie savo uždavinį mokinį žmogumi išauk= 
lėti, auklėjimo žodžiu ji visai kita mano, negu miesčioniškai suprastą 
išsiauklėjimą. Auklėjimu mokykla supranta ne f oi mainus mandagu; 
mo išniokyma, o charakterio, vadinasi, dorinės kultūros mokinyje 
subrandinimų. Auklėti mokinį žmogumi mokyklai reiškia padėti jam 
susidaryti žmogaus idealą ir išugdyti jame nusiteikimą š.uo idealu 
vadovautis gyvenimo kasdienybės kovose.

Gi taip suprastas auklėjimas ir yra ne kas kita, kaip pasaulėžiū? 
rlnts auklėjimas. Iš tiesų, tai, kokį idealą žmogus renkasi, priklauso 
nuo to, kaip jis supranta žmogaus padėtį visumoje, kaip jis pasaulės 
žiūriškai apsisprendžia. Todėl mokinį auklėti ir reiškia brandint jo 
pasaulėžūiinį apsisprendimų. Atpalaiduotas nuo pasaulėžiūrinio 
pagrūdo auklėjimas virsta tiktai bergždžių moralizavimu. Nepa= 
kanka pamokslininkauti, kad privalu doru žmogumi išaugti. Papras; 
tas dorumo reikalavimas nieko nereiškia. Reikia doro žmogaus idealą 
ir konkrečiai išskleisti — pagrįsti, kokia žmogiškoji dorumo prasmė. 
O tuo pagrindu ir yra pasaulėžiūrinis žmogiškosios būties prasmės nu= 
švietimas, atsakąs, kuria prasme dorumas yra ne tik paprastas reika= 
lavimas, bet patsai žmogiškojo gyvenimo įprasminimas. Nieko ne= 
reiškia mokiniui įkalti dorines normas, kol nėra jam nušviečiama ne 
įk ko jos reikalauja ar ką draudžia, bet r kodėl tai, ko reikalaujama, 
yra žmogiškai vertinga, o tai, kas draudžiama, nevertinga. Antraip, 
mokinys visa laikys tik nerealiais varžtais, ir gyvenimo „išminties* 
mokytis eis į patį „gyvenimą". O gyvenimo kalba labai dviprasmiš= 
ka: labai dažnai geriau sekasi blogam, negu doram. Nenuostabu to= 
dėl, kad dažnas, tai patyręs, moja rankas į visus mokyklos pamokslus: 
tegu kiti būna „kvailiai" — juo daugiau kvaillųjų, tuo geriau gudria= 
jam, o dorinės normos — gudriųjų meškerė kvailiukams idealistams 
už nosies vedžioti, vilko pamokslas apie absoliutinį gėrį ir humanizmą 
avių bandai.
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Ir nieko nuostabaus: jei mokiniui dorinės normos buvo teikiamos 
tik kajp paprasti gyvenime pasisekimą laiduojančio mandagumo re= 
ceptai, tai visai nuoseklu, kad mokinys patyręs, jog šie receptai ne 
visada gyvenime sėkmė laiduoja, daro, išvadą buvęs beprasmiškai klai= 
dintas. Toks yra galas kiekvieno auklėjimo, kuris tebuvo formalus 
dresūravimąs. Nenorint tokio mokyklos auklėjimui skirtųjų pastangų 
sudužimo sulaukti, privalu iš anksto mokiniui atskleisti, kad dorinės 
normos yra ne naudos, o liesos, ne sėkmės, o vertės reikalavimas. Tai 
atskleisti betgi ir lygu dorinį mokinio auklėjimą atremti ne į formalų 
dresūrinį paklusnumą autoritetui, o į pasaulėžiūrinį mokinio subran= 
dinimą, į sąmoningą ir laisvą apsisprendimą vadovautis gyvenime 
aukštesniu žmogaus idealu, vidinę žmogaus vertę iškeliančiu aukščiau 
išorinės sėkmės. Sąmoningas pasaulėžiūrinis mokinio apsisprendimas
— vienintelis auklėjimo pastangų laidas.

c) Pedagoginė organizacijų būtinybė.

Šitas auklėjimo ryšio su pasaulėžiūriniu brandinimu atskleidimas 
ir duoda pozityvų pagrindą ideologinių, arba pasaulėžiūriniu moks= 
leivių organizacijų prasmei suprasti.

Pirmasis dalykas, kuris būtinas čia įsisąmoninti, yra tai, kad 
auklėjime, atseit, pasaulėžiūriniame brandinime mokinio vaidmuo yra 
esmiškai skirtingas, negu mokyme. Mokymas yra objektyvus aktais
— ir mokytojo, ir mokinio atžvilgiu. Mokytojas čia tėra dalyko per* 
teikėjas, kaip mokinys dalyko perėmėjas. Mokinys mokytojui sa= 
vaime paklusta, nusilenkdamas ne prieš patį mokytoją, bet per mo- 
kytoją pačiai tikrovei — aukščiausiam objektyviniam autoritetui. Ga= 
Įima todėl mokinį išmokyti viso, ko tik mokytojas nori ir ką jis 
faktiškai žino ir sugeba. Visiškai kitas auklėjimo pobūdis. Auklėji* 
mas (pasaulėžiūrinis brandinimas) yra iš esmės subjektyvus aktas. 
Jame reikalas eina nebe apie faktines tikrovės atskleidimą, o apie 
žmogiškąjį jos atžvilgiu nusistatymą. Auklėjime objektyvų perteikimą 
pakeičia apeliavimas į laisvą mokinio apsisprendimą. Ir todėl žino= 
mas St. Šalkauskio skyrimas, kad mokinys yra tik mokomas ir auk= 
lėjamas, o studentas patsai mokosi ir patsai auklėjasi, tėra iš dalies 
teisingas. Teisingas jis ta prasme, kad iš tiesų mokinys yra mokytojo 
prižiūrimas, o studentas profesoriaus nebekontroliuojamas. Bet ne= 
pakankamai teisingas ta prasme, kad auklėjimas visada, net ir mo= 
kykloje, auklėtinio atžvilgiu yra auklėjimais. Ir būtent todėl, kad 
pagrind’n’s auklėjimo veiksnys — pasaulėžiūra — nėra įmanomas > 
auloriietiškai iš anksto įteigti. Įmanoma išmokyti mandagumo, bet 
neįmanoma išmokyti pasaulėžiūros. Tas auklėjimą ir skiria nuo mo= 
kymo, kad auklėjimas, visada lieka iš mokytojo pusės — laisvo ape= 
liavimo, iš mokinio pusės laisvo apsisprendimo dalykas. Suprantama,
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galima priversti mokinį laikytis mokyklinės drausmės teisyklių bei 
apskritai žmogiškojo padorumo reikalavimų, iš mokyklos pašalinima 
sankcija, bet tiktai grėsmės baime pagrįstas korektiškumas dar nieką 
būdu nereiškia mokinio padorumo. Štai kodėl auklėjimo vyksme svo= 
rio centras visada yra pačiame mokinyje, neatpalaiduodamas mokyto= 
jo nuo auklėjimo pareigos, bet tik perspėdamas, kad nevalia užsimirš;: 
ti, jog mokinį mokytojas privalo traktuoti kaip žmogų, savyje sle= 
piantį laisvos asmenybės galimybę, o ne tik kaip „dar nesuaugusį 
daiktą". Tiesa, mokinys laisva asmenybė tėra labiau galimybės, negu 
faktinio subrendimo prasme. Bet kaip tik jis negali būti kitaip laisva 
asmenybe brandinamas, kaip jo laisvos iniciatyvos bei savarankiško 
apsisprendimo žadinimu. Norėti laisvės ir. atsakomybės sąmonę su= 
brandinti tik prievartinėmis priemonėmis (įsakymais bei sankcijomis) 

t yra pati priešingybė savyje. Prievarta tegalima užsispyrimą įvaryti, 
o ne savarankišką asmenybę išskleisti.

Išryškinus mokinio vaidmenį auklėjimo vyksme, savaime išaiš= 
kėja ir ideologinių moksleivių organizacijų prasmė. Kadangi auklėm 
jimo pastanga tik tada yra vertinga, kai ji sužadina pačiame mokinyje 
auklėjimosi valių, tai ideologinės moksleivių organizacijos ir yra pati 
pagrindinė pasaulėžiūrinio savęs brandinimo ir tuo pačiu auklėjimosi 
priemonė. Mokytojas per pamoką tegali į mokinį apeliuoti, dalyvaus 
damas pasaulėžiūrinėje organizacijoje, o mokinys šią apeliaciją pa= 
verčia kūnu — savarankišku pasaulėžiūriniu apsisprendimu. Paneigti 
mokiniams teisę brandinti savo pasaulėžiūrą savarankiškai sukurtų 
ideologinių organizacijų rėmuose yra lygu paneigti pačią pagrindinę 
auklėjimosi priemonę. Tėra dvi galimybės: arba miesčioninis auklė= 
jimo supratimas salionine dresūra r bergždžių moralizavimu, arba pe= 
dagoginis auklėjimo supratimas sąmoningai apsisprendusios laisvos 
asmenybės brandinimu. Pirmuoju atveju ideologinės moksleivių or= 
gan zacijos ne tik nereikalingos, bet ir pragaištingos. Antruoju at= 
veju jos ne tik pateisinamos, bet ir tiesiog būtinos.

d) Politinė organizacijų baimė.
Bet ar ideologinės moksleivių organizacijos neįneš į mokyklą ne= 

santaikos, nesuskaldys mokinių vienybės? Tuo argumentu anksčiau 
operavo diktatūrinis režimas, uždrausdamas ideologines moksleivių or= 
ganizacijas ir tepalikdamas suvalstybintus, vadinasi sutautininkintus, 

’ skautus. Tuo argumentu šiandien operuoja ir „Tremtinių Žinių* 
bendradarbis, (nors jis, kiek žinome, ir ne iš anų sluoksnių.) Kokia 
šio argumento tikroji vertė? t

Tenka skirti bandos ir laisvų asmenybių bendruomenės vienybę. 
Bandine vadinama vienybe, kur šituo žodžiu suprantamas visų vieno=
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das nusistatymas, kur kiekvienas savitumas laikomas vienybės ardy= 
mu. Toksai vienybės supralitnas natūraliai veda į prievartą, nes taip 
suprastą vienybę ir negalima kitaip pasiekti kaip prievartinio ,vieno 
nusistatymo visiems užmetimu. Šitokiu vienybės supratimu pagrįstos 
visos diktatūros — nesvarbu, ar tokia vienybe skelbiama kurios nors 
tautos, ar pasaulinio proletariato vardu. Visiškai kitas, iš esmės skir= 
tingas yra demokratinis vienybės supratimas, pagal kurį vienybe $u= , 
prantama ne vieno nusistatymo priėmimu, o mokėjimu vieningai bend= 
rą darbą dirbti, nežiūrint visų skirtingumų* Kai pirmuoju atveju vie= 
nybės pagrindas yra savo individualybės atsisakymas ir paklusimas 
vienai prievarta save užmetančiai baliai, lai antruoju atveju vienybės 
pagrindas yra vienas kitų respektavimas,'suprantant, kad ir kitam sa= 
vo individualybė yra taip pat brangi, kaip ir man manoji.

Nors žodis ir vienas, bet, kaip aiškiai matyti, jo prasmė vienu ir 
antru atveju yra ne tik skirtinga, bet ir tiesiog priešinga: vienur 
vienybės vardu skelbiama laisvė, antrur — prievarta. Ir todėl, 
kai prieš ideologines moksleivių organizacijas argumentuojama vieny= 
bės vardu tenka klausti — kurios vienybės? Diktatūrinės ar demokra* 
tinės? Gyvosios laisvų žmonių ar lavoninės miesčioniško abejingumo 
vergų vienybės?

Laisve pagrįstąją vienybę vertiname, nes ji yra pati kultūrinės pa= 
žangos ir humaniško santykiavimo sinonimas. Bet prievarta ar abe= 
jingumu pagrįstajai vienybėj neteikiame jokios vertės, nes ji yra patsai 
vergijos ir dvasinio sustingimo sinphimas.

Kuriai vienybei išsaugoti „Tremtinių žinių* bendradarbis prašo 
LTB „daboti, kad neatsirastų mokyklos sienose ideologinių organiza= 
cijų, kurios revalizuodamos, (turėtų Imti rivalizuodamos) tarp savęs 
įneštų tarp mokinių nesantaiką ir tuo trukdytų normalų nimfom 
darbą"? • '

Į šį klausimą atsakome paklausimu „Tremtinių žinių" korespon= 
dentui: kuo skiriasi jūsų rūpestis mokyklos vienybe nuo žinomojo 
„rūpesčjo" tautos vienybės? Ar nebuvo taip pat meldžiama „daboti, 
kad neatsirastų tautoje partinių gaivalų, kurie įneštų į ramų tautos 
gyvenimą nesantaiką ir sutrukdytų normalų piliečio darbą"?

Teisingai J. ’Kardelis prieš kurį laiką „Žiburiuose" nurodė, kaip 
vis dar pas mus nayviai galvojama, kad tautinei vienybei pasiekti 
tekliudo partijos. Iš tiesų gi tautos vienybę ardo ne. pati partinė 
diferencijacija, kuri yra natūrali demokratijos apraiška, bei* tik nepa= 
kankamai kultūringas tarpusavio santykiavimas. Ir todėl visai tei= 
singai rūpinantis tautos vieningumu, tenka gilinti mūsų visuomeninę 
kultūrą, o ne nayviai skelbti tokią vienybę, kuri tebūtų pagrįsta poli= 
tiniu abejingumu.
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Panašiai klausimas7 stovi ir dėl mokyklos vienybės. Be abejo, at* 
siradus ideologinėms organizacijoms, atsiras ir jų rivalizacija. Bet 
blogybė bus ne pati rivalizacija, o tiktai nekultūringa rivalizacija, 
panašiai, kaip politiniame gyvenime ne pačios partijos yra blogybė, 
o tik siauras partiškumas. Neatsisakome betgi geležinkeliu naudotis 
vien dėl to, kad kartais atsitinka katastrofų. Nayvu todėl ideologines 
organizacijas principiškai pasmerkti vien dėl to, kad vienur ar kitur 
jų veikloje gali atsirasti ir negeistinų iškrypimų, „nuo bėgių nuvirs 
timo*. Net ir turint prieš akis vieną ar kitą pavojų, negalima pamirš= 
ti, kad gana jau j mūsų mokyklą įsigriaužęs miesčioninio abejingumo 
aukštesniems idealams vėžys. Ir todėl tiems, kurie nori mūsų mokyk= 
los vienybę išsaugoti tik mūsų jaunuomenės aukštesniems idealams 
abejingumo kaina, atsakome: nevertiname šios vienybės, nes ji tetar= 
nautų mūsų jaunuomenės dvasiniam gyvenimui stingdyti ir marinti.

Ideologinės moksleivių organizacijos ir ypačiai tos, kurios įrodė 
savo pozityvumą, yra būtinos mūsų moksleivijoje ir toliau ugdyti 
idealistinį nusiteikimą, principingą nusistatymą, dvasinį interesą.

Kad tačiau iš tiesų neiškiltu nekultūringos nesantaikos apraiškų, 
mokyklos uždavinys budėti. Augsburgiškis pedagogų suvažiavimas, 
teigiamai įvertinęs ideologinių organizacijų vaidmenį mokykloje, tei
singai numatė, kad jų darbas vyktų ne mokyklai svetimų žmonių 
įtakoje, o pačios mokyklos paskirtų globėjų priežiūroje. Tetenka iš= 
reikšti pageidavimą, kad ta priežiūra neliktų tiktai formali. Mūsų iš= 
manymu, iškyla trys pagrindiniai uždaviniai. Pirma, pozityviai suges= 
tijonuoti, kad ideologinės organizacijos iš tiesų vykdytų pasaulėžiū= 
rinį savo narių brandinimą ir nevirstų tiktai žaidimų bei pramogų ini= 
ciatorėmis. Antra, budėti, kad nebūtų ideologinės organizacijos pikt= 
naudojamos pašalinėms politinėms įtakoms. Ne dėlto, kad politiką 
principiškai laikytume nešvariu dalyku, bet dėl to, kad politikoje da= 
lyvauti reikia pirma subręsti. Trečia, saugoti, kad skirtingų organi= 
zacijų santykiavimas būtų grindžiamas tolerantiško bendradarbiavi= 
mo, o np klikinio fanatizmo dvasia. Jeigu jaunimas neišmoko mokyk= 
loj tolerantiška j dirbti bendrą darbą, nemokės ir vėliau, viešajame 
gyvenime Ir atvirkščiai, jei mokykloje bus įprasta į> bendrą darbą, 
nežiūrint skirtingų pažiūrų, bus galima tikėtis, kad ta pati nauja dva= 
šia išganingai pasireikš ir visos tautos gyvenime.

Norint, kad iš tiesų išmoktume demokratiškai santykiauti ir tuo 
pačiu pasiekti tikrą tautinę vienybę, reikia pradėti nuo mokyklos: 
ne diktatūriniu jaunuomenės idėjinio abejingumo skatinimu, o demo= 
kratiniu pasaulėžiūriškai sąmoningos ir tuo pačiu tolerantiškos jau= 
nuomonės auklėjimu.
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Dr. Ant. Ramūnas.

PEDAGOGINIU MOKSLU KRISĖ
IR NAUJI KELIAI

♦ ■ • -
(Tęsinys iš 1, 2, 3—4 N.)

Šalia gerai žinomų Fr. Froebelio ir M. Montessori sistemų ypatingo 
dėmesio šiandien užsitarnauja seserų Rosa ir Carolina Agazzi su= 
kurtoji motinos mokyklos pedagogika.1) Atrodo, kad jinai bus nutie= 
susi tiltus tarp dviejų aukščiau minėtųjų sistemų ir turi tvirtą, visa= 
pusišką psichologinį pagrindą.2) Pastangos suderinti Froebelio ir 
Montessori sistemas, surandant tuo būdu aukso vidurį ir kartu naują 
kelią, yra žymu ir pas kitus sistemų kūrėjus: Elisabeth Rahner3) (Vo= 

.•kieti jo j), Marciszewska=Posadzy (Lenkijoj), U. L. Fr. seseris Nemure 
(Belgijoj), bandymuose sukurti vadinamąjį „laisvosios išraiškos* (free 
expression) metodą (Anglijoj) ir 1.1.

2. Jeigu vaikų darželio pedagogija turi būti organizuojama vyrau= 
x jamai žaismo ir išgyvenimo principo, tai antrasai ugdymo laipsnis, 

vadinami, mokymas prodž'os mokyklose, turi būti vyraujamai organu 
zuojamas ištisumo bėi koncentracijos principu. (Gesamtunterrichtl.4) 
Pirmajam septynmečiui baigiantis, vaiko snūdinti sąmonė pamažu 
bunda iš kosminio sapno bei ūkanotos pasakų karalystės ir pamažu 
pradeda blaiviai veizėti į daiktus ir pasaulį. Ne paskęsti visa savo es
me išorinio pasaulio daiktuose, juose gyventi, su jais mistiškai su= 
silieti, juosp ištirpti, bet, atvirkščiai, nuo kosminės visatos atsidalinti, 
šalia jos ir prieš ją atsistoti, blaivių dvasios vyzdžiu ją aprėpti, su 
pirmuoju nuostabos ir žavėsio jausmu ją veizdėti, — štai paauglystės 
amžius, arba kitais žodžiais tariant, pradžios mokyklos mokinio psi= 
chologijos pats ryškiausias bruožas. Tai tarsi pirmasis žmogaus sielos 
saulėtekis, kada sąmonė, it iš rytmečio miglų išnirusi saulė, pradeda 
pirmaisiais .savo spinduliais pamažu nušviesti visatos daiktus ir paro= 
dyti.jų tikruosius pavidalus, šitame pirmajame žmogaus ir visatos 
sąmoningame susitikime veidas prieš veidą, kada žmogus pirmą kartą 
dvasios žvilgsniu stengiasi aprėpti ir perregėti kosminę būtį, įgauti 
-- ----------------------- . /
ll Žiūr. Agosti e Chizzolini. La scuola materna Agazzi. Brescia 1934; 

Rosa Agazzi, Guida per le educatrici dell’infanzia. Brescia.
2) Skt. Prof. M. Casotti, II metodo Montessori ed ii metodo Agazzi. 

Brescia 1932.
3) E. Rahner, Padagogik der Kindertagesstatte. Handbuch der Er= 

ziehungswissenschaft. III/l. Mūnchen 1934. 85 psl.
skt. Fr. Eitze, Gesamtunterrichtsbesserung. 1933. H. Schulze, Fro= 
hes Schaffen u. Lernen init Schulanfangern 1939®.
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kuo plačiausius akiračius ir susikurti pasaulivaizdį, žmogaus bręstanti 
prigimtis yra reikalinga tam tikros tvirtos natūralios atramos ir kartu 
tarsi pakopos, tarsi natūralaus gyvojo vidurtaškio bei židinio, iš kur 
būtų galima pamažu ir palaipsniui plėsti dvasinio regėjimo horizon
tai. Šitokiu natūraliu gyvuoju vidurtaŠkiu, nuo kurio turi viskas pra= 
sidėti, apie kurį tur būti koncentruojama visa dėstomoji medžiaga pra= 
džios mokyklose yra neabejojamai aplinkos bei gimtojo krašto pažini= 
mas. Ovide Decroly pedagoginė sistema Šiuo požvilgiu yra pralenkusi 
visas kitas sistemas bei bandymus šioje srityje, ir atrodo, nebus per= 
dėta pasakius, kad elementarinio ugdymo laipsnio organizacijoj, pa= 
remtoj vyraujamai koncentracijos bei vieningumo principu, Decroly 
bus pasisekę atrasti Ameriką. Mat, Decroly, kaip minėta, yra vienas 
iš svarbiausiųjų gyvenimo bei kūrybos mokyklos kūrėjų, savo mąs= 
tyme bei veikime išėjęs iš gyvatos bei kūrybos sąvokos ir pamažu 
atskleidęs ne vieną kurį, bet visus tris aukščiau nagrinėtuosius kū= 
rybinio akto momentus. Štai kodėl jo sukurtoji sistema dėl savo vi= 
sapusiškumo su mažesniais ar didesniais pakeitimais lengvai pritaiko= 
ma ir kitiems ugdymo laipsniams, sakysime, kad ir priešmokykliniam 
laipsniui.

Verta yra palyginimo Agazzi pedagogika iš vienos pusės ir Decroly 
pedagogija iš antros. < •

3. Didžiausi tačiau rūpesčiai ir bėdos siejasi ne su priešmokyklinio 
ir ne su elementarinio, bet su profesinio ugdymo organizacija. 
Čia galima sutikti su revoliucinės pedagogikos atstovų teigimu, kad 
vaikų darželiai ir pradžios mokyklos yra reformuotinos iš dalies, gi 
vidurinės mokyklos — radikaliai, vadinasi, iš šaknų.

Tradicinės vidurinių bei aukštesniųjų mokyklų pagrindinė yda 
buvo ta, kad iš vidurinės mokyklos 'į gyvenimą buvo tiktai vienui 
vienas, kelias, vienui vienos durys: universitetas. Vidurinio mokslo 
žmonės, baigusieji progimnazijas bei gimnazijas, stačiai negalėjo pri« 
tapti gyvenime, nes neturėjo jokio techninio bei profesinio paruo= 
Šimo. Bet negi kiekvienas, pradėjęs lankyti gimnaziją, gali ir nori 
baigti universitetą? Ir negi reikalinga prievarta visus varyti į univer= 
sjletą, kuris juk aprėpia, palyginti, labai mažą profesijų skaičių? 
Nenuostabu ts*l, kad kai kas iš besimokančiųjų, ar lai dėl lėšų stokos, 
ar gabumų ribotumo, ilgame mokslo kelyje, trunkančiame apie 20 me= 
tų, suklupo ir, nepraėję pro universitetą, pro tas siauras vieninteles t 
duris į gyvenimą, atsidūrė kaip ir šalia gyvenimo, ne dėl savo tiesio= 
ginęs kaltės, negalėdami realizuoti i juos sudėtų vilčių.

Trečioji ūgio fazė (12—18, 14—21) yra vyraujamai nė pasaulėjau= 
tos ir ne pasaulėvaizdžio, o charakterio brendimo fazė. Gharak= 
teris yra formuojamas vyraujamai veikimu, nuolatiniu, karto= 
tiniu darbu, darbu vienoje kurioje nors pastoviai pasirinktoje, pa=

36
I

37



mėgtoje gyvenimo srityje, t. y., profesiniame veikime. „Cha* 
rakteris susiformuoja gyvenimo srovėje*, sako Goethe.

Štai kodėl trečiasis ugdymo laipsnis organizuojamas vyraujamai 
darbo, darbo srities pasirinkimo ir pasirinktosios darbo srities pa= 
laipsniško techniško, meninio apvaldymo principu. Tai diferencija= 
cijos, profesinės „atrankos41, profesinio bręstančios kartos išrzz.Siavimo 
laipsnis. Mes sąmoningai vartojame žodį „diferencijaciją" ir ven= 
giame vartoti žodį „atranka", nors šis terminas mokyklinėje kalboje 
yra šiandien įsipilietinęs, ir Josef Anton Sickinger (1858—1930), va= 
dinamosios Mannheimo sistemos kūrėjas, pagrindė atrankos principu 
visą savo pedagoginę sistemą,1) pastatydamas šūkį: kelias gabie = 
šiem s! Sickinger ir jo šalininkai teisingai susilaukia priekaištų 
iš natūralistinės, socijaldemokratinės bei revoliucinės mokyklos at= 
stovų ta būtent prasme, kad psichologiniu požvilgiu imant, yra netiks= 
lu, o socijaliniu požvilgiu imant, neteisinga kalbėti apie atranką 
„uebermensch‘u", apie atranką gabiųjų nuo negabiųjų, tarsi apie al= 
rinkimą grūdų nuo pelų. Mat, psichologiniu atžvilgiu imant, gabumo 
sąvoka yra reliatyvi: asmuo, kuris gali būti pats gabiausias filosofas, 
gali būti pats menkiausias gydytojas arba, Sakysime, šoferis ir, žino= 
ma, a t virkščią i. Štai kodėl ne apie atranką „antžmogių" nuo ,,po= 
žmogių" čia kalba - turi eiti, o apie „asortiravimą" (assortissement), 
t. y., profesinį jaunosios kartos „išdėliojimą", išskirstymą pagal 'įgim= 
tų gabumų bei polinkių kryptį. Sickinger turi tiesos dalį ir būtent 
tada, kada eina kalba apie gabumų visapusiškumą ir to visas 
pusiškumo laipsnio (vad. integracijos laipsniu) nustatymą. Normalios 
įgimtiem žmogus vis tiek turi gabumų kurioje nors gyvenimo srityje 
bei profesijoje. Yra keturios pagrindinės vertybių rūšys bei gyvenimo 
sritys — 1. ūkis, daiktinių vertybų sritis} 2. mokslas, logiškų vertybių 
sritis, 3. teisė, bendruomeninių vertybių sritis, 4. religija, absoliutinių 
vertybių sritis. Jeigu ne vienoje, tai kitoje vertybių kūrimo ar bent 
jo pasisavinimo bei atgaminimo srityje kiekvienas žmogus gali ir pri= 
valo dalyvauti. Ir mokyklos pagrindinis uždavinys čia būti vadove 
bręstančiajai kartai, tiriant bei nustatant kiekvieno ugdytinio įgimtų 
gabumų bei polinkių kryptį, jį nukreipiant į atitinkamą profesinio 
darbo sritį ir tuo būdu jį įjungiant į bendruomenę.

Nustatant gabumus ūkinėms, religinėms bei manualinėms profesi= 
joms ateina į pagalbą p s i c h o t e c h n ik a , kur pastarosios vienos 
neužtenka ir jos ribos baigiasi, ateina į pagalbą — pedagoginė psicho= 
logija, charak t erolog i ja, pedagoginė tipologija, etc.

’) J .A. Sickinger, Der Unterrichtsbetrieb in groBen Volksschulkor= 
per, 1904. Aibeitsunterricht, Emheitsschule, Mannheimer Schul= 
system. 1920. '
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Turint galvoje, kad tik per profesiją žmogus gali būti įjungiamas 
j valstybinę bendruomenę, iškyla būtinas, gyvenimiškas reikalas tre* 
čiąjį ir ketvirtąjį viešosios ugdymo organizacijos pastato laipsnį, bū* 
tent, vidurines ir aukštąsias mokyklas, aukštesniaisiais pradžios mo= 
kyklos skyriais pradedant, taip tvarkyti, kad valstybėje nebūtų nė 
vieno piliečio profesiniai neparuošto.

Profesinė bei specialybinė diterencijacija gali būti pradėta vykdyti 
ne ankščiau negu nuo 10 metų ir ne vėliau 14 metų, t. y., turint 
galvoj trečiosios ūgio fazės dvi kraštutines prasidėjimo ribas, nes tuo 
maždaug metu pati gamta pradeda diferencijacijos vyksmą, (lytinė 
diferencijacija, kultūrinių, socijalinių interesų atsiradimas ir 1.1.). 
Taip, sakysime, Amerikos Jungtinės Valstybės viešosios ugdymo orga* 
nizacijos pastatui kurti ir jo laipsniams nustatyti pasirinko vidurį 
tarp penkmečio ir septynmečio — 1. šeši metai skirti priešmokykli* 
niam laipsniui bei vaikų darželiams (Nursery School), 2. šeši metai 
(7—12) bendrajam švietimui bei elementarinei mokyklai' (Elementary 
School), 3. šeši metai (13—18) viduriniajai mokyklai, organizuojamai 
diferencijacijos principu ir dalinamai į du koncenlrus —1 Junios High 
School ir Senidr High School, 4. aukštoji mokykla (College) turi taip 
pat du koncentrus — Junios College ir Senior College. Gi 1927 metais 
priimtas Austrijos mokyklų organizacijos pastatas, tarnavęs sąmonin* 
gai ar pasąmoningai kaip ir reformos pirmavaizdžiu Europoje (Angli* 
ja, Švedija, Danija, Prancūzija, Ispanija, Italija, Vokietija, Vengrija 
etc.), nustato diferencijacijos vykdymą nuo 11 metų imtinai, prade* 
dant penktuoju pradžios mokyklos skyrium arba pirmąja gimnazijos 
klase. Penktas, šeštas, septintas ir aštuntas skyriai (11—14 m.), arba 
pirmoji, antroji trečioji ir ketvirtoji klasės, pavadintos vienu bendru 
vardu „pagrindinė mokykla" (Hauptschule), atitinkančia mūsų gira* 
nazijos keturias pirmąsias klases bei progimnaziją, yra paruošiamasai 
ir bendrasai diferencijacijos laipsnis, nustatant, kas iš ugdytinių turi 
duomenų, galimybės rinktis akademinių-studijų, vadinasi integer a* 
1 i n i o ugdymo, kelią ir kas — siaurai specijalaus ugdymo kelią. 
Todėl ir mokiniai visų pirma čia išdiferencijuojami į du lygiagrečiu 
skyrių A ir B. Skirstymo kriterijus bei matas — interesų bei gabumų 
visapusiškumas (psichinė integracija bei jos laipsnis): vyram 
jamai visapusiškų interesų bei gabumų mokiniai (=integruotieji 
tipai) iš vienos pusės ir vyraujamai vienpusiška, specija* 
1 i ų interesų bei (dezintegruotieji tipai) gabumų mokiniai, iš antros pu* 
sės. Jeigu pirmieji, būdami savo prigimtim daugiau kūrėjai ir rei* 
kalingi ilgesnio paruošimo, tolimesniame kelyje išdiferencijuojami dar 
per du laipsnius — gimnazijoj ir universitete, tai antrieji, būdami 
savo prigimtim daugiau eiliniai veikėjai bei darbuotojai, būdami tam 
tikrų specijalių gabumų, iš pradžios mokyklos bei progimnazijos be*
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tarpiškai išdiferencijuojami į įvairias specialiąsias mokyklas. Tokiu 
būdu ant .elementarinio ugdymo laipsnio yra betarpiškai 'slato= 
mas bei organizuojamas sudėtingas įvairių profesinių mokyklų bei 
suaugusiųjų mokyklų pastatas, apimąs įvairias gyvenimo sritis: že= 
mes ūkio, pramonės, prekybos, sveikatos, švietimo etc. Profesin.o pa= 
ruošimo laikas įvairus — 1 m., 2 m., 3 m., 4 m. etc. Didelis dėmesys 
kreipiamas į vadinamas papildomas bei suaugusiųjų mokyklas. Keista 
atrodo, pagalvojus, kad kokį š.mtą kitą metų atgal, kada dar nebuvo 

, taip sunykus tautodailė kaip kad nūdien, daugelis profesinių galimy= 
alų buvo labiau išnaudota negu mūsų amžiuje. Šiandieną, kad ir mū
sų brangią Lietuvą turint galvoj, tiktai kokiame antrame trečiame 
sodžiuje galėsi užtikti’ mūrininką, dailidę, siuvėją, audėją, mezgėją, 
Kalvį, račių, sodininką, bitininką, dar rečiau kurpių, krautuvės savi= 
ninką, felčerį, nekalbant jau apie dievadirbius ar tautinių drobių iš= 
siuvinėtojus ... O kiek šitos ir panašios rūšies veikėjų mums reikia!

Jeigu kelias nuo elementarinės bei bendrosios mokyklos į specia
liąsias mokyklas bei suaugusiųjų mokyklas yra betarpiškas, tai 
kelias <į universitetą yra tarp iškas ir veda per gimnaziją, tikriau 
sakant, per 4 aukštesniąsias gimnazijos klases. Taigi, gimnazija nau= 
jajame viešosios ugdymo organizacijos pastate įgauna visai kitą pa= 
vidalą ir paskirtį negu tradicinė, individualistiniu ir racijonalistiniu 
pagrindu organizuota gimnazija. Gimnazija dabar tampa kaip ir pir= 
mąsis akademinių studijų koncentras: savotiškas pracambulum uni= 
versatis. Todėl jinai turi būti .savo sudėtim ne vienlytė, bet diferenci- 

• juota pagal pagrindines akademinių studijų šakas bei fakultetus. — 
gamtos mokslus, humanitarinius mokslus, teisės bei sočijologijos 
mokslus etc. Štai kodėl moderniajame mokyklų organizacijos pastate 
yra jeigu ne keliolikos tipų gimnazijos, tai bent keliolika įvairių gim= 
nazijos skyrių k. a.: realinis skyrius, humanitarinis skyrius, socijal= 
ekonominis kyrius etc. Pačios pagrindinės akademinių studijų šakos 
arba, kitaip sakant, fakultetai, čia natūraliai nustato profesinės dife= 
rencijacijos gaires bei kelius. Profesiniu, specialybiniu pagrindu at= 
sako žmogaus prigimties ūgio dėsniams ir yra šių dėsnių pritaikymasr. 
nuo 11 amžiaus metų, kada pati prigimtis pradeda diferencijacijos 
vyksmą, visa tauta išdiferencijuojama, išskirstomą pagal natūraliuos 
sius žmonių gabumus, polinkius bei potroškius. Gauna galimybę pasi= 
reikšti ir išsiveikti lygiai tiek visapusiškų lygiai tiek vienpusiškų, 
specialiųjų gabumų žmogus. Kiekvienas turi nestovėti ir laiptais vis 
kopti aukštyn, bet niekas nėra verčiamas moraline prievarta įlipti į 
aukščiausio bokšto viršūnę, kur labai sunku, pavojinga lipti ir užlipus 
galva sukasi. Ir negi kiekvienas nori kopti į pačias viršukalnes ir ten 
gyventi; daugelis labiau mėgsta ramų, idilišką gyvenimą slėniuose ir 
kalnų viršukalnėm žavisi iš tolo.
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Mokyklų organizavime profesiniu pagrindu bene daugiausia bus 
nusipelnęs prof. Georg Kerschensteiner. Išeidamas iš prielaidos, kad 
charakterio ugdymas yra galimas tik tam tikru pastoviai pasirinktuo= 
ju bei atliekamu darbu, taigi profesiniu veikimu, jis, po John Dewey, 
vienas iš pirmųjų savo knygoje „Darbo mokyklos sąvoka" (1912) nuo= 
dugnini išgvildeno, kas yra darbo mokykla ir kas yra pats darbas. 
Radęs, kad darbas yra pati pagrindine priemonė charakteriui ugdyti, 
ėmėsi iš pagrindų gvildenti charakterio^esmę ir nustatyti jo sudeda= 
muosius elementus, parašydamas klasišką veikalą charakterio klau= 
simu: „Charakterio sąvoka ir charakterio ugdymas" (1912). Ugdymo 
organizavimas profesiniu pagrindu, taip kaip to reikalavo Kerschen= 
steineris, yra atsispindėjimas pedagogikoj profesinio sąjūdžio, apėmusio 
šiandien plačiai visą žemės kamuolį ir jungiančio po savo vėliava apie 
60 milijonų darbininkijos masę. Nors pati profesiniu pagrindu orga= 
nizuotos valstybės, taigi ir profesinio ugdymo, mintis ir nėra nauja. 
Bent iki šiol ją kilniausiai bus realizavęx viduriniai amžiaj, o XX 
amžius atskleidęs ir pilnai suvokęs jos pedagoginę, kultūiiaę, ūkinę, 
socijalinę, politinę vertę?) • >

Profesinės beįiduomenės minčiai iš žmonijos pabudinti jr išryškinti 
gyvą akstiną davė popiežių enciklikos: Rerum novarum ir Quadra= 
gesimo anno. Šių gi dienų vakarietiškas socijalizmas, kuris, kaip tei= 
singai yra pabrėžęs Anglijos ministras pirmininkas Attlee, yra iškero= 
jęs iš krikščionybės dvasios, kuris yra nukreipęs savo kovos pastan= 
gas tiek prieš kapitalizmą, tiek prieš fašzmą, tiek prieš komunizmą, — 
pamažu pradeda atgaivinti universaliuosius krikščionybės idealus, * 
prieš klasinės ir amžinai tarpusavinę kovą vedančios tautinės bei 
valstybinės bendruomenės sąvoką priešpastatydamas profesiniu pa= 
grindų organizuotos bei ugdomos tautos bei valstybės sąvokų, kuri 
juk savaifne išplaukia iš krikščionybės mokslo turinio,2) tik gaila, kad 
žmonija tik šiandien tuo įsisąmonina ir taip, vėlai perpranta profesinio 
ugdymo vertę bei paskirtį. Yra sakoma, jog a. a. prezidentas Fr. 
Rooseveltas, pirmą kartą iš arčiau susipažinęs su „Quadragesimo an= 
no" bei krikščioniškai profesiniu pagrindu organizuojamos ir ugdo= 
mo svalstybės mintim, yra išsireiškęs, jog praktiškas šitos minties 
realizavimas.reikš „pasalų istorijoje": a turnig point in history. Pro= 
fesinio šių dienų sąjūdžio šviesoje į mokyklų reformos klausimą veiz=

') Žiūr. Th. Bauer, Der Berufsgedanke im kath. Gesellenverein. 
1921. Christliche Arbeiterhilfe, Ueberwindung der Arbeitslosennot 
in christlicher Standesgemeinschaft, 1932; W. Schwer, Stand 
und Slandeordnung im Weltb.ld des Mittelalters, 1934. J. van der 
Vaiden, Die berufsslandische, Ordnung 1932 H. Somerville, 
Studies in the Catholic Social Movement 1933. L. O. Hea, 
Catholic Social Action Oxford 1932.

2) Pig., pvz., 1 Kor. 12, 12—31.

40

41



dint, paaiškėję, kodėl G. Kerschensteiner 'bei jo pasekėjai, deklaravę 
mokyklosk reorganizacijos profesimiiu pagrindu reikalą, turėjo tokį 
platų pasisekimą bei pritarimą, jog net buvo pasiūlyta visas pokarinis 
laikotarpis pavadinti Kerschensteinerio laikotarpiu.

4. Palietę trijų’pirmųjų ugdymo laipsnių organizavimo bendruosius 
pagrindus, prikopėm pagaliau patį aukščiausią ir paskutinįjį mokyklų 
pastato aukštą: aukštąsias mokyklas. Universiteto paskirties klausimą 
visame savo plotyje ir gylyje pirmas savo laiku iškėlė J. H. New= 
man1), vienas iš pačių įžymiausių pedagoginių asmenybių Anglijoj ir 
aplamai anglosaksų kraštuose; gi pastaraisiais laikais čia esmingą žodį 
yra tarę ypač. — Agostino G e m e 11 i ,2) Milano katalikų universi= 
teto rektorius, M. de Munyck3), P. Wust4)- ir kt. Praktiškom savo pa= 
stangom bei ryžtu šioje srityje ypač yra pasižymėjęs savo laiku Švie
timo ministras G. H. Becker.5) Deja, tiek vietos stoka tiek pati šio žur= 
nalo paskirtis tremties sąlygose neleidžia specijaliai gilintis į akade= 
ninės pedagogikos pagrindus”).

Pagvildenus viešosios ugdymo organizacijos bendruosius pagrindus 
ir išvedus jos pastato svvarbiausias linijas, iškyla klausimas: kas^i šį 
didįjį keturaukštį masyvų pastatų realiame gyvenime ant savo pečių 
laiko, kas jį organizuoja, tvarko, kas šitame tvarkyme bei organi
zavime turi pagrindinę lemiamų, vyraujamų žodį —

x 1. ar šeima? 2. ar mokykla? 3. ar valstybė? 4. ar Bažnyčia?
Kuris iiš šitų keturių ugdymo veikėjų statytinas pirmoj, kuris antra= 
eilėj, kuris trečiaeilėj ir kuris paskutinėj vietoj? Kur ugdymo klausime 
prasideda kompetencija šeimos, mokyklos, valstybes, Bažnyčios? Kaip 
tos kompetencijos nustatyti, atriboti,, derinti? Kur čia Išeities taškas 
klausimo sprendimui?

Reikia prisiminti, jog čia reikalas eina apie ilgų ir aršų (storinį 
ginčų, kurio likvidavimas turės kolosalinę reikšmę ateičiai.

Dar prieš kokią 50 metų šito klausimo išsprendimas atrodė bevil= 
tiškas. Tiek pedagogai, tiek teisininkai bei valstybininkai čia sakosi 
tarsi kokiame užburtame rate; gindami tai šeimos, tai mokyklos, tai 
valstybės, tai Bažnyčios pusę. Vieni griežtai reikalavo visiškai-at
skirti tiek valstybę tiek mokyklą nuo Bažnyčios, o per tai ir pačiai 
Bažnyčiai nepalikti jokių teisių ugdyme. Kili vėl manė būsiąs geriau= 
sias kelias atjungti pačią mokyklą tiek nuo valstybės, tiek nuo šeimos

J) J. H. Newman, The idea of a University. London
2) A. Gemelli, Idee et battaglie per la colt ura cattokca. Milano 1933.

La miss one dell’ UniVersiti Caltolica nell* ora presente. (
s) M. de Munnynck, L’Universitė Calholique. Bale 1933.

P. Wust, Die Idee einer kalholischen Universitat. ,, Vat er land" 
Nr. 210. Luzern 1930. - /

®) C. H. Becker, Gedanken zur Hochschulreforme. Leipzig 1919.
•) Tikimės tam rasti labiau deramą progą bei laiką.
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ir jai leisti pačiai sau vienai tvarkytis. Šiuo keliu buvo pasukus eiti 
Anglija. Bet pasirodė, kad, šitokiai padėčiai esant, mokykla pernelyg 
atsisyja nuo gyvenimo ir todėl vėl reikėjo ieškoti būdų iš susidarius 
sios būklės išeiti. Kiti vėl manė: valstybė, vien tik valstybė, turi čia 
viską tvarkyti. Jinai savo teisėmis ir jėga yra visagalė. („Der Staat 
als Uebermensch"1). Tiek mokyklų, tiek šeimos likimo tvarkymas — 
jos vienos dalykas. Ir pati Bažnyčia turinti pasiduoti valstybės galiai, 
jeigu jinai nerizikuoja iš viso būti išstumta iš gyvenimo. Kam bekal= 
bėti apie kažkokias šeimos, mokyklos bei Bažnyčios teises gyvenime, 
jeigu viskas valstybei palenkta? Vėl kiti, kaip sakysime K. V. Sloy, 
stojo ginti šeimos teisęs ugdyme. Kiti vėl, kaip G. Wyneken, manė 
geriausia būsią šeimą visai išjungti iš ugdymo reikalų sferos, nes šeima 
degeneracijos lizdas .. .2)

Galutinėje išvadoje susidarė keturi griežtai priešingi kovos fron= 
tai: vienas už šeimą, antras už mokyklą, trečias už valstybę, ketvir= 
tas už Bažnyčią. Nūdieniniai viešosios ugdymo organizacijos tipai 
įvairiose valstybėse, tiek Europoje tiek ir kituose žemynuose, sudaro 
patį iš įdomiausių tyrinėjimo objektų, nes patiekia gyvąją gyvenimiš= 
ką medžiagą bei duomenis kalbamuoju klausimu. Jeigu imti nagri= 
nėti ne dešimtmečio, o keliolikos šimtmečių! tuo klausimu literatūrą, 
tai pasirodo, kad ir šitas kelias nieko nežada ir naujo jis gali duoti 
tik tai, kad mes užčiuopsime šio istorinio ginčo pačią pirmąją užuo= 

•mazgą. Bet kas tuomi laimėta klausimo išsprendimui?
Dėl tos tai priežasties gali Būti suprantama, kodėl daugumas pa= 

čių pedagogikos profesorių, pedagogikos sistemos kursą dėstydami ar 
tos srities veikalus rašydami, stengėsi kaip galėdami su šiuo klausimu 
prasilenkti arba jeigu ne — tai pasisakyti už vieną kurią keturių mi
nėtųjų kovos grupių.

Tik vertybinė bei kūrybinė pedagogika, kaip visur taip ir čia, 
įnešė perversmą, kada jinai susiejo atskiras ugdymo funkcijas, su 
atskirais ugdymo veikėjais bei ugdymo institucijomis-, parodydama, 
kuri institucija kurių ugdymo funkcijų dominuojamai atlieka.

Išeities taškas klausimo sprendimui buvo rastas. Taigi, yos tik 
paminėtąjį siejimą bei daiktų sąryšį, kaip išeities tašką, turint galvoj, 
sunkusis klausimas: kam priklauso vyraujamas vaidmuo ugdyme — 
ar šeimai, ar mokyklai, ar valstybei ar Bažnyčiai — tuoj pajudinamas 
iš mirties taško; tuoj išnarpliojamas. Būtent*: ne viena kuri, o visos 
keturios pagrindinės ugdymo institucijos — vadinasi ir šeima ir mo-

x) Apie valstybę kaip antžmogį nušviečia: H. Kelsen, Der Staat als 
Uebermensch 1926. /

2) G. Wyneken, Die Schule und Jungendkultur, Jena 1913. 14 p., 
56 p., 86 p. Der Kampf um die Jugend. Jena 1920. 103 p., 276 p.
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kykla ir valstybė ir Bažnyčia — turi vyraujamų vaidmenį ugdyme, 
tik kiekviena iš jų kitu požvilgiu — z

1. šeimai priklauso vyraujamas vaidmuo auginime
2. mokyklai priklauso vyraujamas vaidmuo švietime
3. valstybei priklauso vyraujamas vaidmuo lavinime bei pro= 

tošiniame paruošime.
4. Bažnyčiai priklauso vyraujamas vaidmuo auklėjime.

1. Seimą yra pirminės ir pagrindinės, ir tai ne vien tik empyrine, 
bet ir plačiąja šito žodžio prasme, — patirties pasaulis bręstančiai 
žmogaus prigimčiai. Čia žmogus gauna ne tik gamtinę būtį, bet 4r 
visų savo kilniausių sielos polėkių pažadinimą bei kryptį. Ką motina, 
mylinti, kenčianti motina, savo kūdikiui duoda — savim pačia ir savo 
visais veiksmais tarsi parodydama gyvą įkūnytą gėrį čia, žemėje, — 
kas gali žodžiais išsakyti? O juk gi tai pati brangiausia, giliausia 
žmogaus patirtis, nes širdies bei sąžinės patirtis yra ne tik pirmykš= 
tiškesnė, bet ir ontolbgiškesnė, nerimastingesnė už proto patirtį, kaip 
kad įsisiūbavusios marių gelmės gaivalingesnės už perkūnijos bei žaibų 
viešpatavimą viršukalnėse, už šviesos gaivalų pasireiškimą žemėje.

Šeimos pasaulis — tiek daiktinė tiek kultūrine savo aplinka — yra 
gyvoji objektyvines patirties mokykla: čia ir iš čia prasideda išorinių 
daiktų bei gyvenimo pavidalų stebėjimas, gamtos ir įvairių gyvenimo 
apraiškų pažinimas. Viskas čia kažkaip savaime rįgauna tą natūralią 
ir kartu idealią ugdymo tvarką, atsakančią pumpuruojančiai vaiko pri= 
gimčiai, tvarką, kuri yra kiekvienos priešmokyklinės pedagogikos 
alfa: išorinio pasaulio palaimas, laikiškai imant, pirmesnis už savi= 
sąmonės plėtojimą, motinoS^bei moters, kaip gėrio atstovės, ugdomasis 
darbas — už vyro, kaip tiesos atstovo, darbą, kūno galių plėtojimas — 
už sielos galių plėtojimą, jausmo bei sąžinės ugdymas — už proto 
ugdymą etc. Turinys visur pirmauja prieš esmę bei f o r m ą.

Seimą išmaitina, išaugina pumpuruojančią vaiko prigimtį: tiek kū= 
niškai, tie morališkai. Šito maitintojos bei augintojos vaidmens iš 
šeimos niekas negali perimti, nes jokie dirbtinai sukurti ryšiai čia 
negali pakeisti natūralių kraujo bei dvasios giminingumo ryšių tarp 
vaikų — ugdytinių ir tėvų — ugdytojų.

2. Kiek šeima vyraujamai atlieka augintojos vaidmenį bei'auginimo 
funkciją ugdyme, tiek mokykla, atvirkščiai, — švietimo, įgytos bei 
įgyjamos patirties sūsistematizavimo, apipavidalinimo, sutvarkymo 
vaidmenį.

Esmė čia vyrauja prieš turinį. Tad apie prieštaravimą (la 
contradiction, Widerspruch) tarp šeimos ir mokyklos gali kalbėti ne= 
bent'tas, kas neskiria: prieŠginybės (opposition, Gegensatz) nuo 
prieštaravimo, kaip kad darė savo laiku Hėgelis, o po to — 
pastarojo pasekėjas Marksas. Priešginybė — išreiškia dviejų dalykų
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poliaringumą, abipusę, sangrąžinę trauką, papildymą, sanveikla, gi 
prieštaravimas — dyiejų dalykų tarpusavinę kovą bei naikinimą. Prieš= 
ginybč bei poliaringumas išreiškia Įtampą, o kur nėra Įtampos, ten 
nėra ir gyvenimo. Kalba gali eiti ne apie prieštaravimą tarp šeimos 
ir mokyklos, o apie abipusi papildymą, bendradarbiavimą, tarsi apie 
bendradarbiavimą širdies ir proto.

3. Jeigu šeima yra pirminės, pagrindinės patirties pasaulis, mokyk= 
la — vyraujamai patirties apipavidalinimo pasaulis, tai valstybė — 
yra vyraujamai patirties panaudojimo, realizavimo bei veikimo platus 
laukas. Niekas negali užvaduoti šeimos tiesioginiame jos ugdymo dar= 
be — auginime. Niekas negali užvaduoti mokyklos tiesioginiame jos 
darbe — švietime. Tas pats pasakytina apie valstybę. Parūpinti rei= 
kiamas profesinio darbo galimybes bei sąlygas, numatyti kiek ir kokių 
darbininkų reikia, darbininkus įvairioms profesinėms sritims parinkti; 
paruošti, paruošus profesiniu darbu aprūpinti, darbu aprūpinus, kūry= 
binius akstinus bei paskatinimus duoti, visus profesinius reikalus 
bendrai jungti bei derinti etc. — Štai šitų lygiai kaip ir visų kitų 
profesinių ugdymo uždavinių tvarkyme ir vykdme kas gali ar galėtų 
užvaduoti valstybę?

Seimą, kaip žmogiškosios gyvybės pažadintojo, nešėja bei pratę= 
sėja, yra gamtinių jėgų šaltinis bei davėja, mokykla yra vyrauja= 
mai tų jėgų apipavidalintoja5, valstybė yra vyraujamai tų jėgų 
aktualizuotoja: šeima suteikia pačias palankiausias sąlygas 
reikštis širdžiai ir yra vyraujamai gamtos atstovė, mokyklą — 
protui ir yna vyraujamai kultūros atstovė, valstybė — valiai 
ir yra vyraujamai civilizacijos atstovė ugdyme bei gyvenime.

Vadinasi, jeigu šeima yra vyraujamai gėrio vertybių turėtoja bei 
perteikėja ir yra vyraujamai augintoja, jeigu mokykla yra vy» 
raujamai tiesos vertybių turėtoja bei perteikėja ir yra vyraujamai 
švietėja, tai valstybė yra vyraujamai prilaikymo, žodžiu 
civilizacijos vertybių turėtoja bei perteikėja ir jai vyraujamai priklau= 
so su lavinimu susiję ugdymo uždaviniai.

4. Bažnyčia yra šventumo bei absoliutinių vertybių turės 
loja bei perteikėja ir jai vyraujamai priklauso auklėjimo vaidmuo. 
Šituo požvilgiu Jinai neužvaduojama. Ji čia vienatinė. Šventumo bei 
išganymo vertybės nėra nei vien gėrio bei būties, nei vien tiesos, nei 
vierf grožio bei meno vertybės, o deramas, teisingas santykis bei suti« 
kimas tarp šių trejopų vertybių ir kartu pastarųjų visatis, tad ir reli= 
ginės tikrovės negalima ieškoti bei lokalizuoti nei gamtinėj, nei kuHū= 
rinėj, nei civilizacinėj tikrovėj.

Sąryšio pagavimas tarp religinės tikrovės bei Bažnyčios iš vienos 
pusės ir kitų tikrovės sričių iš antros pusės yra Arijadnos siūlas išeiti 
ne tik iš pedagoginės, bet ir aplamai Jš viso gyvenimo problematikos 
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labirinto. Jaučiu, jog ne vienas iš skaitytojų, tokį tei'gimą išgirdęs, 
čia pat nusijuoks ir pasakys: „Tai atsiduoda mistika ir klerikalizmu. 
Juk tai nieko bendro neturi su gyvenimu!" O tuo tarpu tikreny= 
beje nėra kito g y v e n i m i š k e s n i o klausimo kaip Bažnyčios klau= 
simas, sprendžiant tiek pedagogines, tiek kultūrines, tiek socijalines, 
tiek politikes, tiek ūkines etc. problemas, nes Bažnyčios, kaip žmonių 
giminės. Dieviškosios Auklėtojos, problema, yra ne viena kuri 
paskira gyvenimo problema, o bendrai gyvenimo problemų visatis, pa= 
ties gyvenimo problema. „Bažnyčia privalo tapti moraline galybe, 
kuri vadovaus tiek ūkinei tiek socijalinei gyvenimo evoliucijai, vaistys 
Liniukams palikdama rūpintis techniškomis valdymo bei fstatimdavys= 
lės smulkmenomis".1) Skaitytojas tenemano, jog aš čia cituoju kokio 
nors viduramžių mistiko ar kokio mūsų dienų klerikalo žodžius: tai 
žinomo anglosaksų valstybininko Sir Stafford Crippso, kiek 
pamenu, buvusio D. Britanijos pasiuntinio Maskvoje, teigimas, tikriau 
— pamatinė tezė po šio karo pasirodžiusios knygos „Į krikščioniškąją 
demokratiją". Crippso iškeltoji, per kiekvieną knygos puslapį plėto= 
j am a mintis, kad Bažnyčia yra pati vyriausioji Žmonijos Auklėtos 
j a, darosi akivaizdi, vos tik mes pagauna m sąryšį tarp religijos ir 
kitų trijų pagrindinių gyvenimo sričių — gamtos, kultūros ir civilis 
zacijos. Gi šis sąryšis galima išreikšti ir apibudinti vienu sakiniu: 
religija vienija, derina ir gamtą ir kultūrą ir civilizaciją, išreiškia 
trijų pastarųjų sričių trejopą tarpusavinės bei sangrąžinės priklauso= 
mybės arba sąlygotumo, santykį ir, kaip tokia yra visumos, organiš= 
kūmo, nedalomumo, harmonijos, teisingumo, aplamai — gyvenimo, 
gyvybės pradas. Kultūra yra tiesioginis gamtos tikslas bei prasmė, 
civilizaciją^ yra ir gamtos ir kultūros tiktas bei prasmė, gi religija — 
pats aukščiausias tikslas bei prasmė: tikslas bei prasmė ir gamtos ir 
kultūros ir civilizacijos. Tarsi vaivorykštė juosia, vienija, vainikuoja 
jinai visas gyvenimo sritis, jungdama dangų ir žemę, laikų ir amžinybę.

Ne valstybė pirmykštiškesnė už šeima, o atvirkščiai: šeima, kaip 
gamtos bei paties Tvėrėjo institucija pirmykštiškesnė ir už valstybę, 
kaip civilizacijos instituciją ir už mokyklą, kaip kultūros 
instituciją. Valstybės kūrimo ir atsiradimo reikalas išplaukė tiek iš 
gamtinių, tiek iš kultūrinių akstinų. Taigi valstybė yra paskesnė ir 
už mokyklą kaip kultūrinę instituciją, nes šeima buvo švietimo insti= 
tucija bei atstovė jau tuo metu, kada organizuotos valstybės dar nėra 
buvę. Kas liečia religiją, tai čia reikia pasakyti: religija yra visų gy= 
venimo akstinų bei lyčių pirmykštis gemalas bei įščius. Tai mums pa= 
tvirtins šiandien kiekvienas sociologas. „Religija, sako Emile Durk* 
h e i m , vienas iš žinomiau'sių prancūzų sociologų, yra motinos įš=

Sir S. Cripps, Vers la democratic clirėtienne. Traduit par P. 
Gruėnais. Paris 1916. 9 p.
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čiūs, kuris slėpia savyje visus žmogiškosios kultūros gemalus“1). Tą 
pat patvirtins tokie sociologai kaip Graebner, Schmidt, A. L. Kroeber, 
C. Wissler, R. H. Lovie, A. Goldenwiese, J. Le Play etc. Kalbant apie 
religiją, prisimena Aristotelio žodžiai: Visuma yra pirmykštesnė už 
dalį. Religija, kaip visumos veiksnys bei akstinas, stovi gyvenimo pa* 
vidalų išsirutuliojimo ir pradžioj ir a t b a i g o j, būdama gyveni* 
mo evoliucijos Alfa ir Omega. Kultūra, sako prof. Georg Simmel ži= 
nomas socijologas, yra kelias nuo vientisos vienovės prie daugialytės 
vienovės. Gyvenimo evoliucija prasideda nuo religijos ir perbėg* 
dama 1. gamtinę, 2. kultūrinę, 3. civilizacine stadiją, vėl grįžta į 
religiją, kaip išdiferencijuotos daugialytės vienovės gyvąjį vidurtaškj. 
Trys pagrindiniai momentai — 1. gamtinis, 2. kultūrinis, 3. civili* 
zacjnjs gravituoja į religini momentą, kaip į gyvąjį, absoliutinį 
savo vidurtaškį. Šitas ketveriopas santykis, santykis 1. religinio pas* 
kui gamtinio, kultūrinio, civilizacinio ir vėl reljgnio momento ir t.t. 
išreiškia visuotinąjį gyvenimo ritmo dėsnį.

Tad: 1. Ar reikia atskirti Bažnyčią, religijos instituciją, nuo 
valstybės, mokyklos, šeimos bei jų reikalų tvarkymo? — Aišku, reikia, 
nes tai reiškia nesumaišyti, nesuplakti visumos su dalimis ar su viena 
kuria dalimi. 2. Ar reikia jungti Bažnyčią su valstybę, mokykla, 
šeima bei jų reikalų tvarkymu? — Aišku reikia, nes tai reiškia jungti 
dalis į visumą ir jas visumoj suderinti. Šitokiu klausimo pastatymu 
mes norime štai ką pasakyti: deramai, normaliai organizuotoj gyve* 
nimo bei viešojo ugdymo santvarkoj keturi pagrindiniai ugdymo veš* 
tėjai arba institucijos — Bažnyčia, valstybė, mokykla, šeima — turi 
veikti ir atskirai ir kartu, — atskirai — funkcijų pasidalinime bei jų 
vykdyme, kartu — pasidalintu ir vykdomu funkcijų suderinime. Taip 
kaip, sakysime, žmogaus organizme kaip tam tikroj visumoj, ve* 
getatyvinė organizmo sistema, cerebralinė sistema, motorinė 
sistema veikia ir atskirai ir kartu. Ir Šis tarpusavinės, sangrą* 
žinės priklausomybės bei sąlygstumo santykis dalių su dalimis ir dalių 
su visuma ir išreiškia organiškumo bei gyvybės pradą.

Kitos gi dvi galimos kraštutinės pažiūros, reikalaujančios arba vi* 
siškai atskirti arba nuplakti dalis su visuma, t. y., atkiras gyvenimo 
sritįs su Bažnyčia, yra du nesusipratimai, kurie ne tik daugiausia iki 
šioliai yra pakenkę sėkmingam viešojo ugdymo organizavimui, bet, 
kaip teisingai pabrėžia N. Berdiajevas, yra visų kultūrinių, politinių, 
ūkinių, soeijalihių etc. herezijų bei katastrofų šaknis.1).

(B. d,)

1) E. Durkheim, The Elementary Forms- of the Religious Life. 223 p. 
') N. Berdiajew, Der Sinn des Schaffens. Tubingen 1927. 364 p., 

368 p.,392 p. Pig. H. de Lubac, Le drame de I’humanisme athėe. 
Paris 1944. 174 sq.
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P. Maldeikis

KLASĖS BENDRUOMENĖS 
AUKLĖJAMASIS VAIDMUO

Kaip žmonių santykiavimas ir susigrupavimas sočialogiška prasme, 
nėra pripuolamas, o eina pagal tam tikrus dėsnius, taip ir jauno žmo= 
gaus socialinis vystymasis ir jo įaugimas į socialines formas ir dvasi
nes vertybes eina taip pat ne pripuolamai, o pagal tam tikrus dėsnius.

Pedagogikos mokslas, susekdamas bei naujai patirdamas tokius 
dėsnius, stengiasi juos praktiškai pritaikyti, kad auklėjimo procesas 
būtų sėkmingesnis, ir kad lengviau būtų galima pereiti nuo auklėjimo 
į auklėjimąsį. Vienas lokių naujaisiais laikais bandomų panaudoti 
faktorių yra bendruomenė. Kaip žinoma, mokykloje klasė jiėra pa= 
laida mokinių masė ar palaidas rinkinys; kiekvienoje klasėje^dėsnin= 
gai susidaro tam tikrais vidiniais ryšiais sujungta organizuota ben= 
druomene/ susidedanti iš mažesnių grupių, aukščiau ir žemiau stovim 
čių sluoksnių su savo vadais ir vidine drausme.

Klasė vaikui nėra pirmoji bendruomenė, ir vaikas bendruomeninio 
gyvenimo pradžią gauna bei jo pramoksta ne klasėje. Pirmoji vaikui 
bendruomenė yra šeima, kuri per visą vaikystę yra jo gyvenimo cent= 
ras ir kurios nariai jam yra visada Artimiausi, gėriausi, išmintim 
giausi. Vadinasi, šeimoje vaikas įauga į žmonių grupę, kurioje pagal 
jos narių vyresniškumą ir tarpusavio santykius jis užima tam tikrą 
vietą, vaidina tam tikrą-vaidmenį ir su kitais tos šeimos nariais skai= 
losi pagal tuos santykius, pagal kuriuos jis yra įaugęs į šeimos na= 
rių tarpą.

Tačiau vaikystės pabaigoje šeima vaikui tų ypatybių pamažu pra= 
deda netekti. Jis pradeda iš jos veržtis, net jos vengti. Jis pradeda 
vengti būti drauge su tėvais viešai, nebeina drauge su broftais į mo= 
kyklą, o suranda sau artimesnių draugų už šeimos. Tuo būdu vaikys= 
tės pabaigoje vaikas nuo tėvų šeimos atsipalaiduoja, ir tai yra tiks' 
linga. Atsipalaiduoja nuo tėvų šeimos, kad įaugtų į platesnę bendrup= 
menę, kad priaugtų platesniam bendravimui.

Tačiau tokiam platesniam bendravimui pagrindą sudaro šeima ir 
joje vaiko įgytas supratimas apie santykiavimą su aplinkiniais žmo= 
nėmis. Netinkamas auklėjimas Šeimoje, pvz., lepinimas, duoda vaikui 
klaidingą bendruomenės supratimą, apginkluoja jį nepagrįstomis pre= 
ienzijomis ir padaro jį bendruomenei netinkamą. Mokykloje dažnai
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patiriame, kad išlepinti vaikai nepajėgia (įsijungti į klasę, lieka vieni 
išdidūs ir užgaulūs ir dėlto vieniši. '

Naujų laikų pedagogika daug vilčių deda >į mokyklos bendruomenę, 
kurioje vaikai turi natūraliai ’įaugti į bendravimą su kitais ir patys, 
be viršinės prievartos pasisavinti tas Vertybes, kurias mes siekiame 
juose išugdyti. Bendruomenė padedanti ęšaugti doram vaiko laikys 
niuisi, nes čia jauno žmogaus valia palenkiama mažiems vaikiškiems, 
tačiau tvirtiems siekimams.

Tokiems ugdomiesiems .momentams klasės gyvenimas duoda dau= 
gybę progų, pvz., kai jiems duodami savarankiški uždaviniai, reika= 
laujama savarankiško darbo, jų įsijungimo į bendrą darbą. Juk kiek
vienas ’klasės dalyvis turi dalyvauti formuojant klasės nusistatymą 
įvairiais atžvilgiais, planuojant darbą, sprendžiant uždavinius. Klasėje 
iš kiekvieno reikalaujama bendruomenei paklusti, palenkti savo valią 
visumos valiai, savo nusistatymą derinti su bendraisiais reikalavimais, 
reikia sugyventi, laikytis ramybės, tvankos, atitinkamai elgtis, kjtiems 
padėti, juos užjausti. Toks niekada nesibaigiąs bendravimo procesas 
tarnaująs jaunuomenės auklėjimui. Čia išsidirbančios dorovinės nor
mos, pirmoje eilėje teisingumas, nes kiekvienas neteisingumas, pasi
reiškęs tiek vaiko žodžiais, tiek darbais, pvz., darbo vengimas, kitų 
išnaudojimas, yra greit kilų pastebimas ir pasmerkiamas. Tuo būdu 
vaikas patiria, kad kiekvienas jo negeras elgesys ar nusikaltimas, kaip 
kenkiąs bendruomenei, jį iš bendruomenės išskiria. t Todėl vaikas 
bendruomenėje turi įprasti daugiau paisyti savo žodžių, daugiau krei= 
pia į juos dėmesio, nes jis Čia turi greit pajusti kitų tiek teigiamą, 
tiek ir neigiamą jo vertinimą. Iš to kyla kitų gerbimas ir drauge 
sveiką savigarba. Tuo būdu bendruomenė išplėtoja ^vaikuose sveiką 
savęs gerbimą, kuris sudaro pagrindą jo morališkam laikymuisi. Ir 
ypatingai mokyklinė bendruomene vertinama kaip palanki aplinka 
vaiko teisingumui ugdyti, nes klasėje, o ypač žaidimuose bendri rei= 
kalai verčia jį laikytis ju pačių nusistatytų ar pasisavintų taisyklių.

Yra dar ir daug kilų toliau siekiančių siulijimų. Siūloma kartais 
ir pačią klasę ar net visą mokyklą paversti maža mokinių savivaldybe, 
kur auklėjimas jau savaime taptų auklėjimusi.

Tačiau taip šiuos auklėjimui palankius momentus iškeliant, reiškia. 
nepamiršti ir tų auklėjimui nepalankių momentų, kuriuos sukuria ta 
pliti bendruomenės dvasia.

Visiems mokyklos darbininkams yra gerai 'žinoma, kad atskiros 
klasės nėra tarp savęs vienodos kaip savo pažangumu, taip ir tvarkin= 
gurnu bei drausmingumu ir, pasakyčiau, savo kryptimi. Klasės, at= 
rodo, susideda i’š tokių pat mokinių, tokių pat vaikų, tačiau jose (įsigali 
toli gražu ne tokia pat nuotaika darbo, tvarkos bei elgesio atžvilgiu, 
nevienoda susidaro klasės kryptis. Taigi, iš tų pačių mokinių susidaro
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nevienodos klasės bendruomenės. Ir jo-s formuojasi toli gražu nevi= 
sada mokyklos pageidaujama kryptimi ir pagal mokytojų daroma ar 
bent norimą daryti įtaką. Klasės nuotaikai susidarant, sprendžiamos 
reikšmės yra pati gyvoji klasės medžiaga ir tai dar ne visa klasė, o 
tik jos aktyvesnioji dalis, stipriau pasireiškią ir įtakingesni indjvidai. 
Klasės nuotaiką formuoti visada pradeda tie, kurie gali kuo nors ki= 
tiems užimponuoti. O jaunesniems vaikams, kaip žinome, nemaža 
imponuoja jėga ir mokėjimas pasirodyti bei krėsti išdaigas. Todėl 
pradžios mokyklos klasėje daugiausia įtakos įgyja didesni, turį dau= 
giau jėgos, apsukrumo ir patyrimo mokiniai. Ir čia, daugelio moky= 
tojų nelaimei, svarbiausią vaidmenį vaidina klasėje ir visos klasės 
nuotaiką formuoja negatyviausio nusiteikimo mokiniai. Tie, kurie 
blogiausiai mokosi ir apskritai mažiausia teturi intereso mokykla ir 
jos darbu ir su ja neprogresuoja, — tie sėdi kiekviename skyriuje 
po porą metų, būna peraugę ir savo ūgiu ir jėga toli prašoka gerai be= 
sumokančius mokinius, kurie mokyklą baigia gana jauni. Sėdėdami 
ilgus metus mokykloje ir nebūdami susidomėję ir užimti mokyklos 
darbu, jie daugiau domisi nuotykiais ir įvairiausiomis gudrybėmis ir 
savo išdaigų žinojimu toli pralenkia gabesniuosius, tačiau amžiumi 
daug jaunesnius klasėje geriausiai besimokančius ir geriausio elgesio 
mokinius. Tokie nepažangūs ir peraugę mokiniai paprastai nenusi* 
pelno didelio mokytojo palankumo. Ir jie patys tai gerai žino, nes 
dažnai iš jo gauna nemalonių, priekaištaujančių pastabų, nesmagių 
palyginimų. Savaime suprantama, kad tokie nesmagūs pergyvenimai 
neišugdo jame palankumo mokytojui. Todėl jo išdaigomis bei gudry* 
bėmis klasėje įgyta įtaka lengvai nukrypsta prieš mokytoją. Mokyto* 
jas tokioje klasės nuotaikoje tampa klasės priešas, kuriam galima ir 
meluoti ir šiaip jau nevertas kurios nors pagarbos. O toks mokinys 
tampa klasės didvyriu, nes jis gali pasakyti ir savo laikymusi paro= 
dyti, kad ir mokytojas jam nedidelis ponas, kad mokslas ir mokykla 
jam nesvarbūs, kad jis sugeba atsistoti aukščiau visų mokyklos rei* 
kalavimų, kad jis išdrįsta ir mokytojui atsikirsti. Taip ir susidaro 
Marko Twaino vaizduojamas Tonio Sojerio tipas, kurio įvairūs vari* 
jantai dažnai demoralizuoja mūsų pradžios mokyklas.

Žinoma, būtų vienašališka tvirtinti, kad klasėje vadovaujantieji 
fiziškai tvirtesni bei pajėgesni mokiniai visada būna negatyviausios 
nuotaikos. Pasitaiko prasikišančių tiek savo fiziniu pajėgumu, tiek 
mokykliniu pažangumu ir labai pozityvios krypties mokinių. Tokių 
pavyzdį mums pateikia Amičis savo „Širdyje", kur klasei vadovaująs 
Garonė, būdamas tvirtesnis ir dviem metais labiau subrendęs už kitus, 
klasę veikia labai pozityvia linkme: jis yra tikras klasės fizinis ir 
moralinis vadovas ir sutvarko kiekvieną išsišokėlį.

Ir savo pradžios mokyklos klasėse rasime vieną ar kitą pfasikišan*
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čius mokinius, kurie dėl savo didesnio fizinio ar dvasinio subrendimo 
paima savo įtakon visą klasę ir daugiau ar mažiau jaučiasi joje dik
tatoriais. Kuris tipas yra jų tarpe dažnesnis: Tomas Sojeris ar Gą= 
rone? Mokytojai, ypač dirbę miestuose, atsakys, kad daug dažnesnis 
yra Tomo Sojerio lipas, nes pažangūs ir geri vaikai anksti baigia mo
kyklą, nepergyvena vidinio reikalo nusistatyti prieš mokytoją ir todėl 
būna blogesnių mokinių nemėgstami, pravardžiuojami kalikais, moky* 
tojo pataikūnais ir pn. Gi klasės atsilikėliai savo klasėse būna per* 
augę, todėl savo didesniu gyvenimišku patyrimu bei drąsa įgyja di= 
desnę įtaką.

Todėl klasės bendruomenė pradžios mokyklos mokinių, amžiaus, 
jei ji formuojasi savaime ir mažiau tejaučia mokytojų įtaką, toli gra= 
žu nevisada susiformuoja kaip pazityvus auklėjimosi veiksnys. Dau* 
giau neigiamos krypties yra ir pats augimo, brendimo laikotarpis. 
Vaikystės pabaigos ir paauglystės pradžios idealas ir labiausiai seka* 
mas vadovas yra Robinsonas Crusė, toliau Cooperio' medžiotojai 4ir 
K. May dykumų herojai. Iš jaunimo labiausiai mėgstamos literatūros 
ir iš kitų ją šiuo melu labiausiai mėgstamų dalykų žinome, kad šiame 
amžiuje daugiau imponuoja tokie dalykai, kurie nevisada derinasi su 
mokyklos siekimais.

Savarankiškai, be pašalinės įtakos besiformuojančioje grupėje (apie 
12 mt.) centrinis faktorius yra nuotykiai ir lenktyniavimas. Jie lenks 
tyniauja skambindami be reikalo svetimi) durų skambučius, daužyda
mi negyvenamų patalpų langus, lankydami svetimus sodus, medžio* 
darni svetimas kales ir daugybę kilų žygdarbių, apie kuriuos tėvai ne* 
turi nė supratimo. Tokių žygdarbių herojai tampa ir klasės herojais.

Panaši padėtis tęsiasi ir pirmoje paauglj»slės pusėje, vienetės psi* 
chologės II. Hetzer pavadinloje negatyviąja faze, kada augąs žmogus 
yra labiausiai prieinamas neigiamoms bei destruktyvioms įtakoms.

Todėl savaime besiformuojanti klasės bendruomenė nevisada gauna 
pozityvią kryptį ir nevisada yra pozityvus auklėjimo veiksnys.

Pakreipti tą bendruomenę pozityvia kryptimi yra reikalingas auk* 
lėtojo įsikišimas, auklėtojo įtaka, kuri nugalėlų bei neitralizuolų pa* 
čioje klasėje besireiškiančias destruktyvias įtakas.

Tačiau, kaip iš praktikos žinome, auklėtojui nevisada lengvai pa= 
vyksta, nes nevisada ir auklėtojas yra klasės dvasinis vadovas. Klasei 
vadovauti gali tik tas, kas sugeba būti jos autoritetu, kas sugeba klasę 
paskui save patraukli, jai užimponuoti kaip asmenybė. Praktiškai 
dažniausiai pozityvą klasės nuotaika ir jo kryptimi džiaugiamasi tada, 
kai jos priekyje atsistoja imponuojąs kaip asmenybė ir veiklus auklė* 
tojas. O jei auklėtojas didesnio veiklumo neparodo, tai 11—VII kla* 
sese dažniausiai susikuria ne ta nuotaika, kurios mokytojai pageidau* 
tų, ir joms vadovauja ne tie mokiniai, kuriais mokykla didžiuojasi.
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Klasėje neretai didesnį autoritetą įsigyja jos seniūnai, su kuriais 
dėl jų oficialaus mokyklos pripažinimo klasė ima daugiau ar mažiau 
skaitytis. Apdairus auklėtojas gali klasę paveikti, kad klasės seniūnu 
lapių geriausi ir tuo pačiu pozityviausi mokiniai. Per juos vėliau 
galima veikti ir visą klasę, padidinant jos imlumą intelektinėms, mo= 
Falinėms ir religinėms vertybėms. Priešingai įvyksta tada, kai dėl 
mokytojų neaktyvumo klasė nueina savo keliu. Tada bendruomene 
gali tapti ir neigiamu reiškiniu. Pasitaiko gimnazijose klasių, kuriose 
susikuria nusistatymas vengti viso to, ką mokyklą teikia. Neretai kla= 
sė> ima didžiuotis ir savo renomė kurti tuo pagrindu, kad jos mokiniai 
nesimoko arba, jų žodžiais sakant, „nepersistengia", ima sabotuoti 
tvarką, padorumą, pašiepti religingumą. Taip kartais susikuria klasės 
bendruomenės pagrindu mokinių ateičiai labai žalingas ir visuomenei 
nieko gero nežadąs, neko pozityvaus savyje neturįs nihilistiškas židi= 
nys, kurio kryptis — pasireikšti kuo nors neigiamu ir tuo padidinti 
tiek visos klasės, tiek joje esančių atskirų narių renomė.

Tokios klasės bendruomenės yra mokyklos darbo nepasisekimai, 
tariant, nelaimingi atsitikimai, už kuriuos tačiau mokykla yra alsa= 
kinga prieš tėvus ir visuomenę. Tai usnėmis užleista geros žemės dir= 
va, kurioje dėl daugybės piktžolių niekas gera nebeauga. Norint gi, 
kad dirvoje užaugtų geras pasėlius, reikia’ją gerai išarti, nekartą žag
re jos žemę apversti ir geros rūšies sėklą pasėli. Pačiai sau paliktoje 
dirvoje niekada javai netarpsta, nors ten žemė ir geriausia būtų. Pa= 
našiai .ir pati sau palikta ir jokios pozityvios įtakos negaivinama klasė 
nelabai kada ką nors džiugins. Klases pozityvumas ir didelis darbine 
gumas retai išauga pačioje klasėje savaime. Juos reikia pažadinti. O 
tai turi atlikti tie, kurie tą uždavinį pasiima. Veiklus auklėtojas, stipri 
jo moralinė asmenybė, mokytojų religiškai pozityvus nusistatymas ir 
kapeliono augančių žmonių psichologijos žinojimu pagrįstas religinis 
veiklumas — yra tie pagrindiniai veiksniai, kurie savo įtaka pagauna 
ir nuteikia klasės vadus ir daro pazityvią ir klasės bendruomenę. Kaip 
visos mokyklos, taip ir atskirų klasių moralė nėra vieno kapeliono 
reikalas, ir už ją atsako ne jis vienas. Už atskirų klasių moralinį būvį 
yra daug atsakingesni klasių auklėtojai negu kapelionas.

Už klasės dvasinį niveau yra atsakingi visi mokytojai, kurie joje 
dirba, tačiau didžioji atsakingumo dalis tenka auklėtojui. Veiklus 
auklėtojas gali sukurti tokią klasėje dvasią, kad tokia klasė gali tapti 
labai vertinga mokinių bendruomene, kuri nuteikia pozityviai atskirus 
jos narius ir nustato jų laikymosi kryptį ne tik mokyklos sienose, bet 
ir privačiame jų gyvenime. Tokia klasės bendruomenė yra viena ver= 
tingiausių auklėjimo priemonių, nes ji sėkmingai perveda mokinį iš 
kilų auklėjimo į kolektyvų auklėjimąsi.
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Dr. Z. Danilevičius 

GYDOMOSIOS PEDAGOGIKOS GAIRĖS
Štai, ir dar kartą šauksmas: pedagogai ir medikai turi bendradar= 

biautit Ypatingoji šito bendradarbiavimo -sritis yra gydomoji pedago
gika. To bendradarbiavimo svarbą įrodys šios temos išvystymas. Ta 
proga norėčiau mesti kaltinimą gydytojams. Ligi šiol jie pertoli stovi 
nuo savo medicininiai visuomeninių uždavinių, kaip štai ir šitas — pa* 
gelba pedagogams auklėjimo darbe. Jei šiandien gydytojo idealas yra’ 
daugiau apsaugoti nuo ligos, negu gydyti, tai šitos profilaktinės už* 
duoties nemaža dalis bus kaip tik — gydomoji pedagogika. Nors, 
kaip matysime, medikas vienas toje srityje be pedagogo nieko efek* 
tingai negali atsiekti.

Kuo gi užsiima gydomoji pedagogika? Tai mokslas apie auklė
jimą ir mokslinimą individų, kurie savo psichine verte nėra norma* 
lūs, kitaip sakant — apie psichopatologinių individų auklėjimą. Tad 
gydomosios pedagogikos objektas yra — psichiniai nepilnavertis auk* 
lėtinis. Tokių esti nemaža. Svarbiausia — nevisada jų auklėjimas yra 
beviltiškas, ypač jei jie laiku pakliūva j tinkamo auklėtojo rankas. 
Šio žurnalo pirmame numeryje esu kalbėjęs apie atskiras psichologi* 
nių individų rūšis, ir tada jau užsiminiau, kad yra labai svarbu laiku 
ir tinkamai imti jų ydas koreguoti, būdą lenkti ir normalaus vysty* 
mosi kliūtis šalinti.

Trumpai peržvelgkime psichologinių būklių klasifikaciją. Pirmoji 
grupė būtų — funkcinjų sutrikimų sritis. Jie susidarę dėl tam tikrų 
išorinių sąlygų, aplinkos veikimo ir neretai pagrinde rasime sveiką 
prigimtį. Palyginti galima su medeliu, kuris yra visai normalus, ta* 
čiau išaugęs šalia didelio mūro, kuris ir saulę nustelbia ir šakoms 
skleistis neleidžia. Antroji grupė — organiniai sutrikimai, įgyti bėgy* 
venant, dėl ligos ar sužalojimų: palyginimas — medelis su nukirsta 
viršūne ar palūžusiu liemeniu. Gyvenimiškas pavyzdis: — navikas 
smegenyse, trukdąs normalų smegenų darbą, arba psichinės būklės 
pasikeitimas po sunkaus randijančio smegenų uždegimo, parkinso* 
nizmas ir t.t. Trečiajai grupei tektų priskirti įgimtuosius organinius 
sutrikimus. Medicininis pavyzdys: — įgimtoji sįlpnaprotybė, paveldės 
tos psichinės ligos, kaip šizofrenija, paveldėtos sifilitinės smegenų at= 
mainos, alkooliškasis paveldėjimas, hydr'ocefalus — galvos vandenligė 
ir t.t. Tiesa, nepaminėjome pirmosios grupės pavyzdžių: — tai būtų
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lengvi budo ar valios nenormalumai, o dažniausiai įvairios neuras= 
tenijos rūšys.

Prieš kalbant apie gydymosios pedagogikos metodus, tektų pir
miausia akcentuoti psichines būklės diagnozavimo — nustatymo svar= 
ba. Iš tikro turėtų kiekvienas į auklėtojo rankas pakliūvąs auklėja= 
masis pereiti šitos.diagnozės sietą. Diagnozė čia įmanoma tik po tam 
tikros observacijos — stebėjimo eigoje. Diagnozuoti tenka dažniausiai 
auklėtojui, jeigu jau anksčiau nėra pastebėta špimoje, kad vaikas yra 
nenormalus. Vienu ir kitu atveju gydytojas būna reikalingas, tačiau 
tik kaip patarėjas — konsultantas. Dažnai, ypač mažesni psicholo
giniai pakitimai, esti sunku pažinti net ir ilgokai auklėtinį bestebint. 
Sunkiais atsitikimais esti labai ryškių, iš karto į akis krintančjų 
simptomų. ’

Svarbesnieji psichopataloginių būklių 'simptomai yra būdingi at= 
skiroms tų būklių grupėms ar net atskiroms ligoms. Tačiau yra ir eilė 
bendrų simptomų visoms ar bent labai didelei daliai psichopatolo= 
ginių.sutrikimų grupių.

Vienas svarbiausių simptomų yra — inteligencijos stoka. 
Čia inteligencija suprantama: amžiui ir išlavinimui atitinkantis oriem 
tavimasis laike, erdvėje ir įvykiuose. Labai ryškus būūna būdo la= 
biliŠkumas su palinkimu į nenormaliai didelius svyravimus tarp apa= 
tiškumo — sustingimo ir eretiškumo — didelio įsijautrinimo. Nesai
kingas pasidavimas jausmams: nenormalus juokas, verksmas, pamal= 
durnas, pyktis ir 1.1. Psichinis nepajėgumas skiriamas į tris laipsnius:) 
1. pilną idijotiškumą (tokie, kurie neperžengia normalaus 3=jų metų 
vaiko psichinio išsivystymo laipsnio), 2. imbeciliškumą (kai atitinka 
vos 7=nerių metų normalaus vaiko psichikai) ir 3. debil?škumą (kai 
neperžengia dešimties metų vaiko inteligencijos). Išsivystymo laipsniui 
tirti yra eilė būdų. Naudojami vadinamieji lestai (vienetai) — pavie= 
niai ir grupiniai. Ranschburgo testas, sakykime, remiasi asociacijo= 
mis: — į tam tikrą žodį jis prašo išvardinti giminingą sąvoką, pvz. 
— šviesa — lempa, ir 1.1., Moeller siūlo metodą, pagal kurį duodama 
tiriamajam surasti lengvų pasakėčių pritaikomą ar idėjinę mintį ir 
pan. Vienas vertingiausių yra Benet — Simono testserijų metodas, iš= 
einąs iš gyvenimo stebėjimo ir statąs tam tikrus praktiniai gyveni= 
miškus uždavinius tiriamajam. Teisingi atsakymai vertinami pliusu, 
o klaidingieji — 'minusu. Iš pliusų ir minusų sumos randamas išsi= 
vystymo laipsnis. Praktiniai tyrimai galima skirti į psicholechninius, 
psichologinius ir pedagoginius. Visada greta tyrimų turi eiti prag= 
matinis stebėjimas. Psichopatologiniai tipai būna labai sugeslibiliški, 
pasiduoda sugestijai. Jutimų sritis gali lengvais atvėjais būti ir visai 
nepakilusi. Dažnai pastebimas palinkimas į nusikalstamumą. Etinis 
vertės pajutimas būna visad sutrikęs. Tolimesni įdomūs simptomai
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yra: a) pagal Gall, Lambroso, Lavater — tam tikri vęido išraiškos ir 
kaukolės struktūros — formos pakitimai, pvz. mikro= ir makrocefalia, 
asimetrijos (bokšto galva ar hydrocefalus), b) vidinės sekrecijos liaukų 
sutrikimai, kaip kretinismas, c) konstitucinės patologijos, kaip mongo= 
lizmas ir 1.1., d) liaukų koreliacijos sutrikimai — infantilizmas, ne= 
normalus ūgis, dažnai surišti su psichiniu infantilizhiu, e) fazinis su= 
stingimas, psichoseksualiniai sutrikimai, f) ligos kaip chorea (šv. Vito 
šokis), tikas ir 1.1., g) lytiniai iškrypimai, pirmoje eilėje onanizmas, 
h) kalbos sutrikimai, mikčiojimas ir 1.1., klausos sutrikimai ir pan.

Įgimtojo psichopatiškumo pagrinde, kaip nekartų minėjome, daž= 
nai esti tėvų alkoholizmas, narkomanijos ir sifilis.

Ar yra daug vilčių psichiniai derektingus tipus pataisyti? Atsaky= 
mas yra sudėtingas, Pirma — funkcinių sutrikimų srityje yra dau= 
giausia galimybių. Antra — nedidelio laipsnio organinės psichopati= 
jos, jei jos gana anksti diagnozuojamos, duoda daug vilčių j pagijimą. 
Trečia — sunkių psichopatijų atveju yra galima ir svarbu ekskliu* 
duoti bent kenksmingiausius ir pavojingiausius simptomus, o taip pat 
išlaikyti individų tokioje būklėje, kad jis bent nebūtų reikalingas 
nuolatinės priežiūros. Ketvirta — pagaliau pati diagnozė yra svarbi 
tuo, kad visai nepagydomi atsitikimai, tuo labiau, jei jie gali būti vi= • 
suomenei pavojingi, laiku būtų išskiriami ir izoliuojami. Tačiau reikia 
pasakyti, kad lengvųjų, ypač funkcinių formų būna kaip tik itin 
daug, o tos formos esti dažnai net visai pagydomos, tad, bendrai 
imant, gydomoji pedagogika gali labai daug padėti. Tuo pačiu ji yra 
svarbus mokslas. Medicininės priemonės koreguoja kūninius defektus, 
auklėjimo priemonės — dvasios ir būdo savybes, specialios mokyklos 
vysto atsilikusį protų, ' tinkamos ir lengvos profesijos ar amato pa= 
rinkimas padaro ir psichopatų naudingu visuomenės nariu; apsaugo= 
jimas nuo pajuokos, žiaurumo ir nesupratimo sutrukdo vystytis įvai= 
riems naujiems psichopatologiniams kompleksams.

Įdomi ir moderniosios gydymosios pedagogikos istorija. Naujieji 
laikai, lyginant su viduramžiais, atnešė daug supasaulėjimo ta prasme, 
kad iš metafizikos daugiau mestasi i apčiuopiamuosius konkrečius 
dalykus. Tuo labiau vėlesnieji periodai yra ypač psichologijos ir peda- 
gogikos mokslus pakreipę į grynai empyrinius, induktyvinius kelius. 
Gydomoji pedagogika yra prasidėjusi iš susirūpinimo labdaros ir glo= 
bos idėjomis. Pirmiausia pradėta galvoti apie pagalbų jutimų srities 
ligoniams: akliems, nebyliams, kurtiems ir pan.. Vi ves siūlė akluo= 
sius lavinti muzikoje, pynime krepšių, įvairių rankdarbių srityje. 
18=tame šimtmetyje Niesen'as Vokietijoje, o Have — Prancūzijoje ir 
Rusijoje steigė aklųjų raštą. Benediktinas Pecho de Ponce pirmasis 
pradėjo steigti Ispanijoje kurčių=nėbylių mokyklas. Abbė de 1‘Eppe tą 
patį pradėjo Prancūzijoje. Heinicke tokias mokyklas kūrė Vokietijoje.
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Protiniai .atsilikusius lavinti pirmasis sumanė Peter Jordan dar 16= 
tame šimtmetyje. Vėliau teoriniai daug apie tai rašė Comenius. Pesta= 
lozzi ėmėsi kretinų auklėjimo. Dursch yra daug rašęs gydomosios 
pedagogikos temomis. B. Overbergas bandė įrodyti pasaulėžiūrinio 
auklėjimo reikšmę psichiniai menkaverčiams. Šveicarų gydytojas Gug= 
genbuehl, toliau kunigas Probst, Karl Rolfus ir kiti kūrė specialias 
mokyklas psichiniai defektingiems. Reikia nepamiršti didelių nuo= 
pelnų Jono de la Salle, saleziečių kongregacijos įkūrėjo. Popiežius 
Inocentas X pradėjo raginti sušvelninti režimą kalėjimuose, užtat įvesti 
ten auklėjimą. Ta pačia prasme veikė kvakeris W. Penn ir Anglijoje 
— J. Howard (1790). Jeremias Gotthelf ir Selma Lagerloef iškėlė 
reikalą daugiau rūpintis našlaičių ir benamių globa ir auklėjimu. Ypač 
daug pasiaukojimo yra parodęs vyskupas Michaelis Wittmanas. ln= 
dustrijos klestėjimo laikotarpis yra iškėlęs reikalą apsaugoti jaunus 
individus, o tuo labiau psichiniai menkaverčius nuo fizinio išnaudo= 
jimo darbovietėse, ypač gi reikalą duoti jiems tinkamas profesijas ir 
mokyti amatų.

Pagrindiniai gydomosios pedagogikos metodikos principai dažnai 
nesiskiria nuo normaliosios pedagogikos principų, bet vis dėlto eina 
visai savitu, specifiniu keliu. Dažnai tie patys principai būna įvilkti 
tik į kitas formas. Sakykime, psichiniai menkaverčiams aiškinimas 
turi būti itin paprastas, lėtas ir elementarus, nežiūrint kad liestų tuos 
pačius dalykus, kaip normalioje mokykloje. Taip pat pavyzdžiui, apa= 
t'iškiems, silpnapročiams ligoniams tektų dėstyti viską rišant su jų 
instinktų siekiais, kad jiė būtų suinteresuoti suprasti ir atminti. Jau 
matome, kad tenka rinktis ir pritaikinti daugiausia mokymo priemo= 
nes, kadangi dėl specifinių psichikos pakitimų daugelis normaliųjų 
priemonių lieka neveiklios. Bendrieji metodai skiriami į pagrindines 
grupes: a) auklėjimo ir mokymo principai, b) negatyvinės auklėjimo 
priemonės, c) gydymosios aplinkos sudarymas ir d) pamokymai, valios 
ir dvasios formavimas.

A. Gydomosios pedagogikos auklėjimo ir mokymo principai.

Svarbiausias gal būtų — instinktų ir polinkių tvarkymas ir palen= 
kimas valiai. Instinktų pažinimas siektinas per psychoanalyzę. Daug 
raštų apie šitą sritį randame mediciniška1=psichologinės charakterolo= 
gijos veikaluose, ypač pas Foersterį. Stengiamasi sutvardyti vadina= 
mąją psychofizinę energiją. Dažnai, sakysime, instinktų, gaivalinių 
polinkių labiliškumas, pareinantis nuo bendros hyperergijos, iššaukia 
įvairias ydas, kaip prievartinį norą vogti — kleptomaniją, o kova su 
kleptomanija sėkmingiausiai įmanoma įsigijimo ar praturtėjimo ins= 
tinktą pedagoginėmis priemonėmis slopinant. Tenka, žinoma, ir prie= 
šingai — instinktus skatinti, tada, kada jie būna nenormaliai ne=
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jautrūs, o pats ligonis sustingimo ir apatijos būklėje, visai be noro 
veikti ar ką daryti. Esama instinktų, kuriuos tenka visai naikinti (ne= 
gatyvinįs kelias), esama ir tokių, kurie patys iš. savęs indeferentiški, 
bet svarbūs, laip kitų instinktų kėlėjai, su kuriais jie surišami, saky= 
kime — noras žaisti, veikti, noras būti garbingu (pasirodyti?), noras 
kąnors turėti, įsigyti nuosavybėn, gauti; kartais tie instinktai būna 
geri paskatintojai visai kitiems psichikos veiksniams.

Antrasis principas yra — darbo mokyklos principas. Bedirbant 
atsiekiama trys teigiamumai: sudominama darbu iš viso, gyvenimišku 
keliu prieinama prie gausiau asocijacijų rišimo sąvokų sudarymo ir 
paruošiama dirva profesijos ar amato pamėgimui ir pasirinkimui.

- Labai svarbu yra mokyti ir auklėti priduodant kiekvienai sąvokai 
ir reikalavimui prasmingumo ir konkretumo. Geriausia jei čia taip 
pat įjungiami visi pojūčiai, kuriais tik galima mokomasis daiktas ar 
pavyzdys pajusti.

Kad mokykla iš viso turi atlikti įprastąsias tėviškės sąlygas, yra 
aišiku. Gydomoji pedagogika gi reikalauja ypatingo įgimtųjų — tėviš= 
kės sąlygų atgaminimo, kaip priemonės apercepcijoms ir asociacijoms 
palengvinti. Mokykla defektingam mokiniui turėtų visada būti ypa= 
tingai miela ne vien savo išorinės išvaizdosir įrengimo forma, bet kai= 
po židinys, kuriame auklėtinis jaučiasi savas ir nevaržomas.

Defektyviniam vaikui yra reikalinga ypatingai gerai individualiai 
prisitaikinti. Negalima čia nusistatyti bet kokio bendro plano ar šab= 
lono. Pas vienus reikia daugiau ta savybė skatinti, kita gi stabdyti, 
o pas kitus gal visai priešingai. Tad individualus priėjimas prie 
kiekvieno mokinio gydomojoje pedagogikoje yra būtinas.

Esu viename straipsnyje šiame žurnale kalbėjęs apie aplinkos įtaką 
psichiniam vaiko vystymuisi. Gydomosios pedagogikos metodų prin= 
cipų tarpe svarbią vietą užima kaip tik aplinkos — milieu — klausi= 
mas. Dažniausiaj gyvenime randame, kad arba defektyvieji yra to= 
kiais pasidarę dėl netinkamo milieu, arba tas milieu jų stovį blogina 
ir tuo labiau auklėjamąjį darbą trukdo; neretai, ypač našlaičių gy= 
venime, randame, kad vaikas jokio milieu neturi. Tad svarbu yra 
visai nutraukti ryšis su senuoju neigiamuoju milieu ir sudaryti visa^ 
naujas milieu, iš kurio kartais vaikas visai nebeišleidžiamas. Ypač 
yra stengtinasi, kad visa, kas pamokančio auklėtiniui perteikiama, 
būtų patiekta visai nejučiom, lyg ne jam taikant, bet savaimingai įpi= 
uant į jo buities aplinkų. Sakykime, Fenelonas yra puikiai auklėjęs 
savo auklėtinį herzogą Liudviką Burgundą, kurdamas jam eilę pasa= 
kėčių, kurios buvo labai pamokančios ir vis dėlto ne „pamokslai*, 
o savaime, kaip milieu dalis sunkėsi į auklėtinio sielą.
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B. Negatyvosios gydomosios pedagogikos priemonės.
Bendroji pedagogika pripažįsta daugiau pozityvines priemones. 

Verčiau yra skatinti grožio ir garbės pajautimą, o melo if niekiškumo 
šlykštumas savaime pasirodys. Tai pavyzdys tinkąs normaliai peda= 
gogikai. Defektingųjų auklėjime neretai tenka pirmiau negerovės iš= 
rauti, šalinti, nes jos neleidžia pozityviems pradams reikštis.

Pirmoje eilėje yra raulini aplinkoje gludį negerumai; toliau tie, 
kurie priklauso pačiai auklėtinio psichei.

Labai svarbu yra pašalinti įvairius menkavertiškumo, kaltės pa= 
jautimo ir pan. kompleksus, apie kuriuos jau esu ankstyvesniuose 
.straipsniuose kalbėjęs. Priemonės būna 'įvairios, kariais baudimas, 
kartais sugestija (Bechterev) ir net hypnozė, ©dažniausiai — paskati= 
nimai ir paraginimai.

Motina yra be galo svarbi auklėjime. Ji, anot Pestalozzi, ne tik 
šildo, bet iir šviečia. Be motinos daug daugiau sugenda, negu iš tarpo 
lų, kurie netenka tėvo. Tačiau kartais motina gali turėti labai didelę 
neigiamą įtaką, jei ji pati turi daug neigiamų savybių. Nervuota, hys= 
tėrikė, etiškai nedora, pasileidusi motina, yra daug blogiau, negu jos 
visai neturėti. Tad būna atsitikimų, kad netikusią moliną tenka nuo 
auklėjimo šalinti.

Bausmė, kaip viena iš negatyvinių priemonių, yra labai diskutuo= 
tina. Daug daugiau tenka ir čia priskirti nuopelnų izoliacijai iš se= 
nojo, netikusio milieu, sugeslyvinėms priemonėms ir pamokymams. Iš 
viso tenka atsisakyti nuo visų absoliutine prasme negatyvinių prie= 
monių, negatyviškumą tepripažįstant tik reliatyviai.

C. Naujo ir tinkamo auklėjimui milieu sudarymas.
Negana pašalinti kenksmingus aplinkos faktorius, jų vieton reikia 

kąnors naujo sukurti. Anot Pestalozzi milieu turi du faktorių: objek= 
tyvinį — išorinį ir subjektyvinį— vidinį. Tenka kreipti dėmesį į abu. 
Išorinės aplinkos keitimas gali būti suprastas labai plačiai. Pirma — 
paliekant auklėtinį jo esamoje padėtyje ir stengiantis pakeisti aplinką. 
Paskaitos, misijos, švietimas, patarimai — visa tai gali pakeisti aplin= 
kos žmones ir jų elgesį. Jei tas negalima, dažnai reikalingas auklė= 
tinio išėmimas iš tos aplinkos ir kartais net labai ilgas laikymas už= 
daroje auklėjimo įstaigoje, kurioje sudaroma visai nauja, galimiausiai 
teigiama auklėjanti įtaka.

Vidinis milieau kuriamas iš naujo įdiegiant naujas pažiūras į patį 
save, į gyvenimą ir į žmones. Tai yra praktiškai kova su liguistomis 
ię kenksmingomis autosugestijomis ir iškrypusiais ar amoraliais įsi= 
tikinimais ar papročiais.

Pagaliau pati įstaiga, kurioje defektyvus auklėtinis randasi turi 
pasidaryti visai n^uja bendruomenė su savo sveikomis nuomonėmis,
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kriterijais, papročiais. Mokytojai ir mokiniai čia privalo ypač gerai 
susigyventi į vienalytį bendruomeninį kūną, kuriame jie vienas kito 
neapsunkina savo buvimu, bet vienas su kitu' yra organiškai supratę 
ir vienas kitam reikalingi. Mokykla turi defektyviam vaikui pilnai 
atstoti ir objektyviąją milieu komponentą ir subjektyviosios kompo= 
nentos teigiamąsias įtaigas.

Funkciniai gyvenimo sudarytieji nenormalumai, neigiamieji psi= 
chopatiniai kompleksą j, neurastenijos (įgimtosios ir įgytosios) pasi= 

'reiškimai dažnai yra galimi palikti bendrose mokyklose ir taisytini 
vien specialiu, kiekvienam tokiam mokiniui individualiu, auklėtojo 
priėjimu. Čia tenka kaip tik bendrosios pedagogikos darbuotojui savo 
kasdieniniame darbe taikyti specialias žinias apie patalogines dvasinio 
vystymosi formas ir apie gydomąją pedagogiką. Praktiškai dėl to ir 
svarbu, kad apie gydomąją pedagogiką visi auklėtojai ir mokytojai 
daugiau ar mažiau žinotų. Be to čia žinių spragas visada gali papil= 
dyti sąmoningas mokyklos gydytojas, patardamas ir bendradarbiau= 
damas su kitais auklėtojais.

Labai dažnai mokykla turi galimumo ar visai pagydyti, ar nustum
ti į visai nenormalius tokius individus, pas kuriuos funkciniai psicho= 
pat įjos ar neuropatijos reiškiniai dar tik pradeda reikštis.

Šiandien, kaipo žiaurių karo metų palikimas, yra palyginamai daug 
našlaičių. Jie yra gyvenimo užgujami, deformuojami, išrauti iš dir= 
vos-milieau. Jų auklėjime reikia specifinių gydomosios pedagogikos 
žinių. Reikia bent mokėti jų dvasios žaizdas neužgauti ir pridengti 
nuo netinkamos aplinkos, kad jų dvasia galėtų normaliai formuotis. 
Reikia jiems būtinai, pagal gydomosios pedagogikos patarimus, suda= 
ryti naujas ir, savaime aišku, tinkamas ir jiems patiems mielas ir 
priimtinas milieu. Organinių psichopatijų gydymas dažnai reikalin= 
gas yra specialjų metodų ir specialių mokyklų. Čia dažnai šalia pe= 
dagoginių priemonių turi eiti grynai medicininės—gydymo priemonės.

Darydamas išvadas pabrėžiu:

1. psichinio ar jutimų defektingumo beieškant reikia stebėti visus 
vaikus,

2. čia reikalfiigas psichopalalogijos pažinimas kiekvienam peda= 
gogui; o ypač — bendradarbiavimas pedagogų ir gydytojų,

3. gydomosios pedagogikos platus"pritaikymas randamas jau nor= 
malioje mokykloje, nes dažnai dar tada, kai nereikalingas izoliavi= 
mas į specialias mokyklas, jau būna reikalingos gydomosios pedagogių 
kos priemonės,

Pastaba: Šį straipsnį rašant naudotasi Foersterio. raštais ir 
Dr. L. Bopp —’„Die Heilpaedagogik", 1930 m.
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Kun. P. Kirvelaitis

DOROVĖS MOKSLAS
(Santrauka) •

P IR M A S I S -S K YRIU S.
DORUMO ESMĖ

§ 1. Dorumo klausimas.
1. Svarbusis klausimas.
Nevisi žmogaus veiksmai yra vienodai vertinami. Nelaimėje padėti 

yra laikoma geru, doru darbu, o nuskausti vargšą — nedoru. Dėl ko 
yęa taip, o ne atvirkščiai?

Sis klausimas atsakyti tegalima tik žinant, kam žmogus gyvena, 
koks jo gyvenimo tikslas, nes kuris veiksmas padeda tą gy= 
vėnimo tikslą pasiekti, yra doras, kuris gi trukdo — nedoras.

Taigi pats svarbusis klausimas sprendžiant dorumo esmę yra žmo= 
gaus gyvenimo tikslo klausimas. /--

2. Prieštaringi atsakymai.
Visų laikų bei tautų galvotojai mėgino aiškinti, kam žmogus že= 

mėje gyvena, koks jo tikslas, ir kurie žmogaus veiksmai padeda tą 
tikslą pasiekti, taigi kurie yra dori. Bet tų galvotoji! atsakymai buvo 
ir tebėra labai nevienodi, net prieštaringi. Senovės graikų Platonas, 
pvz., sakė: „Dora yra vykdyt teisingumas ir kitos dorybės." O kitas 
jo amžiaus išminčius jau skelbė: „Dora yra tai, kas patenkina kūno 
ar sielos pomėgius." Vienas vėl sako, kad doras yra tas veiksmas, 
kuris sau pačiam duoda malonumo, o kitas jį pataiso, kad dora yra 
tik tai, kas kitam malonumo duodtf, ne pačiam veikėjui.

Šie atsakymai ypač įvairėja, kai dorumo reikalas imamas spręsti 
be religiios. Tai yra bereliginės, ateistinės dorovės skelbėjai. Svar= 
besnes jų mintis peržvelgsime.

3. Dorumo norma.
Normalus žmogus ar veiksmas yra toks, koks turi būti, ar koks 

paprastai yra. Taigi norma yra nelyginant mastas ar saikas ge
rumo, tinkamumo. Dėlto įsigalėjo paprotys ir veiksmo dorumo mastą 
vadinti dorumo norma. Veiksmas, kuris sutinka, derinasi su norma, 
yra doras; kuris ne —- yra nedoras.

Iš dorumo normos reikalaujama, kad ji ne tik parodytų, kuris 
veiksmas yra doras, bet dar daugiau.

Veiksmo dorumo norma privalo:
a) išaiškinti, dėlko vienas veiksmas doras, kitas — ne;
b) būti visuotine: tikti visų laikų ir visų tautų žmonėms;
c) būti suprantama ir neprieštaraut sveikam protui; V

59

60



d) turėti autoriteto, nebūt tik atskiro žmogaus ar grifpės pažiūra;
e) duoti žmogui sėkmingos pagalbos, ir
f) turėt sankciją, t. y. atlyginti už jos vykdymą, ar nubausti už jos 

laužymą.

B ERELI GINĘS NORMOS

§ 2. Dorinis pozityvizmas.
1. Jo esmė. . /
Dorinio pozityvizmo — kiti jį vadina doriniu reliatyvizmu — skel= 

bėjai (senovėj Protagoras; vėliau A. Comte, Bebel, Kautzky etc.) sako, 
kad bendrų visiems laikams ir visoms tautoms dorinių taisyklių nėsą. 
Ką kuris laikotarpjs, kuri valstybė ar tauta laikanti doru, tai ir esą 
dora. Tai rodanti istorija. Bendro visiems žmonėms gyvenimo tikslo 
visai nėsą. Taigi, -anot šios pažiūros skelbėjų, nėsą ne visiems bendros 
dorumo normos.

2. Trūkumai.
Si pažiūra vienašalė. — Jos skelbėjai, pvz., pastebi, kad vaikai su 

savo senais tėvais ne visose tautose vienodai elgiasi, ir daro išvadą, 
kad vaikų meilė tėvams yra nė visur. Bet taip sakydami jie nepastebi, 
kad ta meilė tėvams yra.visur, tik ji ne visų tautų vienodai išreiš= 
kjama.

Arba vėl dorinio pozityvizmo skelbėjai sako, kad vogimas ne visada 
ar ne visur buvęs laikomas nedoru darbu, ar kad nuosavybė ne visur 
buvus pripažįstama. Ir čia jie nepastebi to, kad nevisada ir nevisur 
tie patys daiktai buvo nuosavybe laikomi. Seniau — nuosavi buvo tik 
įrankiai, ginklai; vėliau — nuosavybe ėjo ir gyvuliai — kaimenės, dar 
vėliau — ir žemė. O dabar nusavintas jau kai kur ir vanduo, suvals= 
tybintas ir oras (svetimiems lėktuvams draudžiama be leidimo skrai= x 
dytil. Taigi bendrosios dorinės taisyklės visada ir visur tos pačios; 
vogti, saviškius, išduoti, sutartis laužyti — visur laikoma nedoru dar= 
bu. Bet k ą vogti yra nedora, kas yra saviškiai — (savo šeimos, ar 
giminės, ar tautos noriai?), kokios sutartys laužyt — tai tikrai 
pareina nuo geografinės, kultūrinės, socialinės ir 1.1, padėties. j

Ši paž ūra dar prieštarauja sveikam protui ar patyrimui. Jeigu ji 
būtų teisinga, senai būtų išnykus visuotiniai visų tautų pripažįstami 
doriniai principai. Tada turėtume laikyti dorais visų totalitarinių rė= 
žimų dūkimus: kas yra laikoma geru, doru, tai ir yra dora.

§ 3. Dorinė laimės norma.

Laimės (eudaimonia — graik. — laimė) dorinės normos skelbėja.! 
gyvenimo tikslu deda žmogaus šio gyveninio laimę. Tik vieni sako, 
kad tie veiksmai esą dori, kurie a t s k i r a m žmogui — pačiam vei« 
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t
kėjui — duoda laimės, o antri sako, kad tik tie, kurie visuomenę daro 
laimingesnę. Iš čia eina 2 eudaimonislų grupės.

1. Individualinis eudaimonizmas.
Jo skelbėjai tą veiksmą laiko doru, kuris pačiam veikėjui teikia 

laimės. Ar tas veiksmas kitam žmogui teiks laimės, ar nelaimės — 
čia vistiek. Taigi, anot jų žmogaus gyvenimo tikslas bei dorumo nor= 
ma — savo paties laimė.

Tik ir šie savo laimės skelbėjai nusutaria.
A. Vieni sako, kad žmogui laimės teikia tik kūno malonumai. 

Taigi, anot šių (Aristipas, Helvetius, La Mettrie etc.) tie veiksmai tesą 
dori, kurie duoda kūnui malonumo. T^igi kūno geiduliai varžyti — 
būtų nedora. Šios normos dorinė vertė tiek aiški, kad nereikia nė 
aikinli. Jos „šventieji" tebūtų tinginiai, sukčiai, žmogžudžiai, — žo= 
džiu, visi tie, kurie savo geidulius patenkina.

B. Nepatenkinti tokia gyvuliška laime, kiti eudaimonistai išrado, 
kad tik tie veiksmai tėra dori, kurie teikia ne kūnui, bet sielai ma= 
lonumo bei laimės, pvz., išsižadėjimas ko nors, pareigos atlikimas 
ir.1.1. — Žinoma, tauraus būdo, normaliai išauklėtam žmogui toki da= 
lykai teikia pasitenkinimo jausmą. Bet ar daug tokių žmonių atsiras* 
tų? Ar daugumui nebūtų maloniau palėbaut, gražios muzikos beklau* 
sant ar nuotykių apysaką beskaitant semtis malonumo ir tapti doru* 
mo pažiba? Juo labiau, kad galutinis likimas, anot eudaimonislų, visų 
tas pats:'su mirtimi viskas baigiasi!

Dėlto ir žmonija yra -įsitikinusi, kad asmeninė laimė bei malonumai 
tai ne tas pats, kas dorumas.

2. Socialinis eudaimonizmas.
Kitų eudaimonislų manymu savo paties laimė bei malonumai yra 

per žemas dalykas, kad galėtų eiti dorumo norma. Vieloj savęs 
jie deda visuomenę ir sako, dora tai, kas kelia visuomenės 
laimę, o kas tik savo, — tai nedora.

Žinoma, savęs išsižadant dirbti visuomenės laimei — gražus daly* 
kas! Panašiai kalbėjo ir J. Krislus: „Mylėk artimą, kaip pats save." 
Tik Kristus nebuvo toks vienašalis. Jis sakė ir save mylėti, artimą gi 
— kaip pats save. Socialinio gi (ar visuomeninio — tai tas pats) 
eųdaimonizmo skelbėjai (Cumberland, Shaftesburo etc.) sako, kad savo 
laimei kelt padarytas veiksmas yra nedoras. Veiksmas tampa doras 
tik tada, kada jis kelia visuomenės laimę, kada visuomenei teikia 
malonumo.

3. Jo trūkumai.
. Visuom. eudaimonizmas — graži mintis, kilni. Bet kaip dorumo 

norma — ji nepatenkinama. Ji nėra visuotinė, toliau — ji nesupran* 
tama, neturi motyvų, sankcijos.
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a) Ji nevisuotinė, nes laimė toks dalykas, kad ne visiems žmo* 
nėms tas pats dalykas jos duoda. Kas gi daro žmonės laimingus? 
Į tai gausime daugybę atsakymų.

Mokslininkas sakys, .kad mokslas, švietimas. . Muzikas neatsiliks, 
sakys, kad muzika. Poetas, aktorius, baletininkas, sakys vėl savo. 
Socialistas sakys, kad socializmas padarys žmones laimingus. Mo= 
narchistas ar diktatūros šalininkas sakys vėl savo. Koonunistas 
tvirtins, kad tik komunoj tėra laimė.
Taigi bemaž kiek žmonių, tiek būtų ir dorumo normų. O kurios 

jų laikytis? Aišku, tektų, kiekvienam savosios, ir bemaž kas žmogus, 
būtų ir kita norma.

b) Nesuprantama. Tas pats veiksmas būtų kartą doras, kitą kartą 
nedoras: padarytas atskiro asmens laimei kelt — nedoras, o visuome* 
nės — jau doras.

To dar negana. Ir visuomenės laimei padarytas veiksmas dar ne= 
visada būtų doras: tik kai didintų jos laimę, būtų doras. O jeigu dėl 
ko nors tos laimės nepadidina — tada jau nedoras.

c) Si norma neturi motyvų, kurie priverstų žmogų nugalėt labai 
stiprius egoistinjus polinkius, išsižadėt savęs, aukotis kiliems. Juoba, 
kad galutinis likimaš visų tas pats, visų lygus. Taigi, čia nė nėra 
stiprios sankcijos.

§ 4. Kultūros ugdymo porinė norma.

1. Esmė.
Kiti neprikl. dorovės skelbėjai mato eudaimoninės normos trūku* 

mus. Jie sugalvojo vietoj laimės dorumo norma imti kultūrą, 
jos kėlimą ar ugdymą. Anot šios normos skelbėjų (Hegel, Schleier* 
macher, Hartmann etc.), tas veiksmas esąs doras, kuris kelia, didina 
kultūrą. Jei kylant kultūrai didės ir žmonių laimė, gerai. Bet laimė 
čia esanti ne tikslas, tik šalutinis reiškinys.

2. Trūkumai.
Ir ši pažiūra turi gerų minčių. Kelti kultūrą, apvaldyt pasauli, 

gamtos jėgas, kurti techniką yra geras dalykas. Bet kaip dorinė nor* 
ma — nė ši pažiūra netinka. Ji yra:

a) nevisuotinė, b) nesuprantama, c) priešinga sveikam protui,
d) neturi motyvų, nė sankcijos.

a) Nevisuotinė. Ne visų žmonių dirbamas ir ne visur tas pats 
veiksmas kelia kultūrą. Vynuoges augint pietų kraštuos — būtų dora, 
o šiaurėj — nedora, nes čia jos auginti nevyktų, taigi nekeltų kultu* 
ros. Genijui ar talentui eilėraščiai rašyt, pastatai planuot — būtų 
dora, o kokiam nevykėliui — neturinčiam gabumą' ar palankių sąlygų \ 
— jau nedora. Toliau. Pasišventusio neišgydomų ligonių slaugymui 
žmogaus darbai būtų nedori, nes jis kultūros nekelia ir nekuria.
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b) Sveikas protas sako, kad kultūra yra žmogui, o ne žmogus kul= 
turai. Anot kultūrinės gi normos išeitų priešingai. Kokio pramoni= 
ninko ar pirklio darbai kuria kultūrines gėrybes ir jas platina, tad — 
dori, nors jis būtų didžiausias išnaudotojas ar sukčius.

c) Neturi motyvų. Dėl ko žmogus turi išsižadėti savo asmenio 
gyvenimo, laimės, ir visas jėgas atiduoti kultūros kėlimui? Kultūros 
gi likimas labai neaiškus. Žuvo Babilono, Aigipto ir kitos kultūros. 
Kas laukia mūsiškę? Ar nesunaikins jos atominė bomba, ar kuri kita 
priežastis? Tad ir nedera toks nepastovus dalykas, kaip kultūra, laikyt 
žmogaus g'yveifhno tikslu ir dorumo norma. Sankcijos ši norma neturi 
lygiai, taip pat, kaip ir eudaimoninė.

§ 5. Žmogaus ugdymo dorinė norma.
1. Esmė.
S'os normos skelbėjai (Max Stirner, Nietsche etc.) sako, kad'gy

venimo tikslas, tad ir dorumo norma, — yra žmogaus galių (stiprumo, 
ūgio, grožio ir 1.1.) didinimas!

• Čia Darvino skelbtasis paveldėjimo bei atrankos ir kovos už būvį 
dėsnis įvedamas į dorinę sritį. Šios normos idealas — antžmogis. 
„Juokinga žmones skirstyti į dorus ir nedorus! Gražus ir biaurus — 
štai tikrasis suskirtsymas!" (O. Wild). „Kas yra gera? visa, kas di= 
dina žmogaus jėgos pajutimą, jos norėjimą bei pačią jėgą. Kas yra 
bloga? Visa, kas eina jš silpnumo. Silpnieji ir nevykėliai turi žūti, 
tai pirmasis mūsiškės žmonių meilės įsakymas. Net privalu padėti 
jiems žūti" (Nietsche).

2. Trūkumai.
Si paž ūra iškelia gyvulišką žmogaus pusę ir pateisina visus egois= 

iinius polinkius, net skelbia juos dorine norma. Ji pateisina visus 
totalistinių rėžimų vadų siautėjimus. Nenuostabu, kad naciai buvo pa= 
sirinkę Nietschę savo filosofu. S os filosofijos vykdytojų darbai pa= 
rodo, ko verta ši norma bei jos vykdymas. *

§ 6. Jausmo dorinė norma.
1. Esmė.
Šios normos skelbėjai sako, kad veiksmo dorumas pareina ne nuo 

veiksmo padarinių, bet nuo paties veiksmo, ir kad ne protas spren= 
džia, ar veiksmas yra doras, bet tam tikras — dorinis jausmas ar 
jutimas. Si žmogaus galia taip reaguojanti į dorumą, kaip akis į 
šviesą ar ausis į garsą. Jei veiksmas aljtinkąs tą jausma, ir tai esąs 
ženklas, kad veikSmaš esąs doras. Išaiškinti, dėlko veiksmas doras, 
nesą galima. Ir veiksmo dorumaą neturįs nieko bendra su nauda ar 

• nuostoliu.
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2. Trūkumai.
Jausminė norma taip pat nėra patenkinama. Ji nėra tikra, vi* 

šuolinė ir t.t. a) Klausimas, ar yra toks dorinis jausmas? Psichologai 
jo nežino. Jeigu ir būtų, tai jis tegalėtų būti nebent praktiniu ro
dyklių (kaip kad sąžinė), bet ne norma, b) Iš patyrimo žinome, kad 
jausmai bei jutimai yra labai nevienodi, dėl skonio žmonės dažnai 
nesutaria (de gustibus ...). Tada negalėtų būti nė visiems bendrų 
dorumo taisyklių, c) Vėl patyrimas rodo, kad ne kartą reikia pagal* 
voti, net patyrinėti, ar veiksmas yra doras (ypač teisingumo srity). 
Tad vienu jausmu negalima vadovautis, jeigu jis ir luitų. Apie mo= 
tyvus dorai elgtis bei senkciją čia nėra nė kalbos. <

§ 7. Nepriklausomų normų trūkumai.

1 Siaurumas — šališkumas.
Peržvelgę žinomesnes nepriklausomos dorovės normas matome, kad 

jos yra siauros, vienašalės. Jos atsižvelgia ne j visą žmogaus pri* 
gimti, bet tik į vieną kurį jos sugebėjimą, pvz.: •

laimės norma — tik į žmogui prigimtą laimės troškimą; 
kultūros norma — tik į žmogui prigimtą kūrybinį sugebėjimą; 
galių ugdymo norma — tik į žmogui prigimtą savisaugos ins* 
tinktą;
jausmo norma -— tik į žmogui priginitą jausmo galią.

Kaipo per siauros, vienašalės — jos yra nepatenkinamos.
2. Prieštaringumas.
Vienos nepriklausomos dorinės normos skelbėjai puikiai sukriti* 

kuoja kitas neprikl. normas, bet per silpnai Įrodo savąsias. Tačiau, 
jeigu kuris ir skelbtų tinkamą normą, jo balsas paskęstų jūroje kitų 
skelbėjų. Juo labiau, kad minia dažnai priima ne tai, kas tiesa, bet 
tai, kas jai patinka, kas pataikauja jos įgeidžiams ar instinktams.

3. Neturi pagalbos, nė sankcijos.
, Neprikl. normų skelbėjai tesugeba tik reikalauti ar drausti, nesu* 
gebėdami tinkamai išaiškinti, dėl ko reikia tai daryti. O padėti 
žmogui dorines pareigas įvykdyti, suteikti pagalbos, šie skelbėjai ne* 
gali, neturi priemonių.

Jie neturi priemonių nė žmogui atlygint už jų skelbiamos normos 
vykdymų, ar nubaust už jos nevykdymą — jie neturi sankcijos.

§ 8. Religinė dorovė.
1. Dievo pagalba.
Peržvelgę nepriklausomosios dorovės skelbėjų mintis bei normas, 

matome, kad savo jėgomis žmogui sunku ar net visai neįmanoma su* 
kurti patenkinimą dorinę sistemų. Kaip religijos srityje, taip ir čia 
reikia Dievo pagalbos. Dievas jos ir suteikė.
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Jau pirmiesiems žmonėms Jis davė dorinių nurodymų. Vėliau tuos 
nurodymus plėtė — davė 10 Dievo įsakymų ir t.t. Pagaliau V. Jėzus 
paskelbė 'krikščionių dorinius principus. Jo paskelbtasis dorinis 
mokslas vad. krikščionių dorove. —

2. Katalikų dorovės mokslas.
Apreikštoji arba krikščionių religija moko, kad žmogus yra leistas ' 

dvejopam tikslui: kad garbintų savo Kūrėją, vykdytų Jo valią bei Jo 
paskelbtuosius ’įsakymus ir kad tai darydama^ įsigytų amžinąją laimę. 
Tad ir krikščionių dorinė norma yra Dievo valios vykdymas. Kokia 
toji Dievo valia ir kaip ją vykdyti yra nurodęs V. Jėzus. Mums tai 
skelbia ir aiškina Katalikų Bąžnyča. Tai ir yra katalikų dorovės 
mokslas.

3. Katalikų dorinės normos pranašumas.
Apreikštoji dorinė norma turi visų kitų normų teisingąsias mintis 

ir išvengia jų šališkumo bei kitų trūkumų.
. a) Ji yra visuotinė. Dievas' yra visų žmonių Kūrėjas ir Viešpats. 

Jo valia bei įsakymai saisto visus žmones, visas tautas ir visus laikus.
b) Ji apima visą žmogaus prigimtį. Ji patenkina žmogaus prigimtą 

laimės troškimą, ragindama pasiekti amžinąją laimę. Bet ji išvengia 
ir eudaimoninės normos trūkumą.

Katalikų dorinė norma atsižvelgia ir į kūrybinį žmogaus sugebė= 
jimą, net liepia apvaldyti pasaulį. Bet ji išvengia ir kultūrinės nor= 
mos trūkumų.

Ji skatina žmogų ugdyti kūno bei sielos galias. Bet ir čia jri nu= 
rodo tinkamus būdus ir nustato reikalingus santykius.

c) Apreikštoji norma turi didžiausią autoritetą. Tai ne žmogaus 
proto mintys, bet pasaulių Valdovo amžinoji valia.

d) Ji turi griežtą sankciją. Amžinasis gyvenimas, išganymas ar 
pasmerkimas yra neišvengiami dalykai. Į kurį iš jų žmogus pateks, 
pareina nuo jo darbų.

ANTRASIS SKYRIUS.
D O R U M O P A G R I N D A I

Yra trys pagrindiniai dalykai, kurie žmogų įgalina vykdyti dorines 
pareigas: įstatymas, laisvoji valia ir sąžinė.

1. Įstatymas pasako, kas reikia daryti ir ko vengti.
2. Laisvoji valia įgalina žmogų laisvai veikti: vykdyti dorines pa= 

re.igas, ar nevykdyti.
3. Sąžinė kiekvienu atvėju nurodo, kas yra dora ir kas nedora, ir 

skatina daryti dora, vengti nedora.
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* § 9. Įstatymo rūšys.
1. Prigimtasis įstatymas.
Kad žmogus ž.nolų, kas dora ir darytina, kas ne, reikia pas|ovių, 

visur ir visada saistančių nurodymų, dorinės elgsenos taisyklių. Tos 
taisyklės ir yra vadinamos doriniu įstatymu.

Pirmasis dorinis įstatymas yra prigimtasis įstatymas. Jis yra 
žmogui prigimtas, įrašytas į jo širdį (Rom. 2. 15). Jis buvo ir te= 
bėra žinomas visais laikais*ir visoms tautoms. „Ne tiktai šiandie ar 
vakar, visuomet jis buvo gyvas, niekas nežino, kaip jis senas". (So= 
fo'klo „Antigeną"). „Iš jo minta visi žmonių įstatymai" (Heraklitas).

2. Apreikštasis įstatymas.
Prigimtasis įstatymas tik bendrai, stambiais bruožais nurodo, kas 

yra dora, kas nedofa. Kai reikia praktikoj spreęsti, doras yra veiks= 
mas, ar nedoras, prigimtojo Įstatymo nurodymai dažnai pasirodo per 
bendri. Reikia smulkesnių nurodymų. Jų yra apreiškęs Dievas Se= 
najame Įstatyme per Mozę (10 Dievo įsakymų) ir pranašus, o Nau= 
jajame per J. Kristų. Senasis Įst. tik auklėjo žmones. Jis buvo tik 
vadovas į Kristų (Gal. 3. 24). J. Kristus paskelbė pilną, tobulą dorinį 
įstatymą (Mt. 5, 7).

3. Bažnyčios įstatymas.
a) V. Jėzus nekartą yra davęs tik įsakymą (pasninkaut, šventa= 

dienius švęst), o kada ir kaip jį vykdyt — nenurodė. Tai Jis pavedė 
atlikti Jo mokslo skelbėjai ir aiškintojai — Bažnyčai.

b) Sveikas protas sako, kad kiekvieną organizacija gali ir turi savo | 
nariams privalomų įsakymų bei įstatymų. Kas yra tos organizacijos 
narys, privalo tuos įstatymus vykdyt. Panašiai ir Bažnyčia. Ir ji, 
remdamosi Kristaus valia ir sveiku protu, leidžia savo nariams pri= 
valomų įsakymų (5 Bažnyčios įsakymai) bei įstatymų (Codex juris 
canonici).

4. Valstybės Įstatymai.
Valstybė nėra, kaip Bažnyčia, betarpiškai, tiesioginiu būdu paties 

Dievo įsteigta ir sutvarkyta. Dėl to jos santvarka yra pačių žmonių 
reikalas. Bet valstybė yra žmonėms reikalinga, kad sudarytų saugaus 
gyvenimo sąlygas ir įgalintų kultūrėti. Valstybė duoda žmogui tie= 
sioginės pagalbos jo galutiniam tikslui pasiekti. Delio J. Kristus pri= 
pažino valstybės santvarką, jos teises bei pareigas, ir mums Įsakė tai 
daryti (Rom. 13. 1). Ir valstybė gali leisti įstatymų savo srities rei= 
kalams tvarkyti, ir tie įstatymai yra jos piliečiams privalomi.

§ 10. Įstatymo saistymas.

1. Saistymo pagrindas.
Pats pagrindams įstatymas yra prigimtinis įstatymas. Tik jo nu= 

rodymai labai bendri: daryti gera, venkti pikto. — Reikia iš tų bendrų
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nurodymų padaryti išvados, įvertinti naujai atsiradusias gyvenimo są= 
lygas bei reikalus. Tai atlieka Bažnyčia, leisdama savo įstatymus reli= 
giniams reikalams tvarkytį, ir valstybė — tvarkydama pilietinius, 
pasaulinius reikalus. Tai darydamos, abi šios įstaigos remiasi pri= 
gimtuoju bei Dievo apreikštuoju įstatymu. Del to prigimtasis įstaty= 
mas yra (įstatymų saistymo pagrindas; visi įstatymai, kaipo išvados ar 
pritaikymas prigimtojo įstatymo, yra privalomi ir žmogaus sąžinei 
(Rom. 13, 5).

Bet yra ir lokių žmonių įstatymų (pvz., .įvairūs policijos potvar= 
kiai), kurie privalomi tik dėl bausmės, ne dėl sąžinės.

2. Saistymo riba.
Atitikimas prigimtąjį bei apreikštąjį Dievo įstatymą yra ne tik sais= 

tymo pagrindas, bet ir r i b a; Įstatymas, kuris prieštarautų Dievo 
įstatymui, sąžinės nesaisto. Čia dera apaštalų žodžiai, kai 
jiems buvo draudžiama skelbt* Evangelija (Ap. D. 5. 29): Dievo reikia 
labiau klausyti, negu žmonių. .. Šia taisykle vadovavęs Sofoklio 
Antigona, krikščionys kankiniai etc.

Įstatymas neturi prieštaraut ir aiškioms prigimtoms ž m o = 
gaus teisėms. Tik kai atskiras asmuo savo prigimtos teisės iš= 
sižada, ar kai tam tikrais atvejais, reikalauja visuomenės gerovė, lai 
leistina. • \ / .

Įstatymas turi būti oficialiai tam tikru būdu paskelbtas. Kol jis 
nepaskelbtas, nesaisto.

Ir aiškinti įstatymą tegali tam tikri organai (pats leidėjas, teismas, 
papročiai...). t

3. Saistymo išnykimas.
Įstatymas nebesaisto — nustoja galios, kada leidėjas ar aukštesnė 

įstaiga jį atšaukia, pakeičia, ar kada gaunama privilegija ar dispensa.
P r i v i 1 e g i j a • yra išimtis, kuria naudojasi tam tikra žmonių 

grupė. Pvz., nuo eilinio pasninko atleidžiapii kariai, kai kur dvasiš= 
kiai — nuo karinės prievolės etc.

Dispensa — tai vienkartinė kai kam suteikiama išimtis nuo 
įstatymo pildymo, pvz., nuo užsakų prieš vedybas.

Įstatymas tampa nebeprivalomas ir kada nebegalima jo išpildyti. 
Tai vad. e p i k i j a. Pvz., Išganytojas nurodo, kad būtini darbai ga= 
Įima dirbti ir šventadienį, irstai pagrindžia dėsniu: Subata žmogui, 
ne žmogus subatai (Mork. 2. 27).

§ 11. Valios laisvė.

Įstatymas yra potvarkis svetimos, saistančios valios, ateinąs iš 
kitur, kito žmogaus. Laisvoji valia padaro, kad žmogus gali laisvai 
veikti ar susilakyti. Tuo žmogaus veiksmai yra aukštesni už gamtos S 
vyksmus ir tampa doriniais darbais.
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Niekas neginčija, kad žmogus veikia ir elgiasi laisvai. Tik nesu= 
tariama, kiek plati yra ta laisvė.

1. Valios laisvės ribos.
a) Žmogus priklauso nuo gamtinių sąlygų, kuriose gyvena: žemės 

paviršiaus (jūra, kalnai, klimatas). Šie veiksniai turi įtakos jo fizinei 
bei dvasinei konstitucijai bei savybėms.

b) Amžius, lytis, temperamentas etc, taip pat turi įtakos žmogaus 
veiksmams. Jaunystė ar senatvė turi savo ypatybių bei pagundų: jau= 
nyštė — dėl jėgų pertekliaus, senatvė — dėl silpnumo etc.

c) Auklėjimas šeimoj bei socialinė aplinka taip pat turi žmogui 
įtakos, nuteikia jį, nustato pažiūras, 'įpročius.

2. Determinizmas ir indeterminizmas.
Visi šie veiksniai daro valiai įtakos. Tik kiek ir kokios?
Deterministai sako, kad lemiamos, kad valia turi vi= 

sada ryžtis taip, kaip minėti veiksniai ją nuteikia. Anot jų, valia tėra 
laisva tik nuo i š o r i n* ė s prievartos; vidujinis gi valios ryžimas 
nesąs laisvas, jis pareinąs nuo priežasčių; taigi ir valios srity veikiąs 
visa nulemiąs priežastingumas, kaip ir visur gamtoje.

I n d e t e r m i n i s t a i gi sako, kad valia gali laisvai veikt j, nors 
ir veikiama minėtų veiksnių, nors ir daug kuo priklausanti nuo jų.

§ 12. Valios laisvės buvimas.

1. Bažnyčios mokslas.
Bažnyčia moko, kad valia yra laisva indeterministine prasme. Tai 

ji remia Sv. Rastu ir Tradicija.
„Saukiu liudytojais dangų ir žemę, kad jums daviau pasirinkti gy= 

venimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą — rinkitės gyvenimą* 
(Deut. 30. 19). J. Kr. kalba apie Jeruzalę, kad ji prieŠindamosi Dievo 
valiai užsitraukė bausmę.

Iš Tradicijos, pvz., š. Augustinas rašo, kad Dievo šauksmui pritarti 
ar nepritart, yra laisvos valios reikalas.

2. Mūsų sąmonė.
Mūsų sąmonė bei psichologija rodo, kad valios sprendimas pareina 

nuo proto apsvarstymo. Valia ryžtasi vykdyt tai, ką protas- rąnda 
siektina, yertinga. Bet dėl žemės gėrybių ribotumo ir dėl mūsų pa= 
žinimo ribotumo protas randa, kad visos žemės gėrybės yra vienu at= 
žvilgiu siektinos, vertingos, kitu gi — ne. Ir čia valiai lieka pačiai 
ryžtis, ką pasirinkti.

Tiesa, ‘įvairios išorinės aplinkybės bei vidujiniai žmogaus polinkiai 
traukia mūs valią. Bet tas traukimas nėra toks, kad sveikų galių 
žmogui būtų lemiamas, kad jį priverstų taip, o ne kitaip ryžtis.

Ir mūs pačių patyrimas tai rodo. Pvz.-, kai ryžtamės vykdyti parei=
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gą, žinome, kad galėtume jos ir nevykdyt. Arba kai jos nevykdome, 
žinome, kad galėtume ir priešingai daryt.

Sį dalyką patvirtina ir gailesčio ar pasitenkinimo jausmas dėl 
atlikto veiksmo. Gailestis nėra tik jaučiamas nemalonumas dėl veiks= 
mo padarinių. Dėl netyčia padaryto veiksmo galime jausti nemalo= 
mimo, bet gailesčio nejausime. Gailestis tekyla ten, kur yra kaltė. 
Taigi gailestis bei kaltė tėra įmanomi* tik ten, kur yra laisvas pasi= 
rinkimas, kai valia yra laisva.

3. Teisinė santvarka.
Mūsų visuomenės teisinė santvarka irgi pagrįsta -įsitikinimu, kad 

žmogaus valia laisva indetermin. prasme. Jei nebūt pripažįstama va= 
lios laisvės, turėtų išnykt ir bausmės, ir nusikaltimo baudimas. Tada 
nusikaltimas tegalėtų būti traktuojamas tik kaip liguistumas, bepro= 
tybė etc. Bet mes griežtai skiriame liguistumą ir nusikaltimą. Už 
liguistumą niekas neatsakingas ir nebaudžiamas. Ligos gydomos. 
Nusikaltimas — baudžiamas.

§ 13. Laisvė ir atsakoitiybė.

Laisvė ir atsakomybė yra gretimos, susiję sąvokos. Doriškai <at= 
sakome tik už taj, kas laisvai pasirinkta ir padaryta, kas norėta pa= 
daryt. Juo mažesnė laisvė pasirinkt, juo mažesnė ir atsakomybė. Ir 
atvirkščiai.

1. Valia ir protas.
Kiekviename pasiryžime' (valios akte) dalyvauja protas ir valia. 

Kai nėra proto pažinimo ir valios pritarimo, arba kai nėra vieno ku= 
rio jų, nėra nė laisvo veiksmo, dėl to žmogus už tokį veiksmą moraliai 
neatsako.

Taigi, kol žmogus neatėjęs į protą (kūdikis), ar kai ilgesnį ar trum^ 
pesnį laiką jo netenka (dėl psichinės ligos, miegodamas, užhipnoti
zuotas), jis neatsako už savo veiksmus. Žinoma, jeigu tas netekimas 
nėra įvykęs dėl jo paties sąmoningo pikto veiksmo.

Net ir sąmoningas veiksmas gali būti neatsakomas, jei jis padaro= 
mas nežinant, kad tai nedera daryt (mėsos valgymas pasninko dieną 
nežinant, kad tą diena yra pasninkas).

2. Valia ir juslės.
Pirmieji jusl.ų ar geidulių sąjūdžiai nėra atsakomi. Tik vėliau, 

kai žmogaus protas juos kylant pastebi ir kai valia jiems pritaria, jie 
tampa laisvai pasirinkti ir jau žmogus už juos atsako.

Stiprūs geiduliai bei aistros gali kiek trukdyt protui juoš tiksliai 
pažint ir valiai laisvai ryžtis. Bet ne tiek, kad atsakingumą visai pa= 
naikintų. J.e duoda progos žmogui kovoti, juos nugalėti ir tuo būdu 
moraliai tobulėti, kilti.
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3. Valia ir prievarta.
Išorinei prievartai valia gali nepritarti. Samdininkas, priverstas 

šventadienį dirbti, neatsako už šventadienio įstatymo laužymą.
Bet jeigu išorinio smurto ar grąsinimo priverstą įsakymą laužyt tai 

daro su pasitenkinimu ir-savo valios pr.tarimu, tada jau už nedorą 
veiksmą atsako. Tik prievarta yra lengvinanti aplinkybė. Prieš smurtą 
ir kitas išorines įtakas žmogus' turi kovoti. Bekovodamas jis moraliai 
kyla, tobulėja. Tam tobulėjimui tiesiog nėra ribų.

SĄŽINĖ

§ 14. Sąžinės dalykas.

Įstatymas yra objektyvi dorumo norma, esanti šalia ar virš žmo
gaus; ją žmogus turi sužinoti ar išmokti.

Laisvoji valia įgalina žmogų laisvai veikti: vykdyti dorinį įstatymą 
ar jį laužyti. Be šių dviejų reikia dar vieno, subjektyvaus, pačiame 
žmoguje esančio sugebėjimo, kuris kiekvienu atveju žmogui lyg pa
sakytų, doras ar nedoras bus jo veiksmas. Sis sugebėjimas yra 
sąžinė.

1. Sąžinės sąvoka.
Sąžinė yra toks objektyvus sugebėjimas, kuris dorovihio įstatymo 

reikalavimus derina su žmogaus veiksmu ir žmogų įspėja, ar bus do
ras ar nedoras kiekvienas jo veiksmas.

Tas sąžinės aktas yra, pirmiausia, praktiško proto sprendimas, ro
dąs; ar veiksmas derinasi su įstatymu, ar jį laužo, taigi — doras ar 
nedoras. Bet sąžinės akte dalyvauja dar valia ir jausmas. Valia ska
tina dorą veiksmą daryti, nedorą gi padarius, sužadina nemalonumą. 
Tad sąž.nė nėra kokia ypatinga žmogaus galia ar Dievo balsas žmo
guje (tikra šių žodžių prasme). Ji tėra tik visų žmogaus galių sutelk
tas, bendras veiksmas doriniam gyvenimui ugdyti. Joje aidi lyg Dievo 
valios aidas žmoguje, Ne kartą sąžinė yra vadinama Dievo balsu 
žmoguje; bet tai reikia suprasti netiesiogine prasme.

2. Sąžinės kilmė.
Tiesa, sąžinė nėra visų žmonių lygiai veikli. Jos veiklumas daug 

pareina nuo aplinkos (visuomenės, kultūrinės būklės etc.) ir nuo pa
ties žmogaus išauklėjimo bei jo dorinių pastangų.

Bet iš to neseka, kad sąžinė tebūtų auklėjimo ar kultūros padaras, 
kaip skelbia materialistai bei doroviniai pozityvistai. Tai yra žmo
gui prigimtas polinkis ar sugebėjimas siekti dorinio 
gėrio. Žinoma, sąžinė, kaip ir kiekviena žmogaus galia, gali būti su
žalota ar iškreipta, bet visiškai jos panaikinti negalima.
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3. Įrodymai.
• Tai rodo faktas, kad sąžinė gali prieštaraut visuomenėj 'įsigalėju

siems papročiams ir kad jos sprendimo negali pakeisti joks žemės 
autoritetas. Ir didžiausio dorinio pakrikimo laikais atsirasdavo žmo= 
nių, kurie stodavo kovot prieš nedorus papročius ir juos pataisydavo. 
Ir Apreiškimas rodo, kad sąžinė yra žmogui prigimtas dalykas. 
Jau pirmieji tėvai, sulaužę įsakymą, pajuto sąžinės priekaištą ir slė= 
peši nuo Dievo. Dovydą sąžinės priekaištai paskatino rašyt jaudinan= 
člą atgailos psalmę Miserere.
‘ Ir visų tautų įsitikinimas rodo tą patį. Senovės graikai sąžinės 
priekaištus personit.kavo (vaizdavo) e r i n i j o m i s. Daug apie ją 
rašė filosofai. Romėnų Marcus Aurelius rašo: Sąžinę esame gavę iš 
nemirtingųjų dievų ir niekas negali mums jos išpiešti .

§ 15. Sąžinė — dorinio gyvenimo vadovas.

1. Sąžinės vertybė.
Sąžinė žmogui veikint parodo dorinio įstatymo reikalavimus ir ska= 

tina daryt gera, vengti pikto. Dėlto doriniam gyvenimui yra pagrin= 
dinė teisyklė: elgtis iš sąžinės. Visa kas eina ne iš įsitikinimo 
(taigi ne iš sąžinės) yra nuodėmė (Rom. 14. 23).

Antra vertus, sąžine nėra neklaidingas Dievo balsas, o lik žmogaus 
galių sutelktinis ve.kimas. Žmogaus galios gi ne karta suklysta. Iš 
tikro, ir sąžinė suklysta. Tai rodo Apreiškimas (Jon. 16. 2) ir gyveni® 
mas. Dėl sąžinės yra kilę nemaža karų, kankinimų etc. Dėl to la= 
bai svarbu turėti gerą sąžinę. Gera sąžinė yra tiesi, tikra, budri.

2. Tiesumas.
Sąžinė yra 'tiesi ar teisinga, kada jos reikalavimai bei sprendimai 

derinasi su 'įstatymo reikalavimais. Ir sąžinės dorumas įsigyjamas 
gerai pažinus (išmokus) doros mokslą ir jį vykdant. Ilgesnfs dorinių 
taisyklių nepaisymas mažina sąžinės tiesumą ir silpnina jos balsą. 
Kai sąžinės sprendimai nesiderina su doriniais įstatymo reikalavimais, 
ji yra klaidinga. Klaidingumas gali būti dvejopas: nenugalimas, kai 
žmogui kyla abejonių, kai jam rodos, ar tik nebūsianti jo sąžinė klai® 
dingą. Šiuo atveju žmogus turi pasitikrinti: skaityt atitinkamos lite® 
ralūros ir paklausti rimtą žmogų patarimo. Abejodamas dėl savo 
sąžinės tiesumo, žmogus privalo nedaryti veiksmo, dėl kurio dorumo 
kyla abejonių, jeigu jį padarys — jau už tai atsakys.

Klaidinga sąžinė gali būti per plati ir per siaura. Plačioji sąžinė 
neranda pareigos ten, kur ji iš tikro yra, svarbų įstatymo laužymą 
laiko lengvu, o lengvą — visai nelaiko ‘laužymu. Čia priskirtina ir vad. 
pariziejiškoji sąžinė. Ji smulkius dalykus kruopščiai vykdo, 
o didelių visai nemato. V. J. už tai bara faraziejus (Mat. 23. 23).

71

72



Siauroji sąžinė ir smulkų įstatymo laižymą laiko stambiu, 
nusikaltimą randa ir ten, kur jo visai nėra.

Klaidingą sąžinę reikia susitvarkyt: studijuot doros mokslą ir jį 
vykdyt, klausti patarimo rimtų žmonių, dvasiškių etc.

3. Tikrumas.
Tikra sąžinė sprendžia griežtai ir tikrai. Jos balsas aiškiai sako, 

kas dora, kas ne, ir reikalauja daryt gera. Jei priešingai yra, tada 
abejojanti sąžinė. Kai kyla abejonių, reikia studijuot doros mokslus.’

Moralės mokslas yra sukūręs tam tikrų sistemų, kurios padeda iš= 
spręsti 'įvairius painius dorinius cazusus (atsitikimus). Žymiausi jų 
yra vad. probobilizmas. *

4. Budrumas.
Budri sąžinė greitai reaguoja tiek į svarbius, tiek į kasdienius įsta= 

tymo laužymus ir stipriai skatina daryt gera ir vengti pikta. Sis ypa= 
tumas įsigyjamas atidžiai klausant savo sąžinės nurodymų ir juos 
vykdant, kasdien darant savo veiksmų apyskaitą (vad. sąžinės kvoii* 
mą ar apyskaitą), dažnai einant išpažinties. ,

DORINES SANTVARKOS VYKDYMAS

§ 16. Veiksmo dorumas.

Norint tiksliai išaiškint, ar Veiksmas yra doras, reikia kreipti dė= 
mesys į tris veiksmo dalykus: pabj veiksmo turinį (objektą), aplinky= 
bes, kuriose veiksmas daromas, ir tikslą, kuriam jis daromas. Kai visi 
šie trys dalykai yra dori, ir veiksmas yra doras. Kai bent vienas jų 
nedoras, ir veiksmas yra nedoras.

1. Turinys.
Veikspio turiniu (objektu) yra vadinama tai, kas veiksmu vykdoma 

(daroma). Pvz., pamokos ruošimas, valgymas, meldimasis — visa tai 
yra atitinkamo veiksmo turinys. Veiksmo turinys turi derintis su do= 
rinio įstatymo reikalavimais, kad veiksmas būtų doras.

Gali būti ir abejingų veiksmų. Tai bus veiksmai, kurių turiu 
nys abejingas nei jo reikalauja dorinis įstatymas, nei juo laužomas 
tas įstatymas, pvz., pasivaikščiojimas, pramoga. Šių veiksmų dorumas 
pareina nuo aplinkybių ir tikslo.

2. Aplinkybės.
Aplinkybėmis vadiname tas sąlygas, kuriose veiksmas veikiamas. 

Kad jūs turi įtakos veiksmo dorinei vertei, žinome iš .1. Kr. žodžių, 
kuriuos pasakė Jeruzalės šventykloj žiūrėdamas į aukojanč.us žmo* 
nes. Čia jis pasakė, kad vargšės našlės auka (apie 2 centai) buvo ver= 
tingesnė už dideles aukas, didžturčių aukotas.
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Gali turėti veiksmo vertei ir vieta (pašvęsta, vieša, privati), Jaikas 
(šiokiadienis, šventadienis), asmuo (vargšas, turtingas, viršininkas, 
dvasiškis) ir 1.1.

3. Tikslas.
Veiksmo dorumui turi įtakos ir tikslas, kuriam veiksmas vei= 

kiamas. Savaime aišku, kad nebus lygi dorinė vertė išmaldos, pada= 
rylos dėl Dievo garbės, ar dėl savo paties šlovės. Doras tikslas pa= 
daro net abejingą veiksmą doru. Nedoras tikslas dorą veiksmą 
paverčia nedoru.

Tačiau nedoro veiksmo nei geriausias tikslas nepaverčia doru. Dėl 
to posakis: „tikslas pateisina priemones" yra priešingas katalikų do= 
rovei ir negali būti Bažnyčios ar jos narių skelbiamas.

4. Pasiryžimas ir įvykdymas.
Veiksmo dorumui lemiamos reikšmės turi noras bei pasiryžimas 

veiksmą padaryti. Pvz., noras vogt, valios pritarimas jam bei pasiry
žimas tai vykdyt jau yra dorinis nusikaltimas. Panašiai yra ir su 
geiduliais. Tokio noro ar pasiryžimo įvykdymas gali tik veiks3 
mo dorumą ar nedorumą padidinti, nes įvykdymui reikia naujų valios 
pasiryžimų, naujų pastangų ir veiksmų. Veiksmą įvykdžius atsiran= 
da dar vad, vietinių padarinių (žala, kurią reikia atitaisyti), papik3 
tinimas etc.

§ 17. Doras darbas.

1. Natūraliai doras darbas.
Doras darbas yra pirmiausia pats savaime, arba natūraliai doras. 

Tokius darbus daro ir dabartinės nekrikščionių tautos, ir senovės pa= 
gonys. Dėl to ir tarp jų randame tikro stengimosi daryt gera, įsigyt 
dorybių. Panašiai yra ir su kataliku, padariusiu sunkąją nuodėmę.

Tačiau šie natūraliai dori darbai nėra vad. nuopelnai,' jie lieka 
be vertės amžinajai^ laimei įsigyt ar padidint. Natūraliai geri darbai 
tik tada gauna antgamtinės vertės, kai juos darydamas žmogus turi 
pašvenčiamosios malonės.

2. Dorybė.
Įpratimas bei nuolatinis stengimasis daryt gerus darbus yra vad. 

dorybė. Ji lenkia valią į gerą, palengvina jai ryžimasi, mažina pa3 
vojų nusikarsti. Ji lengvina dorinę kovą, didina džiaugsmą dėl gero 
darbo.

Pagrindinėmis dorybėmis jau senovės filosofų (pav., Pitagoro) buvo 
laikomos šios keturios: išmintis, teisumas, tvirtumas, santūrumas.

Panašiai sako ir Apreiškimas (Išm. 8, 7).
Išmintis įgalina žmogų visur pažinti Dievo valią. Tad ji apima 

visas dorybes. Ji nurodo ir būdą ir saiką visoms dorybėms vykdyt.
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Teisumas moko: atiduok Dievui, kas priklauso Dievui, ir arti= 
mui, kas priklauso jam.

2. Likusios dorybės išugdomos kovojant prieš 2 stipriąsias aistras:
a) baimę kliūčių bei sunkumų ir b) per didelį prisirišimą prie žemės 
gėrybių. s \

3. Teologinės dorybės.
Dorinis gyvenimas pakeliamas į antgamtinę sritį vykdant vad. teo= 

logines arba dieviškąsias dorybes. Jos pasireiškia žmogaus santykiuos 
su Dievu: Jų yra 3: tikėjimas viltis, meilė. ■ Jos yra tikra žodžio 
prasme antgamtinės, Dievo dovanos žmogui. Jų reikia Dievą prašyti.

Kaip visas pagrind. dorybes apima išmintis, taip visas teologines 
apima Dievo meilė. Iš Dievo meilės visos dorybės gauna motyvų ir 
galutin'į tikslą. Tuo būdu visas dorinis gyvenimas suvedamas į vieną 
tikslą — Dievo meilę, kuri yra tobulumo ryšys (Kol. 3, 14).

§ 18. Evangelijos patarimai.

1. Patarimo sąvoka. v
Dorinis tikslas tėra vienas. Bet priemonių jam pasiekti yra įvai= 

rių: būtinų ir tik patariamų, lengvesnių ir sunkesniu. Būtinos prie= 
monės yra visiems privalomos. Patariamosios gi yra paliktos žmogaus 
laisvai valiai. Kas jaučiasi galįs jas vykdyt, gerai daro vykdydamas. 
Kas'nesijaučia galįs jas vykdyt, gali nevykdyt.

2. Evangelijos patarimai.
Iš patariamųjų priemonių doriniam tobulumui siekti yra žinomiau= 

si vad. trys Evangelijos patarimai: neturtas, skaistybė, klusnumas. Jie 
yra V. Jėzaus nurodyti ir Evangelijoj užrašyti, iš ten ir jų vardas.

a) Neturtą iš laisvos valios vykdė pats J. Kr. ir patarė jaunikai= 
čiui, norinčiam siekti dorinio tobulumo: eik, parduok, ką turi... 
(Mat. 19, 21). '

b) Skaistybės vertę J. Kr. nurodė kalbėdamas apie moterystę (Mat. 
19, 3—12). Apie ją rašo ir ap. Povilas antrame Korintiečiams laiške. 
(7 sk).

c) Klusnumų iš laisvos valios Išganytojas ypač pabrėžė besiginči= 
jautiems dėl vyresniškumo apaštalams (Mat. 20, 26 ir 1.1.).

3. Pirmieji vykdytojai.
Pats pirmasis Evang. patarimų vykdytojas buvo V. Jėzus. „Lapės 

turi urvus. . . Žinogaus gi Sūnus neturi kur galvos priglausti" 
(Mat. 8, 20).

Jis pats atsisakė visa ko, pasirinko vergo pavidalą ir buvo klusnus 
savo Tėvui ligi mirties ant kryžiaus.
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Išganytojo pavyzdžiu sekė daugelis pirmųjų krikščionų. Jeruzalės 
krikščionys savo turtus atidavė bendruomenei. Apaštalai išsižadėjo 
šeimų, kad niekas jiems netrukdytų misionierių darbo dirbti.

4. Vienuolijos.
Vėliau Evangelijos vykdytojai susiorganizavo į vad. vienuolijas 

(ordenus).. Jų nariai iš laisvos valios ipasižad-a vykdyt neturtą, skaFs= 
tybę ir klusnumą (savo viršininkams). Taip yra atsiradę vad. vienuo= 
lių įžadai.

Vienuoliai, išsižadėję savo šeimų bei asmeninių reikalų ir atsidėję 
Dievo ir sięlų išganymo darbui, yra labai daug nusipelnę; Ypač mi= 
sijų srity jie yra nepavaduojami.

§ 19. Dorinis blogis — nuodėmė.
1. Nuodėmės esmė. /

Piktas darbas arba Dievo lįstatymo laisva valia laužymas yra vad. 
nuodėmė. /

Ryždamosi veikti, valia pasirenka tai, kas jai atrodo geriau, ver= 
tingiau. Dėlto darydamas nuodėmę, žmogus pasirenka ne Dievo įsa
kymą, bet savo įjorą; žemės dalyką, taigi Dievo sukurtą, stato aukš= 
čiau už Kūrėją \Taigi nusidedamas žmogus kelia maištą prieš Dievą, 
save, savo pomėgį deda aukščiau negu Dievą.

Klausykit, jūs, dangau ir žeme, domėkitės, nes Viešpats kalba: Aš 
išsiauginau sūn^>, jie gi mane paniekino (Iz. 1. 2).

Antgamtiniu atžvilgiu nuodėmė reiškia atsisakymą kūdikystės, 
Kristaus atpirkimo ir to atpirkimo vaisių niekinimą.

2. Nuodėmių suskirstymas. >
Nuodėmės yra skirstomos (įvairiais atžvilgiais. Bene svarbiausias 

skirstymas yra į sunkiąsias ir lengvąsias.
Sunkioji nuodėmė yra D. dorinio 'įstatymo sulaužymas iš laisvos 

valios ir svarbiam dalyke. Si nuodėmė dar vadinama m i r š t a m ą = 
j a. Kristus dažnai kalba apie mirbį dėl nuodėmės. Tuo Jis išreiškia 
pašvenčiamosios malonės ir amžinosios^Iaimės netekimą.

Jūs buvot mirę jūsų nuodėmėse... Dievas per Kristų jus atgai= 
vino, atleisdamas jūsų nuodėmes (Kol. 2. 13). Įvykdyta nuodėmė 
gimdo mirtį (1. Jon. 3. 14).

Sv.Raštas nurodo ir kurios nuodėmės yra sunkiosios (Gal.5.19 i.t.t.). ’
Sv. Raštas rašo ir apie laisvąsias nuodėmes, kurių neišvengia ne 

teisieji. Daugelyje dalykų nusidedame mes visi (Jok. 3. 2)» Jei sa= 
kytume, kad neturime jokios nuodėmės, apsigautume patys save ir 
tiesos nebūt mumyse (1. Jon. 1. 8).
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3. Praktiškas skirtumas. .) ,
Sv. Raštas ir Bažnyčios praktika nurodo kuo skiriasi sunkioji ir 

lengvoji nuodėmė (mirštamoji ir kasdienė).
a) Tik visai sąmoningai, iŠ laisvos valios padaryta nuodėmė tėra 

sunki.
b) Dievo 'įstatymas turi būti sulaužytas svarbiam dalyke.
Nors kiekvienas Dievo 'įsakymas yra svarbus, bet jis gali būti per= 

žengtas nežymiai ar tik dalinai, pvz., artimo įžeidimas gali būti ma= 
. žas, žala jam padaryta nežymi etc.

c) Pašvenčiamosios malonės ir kitų antgamtinių malonių lengvoji 
nuodėmė žmogui neatima. Jų netenkama tik padarius sunkiąją nuo= 
dėmę.

d) Dėlto nereikia manyti, kad lengvoji nuodėmė yra abejingas da= 
lykas. Kas nevengia kasdienių nuodėmių, silpnina savo valią ir pa= 
galiau įkrinta į sunkiąsias. „Koks skirtumas: ar lai vą paskandina 
viena didžiulė banga, ar vanduo pamažu besisunkdamas pro jo plyš 
Sėlius?" (Sv. Augustinas).

Be to, krikščion.o dorinio gyvenimo tikslas yra tobulumas. Nors 
žmogus tegali' prie šio tikslo tik artėti, bet taip jau yra, kad tik siek* 
damas to aukščiausio tikslo tepasiekia, kas būtina.

§ 20. Nuodėmės kilmė.

1. Nuodėmės versmės.
Jų yra keletas. Sv. Rašto nurodomos šios: piktokos dvasios gun= 

dymas (E'ez. 6. 11), pasaulis (Jon. 7. 7) ir piktas geidimas (Jok. 1. 14).
Paprastoji versmė yra paties žmogaus pikti geidimai, kurie pasi= 

reiškia, kaip kūno geidimas, akių geidimas ir gyvenimo puikybė 
(1. Jon. 2. 16).

Kūno geidimu paprastai yra vadinami lytiniai geiduliai. Akių gei= 
d imas — žemės gerybių (turto) per d.delis troškimas. Gyvenimo pui= 
kybė — tai kelintasis į puikybę bei garbės troškimas.

Vad. svetimosios nuodėmės rodo, kaip pasaulis gali būti 
nuodėmių versme. Tos svetimosios nuodėmės (jų yra 9) kyla iš bendro 
veikimo nusidedant, iš apleidimo savo pareigas ar dalijimosi netei® 
sėtu, nedoru būdu įsigytas gėrybes.

2. Pagunda bei proga.
Tiesioginis akstinas nusidėti yra pagunda arba žmoguje kyląs no* 

ras nusidėti. Iš aplinkinio pasaulo ateinanti pagunda vad.naši pro- 
g a. Tokių progų, kurios, kaip rodo patyrimas, tikrai veda į nuo= 
dėmę, reikia griežtai vengti, nors tas būtų ir labai sunku. Čia tai® 
komi Kristaus žodžiai, kad geriau nusikirst ranką etc., negu su abiem 
rankom amžinai pražūti.
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Pagunda pati savaime nėra nuodėmė. Už netikėtai kylantį geidi= 
mą žmogus neatsako. Tik kada sąmonė jį pajunta ir kai valia jam 
pritaria/jis tampa nuodėmė. Dievas yra ištikimas, negundys virš jūsų 
jėgų (1. Kor. 10. 13).

Pagunda gali būti net vertinga. Ji stiprina žmogaus charakterį ir 
parodo jo dorinę vertę: ar jis yra doriškai stiprus, kaip ąžuolas prieš 
audrą,-ar silpnas, svyruojąs, kaip šiaudas.

3. Nuodėmingoji būklė.
Kai padaręs nuodėmę žmogus to savo darbo nesmerkia, nesigaili, 

gailesčiu jo neišsižada, jis patenka tį nuodėmingą būklę. Tada jis 
kaskart labiau įpranta daryt tą nuodėmę ir vis mažiau prieš ją ko= 
voja. Tai yra vad. nuodėmingoji būklė arba nedorybė. Tik ypatin* 
gos priemones padeda tą įprotį nugalėt: malda, dažnas sakramentų 
ėmimas etc. Melskitės ir budėkite, kad neįkristumėt į nuodėmę 
(Mat. 26. 41).

4. Ypatingosios nuodėmės.
Viena jų grupė vad. 7 didžiosios nuodėmės (vitia capitalia).
Jos ne tik veda į kitas nuodėmes, bet yra lyg jų šaknys ar versmės. 

Apie jas rašė jau senovės filosofai (Horatius ir k.) Bažnyčia p ir mal
si a i amžiais už jas skyrė viešąją atgailą.

Kita ypatingų nuodėmių grupė yra vad. nuodėmės prieš Sv. Dvasią 
(Mt. 12. 31). Jų bendra savybė ta, kad jos tiesiog prieštarauja Dievo 
malonei. Dėlto sunkėja ar darosi tiesiog neįmanomas jų atleidimas. 
Tikrai neatleidžiama nuodėmė tėra tik nedarymas atgailos.

Dar yra vad. dangaus keršto šaukiančios nuodėmės. 
Jų vardas kilęs iš Dievo įžodžių, pasakytų Kainui, užmušusiam savo 
brolį (1. Moz. 4. 10—). Tokiomis nuodėmėmis, be žmogaus nužudy= 
mo, laikomos dar: homoseksualizmas, vargšų bei našlaičių skriaudi^ 
mas, algos ar uždarbio nusukimas.

5. Bausmė už nuodėmes.
Nuodėmė yra Dievo niekinimas bei dorinės santvarkos griovimas. 

Bet nei Dievo išniekinti, nei dorinės santvarkos išgriauti neįmanoma, 
kaip ir gamtos santvarkos.

Laužoma dorine santvarka palaikoma bausmėmis (sankcija), kurios 
yra nuodėmės padarinys. Vienos tų bausmių nusidėjusį ištinka tuo= 
jau, dar čia žemėje (sąžinės graužimas, žalingi padariniai). Bet svar= 
biausia bausme — amžinas pasmerkimas. Tai labai rimta bausmė. 
Vienas jos atsiminimas priverčia žmogų susimąstyti. Jokios šio gy= 
venimo gėrybės negali ne iš tolo lygintis su kančiomis amžinajame 
gyvenime.
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Dr. Ing. Ad. Darnusis 
Gimnazinis kursas

ANGLIS C
Atom, svoris 12,01

Mums prieinamose litosferos, hidrosferos ir atomsferos srityse ang= 
lis tesudaro vos 0,09% visos medžiagos. Bet ji įeina į sudėt; visos ei= 
lės junginių, kurie yra labai išsiplėtę ir turi didelės reikšmės gamto= 
je, technikoje ir visame žmogaus ūkiniame gyvenime. Iš pusės mili= 
jono mums žinomų junginių apie 80% jų sudaryti su anglies pagalba. 
Todėl anglis yra vienas iš svarbiausių elementų.

Elemento pavidale anglis pasitaiko retai. Deimantas ir grafitas 
tėra du anglies kaip elemento kristaliniai mineralai. Amorfinė anglis 
yra dirbtinai gaunama kokso, medžio anglies ir suodžių pavidale.

Jungtiniuose surišta anglis apima beveik visą organinį augalų ir 
gyvių pasaulį. Akmens anglys, miškas ir visa augmenija, durpės, 
nafta, angliavandenilių žemės dujos, tepalai, maistas, plaužinės rūbų 
medžiagos, kaučiukas ir kt. tai yra vis organiniai anglies junginiaj. 
Dauguma tų medžiagų gaminamos dirbtinai fabrikuose ir laboratori= 
jose. Čia suminėtinos visa eilė vaistų, dažų, sprogimų, lakų, plasti= 
nių medžiagų, dirbtinio šilko, sintetinio benzino ir 1.1.

Gana plačiai anglis yra užtinkama ir mineraliniame pasaulyje kar= 
bonatinių druskų pavidale. Jų tarpe labiausiai išsiplėtęs kalcio kar= 
bonatas CaCO3 (kalkinis akmuo, marmuras, kreida), bei magnio kal= 
cio katbonatas^dolomitas MgCOs CaCO3. Taip pat gamtoje plačiai yra 
pasklidusios ir anglies dioksido C0o dujos. Jų yra 0,3 litro viename 
oro cbm, t.ey., 3 tūriai CO., yra dešimtyje tūkstančių oro tūrių. Žemės 
rutulio laisvas anglies dioksidas maždaug sveria 2,1 bilijonų tonų.

Anglies apytaka gyvojoj gamtoje. Anglies dioksido dujos yra auga= 
lų maistas, kuris augalų chrolofilo ir saulės spindulių įtakoje jungia= 
si su iš žemės (įsiurbtu vendeniu lį krakmolus, cukrus, celiuliozę ir 
išskiria deguonį:

6CO2 + 5H2O----- > C6H«-05 + 602
Gyviesiems organizmams kvėpuojant, kurui degant, organinėms me= 
džiagoms pustant, anglies dioksidas vėl išsiskiria. Žmogaus iškvėptas 
oras turi 4—5% CO2. Taip augmenija CO> suriša, o gyvūnija atpa= 
laiduoja. Gamtoje ir susidaro uždaras anglies apytakos ciklas.

augmenija (flora)
CO2 < organinė medžiaga ir O2

gyvūnija (fauna) 
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Metų Regyje visoje žemėje augmenija, kaip tvirtina H. Schroeder, 
sunaudoja 60 milijardų tonų anglies dioksido, iš kurių 40 milijardų 
tenka miškams, 14 milijardų kultūrinėms dirvoms, 4 milijardai ste? 
pėms ir 1 milijardas dykumoms. Taigi, kasmet pasigamina 35 mi= 
Ii jardų tonų organinės medžiagos, daugiausia celiuliozės, cukrų ir 
krakmolų pavidale.

Tokiu būdu naudojant viso pasaulio anglies dioksidą jo užtektų 
tiktai 35 metams. Bet kadangi gyvūnija organinę medžiagą vis skaldo, 
tai anglies dioksido kiekiai vis pasipildo ir greito bado pavojaus aug= 
memijai nepramatoma. Taip augmenijos ir gyvūnijos buvimas pašau? 
lyje yra neperskiriamai surištas.

Akmens anglys, rusvosios anglys, durpės yra patys svarbiausieji 
anglies natūralūs šaltiniai. Bet kaip akmens anglys, tuo labiau rus? 
vosiys anglys ar durpes nėra grynos anglies elementas. Tai yra aukš= 
to kondensacijos laipsnio anglies, vandenilio, deguonies ir azoto jun? 
giniai. Ir kuo mažiau deguonies; tuo anglies padermės yra skaito? 
mos geriau suanglėjusiomis bei subrendusiomis.

Iš jų turtingiausias anglimi yra antracitas su 49% C, 2—3*/* H, 
2—3*/°O, 0,1—0,5%N; jo koloringumas 8000—9000 kcal/kg.

Kitų akmens anglių rūšių sudėtis svyruoja sekančiose ribose: 
75—90’/’ C, 4,5—5,5% H, 5—16’/’ O, 0,5—1,5’/’ 1$, 1—3% S, 5—10'/’ pe= 
lenų; jų koloringumas 7000—8000 kcal/kg. Akmens anglys yra skirs? 
tomos į riebiąsias ir liesąsas. Rebiosios išskiria daug dujų, iki 40% 
ir yra ilgaiiepsnės. Liesiosios išskiria mažai dujų ir yra trumpalieps= 
nes. Pasaulinė akmens anglies gamyba 1937 metais siekė 1.280 mili? 
jonų tonų. Pasaulinė akmens anglies atsarga skaičiuojama 7,4 bili? 
jonų tonų. Taigi, artimiausiais šimtmečiais nepavyks jos atsargų iš? 
semti. Tuo labiau dabar, kai technik ai darosi pasiekiami anksčiau 
neprieinami klodai, gilesni kaip 1000 metrų.

Rusvųjų anglių koloringumas tesiekia 4500—5500 kcal/kg. Ora= 
sausėje būklėje jos dar turi iki 20®-'* drėgmės. Cheminė sudėtis jų se= 
kanti: 65—75#/« C, 5—6% H, 20—30#/* O, 1—N. Pasaulinė rusvųjų 
anglių gamyba 1937 metais siekė 250 milijonų tonų.

Visose geologinėse formacijose randame anglies padermių, bet til$= 
tai kai kuriose jų dėl palankesnių vegetacijos sąlygų susidarė prak? 
tinio dėmesio verti klodai. Pagal susidarymo laiką tos anglies pader? 
mes pasiskirsto taip:

Geologinė formacija
Durpės vidut. anglies kiekis 55% C Dabartinė era
Rusvosios anglys U H " 70% Tercijaras
Akmens anglys U U " 85% Karbonas
Antracitas u u * 92% Karbonas
Grafitas u 'u ' 99% Archainė era
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Kuo senesnės geologinės; formacijos anglies padermė, tuo ji yra di= 
dėsnio anglies nuošimčio.

Tarp durpių ir rusvųjų anglių yra didelis cheminio sąstato pana= 
Šurnas: jie yra susadarę sausžemyje. Tuo tarpu karboninės anglys 
susidarė pajūrių pelkynuose labai gerose vegetacijos sąlygose iš kitų 
augalų ir jų cheminis sąstatas kitoks kaip rusvųjų anglių. Ir todėl 
atsisakoma manyti, kad rusvosios anglys yra pereinamoji fazė ą ak= 
mens anglis.

Augalų celiuliozė po vandeniu be oro nedatekliaus mikrobų įta= 
koje fermentavosi ir jš lengva skilo pagal sekančią reakciją:
(C« H“ 05) n --------- C (H O) + C H< + C Os + H> O
celiuliozė Anglis su vandenilio metanas anglies vanduo 

ir deguonies likučiais dioksidas
Akmens anglyje metano dujų yra randama daug — I grame 6ccm. 

Toks organinės medžiagos skilimas pas mus ir dabar vyksta pelky= 
nuošė, durpynuose ir išsiskiriantis metanas yra vadinamas balų du= 
jomis.

Sausa akmens anglies destiliacija. Kaitinant akmens anglis be oro 
įvykdoma sausa angHes destiliacija. Pirmiausia atsiskiria visos Iakio= 
sios medžiagos: amonijakas, vanduo ir šviečiančios dujos: dujiniai 
angliavandęniliai, anglies oksidas CO, vandenilis H2. Po to nusidesti= 
liuoja skystosios dervos ir retortoje lieka koksas. Iš 100 kg akmens 
anglių yra ganama apie 20 kg šviečiančių dujų, 10 kg amonijakinio 
vandens, 6 kg dervos, 60 kg kokso.

Labai vertinga ir brangi yra sausos destiliacijos derva. Ji suside
da iš labai didelio skaičiaus įvairių junginių, kurie destiliuojant yra 
suskirstomi frakcijomis:

C
C
C

lengvosios alyvos virimo temp, iki 170° .C 
vidutinės ,, ,, ,, ,, 230°

f _ sunkiosios ,,' ,, ,, ,, 270°
antraceninės „ ,, „ „ 340°

Toliau tas frakcijas išskirstant pavyksta iš karto gauti dažus, kai 
kurias dezinfekcines medžiagas, vaistus, kvepalus ir t.t. Be to iš 
dervų yra gaunami benzolas, anilinas, kreozotai, naftalinas, antrace= 
nas ir kitos panašios medžiagos, kurios yra pagrindinės žaliavos tūks» 
tančiams svarbių cheminių medžiagų dezinfekcijai, gydymui, dažams, 
kvepalams, izoliacijai, sintetiniam kaučiukui, plastinėms medžiagon^š, 
lakams ir t.t.

Rusvąsias anglis ir durpes sausai destiliuojant yra gaunama daug 
daugiau dervų, kuriuose be anksčiau suminėtų medžiagų dar yra pa= 
rafininės alyvos, kalnų vaškas, kietas parafinas.
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Koksas yra gaunamas iš sausos akmens anglies destiliacijos. Tai 
amorfinė anglis su mažomis vandenilio ir deguonies priemaišomis. 
Jis plačiai naudojamas metalurgijoje, karbidų gamyboje, kaip šach= 
tinlų krosnių kuras, centralinio šildymo kuras.

Sausoje medžio destiliacijoje yra gaunama medžio anglis. 
Spygliuočių dervo's yra sunaudojamos medžio impregnavimui. Pačiose 
lakiosiose dalyse išsiskiria medžio spiritas ir acto rūgštis. Kai Šiuo 
metu tos medžiagos yra gaunamos sintetiniu būdu, sausos medžio 
destiliacijos svarba yra sumažėjusi.

Medžio anglis kaip ir koksas yra amorfinė anglis, labai di= 
delio akylumo. Ji irgi turi dar ap’.e 0,7% H ir 4—O ir N. Ji pa= 
sižymi adsorbcija dujoms ir įvairioms medžiagoms.

Aktyvioji anglis turi specialiai išryškintą adsorbcijos suge= 
bėjimą. Aktyviąją angliįt gaunama a) medžio piūvenas, durpes arba 
cukraus melasą degindami su cinko chloridu ZnCh ir pašalindami 
lakiąsias dalis, arba b) medžio bei kaulų anglį specialiai aktyvuodami 
perkaitintais vandens garais.

Taip pagaminta anglis turi labai didelį aktyvųjų paviršių — 1 gra= 
mo aktyviosios anglies paviršius siekia apie 800 qm. 1 gramas akty= 
viosios anglies adsorbuoja apie 178 ccm amonijako NH3 dujų apie 
97 ccm GOa.

Aktyvioji anglis plačiai yra naudojama vandens valymui, cukraus 
syvų nuspalvinimui, žaliojo spirito valymui nuo fuzelių, augalų sul= 
čių valymui nuo alkaloidų. Aktyvioji anglas gerai adsorbuoja bak= 
terijų toksinus ir medicinoje vartojama kaip vaistas. Dujokaukės) ją 
naudoja kaip adsorbcijos medžiagą įvairioms nuodingoms dujoms ir 
skysčiams.

Suodžiai yra taip pat dirbtinai gauta amorfinė anglis, organic 
nes medžiagos degimą vykdant su oro nedatekliumi. Šiuo metu jau 
yra nemažai pramonės įmonių specialiai suodžiams gaminti. Suodžių 
gerumas priklauso nuo jų dalelių smulkumo. Smulkumas 20.10=8 — 
40.10=8 cm yra labai geras. Geriausias suodžius pavyksta gaminti 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse iš natūraliųjų žemės dujų. Į metus 
ten padirbama apie 330.000.000.000 cbm natūraliųjų dujų ir yra gau= 
narna apie 240.000.000 kg suodžių. Jie turi savo specialų vardą ,,car= 
bon black". 80% jų yra sunaudojama padangų gamyboje. Kaučiukas 
su jais sumaišytas turi labai didelį atsparumą nusitrinimui ir aukštą 
elastingumą. Ir Lietuva kaliošų fabrikui importuodavo kasmet kelias 
tonas tų suodžių. Kitur gaminami suodžiai taip geromis savybėmis 
nepasižymi. Vokiečiai bandė tokius suodžius gaminti degindami pj= 
gesnes anglies destiliacijos dervas.

Be to plačiai suodžiai buvo naudojami kaip juodi spaustuvių da=
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žai, paišymo paišeliams, krosnių padengimui ir kt. medžiagoms ga= 
minti.

Deimantas — yra gamtoje randama gryna anglis, išsikrista= 
lizavusi oktaedro formoje. Lyginamasis svoris 3,5—3,55. Tai yra 
kiečiausias pasaulyje kristalas — pagal Moos’o skalę jo kietumas yra 
10. Tiktai dirbtinai pagamintas boro karbidas jam prilygsta tuo at= 
žvilgiu.

Yra manoma, kad deimantai išsikristalizavo žemės gelmėse labai 
dideliame spaudime ir temperatūroje. Jie yra randami silikatinėse 
uolenose — vienoje uolenos tonoje nuo 0,1 g iki 0,01 g deimanto. 
Deimantai yra kasami pietų ir pietų vakarų Afrikoje, belgų Kongo, 
britų Guyano, Brazilijoje ir Indijoje. Metinė deimantų gamyba siekia 
7.000.000 karatų (1 karatas 0,2 g deimanto svorio). Deimanto krista= 
liukai yra naudojami grąžtų galvutėse, kietoms uoloms gręžti. Dulkių 
pavidale jis yra imamas deimanto kristalų šlifavimui. Dėl didelio 
šviesos lūžimo koeficiento teisingai nušlifuotas deimantas duoda la= 
>bai gražų šviesos spindulių žaismą. Todėl jis yra laikomas labai ver= 
tingu brangakmeniu. Didžiausias dabar žinomas deimanto kristalas 
yra 3024 karatų, jo vardas „Cullinan’as". Luvre saugomas deimantas 
„Puikusis Regentas" yra 136 karatų.

Grafitas — yra" taip pat gamtoje randama gryna anglis išsi= 
kristalizavusi heksagonalinėje sistemoje ir dėl tankesnio atomų išsi= 
dėstymo lygiagretėse plokštumose turi'9 plokštelinę formą. Jis yra 
lengvesnis už deimantą — jo lyg. sv. vos 2.26. Jis visai minkštas. 
Jo kietumas vos 0,5—1,0. Grafitas labai gerai leidžia elektrą.

Grafitas plačiai yra naudojamas paišelių gamyboje, maišant jį su 
moliu ir atitinkamai deginant. Galvanoplastikoje grafitiniai elektronai 
yra labai mėgiami. Grafito dulkės primaišant prie alyvų, yra gau= 
narni 'įvairaus tirštumo mašinų tepalai. Čia geriausiai tinka labai 
smulkus koloidinis grafitas.

Ugniaatsparių medžiagų dirbiniuose grafitas taip pat plačiai yra 
naudojamas. Grafitas kaip ir deimantas norm, temperatūroje yra at
sparus cheminiam medžiagų veikimui. Bet ore jis lengviau už dei
mantą užsidega. Grafito užsidegimo temperatūra 700° C.
• Grafitą galima dirbtinai gaminti iš paprastos anglies ją kaitinant 
2000—3000° C temperatūroje. Geležies lydiniuose anglis išsiskiria ir 
grafito pavidale.

Gamtoje grafito yra randama daug daugiau kaip deimanto. Di= 
džiausi jo klodai yra J. Amerikos Valstybėse, Ceilone, Sibire prie Ki« 
nijos sienos, Australijoje, Passau srityje, Čekoslovakijoje.

Grafito ir deimanto palyginimas. Anglis kaip ir kiekvienas meta= 
loidas pasižymi savo modifikacijų įvairumu. Ir paprastai viena iš mo=
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difikaoijų savo savybėmjs artėja metalams. Anglies elemento atveju 
tokia modifikacija yra grafitas, deimantas gi yra ryškių metaloidinių 7 
savybių.

Svarbiausia ryški metalų savybė, skirianti juos nuo metaloidų, 
yra elektrolaidumas. Metalai yra pirmos eilės, o metaloidų tirpalai 
antros eilės elektrolaidininkai. Metalų elektrolaidumas priklauso nuo 
lengvai metalo atome judančių valentingumo elektronų.

Metalai išorinėje valentingumo srityje dažniausiai turi tiktai vjeną 
ar du elektronus; daug elektronų trūksta iki sočiosios kilniųjų dujų 
srities. Todėl tie pavieniai metalų valentingumo elektronai yra la= 
bai judrūs. Tuo tarpu metaloidų valentingumo srityje yra daug elek= 
tronų ir jų judrumas yra suvaržytas ir todėl metaloidai elektrai yra 
nelaidūs.

Tiktai kai kuriose metaloidų modifikacijose atomai susigrupuoja 
taip, kad bent viena kuria kristalų kryptim įgauna elektrolaidumo 
savybes. Taip grafitas yra elektrai laidus išilgai susidariusiems ato= 
miniams sluoksniams, statmenai tiems sluoksniams elektrolaidumas 
yra 4 kart mažėsnis.

Elektrai laidžios medžiagos ^ra nepermatomos; tokie yra metalai, 
grafitas. Permatomos medžiagos, kaip deimantas, judriųjų elektronų 
neturi ir elektrai yra mažai laidžios. Taip pat metalus aukštoje tem= 
peratūroje išgarinus, yra gaunamos spalvotos permatomos dujos; jų 
elektrolaidumas yra visai mažas kaip metaloidų, bet jau netoks kaip 
metalų. *

Kai kurios cheminės anglies reakcijos. '
Paprastoje temperatūroje anglis yra cheminiai neaktinga. -Aukš= 

toje temperatūroje 300—400° C ji energingai jungiasi su d e g u o = 
n i u ir dega, virsdama anglies monoksidu ir dioksidu:

'/ - C + O-------- > CO + 26 kcal '
co + O-------- > CO2 + 68 kcal

sudegdama iki CO 1 g C išskiria 2,2 kcal/g
’ sudegdama iki COi 1 g C išskiria 7,8 kcal/g >

; Anglis kaip reduktorius yra vartojama kokso pavidale ge= 
ležies rūdos gaivinimui, gaminant špyžių: >

Fej Os 4" 3C-------> 2 Fe 4- 3CO
Plačiai yra žinoma anglies jungtiniai sujvairiais metalais, 

jie yra vadinami karbidais.
3 Fe + C>FesC geležies karbidas. Geležyje, pliene 

ir špyžiuje anglies yra 0,1—4%, ji ten yra grafito arba geležies kar=

83

84



bido pavidale ir turi lemiančios reikšmės i metalo kietumą, trapumą, 
tąsumą, atsparumą ir grūdinimosi savybes.

Kalcio karbidas yra gaunamas aukštoje teniperatūroje kai= 
tinant kalkes ir koksą. Jis -reaguodamas su vandeniu išskiria aceti= 
leno dujas, kurios labai plačiai yra naudojamos cheminėje pramonėje.

CaO + 3C--------->Ca C2 + CO " , '
Kalcio karbidas

Ca C2 + 2HsO --------- >C2Hs + Ca (OH),
acetilenas

Silicio karbidas yra gaunamas kaitinant smėli su koksu ir 
yra vadinamas karborundu:

Si 02 + 3C--------- > Si C + 2CO
karborundas , 

Jis plačiai yra naudojamas kaip kieta abrazyvinė medžiaga, akmenų 
ir kitų kietųjų medžiagų šlifavimui. Jo primaišo į viešųjų pastatų 
laiptų betoną pakopų apsaugai nuo greito nusitrinimo.

Boro karbidas BoC savo kietumu prilygsta deimantui.
Anglis s u siera jungiasi į sunkų ir gerą tirpinimo savybių skysti, 

anglies disulfidą —
+ 2 S-------—> C S2 (anglies disulfidas)

Pučiant vandens garus į įkaitintą koksą, vanduo skyla, susi= 
daro labai kaitrios vandens dujos? kurios susideda iš vandenilio ir 
anglies monoksido (smalkių): C + H2O = CO + H2

Anglies junginiai su vandeniliu vadinasi anglies vandeniliais. 
Specialiose temperatūrinėse sąlygose katalizatoriams veikiant, anglis 
jungiasi su vandeniliu iį acetileną C2H2 arba j metaną CH4. Gamtoje 
angliavandenilių yra dujų, skysčių ir kietų medžiagų pavidale. Deg= 
darni jie išskiria daug šilimos ir virsta anglies dioksidu ir vandeniu.

Nafta, bitumai, žemės gelmių dujos yra natūralūs angliavandenilių • 
šaltiniai. Tai yra laba; brngios gamtos žaliavos, naudojamos chemi= 
nei pramonei ir kurui. Šių natūraliųjų ir dirbtinų organiniu anglies 
junginių yra labai daug. Juos nagrinėja ir aprašo speciali organinė 
chemija.

7
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Kulbokas
' . GROŽIS IR MEINAS'

Fizinės ir estetinės daiktų ypatybės. Mes įpratę sakyti: „Šitas pa= 
veikslas gražus", „šita statula graži", lygiai, kaip sakome: „S.tas na= 
mas baltas",, „ši arbata karšta". Mes tikime, kad grožio ypatybę, 
kuri sužadina mūsų estetinį pasigerėjimą, galima daiktams priskirti 
lyg kokią jų fizinę ypatybę, kaip namui baltumą, o arbatai karštumą.

Tačiau yra didelis skirtumas tarp fizinių daikto ypatybių (svorio, 
spalvos, temperatūros) ir jo estetinės kokybės.

1. Tas pats daiktas, stebimas dviem atvejais tomis pačiomis sąly* 
gomis, gali paširodyti vieną kartą gražus, o kitą — biaurus. Tai pa= 
reina nuo mūsų nusiteikimo.
2. Tas pats daiktas ir tuo pačiu metu stebimas skirtingų asmenų gali 

būti vienam gražus, o kitam ne. Tai pareina nuo tų asmenų skonio, 
išsilavinimo, dvasinės struktūros.

3. Įsivaizduokime, kad žmonės pasaulyje išnyksta (atominės bom= 
bos amžiuje tai ne taip jau sunku įsivaizduoti). Daiktai išlaikys savo 
svorį, tūrį, aukštį, bet jau nebebus kalbos apie jų estetinę kokybę.

i Fizinių ypatybių nustatymas remiasi regėjimo, girdėjimo ir kitais 
pojūčiais; estetinės ypatybės remiasi daug sudėtingesniu dalyku — 
emocijomis (jausmais, gilesniais vidiniais sujudimais).

Fizinės ypatybės yra neginčijamos, gali būti išmatuojamos, kontro* 
liuojamos. Estet'nės — ne!"Žarija karšia visiems, bet paveikslas gra= 
žus anaiptol ne visiems. (Tiesa, ir fizinės ypatybės gali būti suvokia* 
mos 'įvairių žmonių ne visai vienodai, su tam tikrais įvairavimais, bet 
estetinės — gal> būti suvokiamos skirtingai). Mat, sudėtingesni jaus* 
inai yra daug skirtingesni, individualesni už paprastus pojūčius.

Gražumas nėra visai objektyvi savybė, nes ji daugiausiai pareina 
nuo mūsų ypatingos emocijos. Sakydami: „Sis daiktas gražus", mes 

j norime pažymėti, kad šis daiktas sukelia mumyse ypatingą sujudimą, 
bangavimą, kuris visai nepanašus į kitas emocijas. Jį vadiname gro = 
ž i o emocija, estetine emocija.

1. GROŽIO IULME. ;
1. Grožio emocija. Kaip išaiškinti sugebėjimą jausti ypatingą ma= 

lonumą, kurį pavadinome grožio emocija? Atsakymo ieškokime žmo= 
gaus sieloje.

Fiziologai emociją vadina mūsų sąmonės reakciją į tam tikrų vaiz* 
dų sukeltą organinį sutrikimą (pvz., baimės, pykčio, simpatijos, meilės
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emocijos; vienos iš jų staigios, praeinančios, kitos pastovios, gilios). 
Visos emocijos yra subjektyvios. Jos. skirstomos į pozityvias (teigia= 
masj ir negatyvias (neigiamas). Jos atsirado žmoguje kovojant su 
gamtos gaivalais, žvėrimis ir galop ... su kitais žmonėmis. Jas pa= 
gimdė pavojus ir reikalas kovoti norint išlikti. Pozityvios emocijos 
lydi žmogaus troškimų įvykdymą, negatyvios — jo nusivylimas ir rie= 
pasisekimus. Emocijos, susijusios su žmogaus primityviais atavisti= 
niaiš veiksmais yra žemesniosios, ir priešingai, kilnesni troškimai ir 
polinkiai, kurie žymi žmogaus pažangą, gimdo aukštesniąsias emocijas, 
prie kurių priklauso ir estetinė emocija.

Senovėje primityvus žmogus pajuto grožį, kai pradėjo nusikratyti 
gaivalų jungo, kai ėmė juos apvaldyti. Gamtoje, kuri paliovė būti jo 
priešas, jis atrado grožį. Išmokęs šį ypatingą malonumą išskirti iš 
kitų, jis stengėsi jį ir sukelti dirbtiniu būdu. Jo mėginimai tyčia, są‘ 
moningai sukurti dalykų sukeliančių grožio pasigerėjimą, būvą pava= 
dinti meno kūriniais.

Įsižiūrėję į senovės statulas, (Įsiskaitę poemas, pamatysime, kad čia 
buvo stengiamasi atkurti realybę. Mitiniai, legendiniai personažai 
(asmens) turi visai žmogiškus jausmus ir norus. Bet jau primityvieji 
menininkai neseka gamtos aklai, fotografiškai, ir tai ne vien dėl tech= 
ninio nesugebėjimo, bet norėdami sąmoningai realybę pakeisti.

Menininko idealas. Menininkas turi savo vaizduotėje idealų daikto 
vaizdą ir stengiasi jį Įkūnyti kūrinyje. Šio įkūnijimo suvokimas ir 
sukelia jausminį pasitenkinimų — estetinę emocijų.

Bet iš kur kilę ši<^ idealiniai menininko vaizdai? Jie yra tikrovės 
atspindžiai. Ir fantastiškiausi vaizdai tėra nauja materialinio pasau
lio fragmentų kombinacija. Pvz.: siaubūnas, sfinksas, kentauras, chi= 
merą — tokių kombinacijų padarai. Tikrovė yra išeities taškas, bet 
ji priimama ne ištisai kaip yra, o laisvai pakeičiant. Idealinis vaizdas 
— tai nemateriali kondensacija to, kas yra ir kas gal turėtų ateityje 
būti. Kadangi tarp menininko ir jo bendralaikių aplinkos yra ryšiai, 
tai galime sakvtj, kad toks idealus vaizdas išreiškia ir aplinkos,! o - 
b u 1 u m o aspiracijas, — tą tobulumą, kurio šiame pasaulyje 
nėra. Kūrėjo pastangos visuomet reiškia apsupančios jį realybės pa= 
keitimą visuotinės raidos prasme. Jau laukinis, tatuiruodamas savo 
odą, siekia aukštesnių dalykų už tuos, kuriuos jis' mato apie save. 
Siame siekime kažko aukštesnio ir glūdi meno esmė. Minėtasis lau= 
kinis trokšta turtingų, spalvingų naujų formų, atitinkančiu jo galvoje 
glūdintį, tiesa, dar neaiškų, idealinį vaizdą. Laukiniui pavyko pasi= 
puošti, aplinkiniai juo pasekė, — ir štai atsiranda tariamas visuotinis 
laimėjimas, lydimas didelio džiaugsmo, kuris ir yra grož-io pasi = 
gerėjimas.
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Taigi, žmogus, siekdamas tobulumo, mato, kad tikrovėje jo nėra 
Tad jo tobulėjimo pastangos susitelkia į idealinius, išsvajotus vaizdus, 
kuriuos jis realizuoja laisvuose nuo medžiagos jungo meno kūriniuose. 
(Štai dėl ko tiek visos tautos menas, tiek atskiras menininkas negali, 
net neturi teisės, sustingti, pasilikti prie pasiektų laimėjimų, o di= 
džiausiu pastangų kaina turi gaivališkai veržtis pirmyn. Juk jeigu 
menininkai, tautos širdis ir sąžine, užmigs ar apsnūs, mirs ir tautos 
sąmonė). ,

Menininko veržimasis kurti — atspindys kūrybinio visatos polėkio. 
Tarp žmogaus idealo siekimo ir amžinos visatos evoliucijos yra tamp= 
rus ryšys, o tobulumas — aukščiausias pasaulio evoliucijos tikslas. 
Kelias nuo chaoso į harmoniją yra pagrindinė filosofijos sąvoka, ak? 
sioma, neįrodoma, kaip daugelis mokslo aksiomų, kurių negalima nei 
įrodyti, nei atmesti.

Grožis — emocija, kurią patiriame susidūrę su harmonija, biauru= 
mas — kęsmas, nemalonumas, kurį jaučiame susidūrę su netvarka, 
suirimu. Harmonija — tobulas akordas tarp dalių ir visumos, kur 
atskiros dalys tarnauja visumai, o visuma dalių nenustelbia.

2. Gamtos grožis. Suskirstyti daiktus į gražius ir negražius ne= 
galima, nes, kaip anksčiau minėta, tas pats daiktas vienam gražus, o 
kitam ne. Bet tai nekliudo pasvarstyti, kurie daiktai bei reiškiniai 
gražūs ir kodėl sužadina grožio jausmą.

Harmonijos elementai gamtos daiktuose ir reiškiniuose pasireiškia 
nelygiai stipriai. Gražus tigras — sužadina estetinį pasigėrė? 
jimą: šiame nuostabiai stipriame ir lanksčiaine kūne mes matome to= 
bulą realizaciją vieno gamtos raidos etapo — gyvastingos jėgos. Gi 
išbadėjęs, vos kojas bepavelkąs šuo sukelia estetinį nemalonu? 
mą (kartais — ir pasigailėjimą, bet tai jau pašalinis, nebe estetinės 
plotmės jausmas), mums toks šuo atgarsus, nes jame pasireiškia tik
rovės netobulumas, gyvybės irimas.

Elementariai imant, kiekvienas reiškinys, kur su tani tikru stipru? 
mu pasireiškia kūrybinės gamtos jėgos, gyvenimo triumfas ant mir? 
ties — sukels grožio emocijų. — Priešingai, negalė, susmukimo reiš? 
kiniai sukels nemalonius, neestetiškus jausmus.

Mes nereaguojame į nuolatinės gamtos aplinkos grožį, o jos negero? 
ves matome padidintas. Ir priešingai, nematyti dalykai mus greit su? 
žavi, — atrodo, kad jie įkūnija mūsų svajonių idealą.

Antai, taikiu metu minios turistų išleidžia galybes pinigų, atlieka 
vargingas keliones, kad tik pamatytų vadinamuosius stebuklinius gro= 
žio kampelius —t- kalnus, ežežrus, jūras ... O koks kalnų gyventojas 
bei viešbutininkas to viso nemato arba į tai žiūri pro pinigą . . . Tikra,
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kad pripratimas atbukina estetini jautrumą, mums sunka gėrėtis, tuo, 
kas nuolat stovi prieš akis.

Betgi grožė galima pamatyti ir mus supančioje aplinkoje, tik mo= 
kėkime prje jos prieiti. Pasekjme švelnų piešinį debesų, plaukiančių 
per dangų, pavaikščiokime rudenėjančia liepų ar kaštanų alėja, paste= 
bėkim seną vienišą koplytėlę, pagaliau saulės spindulį vandens laše, 
namų siluetą naktį.. . Kiekvienas gamtovaizdis (nereikšmingas kal= 
nelis, pilka lyguma) taip pat yra gražus, tik jo grožis tepasireiškia 
ypatingomis sąlygomis: reikia, kad jų individualinis (jiems būdingas) 
tobulumas įtikinamai pažadintų mūsų jausmą. Pvz., plaštakės indis 
vidualumas šiuo atžvilgiu glūdi jos sparnų margume ir viso pavidalo 
trapume, arklio — jo formose ir jėgoje.

Dvejopas btldingojo daiktų tobulumo pasireiškimas. Šitas indivi= 
dualinio tobulumo bruožas veikia dvejopai: 1. staigiai išr yškėdamas 
ir užtemdydamas kitus šiuo atveju neesminius elementus, 2. kiti kai= 
myniniai elementai savo kontrastingumu sustiprina būdingąjį tobu= 
lumo bruožą.

Pirmu atveju individualinis bruožas sustiprėdamas lyg ir pakeičia 
visus kitus to daikto bruožus, sudarančius kartu to daikto ar reiškinio 
bruožus, sudarančius,kar^u daikto visumą, — ir, atrodo, kad tą daiktą 
mes matome pirmą kartą. Štai saulėlydis. Gesdama saulė 
nudažo dangaus skliautą nepaprastai stipriomis spalvomis. Įprastinis 
gamtovaizdis lyg užburtas pasikeitė. Sis žavus ir pasakiškas vaizdas 
savo harmonija lyg ir triumfuoja dar valandėlę ant tamsybės chaoso, 
.kuris po kelių minučių apsiaus pasaulį. Arba vėl. Ant šakelės galo 
lietaus lašas, o jame blykčioja saulės spindulys nesuskaitomomis kis t 
birkštėmis. Kuo virto paprasčiausias gamtos reiškinys! Dar toliau: 
neįdomiausią kurio žmogaus veidą nušvietė gera šypsena, — ir veido 
nebepažįsti.

Kontrasto atvejui imkime sugriuvusių kolonų pavyzdį. Negyvi ak= 
mens, bet apaugę sąmanomis, vijoklėmis, driekenomis, ir jie liudija 
čia gyvybės laimėjimą, mirtis, suirimas dar kartą nugalėta. Nuplėš= 
kit šias vijoliles, pilkus akmenis nugabenki! į muziejų, — ir kas be= 

' paliks iš jų grožio?! Jie domins gal būt mokslininką, bet nei poetui 
įkvėpimo, nei žiūrovui estetinio pasigėrėjimo jau nebežadins.

Tad, baigdami kalbėti apie gamtos grožį, dar kartą pabrėžiame, 
kad kiekvienas daiktas parodo savo individualinį grožį, savo sielą, 
ne kiekvienu momentu, o tik savo v "a landą: gėlė žydėdama, vir= 
tuozas — grodamas, herojus — didžiausių pastangų metų-. Neieškokim 
vandens grožio stiklinėje, o ugnies — cigaretėje. Krioklys, jūra, .pa=_, 
vasario potvynis bei didžiulis gaisras naktį ar ugniakalnis šių gaivalų 
grožį atskleis visoje didybėje.
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3. MENO GROŽIS.

Estetinės emocijos reikšmė meną vertinant. Estatinius reiškinius 
tegalima vertinti pagal estetinę emociją, kurią jie sukelia. Per ilgus 
amžius įvairios tautos sukūrė daugybę meno veikalų. Ne kiekvienas 
gali jų visų grožį pajusti. Vienam patinka Rafaelis, Mykolas Angelas, 
bet jis nusigręžia nuo impresionistų. Kitas gėrisi Renoir’u ar van 
Cogh’u o šaltai praeina pro renesanso dailininkus. Arba ir mūsų dai= 
1 in inkai. Vienas pripažįsta tik Žmuidzinavičių, Šimonį, Mackevičių, 
o pečiais trauko ties Čiurlioniu, niekindama! moja ranka į Vizgirdą ar 
Galdiką. .. Kaipgi susiorientuoti šioj daugybėj ir įvairume meni= 
ninku, srovių .ir kūrinių? — Patikimiausias kelrodis — estetinė 
emocija. *

Aiškindamiesi meno grožį, susiduriame su sudėtingu psichiniu vyks= 
mu — meno kūrybos ir meno pajautimo, suvokimo psichologiją. Tiek 
kūrybos, tiek meno suvokimo psichologija remiasi meno veikalu. Me= 
n minkąs jaučia būtiną reikalą įkūnyti idealą, išryškėjus; jo vaizduo= 
tėję. Žiūrovo ar skaitytojo sieloje, kuris gėrisi tuo meno veikalu, 
eina panašus, tik atvirkščias vyksmas: meno kūrimas yra idealo įku= 

wnijimaši o meno veikalo pajautimas, suvokimas — tai kūrybinio kelio 
nuo meno veikalo idealą, iš kurio tas veikalas gimė. Kad estetinė 
emocija gimtų, reikia: a) kad būtų tam tikras menininko ir žiūrovo 
idealų bendrumas, b) kad meno veikalas pajėgtų ryškiai me= 
nininko idealą pavaizduoti.

Estetinė emocija ir kitos emocijos. Estetinė emocija paprastai 
nėra gryna, o susijusi su kitomis emocijomis. Net pažymėtina, kad 
estetinė emocija, pasakytume, „neištirpsta" kitose emocijose, kartu 
pasireiškiančiose, bet vis dėlto mūsų sąmonėje tuo pačiu metu yra 
juntamos ir kitos emocijos. Pvz., skaudančiais dantimis žiūrovas sėdi 
teatre. Jei skausmas labai didelis, tai jis gali visai nuslopinti este® 
tinę emociją. O jei jis yra pakenčiamas, tai visi dialogai ir veiksmai,' 
■kuriuose mato šis vargšas žiūrovas scenoje, bus lyg skausmingu šydu 
apgaubtas ir net gali pasireikšti sąmonėje iškreipti, ne tokie kaip 
yra scenoje. Kitą kartą matydamas tą patį dalyką, kai dantų skaus= 
mas jau praėjęs, žiūrovas gaus visai kitą įspūdį, visai nesuvokdamas, 
kas čia dabar pasidarė, kad veikalas „kitoks".

Kartais socialinės, moralinės, religines ir kitokios emocijos gali 
net visai nugalėti estetinę emociją. Dažnai tai atsitinka su menkos 
kultūros klausytojais bei žiūrovais (pridėkime: ir su aptingusiais, iš= 
sekusiais menininkais).

Daugelyje veikalų šalia gyvos estetinės emocijos eina ir eilė kitų 
stiprių emocijų. Tai būdinga, bet kurios tautos kūrybos aušros lai= 
kotarpiui. Klasinė tragedija pasigaudavo likimo idėjas žmogaus dva=
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s.ios didybei išreikšti. Tragedijos herojus žūdamas atskleidžia savo 
būtybės tobulumą (plg. Krėvės: „Tik kentėdamas žmogus gražus"). 
Herojaus kentėjimai paprastai nekliudo stebėtis žmogaus, amžinosios 
būtybės, tikrąją prigimtimi.x •

Ypač literatūroje ir teatre nevisuomet pirmoje vietoje išryškinama 
estetinė emocija. Štai Rasinui, „Fedroje" rūpėjo pirmiausia morali* 
nes emocijos, bet dėl veikalo stiprumo mes randame jame ir estetinio 
pasigerėjimo. ** -

Trumpai tariant, meno veikalas pažadina ne vien estetinę emociją,' 
bet daugybę mūsų vidaus stygų. Menininko kūrybinė galia groja to* 
mis stygomis kaip klusniu instrumentu. Jis verčia mus juoktis ir 
verkti, mylėti ir neapkęsti, o viršum visų šių jausmų s k lend ena 
gryno grožio emocija.

Yra veikalų ir be gilesnio idėjinio turinio, kurie savo formų bei ' 
žodžio magija ir muzika mus vis dėlto pagauna ir perkelia į stebuk* 
lų kfaštus. Tad vieni veikalai estetinę erribciją labiau žadina herojų x 
pergyvenimais, kiti — žavi pirmiausia savo stiliumi.

II. GROŽIO ŠALTINIAI.

Meno istorija eina lygiagrečiai su realaus ir idealinio žmogaus pa= 
šaulio istorija Meno kūriniaj vieni iš geriausių žmogaus dvasios 
pastangų liudininkų.

Štai Ai gi p to milžiniškos piramidės ir sfinksas. Neįtikėtina, kad 
Šie kolosai — žmogaus rankų padaras, kad jie — mirtingoje dvasioj 
gimusio idealinio paveikslo įkūnijimas. Iš tikrųjų šie milžinai iškilo 
iŠ žemės pasakiškų valdovų, beveik žemiškų dievų valia, kurie savo 
rankose turėjo galią be ribos. Jie valdė milijonų žmonių gyvenimą 
ir mirtį, jie išgėrė ligi dugno gyvenimo malonumus, išvaikščiojo visus 
mirtingąjam leistus kelius ir... sustojo prie lemtingojo slenksčio - x 
vedančio į amžinybės šalį. Jie ir šį slenkstj panoro peržengti, pa
vergti laiką, išlikti amžinai. Šitą juos graužiančią amžinybės idėją 
jie ir įkūnijo šiuose paminkluose, kurie ir šiandien atspindi tų val= 
dovų išdidžią valią nugalėti .laiką ir užsitikrinti nemirtingumą. , (

Graikijoj palankus likimas, graži gamta pagimdo šią išrink* 
tąją meno ir išminčių tautą. Graikai išmintingi kaip dievai, krištoli* 
nes sielos kaip vaikai, o jų kūnas tobula harmonija. Visas jų gy= 
venimas (viešas ir privatus, atrodo darnus kaip saikinga ir gryna me= 
lodija. Net dievą? nusileidžia (į žemę ir lįsikuria Olimpe. Miškai ir 
lygumos pilni nimfų, driodų, satyrų. Dievai ir myli mirtinguosius, 
kaip sau lygius, o iš jų meilės gimsta pusdieviai ... f

Šių šviesos vaikų idealų pasaulis čia žemėje, — ir jų meno kuri* 
niai. kuriuose tas idealų pasaulis atsispindi, atrodo kaip gyvi šio
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nuostabaus pasaulio fragmentai. Fidijas, Lizipas. . . perduoda ki«l= 
nias žmogaus kūno formas, pilnas pulsuojančios gyvybes. O Homero 
herojų pozos ir gestai skulptūriškai išbaigti rodo, kiek jis buvo įsimy= 
Įėjęs tą gyvenimą, kurį jis apdainuoja. Grynufnas, šviežumas ir har= 
moningumas Platono idėjų ir vaizdų audinio lyg nutviekstas tekan= 
č»os saules. Atrodo, kad jo išvedžiojimuose apsireiškia pati žmogaus 
minties esmė. Nei graikų skulptorių nei Platono dar nieks nepra= 
lenkė.

Roma. Dirstelkime lį jos dėtą ir išdidžią agoniją, kai po garbės, 
galybės ir pertekliaus meto ateina irimas ir puvimas ... Ir meno kū= 
riniuose atsispindi šis nuovargis, išsigimimas . . . Aplinka užkrėtė me= 
nininką ir iš jo kūrinių dvelkia smukimas.

Viduriniai amžiai. Barbarų gaujos užplūsta iš rytų, viską pake
liu j nušluodamos. Galingieji statydinasi neprieinamas pilis, kaip ere= 
liai lizdus, ginasi storais mūrais, vyrai kalasi plieno šarvus, ieško 
dangiškų, jėgų globos. S+ų laikų žmogaus idealu pasaulis griežtai* 
priešingas tikrovei. Jis apšviestas nežemiškos šviesos, jame gyvena, 
taurūs riteriai, kurių drąsa begalinė, o jėga stebuklinga. Tai laikai, 
kada gimė truverų dainos, damų kultas ir katedros, kaip ugninga 
malda, kylančios į dangų ir pakeliui į jį amžiams suakmenėjusios. 
Niekad "nesužinosime vardų šių genialių architektų, kurie tas katedras 
suplanavo, bet mes apstulbę sustojame ant šio Dievo namų slenksčio', 
mąstydami apie tūkstančius paprastų mūrininkų per šimtmečius dir= 
bančių su meile ir išmintimi. Jų darbai nugali materiją ir jos svorio 
dėsnius . . . Negyvas akmuo patampa gyvas. Magiški langų vitražai 
kas minutę keičia Šviesą ir pripildo katedros navas neaprėžiamos 
substancijos; čia jauti pačią Dievybę.

Renesansas. Nepermatomas šydas išsiblaško/ viduramžio magija 
nyksta, antgamtinės jėgos lyg grįžta į dangų, riterių žygiai užmirštami.

Jūrininkystė, suklestėjusi prekyba, ginklo pasisekimai išaugina 
naujus stiprius, sumanius ir drąsius ^žmones. -Jų žvilgsnis nuo a n a= 
pus nukrypsta į visokių gėrybių pilną tikrovę. Jų dėmesį patraukia 
puiki senovė, kai kiekvienas (dvasios ir kūno) troškimas buvo galima 
patenkinti. Pabudę jausmai šį pasaulį priima kaip puikų ir kvapų 
patiekalą. Idealų pasaulis dabar panašus į atkastas marmuro status 
las. . . Sensualumas triumfuoja. Prabangūs rūmai, negirdėtai puoš= 
nūs auksu austi drabužiai, brangakmenių žėrėjimas, — visa tai šio 
laiko dvasios reiškėjai. Tapyba ir poezija šį pasaulį atspindi visu 
puikumu. Tiesa, paveikslai beveik išimtinai skirti bažnyčioms. Bet 
kaip šie bibliniai siužetai ir šventųjų paveikslai toli nuo religijos! 
Dabar vienoj šventojo rūbų raukšlėj (renesanso paveiksle) daugiau 
juslingumo ir gyveninio džiaugsmo, negu viduramžio riteris drįso pa= 
sakyti meilės dainoj ...
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Naujieji laikai. Nesiliaujamos partinės ir karo lauko kovos temdo 
atskirų pasiryžėlių pastangas, norinčių savo išradimais padaryti žmo= 
niją laimingą. Išaugę miestai savo dūmais ir pragarišku mašinų uže= 
siu užtrenkė žmogaus ausis ir užtemdė akis. Tik kaimas ir miškai 
išreiškia pirmykštį giedrumą ir rimtį. * ,

Dabartis. Technikos pažanga, nesuskaičiuojami išradimai, skirti 
gamtai pavergti, mašinos, — visa tai pakeitė žemės veidą ir žmogaus 
dvasią bei visuomenės santvarką. Visas žmogaus darbas ima eiti ki= 
tais keliais. Mašinos sutelkia žmones; įsigali kolektyvizmo principas, 
užgniaužiąs laisvą iniciatyvą. 20 a. eina nuolatinės socialinės ir poli* 
tinęs kovos. Triuškinančiai vyrauja vyriausias veiksnys — mašina, 
niekad nesustojanti ir grąsanti užtroškinti žmogaus dvasią plienu ir 
auksu.

Dabar ir meno kūriniai rodo žmogaus dvasios blaškymąsi ir suski* 
Įima. Tai pereinamoji smukimo, krizės epocha. Gimstanti nauja kul
tūra atrodo žavįs plačių masių idealas, bet koks jis suskilęs ir paniręs 
į sutemas. Žvilgterėję į mūsų laikų literatūrą, pamatysime, kokia gili 
krizė apėmė žmogaus veiklą įvairiose srityse.’ Atrodo, lyg visa žmo* 
nija stumdosi tamsioj be išėjimo gatvelėj čia susimesdama į žūtbūti
nes grumtynes, čia vėl valandėlę kvepteldama, kad geriau pasiruoštų 
dar vienoms ir gal paskutinėms muštynėms.

Iš šios košmariškos tikrovės išsineria trys keliai, trys srovės, kurie 
nurodo tris išeitis iš šios padėties 1. Pamatę, kad atsidūrė padėlyje 
be išeities, pirmieji galvoja, kad geriausia grįžti atgal, ir ieško pra* 
eityje savo keliui žiburėlio. 2*ras kelias revoliucionierių Nesulaiko* 
mas jų dinamizmas ir aklas tikėjimas, kad reikia tik sugriauti esamas 
formas,— ir gims naujos formos, nauja harmonija.\~3=tifeji mano, kad 
kibtis tik (į materialinę tikrovę ir kariauti tik ginklais nukaltais ra* 
čionaiizmo kalvėje negalima, atmeta materijos ir logikos varžtus ‘ir 
mano, kad savo tikėjimo stebuklinga jėga gali visus tragiškus šio pa* 
šaulio pančius sutraukyti. *

Šios trys kryptys ryškios politiniame, ekonominiame, socialiniame 
ir religiniame gyvenime. O kaip mene? Ir menininkai, poetai, vei* 
kiami skiritingų ir viena kitai priešingų aspiracijų nepajėgia kurti 
meno veikalų, kurie jaudintų ir uždegtų dideles jų amžininku mases. 
Kūrėjai nepajėgia jausti ir pasisakyti tuo pačiu būdu. Sunki negero* 
vė apėmė meno sritį. Bet reikia tikėtis, kad menas išbus galiausiai 
iš chaoso, jei tik ir pati žmonija pajėgs susikalbėti. Menas tą bendrą 
kalbą ir gali sustiprinti: buvę priešai turi pradėti (ir vak. Europoj jau 
pradeda) dvasinį bendravimą kaip tik nuo meno..
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III. GROŽIO KELIAI.

1. Realizmas. Realistinis metodas yra daugelio meninių mokyklų
pagrindas; žymiausi meno veikalai sukurti yra menininkų realistų. 
Realizmų galima būtų aptarti kaip kūrybinį vyksmų, kuris menininko 
idealinį vaizdų konkretizuoja pojūčiams prieinamu vaizdu, panaudos 
damas realiosios medžiagos tobuluosius elementus, juos piešdamas 
tiksliai ir tikrai. Šitas rūpinimasis duoti tikrovės iliuziją ypatingai 
išskiria realistinį metodą. Pvz., Leonardo da Vinči myli gamtos jė= 
gas, jaučia nepaprastą malonumą su jomis susidurdamas. Jis tyrinėja 
tokius reiškinius, kurių kiti ir prisilesti bijo. Jis jaučia universzalią 
harmoniją ne tik gyvybės, bet ir mirties pasireiškimuos, mirt; laikys 
damas vienu visuotinės būties aspektu. Jis lygiai mielai tiria žvaigž
džių kelius, kančių iškreiptą žmogaus veidą, gyvulio agonijos drebė= 
jimus, žmogaus kūno vidinę sudėtį... Jis visur ieško ryšio tarp 
reiškinių, visur 'įžiūri lėtą, bet neklaidingą realizavimąsi nekintamų* 
gamtos dėsnių, vedančių pasaulį į galutinę harmoniją. Jis nori aklai 
žmonijai parodyti visatos puikumą, ypač gyvosios medžiagos harmo- 
niją. Jo paveikslai griežtai tikslūs, atlikti su mokslininko kantrybe 
ir objektyvumu, Bet Leonardo da Vinči ne fotografas:
iš tūkstančio galimų padėčių jis pasirenka tokią, kuri kaip tik išreiš= 
kja tos gamtos dalelės tobulumą. Kadangi renesanso laikų žmonės 
emociškai buvo maždaug panašūs, tai ir žiūrovas, stebėdamasis jo 
kūriniu, turėjo tą grožio malonumą pajusti. „Džiokondos* portretas 
toks realus, kad negalima atsikratyti įspūdžio, jog stovime prieš gyvą 
moterį. Akių spindėjimas ir drėgnumas, kaip gyvo žmogaus; apie 
akis mažutytės melsvai rausvos gyslelės ir maži plaukelyčiai, kuriuos 
galėjo nupiešti nepaprastai smulkus teptukas; nosis, burna, lūpos, — 
visa kaip gyva; kaklo dobutėje jauti pulso plakimą . . . „Dž okondos* 
šypsnyje matyti dvasinė kibirkštis. Leonardo žinojo ryšį tarp dvasios 
plastėjimo ir fizinės išraiškos.

Taip dirbo didieji realistai. Šekspyras, kūręs 16 a., ligšiol tebe= 
stebina savo kūrinių grožiu įvairiausio išsilavinimo ir sluoksnių žmo= 

\ nes. Jis garbina gyvenimą, kaip audringas'įsimylėjėlis. Pasaulio har= 
• monijos viršūnėje stovi žmogus, kurį jis rodo su visomis aistromis ir 

aukščiausiais dvasios užsimojimais. Nepaprasta jėga ir šviežumas, 
dvelkiąs iš Šekspyro veikalų galima išaiškinti tik galvojant apie jo 
krištolinį šaltinį — pilną giedrios harmonijos, genialaus rašytojo ide= 
alinį pasaulį.

2. Romantizmas realizmui priešingas. Jis priklauso, nuo* ypatingo 
atskirų individų ir net epochų temperamento. Jį galėtume apibudinti

. kaip menininko jausmingumo pasipriešinimų tikrovės netobulumui. 
Romantikas neieško tobuliausių reaslaus pasaulio formų įkūnyti savo
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idealui. Jis Hera visai gamtos gerbėjęs nei į ją (įsimylėjęs. Priešingai, 
jis jaučia gamtos netobulumą ir kuria savą idealinį pasaulį, visai ne= 
sirūpindamas, kad šis labai nutolęs nuo tikrovės. Jis visai ir nenori 
sudaryti tikrovės iliuzijos. Jis sukuria naują pasaulį, kur valdo ypa= 
tingi dėsniai, ir nori, kad jo kūrniai būtų vertinami ne pagal jų atitb 
kimų tikrovei, o jo svajonei. Romantiko vaizdai ir herojai tik tuo= 
met sukelia estetinę emociją žiūrovo ar skaitytojo sieloje, kai kūrėjo 
skelbiamas idealas sutampa ar bent panašus žiūrovo ar skaitytojo 
idealui. Toks yra Baironas, V. Hugo, Novalis, Duereris, Delacroix.

3. Natūralizmas, — kaip ir realizmas, su kuriuo jis nesutampa, yra 
yna taip pat romantizmo prieštara. Natūralistas ištikimas realiems'' 
reiškiniams. Jis keliauja per pasaulį ieškodamas tobulų modelių ir 
juos- rūpestingai fiksuoja. Jis artimas fotografui. Čia yra tik tas 
skirtumas, kad menininkas pataiso „fotografišką" vaizdą, pabrėžda= 
mas būdingus bruožus, atmesdamas nesvarbius, neįdomius. Jo rū= 
pestis: kuo tiksliausiai ir ryškiausiai atvaizduoti realų reiškinį. Na= 
tūralisto kūrinys sukelia estetinę emociją tik tuomet: 1. kai vaizduo= 
jamasai dalykas pats pajėgia sukelti estetinę emociją, 2. kai tas valz= 
duojamąsis dalykas menininko yra gerai perteiktas. Daugelis natū= 
ralistų ypač rūpindamiesi šia antrąja sąlyga imasi vaizduoti bet kokį 
reiškinį. Štai dėl ko daugelis natūralistinių ’ kūrinių, nepaisant geros 
technikos, nepajėgia sužadinti estetinės emocijos, — patys vaizduos 
jamieji dalykai tam netikę

4. Impresionizmas, kaip ir natūralizmas rūpinasi atkurti realius
reiškinius. Bet natūralistui rūpi, kad vaizduojamasis realus reiški= 
nys visuomet ir visiems sukeltų tą pačią estetinę emociją. Imprerios 
nistai tvirtina,’ kad kiekvienas daiktas ar reiškinys nėra pastovus, o 
nuolat kinta, pvz., daikto forma, spalva pareina nuo apšvietimo. Im= 
presionistai stengiasi užfiksuoti tą įspūdį, kurį daiktai juose sukėlė 
estetinės emocijos momentu. Štai saulėlydžio fone impresionistas 
piešia kupranugarį. Kupranugaris gali impresionisto sąmonėje, taigi 
ir jo piešinyje, įgyti šmėklišką formą, o dangus pavirsta ugnies jūra. 
Savo piešiniu impresionistas nori sukelti kaip tik tą įspūdį, kurį jam 
padarė šiuo metu kupranugaris, o visai jam nerūpi, koks yra iš tik= 
rųjų kupranugaris ir kokį rūpinasi nupiešti natūralistas. Bet prileis= 
kime, kad mūsų impresionistas pakliuvo į žiaurių beduinų rankas, 
guli surištom kojom ir rankom ir laukia mirties. Staiga saulėlydžio 
fone jis pastebi kupranugarį, kuriuo galėtų ištrūkti iš beduinų rankų. 
Tikime, kad dabar impresionisto sąmonėje kupranugario vaizdo įspū= 
dis bus visai kitas, nė kiek nepanašus į tą, kuris anksčiau jame sukėlė 
estetinę emociją ... >

Impresionistams kūrinio siužetas nustoja pirminės reikšmės: jiems 
rūpi tik tas įspūdis, kurį padarė bet koks objektas, jei tik tas įspūdis
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kelia estetinę emociją. Žinoma, impresionistą negali suprasti pana= 
šios protinės struktūros žmogus, kuriam šis asmeninis impresionisto 
įspūdis gali pavaduoti tikrąjį vaizduojamąjį objektą, kadangi ir šis 
žiūrovas panašiai jaučia kaip ir autorius; kiti impresionisto kūriniuo= 
se tematys dėmes ir linijas be jokios prasmės ir logikos.

Impresionizmas ypač praturtina paveikslų spalvingumą.
5. Primityvizmas atmeta ne tik nereikalingus daikto bruožus, bet 

ir visą daikto konstrukciją, visą jo sudėtingumą ir siekia elementaru; 
mo, pasitenkindamas vienu kuriuo elementu, padedančiu suvokti šią 
idealinio pasaulio dalelę. Nors primityvistai kartais keisti ir nesu= 
prantami, tai betgi jie žavi savo krištoliniu aiškumu ir tiesioginiu 
ryšiu su kūrėjo idealu. Jų pasisekimas slypi savaimingame ir žavia; 
me naivume (plg. Cimabuė 'ir G.ootp pasipriešinę bizantiškojo konven= 
cionalumo varžtams). Kai kurie menininkai sąmoningai eina šiuo 
keliu tikėdamiesi trumpesniu keliu konkrečiai išreikšti savo idealą. 
Bet pažvelgti į pasaulį vaiko akimis, atmesti visa tai, ko vaikai ne= 
pastebi, sukurti vaikiškai nuoširdų ir džiaugsmingą pasaulį, kur fan= 
tazija sumišusi su tikrove, gali labai retas. Moderniojoj tapyboj toks 
yra Donanier=Rousseau, apsigimęs primityvistas, savo kūrinių naivumu 
ir žavumu kerėjęs amžininkus.

6. Futurizmas ir surrealizmas. Futurizmo tėvas — Marinetti. Fu= 
turizmas tai ne meninė mokykla, bet religija, su jai priklausančiomis 
politinėmis, socialinėmis, psichologinėmis ir estetinėmis teorijomis. 
Kaip pats vardas rodo, futurizmas yra susižavėjimas tuo, kas dar tik 
bus, vien dėl ko, kad tai atteitis ir progresas. Kas buvo ar yra — fu= 
turizmui tik puvėsiai. Vardan progreso Marinetti skelbia karą vis5 
kam: sunaikinti praeities kultą, socialines ir politines .institucijas, 
muziejus, bibliotekas, o ant meno altorių — spiauti! Žmoniškieji 
jausmai, pvz., vyro meilė moteriai, sūnaus tėvams, nors gana „šildo*, 
bet yra žalingi ir todėl atmestini. Idealiniame Marinetti pasaulyje vi= 
sa valdo mašina ir. elektra; žmogus turi sutapti su mašina, sumecha; 
nizėti. Tik taip išnyks moralinės kančios, gerumas, meilė jr švelnu; 
mas — tie didžiausi vitalinės energijos priešai. Sis naujas nežmogiš= 
kas ir mechaniškas tipas bus, žinoma, žiaurus, visažinąs ir karingas. 
Jo šūkis: meilė ne šeimai, bet mašinai.

Ir estetika turi sukti į mašiną. „Nustokit bliovę apie tariamą šlykš= 
tumą lokomotyvų, tramvajų ir automobilių, pagal kuriuos mes kuria; 
me futuristinės estetikos dėsnius" .. . sako Marinetti.

Marinetti literatūroje neigia sintaksę, būdvardį, prieveiksmį, sky= 
rybą, — trumpai, visą dabartinę kalbos struktūrą; tapyboje — plv-' 
šinį ir konkrečias formas; skulptūroje išbaigtas linijas; muzikoje — 
garsą ir harmoniją, o jos vietoje pripažįsta realaus gyvenimo triukš=
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mą: „Mums daug gražesnė tramvajų, automobilių ir minios triukšmo 
kombinacija už „Herojinę Simfoniją".

Visa sunaikindamas, Marinetti nieko pozityvaus nepasiūlo. Ir su= 
prantama kodėl: futuristinis menas skiriamas futuristiniam, mecha= 
niškam žmogui su vigai naujais jausmais. Kadangi tokio žmogaus dar 
nėra ar bent jis neina Marinetti numatytu keliu, tai futurizmas turėjo 
išnykti, palikdamas savo revoliucijos pėdsakus. (Ir mūsiškiai „4 Vė= , 
jai" pūtę panašia linkme, kokių pastovių vertybių nesukūrė, praskaid
rindami sunkią pasenusių formų atmosferą).

Tiesioginiu futūrizmo įpėdiniu laikytinas s u r r e'a 1 i z m a s — 
grynas psichologinis automatizmas, noras išreikšti raštu ar žodžiu 
tai, kas žmogaus galvojimo eigoje yra nesąmoninga. Surrealizmas 
taip pat nelaiko £ave vien menine mokykla. Ir, jis puola socialinę 
tvarką, Šeimą, religiją, visus žmogiškuosius jausmus, norėdamas pas= 
kubinti dabartinės tvarkos agoniją. Surrealistai atmeta proto kontrolę 
ir estetiką. Jie. garbina svajonę ir vaizduotę; ieško būdų kaip geriam 
šiai žiūrovo ar skaitytojo sąmonėje sunaikinti natūralinių dėsnių val= 
domas reiškinių pasaulio formas ir ten įdiegti savo vaizduotės ir sva= 
jonių produktus, laisvus nuo bet kokių dėsnių. Įsimylėję fantastiškus -f- 
ir stebuklingus dalykus jie juos mato visai nelauktuose realaus gy= 
venimo'kampeliuose. Kai kurie būdami nepaprastai jautrūs suranda 
estetinių naujenybių, sukurdami visai naujus santykiuos tarp daiktų. 
Situose ieškojimuose gauna pasireikšti jų revoliucionieriškas būdas. 
Bet šiaip jų kūryba tai greičiau eksperimentinės psichologijos labora= 
torija, negu meno galerija. Dabar visa tai jau ne revoliucionierių, 
o greičiau madų vaikytojų reikalas .. .

Dažnas meną laiko maloniu, bet lyg nereikalingu dalyku, praban- 
ga. Taip manyti klaida. Menas — ne bereikalinga kultūros mędžio at= 
žala, bet svarbus pilnutinės būties žiedas, kuriame sutelkia svarbi gy= 
venimo energija, kurio vaisiai ir sėklos plačiai pasklidę ir praktiš* 
kojo gyvenimo srityje. Menas — ne gyvenimo prieštaravimas, o gry= 
niausią, aukštesnė forma, žmogaus gyvenime būtina. Meno visuotinm 
mas (meną kūrė ir kuria visos tautos ir visais laikais) jau įrodo jo 
reikšmingumą. Mene atsispindi gryniausiu būdu tautos siela. Antai 
ir mūsų liaudį, kad ir nepasiekusi ypatingos civilizacijos, o kokių 
nuostabių meno turtų yra sukūrusi: Širdies krauju plasdanti daina, 
gyvenimo išminties ir fantazijos kupina pasaka, ekspresingasis Rū= 
pintojėlis, mūsų kiemų saugotojas.
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OFICIIJAILUS -SKY B II U S
Lietuviu švietimas anglu zonoje.

1. MOKYKLŲ KŪRIMASIS.
Mokyklos buvo kuriamos spontaniškai ir buvo steigiamos tokios, 

kurios mažiausiai reikalingos mokslo priemonių ir kitokių įrengimų. 
Reikalinga buvo mokyklų steigimą ir jų darbą koordinuoti, atkurti 
lietuviškos linkmes mokyklą. Švietimui tvarkyti buvo susikūrusi Švie= 
timo Valdyba, kuri veikė per jos skirtus Švietimo Įgaliotinius. Buvo 
nustatyta steigti vaikams iki 14 metų tos pat rūšies mokyklas, kokios 
buvo Lietuvoje, būtent,

1. Vaikų darželius vaikams nuo 2 iki 6 metų amžiaus,
2. I=jo laipsnio kelverių metų pradžios mokyklą ir
3. II-jo-laipsnio ketvertų metų pradžios mokyklą.

Šios mokyklos užbaigia bendrojo lavinimo I=jį koncentrą ir jos yra 
privalomos.

Baigusiems I=jį koncentrą numatyta buvo steigti technikos, amatų, 
prekybos ir kitokių specialybių mokyklas. Atsižvelgiant į tai, kad 
tremtyje mes turime daug jaunimo, kuris lanke gimnazijas, reikėjo 
atidaryti ir tos rūšies mokyklas. Numačius, kad teks ilgiau bastytis 
po svetimus kraštus, nusistatyta steigti svetimų kalbų, pirmoj eilėj 
anglų, kursus ir mokyti įvairaus amato, kuris galėtų būti ateityj pra= 
gyvenimo šaltiniu. Buvo numatytas sekantis mokyklų tinklas:

1. Vaikų darželiai. Juose auklėjami priešmokyklinio amžiaus vaikai 
nuo 2 iki 6 metų amžiaus.

2. privalomos pradžios mokyklos 6—14 metų vaikams,
3. gimnazijos,
4. specialinės mokyklos, •
5. amatų, svetimų kalbų ir kitokie kursai suaugusiems,
6. aukštosios mokyklos.
Programos ir taisyklės. Kad mūsų mokyklų išduodami pažymėji= 

mai ir atestatai nekeltų abejonių dėl esamo mūsų mokyklose mokslo 
lygio, laikomės visose mokyklose Lietuvos Respublikos 1939 metų pa= 
tvirtintų programų, ir pamokų lentelių. Tos programos derinamos prie 
mūsų dabartinio gyvenimo sąlygų, bet mokslo lygis siekiamas išlaikyt.

•Mokytojų kvalifikacijos. Mokytojai turi turėti tas pačias kvalifb 
kacijas, kokių buvo rekalaujama Lietuvos Respublikoje. Vaikų dar= 
želių auklėtojos turi būti išėjusios 6 kl. gimnazijos ir specialius 6 men. 
kursus. I=jo laipsnio pradžios mokyklos mokytojai turi būti išėję bent 
mokytojų seminariją. II=jo laipsnio pradžios mokyklos mokytojai — 
aukštosios mokyklos Pedagoginio Instituto pasirengimo. Gimnazijos
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mokytojai turi būti universitetinio mokslo, su pedagoginiu pasinio* 
Šimu. Specialinių mokyklų mokytojai turi būti dalyko specialistai taip 
pat su atitinkamu pedagoginiu pasiruošimu. Mūsų mokykloms vado* 
vauja daugumoje mokyklų vedėjai ir direktoriai, kurie jau ir Lietu* 
voje tas pareigas yra ėję.

Ligšiolinė švietimo administracija ir mokyklų darbo priežiūra. 
Lietuvių švietimui tvarkyti, derinti ir priž.tirėti buvo bendra visoms 
zonoms Švietimo Valdyba. Kiekvienoje okupacinėje zonoje Švietimo 
Įgaliotiniai. Švietimo Įgaliotinis prižiūri darbą visose lietuvių švie* 
tūno įstaigose ir už jas atsakingas. Savo padėjėjais jis turi mokyklų 
inspektorius, kurie inspektuoja mokyklas vietpje. Iš antros pusės, 
įgaliotinis dirba kontakte su lietuvių bendruomenės organais, nes švie* 
timo reikalams jautri visa bendruomenė. Švietimo Įgaliotinis palaiko 
kontaktą su Švietimo Valdyba.

Mokyklų ūkio reikalai ir mokslo priemonės. Okio reikalais rūpinasi 
Tėvų Komitetai ir stovyklų bendruomenės. Aktualiausias šiuo metu 
vadovėlių parengimo reikalas.

METŲ DARBO VAISIAI.

1. Vaikų darželiai. Tenka konstatuoti, kad vaikų darželių darbas 
vyksta gana sklandžiai, nes UNRRA parodo pritarimo, o auklėjamųjų 
priemonių reikia ne tiek daug, kaip kitose mokyklose. Šiuo metu 
veikia 37 darželiai, kuriuose auklėjama arti 900 . vaikų. Tik kai ku» 
riose vietose vaikai negauna darželyje papildomo maisto. Darželių ve* 
dėjos ir auklėtojos beveik visur atlyginamos.

Specialiai paruoštų vaikų darželių auklėtojų tremtyje mums trūks* 
ta, tad,kai kuriuose dirba nekvalifikuotos auklėtojos. UNRRA=os da= 
ryti kai kur bandymai, paruošti darželių vedėjas per kelias dienas, ne* 
gali tikslo atsiekti, nes joms greta bendro išsilavinimo reikalingas ati* 
tinkamas pedagoginis pasiruošimas/ Vaikų darželių auklėtojų trūku* 
mui sumažinti, UNRRA=ai pritarus, nuo š. ra. liepos mėn. o d. Dėt* 
molde veikia dviejų mėnesių vaikų darželių auklėtoju kursai, kuriuose 
numatoma parengti per 20 naujų auklėtojų.

2. Pirmojo ir antrojo laipsnio pradžios mokyklos. Išėję I=jo laips* 
nio ketverių metų mokyklą nebūtinai turi eiti į antrojo laipsnio mo= 
kyklą. Tą mokyklos laipsnį gali atstoti specialios mokyklos: prekybos, 
amatų, buhalterijos ir pan., kuriose taip pat einami bendro lavinimo 
dalykai, arba gimnazijos. Dėl nurodytų priežasčių II=jo laipsnio pba* 
džlos mokyklų yra nedaug. Nesant valdžios įteisintų pareigūnų, moks* 
lo privalumą įgyvendinti, ’kaip ir kitus Irai kuriuos nuostatus, ne pil* 
nuliniai pasiseka.
, Šiuo metu visoje zonoje veikia 63 pradžios mokyklos, jose mokosi 

apie 1850 vaikų. Jų amžiaus vidurkis kiek aukštesnis, negu buvo Lie* 
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tuvoje, nes atliepia karo metu padaryta pertrauka. Lietuvoje II=jo 
laipsnio pradžios mokyklos turėjo kiek specialioj charakterį: rengė 
ūkininkų vaikus kaimo gyvenimui, miesto — miesto verslams ir t.t. 
Kadangi čia visų verslų žmonių vaikai mokosi toje pačioje mokykloje, 
tai tokios diferenciacijos padaryta nebuvo ir aukštesnieji skyriai yra 
visiems bendri, lygūs gimnazijos pirmom keturiom klasėm.

Iki šiam laikui jaučiamas kai kuriuose stovyklose pradž os mokyk* 
loms mokomojo personalo trūkumas, nors kitose stovyklose jų yra 
perteklius. Buvo Flensburge naujai parengta 14 mokytojų, bet tai tik 
tam, kad užpildyti mokytojų vietas ten, kur jų pateko per mažai. M o* 
kytojai dirbo iš idėjos, nes anksčiau jie jokio atlyginimo negaudavo. 
Šiuo metu beveik visur atlyginimą gauna.

Pradžios mokyklų darbą normaliu laikyti negalime, nes mokyklos 
turi vos kelis vadovėlius, neturi jokių kitų priemonių ir net jaučia 
didelį nedateklių rašomdsios medžiagos, kurios, neturint vadovėlių, 
reikalingas didesnis kiekis.

3. Gimnazijos. Didesnėse stovyklose įsisteigė devynios lietuviškos 
gimnazijos.

Gale šių mokslo metų gimnazijose mokėsi per 850 mokinių.
I Gimnazijų mokytojai taip pat gyvena stovyklose pasiskirstę ne pa* 
gal įsteigtas gimnazijas. Be to, kai kurių specialybių mokytojų yra 
perteklius, o kai kurių nedateklius. Trūkumas jaučiasi angių kalbos, 
matematikos ir fizikos mokytojų. Tas spragas užpildome taip: mate* 
matiką ir fiziką dėsto inžinieriai, o anglų kalbą — moką vos kalbos, 
nors neturį pedagoginio pasiruošimo.

Dauguma mokyklų dirba stovyklinėse patalpose, atseit, nepritai* 
kytose. Tik kai kurios dirba buvusiose vokiečių mokyklose, vadinasi, 
pakenčiamose. Visos patalpos nepadeda ugdyti mokinių estetinį skonį, 
nes apleistos, daug metų neremontuotos, atrodo nejaukios ir nešva* 
rios. Bet ir tų patalpų trūksta, daug kur susikimšę dirba prieš pietus 
ir po pietų.

Savų vadovėlių mokiniai neturi. Juos nevisi turi ir mokytojai. Mo= 
kytojai turi paruošti mokiniams konspektus namie, nes jei jie to ne* . 
padarytų, jiems tektų daug diktuoti pamokų metu ir dėl to jų darbas 
klasėje nebūtų pakankamai produktingas. Didelis mokytojų paruo* 
šiamasis darbas neleidžia jiems imti didesnį pamokų skaičių, o tai 
reikalauja didesnio mokytojų kiekio. Be to, mokytojai, ypač mokyto* 
jos, turi patys atlikti savo šeimos namų ruošą, o dažnai ir stovyklines 
pareigas.

Iš viso mūsų mokyklos yra vargo mokyklos, kurios laikosi tik dėka ■ 
mokytojų pasišventimui.- Nėra mokyklinių kabinetų, jokių mokslo 
priemonių, vadovėlių, trūksta patalpų, ankštos gyvenimo sąlygos, ne* 
pakankamas maistas. ,
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Šiuo metu beveik visur mokytojai atlyginami, bet labai nevienodai. 
Vienose stovyklose atlyginimas siekia 500,— RM., o kitose už tą patį 
darbą moka 60—100 RM. Kai kuriose stovyklose mokinių ir mokytojų 
pamokų praleidimas didesnis už normalų, nes ten vyresnieji mokiniai, 
taip pat ir mokytojai turi atliktai kaip ir kiti privalomus darbus 
stovykloje.

4. Specialties mokyklos. Specialinės mokyklas lankyti norinčių yra
daug ir mes iki š o laiko visų patenkinti negalime. Į UNRRA=os orga= 
nizuojamą Buxtehudeje Technikos mokyklą norinčių stoti lietuvių bus 
bent 700, o priimti galės gal tik 100. Jei būtų dėstoma gimtąja kalba, Z 
norinčių būtų dar daugiau. K

Iš specialiųjų yra dvi komercinės mokyklos. Viena, dirbanti trimis. 
linkmėmis: žemesnioji, aukštesnioji ir suaugusiems, pasireiškė labai 
gerai, bet, deja, dabar jai labai trukdo nuolatiniai kilnojimai iš sto? 
vykios į stovyklą.

5. Kursai. Kursai yra kiekvienoje stovykloje. Populiariausi yra 
anglų kalbos ir šoferių kursai. Be jų yra buhalterijos, elektrotechni= 
kų, šaltkalvių; siuvimo — kirpimo ir 1.1.

Anglų kalbos kursams trūksta prityriusiii anglų kalbos mokytojų. 
Šoferių kursuose pakenčiahiai išeinamas teoretinis l<ursas, bet kursam 
tai palieka be praktikos, nes negauna leidimo mašinai ir benzinui, o 
tai tuos kursus padaro mažaverčiais. Elektrotechnikų, šaltkalvių ir 
kitokie amatų kursai vargsta dėl įvairių dirbtuvių ir medžiagų ne? 
turėjimo.

6. Aukštosios mokyklos. Lietuviai studentai tęsia studijas arba 
vokiškuose universitetuose arba Baltijos universitete Hamburge. Šiuo 
metu palankesnės studijoms sąlygos vokiškuose universitetuose, ne jie. 
turi tinkamus įrengimus ir aiškiai pripažintas universitetines teises. 
DP universitetas Hamburge yra kurimose stadijoje, tad jam visų tų 
įrengimų trūksta.

LTB mokyklos Hanoverio Apygardoje
Hanoveryje ir jo apygardoje 1944—15 m. retas lietuvis ieškojo prie? 

globsties, nes šis didmiestis radosi ant to didžiojo kelio, kuriuo tūks? 
tančlų tūkstančiai karo lėktuvų dieną ir naktį traukdavo bombarduoti 
Didžiojo Reicho sostines bei kitų didžiųjų miestų. Ir todėl supranta? 
ma, kodėl Hanoveris buvo bombarduotas net 170 kartų! Čia didesni 
lietuvių būreliai atsirado tik tuomet, kai krito Berlynas, kada frontas 
slinko prie Elbės, o ypač, kada Sovietų Sąjungai buvo perduota Tū= 
ringijos ir Saksonijos kraštai. Gal todėl ir nūnai šioje apygardoje 
nėra gausių lietuvių kolonijų. O tačiau, kur tik atsirado bent kiek 
gausesnis lietuvių būrelis, tuoj imtasi organizuoti lietuvių vaikams dar? 
želia i, pradžios mokyklos ir gimnazijos.
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1945/46 mokslo metais Hanoverio apygardoje jau veikė ir dabar te= 
beveikia šios pradžios mokyklos:

až
Mokyklos 

pavadinimas
įsteigimo 

data
Mokinfai skyriais

Reli
gijos 
atzvl.

D
irb

a.
 | 

m
ok

yt
oj

u|

1 II III IV V Vi o H Ev

i Braunsweig 1945. IX. 15 8 5 9 4 — 26 15 11 2
2 Goettingen 1946. II. 1 5 6 6 — — 17 14 3 2
3 Deinsen 1946. I. 1 11 1 — 6 6 24 11 13 1
4 Oker 1945. XII. 1 6 2 5 - — 13 6 7 2
5 Hanover 1945. XI. 15 6 7 6 4 — 23 19 4 3
6 Kreiensen 1946. IV. 15 3 3 2 1 —- 9 2 7 1
7 Lebenstedt 1946. VI. 1 44 21 27 23 — 115 35 80 5
8 Lehrte 1945. IX. 9 17 16 19 — — 52 26 26 4
9 Reppner 1945. VIII. 20 15 6 10 — — 31 11 2 ) 3

K) Oslerodes 1946. I. 7 7 — — — — 7 4 3 1
11 Northeim 1946. IV. 17 5 2 6 2 -r— 15 8 7 2
12 Watenstedt 1945. VII. 1 5 17 9 — — 31 8 23 3
13 Wolterdingea 1945. X. 1 12 10 5 7 — 31 

f
27 7 3

Iš viso — 144 96 106 45 6 397 185' 208 32

Jau 1945/46 m. m. Hanoverio apygardoje pradžios mokyklas baigė 
apie 60 mokinių. Jie beveik visi dabar mokosi gimnazijose. Šiais 
mokslo metais Lehrtės, Repperio ir Watenstedto mokyklų lV=se sky= 
riuose mokinių nėra todėl, kad 1916/47 m. m. pradž.pje ir iš III=jų 
skyrių mokiniai buvo perkelti i gimnazijas. Tiesa, daugelis tų mo= 
kinių savo amžiumi jau buvo pilnai priaugę, net peraugę, bet savo 
paž.ntimis moksle — silpnoki. Ir gimnazijos mokytojams reiks pa= 
rodyti daug pasiaukojimo ir kruopštumo, kad tie „trečiokai" gimna= 
zijoje galėtų sėkmingai mokytis.

1946 m. rugsėjo mėn. 1 d. trylikoje pradžios mokyklų mokėėsi 397 
mokiniai: 208 mergaitės ir 189 berniukai. Amžiumi jie taip pasiskirs= 
tę: 7 m. — 96, 8 m. —- 69, 9 m. 50, 10 m. — 57, 11 m. — 30, 12 m.— 
35 ir 13 m. 40 mokinių.

Tenka pastebėti ir tai, kad Hanoverio apygardos pradžios mokyk= 
loms dar daug trūksta cenzuotų mokytojų, nes iš 32 mokytojų, kurie 
nūnai dirba pr. mokykloje, net 17 necenzuotų ir absoliutinė jų dau= 
guma net visai nedirbę mokytojo darbo. Tai įvairių įstaigų tarnam 
tojai, studentai, net moksleiviai ir kiti idealistai, kurie sutiko ir iš= 
drįso įsijungti į sunkų, bet taip būtiną, tiesiog, šventą lietuvių trem= 
tintų jaunosios kartos švietimo darbą. Kartu tenka pažymėti, kad tie
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mokytojai, kurie gyvena kitose apygardose ir dar nedirba mokyklose, 
mielai čia būtų sutikti ir galėtų sėkmingai dirbti savo profesinį darbą. 
Jie ir dabar UNNRA=os būtų priimti.

Kad švietimo darbas batų darnesnis, Lietuvių Sąjungos Valdybos 
Švietimo Skyrius savo raštu iš 1946 m. sausio mėn. 31 d. Nr. 46 (Det= 
mold), yra suorganizavęs Hanoverio apygardos pradžios mokyklų ins=> 
pekciją ir inspektorium pakvietė dipl. ped. Juozą Kašelionį.

1945/46 m. m. Hanoverio apygardoje veikė ir „Aukštesnioji Preky= 
bos Mokykla. Ji dabar nusikėlusi į Greveną. Dafoar dirba Watenstedte 
pilna gimnazija, Lehrtėje, Hanoveryje ir Woltfrdingene progimnazi= 
jos, 9 vaikų darželiai ir daugelis įvairių kursų. Išsamiau apie juo pa= 
informuosim kiek vėliau. J. 2 va iny s.

Lietuviu gimnazija Nurtingene
Pereitų metų rudenį sukoncentravus Nuertingeno apskrity (maž= 

daug 30 ktm. nuo Stuttgarto ir Tuebingeno) apie 2000 lietuvių, kilo 
mintis įsteigti gimnaziją ir tuom sudaryti sąlygas dėl karo aplinkybių 
mokslą nutraukusiam jaunimui tęsti moksą toliau. Nuertingeno kolo= 
nijos švietimo vadovų iniciatyva p. m. lapkričio m. 25 d. Kirchheime 
įvyko apskrities lietuvių kolonijų atstovų pasitarimas gimnazijos stei= 
gimo klausimui aptarti. Pirmiausia reikėjo išaiškinti, kiek vietos 
kolonijose yra moksleivių, norinčių tęsti mokslą, o taip pat ar yra 
vietoje pakankamai mokomoje personalo. Paaiškėjo, kad moksleivių 
pakankamai, o taip pat ir beveik visi mokytojai; vieną=kitą trūkstantj 
mokytoją numatyta pakviesti iš kitur. Kadangi Nuertingenas randasi 
prie geležinkelio Tuebingenas—Stuttgartas, susisiekimui patogesnis. 
Čia ir netoli nuo jo — Neufene gyveno visi mokytojai, o ir patalpų 
atžvilgiu sąlygos geresnės, nutarta gimnaziją steigti Nuertingene. Tuoj 
buvo kreiptasi į UNRRA, dėl leidimo gimnazijai steigti, kur tam rei= 
kalni buvo pilnai pritarta. Tačiau, pasklidusi • žinia, kad čionykščias 
lietuvių kolonijas numatoma sutelkti į krūvą, gimnazijos steigimą kiek 
sutrukdė. Kolonijų pertvarkymo klausimui atpuolus, bet to kariuo= 
menės dalims paliuosavus Nuertingeno mieste nemaža patalpų, 
UNRR.Vos vadovybės tuoj buvo paskirtos gimnazijai ir mokinių ben= 
drabučiams tinkamos patalpos (trys namai). Tuo būdu apie Kalėdas 
gimnazijos įsikūrimas buvo užtikrintas. Š. m. sausio mėn. 9 d. gimna= 
zijos steigimo klausimas dar kartą buvo apsvarstytas vietos kolonijų 
švietimo komisijos posėdyje, pirmininkaujant UNRRA=os direktoriui 
p. Maingeot ir dalyvaujant jo pavaduotojui p. Singer. Čia galutinai 
buvo nusistatyta gimnaziją steigti Nuertingene ir UNRRA=os vadovybė 
leido pradėti mokslą.
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Mokslas buvo pradėtas sausio mėn. 13 d. Keletą savaičių vėliau 
(įvyko iškilmingas gimnazijos atidarymo aktas. Šioje iškilmėje, kurioje 
garbės svečiais dalyvavo karinės valdžios, kariuomenės ir UNRRA=os 
atstovai, buvo perskaitytas garbės sveč ų ir atstovų pasirašytas gim* 
nazijos atidarymo aktas, gražiai papubštas lietuviškais kryžiais, vaiz* / 
dais ir ornamentais, o UNRRA=os direktoriui p. Maingeot, kaipo pa* 
dėka už gimnazijos globą, įteiktas padėkos adresas, papuoštas rankų 
darbo juosta.

S. m. kovo mėn., kariuomenės dalims prireikus kai kurių patalpų, 
gimnazijai teko persikelti į kitas patalpas, kuriose ji randasi ir dabar. 
Vietos karinio komendanto ir UNRRA=os direktoriaus rūpesč ų patai* 
pos gimnazijai paskirtos dar geresnės negu buvo ir šiaip gimnazija 
aprūpinta gerai.

Turint geras medžiagines sąlygas, ir, dėka gimnazijos vadovybės 
ir mokytojų kolektyvo pasišventimo, darbas gimnazijoje vyk-sta sėk* 
m ingai. Tą darbą žydriai sunkino, ypač mokslo metų pradžioj, dvi 
aplinkybės: vadovėlių nebuvimas ir tai, kad mokiniai, karo sąlygų 
verč'ami, buvo padarę gana ilgoką mokymosi pertrauką, todėl buvo 
gerokai mokslo žinias primiršę. Teko kartoti kartais net keletos kla
sių kursą, kad galima būtų imtis už atitinkamos klasės programos 
Gimnazijoje yra pilnos 8 klasės. Dirba 28 mokyt.

Gimnazija įsisteigė ir turi tokias gražias sąlygas veikti dėka vietos 
UNRRA=os vadovaujamų asmenų, o ypatingai jos direktoriaus p: Main* 
gėot palankumo ir rūpesčio. Už malonų rūpestį mūsų gimnazija ir 
aplamai visais globojamais tremtiniais mes liekame p. Maingeot am* 
žinai dėkingi. t K. Pažemėnas.

/
I •

Lietuviu Maironio gimnazija Kemptene.
Kai Kemptene ir apylinkėse esą lietuviai, trumpai po Vokietijos 

kapituliacijos, amerikiečių karinės valdžios buvo apgyvendinti ben= 
drabutyje, šios tremtinių bendruomenės intelektualai pradėjo rūpintis 
padėti jaunimui tinkamai sunaudoti laiką, nes jau tada buvo galima 
jausti, kad dykas gyvenimas bendrabuty gadins jaunųjų būdą ir visiš= 
kai atpratins nuo darbo bei kūrybingumo. Tuo metu niekas netikėjo, 
kad šiame Svabijos miestelyje, prisigūžusiame prie Vokietijos Alpių, 
teks palikti ilgesniam laikui. Laukėme kažko naujo ir staigaus, ti= 
kėdami kada nors išgirsti apie galimybę grįžti į laisvas Nemuno pa= 
krantes. Tačiau dienos bėgp, o jaunimas jas leido be jokio užsiėmi= 
mi ir darbo. Buvo pradėta planuoti bent trumpam laikui suburti 

*jaunimą j mokyklas panašiuose vienetuose ir suteikti jam progą la= 
▼intis bei auklėtis. Nieks nedrįso galvoti apie pastovių mokyklų su=
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organizavimą, nes negalėjo būti tikras ne tik kad savaite, bet ir ryt= 
diena. *

Pačius mažuosius subūrę į pradžios mokyklą, o 1945 m. birželio 
mėn. 15 d. keletas pedagogų susirinko posėdžiui apsvarstyti aukštes= 
nės mokyklos įsteigimą. Buvo prieita išvados, kad pirmiausia steig= 
tina kursų pavydalu baigiamoji klasė, kurioje galėtų mokytis jau 
prie pat gimnazijos baigimo esąs jaunimas. Nutarta birželio mėn. 
18 d. atidaryti baigiamąją gimnazijos klasę.

Jau prieš šį posėdį buvo užregistruota keletas kandidatų, o iki 
birželio mėn. 18 d. jų atsirado virš dvidešimties. Tą pačią dieną 
buvo pradėtas darbas. O pradžia buvo tikrai sunki, nes reikėjo kaip 
nors surasti tinkamas patalpas, sugraibyti popieriaus, pieštukų, krei= 
dos, nes po kapituliacijos šių taip paprastų dalykų niekur nebuvo. 
Nors pirmosios painokos vyko koridoriuje, tačiau iniciatorių grupei 
nuolat uoliai rūpinantis, pavyko gauti klasę, o po ilgų bėgiojimų — 
kitas būtiniausias priemones.

Tuo pat laiku pradėta organizuoti parengiamoji klasė, kuri turėjo 
suspiesti visus pradžios mokyklą baigusius mokinius, kad būtų galima 
jiems pakartoti kadaise išeitą kursą, nes daugiau kaip metus laiko 
nebuvę mokykloje , ir nematę lietuviškos knygos vaikai buvo beuž® 
mirštą lietuviškai rašyti. Į šią klasę tąip pat tuojau atsirado daugiau 
20 kandidatų.

Pagaliau visuomenė pradėjo domėtis visos gimnazijos atidarymu ir 
žadėjo šiam rlarbe talkininkauti. Rugpiūčio mėn. 20 d. Mokytojų Ta= 
ryba svarstė visos gimnazijos atidarymo klausimą. Buvo nutarta a t i® 
daryti visą gimnaziją. Rugpiūčio 29 d. tuolaikinis Švietimo Vadovas, 
kuris labai daug pasidarbavo gimnazijai suorganizuoti, pranešė, kad 
gimnazijos atidarymas yra pilnai suorganizuotas ir, pasveikinęs pilną 
Mokytojų Tarybą palinkėjo sėkmės ir ištvermės.

1945 m. rugpiūčio mėn. 31 d. įvyko viešas pilnos gimnazijos ati= 
darymas, kuriame dalyvavo karinės valdž'os ir UNRRAos atstovai, 
mokytojai, mokiniai, tėvai ir visuomenė. UNRRA, vietinis komitetas 
ir visuomenė nepašykštėjo linkėjimų. Buvo pasirašytas šitokio turi® 
nio raštas: 7

„Kempteno lietuvių komitetas, tėvų susirinkimas ir visuomenė savo 
susirinkime, įvykusiame 1945 m. rugp ūčlo mėn. 31 d., atsižvelgdami 
4 esamą ir būsimą Lietuvos inteligentinlų pajėgų reikalingumą, nu= 
tarė steigti Kemptene pilną lietuvių gimnaziją su sustiprintu svetimųjų 
naujllju kalbų dėstymu ir pavadinti ją Maironio vardo gimnazija. 
Pilnas jos pavadinimas bus toks: „Rietuvių Maironio gimnazija 
Kemptene."

Tepadeda mums Aukščiausias!" «
Rytojaus dieną, rugsėjo 1 d., po tradicinių pamaldų bažnyčioje
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prasidėjo darbas visoje gimnazijoje, turinčioje 132 mokinius. Tačiau 
tai nebuvo erdvių klasių gimnazija, turinti fizikos ir chemijos kabi= 
netus, kūno kultūros sales. Reikėjo tenkintis dviem klasėm ir dviem 
ramesniais koridoriais, su vyresnėmis klasėmis dirbant prieš pietus, 
su jaunesnėmis po pietų. Praėjus mėnesiui laiko, pavyko gauti visoms 
klasėms tinkamas, šiose sąlygose net geras, patalpas, į kurias buvo 

‘galima susikrauslyti iš koridorių. Nors nebuvo nei vadovėlių, nei 
kitų būtiniausių priemonių, bet mokytojams dedant daug pastangų, 
darbas vyko pakenčiamai.

Jau gerokai prieš 1945 metų paba:gą baigiamoji klasė, nuo birželio 
mėn. 18 d. dirbdama be jokių atostogų ir su atsidėjimu, išėjo visą nu= 
statytąjį kursą. Pradėta ruoštis egzaminams. 1946 m. vasario mėn. 
pradžioje prasidėjo baigiamieji egzaminai brandos atestatui gauti. To 
paties mėnesio 28 d. Mokytojų Tarybos posėdyje buvo nuspręsta, kad 
23 ab tufientai, kurie išlaikė nustatytus egzaminus, yra laikomi bai= 
gūsiais gimnaziją. Šis posėdis buvo viešas, dalyvaujant visuomenei 
įr UNRRAos atstovams. Šitokiu būdu Kempteno gimnazija pati pir= 
moji išleido išeivijoje gražų būrį palyginamai gerai paruoštų abi* 
tunentų.

Gimnaziją organizuojant daug palankumo parodė UNNRAos dir. 
Le Grand ir Gerovės^karininkas Mr. Washington. Pastarasis ypatingai 
daug prisidėjo gimnaziją kuriant ir visą laiką jos darbą remia.

Negalima nepaminėti, kad Kempteno lietuviškoji bendruomenė šios 
mokslo įstaigos darbą tinkamai įvertino ir visuomet rėmė.

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 123 mokiniai. Pedagogų Tarybą <su= 
daro 28 mokytojai. Mokyt. V. Volertas.

Maironio 'vardo lietuviu gimnazija Watenstedte
Įsikūrimo metines minint.

Pereitais metais Hanoverio=Braunschweigo, Vokietijos administra= 
cinėje dalyje, gyveno apie 4000 lietuvių. Tokiam lietuvių skaičiui gim= 
nazijos egzistavimas buvo būtinas. Todėl pereitais metais rugsėjo 
mėn. 20 d., per įvykus, Hanoverio=Braunschweigo apygardos komiteto 
atstovų suvažiavimą, tas klausimas ir buvo iškeltas. A šku, kad šiam 
reikalui .visi komitetų atstovai ir pritarė. Bet realizuoti šį reikalą 
buvo ne taip lengva. Visos stovyklos gyventojais buvo perpildytos. 
Kaip laimė nelaimėje, Braunschweigo lietuvių stovykla iš Sophien sto= 
vykios buvo perkelta į -geresnes patalpas Roselies Kareivinėse. Buvo 
nutarta, nuo spalių mėn. 1 d. įsteigti Braunschweigo lietuvių stovyk= 
loję pilną gimnaziją. Apie tai buvo pranešta visiems apygardos ri= 
bose esantiems lietuvių komitetams. Suorganizavus mokiniams gyven=
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ti bendrabučius, gimnazija spalių 4 d. pradėjo darbą su visomis kla
sėmis, išskyrus 6=ją, kuri dėl stokos mokinių nesusiorganizavo.’ Į gim= 
naziją atvyko apie 100 mokinių, bet didylis trūkumas buvo mokytoją. 
Iš pradžių jų buvo tik 6, bet po pusantro mėnesio jau buvo 19. , 
\ Gimnazijoje mokytojams ir mokiniams darbo sąlygos biąvo neleng
vos, nes' didelė stoka vadovėlių, rašomosios medžiagos, o daugiausia 
darbui trukdė per didelis, dėl stokos patalpų, mokytojų ir mokinių 
susikimšimas. Klasėms atskirų kambarių neužteko, todėl pamokos 
vyko tose pačiose bendrabučių patalpose. Visi mokiniai gyveno per 
daug susispaudę, ir miegojo dviaukštėse lovose. Be to, keliomis kla- 
sėmis naudojosi ir latviai, todėl pamokos vieną savaitę vyko prieš 
piet, o kitą savaitę po piet.

Sunkiose mokinių ir mokytojų darbo sąlygose buvo užbaigti mokslo 
metai ir gegužės mėn. 31 d. gimnazija į gyvenimą išleido 9 pirmuo= 
sius abiturientus.

Baigiantis pirmiesiems mokslo metams jau buvo pradėta galvoti 
kokių nors būdu iškovoti gimnazijai patalpų, kadangi nei vienoje s to* 
vykioje patalpų klausimas nėra labai lengvai išrišamas. O tuo laiku 
naujiems mokslo metams į gimnazijos pirmąsias ir kitas klases buvo
laukiama įstojant apie 50 naujų mokinių. Esamose sąlygose gimna= 
zija nebūtų galėjusi jų priimti. Todėl dėl gimnazijai papildomų pa- 
talpų gavimo buvo kreiptasi į UNRRA, bet nebuvo gauta jokių konk= 
retesnių pažadų. Todėl daugiau nieko neliko, kaip pačiai gimnazijos 
vadovybei ir mokytojams savo iniciatyva surasti galimybę įsikurti kur 
nors didesnėse patalpose. Kaip tik tuo laiku gauta žinių, kad už 18 
km už Braunschweigo, Watenstedte didelis skaičius rumunų repatri= 
juoja. Gimnazijos vadovybė padariusi žygį Watenstedto UNRRAoje, 
gauna sutikimą užimti buv. rumunų patalpas.

Tenka pažymėli, kad Watenstedto stovyklos gyventojai lietuviai 
labai nuoširdžiai prisidėjo vienokiu ar kitokiu būdu prie gimnazijos 
perimtų patalpų tvarkymo, remontavimo ir kitų darbų. Gimnazija 
įsikūrė 6 mediniuose barakuose. Viename barake yra klasės, o liku
siuose mokinių ir mokytojų bendrabučiai, gimnazijos virtuvė ir val= 
gykla.- Šiandieną gimnazija jaučiasi gana erdviai, nes mokytojai turi 
po atskirą gyvenamą gyvenamą kambariuką, o mokiniai daugiausia 
bendrabučiuose sutalpinti po 2 į vieną. S. m. rugsėjo mėn. 1 d. moks= 
lo metus oficialiai pradėjus, gimnazijoje mokosi 157 mokiniai ir dir= 
ba 19 mokyt.

Tenka pasakyti, kad gimnazija Watenstedt jaučia didelę UNRRAos 
paramą ir jos reikalų supratimą. Ypatingai visais reikalais rodo pri= 
tarimo UNRRAos dir. Corcos. Jo ir gimnazijos dir, rūpesčiu, visi mo= 
kylojai gauna mėnesinius atlyginimus nuo 380 UM. iki 450 RM. Savo
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laiške, gimnazijos dir. prašymu, paramą žadėjo suorganizuoti ir Lie= 
tuvos pasiuntinys J.A.V., Vašingtone, P. Zadeikis.

Gimnazija Watenstedte turi savo reikalams atskirą virtuvę ir val= 
gyklą, kurioje kas dieną išduodamas, per UNRRA gaunamas iš 70% 
sudarytas iš vokiškų ma'-sto produktų, maisto davinys. Iki 18 metų 
mokiniai gauna 1882 kalorijų dienos maisto davinį, o virš 18 metų 
1550 kalorijų.

Gimnazija, neatsižvelgdama į visus ateities neaiškumus ir pavojus, ' 
žengia tvirtu trad.ciniu lietuvišku mokslo keliu, ruošdama, iš įvairių 
Lietuvos vietų ir stovyklų Vokietijoje, lietuviškąjį jaunimą būsimais 
tautos ramščiais. Kad būtų lengviau visus dabar tremtyje pasitaikan= 
čius sunkumus nugalėti ir dvasiškai bei fiziškai nepalūžti, jaunimas 
tuose sunkiuose bandymuose simboliu paėmė mūsų tautos prisikėlimo 
dainių — Maironį. Jo vardu g.mnazijos vadovybė mokyklą ir pa
vadino.

PRANEŠIMAS.,

tikslas 
litera=

žurna=

Pranešama, kad suorganizuotas Lituanistinis archyvas. Jo
— rinkti ir saugoti visą Lietuvos ir lietuvių reikalus liečiančią 
turą, išleistą tremtyje.

Prašoma visi periodinių ir neperiodinių leidinių (laikraščių, 
lų, knygų, vadovėlių, brošiūrų, atsišaukimų, plakatų .. tiek spaustu
vėje, tiek rotatoriumi spausdintų, pagaliau mašinėle ar ranka rašytų 
bei paišytų) leidėjus, autorius ir redaktorius, o taip pat šių leidinių 
platintojus ir kolekcionierius:

a)

>■

jei iki šiol dar nėra padarę, atsiųsti kiekvieno iki šiol išėjusio 
'leidinio, bent po du egz. Lituanistiniam archyvui, adresu — 
Gabr.Taučlus, (14b) Pfullingen, Goethestr. 18, Kreis Reutlingen;

ateity be specialių prašymų bei raginimų, siuntinėti tuo pačiu 
adresu periodinius leidinius reguliariai, kaip abonentui, o vien= 
kartinius — tuojau pat jiems išėjus.

XI. 6. Informacijų Biuras.

b)
\

1946.
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„Tremtinių Mokyklos" Nr. 3=4 įdėtame rašiny „Iš mūsų linksnių 
mokslo" (66—79 psl.) atitaisytinos šios korektūros klaidos: 1. Po 
antraščių niekur nereikia taškų. 2. Žody atvejąs e reikia rašyti 
be taško. 3.

Pusi. E M. Išspausdinta Turi būti

66 2=3 ap. Štai sakinyje, „Tik ... Štai sakinyje „Tik ...
67 15 ap. Veršiu nebliovęs jauč iuVeršiu nebliovęs, jaučiu
67 10 ap. dėti dėtis
68 12 v. Tarinio kilminink u d) Tarinio kilmininku
69 10 ap. pasaulyje gero pasaulyje gera
69 1 ap. tylėti nuleidę rankąs tylėti, nuleidę rankas
71 12 v. yra vartojamas: yra vartojamas
71 9 ap. eitų vogti • eitų ir v o g t i ,
72 12 v. mieloj i. m i e 1 o j i 1
73 24 ap. pripildo _ prisipildo
73 20 ap. vartojamas tam tikrais vartojamas su tam tikrais

skaič.u skaičių
73 18 ap. Kiek žmonių Kiek žmogaus
73 10 ap. reikia reiškia
74 1 v. Močiute mano l Močiute mano,
75 6 v. su keliais ve.ksmažodžiais su keliais veiksmažodiniais
76 12=11 ap. prieveiksniais prieveiksmiais
77 5 v. nevienoje nevienodoje
77 . 20 ap. saugsti saugotis
77 16=15 ap. laikytis laikykis
78 17 v. tyčotis tyč.otis
79 15=16 v. atos = togų a t o = s t o g ų

Bebaigiant žurnalų spausdinti patyrėme, kad L.T.B. Švietimo ' 
Valdyba atskiru raštu leido gimnazijos ribose veikti skautams ir 
moksleiviams ateitininkams. S; Švietimo Valdybos žygį tenka tik 
sveikinti ir palinkėti, kad visose gimnazijose tai būtų nuo= 
širdžiai sutikta ir pozityviai Įvertinta.
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1^ E C E H-Z II J <0 S

P. Skardžius
L. Dambriūnas, LIETUVIU KALBOS

SINTAKSE*) .
Sintaksė yra vieną iš įdomiausių, bet tuo pat metu ir painiausių 

gramatikos dalių, nes čia mes visų pirma turime reikalo nc^su atski
rais kalbos reiškiniais, bet su visu gyvu jos organizmu, su jos siela 
ir dvasia. Dėl tos tad priežasties sintaksinė kalbos pusė yra daug 
sunkiau suvokiama kaip ghrsinė, darybinė ar kaitybinį: tam reikia 
ne tik gerai mokėti pačią kalbą, bet ir tureli gerą, subtilų kalbos 
jausmą ir intuityvinę sintetinę jos nuovoką; taip pat čia svarbus yra 
ir gilus moksliškas sintaksinių dalykų supratimas. Be šitų ypatybių 
bet koks sintaksės rašymas ar sintaksinių dalykų nagrinėjimas yra 
beveik neįmanomas. Ypač yra sunku rašyti praktinę sintaksę, nes 
tam, be geroko kalbotyrinio išsilavinimo, dar yra reikalingas ir geras 
metodinis bei pedagoginis prityrimas. Todėl yra visai suprantama, 
kodėl mes lig šiol visai gerų lietuvių kalbos sintaksės vadovėlių be= 
veik nesame turėję: jie yra arba gerokai metodiškai pasenę, arba klai
dingai pagrindinius dalykus aiškina, arba turi vėl kokių nors kitokių 
trūkumų. Pvz., M. Dūrio sintaksės vadovėlis yra mėgintas moderniau 
parašyti, bet nesavarankiškas, ligi galo neišgalvotqį, ir todėl jame nes 
maža dalykų yra supainiota, klaidingai atvaizduota arba net visai pra= 
leista, nes daug ko nesugebėjo dirbtinai įtarpstyti į mūsų kalbai ne= 
pritaikintą, svetimą sistemą. Z. Kuzmickis savo vadovėlyje daug kur 
galvoja gana atitrauktai, savo mintis dėsto palaidai ir todėl nevisai 
aiškiai, nors ir naudojasi visa eile schemų; ypač nedaug kam tikę / 
yra jo duodamieji apibrėžimai. Pr. Meškauso sintaksė yra kiek pre= 
tenzinga, bet moksliškai gana silpna ir todėl praktikai nevisai tin= 
karna. Visai kas kita yra Leonardo Dambrūno sintaksės vadovėlis: 
perdaug nelinkdamas į kokias nors naujoves ir nesigainiodamas įmant= 
rybių, jis stengiasi eiti daugiausia jau kitų pramintu bei savo paties 
išbandytu keliu ir kiek galėdamas mėgina vengti tų klaidų, kurių aps= 
čiai galime pastebėti ankstyvesniuose vadovėliuose. Todėl jo dėsty= 
mas yra gana atsargus, santūrus ir gal kiek net konservatyvus, bet, 
aplamai imant, gerai apgalvotas. Atrodo, kad autorius yra ne tik kaip 
reikiant susipažinęs su sintaksiniais mūsų kalbos dalykais, bet ir gero= 
kai juos dar moksliškai išstudijavęs.

*) Išleido Tremtiniai. Tuebingenas, 1946. 98 psl. Kaina 4,5 KM.
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Visų pirma jis visai teisingai daro neteikdamas sunkių ir palaidų 
apibrėžimų, kurie, kajp aiškiai yra parodžiusi Z. Kuzmickio sintaksė, 
mokiniams paprastai pasilieka neįmanomi ir, kalbamųjų dalykų vis 
tiek kaip reikiant nenusako. Toliau jis nebekartoja kai kurių pase=
nusių dalykų, sutinkamų ankstyvesniuose sintaksės vadovėliuose. Pvz. 
jis visai pagrįstai nebemini vadinamųjų sutrauktinių šalutinių saki* 
nių. Taip antai sakinyje velnias, pasivertęs pele, išgrauš
ž ė laivo dugne skylę žodžių grupė pasivertęs pele esanti 
kalusi iš pilno šalutinio sakinio kuris pasivertė pele. Bet, 
kaip tos Rūšies sakinių istorija rodo, šita nuomonė yra niekuo nepa= 
grįsta: minėtoji žodžių grupė, lig šiol klaidingai laikyta sutrauktiniu 
šalutiniu sakiniu, yra išriedėjusi ne iš pilno šalutinio sakinio, bet, 
priešingai, šis sakinys yra vėliau susidaręs tos trumpesnės grupės 
vietoje. Taigi dabar kalbėįi praktinėj sintaksėj apie sutrauktinius 
šalutinius sakinius yra visai liekas ir pasenęs dalykas, kalbininkų 
mokslininkų jau seniai kajp anachronizmas atmestas. Taip pat auto= 
rius visai teisingai mano, kad mes visli pirma kalbame ne atskirais
žodžiais, bet sakiniais, ir todėl jis visai pamatuotai, nors gana siaurai 
ir nevisai nuosekliai šalia sakinių dar nagrinėja ir kaikurias žodžių 
grupes, kurios eina atskiromis sakinio dalimis. Pagaliau, jis, kaip 
išmokintam kalbininikui pridera, daug kur ir kitur kalboje visu pir= 
ina ieško ne kokios nors dirbtinės logikos, bet pačios kalbinės sant= 
varkos, kalbinių duomenų ir juos suradęs mėgina kalbiškai aiškinti. 
Pvz* sakinyje kaimyno jau kulia kilmininką kaimyno jis 
nevisai be pagrindo laiko veiksniu, nes kaimyno gali būti suprasta 
kaip kaimyno žmonės (šeimyna, talkininkai...) kulia 
javus. Sis kilmininkas, iš pradžios ėjęs paprastu nederinamuoju pa= 
žyminiu, ilgainiui galėjo gauti pažymimojo žodžio reikšmę lygiai taip 
pat, kaip pvz. būdvardis molinis, įgijęs daiktavardžio reikšmę, 
vietomis yra jau ir daiktavardiškai vartojamas, kaip antai: nukrito 
molinis (sc. puodas) nuo suolo ir sudužo. Arba štai vėl 
sakinio svečių a'įvažiuoja kilmininkas svečių, kad ir atsa= 
kydamas i klausimą k o, pažymi sakinio pamalą, kuris yra tariniu 
nusakomas, t. y. jis čia yra veiksniškai vartojamas, lik savo reikšme 
daug kur skirias1! nuo atitinkamo veiksnio vardininko: vienas iš jų, 
k ilm in in įkas, pažymi tam tikrą sveč'ų skaičių arba jų dalį, o kitas 
parodo jų visybę, visą jų skaičių. Čia iš pradžios yra buvęs ir vieš 
tomis dar tebėr toks pat skirtumas, kaip pvz. tarp duok man duo= 
nos ir duok man duonų.

Tačiau šalia jau minėtųjų ir visos eilės kilų teigiamųjų dalykų 
yra kiek ir tokių, kurie, atrodo, galėtų arba turėtų būti kiek kitaip 
nusakomi arba aiškinami. Štai pat pradžioje autorius pastebi, kad 
sintaksėje esą kalbama apie žodžių junginius, apie sakinius bei sa=
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kinių junginius, o kada gi Žodžiai arba atskirų žodžių junginiai eina 
sakinio dalimis arba sakiniais, tad ir sintaksė esanti ne kas kita kaip 
sakinių mokslas (6 psl.). S tokiu trumpu sintaksės nusakymu iš bė* 
dos, žinoma, galima išsiversti, bet iš tikrųjų to vis dėlto yra permaža. 
Visų pirma yra neaišku, apie kokius žodžių junginius kalbama sin= 
taksėję, nes nei vienu žodžiu nėra paaiškinta, kokios yra sintaksinių 
(sintaksėj nagrinėjamųjų žodžių jung.nių ypatybės. Juk koks nors 
palaidas, vien atsitiktinių žodžių junginys negali būti sintaksės daly= 
kas. Sintaksei kaip tik rūpi ne beprasmiai, bet prasmingi žodžių jun= 
giniaj, tarpusaviniai išoriniai (formalini a j) ir vj = 
d i n i a i (reikšminiai) žodžių santykiai. Todėl visi kal= 
bos dalykai, kuriais šitie santykiai pasireiškia, turi priklausyti sintak= 
sei, o ne kuriai kitai gramatikos daliai. Pvz. atskirų linksnių reikš^ 
mės visų pirma aiškėja ne liek iš jų formos, kiek iš jų vartosenos sa= 
kinyje, iš jų santykių su kitais žodžiais, iš sakinių'. Taip antai įvai= 
rios kilmininko rūšys mums tik tada geriausiai aikštėn iškįla, kai jį 
mes imame ne visai atskirą, bet drauge su tam tikrais kitais su juo 
«usijusiais žodžiais, t. y. kurioj nors sintaksinėj žodžių grupėj. Sa= 
kyšime, vadinamasis atskirties kilmininkas, arba genetivus separation 
sis (pvz.i ko saulužės atsiskyrei?; visi lenkiasi nedoro ž m o = 
gaus; aš niekaip negaliu nusikratyti p i k t ų minčių ir kt.) yra 
visų pirma vartojamas tik su tokiais veiksmažodžiais, kurie reiškia 
nutolimą, skyrimąsi nuo ko. Bet tas skiriamasis santykis pačiam 
kilmininkui nėra būtinas, imanentus, — tą pačią reikšmę, būtent at= 
dkirtį, mes galime ir kitais būdais nusakyti. Pvz. veiksmažodis a Is 
B i s k i r t dabar jau daugiausia yra vartojamas su prielinksniu nuo, 
atsikratyti su įnagininku (žem, tarmėse) ar su prielinksniu nuo ir 1.1. 
Beveik panašus dalykas yra ir su linksninėmis žodž.ų grupėmis, pvz.: 
aukso žiedas, Troškūnų kunigas, Nemuno upė, n a b a i n i n = 
k o tėvas, r u o p I i o beržas, Dievo meilė ir kt. Čia mes visur tu= 
rime nederinamąjį, kilmininku išreikštą pažyminį, bet nevienodos 
reikšmės, pvz. kilmininkas aukso parodo medžiagą, iš kurios yra žie= 
das padarytas, o kilmininku Nemuno yra nusakomas upės pavadini= 
mas. Be to, šitos rūšies kilmininkai, būdami įvairios reikšmės, ne= 
vienodai todėl santykiauja ir su savo pažymimaisiais žodžiais. Pvz. 
vietoj žodžių grupių aukso žiedas arba Troškūnų kunigas galis 
ma pasakyti žiedas iš aukso arba kunig. as iš Troškūnų, taip pat auk' 
cinis žiedas, troškūninis kunigas; bet nemuninė upė arba upė iš Ne* 
muno, rodos, niekas nepasako, — tam paprastai dar vartojame upė 
Nemunas, lygiai taip pat kaip nabašninkas tėvas, ruoplys beržas, tin= 
ginys bernas ir kt. Dar ryškiau specialinių žodžių grupių vienumas 
arba glaudumas matyti prielinksninėse žodžių grupėse, pvz. žemė 
prie molio vasarų greičiau išdžiūsta. Čia žodžių grupė žemė prie
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molio turi vieną bendrą reikšmę, todėl prireikus gali būti lengvai ir 
vienu žodžiu pažymėta, būtent — priemoliu (rus. supesok). Plg. dar: 
krikšto sūnus (— krikštasūnis, Patenkind), rogių kelias (= rogiakelis, 
Schlittweg), trauko žolė (= traukažolė, Wegerich, Planlago major); 
tėvas motina (= tėvai, Eltern), namai namai (= namų namai, dau= 
gybė namų), pluša dirba (= smarkiai dirba) ir 1.1. Taigi šitos žodž.ų 
grupės, tiek prijungtinės (aukso žiedas, Troškimų kunigas, ruoplys 
beržas, žemė prie molio, vaistai nuo gumbo ir kt.), liek sujunglinės 
(tėvas molina, plaučiai kepenys, namai namai, šis tas ir kt.), nagri
nėjant sakinius nieku būdu negali būti pat pradž.oje dirbtinai skai= 
(lomos į atskiras dalis: jos, kaip specialus sintaksinis (Santykinis) da= 
lykas, turi būti visų pirma vienetu imamos kaip atskiros sakinio da= 
lys ir reiškiančios vieną bendrą sudėtinį vaidinį. Todėl ir linksnių 
vartosena, kaip aiškus santykinis reiškinys, būtinai turi rasti sau vie= 
tos ne kur kitur kaip tik sintaksėj. Bet L. Daubriūnas, išskyrus daly= 
vines, padalyvines ir pusdaiyvines žodžių grupes (82—89 psl.), kurias 
kažkodėl tik vienas vadina sakininėmis žodžių grupėmis, plačiau ne= 
nagrinėja nei linksnių, nei prielinksnių, nei daugelio kitų specialinių 
žodžių grupių ir tuo būdu didelę sintaksinės medžiagos dalį palieka 
visai nuošaly. Kur kas būtų buvę geriau, jei jis visą sintaksę būtų 
nė vien į sakinių mokslą suvedęs, bet į ją dar būtų įtraukęs ir pla= 
tesnį bęi griežtesnį žodžių grupių nagrinėjimą, kaip kad daugely moks= 
linių sintaksių jau nuo seniau yra daroma.

Toliau atrodo, kad autorius kaikurių atskirų dalykų nėra ligi galo 
išgalvojęs ir todėl juos nusako arba aiškina dar senoviškai. Pvz. jis 
savo įvade tvirtina, kad sakinju mes ką nors apie ką nors pasakome, 
reiškiame ne lik piintis, bet ir jausmus, norus ir kt. Tačiau paties 
sakinio apibrėžime jis bemini tik vieną mintį: „Sakinys,—sako jisai— 
yra žodis ar žodžių junginys, kuriuo reiškiame savo mintis* (6 psl.). 
Čia tuojau lieka neaišku, kurgi dėtini jausmai, afektai, geismai ir 
kiti psichiniai reiškiniai, kurie sakiniais taip pat yra nusakomi. Pvz. 
baimės ar išgąsčio šaukiamaisiais sakiniais ugnis!, vagis! mes visu 
pirma reiškiame ne mintis, bet emocijas, afektus, todėl sakinio api= 
brėžime ir jų neturėtų trūkti. Šiaip, čia operuodami tik viena minti
mi, mes neišvengiamai sakinį tariame esant tik vieno galvojimo pa= 
daru ir tuo būdu kalbą suplakame su logika. O tai, žinoma, yra visai 
pasenusi loginė kalbos pažiūra, kuri praėjusio amžiaus kalbotyrinėj 
literatūroj sėkmingai buvo nugalėta ir atmesta.

Kitas toks Qogicizmo pėdsakas autoriui, veikiausiai nejučiomis, yra 
prasprūdęs kalbant apie sudėtinį tarinį. Ten (16 psl.) jis sako, kad 
turinio jungtys dažnai esančios išleidžiamos, nesakomos. Išleidžiamos 
jos esančios tada, kai esamasis laikas esąs savaime suprantamas, pvz. 
miškas jau žalias, ar kai. kalbama apibendrinamai, turint galvoje bet
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kurį laika, pvz. pinigai — galvažudžiai. Bet iš tikrųjų čia viskas yra 
kitaip, negu autorius mano: iš pradžios nėra buvusių jokių jungčių, 
todėl ten, kur nieko nebuvo, negali būti kas nors ir praleidž.amas. 
Vėliau atsiradusiomis jungtimis buvo savaime pradėta niuansuoti ta= 
rinio reikšmė, būtent — sudėtiniais tariniais be jungčių visų pirma 

\ norima pasakyti turimąją veiksnio ypatybę tiesiogiai, visai neturint 
galvoj buvimo ir todėl yra ryškiau pabrėžiamas tos ypatybės nuo- 
latumas arba visuotinumas, o tariniais su jungtimis aiškiau pasakome 
veiksnio ypatybės buvimą, tariame ją esant tam tikru metu, t. y. 
glaudžiau susiejame su laiku, ir todėl jos nuolatumas, geriau pasakius, 
belaikiškumas čia pirmoj vietoj neturimas galvoje. Taigi čia kalbėti 
apie jungties išleidimą visai netenka, ir todėl jos tariamo nebuvimo 
vieloje rašyti brūkšnį, kaip kad L. Dambriūnas daro 16 psl., nėra 
jokio pagrindo, nes čia paprastai negirdime jokios pauzės: pinigai 

« gelvažudžiai (43 psl. jau rašoma be brūkšnio!) jungties atžvilgiu yra 
tos pat rūšies, kaip ir jis labai geras, miškas jau žalias, bernas tin* 
ginys ir kt.

Taip pat ne be loginio galvojimo sintaksėj yra atsiradę ir s u t a p = 
tiniai sakiniai, kuriuos be jokios atmainos, kaip ankstyvesniuose 
vadovėĮiuose, aprašo ir L. Dambriūnas. Pagal tą pavadinimą atrodo, 
lyg kad keli sakiniai būtų į vieną sakinį sulapinti, sulieti. Pvz. sa= 
kinys vaikas rašo ir skaito tuo supratimu turėtų būti sulietas iš vaikas 
rašo ir vaikas skaito; todėl rusai ir sako slitnoje predlože* 
nije — sulietinis (sutaptinis) sakinys. Bet iš tikrųjų taip visai nėra; 
čia šalia vieno pirmykščio veiksnio yra vienas po kito išskaičiuoti 
keli®vientisiniai tariniai, kurie sudaro vieną žodžių eilę arba grupę, 
einančią atskira sakinio dalimi. Vienur tokia vienarūšių žodžių (vie= 
nodų sakinio dalių) eilė (grupė) žymi vieną bendrą vai dinį (pvz. 
tėvas motina — tėvai), kitur intensyvumą (pvz. maža maža trobelė — 
labai maža trobelė), trečiur sukcesyvumą (pvz.jis buvo labai turtin= 
gas, gražus ir protingas) ir 1.1. Taigi sutapliniai sakiniai niekados 
nėra buvę sudėtiniai sakiniai, ir todėl sintaksės vadovėlyje, kad ir 
praktiniame, visai nėra jokio reikalo kalbėti apie jų kažkokį suta= 
pimą, tam būtinai reikia surasti tinkamesnį pavadinimą arba, to ne= 
galint padaryti, vadinti juos tiesiog vientisiniais sakiniais su vieno= 
domis ar vienarūšėmis sakinio dalimis.

Beveik visai panašiai kaip apie sutaptinius sakinius autorius sam= 
protauja ir apie nepilnus būdo aplinkybės bei pažyminio šalutinius 
sakinius. „Nepilnu būdo aplinkybės bei pažyminio šalutinių sakinių, 
— rašo jis, — pasitaiko tiek trumpų, kad jie kartais virsta'tiesiog pa= 
prasta sakinio dalimi" (73 psl.). Bet iš tikrųjų visa tai kaip tik at= 
virkščiai yra buvę: ne šalutiniai sakiniai čia yra pavirtę,paprastomis 
sakinio dalimis, bet būdo ar palygi. namo jo įnagininko vietoje yra
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vėliau atsiradusios žodžių grupės su kaip, lyg, it ir kt.; pvz. užuot 
gieda gaidžiu, lekia žaibu, žiba auksu vėliau buvo pradėta 
sakyti gieda kaip gaidys, lekia kaip žaibas, žiba k a i p a u k= 
sas, baltas kaip sniegas (— vok. schneeweiss), širdis kaip 
akmuo (= akmens, akmeninė širdis), vėjas šaltas kaip ledas 
(= ledinis vėjas) ir 1.1. Taip pat ir sak.mai daryk ką darąs, nėra kas 
valgąs arba kas valgą) ir kt. niekados nėra buvę sudėtiniai, ka.p kad 
L. Dambr.ūnas 74 psl. yra linkis manyti.

X x
Be augšč.au svarstytųjų bendro pobūdžio probleminių klausimų 

toliau tenka dar iš eilės paliesti vieną kitą atskirą sintaksės dalyką, 
kuris mano supratimu autoriaus yra nevisai tinkamai aiškinamas. 
Pvz. 13 psl. sak.nys Latvių sostinės Rygos labai gražus m.es5 
tas jam atrodo kontam.nac.jos kebu kilęs iš Latvių sostinė Ryga la= 
bai gražus miestas ir Latvių sos Jnės, Rygos, miestas (yra) labai gražus. a 
Bet ė.a, aliodo, yra ne kas k.ta ka.p paprastas el.psinis sintaksės reiš= 
kinys, maždaug los pat lūšies ka*p vakar mes važiavome į miestų, o 
Šiandien jūs ir kt. Ta.gi ir čia be jokios sunkenybės po Rygos yra ne= 
pakai lotas miestas vien dėl pleonastiškumo, nes dukart pasakytas tas 
pat žodis, vieną kartą veiksnyje, k.tą kartą tarinyje, stilistiškai skani* 
ba labai nepatogiai, ir todėl tokių pasikartojimų papiaslai yra ven* 
giama.

Tame pat puslapyje yra aiškinami ir tokie sakiniai kaip jo ariama 
laukus, senų miškai mylėta ir kt. Vienu atžvilgiu jo ariama laukas 
autoriui atiodo panašus į j»s aria lauką, k.tu į laukas jo ariamas, 
todėl jis č.a taria esant laipinęs konstrukcijos sakinį su dviem gali
ma.s veiksniais — jo ir laukas. Bet k.tų los lūšies pasyvinių sakinių 
analizė rodo ką kita. Pvz. lyt. augšla.čių laimėse yra dar apsčiau 
vartojama sakinių^ kur tariniai nusakomi n.ekatrosios giminės būd= 
vardžiais aiba įvairiais daly via.s, pvz. visi gyvuLai namo parvarys 
t a, pievos nušienauta, šienas jau nupjauta, jų laukai aria* 
m a ir kt. V*sų š.ų'sakinių niekatiosiOs g.m.nės lytys parvaryta, nu= 
šienauta, nupjauta, aiiama iš pradž.os veikiausiai yra reiškus.os be= 
ve.k tą pat, ką ir atitinkamos būdvardinės lytys, pvz. siūloma prekė 
nebrangu (t. y. nebrangus daiktas). Bet dabar šitoks substanciš® 
kas tarimo suprat.mas yra jau gerokai išblankęs, ir todėl senesnės 
neulraLnės tarinio lytys daug kur dabar jau yra paverčiamos į ati= 
tinkamas vyr. ar mot. giminės lyt.s, pvz. šienas jau nupjautas, pievos 
nušiCnaulos, lauksi ariami ir kt. Todėl ir sakinys jo ariama laukas 
visų pirma galėjo būti suprantamas: jo laukas (veiksnys) ariama (= 
yra ariamas — tarinys , panašiai kaip jų mėšlas (ve.ksnys) jau išvežta 
(= jau išvežtas — tarinys) ir kt. C.a mes aiškiai dar nepasakome, 
kas jų lauką aria. Bet jei mes turime galvoje, kad jis aria lauką, tad
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jau netiesioginiu psichologiniu būdu ir kilmininką jo turėsime veiks= 
miškai suprasti.

17—18 psl. aiškinami sudėtiniai tariniai: draugas apsimetė ne = 
gyvas; jis pasirodė juokingas"? ji tarės daug žinau* 
t i; vaikas grįžo piemuo; tas medis vadinasi ąžuolas 
ir kt. Bet tas aiškinimas nevisur sutinka su kalbos faktais. Visų pir= 
ma yra neliesa, kad vientisinis sakinys jis sakosi daug žinąs būtų kilęs 
iš sudėtinio sakinio jis sakosi, (kad) daug žinąs. Priešingai, šis su= 
dėtinis sakinys' yra vėliau susidaręs senesnio vientisinio sakinio vie* 
toje. Toliau sakiniai vaikas užaugo p i e m u o ir mažas grūdelis di* 
džiu medžiu užauga turi visai lygiaverčius tarinius, tik pirmasis 
jš jų yra senesnis, antrasis vėlesnis padaras, todėl ir savo reikšmėmis 
jiedaug kur visai nėra skiriami. Yra tik toks skirtumas, kad po tam 
tikrų veiksmažodžių, kuriais žymime perėjimą iš vienos būsenos j 
kitą (t. y. tapimą, pavirtimą kuo ir kit.), dažniau jau yra sakomas 
tarininis daiktavardžio įnagininikas, ne vardininkas; pvz. užuot 
žmogus pavirto vilkas, jis sugrįžo kareivis, žodis tapo kūnas 
dabary-jau gyvojoj kalboj sakoma ir žmogus pavirto vilku (arba į 
vilką), jis sugrįžo karei vi u (arba kaip kareivis), žodis tapo 
kūnu ir kt: Kiek ilgau čia yra išlikęs būdvardž io vardininkas, pvz. 
jis pasidarė geras, Jonas parėjo namo linksmas ir kt. Taigi 
čia visur tarp tarinio vardininko bei 'įnagininko nėra tik reliatyvus 
skirtumas (pvz. daug kur visai neskiriama jis yra kunigas nuo jis yra 
kunigu) ir tatai turėjo būti kaip nors vadovėlyje pažymėta, nes šiaip 
paprastai čia daugelio yra daromos griežtas skirtumas, ir jo nepai* 
symas laikomas didele klaida.

23 psl. autorius pastebi, kad sakinio lapė yra žvėris vardinė ta* 
rinio dalis nesanti gimine suderinta su veiksniu. Bet žvėris kaikuriose 
tarmėse kaip tik yra moteriškos giminės, panaš-iai kaip dantis, debe* 
sis ir kt., tad tokiais atvejais apie veiksnio ir vardinės tarinio dalies 
nesuderinimą gimine čia visai netenka kalbėti. Taip pat ir kaikurie 
kiti į — kamieno daiktavardžiai gali būti tiek vyr., tiek mot. gimi* 
nės, pvz. tas ir ta ligonis, tas ir ta vagis ir kt. Kas kita yra tokie sa* 
kiniai kaip ši moteriškė buvo didelis (arba didelė)) plepalas ir kt., 
čia moteriškė yra laikoma? plepalu lygiai taip pat, kaip iš kitos pusės 
vyrai yra tariami bobomis ar kt.; pvz. šitas vyras yra tikra boba ir kt. 
Taigi kalbant apie derinimą giminėmis reikia atsiminti, kad daikta* 
vardžių giminės nevisados yra skiriamos vien tik galūnėmis, kamien* 
galinis arba galūninis jų skyrimas daug kur yra žymiai vėliau atsi* 
radęs. Todėl šalia tokių sakinių kaip ji buvo didelis tauškalas dabar 
jau pasakome: ji yra didelė tauškutė (arba tauškaliuvienė), nes tauš* 
kalo kaip nomen agenlis vietoje y$a jau sakoma ir tauškalius; tauš* 
kalė taip pat galėjo atsirasti ir šalia tauškalo kaip bajorė šalia bajo*
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ras ir kt. Be to, veiksnio ir tarinio derinimo skyriuje (22—23 psl.) 
reikėjo dar pažymėti, kad giminės esti nesuderinamos ir tokiais atve= 
jais, kai vardinė tarinio dalis yra išre.kšta niekatrosios giminės būd= 
vardžiais ar dalyviais, pvz. siūloma prekė nebrangu, žmogus žmo= 
gus nelygu, laukai jau ariama, miškai i š k i r s t a ir kt. Ta 
pat proga turėjo dar būti pastebėta, kad ir tokiuose sakiniuose kaip 
buvę pušys suaugę ir kt. dalyviai buvę suaugę iš senovės yra 
buvę niekatrosios giminės lytys, kurios kaikuriose tarmėse dabar jau 
yra verčiama derinamosiomis vyr. ar mot. giminės lytimis lygiai taip 
pat, kaip ir pvz. prekė nebrangi, pievos nušienautos, taigi 
ir pušys suaugusios. Tai ypač reikėjo pastebėti dėl to, kad kai 
kas tokią didžiai senovišką vartoseną nesupratingai taiso ir net klai= 
da laiko.

35 psl. yra skiriama prašo Joną (papildinys) nuo prašo Jono 
(siekimo aplinkybė). Bet čia tuojau turi būti pastebėta, kad šis skir= 
tumas yra tik kaikuriose, daugiausia ryt. augštaičių tarmėse daromas. 
Dabartinėje bendrinėje kalboje tai siūloma rytiečių pavyzdžiu skirti 
vien aiškumo sumetimais, pvz. tėvas prašo Joną kunigo (t. y. 
tėvas prašė Joną, kad parvežtų kunigą). Jeigu būtų sakoma rašoma 
Petras prašo Jono duonos, tai kai kas galėtų suprasti, kad Petras 
prašo duonos, kuri yra Jono.

39—12 psl. L. Dambriūnas kalba apie asmeninius ir beas = 
meninius sakinius. Iš tikrųjų čia vienu atveju yra turimi galvoje 
sakiniai su aiškiai nusakytais veiksniais, o kitu be veiksnių, todėl 
geriausia būtų juos vadinus veiksniniais ir be vei ksninia is 
sakiniais. Tai būtų daug aiškiau ir nuosekliau; plg. L. Dambriūno 
apibrėžimą: „Toks sakinys, kuriame nėra nei žodžiu 
pasakyto, nei numanomo veiksnio, vadinasi beass 
menis sakinys" (40 psl.) ir siūlomą nusakymą: „sakinys, ku = 
rio ve'ksnys nei numanomas, nei žodžiu pasakytas, 
vadinasi beveiksnis*. Čia būdvardis beasmenis įneša nemaža 
neaiškumo ir painiavos, nes iš tikrųjųA veiksniais esti ne vien tik 
asmenys.

69 psl. tokie sakiniai kaip bėga vilkas — tunka vilkas; nekask 
kitam duobes — pats {krisi ir kt. yra laikomi prijungtiniais. Bet kįla 
klausimas: kodėl jie turi būti prijungtiniai? Formaliniu atžvilgiu jie 
yra du visai savarankiški pagrindiniai sakiniai ir todėl be jokios sun= 
kenybės gali būti laikomi sujungtiniais: juk vidinių (reikšminių) san= 
tykių mes galime rasti ir kaikuriuose aiškiuose sudėtiniuose sakiniuo= 
se, pvz. kaltė yra — kaltininko nėra; yra žmonių — nėra žmogaus 
ir kt. Šios rūšies sakinius autorius 78 psl. laiko sudėtiniais prieš= 
priešiniais sakiniais, bet norint lengvai ir juos galima paversti pri«
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jungtiniais sakiniais, pvz. kad ir yra kaltė, bet kaltininko nėra. Taigi 
dėl tos priežasties nesunku, atrodo, sujungtiniais sakiniais lakyti ir 
bėga vilkas — tunka vilkas ir kt.

74 psl.autorius tarp kitų duoda tokį pavyzdį: ne eite ėjo, skriste 
skrido, kad tik«. greičiau nulėkus. Paprastai lig šiol mokyklose 
buvo laikomasi tos nuomonės, kad šalutiniuose tikslo sakiniuose su 
kad padalyvis nevartotinas. Jei, priešingai tai nuomonei, vadovėlyje 
vis dėlto duodama tokių pavyzdžių, tai turėjo būti bent vienu kitu 
žodžiu paaiškinta, kodėl taip daroma, nes šiaip lietuvių kalbos mo= 
kytojai, o juo labiau mokiniai dėl to lengvai gali būt disorientuoti. 
O tuo tarpu būtų užtekę tik trumpai pažymėli, kad padalyviais šalu= 
tmiuose sakiniuose yra kartais reiškiamas tam tikras negriežtumas, 
neapsisprendimas ar šiaip koks nevisai aiškus tikslas, pvz. jis vis gal* 
vojo, kaip čia padarius, kad nereikėtų namo grįžti; jis vis dar 
nežinojo -, kajp čia nuo jo atsikračius; jis viską darė kaip p a = 
kli u vu s ir 1.1. Bet šiaip šalutiniuose tikslo sakiniuose po kad vis 
dėlto veikiau yra vartotina tariamoji nuosaka, ne padalyvis: to aiškiai 
reikalauja mūsų gyvoji ir geresnių raštų kalba.. Taigi būtų buvę la= 
bai gerai, kad autorius būtų kiek paaiškinęs šią labai svarbią tariamo=i 
sios nuosakos ir padalyvio bei bendraties vartoseną šalutiniuose saki= 
niuose, dėl kurios taip dažnai yra klystama spaudos kalboje ir kitur.

Daugiau nebesigilinant į visą eilę mažesnės vertės sintaksinių klau= 
simų, tenka dar paminėti vieną kitą pašalinį dalyką. Visų pirma gana 
painūs dabar atrodo rašybos dalykai. Pratarmėj autorius sakosi vado= 
vėlio rašybos pagrindą palikęs seną, jablonskinį, tik vieną kitą maž= 
možį pakeitęs: jis rašo pjauti, spjauti, bjaurus, jiešmas, jieškoti; taip 
pat kableliais nebeišskiria daugelio įterptinių žodž.ų bei jaustukų, 
pvz. galbūt, gal, štai ir kt.^Bet toks dalinis rašybos keitimas neatrodo 
visai tikslingas, ypač šiuo metu, nes daugumas nebežino, kuo pagaliau 
bereikia vadovautis. Norėdamas būti nuoseklus, autorius pradėjęs 
vieną kitą dalyką keisti, turėjo panašiai pasielgti ir su kitais svarbes= 
niais rašybos dalykais, pvz. priebalsių rašymu, žodž.ų rašymu drauge 
ar skyrium ir kt. Taip pat būtų buvę ne pro šalį, kad jis savo vado= 
vėlyje ir prasminę psichologinę sky^bą būtų dar daugiau ėmęs var= 
toti, negu, kad dabar daro. Pagaliau yra pageidautina, kad sintaksi= 
niai vadovėlio pavyzdžiai būtų parenkami kiek gyvesni, gyvenimiš= 
kesnj ir žymesni sintaksės reiškiniai būtų daugiau aiškinami ne tiek 
statiškai, bet daugiau dinamiškai, kad ir žemesnių klasių mokiniai 
jau galėtų bent iš dalies matyti ar pajusti, kad kalba nėra pastovus 
ir nekintamas reiškinys. Aš suprantu, kad tai metodiškai nėra visai 
lengvas dalykas, bet man taip pat yra aišku, kad tiek lietuvių kalbos 
sintaksių autoriai, tiek lietuvių kalbos mokytojai turi ne mechaniškai
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mokinius mokyti kalbos, bet juos mokydami dar turi stengtis ugdyti 
'ir tos kalbos jausmą. O tai galima padaryti tik vadovaujantis tikru, 
mokslišku kalbos supratimu ir giliu gyvosios kalbos vartosenos pa= 
žinimu.

Bet iš kitos pusės yra visai suprantama, kad dabartinėse aplinky= 
bėse yra labai sunku kokį nors vadovėli parašyti visai be trūkumų, 
nes trūksta pačios būtiniausios medžiagos ir svarbiausių šaltinių. Kaip 
matyti iš pratarmės, tai buvo aišku ir pačiam autoriui. Tačiau, ne= 
paisydamas visų šitų sunkenybių, jis skubaus reikalo verčiamas, vis 
dėlto pasiryžo išleisti vadovėlį tokį, koks jis dabar yra. Ir tai pa= 
darydamas, jis visai neapsiriko: viena, tuo savo dabar taip reikalingu 
darbu jis užkišo vieną iš didžiausių spragų lietuvių kalbos mokymo 
srityje, ir antra, šis jo išleistasis vadovėlis yra vis dėlto vienas iš ge= 
riaušių tos rūšies lig šiol pasirodžiusių darbų. Tie tariamieji trūku= 
mai arba pageidavimai, kuriuos aš čia esu aikštėn iškėlęs, lengvai gali 
būti pateisinami dabartinėmis aplinkybėmis ir šio darbo vertės neikiek 
nesumažina. Priešingai, kalbamasis vadovėlis gerųjų pusių turi žy= 
miai daugiau negu kokių nors trūkumų, ir todėl mokyklose jis gali 
būti vartojamas be jokios abejonės. Jeigu gyvenimo aplinkybės bus 
bent kiek palankios, tai pats autorius, reikia tikėtis, visai lengvai ga= 
lės 'kažkurias nesklandybes pašalinti ir tuo būdu šį vadovėlį padaryti 
dar geresnį. O tuo tarpu turime būti jam dėkingi už šį taip svarbų 
darbą ir palinkėti jam ko greičiau pasirodyti su antrąja laida.

A. R i m t e n į s

J. Paškevičius, VOKIEČIU KALBOS 
GRAMATIKA."

Vokiečių kalbos gramatika tremties mokyklai buvo ypač reikalinga. 
Lietuvių moksleiviams, gyvenantiems įvairių tarmių Vokietijos vieto= 
vėse, taisyklingos vokiečių kalbos be gero gramatikos vadovėlio iš= 
mokti nebuvo įmanoma. Šią spragą dabar užpilde Muencheno lietu= 
vių gimnazijos mokytojas J. Paškevičius. Savo vadovėlį autorius tai= 
kęs tiek mokyklai, tiek kalbos savarankiškai besimokantiems, nors vi= 
dūrio kelio išlaikyti ir nepavykę. Svarbiausia šio nepavyk imo prie= 
žastis, žinoma, bus pratimų stoki. Vien tik sausų taisyklių moky= 
mas, vien tik kalimas ištisų žodžių rubrikų labai dažnai atgrąso nuo 
svetimos kalbos mokymosi. Autorius būtų labai gerai padaręs, jei 
savo gramatiką, pagal jam žinomąjį Schulzo ir Sundermayerio metodą 
užsieniečiafris, būtų papildęs, kad ir ne tokiais gausiais, pratybų už= 
daviniais. Gal tada iš tiesų būtų buvę galima išsiversti su mažiau tai=
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syklių ir, pagal heuristinį randamąjį metodą, duoti jų patiems moki’ 
niams susirasti. Tatai svetimos kalbos mokymąsi daro kur kas įvai= 
resni ir įdomesnį. Reik tikėti, kad autorius arba tuoj pat paruoš at= 
skirą pratimų leidinį savo gramatikai arba, vėliausiai, leisdamas naują 
laidą, ją praturtins pratimų pavyzdžiais.

Siame vokieč:ų kalbos gramatikos vadovėlyj autorius duoda fone’ 
tikos, morfologijos ir sintaksės žinių. Žvilgterėkim, kaip jam šis dar= 
bas yra nusisekęs.

Dėl sunkių spausdinimo sąlygų ši gramatika neišvengė visos eilės 
stambesnių ir smulkesnių-korektūros klaidų. Jas autorius vos sutal= 
pino į keturis puslapius. Gal būt suaugusieji dasiprotės, kad tas klai’ 
das reikia tuojau pat ištaisyti, bet kalbos dėstytojai-savo mokinius 
turės tuoj pat paraginti tai atlikti, nes, pasimetus tam ištaisymui, 
daugelyj gramatikos vietų dėl eilučių supainiojimo bus sunku besu= 
sigaudyti. Tačiau autoriaus atliktoji korektūra yra nepilna, ir tų 
klaidų galėtume dar antra tiek pririnkti. Blogiau yra su tais rikiais, i \ 
kurie išeina iš paprastos korektūros ribų.

Fonetikos žinių duota mažiausiai: atrodo, manyta ją būsiant įžan’ 
ga į morfologija. Tačiau ir vokiečių kalbos fonetika tos kalbos besi’ 
mokantiems yra ypač svarbi. Lig šiol ši sritis buvo labiausiai apleista: 
tenkintasi daugiausia morfologijos žiniomis, užmirštant, kad lietuvio 
kalbos padargai yra skirtingi nuo vokiečio, ir dėl to mokyklose būdavo 
neretas reiškinys, kad* mokinys neskiria ilgųjų ir trumpųjų garsų. 
Ypač gi būdavo ryškus klaidingas sprogstamųjų priebalsių tarimas. 
Dėl to negalima sutikti ųr su šios gramatikos autorium, kad, sakysim, 
vokiečių kl. garsas t tariamas „kaip ir liet, t", kai jis ištikrųjų taria’ 
mas kaip aspiruotas t, t. y., kaip th, kai tuo tarpu lietuviškasis t ta’ 
riamas daug minkščiau ir švelniau. Tą pat reiktų pasakyti'ir apie 
kitą svarbų sprogstamąjį uždarumos garsą (Verschlusslaut) k, kuris 
vokiečių kalboj ypač ryškiu aspiraciniu būdu tariamas. Kodėl jo iš= 
tarimo autorius nepaaiškino, sunku suprasti, ypač po to, kai jis dau= ■ 
gelio priebalsių tarimą lygina su garsu k (g, c, ch, ck...). Atrodytų, 

'kad ir k tariamas lietuviška tarena, kas būtų tikras apsirikimas. Iš 
duotų pavyzdžių su c ne visi prieš balsę e tariami kai č: rašoma Cello, 
Cellist, bet tariama: čelo, čelist. Pagaliau negalima teigti, kad ir „v 
visuomet tariamas kaip f", kad ir ne skoliniuose, sakysim, žodyj Han- 
uover, kurį, tiesa, galėtum dvejopai tarti (su f ir v), bet žodi Hair 
noveraner, pagal griežtąjį Wernerio dėsnį turim tarti tik su vi

Šios gramatikos morfologija, tūrio atžvilgiu užimanti daugiausia 
vietos, išsamiau nagrinėja kalbos dalis, bet, autoriaus prisipažinimu, 
ir čia daug ko pasigesim. Tačiau dėl kai kurių svarbių, esminių da
lyką riktu, pirma jų neišsitaisius, mokiniui ne negalima jos mokytis. 
Nors autorius naudojosi valstybės priimtu Dudenu ir žinomąja Ber
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lyno universiteto parūpintąja, Schulzo ir Sundermeyerio parašytąja, 
Thieso naujai perdirbta, gramatika, jis vis dėlto neišvengė tokių da= 
lykų, kuriuos jis tuose leidiniuose galėjo patikrinti. Sakysim, p. 24 
nurodyta, kad daiktavardis der Herr linksniuojamas kaip der Mensch, 
kai tuo tarpu to daiktavardžio der Herr vienaskaitos linksniavimą rei= 
kėjo duoti atskirai, nes tik labai, retaj, išimtinais atvejais jis pal.nks= 
niuojamas kaip der Mensch. P. 27 pasakyta: kaip Maria linksniuojami 
moteriškos gimines tikrinjai daiktavardžiai galūne =a, arba =ia, ir pa» 
vyzdžiams šalia Anelia, Julia duota Europa, kai šis žotįis yra bevar
dės giminės reikšmės. P. 16 žodis „die Familie" negali įeiti į tos gru= 
pės žodžius, nes turi galūnę (tariama) (j)e, o ne ie (=y). Laikantis 
p. 28 teisyklės 4a, reiktų žodžiams der Geist, der Marin, das B.Id, 
das Buch duoti dvejopą naudininko linksniavimą, o žodžiams der 
Dorn, der Mast (p 26) dvejopą ir kilmininko. Nepateisinamas pra= 
leidimas daiktavardžių su vyr. gim. galūnėmis =en, =el, =mut, taip var= 
lojimas homonimo der Tau daugiskaitoj, o praleidimas dažnai var= 
tojamo homonimo die Mark. Apsirikimą p. 18, kur pasakyta: Siąja 
linksniuote linksniuojami vyriškos, moteriškosios ir bevardės giminės 
daiktavardžiai, kurie vienaskaitos vardininke baigiasi =e arba =er, 
arba neturi-jokios giminės", o turi būti „daugiskaitos vardininke", 
reikia laikyti paprastu neapsižiūrėjimu, o p. 19 „D. den Geheimnisse", 
kur turi būti „Geheimnissen" — paprasta korektūros klaida. Tokią 
pat klaidą randam ir p. 44, kur vietoj „einen, elne, ein" turi būti 
„einer, elne, elnes11.

Nuosakos pagalbiniuose veiksmažodžiuose autorius neišlaikė nuo
seklumo: p. 60 nurodo, kad į nuosakos pag. veiksmažodžius įeina ir 
veiksm. „lessen", kai tuo tarpu p. 85 duoda tik tikrųjų nuosakos pag. 
veiksmažodžių konneii, wollen, mogcn, mūssen, sollen, diirfen asme= 
navimą. Ne vienas mokinys klaus: ar „lassen" yra nuosakos pagalbi= 
nis veiksmažodis 4ir ne? Taip pat teks paabejoti, ar priešdėlis' ab= 
žodyje abreisen (p. 91) yra prielįnksnis!

Gramatika, kad ir stamboka, visko apknti, žinoma, negalėjo. Ta= 
čiau, duodant taisyklę, ne visad ji paremiama pavyzdžiu. Antai p. 36, 
kalbant apie būdv. aukšč. laipsnį, sakoma, kad jį gaunam su gal. 
-sten arba =esten, ir su pastarąja taisykle pavyzdžio nerandam; tik iš 
paskesnio paaiškinimo paaiškėja, kurie būdvardžiai tą galūnę gauna. 
Taip pat, kad būtų visi kelini, skaitvardžiai nuo 2—19 imtinai su gal. 
=te sudaromi, neatitinka ^tiesai: juk der die das dritte ir der die das 
achte sudaryti ne vien galūne =te prie kiekkinio skaitvardžio pride= 
dant. Kai kurios išimtys veiksmažodyj buvo nepraleistinos, sakysim, 
p. 65 veiksm. bleiben sudėt, laikuose vartojamas su sein, ne su haben, 
arba kelios netaisyklingųjų veiksmažodžių prasmės (su sein ir haben), 
pvz.; brechen, versterjjen, heissen, laden ir kt. Kitur vėl automatiškas
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pakartojimas buvo nereikalingas, pvz, p. 103, kur raidės E, G po vo= 
kiškų sakinių turi reikšmės, o po lietuviškų — jokios, nes žodžių 
tvarka lietuviškam sakiny nereikšminga.

Kitos ištaisytinos paklaidos morfologinėj dalyj yra: p 61 žodis 
„Šie" trijose vietose turi būti rašomas mažąja raide, nes reiškia dau= 
giskaitos „šie"; p. 66 žodis „geschlupft" turi turėti „ii", p. 77 „hat 
gebissen" reiškia ne „kasti", bet „kąsti"; p. 85 „ihr mūssest" turi bū= 
ti „mūsset", p. 99 „er riecht" turi būti „es riecht"; p. 121 „das Gej 
belle" turi būti „das Gebell", „der, das Kehricht".

Sintaksės žinių autorius yra davęs, palyginti, išsamesnių. Rašy= 
damas jas, jis daugiausia yra vadovavęsis Krauses Vokiečių kalbos 
gramatika, kurios net ir terminologiją yra priėmęs. Čia esama ir šio= 
kio tokio neišlyginimo: kai morfologinėj dalyj pirmoj vietoj duodami 
daugiau suvokietinti terminai (tik antroj vietoj lotynų kilmės), sin= 
taksėj daugiau pirmoj vietoj padėti lotynų kilmės terminai.

P. 171 priešlaikio sakiniai su jungtukais als ir sobald yra būtinai 
pataisytini, nes pirmasis sakinys paimtas su tuo pačiu laiku Plusqu. 
(turi būti: Plusqu.=Imp.), o antrasis su Pras. (taip pat turi būti: Perf.» 
Pras. arba Plusqu.simp.) Kelios korektūros ar neapsižiūrėjimo klaidos 
sintaksės dalyj ištaisytinos: p. 155 v. „Genetiv" t. būti „Genitiv", 
p. 157 v. >,Die Hefte korregieren" turi būti: „Die Herte korrig'eren" 
(taip pat ir sakinys žemiau su ta pačia klaidai), p. 163 v. „der Nomen" 
t. b. „das Nomen", o. v. „Umtellung" t. b. „Umstellung"; p. 165 v. 
„Engstellung" t. b. „Endstellung"; p. 167 v. „gefalscht" t. b. „a", 
o p. 169 ,So oft" t. b. rašoma vienu žodžiu.

Taip pat ir lietuviškoji šios gramatikos dalis neišsilaiko reikiamoj 
aukštumoj: kai kur išversta su nukrypimu, o daugiur veiksmas pers 
daug pažodinis, pvz.: p. 111 „susitikau mano direktorių" turi reikšti 
lietuviškai „susitikau savo direktorių", arba sakiny I„keleivis išvengė 
šį pavojų" niekuo nepateisinamas galininkas! Lygiai taip pat bereis 
kalingas. sangrąžinio žodelio „sau" vartojimas: „aš perkuosi sau kny= 
gą", nes mokinys turi suprasti, kad sangr. i v. „mir, dir, sich" čia eina 
veiksmažodžio galūne ==si (perkuosi = perku sau!). Nelengva yra ir 
su terminais: kai kur jie sulietuvinti (projektas), kai kur palikti vo= 
kiškoj transkripcijoj. Tačiau lietuvinti Goethe i „Goetė", arba Got* 
tingen į „Giotingenas" nebūtų paranku.

Be reikalo autorius rašo trugdyti (k), kaip ir be reikalo vartoja 
testis (valgymas tesėsi .. .), kolioti, apleisti (= palikti), pasekmė (= 
pasėka, kuomi, išpažinti (— atpažinti), ūkis sutrumpintas (= suma* 
žinias...) ir pan. žodžius ir posakius, kurie nepadeda mūsų kalbos 
grynumui.

Reik tikėtis, kad autorius, atsižvelgęs Į šias pastabas, naują savo 
gramatikos laidą išleis žymiai pataisytą ir patobulintą.
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Vincas Kazokas

Henriko N agi o „EILĖRAŠČIAI“, 
arba'1 saves dar nesuradęs poetas

Atsiranda nuomonių, kad šiandie lyrika išgyvena savo saulėlydį. 
Tos nuomonės grindžiamos tuo, kad pati gyvenamoji nuotaika dabar 
kiekvienų įmeną nustumianti į paskutinę vietą ir kad duonos bei egzis= 

■ tencijos problema tiek kuriančiąjam, tiek pačiai skajtančiąjai viešuo
menei esą pastatyta aštrausiu kampu. Ir todėl šisai metas esąs ne dai= 
nos ir džiugesio, bet kovos ženkle, o moderniojo amžiaus tempas 
bei momento reikalavimai suduoda skaudų smūgi pačiam menui, o 
ypač lyrikai. Su šia nuomone galima dalinai ir sutikti, atsimenant, 
kad pati lyrika jau nėra plačiųių masių menas. Tai žinodami ir patys 
poetai jau nebesitaiko prie plačiųjų skaitytojų sluoksnių, bet beldžiasi 
į duris tų, kurie juos gali mėgti ir suprasti. Suprasti, nes šiandieninė 
lyrika esmėje nėra dainuotinė arba muzikalus skambių žodžių deri= 
nys, bet kontempliatyvi. Jeigu savo laiku Paul Verlaine metė šūkį — 
de la musique avant toute chose, kuris tikruoju aidu vėliau atsiliepė 
vokiečių lyriko Stefan Georgės kūryboje, tai vėlesnioji lyrika pasuko 
visai kitu keliu. Dabar jau nebeužtenka eilėraštyje vien tik nuotai= 
kos ir grakščios, skambios formos, bet jau klausiama, ką autorius 
pasako savo kūriniu ir ar iš viso jis turi ką pasakyti. Vadinasi, 
šiandieninė lyrika pasinešė jau ne į platumas, bet i gelmes. Tam pa= 
vyzdžių netrūksta svetimojoj literatūroj, tas pats jaučiama ir pas mus, 
ypač jauniausioje poetų generacijoje. Neskaitant Putino, jau Alek- 
sandriškis brido į kasdienybės rutinoje patekusio žmogaus problemas, 
patsai nebandydamas jų spręsti; Brazdžionis pastato žmogų prieš 
Dievą kaip dulkę, bet vis tik pabrėždamas, kad žmogus jau nėra toks 
menkas dėl to, kad jis turi Dievą, o turėti Dievą jau reiškia daug. 
Tačiau daug skaudesnes žmogaus problemas kelia vienas iš mūsų jau= 
niausiųjų — A. Nyka=Niliūnas, rinkdamasis kovos kelią su esamąja 
tikrove ir siekdamas idealiojo pasaulio. Kovos ženkle atsistoja ir Hen= 
rikas Nagys, skelbdamas vienišojo išdidumą ir kovą susmulkėjimui.

Sustodami prie Henriko Nagio ir skleisdami jo „Eilėraščių" lapus, 
mes jaučiame kažką nauja srūvant mūsų gyslomis, jaučiame, kad jis, 
kaip ir Nyka=Niliūnas, į mus prabyla neįprastu tonu. Šią vasarą Inns- 
brucke rotatorium išleistoji jo „Eilėraščių" knyga apima tik dalrį jo 
gausių eilėraščių, matytų dar mūsų laisvojoj spaudoj ir taip pat dabar 
tremtyje. Jo populiarumas jau liudija, kad čia turima reikalo ne su 
vienu iš tų žurnalistinių poetelių, kurių gausi ;,poezija" persunkia mu= 
sų laikraščų skiltis ir kurie, metę savo senas specialybes, griebėsi 
plunksnos, norėdami pačią poeziją paversti amatu. Priešingai, iš
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Nagio posmų trykštanti kažkokia sugestyvinė jėga rodo, jog tai neabe* 
jotinų gabumų poetas, kupinas meilės pačiai poezijai ir žodžiui. Kiek* 
vename eilėraštyje jausti, kad Nagys jaučia žodžio vertę ir jį moka 
taikliai ir tiksliai pavartoti. Tačiau iš šio rinkinio negalėtume pa* 
sakyti, kad Henrikas Nagys yra jau suradęs savo kelią. Tiesa, pavir* 
šutiniškai žiūrint, .kiekviename jo eilėrašty.rasime tam tikro savito 
charakterio tačiau, pažvelgus giliau, aiškėja, kad H. Nagys dar neina 
savo tikruoju keliu, kad jis dar nėra save suradęs, kad galėtų savitai 
išsakyti savąjį pasaulį.

Pagrindinis Ųenriko Nagio poezijos motyvas yra žmogaus vienišu* 
mas ir iš to kyląs vidinis nerimas ir skausmas. Jei iš mūsų minėto A. 
Nykos=Niliūno knygos trykšta didelis filosofinis susirūpinimas, ir jo 
poezijos forma yra sunkių vidinių žmogaus realizavimoši kovų liūdi* 
įlinkas bei pateisinimas, tai H. Nagys pasitenkina populiaresnių, mi
niai prieinamesnių individo ir minios santykio problemų iškėlimu ir 
jam chrakteringu jų sprendimu.

Pabrėždamas vienišąjį, kaip žmogaus savitumo ir originalumo sim» 
bolį, Henrikas Nagys skelbia, kad žmogus nėra tiktai laiko ir aplinkos 
produktas, bet kad kiekviename žmoguje slypi kažkokia dieviškumo 
kibirkštis, kažkas nepakartojamo. Šią vienišumo ligą (ne vienatvės, 
kuri taip buvo mėgiama ir propaguojama romantikų!) jau seniai yra 
persirgę vokiečių vėlyvojo impresionizmo poetai. Ta pačia liga dar 
tebeserga Henrikas Nagys, ją skleisdamas ir nešdamas į mūsų litera* 
turą kaip linksmą žinią. Štai kodėl mes drįstume H. Nagio poeziją 
pavadinti impresionizmo renesansu, ne mūsiškio impresionizmo, bet 
vokiškojo, k. a. Rilkes, Hesses, Dehmelio, Carossos ir kt. Būdamas 
šių poetų gana stiprioje įtakoje, Henrikas Nagys gal netyčia pasigau* 
na minėtųjų poetų motyvų ir minties, kas nežinančiajam atrodo nauja 
ir originalu, ir gal kaip tik tas faktas neleidžia Nagini galutinai nu* 
sistovėti. Jegu mes Nagi palaikysime originaliu savo dinamizmu ir 
subtilumu, tai iokiu būdu mes nesutiksime su jo minties ir net motyvų 
savitumu. Užtenka tik sugretinti du jo eilėraščius, ir iš karto paaiškės, 
kur Nagys yra mums artimas ir savas, ir kur svetimas. Štai jo eilė* 
raštis „Namai": e

Vieną vakarą .sugrįšiu vėl namo — 
Bus skaidri, salta žiemos naktis: 
švies didžiulės žvaigždės tolumoj — 
ir beržai stovės šalikelėm balti . . .

Taip prieisiu kelią į namus ...
Tolumoj suvirps varpeliai — ir skambės, skambės. . .
Grįžulas tarp ąžuolo šakų plazdės — 
didelis, liepsnojąs, neramus ... ‘
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Ir prieisiu aš namų duris —
’ pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys 

plazdančios ugnies ant mano veido kris ...
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis .. . Eilėraščiai, 73 psl.

Ir štai antrasis eilėraštis „Didelis medis prie turgaus aikštės" (ci= 
tuojama dėl vielos taupumo ne ištisai):

Mane čia žmonės pasodino. Kažkada; seniai;
prie šios dulkėtos turgaus aikštės.
Dabar aš didelis. Ir jų, š.tų žmonių, namai 
po mano šakomis toki maži ir baikštūs:* € 
jie prisidengę pūvančiais, pilkais stogais, 
drumstom langų akim nedrįsta į mane pažvelgti.

Ir kai žaibai, kaip kraujo srovės srūva dangumi, 
ir kai ateina debesys, dusliai dundėdami erdve, * 
ir paskandina dulkių sūkuriuos ir žmones ir gatves, . 
keliu rankas — ir šniokščia jos juodiesiems debesims: 
ateikite! aš nuo padangių žaibo nebijau numirti!

Eilėraščiai, 27—28 psl.

Koks yra didžiulis tarp abiejų eilėraščių kontrastas! Jeigu pirma= 
jame randame didelį ramumą, kažką labai artimo ir šilto, tiek antra= 
jam jaučiama kažkokio šalto išdidumo, kažkokios pozos, kuri tikrai 
nėra paties Nagio, bet šiuose žodž.uose aiškiai girdisi Nietzsches to= 
nas. Ir visi tie eilėraščiai, kuriuose sutinkame patosą ir išdidžią re= 
toriką, tiesa, gana vaizdingą, ir vis dėlto tai nėra Nagio pozityvus 
įnašas į mūsų literatūrą, bet grynai skolintinė vokiečių mistika. Gali 
mus pagauti Nietzsches demoniškumas, bet niekad sužavėti! Tai iš= 
plaukia iš pačių tautos psichologijos pagrindų. Mes niekad nepagim= 
dysime Nietzsches arba panašaus į jį. To nedavė ir neduos prancūzai 
arba slavai. Nietzsche yra grynai vokiečių tautos nuosavybė.

Gretindami Niliūną, mes pas šį randame kažkokio kartaus nuo= 
bodžlo, kas verčia jį veržtis iš kasdienybės pančių ir siekti savojo El= 
dorado, tuo tarpu pas Nagį ryšku kažkoks nuovargis, nuovargis gal 
būt šio moderniojo meto tempo svaiguly, nuovargis, kuris apėmęs 
žmogų, persisotinusį kultūra ir civilizacija. Žodis „pavargęs*, paties 
Nagio taip labai mėgiamas, kaip dažnai kartojamas vokiečių lyriko 
R. M. Rilkės! „Pavargę rankos, pavargę paukščiai, pavargusi širdis, 
pavargęs šypsnys, pavargę blakstienos" ir 1.1. — argi ne tuos pačius 
žodžius kartoja jau minėtasis R. M. Rilke? Brolio ir medžio motyvai, 
medžio, išdidžiai stovinčio ir niekam nesilenkiančio, nebijančio „pa= 
daugių žaibo", arba tie susmulkėję žmonės, „graibstą sidabro gaba= 
lėlius" ne Nagys tai kalba, bet Nietzsche Nagio lūpomis.
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,Yra poetų, kurių eilėraščių negalima rainiai jr subtiliai skaityti. 
Juos reikia rėkte išrėkti. Toks yra Nietzsche. Toks R. Dehmel. Pa= 
naš.ų eilėęaščių apstu ir pas Nagį, k. a. „Ąžuolai" (22 psl.), „Didelis 
medis prie turgaus aikštės" (27 p.), „Broliu*" (25 p.), „Vakaras" (11 p.) 
ir kt. Kiek daug šiuose eilėraščiuose patoso’, kažkokios puoselėtos,, 
pozos, kuri užmuša subtilų poetinį jausmą ir plačiai vartus atidaro 
retorikai:

— Mes nešame dangų.
— Mes nešame kruviną dangų.
— Mes nešame mirusį dangų.

, — Mes nešame vakarą. Eilėraščiai, 22 psl.

Toksai retoriškas laipsniavimas yra visiškai svetimas poezijai. Po= - 
ezija kajp tik siekia subtilaus pergyvenimo. Tuo tarpu aukščiau pa= 
minėtuose eilėraščiuose taip pasigendama subtilumo, to subtilumo, ku= 
rio apstu eilėraščiuose „Mano žemės ruduo" (74 p.), „Namai" (73 p.), 
„Laiškai mano draugams tėvynėje" (63—69 p. p.) ir 1.1. Mes nedrįs*’ 
tame Nagiui nepripažinti originalumo. Norėtume tik dar kartą pa* 
brėžti, kad Nagys dar neišsivadavęs iš svetimųjų įtakų ir todėl negali* 
ma išvesti aiškių jo kūrybos charakterio bruožų. Mums tik aišku, 
kokios mokyklos jis yra auklėtinis ir kiek jis pats turi gabumų ir ta= 
lento, kas verčia tikėli, kad jis vieną dieną subręs ir pasirodys visame 
puikume. Juk aiškiai jaučiama, kad Nagys visur, kur tiktai prabyla 
ne sava mintim ir ne savais motyvais, jis ten yra dar tiktai mokinys, 
negrimuotu veidu pozuojąs savo mokytojus ir todėl nenuoširdus ir net 
svetimas. Užmirštant visa kita net toks sakinys kaip „jie buvo daug 
per dideli ir puošnūs šitai žemei" (57 psl.) išduoda Nagį. Tik vo= 
kiškai gali sakyti „viel zu gross", bet niekada lietuviškai! Visai kitas 
Nagys yra tuose eilėraščiuose, kur jis užsimiršta esąs artistas. Čia ne= 
rasi teatralinės pozos, nesutiksi gausių superlatyvų ir įsivaizduotojo 
vienišojo perdėtos kančios. Tai yra popierinis heroizmas, tačiau jokiu 
būdu ne paties poeto išgyventas. Ir mus labiau veikia toks bevardis 
eilėraštis: >

— Tu ateitum. Tavo šaltos rankos.
glostytų man degančias akis.
Tu ateitum. Būtų vakaras. Ir skambant 
varpui, pro plačiai atvertą langą 
mes žiūrėtum, kaip artinas naktis------- Eilėraščiai, 56 psl.

negu tie, kur jis šaukiasi žvaigždynus ir kruvinais žaibais audras 
(28 p.) arba vaizduoja poetą, „prieš saulėtekį sukniubusį ant nepalies* 
to popieriaus lapo", kuris nori atskleisti visų trokštamą paslaptį 
(11 p.), arba kur jis kalba apie kenčiantį brolį, nesuvokiamo nerimo 
išvytą į lietų ir audras (26 p.).
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Dar kartą gretindami H. Nagį su Niliūnu, pastebėsime, kad kiek pas 
antrąjį viskas dvelkia rudeniu, visi eilėraščiuos išgyvenimai atkurti 
švelnioj rudenio šviesoj, tiek Nagys mėgsta šviesų kontrastą: arba 
akinančiai šviesų saulėtekį, arba nepermatomą naktį. Sis šviesų kont
rastas irgi nėra atsitiktinis. Jau anksčiau minėjome, kad Nagio kū
ryba yra persunkta kažkokiu nuovargiu. Ir lodei nenuostabu, kad jis 
taip dažnai šaukiasi nakties:

Aš pasiilgau taip tavęs, naktie!
Liepsnojantys miškai ir lygumos išdegino man širdį, 
ir mano sielą užliūliavo ir nugirdė
svaigiu spalvų žėrėjimu. Eilėraščiai, 43 psl.

Analizuojant šį motyvą, mes vėl akis į akį susidursime su vienu 
iš jo didžiųjų mokytojų — Rilke, pas kurį yra daug nuovargio ir ku
ris taip pat dažnai šaukiasi nakties. Tačiau Rilkei naktis turi di= 
desnę prasmę, negu tiktai ramybė ir poilsis, arba šviesos pakeitimas 
tamsa. Naktis nėra tikroji ramybė ir negydo dienos padarytų žaizdų, 
bet jas dar labiau pagilina, surišdama žmogų su visais daiktais. Nak= 
tis kovoja prieš dieną . . Tai yra du žmogaus buvimo ir egzistencijos 
poliai, kuriuos jungia vakaras, kovos simbolis prieš kietą žmogaus 
dienos gyvenimą ir tamsią nakties mirtį. Diena reiškia žinojimą, ne= 
jaukų artumą, nuovargį, susidėvėjimą, aštrias spalvas. Visa thi žmo= 
gų skiria nuo pačių daiktų: j s jaučiasi stovįs tarp jų ir drauge nuo 
jų šviesos izoliuotas. Naktis kaip tik tą izoliaciją pašalina, tačiau sy= 
kiu atveria ir kitas duris, pro kurias kvėpuoja amž.nybė; ji pastato 
prieš dienos iškeltą prąęinamumą amžiną pastovumą, prieš baigtinybę 
ir spalvų mirgesį begalybę ir tylą.

Ar ne su ta pačia nuotaika ir Nagys pasitinka naktį? Nagio ak=. 
ląjį naktis skaudžiai slegia, taip, kad jis jaučiasi miręs ir ne akmenis 
ir medžius, bet jo negyvą širdį audra negailestingai plaka (3 p.); mo= 
tina prie kūu.klo nakčia ramiai nemiega, nes naktis yra kažkas plėš= 
raus, kas netikėtai žvelgia ir klast ngai grobia (8 p.); nakt.es nuodai 
liejasi pamažu į budinč.ojo gyslas, ir jis virpančia širdim šaukiasi 
saulėtekio (9 p.); ta pati naktis atneša ir skaudų vienišumą, atneša 
aišku, ir sapnus, bet tasai vienišumas yra kankinantis, ir sapnai — 
lik menkas šviesos pluoštas į skaudžią ir tirštą tamsą. Naktis taip 
pat atveria amžinybės angą ir priartina Dievą. Tuomet Dievo ieškan= 
tysis, neb'laškomas dąįklų kontrastų, intuityviai jaučia šalia savęs al
suojant amžinybę ir paties Dievo artumą.

Mes ir vėl sutiksime, kad ir čia Nagys tebesilaiko turėklų ir ne= 
drįsta vienas žengti į naktį ar dienos šviesą. Mes negalime tol au leis= 
tis į platesnę minties ir turinio analizę. Šiuo būdu nagrnlnėjant Nagį, 
mes nagrinėtume daugiau ar mažiau jau minėtųjų vokieč.ų kūrybą.
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Leonas Miskinas

Juozo Kėkšto eilėraščiu knygos.
Šiais metais Romoje pasirodė du jauno poeto Juozo Kėkšto poezi= 

jos rinkiniai. Išleista nedidelis egzempliorių skaičius, todėl ir maža 
kas iš skaitančios ir poeziją mylinčios publikos turėjo progos susi* 
pažinti su nauju autorium. Pirmasis rinkinėlis vadinasi „Rudens 
Dugnu". Antrasis — „Staigus Horizontas".

Kasgi juose yra įdomaus ir naujo? Tai amžinas klausimas, kurį 
stato sau visų pirma kritikas, ir kuriuo kreipiasi skaitytojas į kritiką.

Turim pastebėt, kad Kėkštas poezijoje nebėra naujokas. Tai yra 
antrasis ir trečiasis jo poezijos rinkiniai. O jis mažai kam žinomas 
yra todėl, kad kai 1938 mt. Vilniuje pasirodė jo pirmasis eilėraščių 
rinkinys „Toks Gyvenimas", mes tebebuvome atskirti, ir Vilnius dar 
tebebuvo „anapus". Gi negausiam vilnieč.ų literatų būrely Kėkštas 
buvo vienas iš pačių gabiausių.

Kaip ir visa Vilniaus lietuvių poezija, taip ir Juozo Kėkšto eilėraš= 
čiai stovėjo ir tebestovi kažkaip nuošaliai -lietuviškosios poezijos 
arenoje. Pagrindinė šio fakto priežastis yra ta, kad ji nėra išaugusi iš 
lietuviškosios, vadinasi, Nepriklausomosos Lietuvos poezijos tradicijų. 
Kaįp ir kitas vilnietis poetas Juozas Žukauskas, „Rudens Dugnu" au= 
torius brendo naujosios lenkų poezijos dirvoje, kurios žymiausieji var= 
dai: J. Tuwim, A. Slonimski, K. Wierzynski, Lechon, Czeslaw Milosz, 
Kasprowicz ir kiti. Minėtosios poezijos įtaka dar gana žymi iki pačių 
paskutiniųjų poeto eilėraščių. Tas, iš dalies, ir neduoda autoriui 
visiškai laisvai išsiskleisti ir išsakyti save, parodant originalų savo 
veidą. Be to, Kėkšto poezijoje yra dar ir šjais laikais nebesupran= 
lamo išorinio modernizmo liekanų. Juk ir naujieji lenkų poetai, anks= 
čiau buvę prancūzų surrealizmo įtakoje, vėliau pasuko klasiškesne 
kryptim. Todėl ir mums dabar kaikurie, kadais inadni poezijoje vaiz= 
dai bei išsireiškimai, atrodo esą poezijos archyvo dalykai: ■

Tarp tamsių bokštų žmogus paklydęs 
staugia, 
į drėgną įkritęs griovį — , 
horizontas 
ant aštrios gotikos juodą mėnulį pamovė.

„Rudens Dugnu", Vėlinių naktį, 12 psl.
Vienur kitur čia dar tebeminimi skersgatviai, tramvajai, miestų 

siaubas,' aistros - dalykai, kurie buvo neišvengiami prieš dvidešimtį 
melų, kuomet poezijoje neretas sveč.as buvo ir- laikraštinė sensacija.

Nepriklausomoj Lietuvoj š e dalykai garsiausiai skambėjo 1929 — 
1931 mt. Tačiau visa tai dabar ilsisi nesugrąžinamoje praeityje, kaip ir
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visos tos poetines mokyklos, kurių pagrinde stavejo ne žmogaus dva= 
šia, bet išoriniai, praeinantys momentai. Mes anaiptol nesame nusi* 
statę prieš modernizmą. Modernistai visuomet buvo ir bus didžiausi 
originalumo ir naujų poezijos kelių kavotojai. Betgi literatūros gy= 
venimas yra gyvas organizmas, ir dabartinėje literatūros istorijoje 
vartojamoji modernizmo sąvoka yra tokia pat praeitis, kaip ir koks 
nors Natūralizmas ir 1.1.

Idėjiškai Juozas Kėkštas būtų artimas mūsų revoliucinio romantiz= 
mo atstovui Kaziui Borutai. Ankstyvesniuose Kėkšto eilėraščiuose 
(„Toks Gyvenimas") šio romantizmo gaida buvo daug ryškesnė, dau= 
giau buvo socialinių motyvų, kovos. Dabar jie jau yra apnykę, arba 
netoki ryškūs. Blaškymosi po svetimus kraštus faktas (o lai rodo jo 
be galo platus i t i n ė r a i r e) Kėkštą dar labiau priartina prie K. 
Borutos, išgyvenusio panašią klajūno dalią. Likimo blaškomas po 
svetimus kraštus, svetimose stotyse kažko laukiantis, išsiilgęs laisvės 
ir draugystės žmogus yra svarbiausias Kėkšto poezijos personažas. 
Argi ne Boruta buvo tokis pat nerūpestingas valkata, kuris „nemo= 
kėjo gyventi" ir pažaboti jaunystės savo „Dainose apie svyruojančius 
gluosnius"? Argi ne jis-dainavo revoliucinę draugystę, jaunystės va= 
lią drumsti ir svajojo kovoti dėl to, kad pasaulis jo kovos draugams, 
kurie kaip ,žvaigždės rugpjūčio naktį krinta, būtų laisvi namai, ir 
dangaus skliautai = pastogė. Ir kaip skaudžiai jis nusivylė pamatęs, 
kad Revoliucija ir Laisvė yra išduotos, ir kad jo kovos rezultatai pa= 
jungti tarnauti didžiausiai visų laikų vergijai.

Kėkštas irgi, atrodo jau bus nusivylęs. Tik jis vis dar tebelieka 
jaunatviškai maištingas, nes nurimti neverta. Tai kas, kad kovotojai 
išduodami! Jų kovos idėja pasiliks amžina, nors sparnai jau ir bus 
nudegę. Labai ryški K^ Borutos įtaka matyti, sakysime, eilėraštyje:

„Ant Kaspijos kranto":
Stoviu liūdnas tavo pakrantėje,
bangom dangų šaukianti Kaspija.
Tau ir man tamsūs vėjai sukramtė 
laisvę. Nežinom, kur rasti ją.

Arba „Toliai nemelavo":
■ Nemelavo toliai mėlynieji, 

kai man kelią rodė tolimą, 
o pageltę lapai, krisdami pavėjui, 
klojo šiurpų guolį man.

Nuotaikos, vidinio ritmo, santykiavimo su daiktais ir net techniško^ 
sios eilėraščio schemos prasme panašumas čia nenuginčijamas. Eilė= 
raštyie „Liūdno vėjo alėjoje" tebeminimos grandys ir tos jėgos, kurių 
buvimas neleido nurimti poetui, yra taip pat borutiškos,. nekalbant 
jau apie uraganų meilę ir gyvenimo vėtroje apoteozavimą-.
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1938—1939 metų data pažymėtuose eilėraščiuose yra kažkokio niū* 
raus materijos ir žmogaus unanimlzmo, kuris tebėra ir paskutiniuose 
eilėraščiuose, tik čia jis daug skaidresnis. Dažnai prasimuša paskuti* 
nio karo padarinių žmogaus dvasioje tema ir filoso'inis susimąstymas 
žmogaus ir jo veiksmų prasmės klausimais. Apskritai, šiose abiejose 
knygose dar jaučiamas ir kačkoks lūžimas (gal mūsų minėto momento 
.prasme?) ir vertybių perkainoj mas.

Norint aptarti Kėkšto poezijos formalinę pusę, reikėtų pastebėti, 
kad ji beyeik kiekvienu atveju yra absoliučiai laisva, nesuvaržyta nei 
stro omis, nei eilučių, nei skiemenų skaičiumi. Salia ketureilio čia 
maišosi dvieilis jr 1.1 Kaikur šis laisvumas veda prie nelogiško eilu* 
č.ų laužymo:

Dienon negrįždamas priglausk
kiekvieną pėdą nykstančią — praėjusią —
priglausk ją meilėj taip,
kaip glaudi ranką
mylimosios
prie širdies. „Rudens Dugnu“, Dieifa naktin, 65 psl.

Paskutinės eilutės sulaužymas i tris dalis yra niekuo nepateisinamas.
Laisvumas kartais priveda iki paprasčiausios pozos:

Svarbu augti nerimstant,
griuvėsiuose auginti švelniausias gėles.
iš liūdesio žvelgti platyn,
dier^ų esamų blogiui

' neleisti likti širdy 
ir sustingti.

„Rudens Dugnu“ Švintant ašara džiaugsis, 57 psl.

Nenoromis prisimeni, kaip kadaise skaudžiai Adomas Jakštas juo* ' 
kėši iš tokio rašymo būdo. Mes nereikalaujame klasiškosios strofos, 
bet vidinio pateisinimo kiekvienam išorinės formos žygiui.

Kur Kėkštas yra vidiniai tikras, ten duoda gerų laisvos formos da= 
lykų. Pavyzdž.ui, pirmasis „Rudens dugnu" eilėraštis, arba nuostabi 
nuotrupa „Vasara miršta". Ka p gerą eilėraštį dar norėčiau pacituoti 
ir „Kodėl tu toks sunkus, o rudeni? " „Ant Kaspijos kranto", „Liūdno 
vėjo alėjoje", „Siaurės Sonata"; eilėraščius silpnina anksčiau mūsų ' 
minėtoji Kazio Borutos įtaka.

Mūsų nuomone, ir klasiškoji forma, autoriui nepakenktų, tik parei* 
kalautų didesnio kopdensuotumo, išvaduotų nuo blaškymosi ir palai* 
durno, silpninanč o poeziją. Laisvoje formoje gi labai lengva prarasti 
lygsvarą ir nuslysti.

Nors tai jau yra ir trečiasis Kėkšto poezijos rinkinys, dabar būtų 
be galo sunku pasakyti ką nors sprendžiamo apie jį. Ir medžiagos

129

130



tam per maža. Per abi plonas knygeles išbarstyti ne tik po pasauli, 
bet ir savoje dvasioje besiblaškančio žmogaus skaudūs žodžiai, sunki 
fizinio ir dvasinio jo gyvenimo Odisėja. Jis blaškosi dar perdaug 
įvairiomis kryptimis, siekdamas išsakyti save ir savąjį parodyti veidą. 
Jis stengiasi apimti ir paliesti viską, todėl čia ir rasi visko; nuo g.i3 
lauš ir tragiško įspanų tapybos meisterio Goya iki Guillaume Apolli® 
naire (lenkiškos kilmės prancūzų poetas, turėjęs lemiamos reikšmės 
naujausioje prancūzų poezijoje), nuo pasakingo Bagdado iki sentiment 
talių ir nuvalkiotų Vezuvijaus bei Sorrento vardų. Todėl ir poezijoje 
jis mums rodosi kelio nesuradęs klajūnas, besiblaškąs užburtam že= 
miškų prieštaravimų ir dialektikos rate.

Kėkšto poetiniu talentu ir nuoširdumu mes visiškai neabejojame. 
Mums suprantamas ir. pateisinamas faktas (atsimenant jo klajones), 
kad jis maža pa žangos nuo Vilniaus laikų tepadarė. Tačiau kiek’ 
vienu atveju poetas neprivalo užmiršti, kad eilėraščio vertinimui visiš* 
kai jokios įtakos neturi vieta, kurioje jis buvo parašytas. Skambūs 
Bagdado ir Jeruzalės vardai Jokiu būdu nenuslepia savu blizgėjimu 
silpnų minėtose vietovėse parašytų ištisų eilėraščių ar jų fragmentų. 
Po Italijoje parašytais eilėraščiais dedami vietovardžiai mane kažkaip 
skaudžiai neskoningai nuteikia. Taranto, Marina di Taranto, Villa 
S. Lucia ... x Šitokius pavadinimus mes esame įpratę matyti įkyriose 
atvirutėse, senais kvepalais dvelkiančių miesčioniškų salionų albu’ 
muose. Todėl poezijos knygoje jie yra kažkoks nemalonus disonan= 
sas. Vargu .būtina ir tokia kruopšti metrikacija. Po „Staigaus Hori
zonto" eilėraščiais nebėrą vietos ir datos nurodymo, bet visa tai nėra 
užmiršta ir rūpestingai (galbūt net perdaug rūpestingai) nurodyta rin* 
kinio pradžioje. Tos pačios knygos pabaigoje dedamieji komentarai 
irgi maža kam tereikalingi. Be reikalo perkrauna knygą, atima iš 
jos šviežib lengvumo įspūdį ir, be to, dvelkia manieringumu.

Dar vienas mums keistas dalykas — tai autoriaus skubėjimas leisti 
knygas. Per vienerius metus dvi knygos. Ir visi jose telpą eilėraščiai 
naujai parašyti, tik iš po plunksnos išėję ir neturėję progos susigu* 
lėti. Dėl to abiejose knygose ir randame šalia gerų arba neblogų eilė’ 
raščių visiškai, nevykusių ir keistų. Knygos išleidimas juk nėra poeto 
tikslas. . \

Mes čia vis buvome su vienokiais ar kitokiais priekaištais. Būtų 
daug ką galima rasti šiose knygose gera ir pagyrimo verta, bet kas 
yra gera, tai savaime aišku ir be pagyrimų. Priekaištais mes tik no* 
rėjome rasti kalbą su autorium ir savaip aiškinti jo kūrinius. Baig’ 
damas aš visdėlto norėčiau reikalauti iš autoriaus, kad jis nesustingtų 
tose pačiose formose, išsiplėštų virš visko ir kad naujas, originalus 
poezijos žodis būtų jo rytdienos programą ir šios dienos rūpestis. O 
šis reikalavimas yra pasitikėjimo autoriui išraiška.
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Julius Kaupas

f Žmogus ant siūbuojančios žemės
Poetams ir nepoetarnsl vis leidžiant naujus poezijos rinkinius, mes 

nekantriai laukėme pasirodančių prozaikų. Dar Lietuvoje stokojome 
geros prozos, dabar jos pasigendame dar daugiau. Tad suprantama, 
kad su dideliu susidomėjimu sutikome Vyt. Alanto novelių rinkinį 
„Ant siūbuojančios žemės* (Gal netiktų šių vaizdelių vadinti nove= 
lėmis. Nerandame juose nei novelei būdingo nuotykio, išmušusio 
žmogų iš įprasto kasdieninio gyvenimo, neužtinkam nei įdomaus kon’ 
flikto, kurs išryškintų slaptąsias veikėjų puses ir parodytų mums juos 
gyvus ir alsuojančius, nusimetusius įprastą kaukę.)

Knygoje sudėti gyvenimo tremtyje fragmentai. Atvertę jos pus= 
lapius,' patenkame į kasdienišką gyvenimą, be galo pilką ir nykų, be 
tikslo srūvantį savo vaga. Toje kasdienybėje susipažįstame su knygos 
herojais, prislėgtais dabartinės buities, ar tai sėdinčiais ant „aptriu- 
šusios sofos, prie staliuko, dengto apiplyšusia staldengtėle", ar tai be= 
vaikščiojančiais tarp „sudžiautų kojinių bei vystyklų".

Kuo mums įdomūs ir brangs tie herojai? Ko gi jie siekia — ko= 
kius naujus žodžius jie mums sako — kokį pasaulį jie turi savy? Dejai 
Visi jie: Aikštėnas, Rikantas, Irkėnas, Gluosnis, Lingaila be galo gi= 
minngi, besiskirią vienas nuo kito tik antraeiliais bruožais, visi jie 
be tikslo slankjoja ant siūbuojančios žemės, „panašūs į klaidžiojam 
čias, mirusias planetas." Tai žmonės be idealų ir be ilgesio, nekovoję 
dėl savo tikslų, bet pamažu nešami gyvenimo upės pasroviui.

— Aš buvau, kaip sakoma, doras žmogus, — prisistato mums Ri= 
kantas. — Viršum minios aš nebuvau prasikišęs, didelių ambicijų aš 
neturėjau, aš buvau gal kiek ribotas, gal kiek nuobodokas, bet doras 
pilietis.
_ Tie žodžiai tinka daugumai knygos personažų. Normaliose sąly= 
gose, įsijungę į nusistovėjusią tvarką ir eidami įprastais keliais, tie 
herojai buvo dori piliečiai, patenkinti, kad gali būti naudingi visuo= 
menės rateliai. Bet patekę į naktį, jie pasimetė, nedidelė jų dvasios 
šviesa užgeso. Jie nebekovoja dėl savo siekių (nors ir žadėjo dėl tei= 
sybos kardų pakelti). Idealai, tiesa ir moralė jiems tik tada vertingi, 

1 jei jie lengvai ir be vargo pasiekiami.
Tų miesčioniškų herojų principai tereikalauja garbingai sumokėti 

kortų skolas, jų tėvynės ilgesys krypsta tik į butą iš tiek ir tiek kam= 
barių, į prarastą biblioteką, pianinų ir paveikslus, jie vis dar didžiuos 

x jasi savo 40 ha. ūkiu, kažkada turėtu,
Tačau dvasinis menkumas nėra vienintelė jų yda. Tos mirusios 

sielos iŠ esmės skirtingos nuo anų gogoliškųjų, nes turi dar ir antrą-
>
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trūkumą: jos neįtikinančios, dirbtinės ir negyvos. Tai kažkokie sche= 
matizuoti nevilties, tuštumo ir vidutiniškumo simboliai, per daug 
bendri ir per mažai individualizuoti. Jie nesusiformavę? ir autoriaus 
per anksti išleisti į pasaulį. Autorius vedžioja juos, neatsižvelgdamas 
į jų psichologiją, tarsi medines marionetes. Tas pats R.kantas, pra= 
džioje pilnas perdėtos ir neįtikinančios nevilties, pabaigoje (autoriui 
panorus) staiga atsiverčia, paveiktas tęgu ir gero linkinčios, bet taip 
pigios ir naivios ŽSkaidrienės kalbos. Tokie yra knygos herojai.

Tų veikėjų nuotykiai taip pat nėra nepaprasti. Vaizdeliai savo 
tematika panašūs į dažnas istorijas, nugirstas lageriuose iš paviršu* 
tiniškų stebėtojų; ir knygoje nė viena problema neišnagrinėta giliau. 
Mes matom ponią Kirklienę, tą narsią kovotoją už teisybę, smerkiau* 
čią „žuvelių gaudymą drumstam vandeny" ir čia pat besinaudojančią 
suirute ir seminčią cukrų į priekyštį Jungmeiterio krautuvėj. "Sa* 
žinome ir apie Gaižūną, kurs Lietuvoj vertėsi nešvariais bizneliais su 
pašto ženklais gi dabar, Dievo bausmės paliestas, tespekulluoja eiga* 
relėmis. Išvystam ir šaunųjį Strimą, kurs meta savo sužadėtinę, ir 
pabėga iš traukinio, kai ji ima per miegus šnabždėti kito vyro vardą.

Tai vis eilinės, blankios ir negilios^islorijėlės.
Jose randame daug dirbtinumo, ypač autoriui norint privesti vaiz= 

delį prie taip vadinamo „happy end’o" (pvz.: motinos valios pasikei* 
timas „Velnio šokyje*, kurs reikalingas tik tam, kad Jonas ir Marytė 
galėtų, motinos palaiminti, laimingai apsivesti).

Didelę rolę pas Alantą vald.na meilė ir šeimos gyvenimas, ypač 
įrantis šeimos gyvenimas. Gluosnis skiriasi su savo žmona, nuvytusią 
nuo vargo, skalbimo bei virimo ir tetrokštančia „ramybės senatvėje*, 
kad apsive slų su gražuole Daujotiene. Uogintienė meta savo vyrą, 
skeveldroms sužalojus gražų jo veidą, ir pabėga su spekuliantu Lin* 
gaila.

. Kodėl gi? — Paklauskime patį autorių! Iš jo paties lūpų suži* 
nosime, kas yra, jo nuomone, laiminga šeima:

— Uogintų šeima priklausė prie vadinamų laimingų šeimų. Jis 
buvo kapitono laipsnio karininkas, gražus, aukštas vyras, savo draugų 
tarpe turėjęs padoraus ir rimto žmogaus vardą, ji aukšta graži blon> 
dinė, turėjusi didelio pasisekimo vyrų tarpe, bet ištekėjusi visiškai at« 
sdavė šeimai... Uogintui rodėsi, jis nerasiąs sau geresnės žmonos, 
Uogintienė buvo įsitikinusi nerasianti tinkamesnio sau vyro.

Štai ideali Alanto šeima! Svarbiausios jos sąlygos tai fizinis gro> 
žis, padėtis, pasisekimas ir bauginanti mintis, kad geresnio vyro ar 
žmonos sau negaus. Tokias šeimas dažnai randame operetėse ir pi» 
giuose bulvarų romanuose.

Ta idealioji žmona iš pradžių atmeta spekulianto Lingailos meilę 
(be abejo, kol Uogintas tebebuvo nesužalotas): netaip lengva esą iš gy»
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Ten 
Rėna tada vilkėdavo rusvu kos* 
prie rudens spalvų! (Ir kaip gi 
vis svajojo, kad jos princas turi 
Rėnos ir Irkėno jneilė, autoriaus

veninio išbraukti 9 metus ir viską pradėti iš naujo! Čia pat ji pri= 
deda, kaip antraeilį argumentą, kad ji, antra vertus, savo vyrą dar ” 
ir myli, — nors prisipažįsta, kad ir Lingailos jausmai jai yra malonūs.'

Gal dėl to ir nenuostabu, kad tos juokingos autoriaus „vadinamos 
Taimingos šeimos" taip dažnai įra. Jie tvirtina, esą pasišlykštėtina 
— mylint vieną tekėti už kito, — bet kokia gi yra jų meilė

Sitai mes 'sužinosime iš Irkėno laiško, kur jis aprašo savo meilę 
Rėnai. »

Laimingiausias savo valandas jis praleido su Rėna ant skardaus 
Vilnelės kranto, baltam namely, jų pramintam Laimės Pilimi, 
plaukė laimingos jų meilės dienos, 
tiumu, kuris taip puikiai derinosi 
Irkėnui jos tada nemylėti?) Rėna 
ateiti, ir, štai, pagaliau,'jis atėjo!
žodžiais tariant, buvo „dieviškas sapnas", kurį jie kartu sapnavo, pa*, 
miršę kasdienybę ir vargus, palikusius kažkur tolumoj.

Meilė Alanto knygos herojams yra apsvaigimas, atsiribojimas nuo 
pasaulio ir skendėjimas saldžioj palaimoj, nenorint pabusti, nenorint 
matyli tikrovės, nenorint kovoti už. savo laimės įgyvendinimą.'

Užtat vos nuo Rėnos atsiskyręs, Irkėnas atsibunda išjaimingo savo 
sapno ir atsiduria pilkoj tikrovėj, kuri čia pat jį paglemžia sau, ir tuo 
pačiu pastato tašką didžiąjai Irkėno meilei.

Argi tai meilė?
Knyga būtų vertinga, jei ta menkystė, pagaliau, būtų nuoširdžiai 

suprasta, išgyventa ir literatūriškai įtikinanti. Deja, Alanto knyga 
nuo to labai toli.

Nemaža knygoj randame sentencijų ir quasi aforizmų, kurie tačiau, 
daugumoj išskrieję iš neheroiškų knygos herojų lūpų, gal ir nebūtų 
vieni iš giliausiųjų. Štai keletas:

— Turtas dar nėra laimė. — Grožis šio to vertas it praktiškuose 
reikaluose. — Geriau būti pasmerktu nekaip kankintis visą gyveni* 
mą. — Idealai* susidūrę su tikrove, supliūkšta kaip muilo burbulai. — 
Artimui kilo nelaimės mažai terūpi. — Didelių jausmų jokios audros 
negali išdildyti iš žmonių širdžių.----Visi žmogaus rūpesčiai prasideda 1
ir baigiasi pilvu, drabužiu ir pastoge.

Tokios blanki s išminties kasdien girdime ir nuolat girdėsime gat* 
vėse ir traukiniuose. — Tad koks tikslas surašyti jas dar ir knygoje?

Stiliui irgi galima -kai ką prikišti. Jis sausas, protokolinis ar re* 
portažinis, nesinaudojąs beveik jokiom vaizdinėm priemonėm; tai ofi= 
cialaus įstaigų pokalbio stilius. Jis galėtų tikti, vykstant įtemptai 
intrygai, matant įdomius personažus, randant naujas mintis, — ko 
Alanto knygoje kaip tik pasigendame. Matyti čia ir Putino „Krizės" 
įtaka. ■' '
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Šen bei ten pasitaiko ir neskoningumo;
* — Jos (žvaigždės) spinduliai, lyg plati kometos uodega šliaužė

ties priešakinių kupranugarių kojomis. — Vėjas šiurpiais šuorais 
šliaužiojo sugriauto miesto griuvėsiais. (Tarsi spinduliai ir vėjas būtų 
kokie šliužai!) — Jis nusijuokė kažin kokiu tyliu šiurpulingu juoku, 

• kuris jaunai moteriai nuėjo pagaugais. — Jis susiraukė, tartum išle> 
pintas vaikas, kai jam liepiama išgerti trijų devynerių nuo vidurių 
skaudėjimo. y »

Kai kur (pav. Teisybė atostogauja) stilius perdaug iškilmingas, 
retoriškas, išpūstas. Nelabai vykęs ir Kalėdų prakartėlės pavertimas 
baraku.

Turime prisipažinti, kad knyga smarkiai nuvylė. Neradome ten 
gilumo, o tik paviršutinišką žvilgsnį į gyvenimą, neradome naujos 
individualios kūrybos, o tik atkartojimą sntalsių žmonių tarpe kur* 

csuojančių kalbų, neradome autoriaus asmenybės, o tik vidutinišku* 
mą, — ir tai dar dirbtiną.

Išorinė knygos pusė daro teigiamą įspūdį, nors knyga ir mažo 
(dabar taip dažnai pasitaikančio) formato. Osmolskio viršelis malo= 
nūs ir skoningas. '■

f. Miliusis

„Minties“ žurnalas Nr. 2*3.
> Parecenzavus „Minties“ Nr. 1, nebetektų apie1 ją antru kartu ra* 
Syti, jei tas žurnalas nebūtų pasiskelbęs kurįs kultūrinį sąjūdį. Ne* 
radę ten to neva sąjūdžio ideologijos ir atitinkamai rimtų straipsnių, 
tikėjomės tai sutikti bent II=me N=ry. Tačiau ir su šiuo N=riu taip 
pat tenka apsivilti. Ir dabar „Minty“ nematyti jokios ryškios ideolo* 
gijos, kuri galėtų įkvėpti kultūrinį sąjūdį. Išskyrus Dr. J. Balio „Ti= 
kėjimą apie dangaus skliautą", nėra taip pat nė straipsnių, kurie re* 
prezentuotų rimtą žurnalą. Visi straipsneliai yra apžvalgino arba 
publicistinio pobūdžio, neišskiriant nė vedamojo, įvardinto „Kultū* 

f riniu dinamizmu". Su įprastu deletantizmū, versdamasis gausiais 
svetimžodžiais, ten Stp. Vykintas prabėgomis paliečia keletą klausimų, 
apie kuriuos kiti net tremtinių spaudoj jau yra nuodugniau rašę. Vie* 
tomis tas St. Vykinto „Kultūrinis Dinamizmas" atrodo J. Keliuočio 
panašios tematikos straipsnių blankus sekimas.

Tarp pamokslinių pastabų įvairiems kultūrininkams ten randame 
ir vieną visuomeniškai įdomų dalyką — Stp. Vykinto savotišką atsi* 
vertimą, t. y., kaltės pripažinimą savo politiniams draugams dėl Lie* 
tuvos kultūrinio gyvenimo susjingimo per pastaruosius nepriklausomo 
gyvenimo metus Būtent, .apie A. Smetonos laikotarpį St. Vykintas
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rašo: „Politinė atmosfera taip pat neprisidėjo kultūros gilinimui, nes 
įsigalėjęs uniformizmas per daug slėgė kūrybinį individualizmą ir kū> 
rybinę dvasią“. Tačiau tai skaitant, kyla klausimas, ar ši kaltė prisi* 
pažįstama iš nuoširdaus gailesčio, ar dėl to, kad nebepatogu tylėti, kai 
visiems ji per daug aiški?. Šito klausimo čia netektų nė kelti, jei uni* 
formizmo ir monopolio tendencijų nebūtų matyti Stp. Vykinto reda* 
guojamo dienraščio straipsneliuose.

Keistas ir dviprasmiškas red. Stp. Vykinto nusistatymas ir kriti* 
kos atžvilgiu. Pirmame savo žurnalo numeryje išspausdinęs A. Džiu* 
geno recenziją apie tuščiavidurę knygą — Flensburgo „Dienas be\Tė- 
vynės", Šiame sąsiuviny jis atiduoda savo bendradarbį M. Biržiškai 
išpliekti kailį už minėtos rezencijos griežtumą. Gal būt redaktorius 
mano, kad jis šitaip kuria kultūrinį sąjūdį, senus smegenis pakeisda* 
mas naujais, (žiūr. „Mintis" Nr. 1); bet tai iŠ tikrųjų tėra arba savos 
nuomonės neturėjimas, arba baimė netekti M. Biržiškos malonės ir 
nelojalumas savo pirmajam bendradarbiui..

Ir M. Biržiška savo straipsnyje „Iš šalies stebint savo parapijos 
langą“, begindamas flensburgiečius ir jų stovyklos „Dienų be Tėvy= 
nės" leidinį, nėra nuoseklus ir tiesus. Čia jis bara A. Džiugėną ir kri= 
tikus už nepagrįstą griežtumą, čia pats kitus puola ir smerkia, net iš* 
kraipydamas faktus. Pvz., M. Biržiška „Minties" skaitytojams insi* 
nuoja (žodiškai: „Santvarų! visai neseniai kliuvo ne tik iš Al. Kairio"), 
kad L. Miškino recenziją apie Santvaro poeziją (Laivai palaužtomis 
būrėmis) „Tremtinių Mokyklos" Nr. 1 esanti A. Kairio parašyta ir dėl 
to esąs literatūrinis skandalas, kad „poetas poetą" puola.

Ar iš tikro jau čia toks baisus nusikaltimas? — Net jeigu At. Kai* 
ry ir būtų parašęs recenziją apie Santvaro knygą, M. Biržiška turėtų 
įrodyti, kur čia skandalas. Kodėl vienas poetas ar rašytojas negalėtų 
recenzuoti kito ir, radęs šio pastarojo kūrinį menką, tai pasakyti? s 
Tokie reiškiniai pasauly ne naujieną. Arba kodėl seniau M. Biržiška 
nešaukdavo skandalo, kada nepriklausomoj Lietuvoj poetų ar rašytojų 
rezencijos apie savo kolegas buvo dažnas reiškinys? Ar poetai A, 
Jakštas, Putinas, Gira nerašė kritikos straipsnių apie kitus poetus ir 
rašytojus? Ar poetas ir dramaturgas B./Sruoga, slapyvardžiu prisi* 
dengęs, nepuolė Maironio ir Vydūno? Kodėl tada prof. M. Biržiška 
tylėjo? Ar dėl to, kad tada į. gintus nebuvo nelaimingai, įstojęs jo 
brolis Vacį. Biržiška? Tai kur dabar čia A. Kairio skandalas, jei jis 
savo redaguojamame žurnale išspausdino L. Miškino recenziją? •

Toliau pasisakydamas prieš aštrią kritiką, prof. M. Biržiška apkal* 
tina ne tik tremtinių spaudą, bet ir nepriklausomos Lietuvos kritikus, 
nes „laikraštiniai recenzentai nė kartą buvo pikti literatūros ken* 
kėjai". Kad aštrus ir nekultūringas tonas kritikoje yra negeras da* 
lykas, dėl to ginčytis netenka. Bet kad nebūtų reikalingas griežtu*
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mas tada, kada turime reikalo su pseudo poetais ir nevykėliais ra* 
šylojais bei literatūros spekuliantais, su tuo negalima sutikti. Ne 
tiek griežta kritika pakenkia literatūrai, kiek visokie nepašaukti poe* 
tai ir be talento rašytojai, kurie apsukriau už talentinguosius įsiskver* 
bia į laikraščius, moka reklamuotis ir išleidžia nemaža menkaverčių 
knygų. Jie ne tik sukelia savotišką literatūros infliaciją ir pakerta 
pasitikėjimą skaitytojo, kuris vėliau net geros knygos b.jo pirkti, bet 
daę su savo pseudo kūryba gadina jaunuomenės ir visuomenės estetinį 
skonį. Kaip jų griežtai nekritikuoti, kada jie švelnumą neretai iško* 
mentuoją, kaip jų talento palankų įvertinimą?

Tiesa, kad griežta kritika yra skaudi kritikuojamiems, bet ji nau* 
dingą visuomenei, nes saugo ją nuo netikro meno bei melagingos Ii* 
teralūros ir nuo spekuliantų antplūdžio.

Toliau M. Birž.ška mano, kad griežta kritika užmuša beprarfedan* 
čius rašyti poetus ir kitus atbaido nuo kūrybos. Jo nuomone A. Jakš* 
tas nųmaža žalos mūsų Ltęratūrai pridaręs, „per griežtais savotiškais 
literatūros naujokams reikalavimais ne vieną pradedantį literatą „su* 
likviduodamas". Šitaip te.gdamas M. Biržiška iš tikrųjų sprendžia 
kaip paviršutiniškas publicistas, neįsigilinęs į kūrėjo psichologiją, nes 
pašaukto kūrėjo kritika, negali atbaidyti ar užmušti; tikras kūrėjas 
lab.au t.ki savo talentu ir saVo vidaus balsu negu kritika. Juk ži=. 
nome, kad A. Jakštas yra kritikavęs ir J. Aleksandriškį ir B. Braz* 
džionį, kada jiedu tebuvo tik pradėję išeiti į viešumą, bet ar tai at= 
ba.dė juodu nuo poezijos? Ne. A. Jakšto kritika tik paskatino juodu 
pasitempti ir į savo darbų kritiškiau paž.urėti.

Jei pradedančiam St. Stanvarui būtų tekę, kad ir griežtą kritikos 
žodį patirti, tai jam, gal būt, nebūtų prisiėję dabar, ketvirtajai jo ly= 
rikos knygai išėjus, susilaukti lokių karčių priekaištų, kokių jam 
dabar teko iš atviresnių kritikų. Jaunas St. Santvaras, pamatęs savo 
silpnybes, arba būtų turėjęs stipriai pasitempti, arba turėjęs poezijos 
atsisakyti ir pasukti į kitą kultūrinį darbą. Kritika atbaido ar „už* 
muša" t.k tuos pradedančiuosius, kurie subrendę būtų trečiaeiliai ar 
ketvirtaeiliai poetai ar rašytojai. O toks atbaidymas nėra joks nuo* 
stolis nei kultūrai, nei literatūrai, nei patiems trečiaeiliams rašyto* 
jams. Pab.joję kritikos ir pasirinkę ne literatūros sritį, jie gal nau* 
dingesni tampa visuomenei ir kultūrai negu rašydami nedidelės vertės 
kūrinėlius, kuriems vis tiek į kultūros istoriją dažniausiai nebūna lem*. 
ta patekti. Atrodo, kad jau verčiau geras raštininkas ar publicistas, 
negu blogas poetas. Tik pirmaeiliai ir iš dalies antraeiliai kūrėjai 
tėra literatūros ir meno stūmėjai pirmyn. Bet jie, ir jauni būdami ir 
besiformuodami, kritikos neišsigąsta, nes kūryba yra drauge ir kova. 
Jie pakel.a ne tik griežtą, bet net ir neteisingą kritiką. Skausmo 
ir nusivylimo valandai praėjus, jie pasiryžta savo kritikus sugėdinti
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nauja originalia kūryba, palenkti sau visuomenę, ir tai jiems neretai 
pavyksta. Kritika jaunam kūrėjui yra didysis egzaminatorius, o su= 
brendusiam rašytojui ar poetui — neprašytas kontrolierius, kuris pri= 
verčia nuolat budėti, nesusigundyti lengvumais ir pigumais. Kritika 
yra ne kūrėjams komplimentus sakyti, bet tarpininkauti tarp kūrėjų ir 
visuomenės, visuomenei informuoti, jos skoniui bei meno supratimui 
formuoti, parodant kas yra kūriniai, juos nagrinėjant, komentuojant, 
atskleidžiant, kas juose originalu ir gražu, kas kitų įtakoj padaryta, 
kas nepavyko, kas yda, kad kūrėjai save labiau kontroliuotų. O ten, 
kur kūrybos nėra, kur tėra imitacija ir faisifikacija, .ten negali būti nė 
nuodugnios rimtos kritikos; ten ir recenzentas turi būti griežtas.

Tiesa, kad ir kritikas nėra neklaidingas. Jis taip pat gali suklysti" 
dėl įvairių priežaščių; bet jei kritikas bent kiek pats yra kūrybiškas, 
susidūręs su tikru talentu, jis paprastai intuityviai jį jaučia ir nepa= 
smerkia. Tačiau jau vien galimybė suklysti rimtą kritiką 'įspėja, kad 
jis turi būti atsargus, apdairus, nepasiduodąs pirmajam įspūdžiui, ypač 
nesiduodąs išprovokuoti kritikuojamo dalyko ydomis ir silpnybėmis, 
kad netaptų neteisingas ir žiaurus.

O kad kritikai gali suklysti ir suklysta, tai M. Biržiška pripažįsta 
ir savo pavyzdžiu iš dalies tai įrodo. Juk jis savo straipsnely duoda 
suprasti, kad Slp. Vykintas esąs vienas žymesniųjų recenzentų = kritikų 
mūsų spaudoj. Tačiau iš tikrųjų Stp. Vykintą tenka laikyti tik dile= 
tantišku publicistu, kuris turi per daug drąsos operuoti bendrais po= 
sakiais ir svetimais (tarptautiniais) žodžiais. O kad Stp. Vykintui sfin= 
ga obiektyvumo jr susjvaldymo kritikuojant kitus, tai gerai įrodė 
Henr. Žemelis šitos pat „Minties" (Nr. 2—3) straipsny „Kritika*.

Čia teko plačiau paliesti literatūros ir kultūros kritikos straipsnius, 
nes jiems „Minty*, proporcingai imant, daugiausia vietos paskirta. 
Antra vertus, kritikos problema pastaruoju laiku mums yra tapusi 
gana aktuali. Ir ja negali nesidomėti’ mokytojai,’ ypač literatūros mo= 
kytojai. Jų tiesiogįniam mokymo darbui „Minties* žurnale gali pa= 
tarnauti tie patys du kultūros darbininkai (kaip ir Nr. 1) — Dr. J. 
Balys ir Dr. R. Rukša su „Enejidos" vertimo tęsiniu.

, ' »

Atsakymas prof. Vac. Biržiškai
Šių metų laipkričio 6 dieną „Mintis" (nr. 211) paskelbė prof. V. 

Biržiškos laišką, kuriame jis daro skaudžių man priekaištų dėl jo 
rašto, įdėto „Tremtinių Mokyklos" 2 nr. Norėčiau tad šia proga kai 
ką paaiškinti ir pačiam prof. V. Biržiškai ir skaitančiąja! mūsų vi* 
suomenei. - . /

1. Savo laiške prof. V. Biržiška stebisi, kad per „40 metų dirbda* 
mas lietuvių raštijos bare" ir „perskaitęs visa, kas lietuvių kalboje

137

138



buvo išspausdinta ar tai knygose ar tai laikraščiuose", nesusidūrė „su 
išspausdinimu privatinio laiško be jo autoraus žinios ir sutikimo*. Tai 
jis laiko „lietuvių spaudoje nežinomu reiškiniu*. Tačiau prof. V. 
Biržiška kaip tik nepastebėjo, kad, rodos, 1938 metais „Lietuvos Ai= 
das* ir „Vairas" paskelbė tikrai privatinį prof. Pr. Dovydais 
čio laišką, rašytą Šiaulių berniukų gimnazijos kapelionui kun. Grūs 
biui, kuriame ano meto Lietuvos valdovai buvo išvadinti šėtono tar= 
nais ir už kurį prof. Dovydaitis buvo atleistas iš universiteto. Tuo aš 
nenoriu įrodinėti, kad privatinius laiškus galima skelbti, bet tik 
pastebėti, kad tokių laiškų paskelbimas ir lietuvių spaudoje nėra ,,ne= 
žinomas reiškinys*, kaip teigia prof. V. Biržiška. »

2. Tačiau ar prof. V. Biržiškos raštas, išspausdintas „Tremtinių 
Mokyklos* 2 nr. iš tikro buvo privatinis? Jau pats prof. V. 
Biržiška pastebi, kad jis buvo rašytas „trim ,Tremtinių Mokyklos’ re= 
dakcijos nariams*. Pastaba nėra tiksli, nes jis buvo adresuotas re = 
dakci jai apskritai, ką rodo jo užrašas ant voko „Redaktion ,Trem= 
tinių Mokykla’, Nuertingen . . .* ir 1.1. Raštas turi kreipinį „Gerbia= 
mieji*, kuris nerodo nei privatiškumo nei asmeniškumo.- Priešingai, 
jo daugiskaita kaip tik kelia aikštėn rašto viešą pobūdį. Taigi raštas 
buvo skirtas redakcijai, kaip tokiai. Tuo tarpu redakcija yra viešo 
pobūdž.o įstaiga. Prof. V. Biržiška teisinasi, kad jo laiške nebuvę 
prierašo, „jog prašoma laišką paskelbti*. Man atrodo, kad toksai 
prierašas laikraščių redakcijoms siunčiamuose raštuose iš vjso nėra 
reikalingas. Reikalingas prierašas, kad draudžiama skelbti. Kiek* 
vieną jai tinkamą raštą, neturintį aiškaus draudimo skelbti, redakcija 
spausdina savo nuožiūra, nes kam gi toki raštai redakcijai yra siun
tinėjami? Tuo tarpu tokio draud.mo prof. V. Biržiškos laiške kaip t.k 
nebuvo/ Patikęs redakcijai savo turiniu ir neturėdamas draudimo 
skelbti, prof. V. Biržiškos raštas ir buvo įdėtas. Savo turiniu jis 
anaiptol nebuvo privatinis, nes jifkių privatinių dalykų neturi. Jis su= 
sideda iš „Tremtinių Mokyklos* apkaltinimo* s&oviškumu ir iš L. 
Miškino recenzijos kritikos. Prašymas perduoti sveikinimą, vienam 
bendradaibiui negalėjo nulemti rašto privatiškumo, nes, galvojau, kd= 
dėl žinomas ir garsus profesorius negalėtų savo pažįstamą pasve.kinti 
ir per laikraštį. Juk laikraščių redakcijos, kaip tokios, labų 
dienų neperdavmėja. Todėl manau, kad privatinės korespondencijos 
neliečiamumo šį sykį nesu pažeidęs, nes paskelbiau ne man, bet r e = 
d a k c į j a i' skirtą raštą. Klaida mano buvo tik ta, kad aš neištaisiau 
šio rašto, vaižgant.škai tariant, „deimančiukų". Tačiau argi galėjąu 
drįsti taisyti tokio žymaus žmogaus rašius? O jeigu tų „deimančiu^ 
kų* ten nebūtų buvę, tikriausiai prof. V. Biržiška būtų supykęs, jeigu 
būčiau jo rašto herįdėjęs. Dabar jis pyksta, kam įdėjau. Bet juk prof. 
V. Biržiškai yra žinoma, kad* redakcijos gaudyte gaudo visus garsių
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žmonių raštus ir mieliausiai spausdina visa, ką tik jie atsiunčia. Argi 
prof. V. Biržiška porėtų, kad su jo raštais būtų elgiamasi, kaip su 
pradedančiųjų rašyti?

3. Prof. V. Biržiška teigia, kad „tik turėdamas reikalo su savo 
studentais ir tai labai retai aš pasirašau profesorių". Galimas daik
tas. Tačiau ant voko buvo.aiškiai parašyta: „Absender: Professor 
Vaclovas Biržiška, 17a Freiburg..." ir t.t. Todėl redakcija profeso- 
riaus titulą vartojo tada, vartoju jį dabar ir aš, nes mariau, kad jo V. 
Biržiška yra vertas. J.eigu kartais mano nuomonė neatitiktų tikreny* 
bės, labai atsiprašau. Mano titulą „diplomuotas pedagogas" V. Bir= 
žiška vartoja svetimženkliuose, suteikdamas tokiu būdu jam žeminan
čios prasmės. Tačiau šitas titulas yra ne mano, bet Vilniaus univer* 
siteto Humanitarinių Mokslų fakulteto išradimas. Jis yra įrašytas š> 
to fakulteto išduotame ir prof. Myk. Biržiškos pasirašytame diplome. 
Jeigu Human. Mokslų fakultetas rado prasmės pedagogiką baigusiuo* 
sius vadinti diplomuotais pedagogais (šalia diplomuotų lituanistų, ger= 
manistų, romanistų, istorikų...), nebūsiu, tur būt, nusikaltęs ir aš, 
jj viešai pedagoginio žurnalo redakcijos š t a m p e pąvartoda* 
mas. Gal jis nėra įprastas, bet, sakau, jis nėra mano išrastas.

4. Prof. V. Biržiškos apeliacinė užuojauta „tiems vaikams, kurie 
tokių ,pedagogų’ yra auklėjami"; tėvams, „kurie yra verčiami savo 
vaikus pavesti tdkių ,pedagogų’ globai" ir „garbingiems ,Tremtinių 
Mokyklos’ bendradarbiams, kurie, neturėdami kito padoresnio 
(m. pbr.) laikraščio, yra priversti dirbti po vienu stogu su tokiais 
ponais (m. pbr.)", yra padiktuota tos pačios dvasios, kaip ir anas 
raštas, būtent: noro diskredituoti jam nepatinkantį kultūrinį darbą 
dirbančius žmones. Jeigu „Tremtinių Mokykla" reikalauja, kad eil<5- 
raščių knygos būtų poezija, o ne sueiliuota retorika; jeigu ji pe* 
dagoninę teoriją ir praktiką grindžia krikščioniškosiomis ir tautinėmis 
idėjomis — gali tai kai kam ir nepatikti —, bet dėl to ji dar nepasi* 
daro nepadorus laikraštis ir jos leidėjai rieužsipelno pravardžiavimo. 
Prof. V. Biržiška reiškia užuojautą dėl „Tremtinių Mokyklos" pėda* 
goginės linkmės. Tačiau kokios gi užuojautos reiktų tėvams reikšti 
tada, jeigu jų vaikai būtų pradėti auklėti pagal V. Biržiškos laiškų 
dvasią ir stilių? Dirbant galima suklysti. Tačiau klaidos nurodymas 
iš esmės skiriasi nuo išsiplūdimo.

Tikiuos, kad šios kelios pastabos inėš aiškumo į šitą taip nemalonų 
ir,perilgai užtrukusį ginčą. įj • ,
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