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SUSITIKIMAI SU J. LINDE DOBILU

JUOZAS MASILIONIS
Atsiminimu nuotrupos
„Susitikimai? O kas tu toks būsi buvęs, jei, iš antraštės sprendžiant,
daug kartų buvai susitikęs su tokiu žymiu žmogum ir rašytoju?“ — pa
klaus ne vienas. Atsakymas trumpas: kai aš 1925-1933 m. mokiaus Pane
vėžio gimnazijoje, jis ten buvo mokytojas, vicedirektorius ir direktorius.
Taigi — susitikti progų buvo labai daug.
PIRMASIS SUSITIKIMAS
1925 m. pavasarį, birželio pradžioje, laikiau stojamuosius egzaminus
į Panevėžio gimnaziją. Iš mūsų pradžios mokyklos tais metais stojome tik
du. Egzaminų laiku apsigyvenau pas to antrojo pažįstamus ar gimines ne
toli Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Kad nepaklystume, kažkoks berniukas,
gal šeimininkų sūnus, vedė mus į gimnaziją. Eidami per lieptą, ties ligo
nine, sutikome tris aukštus ir stambius ponus. Mūsų vadovas jau iš anksto
perspėjo, kad tie ponai yra gimnazijos mokytojai, o vidurinysis — kunigas.
Žinoma, iš prigimties būdami mandagūs, o gal kad išlaikytume egzami
nus, praeidami kilstelėjome savo kepurikes, o jie, mums atsakydami, kils
telėjo savo skrybėles.
Kad tie sutiktieji ponai yra gimnazijos mokytojai, neabejojau, bet kad
vienas iš jų yra kunigas, nepatikėjau. Kaip atrodo gimnazijos mokytojai,
ligi šiol nebuvau matęs, bet kunigų — daugybę mačiau ir iš tolo galėdavau
pasakyti, kuris yra kunigas, kuris ne. Koks jis kunigas, jei apsirengęs ne
kunigiškai, o kaip ir visi kiti... Tada dar nežinojau senos tiesos: „In vestimentis non ėst sapientia mentis4* (ne drabužiuose išmintis).
GIMNAZIJOJE
;> :
Rudenį pradėjau lankyti gimnaziją ir pradėjau pažinti mokytojus.
Pirmiausia ir arčiausia teko susipažinti su tais, kurie man dėstė. Kitus
susitikdavome koridoriuose, gatvėje, bet jų nebijojome. Nebijojome nei
direktoriaus, nei vicedirektoriaus, o labiausiai bijojome auklėtojo. Net ir
nelabai domėjomės, ar yra kas aukštesnis už auklėtoją.
4

5

Apatiniame koridoriuje buvo skelbimų lenta su pamokų tvarkaraš
čiu, kurioje kartais pasirodydavo prisegtas koks nors pranešimas, pasira
šytas vicedirektoriaus J. Lindės arba direktoriaus K. Šakenio. Atsimenu,
kartą su draugais aiškinomės, kuris yra didesnis (suprask — viršininkas):
vicedirektorius ar direktorius. Išsprendėm, kad vicedirektorius, nes tame
žodyje daugiau raidžių. Taigi, nors nesąmoningai, didesnę valdžią atida
vėme vicedirektoriui J. Lindei,
Charakterizuoti J. Lindę kaip inspektorių negalėčiau, nes juo tebuvo
porą metų —1925-26 ir 1926-27 m. m., o per tą laiką niekas pas jį, deja ar
laimei, nenusiuntė arčiau susipažinti. Užteko susitikimų iš tolo.
Tuo laiku teko įsitikinti, kad anąkart mūsų vadovo berniuko neme
luota: tas pats aukštas ponas, kurį sutikome ant liepto ir kurį beveik kas
dien matau gimnazijoje, yra kunigas. Beveik kiekvieną sekmadienį moki
nių pamaldų metu jis laikydavo mišias prie kairinio šoninio altoriaus, o
patarnaudavo, atrodo, vyresnių klasių gimnazistas.
1927 m. pavasarį direktoriui K. Šakeniui išėjus į Švietimo ministerius
skelbimai lentoje beliko tik su J. Lindės parašu, o po juo nežinoma mįslė:
Direktorius 1. e. p. Kas tie 1. e. p. (laikinai einąs pareigas), taip ir negalėjo
me išsiaiškinti. Rudenį tos trys raidės atkrito, ir J. Lindė liko Panevėžio
gimnazijos direktorium.
Su direktorium J. Linde jau teko susidurti būnant, berods penktoje
klasėje. Buvo, tur būt, laisva pamoka (o jų būdavo labai retai), kad aš
slampinėjau pamokos metu po apatinį korid-orių ir pro durų stiklus žiū
rėjau, kas kurioje klasėje vyksta. Ne ką pagaliau įžiūrėsi pro matinį stik
lą. Taip bežiūrėdamas į klasę ties direktoriaus kabinetu, juntu, kad kažkas
man ausį suka. Ogi žiūriu — direktorius. Jis mane tėviškai pabarė ir sugė
dino, kad žiūrėjau, kur nereikia. Aš paraudau kaip putinas ir sprukau,
kiek kojos neša, į savo klasę. Tai buvo pirmas ir paskutinis tokios rūšies
susitikimas su J. Linde. Niekas apie tai ir nežinojo: aš pats niekam nesisakiau, o direktorius mano pavardės neklausė.

SUSIPAŽINIMAS SU J. DOBILO STRAIPSNIAIS
Kad mūsų direktorius J. Lindė yra dar ir Dobilas rašytojas, žinojome,
atrodo, visi mokiniai, bet ką parašė, — ne visi. Pirmiausia teko susipažinti
su jo įvairaus pobūdžio straipsniais vietinėje spaudoje — „Panevėžio Bal
se“. Per šį savaitraštį apie 1925 metus buvo atkarpoje perspausdinti J.
Lindės-Dobilo pamokų užrašai. Ar tuos užrašus spaudai parengė pats mo
kytojas, ar jo mokiniai su jo priežiūra ar be priežiūros, nežinau. Betgi
mes, pradėję mokytis literatūros ir teturėdami siaurutį Zajančkausko lie
tuvių literatūros vadovėlį, pasiimdavome knygyne „Panevėžio Balso“
komplektus ir arba ištisai nusirašydavome, arba pasidarydavome ištrau
kas. .Atsakinėdami pamokas arba rašydami rašinius, mėgdavome pacituoti
ką nors iš tų J. Dobilo užrašų. Už tos citatos, kaip už kokios pilies sienos,
jausdavomės drąsūs ir prieš J. Vitkauską, ir prieš L. Kuodį.
LIAUDIES UNIVERSITETE
Valstybinio centralinio knygyno patalpose, „Aido“ salėje, veikė Liau
dies universitetas, kuriame du vakarus būdavo skaitomos paskaitos. Skai
tė pažįstami veidai—gimnazijos ar mokytojų seminarijos mokytojai, vienas
kitas ir ne mokytojas. Paskaitos buvo populiarios, liaudžiai suprantamos,
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Kartą kitą J. Lindei Dobilui palankiau atsiliepus, nežinomieji auto-’
riai drįsdavo jau patys paskaityti ar savo pavardės nebeslėpti.
Aš J. Lindę Dobilą pažinau nuo pat susitikimo ant liepto, bet jis ma
ne pažino tik Meno kuopoje, man būnant septintoje klasėje, kada aš pra
dėjau reikštis kaip kritikas. 1932 m. minint Meno kuopos dešimtmetį, jau
mums abiems teko atlikti žodinę minėjimo dalį: J. Lindė Dobilas skaitė
abstraktoką paskaitą „Apie tikrojo meno-grožio ieško j imą", o aš papasa
kojau Meno kuopos istoriją.
MENO KUOPAI PIRMINKAUJANT
f
1932 m. pavasarį, mokslo metams besibaigiant, buvau išrinktas „Me
no kuopos" pirmininku. Rudenį teko turėti tikrą susitikimą su J. Linde
Dobilu jo kabinete. Tarėmės dėl Meno kuopos veikimo. Kadangi tais me
tais buvo suėję 100 metų nuo Goethės mirties, tai jis pažadėjo per visus
metus paskaityti apie tą didįjį poetą. Kiekvienam susirinkimui jis turės
po paskaitą ir atskirai jo paskaitos nebereikės kiekvieną kartą prašyti.
Jei kuriam susirinkimui bus pačių mokinių referatas, jis paskaitos neskai
tys. Dėl susirinkimų irgi nereikės kiekvieną kartą tartis. Jei kurį sekma
dienį jis negalėtų susirinkime dalyvauti, jis iš anksto praneštų, jei mes
negalėtume susirinkimo daryti, jam turime pranešti. Tai toks buvo mūsų
susitarimas.
Susirinkiman suplaukdavom tuoj po pamaldų. Mums beeinant į gim
nazijos vidų, kiemu atlinguodavo ir J. Lindė Dobilas, pro viduriniąsias du
ris įeidavo vidun ir įeidavo į direktoriaus kabinetą. Kai susirinkusieji
susitvarkydavo, man tekdavo kiekvieną kartą nueiti į jo kabinetą ir pra
nešti, kad susirinkimas jau pradedamas. Jis tuoj pat pakildavo ir ateidavo
į susirinkimą.
Protokolo skaitymas būdavo vienas iš sunkiausių punktų, nes J. Lin
dė Dobilas atidžiai klausydavo, sustabdydavo ir kibdavo, sakydamas: „Ar
gi aš taip sakiau?“ Sunku būdavo atpasakoti jo paskaitą, sunku būdavo ką
priprašyti būti susirinkimo sekretorium. Tiesą sakant, protokolą rašyda
vome trys: susirinkimo sekretorius, valdybos sekretorius ir aš. Paskui vi
sus tris palygindavom ir suliedavom į vieną. Tokį protokolą parašyti —
kaip gerą referatą, bet užtat mažai kur mūsų globėjui betekdavo užsika
binti.
J. Lindė Dobilas, paskaitęs paskaitą, išklausęs laisvosios kūrybos skai
tymo ir dalyvavęs kritikoje, pakildavo išeiti. Su jo išėjimu paprastai baig
davosi ir susirinkimas.
1932 m. lapkričio mėn. visa gimnazija suruošė iškilmingą J. Lindės
Dobilo 60 metų sukakties minėjimą. Man, kaip Meno kuopos pirmininkui,
teko visų mokytojų ir visų mokinių akivaizdoje sveikinti Meno kuopos
vardu. Atsimenu, kad gimnaziją pavadinau didžiule šeima, o sukaktuvi
ninką direktorių — mūsų tėvu. Mano kalbą klasėje išgyrė matematikas J.
Kalkis, o vienas klasės draugas pasakė, kad jeigu jam būtų reikėję visų
akivaizdoje tokią kalbą sakyti, būtų sutirpęs iš baimės.
Baigdami savo kadenciją ir gimnaziją, Meno kuopos pirmininkai pa
prastai pasakydavo gražias kalbas, įvertindami savo globėjo darbą ir nuo
pelnus. Tą malonią pareigą atlikau ir aš. Iš susirinkimo J. Lindė Dobilas,
išėjo šluostydamasis ašaras.
. ;
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KLASĖJE
Būdamas direktorium. J. Lindė Dobilas nedaug teturėjo pamokų, pa
prastai tik 8 klasėje. Pažinę jį Liaudies universitete. Meno kuopoje, pa
galiau paskutiniais metais pažinome ir klasėje. Turėjo 5 savaitines pa
mokas ir visas skyrė visuotinei ir lietuvių literatūrai. Reikalavo, kad ei
namuosius kūrinius būtume perskaitę — vertimuose ar originale. Visi skai
tėme vokiškai „Faustą“.
Kaip ir Liaudies universitete, kaip ir Meno kuopoje, taip ir klasėje
kalbėjo iš lėto, tylokai, retkarčiais pakeldamas galvą arba pažiūrėdamas
pro akinių viršų. Tokie kitų žvilgsniai mane gąsdindavo, bet jo žvilgsniai
buvo ramūs ir malonūs. Jautėsi dėstomo dalyko meilė ir žinojimo gilumas.
Gaudėme kiekvieną žodi ir ūžsi rašydavom. Spėdavau. Tik nuo to laiku
mano rašysena pagedo: ne kiekvienas beišskaito. Atsakinėti nebuvo leng
va. Mane šaukdamas, sakydavo: „Eikš, pafilosofuosime". Na ir filosofuoda
vome. Bet vienam mano klasės draugui baisiai nesisekdavo su direkto
rium filosofuoti: nepataiko ir nepataiko. Net gaila būdavo abiejų: ir klau
sinėtojo. ir klausinėjančio. Naudojo visą pažymių skalę, bet dvejetukais
nesigardžiavo.
PRIEŠPASKUTINIS PASIMATYMAS IR ATSISVEIKINIMAS
Baigiasi ir gražiausia pasaka, baigėsi ir gimnazijos dienos. Atestatus
gavome iš dir. J. Lindės Dobilo rankų. I trumpą jo sveikinimą teko atsa
kyti trumpu padėkos žodžiu.
Išleistuvių pobūvyje dalyvavo Švietimo min. K. Šakenis, atvykęs Į
Mergaičių gimn. šventinimo iškilmes. Čia vėl kalbos, pradedant ministeriu. direktorium ir baigiant mano atsisveikinamuoju žodžiu. Nenujaučiau,
kad čia priešpaskutinis atsisveikinimas.
STUDENTAI MENO KUOPOJE
1933 m. pavasarį baigėme, rodos, 25. Rudenį Kaune pradėjome stu
dijuoti ar ne 17. Palaikėme glaudžius ryšius. Dar gaudėme žinias ir iš
savosios gimnazijos. Artinantis Kalėdų atostogoms, sutarėme visas būrys
sustoti Panevėžyje ir užeiti į Meno kuopos susirinkimą. Kaip sutarėme,
taip ir padarėme. Į Panevėžį pataikėm šeštadienį, po gruodžio 15 d., o ry
tojaus dieną su įprastine srove nuėjome į gimnaziją. Susirinkimui bai
giantis, gavau žodį ir pasveikinau Meno kuopą buvusių narių, dabartinių
studentų vardu. Į žodį žodžiu atsakė ir J. Lindė Dobilas, o išeidamas pri
ėjo prie mūsų ir paspaudė mums rankas. Tai ir buvo paskutinis su juo
gyvu susitikimas.
LAIDOTUVĖS IR MINĖJIMAI
Kitais metais, besiartinant Kalėdoms, vėl tarėmės užsukti į Panevėžį.
Bet vieną gruodžio pradžios pavakarį, eidamas iš universiteto, žiūriu,
kad prie Švietimo ministerijos iškelta gedulu perrišta vėliava. „Viena lais
va vieta yra Švietimo ministerijoje“, pasakiau savo draugui. Netrukus
užeina pas mane vienas bendraklasis studentas kviesti į panevėžiečių stu
dentų susirinkimą, kur bus tariamasi, kaip pagerbti mirusį J. Lindę Dobilą.
Išgirdęs šią žinią, supratau, kodėl Švietimo ministerijos vėliava buvo ge
dulu perrišta, ir paraudau dėl savo pasakytų žodžių labiau, negu tada, kai
a. a. J. Lindė Dobilas man ausį nusuko.
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Panevėžio apskrities Šaulių skyrius. Antras iš kairės J. Lindė Dobilas.

Draugai nutarė mane deleguoti į laidotuves, čia pat sumetė pinigų
kelionei. Nuvažiavome iš mūsų būrio du: kitas savo pinigais ir dar mane
globojo, nes mieste tėvai gyveno.
Dalyvavau J. Lindės Dobilo šermenyse gimnazijos salėje, laidotuvių
procesijoje į katedrą ir į katedros kapines. Mes, daugumas jo mokinių,
visą laiką ėjome be kepurių, nors pūtė šaltas gruodžio vėjas. Jautėme, kad
ne tik mes, jo mokiniai, nustojome savo tėvo, bet ir visa Lietuva — didelio
rašytojo ir žmogaus.
Meno kuopos pirm, užprašė su paskaita rengiamam kovo mėn. minė
jimui— vėl nuvažiavau į Panevėžį. Surengė universitete skautai vyčiai
minėjimą — ir čia skaičiau paskaitą. Rašiau apie J. Lin^ę Dobilą „Ateityje“,
„Vaire“, „Naujojoj Romuvoj“, „Mūšos Dobile“.
DIPLOMINIS DARBAS
Ryšiai su J. Linde Dobilu nenutrūko ir po jo mirties, o padidėjo. Nors
buvau didelis jo gerbėjas gimnazijoje, bet tada „Blūdo“ viso nepajėgiau
perskaityti. Perskaičiau studentu būdamas. Pasiryžau parašyti diplominį
darbą apie jo kritiką ir kūrybą. Vėl darbo darbelio, nes teko rankioti vi
sokiuose laikraščiuose spausdintus jo raštus, daryti ištraukas ir t. t. Vėl
atgydavo ne tik raštų, bet ir gyvas J. Lindė Dobilas. Jis gyvas atgyja ir
šiandien, po 35 metų, berašant šiuos atsiminimus.
10
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TYLUS MĄSTYTOJAS

DAUMANTAS CIBAS
Iš visų Panevėžio gimnazijos mokytojų Dobilas, kun. Julijonas Lin
dę (Linda), turėjo bene didžiausį autoritetą. Vyresnėse klasėse jis dėstė
pasaulinės literatūros kursą. Mokė labai atsidėjęs, tiesiog akademiškai.
Mokinius ypač imponuodavo tas, kad į klasę jis atsinešdavo storas lite
ratūros studijas vokiečių kalba, bet iš jų pažodžiui neversdavo, o tik
kritiškai atrinkdavo, kas vertingiausia. Literatūrą jis mėgo visa širdimi
ir labai daug išmanė: literatūrinėmis temomis galėjo kalbėti ilgai, sklan
džiai, tiesiog be pabaigos.
Tuo pačiu, kaip ilgametis gimnazijos direktorius, mokiniams jis ro
dėsi rimtas ir mažakalbis. Jo prakalbėlės švenčių ir sukaktuvių progo
mis gimnazijos salėje būdavo trumputės, papraastos, bet nuoširdžios.
Kalbėdavo tokiu dusliu, vienodu balsu, jog ne visi tilimesni mokiniai
suprasdavo, ką jis sako. Šjaip jau su mokiniais kontaktų neturėjo:
niekas nedrįsdavo jo užkalbinti ir jis pats be reikalo mokinių nepra
šnekindavo. Mokiniai visada matydavo jį giliai susimąsčiusį, lyg pri
slėgtą, lyg ko liūdintį, tokį vienišą, vaikščiojantį su nuleistu žvilgsniu.
Visi galvodavo, kad toks jis buvo daugiausia dėlto, jog labai daug skaitė,
mąstė, vertino ir derino naujas idėjas. Jo paties knygose visos paraštės
būdavo prirašinėtos kritiškų pastabų. Taip pat buvo pasakojama, kad
jis kažką rašo: gal naują dramą, gal romaną. Pavakariais galėjai jį ma
tyti einantį gatve pasivaikščioti. Ir beveik visuomet jis pasiekdavo gana
tolimą Panevėžio geležinkelio stotį, kurioje, sako, jis stebėdavo keleivius,
klausydavosi jų kalbų, ieškodavo savo užmanytiems raštams tinkamų
tipų su natūraliu išsireiškimu.
Dobilo globojama gimnazijoje veikė Meno kuopa. I jos susirinki
mus sekmadieniais po pamaldų sueidavo trijų gimnazijų ir mokytojų
seminarijos vyresnieji mokiniai — literatūros mėgėjai. Čia jie paskaity
davo savo kūrybos bandymų, lavindavosi kritikuoti ir pabaigoje išklau
sydavo gilių, išsamių Dobilo pastabų ir nuoširdžių paskatinimų. Neretai
Dobilas pats vienas užpildydavo visą programą kokia ilgesne literatū
ros paskaita. Tos jo pastabos ir paskaitos būdavo labai žymus padrąsi
nimas paiems mokiniams neužmesti savo sugebėjimų.
Vieną pavasarį ir aš skaičiau ilgoką romantišką apysakaitę ir vėliau,
kaip tik dėl tos apysakaitės, daugiausia mergaičių balsais, likau iš
rinktas Meno kuopos pirmininku sekantiems mokslo metams. Tuo iš
rinkimu buvau patenkintas, nes tikėjausi kiek suartėti su Dobilu. Bet
ne! Dobilas laikėsi atokiai. Kiekvienos savaitės vidury eidavau į direk
toriaus kabinetą parodyti, ką turiu suradęs sekančio susirinkimo pro
gramai. Atsiklausdavau, ar direktorius galėsiąs susirinkime dalyvauti.
Ir viskas. I kitokias kalbas nesileisdavo. Gal laiko neturėdavo. Bet tik
riausiai dėl to, kad jis buvo toks tylus atsiskyrėlis mąstytojas.
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Visą gyvenimą Dobilas buvo humanistinių idėjų skelbėjas. Pasau
linės, o taip pat ir lietuvių literatūros kūrėjus vertino pagal tai, kiek
jie savo raštuose kėlė žmoniškumą. Ir jo paties pirmasis literatūrinis
bandymas — romanas „Blūdas“ atskleidžia nuostabiai taurias lietuvių
sielos gelmes.
Įdomus kalusimas, kaip Dobilas toks susiformavo?
Gana tikslų paaiškinimą kartą man davė artimas Dobilo giminai
tis kalbininkas Petras Būtėnas, papasakodamas vieną įvykį.
Jaunas kunigas Julijonas, kaip mokantis latvių ir vokiečių kalbas
(jis buvo mokęsis Latvijoj), liko paskirtas klebonu į Latvijos Pilbergą.
Ten jis artimai susidraugavo su inteligentiškais artimo dvaro savinin
kais vokiečiais. Iš jų turtingos bibliotekos gaudavo knygų. Turėdamas
daug atliekamo laiko, jis plačiai susipažino ne tik su geriausių pasau
linių rašytojų kūriniais, su literatūros kritika, bet ir su tuometinėmis
socialinėmis idėjomis. Pats karštai persiėmęs, jis pradėjo ir iš sakyklos
skelbti toleranciją, žmoniškumą ir brolybę. Kad latviai paklusniai dėjosi
į širdį tuos gražius pamokymus, paaiškėjo 1905 metais. Tuo laiku visoj
Latvijoj gaivališkai plėtėsi riaušės prieš ilgus amžius trukusią vokiečių
baronų priespaudą. Dvarai buvo deginami, o savininkai išžudomi. Ru
sų valdžia dažnai buvo bejėgė. Bet Pilberge, kaip niekur nieko, — ramu.
Parapijiečiai susilaikė nuo nežmoniškų veiksmų.
Rudenop klebonas išvažiavo į tolimą parapiją talkininkauti trijų
dienų atlaidų šventėje. O kai trečią dieną grįžo, savo parapijoj išgirdo
baisų raudojimą. Tuoj paaiškėjo: jam nesant namie, kažkas jo parapi
jiečius sukurstė. Minia nuėjo į dvarą, viską sudegino, sunaikino, iš
žudė. Bet netikėtai atskubėjo rusų kariuomenė, riaušininkus apsupo
ir tuoj pat 60 vyrų sušaudė. Klebonas rado juos visus ant šventoriaus
suguldytus.
— Klebonėli, jei būtum buvęs namie, nebūtų visa tai įvykę! —dejavo
pilbergiečiai.
Šis įvykis jaunam kunigui buvo baisus smūgis. Sunku vaizduotis,
kiek skausmo turėjo iškęsti, kol visus 60 palaidojo, kol visas našles ir
našlaičius apramino.
Nenuostabu, veikiai pats susirgo nervais ir buvo išvežtas į ligoninę.
Po to darbavosi jau žemaičių parapijose. Ir kaip tik čia jis sugalvojo
ir po kelių metų parašė romaną, kuriame pavaizdavo drumstus 1905
metų įvykius ir jų įtaką į ramius, šiuo atveju, Lietuvos žmones. Auto
rius stengėsi beletristiškai parodyti kilnų, ramų, žmoniškumo pilną lie
tuvių būdą ir tatai jam gerai pavyko, nors šiaipjau romanas išėjo gero
kai ištęstas, ir, galima sakyti, nuobodokas, nes daug svarstymų, svy
ravimų, o maža akcijos.
Betgi „Blūdas“, nors ir pirmas lietuvio autoriaus romanas, laukia
mo pasisekimo neturėjo. Iš 900 egz. išparduota maža dalis. Kritikos ver
tinimai gana santūrūs. Tai turėjo autorių nuteikti nemaloniai. Kiek vė
liau Dobilo dramos „Širdis neišturėjo“ ir „Kur laimė?“ buvo dar labiau
peikiamos. Sako, nusivylęs Dobilas po to pasižadėjo daugiau neberašyti.
O vis dėlto gaila, kad Dobilas mirė išsamiai nesurašęs savo litera
tūrinių išmąstymų ir neperdirbęs romano ir tų dviejų dramų.
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SKAUTAS - GERAS ŠEIMOS NARYS

JULIJONAS LINDĖ DOBILAS

Nesunku numanyti, kad skautų idėjas yra iškėlęs naujųjų laikų
idealizmas, arba humanizmas, kaip jį dar vadina. Tai protestas prieš
materializmą ir socializmą. Pirma skautų šūkio dalis: Dievas. Nerei
kalaujama tam tikros konfesinės tikybos, o tik, kad skautas tikėtų
Dievui; konfesija—tai jo asmens klausimas. Nusigandusi religinių karų,
parodžiusių didžiausį žiaurumą ir patikrinusių dažnai vartojamą posakį,
jog vardan Dievo daugiausiai griešijama, o gal net jam davusių pra
džią, — Europa, ir apskritai kultūringasis pasaulis, į konfesinius klau
simus nė maž nebenori kištis. Kaip vienas rašytojas yra išsitaręs,
europietis laikąs savo religinius jausmus pačiose savo sielos gelmėse,
bijodamas rodyti jų viešai, kad nebūtų suteršti. To tik ir reikėjo ma
terializmui: jis tarpsta ir stiprėja. Tačiau po Didžiojo karo baisenybių
tenka ir jo išsigąsti. Vėl grįžtama į religiją, ar bent jos labiau ieško
ma. Tačiau konfesiniai skirtumai ne tik kad nebeatgauna savo reikš
mės, bet greičiau visiškai jos nustoja.
Mano nuomone, konfesijos — turiu galvoj krikščioniškąsias —
turėtų nuo trijų dalykų apvalyti religiją, būtent: nuo žydų separatizmo
dvasios, graikiško galvasuktiško spekuliavimo ir politikos. Tai ką,
tokiu būdu konfesijos būtų galutinai panaikintos? Anaiptol. Jų dog
miniai dėsniai turėtų labiau tvarkyti kiekvienos konfesijos vidaus gy
venimą, o santykius su kitais įsitikinimais turėtų reguliuoti aukštieji
krikščionybės idealai. Tik šituo keliu eidami, mes galų gale prieitumėm prie tikrojo krikščioniško Dievo pažinimo ir pasijustumėm visi
esą jo vaikai, o tarpusavy — broliai. Tai, kaip žinom, ir didžiojo
rusų filosofo Solovjovo idėja, ir ypač ji buvo jo širdžiai artima. Tai
ir naujųjų laikų idealizmo bei humanizmo idėja, ir jai negali priešintis
net ir kairiųjų nusistatymų kultūringas žmogus, jei tik jis nebus už
kietėjėlis revoliucionierius, nes kaip be to, ką davė graikų dvasia, ne
galėjo plėtotis ir tarpti nauja kultūra, taip ir ateity, jai nebus lemta
gimti naujai be krikščioniškų idealų. Štai kokią tikybą diktuoja, mano
nuomone, skautui tas šūkis „Dievas“.
* Šis rašinys perspausdintas iš „Kelias į laimę“ 31-43 psl., Kaunas, 1930.
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Antra skautų šūkio dalis ir idealas yra „tėvynė“.
Jei pirmutinė šūkio dalis kovoja su materializmu, tai ši su so
cializmu, nors galų gale, kadangi socializmas yra viena iš radikaliausių
materializmo srovių, jos abi taikoma tam pačiam priešui.
Kiek žino istorija kultūrų, jos visos tik tautinės. Tik didelių
perversmų metu nustumiamas tautinis klausimas į užpakalį, tačiau, lig
tik ima formuotis nauja gyvenimo forma, ji be tautinio susipratimo
negali nei susidaryti, juo labiau tarpti ir plėtotis. Rasės, kurių amžius
skaitomas yra tūkstančiais metų, nešioja savyje daugybę kultūros daigų
užmazgų, kurios, atitinkamoms aplinkybėms susidarius, praskleidžia
savo pumpurą ir duoda žmonijos kultūrai naują žiedą. Ir jei netie
sioginiai, tai gimdydamos genijus, kurie, anot Corlyle, ir yra tie orga
nai, per kuriuos tautos dvasia pasireiškia. Matyt, v. Europos tautos
nenori sutikti, kad jų kultūrinė misija būtų užsibaigusi, jei jos šitą
idealą iškelia. Juo brangesnis ir ypač brangus ir brangiausis jis yra
mums, kurie beveik dar jokios savo kultūros neturim.
Bet iš šito idealo eina du keliai: vienas aukštyn, į aukštuosius,
amžinuosius žmonijos idealus, antras žemyn, į tą baisųjį ir žiaurųjį
kovos lauką, kur kovojama už būvį. Nors ir be tos žiauriosios ko
vos kol kas nė viena tauta laisvai, savarankiškai negali gyventi, tačiau
skautas, net ir tada, kada jis su kardu rankoje eina ginti tėvynės, turi
būti tvirčiausiai įsitikinęs, kad jis tik jos kultūrą gina; tik už aukštuo
sius, amžinuosius, visai žmonijai bendrus idealus teguldo skautas savo
galvą. Žiauri kova už būvį — tai politikos dalykas. Ir kaip su baci
lomis tegali daryti bandymus, be pavojaus sau ir kitiems ir dar su
nauda, tik prityręs mokslininkas, taip politikos klausimus tegali tinka
mai spręsti ir išspręsti subrendę, tam dalykui atsidavę ir atitinkamus
gabumus turį žmonės. Jaunuomenei užtenka — tatai ir patartina ir
būtinai reikalinga — tik teoretiškai susipažinti su visokiomis valdymo
formomis.
Apie trečią skautų šūkio dalį ir idealą — „artimui“ — aš nekal
bėsiu, nes jis labiau tvarko jų šeimyninį gyvenimą ir kaip ir savaime
išplaukia iš pirmųjų, arba—gal geriau bus pasakius — juos papildo.

n.
Išdėstęs trumpai skautų ideologiją, be kurios nors ir apytikrio
pažinimo negalima net mėginti spręsti klausimą, koks turi būti skautas
kaipo šeimos narys, — eisiu dabar prie savo tiesioginės temos.
Netenka daug sukti galvos, kad iš to, kas buvo kalbėta, padarytumėm išvadą, jog skautas, kaip ir visur, juo labiau savo šeimoj, turi
būti idealus. Bet tai dar labai bendras pasakymas. Yra žmonių, kurie
mano, jog pati šeima, jei tik ji gyvena meilėje, jau ir yra aukščiausias
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žmonijos idealas. Tik pagal šeimos pavyzdį reikėtų sutvarkyti valsty
bes, ir tada turėtumėm tobuliausią valdymo formą. Tarp tokių žmo
nių buvo ir didelių. Liuteriui, pavyzdžiui, moterystė buvo aukščiausias
idealas. „Familienleben“, kurį taip vokiečiai garbina, tai jo palikimas.
Nėra abejonės, kad moterystės pakrikimas neša su savimi ir visos tau
tos pakrikimą, tačiau be aukštesnio idealo moterystė visada trukdo
kultūrą. Tą jau tikrai šiandie yra nustatę didieji vokiečių kultūros
atstovai: menininkai, filosofai, estetai - oritikai ir mokslininkai. Tarp
kitų nurodysiu į Dr. O. Valcelį, kuris savo knygoj (Deutsche Dichtung
von Gottsched bis zur Gegenwart), 2 ir 3 puslapiuose aiškiausiai iš
dėsto, kokiu būdu Liuteris sutrukdė vokiečių renesansą, nors jie turėjo
bene didžiausi jo skelbėją, kurio įtakoj buvo visa anų laikų kultūrin
goji Europa, būtent Erazmą Roterdamietį. „Luther entzieht sich friih
der Mystik“, — sako prof. Valcelis. Taip, Liuteris savo praktiška
teologija sunaikino nusistovėjusią nuo viduramžių vokiečių dvasios
formą, liepdamas jai tenkintis žydiškuoju „crescite et multiplicamini“.
Būkim objektyvūs, kol vyksta kova už būvį, ir tai labai ir labai reika
linga, ir čia didžiausia Liuterio reikšmė. Tačiau, iš antros pusės, isto
rija pirštu apčiuopiamai rodo, kad ir sveikiausios tautos, neradusios ke
lio į kultūrą, vis tiek žūna. Gyvenimas meta lauk visa, kas nekuria,
kaip jūra lavonus. Tokių, jau beveik baigiančių žūti, laukinių tau
telių, yra gerokai Sibire. O ir žydai, nors davė jie nemaža žmonijai
genijų, tikros pagarbos tautų tarpe lig šiol neįgijo. Ir kol jie tesitenkins vien medžiagine kultūra, kaip lig šiol, jie jos nesusilauks. Supra
to tai ir jie patys, ir yra aiškių pažymių, kad jie kelio į aukštąją kul
tūrą ieško.
Kokią gi reikšmę, imant konkrečiai, galėjo turėti ta viduramžių
mistika vokiečių kultūrai? O gi tą, kad, kaip dabar mokslo nu
statyta, iš jos eina tiesiausias kelias į neoplatonizmą, o iš šito — į
klasicizmą. Arčiau ir plačiau aš apie šitą dalyką nekalbėsiu, nes vistiek
straipsnio rėmai man neleis kaip reikiant jo išaiškinti; kiekvienas gali
pasiskaityti minėtojoj prof. Valcelio knygoj arba ir kituose panašaus
turinio veikaluose. Čia tik nurodysiu faktą, kad po baisiojo 30 metų
karo pačiame liuteranizme iškyla priešinga jam pietistų srovė, iš kurios
išeina žymūs rašytojai, pirmieji ledo laužėjai ir kelio skynėjai į klasi
cizmą. Galima kiek norint šaukti: „Los von Romantik und Mystik“,
tačiau be jų nebuvo ir nebus aukštosios kultūros; tik jų forma keičiasi,
bet esmė pasiliks amžinai. Kol mokslas neatsakys mums į labiausiai
mūsų dvasią interesuojančius klausimus apie žmogaus tikslą, priežastį
pirmapradę ir kitus panašius, tol mes be mistikos ir romantikos ne
galime gyventi, juo labiau žengti pirmyn. Bet mokslas ne tik kad
šitokių pretenzijų nereiškia, jis anaiptol nuo minėtųjų klausimų kratos.
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Ir jei tai kada nors tikrai Įvyktų, stačiai negalima sau įsivaizduoti, kaip
mūsų gyvenimas turėtų tada pasikeisti ir kokią formą jis įgytų. Nėra
įdomesnio, slėpiningesnio ir sunkesnio, nesakysiu išspręsti, bet net
spręsti klausimo, kaip kad tas santykis tarp šeimyninių jausmų ir
aukštesnių mūsų dvasios reikalavimų. Širdingiausius, giliausius, gra
žiausius ir maloniausius pergyvenimus duoda žmogui šeima, bet iš jos
ir didžiausios katastrofos, tragedijos ir net moralinis pakrikimas. Jei
Antigona dėl brolio meilės atsisako klausyti karaliaus įsakymo ir už
savo idėją guldo galvą, mes aiškiai matom, kad jos jausmas turi aukš
tesnę, beje aukščiausią sankciją. Juk be humanizmo, kuris čia taip
genialiai gražiai iškeliamas, nėra pažangos, nėra kultūros. Visai kas
kita Medėjos tragizmas. Ją nuveda jausmai iki baisiausio žiaurumo
ir žvėriškumo. Čia mes aiškiausiai pasigendame aukštesnių idėjų.
Tačiau ji mums suprantama ir galutinai mes jos smerkti negalime.
Juk širdis tik tam duota, kad ji mylėtų, ir ypač iš moters mes tos
meilės reikalaujam; Medėja tik tiek kalta, kad ją meilė apakino. Bet
pasiklausykim, kaip argumentuoja Kotrė 11 — juk, rodos, šioj srity
prityręs žmogus. Savo užrašuose vienoj vietoj ji šitokią mintį išreiškia:
eiti į pagundą ir būti sugundytam-tai esąs mažutis mažutis žingsnelis.
Taip su neleistina meile. Bet juk Medėjos meilė buvo leistina, legali,
dar daugiau—tai jos pareiga. Kuo ji kalta, jei jos širdis tik taip temoka
mylėti? Ir tikrai, subjektyviai imant, mes turim ją pateisinti. O vienok
kokia iš to tragedija!...
Viename Šniclerio kūrinėly pasisako vienas lovilosas savo draugui,
kad jis ieškąs tik to, ką jis pirmojoj meilėj esąs prityręs, bet nebegalįs
rasti. Čia autorius per tą lovilosą be galo gilią tiesą yra pasakęs.
Pirmoji meilė, ypač jautrios širdies ir vaizduotės inteligentų, tai tokia
ekstazė, kur žmogus pasiekia pilną kūno ir dvasios troškimų sintezę.
Bet tik trumpą valandėlę teduoda likimas tų saldybių ragauti. Imsim
geriausi atveją—meilė užsibaigia moteryste. Bet ir čia poezijos rimbas
neilgai laikosi. Moterystę turi paremti kokios nors aukštesnės idėjos,
kitoniškai ji bus nelaiminga arba, kas dar blogiau, pasiliks tik žemo
pobūdžio santykiavimas. Bet tas poezijos svaigulys tiek viliojąs, kad
nuo jo netaip lengvai žmonės atsisako. Iš čia persiskyrimai, tragedijos,
na, ir, kaip matėm, lovilosai. Jei persiskyrimai kai kada yra patei
sinami, jei tragedijos—kad ir tokia, kaip kad „Medėjoje“—turės visada
to, Ką Aristotelis vadina „katarzis“—sielos nuskaidrinimo, tai lovilosų
jokiu būdu pateisinti negalima. Tačiau, jei mes moterystėj nieko
aukštesnio nematysim, kaip tik taikingą jos narių sugyvenimą, vargu
ar mes prieš tokio loviloso argumentus atsispirti galėsim. Bet eikim
toliau. Sakoma, kad gera šeima yra valstybės pagrindas. Bet ji gali
būti ir jos pražūtis. Jei Kosciuškos laikais lenkų didikai, to genialaus
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patrioto šūkių išbaidyti, pardavė tėvynę, tai ar jie dėl to taip padarė,
kad jų šeimos buvo pakrikusios? Jei ir buvo, tai toli gražu ne visos.
O tarp jų buvo ir tikrai krikščioniškų. Greičiau savo šeimas gel
bėdami jie bus taip ne
garbingai pasielgę.
Esant man vie
nos parapijos klebo
nu, atėjo raudodama
pas mane
bobutė:
„Ponai, ratavok, mano
sūnų veda ant papiovimo!“ „Kaip ant papiovimo?“ — klausiu.
„Stačiai ant papiovimo: bilizuoja“,—skun
džiasi raudodama se
nutė. „Čia jau aš nieko
padaryti negaliu. Juk
reikia ir tėvynė ginti“.
„Visi kunigai ratavoja
žmones, o tamsta ne
nori“. „Tai ką aš pa
darysiu?“ — surikau
pyktelėjęs. „Gi išduok
metrikas taip, kad ne
imtų“. „Ne, motin, to
nebus“. „Tai mat, žmo
gų veda ant papioviPanevėžio katedros bažnyčia
mo, o tamsta, ponai,
nenori ratavoti. Dar
butų kunigas.“ Rau
dodama ir šniurkšėda
ma išėjo pasipiktinusi
senutė.
Turėdami dabar
visa, kas čia buvo apie moterystę, šeimyninius ir meilės jausmus pasa
kyta, galvoj, prisiminkim vieną mūsų tautos priežodį, ir mes turėsim
nustebti tąja gilia išmintimi, kuri ten paslėpta. Ir labai abejoju, kad mes ią
tinkamai įvertintumėm. „Namai pragarai, be jų negerai“—sako mūsų
priežodis, arba ir patarlė, nes čia ir mintis išreikšta, ir patarimas duodamas.
Tegu sau filosofai šneka ir ginčijasi, kaip jie nori, bet žmogus
jaučia dvi galybes, du „aš“, du žmones savo viduje: vienas norėtų kuo
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daugiausiai pasitenkinti šios žemės smagumais, antras traukia jį į
aukštesnį, kilnesnį, idealesnį pasaulį. Ir nors čia patys angelai ateitų
ir kalbėtų apie dangaus grožybes ir gėrybes, žemės vabalėlis glausis
prie savo motutės — žemelės ir, nepatyręs iš jos glamonėjimų, į kitą
pasaulį nenorės eiti. Ir toks tik ir yra normalus žmogus. Eilinis
žmogus turi turėti tam tikrą pasitenkinimą gyvenimu ir su tuo nėra
ko jam slėptis. Įprastas pas mus dėjimasis geresniu, negu kas yra,
prie nieko gero neveda. Vistiek tie šventuolėliai slapčia ir vogčia siekia
šios žemės pomėgių,—iš čia veidmainiavimas ir intrigos. Tiesaus kelio
mes bijom. O tik tiesiu keliu einąs žmogus tegali būti tiek fiziškai,
tiek dvasiškai sveikas, tik toks težino tikrąją savo vertę, moka save ir
kitus gerbti, ir tik toks tegali būti geras pilietis. Jei reiks tėvynę ginti,
jis nesakys, kad jį veda „ant papiovimo“. Svarbu tik, kad tarp to
dvejopo žmogaus dvasios reikalavimo būtų šiokia tokia pusiausvyra.
Niekas nėra šitos tiesos taip gražiai išreiškęs, tiek genialiai atvaiz
davęs ir kelius į pusiausvyrą nurodęs, kaip didysis Gėtė savo „Fauste“.
Mefistas sako apie Faustą šitaip:
„Vom Himmel fordert er die schonsten Sterne,
Und von der Erde jede hochste Lust.“
Tai buvo Fausto tragizmas. Bet tai ir visos žmonijos tragizmas
ir kartu kultūros ir progreso paslaptis. Nesykį esu savo raštuose
pabrėžęs didelę reikšmę kultūrai viduramžio idealizmo, tačiau iš jo
rekušetu krenta žmogus į renesanso purvelius. Renesanso žmogus
nieko aukštesnio nežinojo, kaip tik pasisotinti meilės ir šeimyniniais
jausmais. Kaip matėm, šitokiam siekimui dažnai pastoja kelią kliūtys
iš šalies — tai viena. Antra, šitokį jausmai niekada pilnai nepasoti
nami. Iš čia intrigos, žudymai, klasta ir visokios niekšybės, kuriais,
šalia didelio kūrybiško užsimojimo, yra taip pasižymėjęs renesansas.
Dar Gėtės Verteris miršta dėl meilės, bet Faustas, tragiškai ją pergy
venęs ir atsipeikėjęs nuo smūgio, žiūrėdamas gražų vasaros rytą į
gamtą, kuri nenuilsdama varo savo kūrybos darbą, prieina išvadą,
kad žmogui tenka siekti vis aukštesnio būvio.
„Du regst und rūhrst ein kraftiges Beschliessen, .
Zum hochsten Dasein immerfort zu streben.“
Faustas atsiduoda visuomeniniam darbui, eina, kaip jis sako, iš
mažojo pasaulio i didįjį. Ir randa čia ne tik savo audringai dvasiai
nusiraminimą, bet ir sielos išganymą.
Tegu mes tiesiogine prasme nesam nei viduramžio, nei renesanso
pergyvenę, nei gyvenam dabar naujųjų laikų kultūrą, bet psichikos
atžvilgiu tie periodai mūsų dvasioj labai žymu. Dažniausiai iš jų susidaro
kažkoks mišinys. Kad mes šiandie esam ištroškę beveik iki užtroškimo
šios žemės pomėgių, garbės, turtų ir valdžios, visai kaip renesanso
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žmogus kad buvo, ir kad mes, taip pat, kaip jis, dėl priemonių pasi
rinkimo jokių Skrupulų neturim,—tatai aiškiai rodo gyvenimo faktai.
Brangieji, veltui! Apsivylė, eidami tuo keliu ne milijonai, bet miliardai
žmonių, kurie prieš mus ėjo, apsivilsim ir mes. Laimės pagrindas
mumyse. Jei aš dirbu, nors ir menkiausi darbą, žinodamas, kad tas
darbas yra naudingas žmonijai, — čia ir yra mano laimės pagrindas.
Dideliame mechanizme sunku nustatyti, kuris ratas ar ratelis svarbesnis,
didysai ar mažasai. Tai, kas eina iš šalies, nėra niekintina, jei man
padeda naudingą darbą dirbti. Bet, jei trukdo,—po velnių. Svarbu, kad
tik surasčiau savo ratelį. Bet čia didžiausia mūsų nelaimė. Čia tas
kelmelis, kuris amžinai mums vežimą verčia. Mes didžiausių galimumų
žmonės. Mes visi jaučiame, kad esam pašaukti tapti didvyriais, kad
nešiojam genijaus užuomazgą savyje. Ir čia mums jokia galybė padėti
negali,—mes turim perrūgti.
Kokia dabar iš to, kas čia buvo kalbėta, išvada skautams. Skautas
turi idealinti, kilninti šeimyninius jausmus. Ką, namiškius mokyti?
Iki kokio absurdo su tuo mokymu mes esam nuėję, bus parodyta
toliau. Čia tenka tik pabrėžti, kad, kol skautas yra tikras skautas, jis
turi ugdyti ir ugdydamas kilninti tik sūniškus, broliškus ir seseriškus
ausmus. Jis turi būti šitų jausmų idealo pavyzdys, tikra jų gėlė, kuri,
anot Vydūno, vis tik kalba, kai ką pasako. Ot, kaip turi skautas kitus
mokyti. Čia jiems geriausias pavyzdys Antigona ir Lesingo Filotas,
kurio, nežinia, kodėl nėra dar skautai išsivertę ir išleidę. Šituose
pavyzdžiuose gražūs šeimyniniai jausmai sutampa su aukštomis ir aukš
čiausiomis idėjomis. Bet pirmučiausia skautų kilnūs šūkiai reikalauja,
kad jie patys savo draugovėse sudarytų idealią šeimyną. Čia turi val
dyti tik meilė, broliški ir seseriški jausmai, ir jokiems flirtams vietos
nėra. Net metodų čia nereikalinga—juos atstoja meilė. Neturi būti žymu
kad štai tas vadas, tas viršininkas — ne, jie visi tik broliai ir seserys
ir pasiduoda disciplinai ne iš baimės ir net ne iš pareigos, bet iš
meilės. Ir jei kas iš suaugusiųjų norėtų šioj draugovėj veikti ir būt
jai naudingas, jis turi taip susigyventi su tąja šeimynine atmosfera, kad
su juo jaustųsi jaunučiai draugovės nariai, kaip su tėvu motina arba
vyresniuoju broliu, tik ne kaip su viršininku. Jei jis to negali, geriau
tegu Į tą dalyką nesikiša. Bet skautas jaunutis nustoja buvęs tikras
skautas—ar tada jis su visais savo buvusiais šūkiais turi ant visados
atsisveikinti? Jei taip būtų, būtų aišku, kad skautams tie visi šūkiai
tai tik žaislas. Ne, skautų idėjos tiek yra kilnios, tiek bendrai žmoniš
kos, kad jos ne tik skautus, bet visus žmones turi lydėti per visą
jų gyvenimą. Tada ir tas gyvenimas būtų, nesulyginti, geresnis ir idea
lesnis. Taigi, tokiam buvusiam skautui ateina laikas, kad jis pats šeimą
kuria. Ką čia jis turėtų atminti? O gi ypač du dalyku: viena, kad jis
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ir jos tarpusavy nekovojo, mes visi vienu balsu būtume surikę:
„Kiaušinis vištą moko“, ir tokį kalbėtoją taip sudraudę, kad jis iš
karto būtų atsiradęs savo vietoj. Dabar, matyt, mes tvirčiausiai įsitikinę,
kad jis mums išganymą neša. Ne išganymą neša mums toks apaštalas,
bet ne tik savo, bet ir visoms partijoms ir visai Lietuvai pražūtį.
Hamletas tvirtina, kad gyvenimas išėjęs iš vėžių ir kad jis esąs
pašauktas atstatyti jį vėl j tikrąjį kelią. Hamletas aukšto intelekto,
didelio išsilavinimo ir tikros kultūros žmogus, tačiau jis savo tikslo,
anaiptol, nepasiekia, o tik pats žūna. Kam sąmonė nors šiek tiek
pasako, koks sunkus yra uždavinys, reikalaująs ne tik didelio išmoksli
nimo, prityrimo, bet ir talento, perauklėti, nesakysiu jau visuomenę,
bet nors vieną vaikutį arba jų grupę, tas gerai numanys, kur mes,
bekovodami dėl politinių programų, atsidūrėm. Jaunuomenė, tik save
auklėdama, gali turėti įtakos ir visuomenei, bet ji turi būti pirmučiausia
ta nuostabi gėlelė, kuri, kaip aukščiau buvo sakyta, kai ką mums
pasako. Bet kad ji mums tą „kai ką“ pasakytų, ji turi būti ir žmogiška,
ir žmoniška, ir tautiška. Bet štai tamstoms dar pavyzdys. Jaunuolėlis,
prisirankiojęs šiek tiek formulų, arba, geriau sakant, jas iškalęs,
pamėgdžiodamas senių manieras, su didžiausia pompa, autoritetu,
išdidumu, net panieka „tamsiems žmonėms“, negalintiems, jo nuomone,
pasikelti iki jo formulų aukštumo,—„moko“ ir „šviečia“ susirinkimą —
tikrai ex cathedra loquens. O seniai? Seniai, nulenkę savo raukšlėtas
kaktas, atente ir devote klausosi, kad, kai didysis kalbėtojas baigs,
suplotų savo galingais plaštakais. Net estetikos atžvilgiu koks biaurus
vaizdas! Bet mes čia ne tik kad nieko blogo nematom, bet, kaip buvo
sakyta, reiškiame didžiausio pasitenkinimo. O blogo čia ne tik estetikos
atžvilgiu, oi kiek. Yra žinoma psichologinė tiesa, kad vergas, gavęs
laisvę, labiausiai nori valdyti, o kuklutis ir bailutis, keisdamas savo
būdą, dažniausiai tampa tikru akiplėša. Mes paėmėm mūsų kuklutį,
bailutį savo valstietį vaikutį ir iš karto pagal savo partijos programą
padarėm iš jo „žmogaus idealą“ — išėjo didžiausia karikatūra. Ir
reikia tik stebėtis mūsų apakimu: mes nepagalvojam, kad per tiek
trumpą laiką tegalima tik prirengti agitatorių, bet ne perauklėti, nors
ir vaikutį, ir kad tame entuziastiškame mūsų idėjų skelbėjuje, kuriam
mes taip plojom, nieko savo nėra, kad jis recituoja paskaitą, kaip
mokinys savo pamoką klasėje, su tuo skirtumu, kad šis tai daro visai
natūraliai, o ans, kaip sakiau,—tikriausia karikatūra. Nieko nuostabaus,
kad mūsų jaunuomenei taip lengva savo įsitikinimai keisti. Ji, matyt,
jau pati pradeda savęs ieškoti.
■ ■■.

Kiek žinau iš istorijos, jei jaunuomenė eina aktyviai veikti į
visuomenę, ji visada arba kelia revoliuciją, arba skatina, kursto apsnū-
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dusią tautą j didelius žygius ir kovą už laisvę ir tautos teises. Ji čia
seka didelio mūsų žemės genijaus Adomo Mickevičiaus jai duotu šūkiu:
„Siek ten, kur vyzdis nepasiekia,
Laužk tai, ko protas nepajėgia.“
Bet kad jaunuomenė galėtų ramiu laiku auklėti visuomenę, ypač
aktyviai, kaip kad žymi dalis mūsų vadų vis dar reikalauja, — tai čia
tik, kartoju mūsų senių apakimas. Iš to nieko gero tikėtis negalima.
Mes tuo keliu eidami, — jei norit, pasakysiu teisybę, jau esam savo
tautą perauklėję. Žinau gerai, kaip žiūrėjo man augant mūsų tauta

į tuos pačius „studentėlius“, vadinas mokinius. Po kunigo jiems
buvo visur pirma vieta. Net visų gerbiami asmenys, seneliai, jiems
pasirodžius, tuojau tą vietą užleisdavo ir laikydavo sau didele garbe,
jei su „mokytu žmogumi“ galėdavo pasišnekėti. Šiandien, vos tik
susitinki su kaimiečiu, tuojau išgirsti prašymą: „Tik susimildami
nebesiųskit mums tų agitatorių“. O kitas dar prideda: „Mes juos
užmušim“. Kuo mūsų jaunuomenė nusidėjo, kad mes ją taip sukompromitavom tautos akyse? Ar dar ir tas faktas neatidarys akių mūsų
užkietėjėliams? Bet vien fanatizavimu nesitenkinama, mėginama dar jj
papirkti, arba, geriau sakant, pirkti. Ir tokių pirktinių narių turi
gerokai mūsų partijos.
Nėra ko stebėtis, jei pas mus atsiranda
žmonių, kurie savo įsitikinimus maino pagal tai, kaip keičiasi valdžia.
Pikti liežuviai juokauja, kad tai, kol kas, Lietuvoj išsimoką. Toks
žaislas, kaip kiekvienas numano, yra labai pavojingas ir jis ne vieną
valstybę jau yra pražudęs. Laimei, yra pažymių, kad jis pas mus
silpsta. Kultūriniam gyvenimui prasidėjus, kaip visur, taip ir pas mus
turi vykti ir įvykti įsitikinimų diferenciacija, ir niekas nieko negali
turėti prieš tai, jei kas savo įsitikinimus skelbia, jų teisingumą įrodi
nėja, juos populiarizuoja, tik sancta sancte tractanda sunt. Kiekvienas
rimtas įsitikinimas turi idėjų, kurios kelia žmogų aukštyn ir žadina
žmoniškumą. Tegu dabar atsako man sąmoningieji visų įsitikinimų
žmonės, ką jaunuolis pirma turi pažinti: ar tas aukštąsias idėjas, ar
tuos purvus, kuriuose dėl jų kovojama? Man rodos, kad čia dviejų
nuomonių būti negali. Jei kiekvienas jaunas augmenėlis griežtesnių
oro permainų kartais nepakelia, jei vaikučiui mes stipresnio valgio
neduodam, nors jis ir labai mūsų prašo, tai ir jaunutes mūsų jau
nuolių sielas auklėdami pirmučiausiai turime juose idealizmą ir žmo
niškumą sustiprinti, o tik tada su tam tikra sistema ir atsargumu
vesti jas į tą žiaurųjį ir baisųjį kovos lauką, kur kovojama dėl būvio,
kad jos visą tiesą pažintų ir, kai teks iš lizdo išskristi, išlėkusios ne
nusvilintų sparnelių.

Dabar, rodos, jau aišku, kodėl aš reikalauju iš skauto sąmonin
gumo. Jei mes, sakysim, reikalaujam iš arklio, kad jis būtų ne tik
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arklys, bet geras, rasingas arklys; jei auksas turi būti tikras, grynas
auksas,—tai juo labiau reikalaujama, kad žmogus būtų tikras žmogus.
Bet kada bus žmogus tikras žmogus? Kada jis turės aiškų nusista
tymą ir kada mes matysim, kad yra nuoseklumas tarp jo nusistatymų
ir jo darbų, elgesio, žodžių, manierų, žodžiu, jei jo nusistatymai ir jo
psichika ir visa- būtybė sudarys harmoningą vienetą. Bet mes žinom,
kad vienodų nusistatymų žmonės nėra vienodi, jie turi dar individu
alinių skirtumų. Taigi, prie ano harmoningo vieneto dar reikia pri
dėti individualinius skirtumus, ir tada išeis tikras individas arba tipas.
Taigi skautas ir turi vienintelį uždavinį ieškoti ir auklėti savyje tą
lietuvišką, skautišką mokinio tipą. Apie pasaulio reformavimą tegu jis
negalvoja, jam užtenka save reformuoti. Ir tegu jis nemano, kad tai būtų
menkas dalykas. Tai gal sunkiausias iš visų uždavinių, kokius turi
žmogus čia, žemėj. Bet tik tuo keliu tegalima prieiti prie tikros kul
tūros, gerovės ir laimės, kiek tai čia žemėj galima. Tegu skautas taip
galvoja: štai aš ir visi mano draugovės draugai išūgdysim, išauklėsim
savyje tikrą, lietuvišką mokinio-skauto tipą. Kitos draugovės ir tai
darys, ir, žiūrėk, kaip per trumpą laiką atsiras kilnioj, tautiškoj dva
sioj išauklėtų mokinių Lietuvoj. Iš tokių mokinių išeis geri, idealūs
ir tikri lietuviai piliečiai ir inteligentai. Tas skaičius kasmet augs,
ir tokiu būdu tai, ko mes taip trokštam, būtent, kad visuomenė būtų
perauklėta, tikrai įvyks. Kadangi visose šalyse tas darbas varomas,
nesulyginti, sparčiau, platesniu maštabu, tai gali būti ir visas pasaulis per
auklėtas. Tik skautas, kol jis tikras skautas, apie pasaulio ir net savo
visuomenės perauklėjimą, gink Dieve, tegu nemano. Tai ne jo nosiai.
Jis turi žinoti, kad jis .tik šeimos narys, ir turi būti geras šeimos
narys. Visų pirma, geras savo natūralios šeimos narys: idealus sūnus,
duktė savo tėveliams, idealus brolis, sesutė. Paskui jis turi būti geras
skautų šeimos narys ir, pagaliau, tos mokyklos, kurioj jis mokos. Kaip
sakiau, tatai visai nėra menkas dalykas, bet gal sunkiausis iš visų
žmogaus uždavinių. Neveltui visose graikų šventovėse buvo užrašyta:
„Pažink save“. O jų didieji galvotojai nuolat primena šitą tiesą.
Ir galima drąsiai sakyti, jog tik gilindamiesi į savo vidų ir kiekvieno
dalyko esmę, sukūrė graikai tokią kultūrą, kuri amžinai mokys tautas.
Tai, ką dabar turi skautai, tai tik „katekizmas ir poterėliai“. Jauniems
žmonėms ir vaikams vis tai labai reikalingi dalykai. Bet jaunas žmo
gus bręsta, vaikas auga, jie turi, kaip buvo sakyta, surasti, išugdyti,
išauklėti idealų ir tikrar lietuvišką jaunuolio tipą. Tam reikalinga jau
kaiko daugiau. Tegu prisimena dabar skaitytojas/ kas buvo šito
straipsnio pirmoj daly pasakyta ir išdėstyta. Juk skautų principai —
tai nuosekli iš naujosios filosofijos išvada,—iš naujųjų laikų idealizmo,
arba humanizmo. Jo įtaka jaučiama vak. Europoj visose dvasinio
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gyvenimo srityse. Vadinas, su visu tuo turėtų skautas iš lengvo susi
pažinti, nes, kitoniškai, kaipgi galės jis auklėti savyje inteligento tipą?
Bet čia su mūsų skautais bus blogiausiai. Jie tiek mažai yra apsi
skaitę, kad, nors sueigas labai dažnai daro ir daug, be abejo, šneka,
bet neprogresuoja, arba labai, labai iš lėto. Mat, kai nėra labiau apsiskai
čiavusių ir prasilavinusių, tai ir tenka tos pačios mintys amžinai kar
toti. Savo literatūros mums kol kas neužtenka, kad galėtum tikrą
inteligentą išauklėti. Reikia nors vieną v. Europos kalbą mokėti; ji
yra skautams ir susisiekimo, ir bendravimo reikalams su kitų šalių
skautais reikalinga. Deja, yra gerokai skautų, kurie net moksle apsi
leidžia, —tai rodo faktas, kad Šv. Ministerija buvo priversta nustatyti
dvejetukų normą, kurią peržengę būtų pašalinami skautai iš draugo
vės. Dėl tvarkos, disciplinos, švaros ir elgesio irgi būtų ko pašnekėti:
čia nusižengimų nemažiau. Juk tuo būdu eina skautai stačiai prieš
savo viršiausiąjį uždavinį,—auklėti savyje idealų, inteligentišą mokinio
lietuvio tipą. Jei mūsų skautai turėtų daugiau sąmoningumo, geroka
šitų trūkumų dalis būtų išvengta. Esu pastebėjęs, kad kaip tik mū
siškiai šiuo atžvilgiu daug silpnesni už svetimtaučius, kurie mūsų mo
kyklose pasitaiko. Mat, mūsų kaimiečio vaikas, laisvai laukuose
išaugęs, kur ne tik kad duonytės beveik niekada niekam netrūksta, bet ir
pienelio ir mėsytės yra gerokai, kur kaip ir nejaučiama jokia kon
kurencija — nė mažiausio supratimo neturi, kiek reikia apsukrumo,
sumanumo, energijos, patvarumo, mokėjimo iš anksto visa numatyti,
apskaičiuoti, jei gyvenimas pasiekia tokį tempą, kokį mes dabar ma
tom v. Europoj ir kitose kultūringose šalyse. O juk prie to imam
eiti ir mes.
Ir vyresnieji skautai arba visai išėję iš draugovės skautai tegu
nemano, kad jie visi būtų pašaukti pasaulį reformuoti. Tai išrinktųjų
uždavinys. Eilinis žmogus geriausiai padarys, jei jis labiau rūpinsis,
kaip save tobulinti. Ir tobulinti per visą gyvenimą. Save, o kai
susilaukia šeimos, ir ją. Jei aš aniems skautams, kiek galėdamas
kaliau, kad jie tipo savyje ieškotų ir jį ugdytų, tai šitiems štai ką
pasakysiu. Aukščiau buvo sakyta, kad laimės pagrindas tik pačiame
žmoguje. Čia pasakysiu, kad žmogaus išmintis, jo kilnumas ir dvasinis
grožis irgi tik iš jo. Ką nors tikrai naujo tesuranda tik dideli genijai.
Eilinis žmogus kartoja senas tiesas, eina senai pramintais keliais. Bet
jei jis yra tikras tipas, žiūrėk, tos pačios, visiems žinomos tiesos, tos
pačios dorybės, net trūkumai turi jame tam tikrą individualinį atspalvį,
o tai ir gražu, ir jauti išminties ir visados pagarbos tokiam asmeniui.
O jei skautas savo tipą bus išugdęs aniems aukštiems idealams
šviečiant ir šildant, kurie išrašyti ant jų vėliavų, tai aiškinti nebereikia,
kad jis tikrai bus naudingas ir visuomenei, ir visai žmonijai, o pats
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turės tokį pasitenkinimą, kad vargu šis pasaulis galėtų jam didesnį
duoti. Tik viena priminsiu: lietuvis dar gerokai primityvus tipas.
Jei jis užsidega, tai baisiausiai įtempia savo jėgas. Iš čia katastrofos,
kurios labai dažnai mūsų jaunuolius ištinka, iš čia energijos nupuo
limas, apatija ir aimanavimai. Reikia pažinti ir energijos ekonomiką.
Mūsų gyvenimas turi sroventi, kaip tas upelis: kartais smarkiau, kartais
lėčiau, bet visada pirmyn. Ir per gražias pieveles ir laukus, ir per
miškus, ir per uolas ir akmenis, ir kartais per purvus, bet vis pirmyn:
tekąs vanduo ir nuo purvų greit nusivalo. Ir kol upelis teka, mes
tikrai žinom, kad jis susisiekia su okeanu. Taip ir žmogus: kol
žengia pirmyn, tol gali būti tikras, kad sąryšio su savo idealais nėra
nutraukęs.
Jau nebekalbėti, bet tik priminti norėčiau dar vieną skauto į
įstatus įrašytą savumą — jis turi būti mandagus. Šitas savumas
tiesioginiai išplaukia iš anų, apie kuriuos mes, rodos, gerokai kalbėjom,
ir yra jų kaip ir orinė išraiška. Ir geriausiai, jei jis ir skaute tokiu
keliu pasireikštų, būtent, išsiplėtotų iš anų. Tačiau visiškai be dresūros
apsieiti negalima. Primityviam žmogui, kai jis pakylėja į aukštesnę
sferą, ypač sunku rasti vidurys: jis, kai nori būti mandagus, dažnai
esti vergiškas, kai vėl darosi drąsesnis, lengvai nueina iki nemanda
gumo ir akiplėšiškumo. Tik turi būti daugiau rimtumo, širdingumo
ir visoki naiviški sąmojai metami į šalį.
Drąsiai, bet rimtai ir protingai į darbą, jaunieji draugai!
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MES NEŠĖM JO KARSTĄ ANT SAVO PEČIŲ

FIL. DR. HENRIKAS LUKAŠEVIČIUS

Lindės-Dobilo Šviesiam Atminimui

Žvarbus vėjas skraidė Panevėžio gatvėmis, nešiodamas gedulo mar
šo aidus. Ilga, tiesiog nesibaigianti, eisena slinko paskui karstą. Atrodė,
lyg visas miestas dalyvavo laidotuvėse. Panevėžys laidojo didelį Lietu
vos žmogų. Literatą ir filosofą, pirmojo lietuviško romano (Blūdas)
autorių, didį meno ir literatūros kritiką, didį auklėtoją ir pedagogą. Pa
nevėžio gimnazijos direktorių. Vyties korporacijos Garbės narį kun.
Julijoną Lindę-Dobilą.
Praėjo nuo tos dienos ilga, ilga virtinė mūsų Tėvynės žydėjimo
ir kančios metų, o Lindė-Dobilas mums vis gyvas, kaip vakar. Jo išmin
ties ir meilės sėklos, taip gausiai bertos į Lietuvos jaunimo sielą, išaugo
ir pražydo lietuviškos Titeratūros, meno ir mokslo žiedais. Jis gyvas
savo mintimis ir savo mokiniais, kurių šiandien taip gausu Rašytojų
draugijoje, žurnalų, laikraščių ir knygų lapuose ir visame mūsų mokslo
pasaulyje.
Inžinierius, gydytojas, pedagogas ar net veterinorius, visi — jei tik
jie kada yra kartą buvę Lindės-Dobilo mokiniai, visam gyvenimui pa
veldėjo iš jo negęstančią kibirkštėlę meilės literatūrai ir menui. Jiems
Lindės-Dobilo buvo, sakytum, širdin įauginta, kad — „mes iš savo šiau
dinės pastogės, iš rūtų darželių, iš mųsū gėlėmis marguojančių laukelių
išsinešėm tą daigelį, iš kurio tegali išaugti lietuviška kultūra“. Jis, lyg
pramatydamas tolimą tremtį, dar prieš 35 metus, mus įspėjo, kad —
„jei mes nemokėsime surasti savy tam daigeliui dirvos, tai bastysimės
po tautas, kaip tas amžinas žydas, visų niekinami, o savy Kaino prakei
kimo kančias veltui slopindami“ (Iš jo knygos „Kur Laimė?“, 110 psl.).
Ne bardamas, ne grąsindamas tą sakė. Tai buvo meilės žodžiai, ku
rie primena daugiau anas Kristaus ašaras, kurios nuriedėjo, žiūrint
nuo kalno į savo Jeruzalę...
Kai rašau šias eilutes, man kažkodėl taip jautriai prisimena LindėsDobilo pamokos gimnazijoje. Tai buvo ne paprastos literatūros pamo
kos, o tiesiog didžiojo susimąstymo, mistikos, neužmirštamos valandos.
Tas žmogus žinojo kelius įvesti jaunimą į didįjį dvasios pasaulį. Mes,
tada jauni gimnazistai, stačiai azartiškai stengėmės nertis į didžiąsias
meno problemas. Nors nedaug tesupratome, bet jautėme kažkaip ins
tinktyviai, kad su kiekviena jo pamoka mes lyg darome ekskursiją į
nuostabią mokslo šventovę, kurioje Dobilas mums buvo daugiau negu
mokytojas. Jis buvo mums kaip šviesus, didelis pranašas.
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Panevėžio valdžios gimnazijos pedagogų taryba. Vidury — direktorius
Linde Dobilas.

Kasmet pavasarį, kai Nevėžio krantuose žydėjo alyvos, Lindė-Dobi
las, dažnai su neslepiama graudžia laimės ašarėle akyse, išlydėdavo
naują spiečių, kaip jis sakė, į pasaulį. Tie „spiečiai“ tada vadindavus
abiturientais, kurie užpildydavo mūsų universiteto visų fakultetų audi
torijas. Prisiminę tas laimingas dienas, mes, Vyties korporantas pane
vėžiečiai, pasikvietėm jį kartą į mūsų Korp! sueigą. Tegu, sakom, susi
pažįsta su juo asmeniškai ir išgirsta jo širdies žodį visi kiti mūsų bro
liai, kurie iš kitų gimnazijų suskrido į Alma Mater.
Atvažiavo jis specialiai iš Panevėžio į Kauną. Pakalbėjo, rodos,
tik trumpą valandėlę, — ir to užteko, kad mes visi, panevėžiečiai ir nepanevėžiečiai, išlydėdami išnešėm jį ant rankų! Išnešėm jį ne kaip sve
čią, bet jau kaip mūsų Korp! Garbės Narį. Nuo tos dienos perjuosėm per
jo pečius mūsų korporantišką juostą, simboliškai jį surišdami amžinai
su savo korporacija.
Toje liūdnoje procesijoje Panevėžio gatvėmis mes, vytiečiai, nešė
me ant savo pečių jo karstą. Tą patį mūsų Korp! spalvų kepuraitė,
kurią anuomet iškilmingai jam uždėjome, puošė jo karstą paskuti
nėje žemės kelionėje ir tą šaltą, žvarbią žiemos dieną buvo užpilta su
jo karstu Tėvynės žemėmis. Lindė-Dobilas buvo mūsų ligi mirties ir
po mirties.
Žmogus, koks didelis jis bebūtų, savo fizine sudėtim yra žemės dul
kė ir, pagal nepermaldaujamą likimą, į dulkes pavirsta. Tikroji žmo
gaus didybė, kaip tai kiekviena proga skelbė Lindė-Dobilas, yra jo kū
ryba. Štai, toji dvasinė jėga iš kapų dulkių, iš mūsų Tėvynės nelais
vės namų, net per Atlanto platybes, po 35 metų, mirusį prikelia gyvuo
ju, kad jis būtų su mumis per visą laiką.
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Is rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (1861-1943) atsiminimu

Kun. J. Lindę pažinojau dar klieriką ir jaunutį, vikrų, raudonskruos
tį kunigėlį.
Neseniai prieš savo mirtį kun. J. Lindė buvo dar prisiminęs, kad esu
buvusi ir jo primicijos iškilmėje, jo tėvų ūkyje Dovydų kaime, Joniškėlio
parapijoje.
Mūsų šeimai 1901 išsikėlus iš Joniškėlio į savo dvarelį Smilgių par.,
buvau kun. J. Lindę iš akių visai pametusi ir nieko apie jį negirdėjau
maždaug iki 1911 m. arba 1912 metų.
Darbavausi tada ..Liet. Žinių“ redakcijoje, kai visai netikėtai aplankė
mane Vilniuje jau nebe kunigėlis, bet rimtas tėvynės likimu susirūpinęs
kunigas J. Lindė ir atsivežė didžiulį rankraštį, „Blūdu“ pavadintą. Tą savo
veikalą pavedė mano globai, t. y. perskaityti, surasti, kas kalbą prižiūrėtų,
taip pat susitarti su spaustuvininku, kuriam už darbą pats autorius apsi
ėmė atlyginti.
Nors anais laikais daug tekdavo redakcijos darbo pakelti, betgi kun.
J. Lindės-Dobilo apsilankymas buvo man nepaprastai malonus ir jau todėl,
kad jo galvojimas buvo pagrįstas giliu žmoniškumu ir tolerancija kitų žmo
nių nusistatymui, prie ko dar nebuvome ypač anais laikais pripratę.
Kur J. L. tada gyveno, neatsimenu, nors teko dėl jo romano susiraši
nėti. Menu vien, kaip minėjo laikus, kada gyveno Alšvangos
(Kurše)
parapijoje, netoli Liepojos. Gimnaziją, pasakojo, lankęs irgi Kurše, Goldingos (dabar Kuldingos) miestelyje, gyvendamas pas tos parapijos kleboną,
savo dėdę, kun. Paltaroką. Ten gyvendamas ir eidamas mokslus, gražiai
išmoko vokiečių ir latvių kalbas. Rusų kalbos norėdamas dar geriau pra
mokti, prieš įstodamas į Kauno kunigų seminariją, turėjo pagyventi Pa
nevėžy.
Lemiamas kun. J. L. gyvenime buvo jo paskyrimas į Alsungą. Kiek
menu, jis turėjo ten apsigyventi, tuoj baigęs kunigų seminariją. Pasijuto
vienui vienas tarp sodiečių, mažamokslių, atskirtas visai nuo inteligentiš
kesnių žmonių draugystės. Parapijėlė nedidelė, darbo nedaug.,. Nutarė
sunaudoti atliekamą laiką nuo pareigų rimtam darbui. Juto savy palinki
mą prie rimto galvojimo, tai ir griebėsi filosofijos. Ypatingai pamėgo Kan
tą ir susigyveno su to filosofo pažiūromis.
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Išvykdamas tada iš Vilniaus, prašė mane, kad niekam neprasitarčiau,
kas slepiasi po Dobilo slapyvardžiu.
Rankraščio kalbą žiūrėti paprašiau dabartinio prof. J. Balčikonio.
Negaliu nutylėti, kaip džiaugiaus, kada „Blūdas“ buvo jau išspausdin
tas ir prof. M. Biržiška pasakė man, kad mūsą liaudies sielą pažino jis ir
suprato, tik Dobilo veikalą paskaitęs.
Nebeatmenu, kiek laiko praslinkus, kun. J. L. apsilankė vėl Vilniuje.
Pasakė man, kad jo slapyvardis jau nebe paslaptis, pats prisipažinęs pa
žįstamiems tą veikalą parašęs, o dabar atvežęs vėl rankraštį. Šį kartą —
dramą, vardu „Širdis neišturėjo“.
Turėjau tą dramą pirmiausia taip pat, kaip „Blūdą“, pati perskaityti
ir parašyti savo nuomonę apie tą naują kūrinį.
Deja, neįstengiau juo taip džiaugtis, kaip „Blūdu“, ir atvirai savo nuo
monę pareiškiau, kad toji drama scenai netinka. Autorius atrašė man, kad
šį kartą nepasitikįs manimi, ir prašė surasti Vilniuje lenką arba rusą kri
tiką, kurs savo nuomonę apie tą dramą sutiktų tarti. Pats autorius apsi
ima išversti savo kūrinį į vieną iš tų dviejų kalbų.
Buvau pažįstama su žinoma lenkų kritike Koscialkovskaite, ir ji su
tiko veikalą panagrinėti. Neilgai laukus, Dobilas atsiuntė tą vertimą, ma
šinėle parašytą. Kritikė, išklausiusi mano nuomonės apie „Blūdą“, ėmėsi,
kaip pati išsitarė, studijuoti „Širdis neišturėjo“ rankraštį ir nutarė, kad ta
drama scenai netinka, pridurdama dar šitokią pastabą: „Tikiu, kad auto
rius gali būti geras epikas, bet ne dramaturgas.“
Dobilas tada atsiėmė rankraštį.
Po to vėl jokių žinių neturėjome apie „Blūdo“ autorių. Tik karui pasi
baigus, kada man teko darbuotis Panevėžio gimnazijoje, atvyko į tą dar
bą Dobilas, pakviestas direktoriaus Jono Yčo.
Kadangi atvyko 1922 metais, kaip tik tais laikais, kada daug vargo
tekdavo kiekvienam pakelti, kol surasdavo sau bent kokį butą, tai pakvie
čiau Dobilą laikinai apsistoti pas save, nors, be jo, imant drauge su au
gintiniais, laikiau dar keturis ar penkis mokinius.
Manydama, kad kiekvieno kunigo pareiga kasdien mišias laikyti, tuo
jau paklausiau Dobilą, kelintą kelsis, kad suspėtų pargrįžti iš bažnyčios ir
dar papusryčiauti prieš pamokas.
Dobilas paaiškino man tada, kad tik klebonai, kamendoriai, žodžiu,
kunigai, surišti pareigomis su parapija, turį kasdien mišias laikyti. Gi ki
tiems kunigams, kaip, pavyzdžiui, mokytojams, užtenką per metus trejų
mišių, o jam, t. y. Dobilui, užteksią šventadienių tai pareigai atlikti.
Tais laikais buvau įkūrusi Kalinių Globos Draugiją drauge su kun.
Karbausku ir p-le E. Jodinskaite. Sunegalavus kun. Karbauskui arba iš
vykus, kun. J. Lindė niekuomet neatsisakydavo kalėjime mišių laikyti ir
kalinių išpažinties klausyti.
Sakė Dobilas tada, kad esąs atvykęs iš Šenbergo, kur buvęs paskirtas
klebonu, bet ta pareiga jį varginusi, kadangi jis nejaučiąs savy administra
toriaus gabumų. Daug malonesnės esančios jam mokytojo pareigos, nes
prie jų jis pripratęs, visą metų eilę būdamas mokyklų kapelionu.
Čia, Panevėžy, rado dar malonesnę ir brangintiną darbui dirvą: lais
voje tėvynėje, savųjų tarpe kelti ir auklėti jaunimo sielas ir rengti jas
kaskart garbingesnei ateičiai.
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Be literatūros pamokų klasėse, Dobilas skuba įkurti Meno kuopą, į
kurią kviečia dėtis, pradedant nuo penktosios klasės, visus tuos mokinius,
kuriems rūpi susipažinti su grožiu ir gėriu, pasireiškusiais praeitų genijų
ir šiaipjau žymių rašytojų veikaluose, žadinančiuose žmoniją siekti ir ilgė
tis kaskart didesnio tobulumo.
Pradėjęs šitą savo darbą, Dobilas dažnai džiaugdavosi, kad likimas
leidžia jam bendrauti su jaunimu, kad leidžia iškelti savo tautos sielos
grožį,’ užvertą dainose, padavimuose ir geriausiųjų tėvynės sūnų kūriniuo
se. Dobilas ypač negalėdavo atsigrožėti kun. Vienažinskio, vyskupo Bara
nausko ir Maironio kūryba. Meno kuopos dalyviai buvo supažindinti ir
su svarbesniais kitų tautų rašytojų veikalais.
Be to, Dobilas stengėsi tos kuopos gabesnius savanorius pratinti prie
savarankiškos kūrybos. Leido mokiniams patiems sugalvoti ir rašyti ap
sakymėlius arba eilėraščius ir susirinkime skaityti. O draugai turėjo ten
pat tuos kūrinius kritikuoti. Gale Dobilas pats pareikšdavo savo nuomonę
tiek kūrėjui, tiek ir kritikams.
Nenuostabu, kad tos Dobilo sukurtos ir daug metų vairuojamos kuo
pos dalyviai puošia jau šiandien mūsų literatūros lapus.
Stebėdama Dobilo veikimą, kaskart didžiau įsitikindavau, kad jis ne
veltui Alsungoj darbavosi, knisdamasis filosofų raštuose, ir ne veltui kėlė
Kanto galvojimą, — to Kanto, kuris aukščiau už visus žmogaus ypatumus
iškelia gerą valią.
Protas, galvojimo lankstumas, narsumas, nuoseklumas, talentas, — sa
ko Kantas, — tai vis puikūs temperamento ypatumai, bet, jei tiems ypatu
mams nevadovaus gera valia, jie gali ne tik niekais virsti, bet net žalingi
tapti.
Ypač žmoniškumas, rodomas net vaikams, liudijo, kaip giliai Dobilo
širdy buvo įrašyti Kanto kategoriškojo imperatyvo dėsniai, kurie įsako
gerbti kiekviename jo žmoniškumą, neišskiriant paties savęs, ir niekados
nesinaudoti kitais kaip įrankiu, nes niekas nenori prieš savo valią sau ne
malonių pareigų eiti.
Gausios mokytojų-draugų ir mokinių ašaros lydėjo kun. J. LindėsDobilo grabą į amžinąją poilsio vietą.
Jd nuopelnai, kaip rašytojo, mokytojo ir menininkų auklėtojo, ras
pelnytą minėjimą mūsų tautos istorijos lapuose.
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Iš gimnazijos į katedrą jo išlydėti susirinko visa gimnazija, bet laido
tuvių procesijoje, dėl didelės žmonių spūsties ir žiemos šalčio, tedalyvavo
tik vyresniųjų klasių mokiniai. Su didelėmis iškilmėmis jis buvo palaido
tas naujose Panevėžio katedros kapinėse, į kurias kiekvienais metais,
septintokams gimnazijos raktus perdavę, prieš egzaminus tiesiog iš gim
nazijos kiemo vykdavo abiturientai aplankyti buv. direktoriaus kapą,
prisiminti, pagerbti,, pasisemti jėgos ateičiai iš jo kūrybingo lietuviško
gyvenimo. Ta graži tradicija išliko iki pat bolševikmečio ir šiandien a. a.
Julijono Lindės-Dobilo šviesus prisiminimas gyvas jo buvusių mokinių
ir auklėtinių širdyse.
Panevėžys, prisimindamas a. a. Lindę-Dobilą, jo vardu pavadino vie
ną gražią miesto gatvę, gi Panevėžio berniukų gimnazijos garsioji meno
kuopa, apie kurią plačiau užsiminė Br. Raila, buvo pavadinta LindėsDobilo vardu ir ji išsilaikė iki pat bolševikmečio, gal nedavusi mūsų raš
tijai tiek iškilių rašto žmonių, kaip kaimyninė Biržų gimnazija, bet su
brandinusi kultūringus inteligentus, dvasinės kultūros žmones.
Kai Lietuvai atėjo liūdnos okupacijos dienos, lietuviškoji skaisčioji
Dobilo dvasia vėl atbudo mokinių širdyse. Kas neprisimena tų patriotinių
demonstracijų 1940 m. per Vėlines, kada, NKVD siaučiant, Panevėžio ka
tedros kapinėse, kur palaidotas Lindė-Dobilas, susirinkusi minia mokslei
vijos traukė lietuviškas giesmes ir himnz, ir, su vaškinių žvakių pleve
nimu bei krintančių lapų šlamėjimu, viešai skelbė, kad lietuviškoji dva
sia gyva, kad ji laukia laisvės dienų. Ir paskutinės žinios— 1947 m. Pa
nevėžio gimnazijoje, kur kadais direktoriavo Lindė-Dobilas, po trijų rau
donosios okupacijos metų, dar nebuvo komjaunimo kuopos. Tai žinia, ko
kius tvirtus patriotus išaugino šviesusis rašytojas ir pedagogas LindėDobilas.
Vienas iš labiausiai išgyventų jaunystės laikų įvykių bene ir bus Pa
nevėžio berniukų gimn. direktoriaus rašyt. Julijono Lindės-Dobilo mirtis
ir laidotuvės.
Kai įstojau į Panevėžio berniukų gimnaziją, jos direktoriumi buvo J.
Lindė-Dobilas. Žemesnėse klasėse jis nieko nedėstė, tad ir neteko jo pa
žinti kaip mokytojo. Mes, jaunesnieji, iš tolo matydavom direktorių kori
doriuje, girdėdavom jį kalbant minėjimų ir iškilmių metu. Aukštas, pra
žilęs, išbalusio veido bet tokių gerų, ramių, tėviškų akių. Kažkaip ir mes,
jaunieji, direktorių laikėm didžiausiu autoritetu ne iš baimės, bet vien iš
pagarbos. Ar koridoriuje, ar klasėse pagavęs beišdykaujančius mokinius,
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Petro bažnyčia Panevėžyje ir Nevėžis pavasario potvynio metu 1932 metais.

Lindė-Dobilas nepakeldavo tono, drastiškai nerėkdavo, o tėviškai perspė
davo, pamokydavo. Tai buvo tikras pedagogas.
Kaip šiandien prisimenu 1934 metų gruodžio pirmąsias dienas Pane
vėžyje. Taip netikėtai po Panevėžį pasklido žinia, kad direktorių LindęDobilą, pirtyje besimaudant su mokyt. J. Vitkausku, ištiko kraujo išsilie
jimas smegenyse. Netrukus, gruodžio 2 d., jis mirė. Visas Panevėžio mies
tas paskendo gedulo ženkle. Ašaromis pasruvo jo auklėtinių — Panevėžio
berniukų gimnazijos mokinių akys, netekus tėviškojo direktoriaus ir auk
lėtojo. Liūdėjo visa Lietuva pirmojo lietuviško psichologinio romano au
toriaus, literatūros kritiko ir meno filosofo.
Karste pašarvotą direktorių pirmiausia pamatėm jo bute, gimnazijos
kieme. Kaip kunigas, violetiniuose liturginiuose drabužiuose pašarvotas,
gulėjo jis ramus, gal dar labiau išbalęs. Prie jo budėjo mokytojai, o pro
karstą vienas po kito, su dideliu gailesčiu širdyse, ėjo jo auklėtiniai —
Panevėžio berniukų gimnazijos mokiniai.
Gimnazijoje buvo pertrauktas mokslas, nutilo muzika ir juokas, visų
jo mokinių uniformas perjuosė gedulo juostelės.
Kitą dieną direktoriaus palaikai iš jo buto buvo perkelti į didžiąją
gimnazijos salę, kur vykdavo gimnazijos meno kuopos susirinkimai,
kur direktorius, gyvas būdamas, pabėrė tiek daug gilių minčių literatūros
ir meno klausimais, kur jis brandino busimuosius inteligentus nepriklau
somos Lietuvos ateičiai. Visi gimnazijos mokiniai nuo direktoriaus buto
ligi gimnazijos durų sudarėm špalerius, o mokytojai nešė direktoriaus
karstą. Prisimenu rusų lotynistą mokytoją Sokolovą, vokietį gimn. vice-
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dir. Liudvigą (karo metu žuvusį prie Varšuvos), artimą Lindės-Dobilo
giminaitį kalbininką P. Būtėną, J. Janulionį ir daugelį kitų. Ir pravosla
vas, ir evangelikas, ir katalikas, ir indeferentas su pagarba ir liūdesiu
nešė kunigo, direktoriaus ir rašytojo palaikus.
Lindė-Dobilas Panevėžio gimnazijos salėje išbuvo pašarvotas bene
porą dienų. Prie jo budėjo mokytojų ir mokinių garbės sargyba, gi, tur
būt, visas liūdintis Panevėžys paskutinį kartą praėjo pro jo karstą. Anais
laikais tokio masto rašytojas ir filosofas, kaip a. a. Lindė-Dobilas, žmonių
buvo aukštai vertinamas ir kas gi nenorėtų jam atiduoti paskutinės pa
garbos.
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(Ištrauka iš Lindės-Dobilo romano)

Dar kunigėliui bešnekant, pasigirdo ant takelio nuo klebonijos sun
kus, smarkus žingsniai. Visa kompanija po obele ant suolelio sužiuro.
— Apie vilką šnekame, ot jis ir yra! —tarė pirmutinis svetys kunigėlis,
išvydęs besiartinant greit prie jų dekaną, kurio stačiai žvėriškos akys, ju
dėjimas ir visa figūra liudija, jog jis neišsakytai sujaudintas. Ir dar koks.
Dekanas žvilgterėjo piktai į viršaitį ir kunigą ir. įspyręs savo baisias
akis į kun. Gumbelevičių, tarė:
— Proboszcz, pandobrodziu, pozwala sobie žarty robic ze mną. pandobrodziu. .. Czy wiadomo bylo jemu, že dzis mają. pandobrodziu. urządzic
tutaj skandal? . . i dlaczego, pandobrodziu. trzymal to w sekrecie? Niech
mi będzie laskaw pojasnic. dlaczego to w sekrecie. pandobrodziu? Wielce
proszę szanownego pana zechciec mi pojasnic. pandobrodziu. dlaczego to
zechcial trzymac w sekrecie i mnie nic o tern nie mowil?
— Ar aš nesakiau? — šnipštelėjo linksmasis kunigėlis, prisikišęs Bajoriūnui prie ausies. — Kaip arkliui, kad šiltą geležį po uodegos pakiši.
— Dlaczego to w sekrecie. pandobrodziu? — kalbėjo prispyręs dekanas
vis į senelį žiūrėdamas. —Czyz by juz. . . —Tuo tarpu senelis, taip netikė
tai užkluptas, sumišo, pribėgęs pabučiavo dekanui į petį ir tylėdamas žiū
rėjo į viršaitį ir kunigėlį, lyg kad norėdamas jų klausti: o dabar, ką daryti.
— Nie bylo kiedy — paaiškino jis šiek-tiek atsikvošėjęs, vėl dekanui į
petį bučiuodamas. — Ksiądz dziekan dzis zrana przyjechal. Nie bylo kiedy...
— Tak, pandobrodziu, nie bylo kiedy, a z tym facetem. .. žvilgterėjęs į
Bajoriūną, pridėjo dekanas — to bylo kiedy cale nabozenstwo, pandobro
dziu, naradzac się. Istny smiech! I ja sam tu bylem. ..
— A tu iškur? — paklausė jis staigiai Bajoriūno: —Klebono, pandobro
dziu, pamocnikas? .. . Kartu rodavojatės, o man, pandobrodziu, nieko nesa
kote. Gal eisite kartu su procesija to velniuko susitikti, pandobrodziu?...
Peklos smalės, pandobrodziu, jau pririjai. Visas raudonas, pandobrodziu...
prilakei? Prilakei? Sakyk, prilakei?
— Šiandien bažnyčioj geresnių raudonumų buvo — atsiliepė svetys ku
nigėlis.
— Wielce proszę, pandobrodziu, szanownego pana nie wtrącac się w
nie swoje rzeczy! To istna impertynencja, pandobrodziu! Chamstwo, pan
dobrodziu, godne... godne...
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— Wielce przepraszam szanownego księdza dziekana za te istne chamstwo. bo po szlacheku ja nie umię. .. kijem w glowe. ..
Pasakęs tai kunigėlis nusigręžė. Dekanas nieko neatsakė, bet iš jo
truksiančių, atsikišusių žandų, baisių akių ir viso veido išsireiškimo buvo
aišku matyti jau nebežmoniškas įnirtimas. Palikęs kunigą, užpuolė jis ir
vėl ant Bajoriūno ir išliejo čia visą savo pikti.
— Užprašėte velniuką — tarė jis tivai ištiesęs ranką ir pirštu rodydamas
į viršaitį. —Bažnyčios jus negalite pastatyti, pandobrodziu, vyskupo neuž
prašote, viskas pas jus sugriuvę, pandobrodziu. Dievo namai, kaip kiaulidė,
pandobrodziu... Jus sau velniuką užprašote, ot kas! . ..Jog Dievas be rei
kalo. pandobrodziu. nekoroja. . . Už griekus vis tas. už lakimą tos pekliš
kos smalos, neklausimą bažnyčios šventos, skaitymą bezbažnių raštpalaikių. pandobrodziu. išnevožijimą dukaunų asabų (hm! — pasigirdo nuo ku
nigėlio) už klausimą, pandobrodziu. ką visokie valkatos bliuznija! ot už ką
Dievas koroja! ... Žinai, kas tu esi?!
Bajoriūnas dabar nieko nežinojo. Neišsakytai staigus ir taip nuož
mus dekano užpuolimas be mažiausios priežasties ant žmonių, kurie, ro
dos, niekuom nebuvo kalti, atbulai, visa širdžia troško to paties, ko ir de
kanas— apginti nuo priešų bažnyčią, taip smarkų padarė į jį įspūdį, taip
jam galva apsisuko, jog jis ištikro nežinojo, nei kas jis yra. nei kas su juo
ir aplink jį dedasi. Jis stovėjo, nulenkęs galvą, ir nieko neatsakė.
— Esi krikščionis katalikas, pandobrodziu—nuleizdamas žemyn savo
ranką su atkištu pirštu paaiškino dekanas. —Krikščionis katalikas, pan
dobrodziu, ot kas tu esi! pandobrodziu! O krikščionis katalikas turi kraują
pralieti už savo geriausiąją motiną, bažnyčią šventą! — iškėlęs, jau kaip ir
dėl to, truputį per augštai savo stivąją ranką su atkištu pirštu, suriko ne
svietišku balsu dekanas: Kraują! pandobrodziu.
— Na, kad tik į dangų neįlėktų.. . — suburbleno ir vėl svetys kunigėlis
—dar paskui gali būti mums bėda...
— Skaitei gyvenimą mūčelninkų?. .. pandobrodziu. Matei, kokias jie
mūkas kentėjo už savo motiną bažnyčią šventą? Matei?
Bajoriūnas tylėjo.
— Kas nenori kentėti taip už bažnyčią šventą, pandobrodziu, kaip mūčelninkai, tas nėra jos vertas — tęsė dekanas. — Nėra vertas, pandobrodziu,
vadinties sūnumi jos! Tas degs, pandobrodziu, kartu su liuciperu ir tais
liuciperiukais, kurie dabar bažnyčią šventą persekioja! . . . Jiems nepatin
ka, kad bažnyčia šventa, pandobrodziu, moka žmones ir veda juos į išga
nymą, jie nori traukti juos sykiu su savim, pandobrodziu, pas savo tėvą
liuciperį. Ir nutrauks jus visus! ... pandobrodziu, kurie jų bliuznierstvų
klausote, o bažnyčia šventa karaliaus, kaip karaliauja. Jos pragaro vartai,
pandobrodziu, nepergalės... — Tai pasakęs, kaž-kodėl dekanas staigu atsi
minė. Jau ir taip nekaip gudri jo mina pasidarė visai kvaili; jis lyg kad
su baime apsidairė aplinkui. Paskui truputį patylėjo, linkterėjęs, žinoma,
savotiškai, aristokratiškai pasakė:
— Dowidzenia panom! — ir apsigręžęs, greit nuėjo klebonijos linkui.
— Laimingos kelionės! —tarė linksmasis kunigėlis. —Matysit, kad mes
jo tiek ir teregėsimi
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— Nu, idiotai, tu idiotai vienas! —turėdamas delną prieš save, tęsė ku
nigėlis. — Kodėl gi tu to savo pamokslo bažnyčioj nepasakai? Tenai, tai jis
varo tą savo asilą, o čia, matot, koks auksaburnis. Tečiau, antgalo, nusi
gando!— gardžiai juokdamasis pridėjo kunigėlis: —Matėte, kokią kvailą
miną jis padarė ir aplinkui tik dairosi,, dairosi. Mat jau vilko būdas, kaip
pasileidžia, ir nebegali susiturėti, o paskui baisu. Matyt ir zuikio nemažą
dalią turima... Tai ko jus taip stovite nusiminę? Klebonai! Nežiūrėk į tą
žvėrį! tegu jis sau siunta! Ką gi jis padarys!
Senelis atsiduksėjo giliai ir tarė:
— Oi padaryt tai padarys!... jis mus sugubys!... Sugubys! Sugubys?
Kam reikėjo taip jį užgauti! Jis ir tave sugubys!.. .Jaunas esi! ... Nepa
žįsti gyvenimo! ... Sugubys! Matysi, matysi, kaip sugubys! ...
— Trauk jį velniai! — raudonuodamas atsakė kunigėlis:—Ką jis man
gali padaryti? Jei iškels iš to idioto dekanato, tai būsiu tik dėkingas.
— Matysi, matysi! Nepasigailės jis nieko! Jau kad jis užsisės ant kaklo,
tai tikrai sugubys! ... Jaunas esi! ... nepažįsti gyvenimo, o su tokiais rei
kia atsargiai. Kuo toliausiai nuo tokių!... Ir pats nesuprantu — atmainęs
toną, nusistebėjo senelis: —Ko jis nuo manęs nori?! Už ką jis taip be pa
sigailėjimo mane persekioja? Galvoju, galvoju, galva pradeda sukties,
bet suprasti negaliu! Gal dėlto, kad apie mane tie paleistuviai gazietose
parašė, ar ką?... Bet ir jis pats taip-pat kalba, kaip ir aš senobiškai.
Taip mus mokė, taip ir kalbame... kur dabar senas būdamas beišmoksi? ...
O bažnyčioj ar be vyskupo žinios nieko nemožna atmainyti. Tada jau
dekanas tikrai sugubytų. Nesuprantu, ko jis iš manęs nori Kodėl jis taip
be pasigailėjimo mane persekioja!...
— Ko čia klebonas tokio gyvulio žiūri! By tik gavo prisikabinti, ot ir
persekioja! ...Kitų bijo... tyloms kanda. Važiuoja skųsti vyskupui, o čia,
matyt, nori prisotinti savo gyvuliškus instinktus. O gazietų jis lietuviškų
neskaito. Vadinamus mūsų korespondentus jis pats keikia ir kitaip, kaip
piemenimis nevadina, o už „macną“ ir „nesmertelną“, tai jis ne savo, o jau
kitų, visą tuziną galvų padėtų...
— Tai ką jis taip persekioja? Prieš žmones mane niekina, žada išvaiky
ti. .. Kaip man žmonėms į akis žiūrėti? kaip juos barti? mokyti? kad mane
už nieką laiko... Dieve Dievulėli! Valia Tavo šventa! Bet, rodos, tiek iš
kentėjęs žmogus, to neužsitarnavau.
— Už gazietas, tai — ne, bet jis kitą priekabę rado... Ar Kuprevičius
nieko nesakė?
— Nieko.
— Ar nesakė, kad jis kartą šioką dieną buvo įėjęs į bažnyčią?
— Tą sakė.
— Daugiau nieko?
— Nieko. Sakė, įėjo į bažnyčią, apsidairė; — jis prašęs į kleboniją, bet
nesutiko ir išvažiavo.
— Daugiau nieko?
— Daugiau, rodos, nieko.
— Ot čia ir yra visos priekabos. Žinai? klebonas kaip jis važiuoja pa
sivažinėti? .. pats atsisėdęs už vežėją, vadeles rankose ir švaitosi botagu,
kaip tikras kučeris... O! jam kučeriu reikėjo būti!... būtų buvęs geras...
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Kaip jis čia per tas pelkes atsidangino ir įmaklino į bažnyčią. Rado cimboriją atvirą, o Kuprevičius ten apie ją kalinėjęs.
— Jis mane sugubys, jis mane sugubys!—imdamas už galvos sielvar
tavo senelis: —I grabą jis mane įvarys.
— Kaip jis apsakoj o, kaip jis laužėsi, kaip kriokė per atlaidus pas mus
atvažiavęs. Aš
j maniau, kad jis pasius. Esą,. tai „horrendum“... zwlaszcza
w naszych czasach... Švenčiausiasis sakramentas cimborijoj, o į ją įlindęs
Kuprevičius ir meistravojęs. Tai esąs kriminalas, už kurį ir svietiškas teis
mas baudžiąs, tai šventvagystė, į Sibiriją už tą siunčią.
— Jis mane sugubys! sugubys! —pertraukė apsakojimą senelis:
Kun. Julijonas Lindė Dobilas

Lindė-Dobilas

Pal<an9°je
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KUN. LINDĖ-DOBILAS

(Ištrauka iš nepr. Lietuvos „Trimito“ 1933 m. vasario 1 d.)

Šiandien, palyginti, gausioje mūsų grožinėje literatūroje esama vi
sokių rūšių ir turinio veikla. Kitaip buvo prieš didįjį karą. Tada teturė
jome tik keletą originalinių dramų, tik kelioliką poezijos rinkinėlių ir
tik vieną kitą romaną.
Kun. Julijonas Dobilas-Lindė buvo autorius pirmutinio lietuviško
jo romano — „Blūdas“. Pirmutinis romanas buvo kurį laiką vienintelis,
kol iš spaudos pasirodė daugiau.
Kun. J. Dobilas-Lindė gimė 1872 m. pabaigoj Dovydų kaime, Jo
niškėlio parapijoj. Jo tėvas buvo pasiturįs ūkininkas. Iš pradžių jisai
mokės namie ir Joniškėlio dviklasėj mokykloj. Bet dėl nesveikatos
mokslą turėjo nutraukti. Namie dar kiek pamokytas, jis buvo išvežtas
pas dėdę kun. T. Paltaroką, klebonavusį Kuldigoj (Latvijoj). Čia
busimasis rašytojas išbuvo šešerius metus, išmoko latviškai ir vokiškai,
bet bendrojo mokslo tik 4 klases teišėjo. Dar kiek pasimokęs, J. Lindė
įstojo į Žemaičių kunigų seminariją, kurioj besimokydamas parodė fi
losofinius gabumus.
Pabaigęs 1898 m. kunigų seminariją ir įšvęstas kunigu, jaunas Lin
dė skiriamas vikaru ir filialistu į Latviją: Šimbarką, Pilsbarką ir kitur.
Livenberzene trejus metus jis išbūna klebonu. Iš ten keliasi į Varnius,
kur ilgesnį laiką gyvena. Būdamas Varniuose, J. Dobilas-Lindė parašo
ir išleidžia savo romaną. Kadangi romane be kitų asmenų liečiami ku
nigai, tai, „Blūdui“ iš spaudos pasirodžius, autoriui teko patirti nema
lonumų iš savo kolegų pusės. Jis iškeliamas Ilukšton vėl kamendorium
ir kapelionu, o iš čia, kilus karui, patenka į Ekaterinoslavą.
Grįžęs po karo, 1918 m. vėl buvo paskirtas klebonu į Šimbarką.
Dar po poros metų meta klebonavimą ir imasi pedagogikos. Nuo 1927
metų, J. Dobilas-Lindė yra Panevėžio gimnazijos direktorium.
Kun. J. Dobilo-Lindės literatūros kūryba pasižymi staigumu ir min
čių originalumu. Iš tikro reikėjo turėt daug energijos ir patvaros ir ne
menko gyvenimo patyrimo parašyti pirmajam romanui, budinančiam
ne istorinę praeitį, bet anuomet tebegyventus laikus. „Blūdas“ vaizdžiai
parodo 1905 metų Lietuvos būtį.
Kitas J. Dobilo stambesnis veikalas, tai drama „Širdis neištūrėjo“.
Joje taip pat matomas psichologizmas ir mokėjimas žmonių būdą ir po
elgius analizuoti.
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Iš aktualinių J. Dobilo straipsnių labiausiai įsidėmėtini du: apie
reikalingumą mums lietuviško renesanso ir polemika — ar paseno Tenas?
Pastarajame jis tikina savo oponentą (prof. J. Eretą), kad šaltas protas
kūrybai netinka, kad pasauly yra tik dvi pagrindinės kūrybos kryptys:
• realizmas ir romantizmas, kad religija ir kūryba viena kitai nėra prie
šingos ir kūryboj negali vyrauti nei idėja, nei tiesa, bet joje pirmą
vietą turi užimti žmogus.
Tos mintys yra tikras kelrodys tam, kas J. Dobilo-Lindės grožinius
raštus ima skaityti. Tuose raštuose iš tikro pirmą vietą laiko užėmęs
žmogus, o per jį — visur matomas žmoniškumas.
Minėdami gerbiamo autoriaus 60 metų amžiaus sukaktuves, o jo
pirmojo stambaus veikalo — „Blūdo“ 20 metų iš spaudos pasirodymo su
kaktuves, su džiaugsmu pažymime, kad J. Lindė-Dobilas yra vienas žy
mesnių mūsų tautiškos ir šauliškos visuomenės veikėjas. Už nenuilsta
mą darbą toj srity J. Dobilas-Lindė apdovanotas „Šaulių Žvaigžde“.
Linkime gerb. jubiliatui laimingo darbo ir sėkmingų vaisių literatūros
kūrybai.

MIRĖ KUN. LINDĖ-DOBILAS

Kaunas. — Gruodžio 1 d. Panevėžyje staiga mirė žymus Lietuvos pe
dagogas, rašytojas ir filosofas Kun. Lindė-Dobilas. Velionis paskutiniu
laiku buvo Panevėžio gimnazijos direktorius. Tai tylus, kuklus, visų
gerbiamas ir mylimas žmogus. Be kitų darbų, jis Lietuvos visuomenei
buvo plačiai žinomas, kaip vieno pirmųjų ir didžiausių Lietuviško ro
mano „Bludas“ autorius.
Šalę savo literatinio ir pedagoginio darbo, velionis gyvai domėjosi
ir kiekvienu Lietuvos kultūrinio gyvenimo klausimu. Jis dalyvaudavo
gausiuose kultūriniuose suvažiavimuose, kuriuose įvairiais klausimais
skaitydavo paskaitas ir darydavo pranešimus. Būdamas taip užimtas
pedagogo ir literato darbu, velionis dar sugebėdavo surasti laiko ir vi
suomeniškam, organizaciniam darbui. Jis buvo šaulys, Vilniui vaduoti
sąjungos narys, Panevėžio miesto Tarybos narys, labdarybės veikėjas.
Daug įvairiais klausimais velionis rašydavo Lietuvos laikraščiuose ir
žurnaluose. Kun. Lindė turėjo vieną, taip retą, savybę: partijinė politi
ka jam buvo nepakeliui, jis jai stodavo skersai kelio; jam rūpėjo visa
Lietuvių tauta ir jos labui visą gyvenimą dirbo. Už tai Lietuvoje velionį
visi gerbė ir mylėjo. Kun. Lindė Gruodžio 4 d. palaidotas Panevėžyje
valstybės lėšomis. — Tsb.
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Foto ir meno montažas J. Tamulaičio ir dali. J. Paštuko
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