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Katalikybės pakilimas Vakaruose ir jaunimo 
rolė jame

„Pasaulis rodėsi Kristum ’atsibodęs ir galėjai manyt Kri
stų pasitrauksiant ’atgal arba jį esant nugalėtą. Tačiau ... iš
girsti kitokių kalbų. Modernioji mintis grįžta į Kristuj/ ir 
Kristus ima rankon Valdymo VadžiasA Tūlas dirba šiam gno- 
menini priartint. Sakoma, k'ad tą dieną, kai šis iatgjmimafer 
pasibaigs, neramios gialyos bus radusios šviesą ir ramybę?4

Šituos 'žodžius rašė) 011 ė[-L a p r u ne, giliai tikįs filosOi- 
fas iš kritingųjų Prancūzijos katalikybės laikų, 1899 m„ tt. y. 
tokiais laikais, kada katalikybės aušra dar t-ikf buvo praHėf- 
jusi rodytis. O kaip šiandien? , - *

šiandien daugelis kalbfeį apie.’ katalikybės renesancą (a$T \ 
gimimą). Jie sveikina naują pasaulinės Bažnyčios dieną, ku
rios jie ilgai ir dažnai bfaam ingai buvo lahkę. Kiti bauginiaiša 
istorijoj ultramontanizmo2) vilnies ir ragina spirtis. Vienas 
šaltas, nešališkais įstebėto j as ,s sutraukdamas savo pažiūras 
del konfesijų "padėtieįstpo pasaulinio karo, išreiškė jas,! tąrši 
kaip kokį biržos pranešimą; j i š, būtent, rašė, kad katalikybė 
esanti turtingesnė; ji esanti Amerika konfesijose, josi vay 
liūtą stovinti aukščiausiai. y .

Nuostabus yra k u 1 t<ū r in ės k a t a 1 i k y b ė s j ė g: o.<s* 
įvertinimas, iš karo gimusiame ^a^auiy. Prancūzijos atstovų 
rūmuose buvęs niinisterių pirmininkas Brijandas, valstybės 
ir Bažnyčios perskyrimo įstatyčio atgailaująs’ tėvas,, vikrios 
parlamientinė.s inter vedei jos buvo priverstas prisipa
žint'. „Šios šalies katalikybė yūa. tampriai susirišusi Su visa 
Prancūzijos isterija ir yra ne vien!a(s garbingas! puslapis, kurį 
reik įtraukt į knygas jo tn.aud^iL“ ' - !

Kite j pusėj Peino didelio protestantų vardo turėtojas 
Fridrichas Curtius, s varstydami naują vokiečių konstitu- 
tuciją iš bažnytinės politinės pusės, konstatuoja: „Kfefstprieš 
metus būtų tikėjęs, kad vokiečių respublika taip konservai'

J Šio rašinio pradžiai akstiną ir minčių davė advokato, teisių daktaro L 
Š n e. 1 e r i o referatas, skaitytas pereitais metais Šveicarijos katalikų kongrese 
Friburge, apie šių dienų katalikybės pakilimą.

2) Taip pykdami vadina katalikybę jos priešininkai, todėl kad "katalikų 
Bažnyčios vyriausia valdžia yra Ryme, Italijoj, taigi ultra montes — anapus kalnų,



tingai ii- kartu taip laisvingai išspręs daug ginčijamą v aisty-' 
bes ir Bažnyčios, santykių klausimą! Tai yra katalikų Bak-- 
nyčios 'trijumfas. Ji '.pasirodė esanti tokia galybė, kuri įgali 
nugalinčiai is,ocialdemokria(tijai parodyti jos vyravimo, ribas. 
Tai yra vokiečių konst i t u ei josi darbo pasaulinė istorinė 
reikšmė.“

Tokioms, atmainoms sukelti reikėjo išdidžių dinastijų suį- 
dūžimo ir raudonojo tvano antplūdžio. Gal būtį dabar ir bai
liuose katalikų feluogsniuose; teisingiau įvertins: Bažnyčios.. 
kultūrinę galybę ir geriau sugebės' panaudot jos valstybę, pa;- 
laikanči as vertybes.

Si Bažnyčia karo /audrų sūkury tyliai padėjo savo organi
zacijos baigiamąjį akmeni. 19,17 in., S-ekminėmiS' j it paskelbė4 
savo kanoninių, teisių kodeksą (Ood[ejx Juris Canonici)/ Tuo; 
ji atoaigė dešimčių metų darbus4 jir įvykdė šimtų mėtų JuriA' 
dinę viltį. Iš ,to atsirado įstatymų knygos! tokios plajčitos
reikšmės, kaip platus yra pasaulis. __

Ši Bažnyčia nuostabiai urnai susiorijentavo; naujoj Euro
poj. Žinoma, karas pradarė ir jau žaizdų* Sudužo viena! senia 
katalikų valstybė /(Austrija^. Bet jos griuvėsiuose, nepai
sant visų (sunkenybių, rodosi besiplęčiąs’ džiuginantis bažny
tinis jgyvenimas. Susiplaišė taip put ir. valstybė, kuri,; savo 
cezaropapizma buvo paveldėjusi iš senosios Bizanrijos, bandė 
konkuruot su B omą (Busįja). Bagialiau, nugriuvo dinastija, 
davusi vyriausiąjį vyskupą (suminus episcopus) kitai didėlei 
valstybei ir net už jos sienų '(Vokietijos). Visa tai pęjsaulli/o. 
Bažnyčiai atidaro' naujų perspektyvų.

Tuo p ačiū laiku nesitikimai išsiplėtė diploiu'aVinė liymo 
akcija. Vėl užsimezgė nutrukę ryšiai su BPa.’t'ėūzija ir Švei
carija. Ir jei šiandien a/ngįlų ąaksų pasaulis, rodosi* imą ybį- 
daur, pasaulio istorijoj, ta,i su pasitenkinimu galimai atmintų 
kaip gausingai plečiasi katalikų Bažnyčia Anglijoj bei jos 
kolonijose ir Juiigiinėj Amerikos valstybėj. Pasaulio k^rų 
mieto popiežiaus Benedikto XV mirtis ir jo papediiiinlko )Pip 
jaus XI išrinkimas įvyko nesitikėtuose geruose santykiuose 
Bažnyčios su Italija.

Iš neutralmių pasąulidi karo valstybių Ispanija, Olandija 
ir Šveicarija davė Bia'žnyčiai vertingų, atramo punktų.

Taip tat ir naujialme pasauly, koks jis išėjo iš didžio jb 
karo, Bažnyčia pasiliko savo pačios mainuos. Ji'ir šį skaudų, 
istorijos bandymą išlaikė tvirtai iii teikdama palaimos, kaip 
kad ir anąjį-prieš pusantro tuksiančio metų tautų grudimbsi
laikotarpį.

Bet tai butų tik pusė laimėjimų ir tai tokių, kurie/ ne;-' 
galėtų teikt Bažnyčiai tikro džibugsmo, jei jie: apsirėžtų .tik
tai išviršine pušie. Svarbiau yra ir daugiau žada r <e 1* i g’ i 1 ■ 
n ė s g y v a ti o s p a k iii m a s t a, u tų i r? a t s k i r ų ,a si m e n ų 
g y ve n im,'/e. • MiiSįų dienu karalikybes renesansui cliajrak’-.
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terlnga, kad jis prasidėjo iš vidaus gyvatos. Įdomiausių, pa
stabų šią j a kryptimi leidžia padaryt Prancūzija, Tenati, 
kur žmonių atkrikščioninimas buvo plačiausiai varomas, kur 
garsiausiai didžiuotb^i atejistinė respublika, dabar bene gi 
liausiai eii t rjeliginio gyvenimo atgimimas.

Atsiminkim bevilti tuštumą! 8CfJų metų prancūzų .Uva
šios gyvatoje — tuosius naturalizmb, determinizmo, diletbni- 
tizmo ir tolygių izmų laikusĮL R.enano ir Teno gadynę! Švie
suolių pasaulis gyveno didelėj proto netvarkoj, kūli pi kartų 
pastebėjo Liudvikas Bertrandfap, — iii turėjo iš to pasimė
gimo. „Mano generacijos' jaunimtit“, —■ rašo jis* — „šių anar
chija. laiko kaipo elegancijos viršūnę; mes' piafcpyFėml i šalį 
visas idėjas, visus jausmus, kurie gali laikyt tau tesi ir visuo
menės gyvybę; — bei doroji nei išminty! nėra tikrybės;.“' Į7 
vyraujanti, radiklalinė sįnovėi politikoj ir mbkykloj nješę šita 
pakraipą į plačias minias.( Tai buvo Voltero demokra
tizavimas!

Apie 90-sius metus, prasideda pirmieji priešingosį srovės 
pradai, vedami Bourget’o,. de' Vogue, Brunetiėre’o. CKfekyjo 
šimtmečio pradžioj, pačių Combes’o valdžios metu, šis! dvtfši'- 
nis krypsnis didėja. Kibliausios' dvasinės. tafutos gyvatoj 
galvos, kaip Claudel, Francis' Jamines, Bertrandas rado, ke
lius į Bymą; ir vėl pažyminga, kokių gilių akcentų paidarlt 
šie atsivertimai ir kiek jie apreiškė gausingo vidaus gyvė-t 
nimo. - t

Bet ne vienoj Prancūzijoj reiškiasi ši plėtotė, Gerai, yra. 
žinomas katalikybės re n e siaus aš A ūgli j o j; jis prasidėjęs 
jau nuo dešimtmečių bĮet. dar. ir šiandien rodo puĮi’kia’uisuų 
žiedu. Atsiminkim Bekertą Hugh’ą, Bensonkp Anglijos anjg- 
likmų pi imo sūnų, arba G. K. Cliesterson^ąJ kurs, rodsį, dar 
nepadarė paskutinių išvedimų, bet reiškia visai katalikišką 
ideologiją.

Čia reik prikergti ir I tai i j a. Koletais još literatų aĮsi- 
grįžo į katalikišką slavo šalies! sielą, Naujausias ir į domiau - 
sįas atsivertėlis yra Gioįv’anrji Papįhi, kurio „Storia di • Grį
sto“ pe- keletą savaičių paplito 40 000 egzempliorių; šiomis' 
Kristaus knygomis jis nori atitaisyt shVo pirmiau sklei'stĮąs’ 
antikrikščioniškas huomonęs. Tai yr.'a tikrai gadynė, del ku
rios platiems šluoksniams tinka Paiskalio žodis: „Tu. mantęs 
neieškotum, jei nebūtum' jau manę radęs.“

šis judėjimas taip pat eina ir karą, pralaimėjusiose šafl|yfs|e.
❖ ❖

Kerėdamas šiame dvasiniame Judėjime surast charakte
ringą momentą, tai užtiksi' jautų imą. Beveik visur j 1st 
stovi to judėjimo prieky. . -

Tikrai sakant, tąs nėra naujiena. Jau visą J 9-j į šimt
metį taip būta, ir Prancūzijoj' šią gądynę teisėtai pąvadinn^ 
„jaunime amžių“ (le sieole des Jeunes). Tik! atsiminkim;’ka
talikybės renesanco judėjimą Prancūzijoj. Jau pirmą pra->. 
eito šimtmečio trečdalį ten prasidėjo tas judėjimai, ątstovau'-
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■jamas I.akordero, Mont'ajamberto ir Ozanamo, Jie visi buvo 
savo gadynės jaunimb. kilniu'nsi atstovai. Lakorderui pa
vyko atvesti Bažnyčią iš „neapykiahitos į garbingą vietą“. 
Nustebusiems amžininkams jis; parodė puikų sug'f^rb.touj p 
Švento Petro ’bazilikos1 stogą, kurį daugeliui lig. tol buvo už- 
deng ęs p an t eonas.

Montelambertas tai yra tikrasis katalikų politikos ir parn 
lamentinės akcijos pagrindėjau. Juo rėmėsi ir pirmieji Vo- 
kietijosi centro politikai, kaip 'Augustas iRedcheliš per gėris.,

Ozanamas1, lšv. Vincento sąjungų steigėjais ir tuo' tipingo 
jaunime j udėjim o sukūrėjas, drauge, yra pirmasis., so ei j alinis 
klausimą priartinęs prie katūlikybės. Ir tas buvor jauį praĮeįr-» 
tojo šimtmečio trisdešimtaisiais metais. 1848 m. jis! raišė 
j ,iC o r re sp on d an t e ‘ ‘. A š reik ai au j u, k'a d 1 nes. uz s i imt u me sm 
liaudim], turinčia tiek daug reikalų ir tiek maža teisių/*

Paskutinį šimtmečio ketvirtdalį ir vėl jauninia/s pradėjo 
katalikų, judėjimą. Grafą die Mun’ą Pribaigė ąužaVėjo’ fšvei-i 
cąriįos studentų sąjungos akcija. Jis', sugrįžęs Pra^cųzijon^ 
įkūrė didelę „Asįsociacion catholique dtė ia jeunessei fraai- 
caibiė“; tai y r f tokia, organizacija, kurį prieš) karą jungė! daug 
daugiau kaip šimtus tūkstančių jaunimo' ir kurį yrą turėto jai 
naudingo sccijalinio auklėjimo Prancūzijos katalikybėj.

O šiandien ir vėl jaunimas tur Padalijamą, rolę. Abicmiis 
Peilio pusėmis impulsai yra išėję daugumoj iš[ studentų. An 
tai nuostabu ° J j į ■ "(Mj ‘ I ' ’

80:-jų 'metų dek a dien ei josi gadynė turėjo' savy kąžl ką pa
senusio. Ji slaugiausia galėjo įstengt sutveri 20 metų pesi
mistus. Dabar tiei laikai praėjo. Jaunimas persiėmė teisin
gumu Gilės /Laprune’o pasakymo, kad „action vaut plus' que 
pensėe‘ (akcija, darbūs daugiau reiškia, kaip mintis). Jis 
optimistingas, išalkęs aiškumo ir tikrumo. Viski tai! jis rado 
katalikybėje. Jis {sugrobė, pergyveno ii' iš to u* saugo j'aįuila 
karta, neberaudoliuojaĮnti pasivadini katalikais. Čia vėl pa
sirodo įdomių atsivertėlių, kaipo Renano sūnaitis Ernestas* 
Psicliari ir kiti. Apie juos kalbėsime atskirai. 1

V o k i ė t i j o j e feu A u s t r. i j a karo mietu,, o nuo to laiko 
ir revoliucijos suomaisčiuosie,- pirmiausia jajunime prasidėjo 
intensingas religinis gyvenimas'. Jau ir gimn'afcistai telkiasi 
į dideles ir dažnai labai originalingas sąjungas. Atsimins 
kim Naujosiios Vokiejtijos ir Quickborno judėjimą., Univer- 
situose iškyla naujos srovės, kaip,! antai, naujosios! .ėtudetir 
tijos’ sąjungos (Hocliląnd, Logos). Visur kuriasi katfedi'kip 
akademikų tarybos,* katalikų akadelnikų draugijų sąjungia; 
katalikų pasąiulėžvalgai laikyt plėtoja vaisingą akciją ir< se
nųjų studentų tarpe. Tai vis. nauji kellaj., naujos organizą.- 
eitu lytys; nauja dvasiai. ,Oi vėl viso pažymys — gilus redk 
gingumas, stipri vidaus gyvata.

Italijoj praeitų metų rugpjūčio mėnesy; katalikų jau
nuomenės draugija žymėjo 50 metų sukaktuves nuo, sė(vd
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draugijos įsikūrimo (1871—1921). Tuo tikslu 30000 tūks-- 
lančių jaunimo apsįlaįnjkė' Byme. Apie; šitą apsilanjkymą, tu
rėjusį gyvo -atbalsio visoj šaly,,,,Laisvės“ dienrašty; ibuvo pa
dėta šitokiu ’žinių, kurias’ čia paduodame užsienių Jauni mįo 
judėjimui pavaizduoti: '

,/Tomis dienomis {Rymas turėjo nepaprastą' reginį: 30 000 
jaunų vyrukų (mergaitės' Italijoje nedalivauja niišrose drau
gijose) .'atskiromis organizacijų kuopomis, ištiesę apiėi 3500 
.šilkinių vėliavų, perėjo: per mieslą^ apsistodami sulig? saĮvo 
dienotvarke kurioje noks’ bazilikoje; pamaldoms., Jų skaičius 
drąsūmas ir jauna energija. padarė truputį rūpesčio vietinei 
tvarkos vadovybei, kuri, pabūgus susirėmimo kMalikų. jau
nuomenės feu priešingomis partijomis, neleido atlikti didelės 
procesijos manifestacijos sekmadienį rugpjūčio 4 d. iš? Kolo- 
sėjo į Vatikaną, kur juos turėjo priimti Sv. Tėvas.

Lengva įspėti, koks a ps i Vilimas ir. nusiminimas suėmė 
jaunuomenę, susirinkusią pamaldoms į Kolos ėjų, bet raičiusią 
jį užimtą (ginkluotų jėgų. Tuometi pasidalinę į kuopas/Iš
skleidę vėliavas, giedodami šventais giesmes, šūkaudįamji. 
laikotarpiais: vi via ii Papa, nuėjo į Šv. Petrą,; kur pr.iiešaiis‘ 
didžiąsias prieangio duris: jiems, susirikį'ąvusįeins; pTaĮčįojė 
erdvėje, buvo atlaikytos mišios, neįvyk u šio S' Kolosėjuje. Pa
sidarė gyvas paveiksiąs, puikus neapsakomai, giliai įspūdin
gas, gausiai turiningas, aukščiausio savo, kulminacijos punkto 
pasiekęs per pakylėjimą, kuomet tie trys iii pusė! tūkstančįųi 
vėliavų pagarbiai žemyn nulinko paskui sukniubusius! iant 
kelių prieš Išganytojo auką maldingus' jaunikaičius, ir[/kuo
met po pakylėjimo pasigirdo iš tų kelių? dešimčių įtĮūkstančių 
jaunų krūtinių katalikų imiiąsc „mesi trokštam Dievo!“. Po 
mišių naujas iškilnus reginys, kuomet' vėliavų mišk'a/Sf sujudo 
ir ėmė taisytis procesijai aplink aikštę (piazza Ri S. Pietro), 
pro imponuojančią kolumnadą, kuri tarytum šiokioms1 iškil
mėms pirn; visa pritinka. Išsitaisię a/plinkui į tris; *grelt|iinaįE. 
eiles, giedodami arba savo kilnius obalsius kartodami, visi 
-slinko į Vatikano sodną pagerbti Šv. Tėvą, jo b[a(lsą išgirsjtV

Tai IbuVG pirmasąi kartas, kad laisvai plevėsuojančios* 
italų vėliavos gauna! laisvai įeiti į Vatikaną. Jaiunūom'enrės 
pirmininkas, commendatore Pericoli perskaitė Popiežiui pa
gerbimo adresą ir prašė palaiminimo, draugijai, laimintai jo 
pranokėjų Pijaus IX, Leono XIII ir rijaust/C Popiežiuj 
ilgoje prakalboje pasisdjkė sekąs katalikų jaunuomenės kil
nius siekius, žinąs jų ’pasistatytus gerus uždavinius/ maląs 
daug gero iš jų veiklumo ir laukiąs dar daug gei-o iš jų gerų- 
pasiryžimų. Po prakalbos suteikė apaštališką palaiminimą 
ir pasižiūrėjo, kaip visa draugiją atskiromis grupėmis! pra> 
ėjo iškilmingai pro šalį.

Pagiįžtant mieste pasitąikė smulkių nemalonių ątsi.tir 
kimų, iręs miesto tvarkos prižiurę tėjai turėjo griežtų įsakymų, 
neleisti katalikų jaunuomenei procesijonaliai eiti. Kongre-
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sistai kreipėsi per savo deputatus į valdžią iū įgavo leidlniią 
pasirodyti kaip patys norėjo ryt dieną nuo 'b'aiziiyčios Švenč. 
Motinos degli Augeli lig' bazilikos! so p ra Minerva. ProceįsijD. 
pavyko ir visiems. patiko.

Vos (pasibaigus jaunuomenės Ryme ^apsilankymui įvyko 
internacinis katalikų j’a/unuomenėS atstovų kongresas. Daly
vavo apie 25 tautų S.tsįLovai; jų tarpe,, deja.' nebuvo lietuvio.

Coinm. Pericoli atidengdamas1 posėdį parbrėžė kongreso 
tikslą , būtent: suderinti įvairių šalių katalikų jaunuomenės 
veikimą.

Taip tat jaunimas1 kruta užsieniuose.
— ijc sfs

Liet u v o j katalikų, jaunimo, judėjimo p raidžią dar visi 
atmename. Jis dar yra. tik, taip tariant; nuo, vakar diėnps>, 
nes įlai tik antrąjį dešimt met į savo gyv'a/vimą Įtepradied^. fO 
tačiau to judėjimo reikšmė netik Lietuvos katalikybei, bet 
ir besikuldamos nepriklausomos Lietuvos valstybei yra. labai 
didelė. Tuo tarpu kai nekatalikų jaunimo ‘nuėjo net ir į Lie
tuvos nepriklausomybės bei valstybės priešininkų eiles, ka
talikų jaunimas visose audrose paliko ištikimas Dievui ir 
savo Tėvynei, net savo gyvybę auk o dagias.

Tas pasiaukojąJmas darbas tėvynės nuo priešų gynimo ir 
jos atstatydinimo vėl darė įtalpos ir pačiam1 judėjimui.

Praeitų metų „Ateities“ 1-jo sąsiuvinio. 1-ine straipsnely, 
programiniame antūa^n ateitininkų gyvenimo ir darbo.^de
šimtmečiui, buvo įrašyti toki nedrąsus, daug kam1.palikę) ne;-' 
aiškūs "žodžiai: „Mūsų draugų didvyrių krauju suvilgytą/tė
vynės žemelė ima daigiu t dar nlatuj ų, ligšiol nesįreiškusių ka
talikų moksleivijos judėjimo gėlelių ir Visą judėjimą kreipia 
į naujas, dar gilesnes vėžes...“ šiandien tai jau yra virtę 
gyvenimo tikrenybe. Šiandien Lietuvos katalikų moksleivi
jos judėjimas yra jau, taip’tariant, atsistojęs ant dbiejų kojų, 
kad stipriau gyvenime atsiremtų: šiandieni tas judėjimas tur
savo aiškų išreiškimą netik vaikinų, bet ir m e rr ga<i Či ų 
gyvenime, šito krypsnio judėjimas turi savo tikslu* užkirst; 
kelią tam giliai nenormaliam, stačiai bauginančiam reiškniuL 
kurį konstatavo praeitr^nei „Ateities1“ sąsiuviny (27 pusld) 
draugas Jas'altis, Tam masiniam „išateitininkėjimui“ ypač vi. 
dūrinę mokyklą baigusį „kas ypač pafetebima drąu'gių 
tarpe“.

Taigi, Lietuvos katalikų moksleivijos judėjimais' eina ne- 
apsileisdąmas užsieniais. Daug jau mūsų, jaunime, padnu’yta, 
liet dar daugiau kilnių dajrbų ir uždavinių ‘Jaukia mūsų ne
tolimoj ateity. Taigi ateitininkai,_ —- ateities žmonlės . 
ruoškimės tai ateičiai t inkaru ai prisirengti, kad JįJjtojį 'at
eitis, tikrai būtu mūsų.

Dirbkime, o Dievas padės! ■ ■ Pr. D-
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Tiesos žodis.
(tęsinys)

Šit išeina į kiemą Sjūnu’s, jaunas ąžuolėlis, paskui- Knotak 
nėlė auginto jėlė, laužydami baltąsias rankeles). tėvelis! be 
kepures galvą nuleidęs', seselė su/ gėlių pinok stelių’ ira-nkose. 
ir jaunasis brolelis. ValfinHėlę tylu ... Šit seselė įprieimąi, 
sega gėlių pinokštelį prie brolio krūtinės ... nieiliai fpabū-- 
cinoia ir ios akyse rpafeirodo dvi jūs o s ... Bet motušė neiš
turėjo, puolė apsikabino (sūnaus kaklą ir čia pat Auktiiubo 
apalpo... •

Kiek kartų ’saulele tekėjo -ir leidosi, tiek' kartų s'us$in,-< 
ges; mėnulio veidas kas vakarėlį matė b'erynianč.ia/s; įprijet 
lango ir laukiančiais sūnelių pargrįžtant motinėles, ko!/. jos 
suvyto, kai]) Pudelis gėlėlės ... 4

Mirus Gladijui, šalį valdė- dar keletas valdovų, prie, kurių 
žmonės galėj šiek tiek atsikvėpti. Bet užvis. fbaisianMaei 
buvo valdovas Gladijuis! Antrasis, kuris savo n e ri bot ai s( gei
duliais pranešė visus kitus; kurio puikybei Mesijana? buvo 
perm'aža, nes ir erdvėse panorėjo viešpatauti. Ir yėl pagi-’ 
•pylė upeliais žmonių ašaros, vėl pasigirdo d at baisesni žmo^ 
nių vaitojimai. O valdovą^ lėbavo savo mąrmoro; tūmuosiey 
aplin.’. kuriuos augo didžiausi rožių, laurų, oleandrų, palmių 
ir kitų medžių sėdai, lyg? girios. Prieš pačius rūmus buvo 
didelė aikštė, viduj kurios stovėjo didžiulė paties fGlad(ij5a<ūS) 
stovy] a, vaizdavusi jį stovintį su diadema ant galvosi ir levu 
prie kojų; prieš stovylą kiekvienas praeidamas turėdavo tnui 
silenk'ti, kad parodytų ištikimybę valdovui., Pakraščiais taip 
pat buvo keletas stovylų, vaizdavusių valdovo didybe arba, 
pusnuoges moteriškes. Šioje .aikštėje nuolatod laukdavo mal
daujančios 'valdovo inlalonėsi didžiūnų minios, iki pamatys: 
žvaigždės veidą, '(taip vadino yaldpvą) arba, kol išgirs joLaū~ 
timųjų pranešimą. Kartais1 čiFt valdovas darydavo, savo 
gvardijos lėgijonų parodą arba; pranešdavo iš aukšto ba.l 
korio vyriausiems valdininkams naujus įvedamus 'sta" ymus. Iš 
čia eidavo alėjos į įvarius pilies kampus. Kryžtakėse i ai p pat 
buvo aikštės, tik mažesnės už pirmąją. Tokių aikščių kam
puose taip pat buvo biustai ir stovylos, pakraščiais) sublelia'Ą 
o vidury aikštės fontanas metąs aukštai vandens karolius;, 
kuriuose, saulužei spindint, matydavosi skaisčiaspalvė vai- 
vorikštė. Šiaip tokiošie aikštėse retai žmonių tesimafcydavož, 
bet dėlto pirmą mėnesio dieną visuomet būdavo pilnanjtetėsty 
nes tuomet valdovas sukviesdavo aukštuosius valdininkus ir 
diduomenę. Tada teatras, maudyklės ir cirkas būdavo pilni’. 
Ypačiai susirinkusiųjų buvo mėgiamfeb cirkas, nes čia, matyt, 
buvo daugiausiai įspūdžių. ČKa. mėtydavo ritinį, eidavo lenk
tynių, budavo rištinės su žmonėmis ir žvėrimis ir gladijatorių 
kautynės. Visi akrobatai išėję areiion pirmiausiai tris kartus
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žemai lenkdavosi prieš valdovo sostą, o miniią tris kart'šauk” 
davo: „Garbė Valdovui!. GaJbbė Gladijui! Garbė Mesiją.- 
nos Žvaigždei!" Ir daug' kas laimėdavo akrobatų, tinkamai’ 
valdovą pasveikinę, ypač tieji kurie eidayo imtynių su žvė
rimis arba gladiatoriai, nes tik vienas valdovas galėjo išakyti 
gelbėti levo parniuštąi niekam nerūpimą nelaimingąjį vergą* 
ir tuo nors gyvybę išgelbėdavo, jau nekalbant apie sveikatai 
'Arba valdovui ranka- painiojus, nugalėtojui gladiatoriui, pa-r- 
muštasis buvo p alino šuo j ama 1̂ iš pq mirties kalavijo, kuriuo, 
turėjo būti atverta prislėgta nelaimingojo, krūtinė.

Jei (šiaip pirmose mėnesio dienose ūždavo visa pilis, ta.i 
valdovo rūmuosie ūžesys buvo kasdieną. Čia nuolat! ausį ku
teno muzika, skambėjo taurės; vynaįst ir midus liejosi upei- 
liais, Visad sūkuringa linksimb., smagu, o ypač valdovui, (nee 
netoli savęs laikė nuolat bent dvi grasiausias' didžiūnų žmo
nas, kol jos nusibosdavo, ir be to, visi ant rupkų nešiojo. Ju
džiausia garbe skaitėsi, jei valdovas kurį priimdavo valgių 
nešti į stalą, o kartu valgė tik išrinktieji. Bet nusibodo tok!st 
gyvenimas jGladijui. Pareik^avo, kad mešijaniečiai k'ajs* 
met pristatytų valdovo rūmuosna 12 skalščiausiųjų gtąžiąuč 
šiųjų (mergelių. Tuo tikslu buvo paskirti išrinktieji valdo yo! 
žmonės', kurie važinėdami po šalį sužinotų, kurios mergelės 
gražiausios. Ir vėl pasipylė motinėlių alšaružės. Jei norėję! 
užauginti gražią dukrelę, tai tuo pačiu turėjo1 slėpti nuotkitrj 
žmonių, arba kaip nors (apgauti. O nelaimingas, o baisustliki
mas mergelių patekusių valdovo rūmuosna:! O išeiti iš čia. 
vargiai bebuvo galinibč jei pasiduosi valdovo norui, jo žvė}- 
riškiems {geiduliams, vistiekj po kiek laiko išvarys1 iš rūmų,. 
O kur eisi, jei gražioji jaunystėlė su šaknimis; išūajutaį ir ūtur 
vytusi. Bet reta mergelė beišeidavo iš valdovo rūmų: jų 
tyra širdis ne d as įleisdavo valdovo glamonėjimų ir tokių meri 
gelių galvelės nuriedėdavo nuo grakštaus liemenėlio ... Bet 
ir šio paskutiniojo sumanymo valdonui neužteko. Jis paura- 
rėjo matyti visą apylinkę ir kalnus1, tairp kurių buvoi miestai 
ir pilis. Jis tai norėjo matyti būdaiūa®1 pilyje; To deft ir su
manė pastatyti lū!bal aukštą bokštą, kuris kiltų virs debesim 
Ir vėl naujas vargta®, naujos’ nelaimės mesijaniečių tautai. 
Nežiūrint to, kad valdovas! turtėjo, tūksjaįnčius vergų, žinio- 
nėms buvo įsakyta eiti bokšto* statyti. Žmonės; kaip skrmn 
dėlės kas (dieną nuo aušros lig sutemus triūsė, prakė/itaCyfo :• 
vieni akmenis lauže, kiti juos vežė, treti kibiojo, ketvirti 
krovė, mūrijo ir taip be? galo ... neš' visa (valdovo- ir v'isfcaįsi 
valdovui. . '

II. " ' ’
Vieną iia-ktį buvo audra. Daiigus iš vakaro buvo lyg? 

kraujais pasruvęs, o nfąktį pakilof vėjas ir viskas susimaįišĮe. 
Žaibai tolydžio raižė tamsumą, ir perkūnas ątsimušdamais< 
kalnuose, lyg.grūmėsi įnirtę titanai, ir norėjo kalnus į jūrą 
suversti, kad nebūtų Mėlynajai upelei keįlio į plačiąsias jū-
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.ružes. Bet ir pastarosios neatsiliko; ąrdlė krantus, putojai 
mos burnojo, tiško, grįžo atgal nieko nepešusios, bet suradus 
sios savo seselių tokių pati amžinų ketinau įlinkių, dar su jcVį- 
desne pajėga grįždavo prie Mesti galios krantų.

Visi paukšteliai ir gyvulėliai slėpėsi kur giidtku. Žmo
geliai, pamiršę, savo, k^afed leniniu s vargelius tvėrė i maldai, 
.Aukščiausiajam Jahvei. Ir valdovas Gladijus šią nakt ne
linksmas, lygiai kaip jojo meilužės ... Nei vyii'ąs* nįei midu/s» 
nesaldino širdies, o miuzikos balsief girdįs lyg koks nejaukia
mas, išmėtinėjimas, kažin' kals panašu į perkūno grūmoję-. 
rnus, dar labiau panašus, balsas; į minios raudojimus ... Soldi 
valdovas kakta, suraukęs lyg šiurpu darosi, ir mąsto: kąjpa
ryčiau, jei minia pultų inane, sakytų manęs nenorinti... jBet 
ką ji darys ’be valdovo?... Na pagalios tain1 ir esu valdovąs; 
kad valcĮyčia ... Kafp Me ši j an 03 kalnai, audrai praslinkti^ 
paliko vietoje, taip ir valdovo, nuomonės1...

’itytą, audrai nutilusį ir dangui pragiedrėjus, d/įdvoįd^ 
saule išvydę prie jūros krantų ant akmens besėdinčias dvi 
žmcgysti, vieną apie keturias dešimtis su viršum metų vyrą, 
o antrą apie 16 metų vaikiną; ąbių buvo nu vargusių— paba
lusiu. Jūroje plūduravo jų laivelis. Tai ne Wm ingi ne, š|ios. 
šalies žvejai —tėvas ir sūnus'. Jie/Vaikau rytą apie tą laĮikįy 
išplaukė jūron, ir per dieną; viskas buvo ramu. Bet valkam^ 
grįžtant namon, pakilo priešingaĮs vėjas, audra ii’ kąrųž^ėš 
bangos žaisdamlos ątnešė nelaiminguosius į šiuos, nežinomus 
svetimos šalies krantus. Kas dąibar jiems daryti? Kame 
randasi? Kur tėvynė? — tokie! klausiniai pynėsi žvejų gak. 
vose. Ir pagalios .‘nutarė apsigyventi čia, jei leis šioslšaliįe^ 
valdovas; nes sugrįžti tėvynėn buvo sunku; o ten taip pa# 
nieko nepaliko, nei šeimynos,; nei turtų, jei bent aplūžusiu 
trobelę berastų.

Abu žvejai nuėjo prie valdovo, o jo lyg tyčia; būtą šian-* 
dien gero ūpo. Tad ir leido jiems iapsigy velnti Mesi j aulo jfet 
(tuii? valdovas dažnai darydavo iiorėdąm’ajS' pasirodyti geras 
esąs). k \ ;

Nelaimingi žvejai ibep Laukyje! almi Mesijanos pajūriu įr. 
beieškodami Sau vietelės apsigyventi, p'aAnate gražų fiordą, 
Vanduo jame ibuvo ramus!, o< giaįe fiordo krantai buvo<„ vi/sąi 
nuolaidūs, tik kiek toliau vėl'St aigu-kilo ąuk štyn. Tėvas1 su sū
numi pamatė sįači|a{mei krante lygj ir olą, tik reikėjo viršus! 
pridengti ir fbiūtų, šistąs panašu į lindynę, k ame'drąsiai galė jo 
pernakvoti 'bent keturi žmonės!. Taigi ir apsirinko šią vie
telę sau nauji šalies gy ven toj<aiį. Jie amatą paliko s eitąjį 
žvejybą. Geresniam vėjui pučiant abu išvažiuodavo ..jūron; 
ir ten ilgai kartais užtrukdavo; tačiau kada reikėjo važiuoti 
Mesijanos 'sostinei!, kuri buvo arčiausiiąt, parduoti sugautbs: 
žuvies', tada važiuodavo tik vienas tėvas. Bet ir šis Sugrįžęs 
būdavo kažin ko neramusj, ir vaikščiojo galvą nuleidęs^ ne
kalbėdavo nė žodžio. Sūnus buvo dar keistesnis: jei janti'
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tekdavo būti Mesi j anos sostinėje, tai sugrįžęs tuoj bėgdavo 
į kalnus, ir, ką jis ten/ darydavo, niekai nežinojo. Jis Šiaip- 
jau keistokas būdavo. Būdavo pasiim-S duonos trupinėlių^ 
nueis prie Vandens, atsisės, kojų pėdas įmerks vjatn!denin (ir 
mėto trupinėlius. Taip bežiūrint žuvelių ir maželių ir ,di
desnių suplauks devyniois galybės, o» jis sau šypsos, pupto. 
savo garbiniuotus ligi pečių nutysusius auksinius plaukus! ir 
pamažėliu kalba, darydamas' įvairiausias pastabas: tai šitoji 
ir be <to daug trupinėlių gavusi', o ajila/ maž'ėlė kelintą karBą 
nieko ne sugaunanti,- tai vfėl nereikia! peštis del. trupinėlio, 
jis visoms duosiąs. Bet ypatingai Flbriui patikdavo, kai žus-1 
vyties, vikriai -bien ardydamas! sruvo uodegytėmis suduodavo į 
vandens paviršių, arba striktelėdavo iš jo. Ne tik žuvytes^ 
bet ir kiekvieną kitą gyvį Floris labai mylėjo. Jis| mažinusį 
vabalėlį, saugojo, Stengėsi jįaįni padėti, jį kalbino. Fama(tięs" 
ereli, Floris įsmeigdavo į jį akis ir sekdavo nekrurėdahnask 
nors, jau erelis senai pasibėrė erdvėse, tačiau jis. stovėdavo 
lyg stabas. Jo akyse šviesdfaVo tada kažin koks ilgesys,, 
lūkuriavimas; jis giliai atsidusdavo iŠ visos krūtinės. Ne
mažesni liūdesį Florio jautrioje sieloje sukeldavo s’akiiužės* 
laida. Nes jam ne tik saulelė, bet ir kiekvienas !k i t as datat- 
gauS žiburėlis buvo brangus1: jis'kiekviename matė paslėptą 
tiesą, tačiau liudijančią Išminties esimą. Ir kaip Floids' ū/e- 
išsiilg's nusileidžiančios saulužės? Tos gyvybėsT pąla’ikytojos, 
pasaulio turtų kroviėjėlės, tamsių kampelių švietėjėles. Jis 
eidavo tada p'alikęs ramųjį fiordą, į kalną prie jūros, sėsdavo 
patogesnė] vietoj ir parėmęs rankomis š'avo apskrituti veidą, 
lydėdavo kiekvieną gęstantį jūružės bangose s'a.ulės' spinįdįi- 
lėlį Dingus paskutiniesiems jis dar sėdėdavo keletą mi
nučių ir eidavo namo, lyg jaunoji seselė palydėjusi brolutį > 
išjojantį karau į tolimą šalį.

Bet kiek liūdėdamas1 Floriė palydėdavo, saulutę, tieji/ 
džiaugdavosi ją sutikdamas. Jis tani negailėdavo triūsėm 
nors jam tai buvo 'stiprybė: keldavo anksti, kol tehebūdiafyb 
pridengtos tarpukalnės rūku, lyg* baltu; šydru. kuomet pusau- 
lisK Baldžius sapnus besapnuodaivo. Jis' kopdavo kalu,an apie 
333 sieksnių aukištumfo, kante kalimi lyg tyčia būtų išsi
sklaidę, kad geriau būtų galima matyti kuriančio uginiis 
Helio spindulius. Čia kartu su čiulbančiais skrobluose, paukš
tyčiais', Floris kalbėdavo savo rytmečio maldą Aukščiausiam 
Jahvei ir laukdavo užtekant saulužės. Gal ne tiek laukė pas 
čios saulės, kiek gėrėjosi gamtoš pąslajptingumu-.* kad var
guoliai raminasi isia-pnų vaizdais, kurių savo gyvenime nema
tys, kada negirdėti jų prislėgtų dejavimų, a/plinkui gi vien? 
mėlynasis ’dangus rytuose; paraudonavęs, begalinė erdvė ma
sinanti sieloje laisvužės sparnus. Ir ištikrųjų laisyužės išti
nus — kalnų piemenėlis, pirmas! sveikina pirmuosius sr^du;- 
žės Spindulius, savo rytmečio dainai paleidęs savo aveles. Q 
galingas tada Viešpaties pasaulis, nors senas, bet nuolat jaiu 
nas ir gaivinąs dvasią! z - .
/ -
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Tik šit vieną vakarą parvažiavo s|ęris> žvejys Ekscelsus- iš 
miesto dar labiau susikrimtęs negu paprastai. Po kįek laiko 
prabilo į sūnų: ,,Flori, ar j an :p[a&niršai (savo senąją gimtinę'?' 
Bene grįšime tenai? gal laimingesni busime?... Sunku čio
nai gyventi, nes nlaiio sielą negali girdėti bereikalingų {deį- 
jonių, negali ramiai žiūrėti į faįšaraš ir kraujus. O mes',šio 
krašto žmonėms nieko negalime padėtų nors es;aine už juok
iais vesni.“ • . • •

,JNe, tėveli,“ atsakė- sūnus, pakėlęs g?aflvą ir papurtas 
savo garbanius: ,,m'ums viskate brangu. Tuo labiau turima 
branginti artimą. Mes turime padėti,, nės neprivalome kiūrėti 
į. g alią, be t į p r I e d er mę. Aš var gu oi i am s> p ąd(ė s i u. “

Tėvas (daugiau nieko nebesakė... Ir vėl paliko abu 
žveju gyventi... Ir vėl bėgė dienos, bėgo savaitės, bėgo mė' 
nėšiai... Ir Floris šiek tiek pakitėjo, jis pradėjo glb/žnlau 
vaikščioti arba važinėti laivu Mesajanos sostinėn ir kartais’ 
net ilgiau užtrukdavo. Tačiau jis grįžęs į rainų jį fiordą Te
bebūdavo toks neramus, kaip .pirmai; dabar jo akyse švietė - 
meilė, arba rainus- liūdesys; jo truputį sutraukti antakiai 
reiškė susimąstymą. Bet, kaip pirma taip ir dabar jis lip
davo kalnau pasveikinti saulutės, kartais bet ilgokai tena ii 
užtrukdavęs. Vieną kartą kažin koks žvejys netikėtai? pra<- 
šit arė savo draugui, nors pacts' stebėjosi savo pasielgimu, kad 
jis. matęs, kaip Floris surenka apie save kalnų piemen$ėliii'F 
ir kažin ką paslaptingįal pasakojąs; paskui vėl vieniu 
kartą 'matęs Florį, sėdintį prieį vandens ir d/afnuojantį gilią, 
ramią širdžiai kalkbfičią dainelę, kuri nenoromis! trėškė aša
rėlę; nutilęs Floris pradėjęs mėtyti duonos trupinėlius ‘žu
velėms t r prabilęs:

,,Jūs!, mažulėlės, gražuolėlės, nesibijokite, nes' nesu jūsų 
valdovas, nesu Gladijus. Jūs rfafrnios1 plaukykite tyrame v am 
denely, tuo tarpu, kaip M esi j anos! žmogus negali judėti, nors 
pasaulis platus, kaip mėlyno-s-ios,- jūros.“ Taip baigęs save 
kalbą Floris. ' • ■' ;

Ar moderninių gamtos mokslų steigėjai ateistai?
. -- ■

Jeigu kas klaustų, kokį vardą duoti mūjsų laikams ių jei 
pats atsakytų, klafd gyvename kritingumo laikais, tai tikrai 
pasakyčiau, kaįd jis nėra pagavęjs1 mūsų laiko dvasios. /i,et 
kriticizmo laikais įgyvename, (bet minčių suisipa/inojimo, jų įš’- 
sekimo ir paradoksų laikais. Ir so ei j aliniame gyvenime ir ru- 
bežiuje tarp prigimties1 mokslų ir filosofijos, ir doros ... Jev 
zuitams buvo prikaišiojama/, lyg jie mokiną, kad tikslas pa
teisina priemones. O gyvenime esti' paprastai! atbulai; ir Ui?

K I *

> N •
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kriauši materialistų „kUa^čiukai“ ir patsai meisteris Haeckel 
puikiai vykdo gyvenimai! minėtą jų taip peikiamų posūkįi, 

Suvadinti k nedaugiau žmonių į stevo krūmelį, visokį at
eistai ir ypač jų krikštatėvis Hoccke&’is griebėsi netaibač 
gražių priemonių, iš kurių tuo tarpu vienos? svarbiausios vel
kančios. Jie [gerai numano, kaįdl nevisus galima, meškerioitsi 
paprastomis pasia(komis>, kad yra žmonių^ kuriems jiasapdat* 
reikia nudažyti „mokslu^ — 'žinoma, sugalvojant visai liįte 
būtų daiktų. , , i ‘

;Į nioksto nepažystantį jaunuolį 'labai veikia, mokslo au- 
toritas^Ir man tiktai įteko p,a|ži;iiti moksleivių, kurie iš jaunų 
dienų buvo tinkamai išauklėti religijos žvilgsniu, bet paskui^ 
gimnazijoje prisiskaitę įvairių ka(peikini|ų knygelių iš įvairįų 
mokslo šakų, labai prlaldėjo abejoti tikėjime. Labiausiai pa
veikė tų neatsiakomingų brošiūrpalalkių tvirtinimas, kad visi 
mok slinink ai, y p ač gamtinink'ai ateisi- ai. Ir tik pas k ui, labįap 
įsigilinęs į prigimties mokslus; ir sužinojęs, kad beveik vis į 
didieji genijai buvo tikintieji žmonės1, vėl gryžo prie didė

jimo. Ir [suprantama delko t/ąip yra: Jaunuolis negali sava
rankiai galvoti ,jis sek!a ’didelių žmonių pavyzdžiu.

Haeckel’is gerai suprato, ką£l didelių mokslininkų pave-m 
timas bedieviais daug prisidės priei jo „niaiajos religijos“, t. ;yj 
monizmo platinimo. Ir štai toks1 mokslininkas nesigėdi yiej 
šai meluoti i’ javo knygoje „Dje- Lebenswonder1 J-Stuttgart., 
1904, p. VI, garsiausius prigimtiniiikus, moderninių prieg&ni- 
ties inokslų steigėjus pristato ateizmo platintojafis. Minėte 
veikalo pusi. 537 Haeckel’is gieda: „1543 metelis Kopernikui 
panaikinus geocentrinę pasaiulio sistemą ir 1686 m. Newtonui 
davus, naujai helio centrinei sistemai tvirtus matematinius pa
matus, Kant’as- sateo veikale „Allg. Kat urges chi elite '-diejs 
Himmels“ ir Laplace’as s(ayo „Mecanique celeste“* davė tvir
tus monistinius (!) kosmogonijai pamatus'; nuo to Mko\ visam 
astronomijos moksle nėra jokios kalbos apie Dievo sąmoj- 
ningą veikimą (tvėrimą).“-' Kopernikas, Newton’as,. Kalifais, 
Laplace.’as kijipo monizmo pradėto jai! Skaitančioji publika? 
labiau jau negdli būti apgaudineja’ina ...

Ką 'mums' į tą, atsakyti? ■ užuot klausyti visokių pm*' 
sumanymų, mes ’galime paklMist pačių mokslininjkų,' ką ‘jie 
apie save pasakys patys, gerai žinodami, kad: tikrais! mokslas 
nėra priešingas tikėjimui, ir kad dauguma gen i alingi ausi ų 
mokslo tvėrėjų buvo giliai religinga.

I

1. JLopernilčaS,
gimęs. 19 Vasario 1473 m. Torne, miijęs 24 gegužėj 1543 metais 
Koperniką vadinti ateistu, arb/a tvirtinti, kad jis savo moksliu 
dėjo pamatus menkam Haeckel’io monizmui, reikštų didžiau
sią ignoraciją, — reiškia neikiek nežinoti apie šįo dįdžįo 
Vyro asmenybę, bei jo raštuš. Niereikia būt profesorium1,- — 
"bet kiekvienas gali žinoti, kad Kopernikais buvo katalikų.
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kunigas ir ‘Bažnyčiai liko ištikim/afe lig' mirtįes. — įr/ todiel 
vien del šio negalima nei manyti, kfe.fi jo sų t vertoji pas/aulio 
sistema trauktų ateizmįayi. Bet, kas dar be to žino;; kokiu 
minčių vedinas 'Kopernikas' tvėrė mūsų mo d erno s ips astro
nomijos pamatus, tas širdingfal nusijuokia iš jam daromvr 
priekaištų. ■ •

Pavesdamas svfa-ybiausį savo veikalą „Dei revolucionibusi 
orbitini coelestium“ popiežiui Povilui III-jam, Kopernįk!a|B- 
aiškina priežastis, kurių dėlei jis stvėrės versti paisenusią, dar 
Aristotelio ir Ptolomejausi duotą Žvaigždžių bėgio išaįšk'i- 
nimą. Jis Sako, kad Ptolomėjąus' Astronomija visai njeata,- 
tinka Tvėrėjo Išminčiai, todėl tokia asftronpmija negali ’būti, 
tikra... Sako, tuos; astronomus galima esą palyginti tūlam 
žmogui, kuris įvairias kūno dalis/ vištai netvarkinjgąi sudeda- 
ne. jų vietoje ir išeina baisi baidyklė, bet nei ž’mog/aps figūrą. 
Todėl jis turėjęs visus! tuos, netikslumus peržiūrėti ir peržiū
rėjęs labai gailėjosi, kfcul senieji astronomai nesusekė ir įš;- 
kraipė žvaigždžių judėjimo, kelius^ tuo būdu lyg įžje£zdĮa|m!i 
išmintingiausią ir tobuliausią Tvėrėją^ Ir po tų Koperniko 
žodžių, kaip galima j bin prikišti, kad jis kuom' nors, prisidėjo 
prie Haeckel’io monizmo parėmimo!

Po Koperniko eina:

2. Keppler’is!^ ; ?
gimęs 27 ’gruodžio 1571 m., miręs1 5 lapkričio 1630,? kuris; irgi 
patsai prisipažyst'a-, kad ir jį, kaip Koperniką/,. paną,šiįo>s^ - 

' priežastys vertė giliau patyrinėti d>a(ngaus: reiškinius, kad 
tuo būdu labiau pažinus ir išlahigštinus Dievo galybę. Ir savo 
d i del i i veikalo ,',Mysierium Cosmographicum“ motto deda sfeV 
kinį; „Goeli enarrant gloriam Del“, reiškiat „dangūs skleidžia 
Tvėrėjo garbę“ ir pasisako, kbjd prie atradimo begalo svar
bių visai astronomijai vadinamų „Keppler’io dėsnių“, jięs; 
priėjo galvodamas Jalpie Tvėrėjo tobulas mintis ir.planus. At
radęs trečiąjį, t. y. svarbiausiąjį dėsnį, jis begalo nudžiugo. 

Ar užsigeidė rašyt veikalą apie; p/afeaulio harmoniją, jo didelį 
tvarkingumą, ir begalinę Dievo išmintį. Jis1 baigią-/sekantu 
Tvėrėjui liymliu (žiūre pusfc. 13 Muller, Johann Kejppler, 
d£r Gesietzgeber ;der neuerėn Astronomiė, Prėįburg '1903): 
„Didis 'mūsų Viešpats ir didi Jo. galė,. o Jo; išmintis be/ ribų;: 
pagerbki! Jį dangūs, pagerbki! Jį: sfąulė, mėnuli ir planetos! 
kiek jūs1 išgali!. Pagerbki! Jūsų Tvėrėją jūsų kalba/ (reiškia 
harmoningu judėjimu) Garbinkit Jį, dangaus chorai, garbin
ki! visi, kas supranta šią, harmoniją. Garbink ir tu( manėt 
siela, savo Tverėjąfp nes įs Jo, pįer Jį ir Jame viskas, kas« 
žinoma ir ko da visąi nenumanoma...“

Tai tokių pažiūrų buvo šis vyras, kurio astronomija ir 
kosminė fizika niekados neužmirš. Ir sakyti, kad gamtos/ 
mokslas traukia Ateizmai!, yra niekų nepamatuotafe dalykąs; 
Traukia nebent tą, kurs, dar m/ąl^ai pažysta mokslą,, o tik 'pri-
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siskaitęs pigių agitacinių knygelių, kurių nemaža gaminn 
netik Haeckel’isj bet ir tūkstančiai klaipčiukų, netik *Vokie 
rijoje, bet ir. Rusijoj ir kitur.

3. Newton as (Njutonas),

moderninėje fizikoje ypatingai pasižymėjęs (gimęs o. T. 1643, 
miręs 31 III. 1727) arba tikriau sakant sutvėręs klasinę? fizika- 
(žiūr.r »JKo®mosA< 1-jų metų H sąsiu vinys: Erdvė, laikas ir 
medžiaga moderninėje fizikoje, P. Jucaičio straipsnis), buvo 
irgi religingas vyras. Apie j j pa.s'akojanm, kad jis darį bū
damas: studentas sėdėjo sodie po obelė, Tuo tarpu nukritęs* 
obuolys paskatino jį giliai pamąstyt apie puolimo priežastį ir 
Vislai procesą, ir tuoj jo; galvoj kilo, klausimas, ar tik žeinė ne
veikia ir kitus daiktus, sakysim saulę ir mėnulį,; juos, pri
traukdama? O fg’al mėnulio .sukimas apie žemę ne ka^kilaį 
kaip tik jos pritraukimo veikimas? Čia. teikėjo labai tikslių; 
ir griežtų skaičiavimų. Tą klausimą Newton’as tuo t arpu me 
galėjo išrišti. Tik 17 metų vėliau pasinaudodamas matlemar 
liniuko Picard’o darbais^ Newton’Ws, būdamas Cambric^get, 
pradėjo šia. o svarbųjį dlakbą, kurio davinys buvo toks;, kad 
tas judėjimo dėsnis, kuris krintantį obuolį traukia-' žemėn/ ■—■ 
kad tas pats dėsnis normuoja ir visų planetų judėjimą-;'aro. 
tik planetų, bet ir visų kosminių kūnų^ kurie skrieja/e 111 p ty
mais ar paraboliniais keliais apie saulę. Tai mums iš fįzįkos 
gerai žinomas dėsnis, daranti^- pamatą netik fizikai., bet ir 
astronomijai. Visi medžiaginiai kūnai pritraukia. viens kitą 
proporcingai jų masėms ir atvirkščiai proporcingai jų .ats
tumo kvadratui m. m’ : r2. Tuos jo visus tyrinėjimus ran
dame jo ,,Natūrfilosofijos principuos*' kurių turinys ataitinka 
mechanikos vadovėliui. Veikalo pabaigoje Newton’as rašo: 
,,-Puikus' ir stebėtinas saulės, planetų ir kometų suderin’iniais 
tegalėjo kilt tik iš begalo išmintingos ir visaglalingos esybės,, 
O kadangi greičiausia-i kiekviena ntejudomoji žvaigždė 
(Fixstern) isudaro sistemos centrą panašų į mūsų (t. y. samu
lės) sistemą, tai visa visatą, kadangi surengta vienodu p latru 
turi sudaryti to paties Vieš-pąčio karaliją. Iš to seka, kad 
Dievas yra gyvas, veikiąs ir visagalis Dievas, kad' jis' yr 
virš visatos ir visai tobulas. Aišku, aukščiausio Dievo apsii
mąs yra būtinas (metafizikos prasmėj' P. J.) ir todėl jis-egteic 
šluoja vistu- ir visada (Citeta iš Zoeckler, (lottos Zeugen jin 
Reiche 'der Natur, Gutersloh 1881 I, 232 p.j).

Minėti paties genijaus žodžiai laibi a u s tikėtini, nietgu.; 
Haeckel'io jam varu prinie^t/ą^ pigus monizmas. i

Del minėtų trijų vyrų InuĮms nereikėjo daug kalbėti: jų 
pačių darbai ir žodžiai greit išsklaido priekaųštus-

Toliau sįeka J f
4. Laplaee’a/Sį,

1'1/49—1827) didelis inatematikas ir djaUgaus' mechanikas teo- 
rininkas, kurio vardas paprastai rišamas su tąip vadintiną
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„Kanto Laplace’o hipoteze“ Del pasaulio kūnų išsivys tymo 
ir 'kuris irgi toli buvo nuo .ateizmo. Bet H aeckel’is'ypatingai 
kabinasi prie L apiake’o, gal maiiydalnaū iš šio garsaus1 moks
lininko padaryti vieną iš stipresniųjų „stulpų“ jo iibenko, 
nieku nepamatuoto ateizmo. H^»eckiel’is rašo? apie Laplace.’ą: 
„Orteboksiniai laikraščiai nesenai iš nauja stengėsi nuversti 
gars’aus Lapiace'o ateizmb pripažinimą, kurs j ari seka iš gar
sios kosmogonijos; jie,net 't virtina, kad šis monist as (!) mirdhi 
1 naslgryžo prie k ata'lik ų tik ė j imo....“ Toliau sek a k eli jam pri
prasti k olio j ima i katlaJikų bažnyčios adresu, kurių čia (ne
verta- nei cituoti. Tai tieki Haeckejl’isi O kažip. tikrenyttįė?! 
Ji, kaip visada prieš Ha^ckel’į. Iš kur 'prasideda kalbą alpi'e 
Laplace’o ateizmą? — Ši iši menko anekdoto1), kuris* nupa
sakoja Lapkaįce’o ir .Napoleono I trumpą pasikalbėjimą. (Buvo 
taip: L a place ’as įteikia generolui BonaparJe; pirmąją naujai 
parašytos pasaulio sistemos knygą(pasauTo kūnų susidarymas- 
ugninės 'medžiagos masės; šiai besisukant). Generolas klau
sia mokslininko: ,jNewton’as savo veikale? kalbėjo apie 
Dievą; skaičiau ir, Tamstos veikalą, bet neradau Dievo vardo 
nei karto paminėto.“ — Pilieti j r pirmasai konsule —-neva at
sakęs Laplace’jąs: „Ši hipotezė man nėra reikalinlgąL“ šitais 
anekdotas, tai vienais ir visas Hąeickel’io šaltinis,, norsąpatsni 
Laplace’o ateizmą? — Gi iš menko pMekdoto1). kurisi jiupa- 
grafai norėjo įdėti, tą pasakėlę jo gyvenimo aprašymam įkali? 
liudija garsusis jo tautietis Arągo. Jau vien šis fakta& ganė
tinai įrodo, kad Lapla(ee’as buvo norima, <k ui kurių) pakrikš
tyti. ateistu prieš jo norą. Beto, kaip tikrina ankščiau mi
nėtas H. Pays (iš Paryžiaus! observatorijos) dalykų stoyjicJ 
yra sekantis. LaplaĮce’as kovoja, ne prieš Dievą, bie.t prieš jo 
pirm lakūno Newton’o kaikurias prižiūrąs astronomijos sri
tyje. Kad pasaulinių kūnų judėjimo,-tvarka veiktų, Newton 
manė tiesioginio Dievo- įsikišimo reikalingumą. Didis La
place'o nuopelnas^, kad jis griežtais matematiniais skaičiaivj- 
mais' įrodė, kad netvarkiau kurios bijojo Newton’as, įvykti 
negali. Taigi Laplące'as hipotez laikė ne Dievo esamą, bet 
jo tiesioginį įsikišimą žvaigždžių judėjimam ypač t-aim tik
ruos e: jo raštuose; Kita gi vbrtus yra tikra.' tiesa, kad Lap- 
lace’asa mirė kaip tikąas tikintis krikščionis; — nors tai ir 
labai, netinka Hajeckeliui (žiūrėk į liūdymų sąrašus ,,Ger- 
mAnia“ 38 N. 31 rugsėjo) 1905 m., moksliniame priede). Jo 
veikaluose nėra nei vieno nerimto išsitarimo, kurių pilni 
Haeckel’io veikalai, nei vieno tyčiojimos iš bet kokios reli
gijos; priešingai, a place’ris kalba apie prigimties pradėto ja 
tokiu rinitu tonu, kuris aiškiai pasmerkiu ateizmą a la 
Haeckel’io. Liko dar v iena si sVaįrbus mokslininkas, kwįį‘ 
kai kas, nori padaryti ateizmo stulpu, — tai

') Ziur. H. Faye, Sur Porigine ud monde, Paris, 130—2 pusi., iš kur tas 
anekdotas ir imamas. —- 1913 m. „ Ateity“ (176 p. ir k.) jau buvo plačiai išnagrinėta su 
šiuo anekdotu rišamas Laplaso ir jo kosmogonijos bedieviškumo klausimas. Red.
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5. Robertas Mayer’is,
.(1814—*4878 kilęs iš pietų Voki$t.ųo!sįĮ kurį anglų gani? 
tininkas Tyndall pavaldine didžiausiu XIX amžiaus genijum 
ir kuris; viešai išpažino savo gilius religinius įsitįkinįįmūš/ 
Taip, 15 'birželio 1871 m., siusdamas 'Slavo „Naturwisteenschadt- 
liche Vortraege“ vienam,draugui aiškiai parašė: ,.An tiinatn,~ 
rialistinė plotmė., kuria, aš užėmiau ir kurios niekad nene£g* 
sįu, žymi ir šiam veikale.“ Mąyer’is yra. atradėjas pamatinio 
fizikos1 dėsnio — energijos pastovumo, dėsnio, kurs sako, kad 
energija yra nesunaikinama, tik jo<s» apsireiškimo formos kete 
čiasi; (mechaninė energija pereina. į šilumos energiją, elėk- 
troenergija į mechaninę ir t. t. Dėsnis' formuluojam'ais ir 
šiaip: „Kinetinės (judėjimo) ir potencinės energijos (t. ,;y. 
sutaupytos energijos) sUma yra pastovus dydis.“ Chemijoj 
yra jau pamušus dėsnis -— kad ir medžiaga nenyksta, — kei
čiasi tik jo egzistavimo formos. Tuod ■ dėsniu kartu su' ki

nais moksm temais, —- apie ką pasikalbėsime vėliau —vais
kiai rodo, kad medžiaga ir energija turėjo būt sutvertos,, p 
ne iš s(avęs. Šitas Mayer’id atrastas svarbus dėsnis davė 
Haeckel’iui neva progos sakyti; kadangi jėga ir medžiaga 
yra nesunaikinamos, tai jos amžinos ir egzistuoja nuo amžių 
be jokio tvėrimo akto, — kast,yra, visai klaidingą,;— prie ko 
vėliau dar gryšime; ir inoksįĮfcngai pa.jnatuosime. Haeckel’iui 
viskas galima; kfcs kasi, bet jau Mąyer’is tai tikrai taip ne
manė, nes 'buvo- perdaug rimtasf ir religingais žmogus*. \ Kįai 
Inns;brukė 1869 (metais per gamtotyros mokslininkų su
smukimą buvo ginčijamasi del Mayer’io atrasto dėsnio pril 
taikymo psichiniam gyvenimui, jis Mąyer’is, karštai delbia^ 
tavo prieš kaikuriuos materialistus. , Aišku, sako jis, kad 
gyvose smegenyse yra nuolatinis medžiaginiš kitėjimas, kurį 
vadiname molekuliniu veiksmu, ir kad žmogulis psichikbis? 
(dvasinės) funkcijos ankštai surištos su tuo mėdžia|giniu sme
genų aktu. Tačiau didelė kteįda tuodu procesu identifikuoti 
(t. y. sąkyti, kad dvasios’ reiškiniai kila vien iš smegenų da
lelių judėjimo ar kitėjimo). Tuodu procesu galima esą pafjV 
ginti telegrafavimo procesui: siunčiant telegramą, telegrafo 
stotyje esančiuos elektros elementuos eina cheminės reakci
jos.! (Bet tai, ką telegrafas kalbai taigi telegramos turinys, 
jokiu būdu nėra minėtos, cheminės reakcijos (elemente) funkU 
cija.t Tai d a,, labiau galioja smegenims ir mintims. Smegenys 
tai tik instrumentas (per kurį dvasia apsireiškia) bet 
ne pati dvasia. Dviaši a gi, kuri mūsų pajautoms nėrą 
prieinama, anatomui ir fizikui negali būti tyrimo objektu J.j. 
Leiskit Ui an baigti — taip užbaigia Mąyer’is kalbą: — ■ iš v5Ū 
sos širdies šaukiu: „T i k r o j i f ii o s o f i j a yra ne kas kita, 
kai tik įvadas į krikščionių r e 1 i g i j ą.“

Šie tokio genijaus žodžiai turi mums ipatingos sva^rbloH 
Jie pilnai pašalina visokias paskalas, kad gamtos moksljaį, 
traukia į bedievybę ir kad visi mokslininkai yra bedieviais 

z K

I z ■ > .
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Sį ateistų ir įvairaus plbįuko ./laisvos minties“ rėksnių tvir
tinimą įgalime dabar palys: gerai įkainuot, kai žinome,: ką1’ 
patys mokslininkai apie s'alve. yra; pasakę ... Beito, t,ai davė 
mums šiek tiek progos susipažinti su „mokslininkų“ — at
eistų tvirtinimu, jų doros ir mokslo vertę. Haeckel’is' būtent 
sake: Prieš mus alternatyvia., — arba prigimties mokslas' įn 
patyrimas arbla tikėjimo pasakos ir Apreiškimas! Mes gk 
prisižiūrėję į genialingiausius pereitų amžių mokslo vajdus„ 
padėjusius pamatus šių dienų mokslui, galime dabar pasa
kyti : Visai ne;: arba prigimties pažinimas, arba tikėjimo, pa-r 
sakos, bet: Dievo p a ž i n i m a s p e r prigimties m o k š- 
lūs!

„Pusiau mokslas“ veda šalin nuo Dievo, 
Tikras mokslas traukia į Dievą.

Pranas J—tis.

Fantazijos kūryba.
(Tęsinys^), 

v 2.
Fantazijos vertė ir reikšmė visiems yra žinoma* " Vienftj 

norima, kaip jau buvo sakyta, joj matyti tikrą „pasaulio 
principą“ — viso gero ir blogo šaltinį. Tai yrą pe£udranig-. 
Tiksliau sakant, ji yra toji galybė, iš kur visais keliais eiįna? 
žmonių daug laimių ir nelaimių, blogia ir gera.

Per žvelkime 'mes; nors apgraiboms tas gausias, ir didefl/ejs 
dovanas, kur fantazija žmogui duoda, apsiaujsdafrnia* 
visą 'žmogų. ■ / . j < A. ■

Dyr steikime i žmogų ir, pinnių pirmiausia, į proto sritg„ 
sudarytą galvojimais ir sprendimais. Fantazijos veikimais 
nėra vienas dvasios gf'?4vojimas, bet pažinimas paveikslajs ir 
vaizdais; ji reikalinga ir netik galvojimo abs trak tintoms idė
joms austi į pačias fornias ir paveikslus. Ji net atliepia pa
čiam' galvojimui, duodamrat kaip tik tais paveikslais in<e- 
džiagą. galvoti ir paragindama atitrauk tinai (abstraktiniai) 
protauti. Ji pamasina proto .elementus jausmo apdangalą mr 
mesti — kadangi protas yra juo apvilktas — ir turinį pavietr
ei a grynai dvasinėmis idėjomis. Šitą patoraginimą galima! įšį- 
aiškinti tuo, kad galvojimas., palietęs dvasinio turinio pa
veikslą, daug ieagyiau (paveikslo ryškumo atžvilgiu) atranda 
naujų grynai dvasinių sąvokų ir tiesų. Aiškus daiktas tiktai 
paveikslais, rodančiais galvojimo akims pajaučiaįmąją tiesos 
pusę, žmogus įsiskverbia savo turimomis galiomis į visą šfaivo 
pažinimo galybę ir esti visiškai patenkintas. Pats1 patenki
nimas yra geriausias paraginimas naujiems dalykams ieškoti



ir smelktis į tiesos sritį. Kiekvienam taip žinomą, kfajd tik' 
pati tiesa yra žynius ramstį^ teisingiems. įvertinimams. Tuo 
būdu fantazija tikrai lubiną dvasią.

Taip pat naudingai ir akinamai veikia fantazija valią 
verčia pažintąjį dalyką piatmilti ir pačiu darbu gerai įsidėmėti 
Tai. padaro fantazija ne betarpiškai, beit taūpin'gai/ Fantązi- 
jos, uždavinys yra'tiesą ir gerumą sumesti ir, atausti masinant 
čių ir žavinčiu paveikslų ataudais. Pavyks fantazijai įpai- 
veikslai sukurti aiškiai, tiksliai, gyvai, tįnkąm'aį įr Veį'kĮam'a.ū 
tuoj ims veikti ji tvirtai p a jaučiamuosius noru elementus1 ii* 
tų elementų pajjėgask Čia toji jausmų jėga spaus1 tvirtai Vėl 
valią. Taig. fantazijos vaizdai bus valiai pagrindas, grįstas 
jausmais Kokia didelę pagalbą, duoda valia jausmų pajėgai, 
žinoma visiems,- tam tikromis aplinkybėmis susivertus' yrą. 
net sunkoka atsispirti j aušinu ‘audroms ir vėtroms,.

Tintas ...kurio betarpiškai privalo kuriamoji pajėga^ yra* 
pa jaučiamieji siekiniai šit įvairiais norais, jausmais ir geiSi
mais, ir tiktai šiuo būdų vedama; kūno turimosios galios! į 
veikim i sritį. Ales, patys gerai jaučiame, kad tvirtais geisi 
mals, nusigandimais, pūsibiaurėjimais, nusiminimais įr kerš
tais visas gyvenimas) esti vienoks, džialigsinais, nųšiteik’i- 
mais esti vėl kitoks; lengvumas, margumais, linksmumasi, pa- 
t vai urnas ir jėga sudatydina, patį pašaukimą arba pąĮraill- 
žuoja, pabaigia, ir sutrikdo gyvenimo, ir kūno. pajėgas. No
rima net fantazijai primesti viso amžiaus laimę, taiką, p.aeji- 
ry žinią ir net. žymę kūno gyvenimo dalį.

Taip aprėpia gerai į sm agiu t o s; ir išmiklintos- fantazijos 
saulėti veikimai visą; žmogaus sielos' gyvenimą ir magina. -su 
džiaugsmu kurti. Tatai tinka ir dvasiniam pasauliui. Duos 
siela linkinę į viršgaintinį ir Dievo pasaulį, tuoj fantazija jr 
kreips i. tą kraštą savo didžiąją galybę, kur kaip tikras di
dėlę sielos kūrybai paramą. Jei žmogaus fantaziją bus ypač 
dvasinga, tai įstengs pliekti savo, gyvais ir gražiais vaiz
dais begalines Dievo dovanais ir jų didelį reikalingumaj sielai. 
‘Iš fantazijos gražių kliaučių paveikslų yra. pajaučiajma Die
vas ir dangus ir tuo būdu greit paliek'aimi oro. daiktų veikįr- 
mai; kildami malda reiškiamą paprastus. vidujinius ir širdin
gus 'santykius su Dievu. —< esti net taip, jog sunkūs) ir ma
terialia kūnas gali rykauti pas gyvąjį Dievą. Kilnus dant 
gaus paveikslai padedant Dievui ir paties darbui, esti taip, 
pat gyvi, kaip ir gamtos vaizdai. Aukštojoj mistikoj ran-’ 
dama pažinime elementai, kurie priklauso aukštosios fair- 
tazijos. tiksliau tariant. fantazijos reiškinių. Tokių būdu 
vaizdų pajėga, lengvais ir net menkas pasaulio ir gamtos! ireiš- 

’ kinys, tariipa ištikrųjų tyru ik dvasiniu dalyku. pasiekią savo 
aukščiausiąjį tikslą ir garbina; Dievą.,

Bet žmogus gyvena ir visuomenėje. Čia fantazija plečia 
savo darbą — t ar/dalykas liečia atskirą žmogų —ir ąnt .Vi
suomenės sluogsnių.

i
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V i su c men ės gėris pir'mių pirmiausia yra/ mokslų reikalas. 
Via didelės svarbos turi pats vaizdus ir supratingas mok'sjįo 
dalykas Ypatingai tinka mokslui re ligi j a, kurios aukštos 
ir gilios paslaptys daug duoda net paprastų nemokytų, kaip 
ir mokytų žmonių pačiam pažinimui. Čia yra geras/ ir-ryškus 
būdas suprasti ir išaiškinti dalykus nematomus, dvasiniiAife 
ir viršgamtinius dalykais matomais ir turimaisiais; tuo būdu 
yra dirbę Bažnyčios tėvai, duodū&ni begalinę pagalbą tikin
tiems. Tai tikras fantazijos nuopelnas, kai padedant galvo
jimui laike (iir Zeitliclien) įžiūrima Amžinojo pėjds'ak'ais, ’dva
siniai ir nematomi 'dalykai yra suprantami ir įžiūrimi nemato - 
muos dalykuos, ir tuo būdu atspėjamlafe'did/elislir iškilnus visų 
kuriamųjų minčių vienumas. Jos pagalbinis darbas, aiškinant 
religijos dalyką, yra Šv. Dvasios dovanų įtakoje. Galvojimo 
sėkmingumas ypatingai pareina nuo lengvumo ir pagrindim- 
gumo išaiškinti aiškiai', teisingai ir ryškiai religijos paslap
tis; kai del mokslo sėkmingumo; tai keliamosios sąvokos įro
dymais. ir palyginimais iš gavusių; dalykų, padedant tikėjimu^, 
yra lengviau priimamos ir Valia verčiama apsispręst. Išmin
ties kilnumas tobulina, visa. s'aVo grindimais ii- įrodymais, .ei
nančiais iš aukščiausios tiesos', būtent paties. Dievo;, ji išaiš
kina virš gamtinius! dalykus, kraįp, pavyzdžiui, Dievą, riet 
savo aukštu ir kilniu tikrumu ir gražumu nųst’aito santykius 
ir su savimi..

Kitas didelės' reikšmės dalykas žmonijos visuomenė!*? 
sluogsniams yra toji, pagė&ba, kur fantazija. duodat valštybėfS 
ir bažnyčios iškalbingumui. Veikiant, pirmiausia, aukščiau 
kalbamam dalykui patį pažinimą, veikia kariu ir valia. Iš!- 
kal'bingumas feavo kilnumu žmonėms yra? žymi valios, spren
dimo ii* veiksme raginamoji priemonė. Žmonės ir tautos turi 
būti valdomos ne tiranija, sau valia ir kitų primestą jėgą,j bei 
taip, kaip paties Dievo žmonės! yrą valdomi.* jų pačių laisvas 
valios sprendimu, pagrįstu duotos puikios tiesos galybe. Tai 
yra čia tas pagrindas, dulko iškalba visų kultūringų tautų' 
yra taip vertinami; del religijos1 kalbėti netenka — čia veikia 
Viešpaties r anka ir gyVa^is tikėjimą žodis išganymui ir am- • 
žinam palaiminimui. Iškaba yra tikra ir galinga; žmogaus! 
valdytoja ir nepaprūįsta žynė, kurios galybė tanios lanksto
mos ir kreipiamos, kaip 'vandens srovė. Viešpaties rankoje.. 
Iškalbingumas semia ghĮybę iš įsitikinimo, tekančio iš galvo
jimo, tiesos ir pačių gilumų. Įkvėpti ir valios' jūrą pajudinti, 
— tie dalykai'visa nusisprendžia, — yra pačios1 fantazijoj da
lykas. Iškalbingumas ynai nesutaikomas, pirma ryškiu ir 
griežtu protinių elementų veikimu ir, antra, jausmo versmė
mis; jausmai praskleidžia fantaziją masinančią, įtraukiančią 
ir pergalinčia vaizdų kalbos1 galybe. Kur ugnies ’žarijos 
smilksta, kur ašaros teka; kur kerštas siaučia ir nertoj a, tfen 
fantazija širdis triną? ir veria. Iškalbingumas be fantazijos 
yra galimas tiktiai grynam protui — žmonių širdys priklauso 
geismų, geismai fantazijos.
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Ryškiausiai kišo naudingą fantazijos galybė mene. Me
nas yra pajau čia in as i s ir kilimą tiesos ir gėrio vaizdas.jTiesa' 
ir gėris savimi yra dvasinis, biet-kurio meno kūrinio .turįmjys. 
Kada šitas vidaįus dvasinis' dalykais bus matyti iš atatinka
mos oro formos1, tada tikrai čig ibūs gražusis menas, „nneįiu^ 
žmonėms; tiktai tiesa ir gėris yra džiaugsmas ir grožis,ange
lams. Žmogaus norima turėti pajautimų vaizdai — toki, k(u.r 
jį patenkintų ir duotų gėrio malonumą ir palajmą. Čia^yra 
meno idealas: dvasiai parinkti ir sukurti tinkami reiškinių 
motyvai; tatai yra didžiausias kuriamasis veiksnys meno valį-' 
stybėje, tai kaip tik tasis djaiįykas, kur fantazija mend kūri
niui ’yira labai reikiama. Be fantazijos nėra -meno kūrinio’, 
tikrojo menininko —Bus tiktai vienas meno amalas ik amap 
tininkas. Tai kiek ‘daug duoda mends visuomenės gyvenimui 
pakelti ir ■džiūgauti! Menas yriai tikra toji kelio rodyklė; 
pirštu rodanti iš medžiagos ir žemės i dvasini ir viršgt^m- 
tinį pasaulį ir, pagaliau, į Dievą. Galų gale, menąs ą<tnįeša? 
daug dangaus, minčių ir garsų iš .laimiiigesniojo krašto įr 
džiugina mus šioje žemės ašarų pakalnėje. Pati Bažijyčia^ 
negali jo atsikrėsti. Po jos skliautais menas, yra tikrą Vieš
paties tarnaitė, viršgiamtinių paslapčių rišėja. Koks būtų pa
saulis ir kokia bažnyči.g 'bq meno? Tiktai muzika bp garsui, 
dažai be ^spalvų. „Tikrai yra tiesa“, sako visai teisingai 
Scheid’a,s', „kad fantazijos nebūtų, tai daug suktybių iš
nyktų, daug iš vėjo statomų bokštų .'sugriūtų. bet pas'aiuiis 
būtų įšalęs ir įkietėjęs, jo gražūs lapai ir žiedai būtų nuvytę.“

Bet kaip fantazijai yra baisus naikinafci'tis fąktoris jžmo'- 
gaus gyvenime, kada dirbg’ma ne tiesai ir gėriui,< kada >iš 

j-ankų iškrinta proto ir Sąžinės vadžios. Ji raida nešvariomis: 
pasėtomis sėklomis užteršia gražiai dygstantį gerą javą.

Tačiau, fantazijos perpildymas galvojimo veikimui' yra- 
nesveika. Žmogus yra sutvertas ir pabaigtais kūrinys ir dėlto 
gali suskilti ir susigaubti nemažO^lyšių --- taip atsitikti, kad 
vieni dalykai gali pakenkti kitiems. Tada esti iškriįLkįma-s': 
pusiausviros, aptemimas į Dievą panašaus paveikslo; tik Die-’ 
vas visose tobulybėse yra begalinis ir jo viršus vienojef tobu
lybėj išlygina kitasl Perdidelė fantazija yra kliūtis ir pa
vojus augančio galvojimo lavinimui. Lengva, lanksti ir pa- 
viršutina kūrybos galia kenkia-- savimi rimtam mokslui, įsigi
linimui į tiesą ir tyrimui. Greit atsidžiaugiamai btendromįs’, 
ore kybančiomis pažiūromis įr supratim'ąiis. Iš čią eina nle- 
a-iškumas ir didelis potvinys minčių ir idėjų, heteasįnįgumia^ 
ir perdėjimas Sprendimų, lyg sapnė jautimais' tiesos ir teisės^ 
viski be moksliško aiškumo, griežtumo ir įtikinimo. Ar tas 
dalykas teikia žmogui -garbę ir ar nekenkia gyvenime1 reikia
mam mokslo pasirinkimui? — Pantaįzija būtų ne rimtam- 
mokslui, bet sapnams, bereikalingiems nesąmonių audimams 
l-_ būtų tik ii ienų ilst amas romanų ieško j imas, dalykas jaunuo
menei nesveikOkas, trumpai sakOtrit, tokia fantazija siel’ar
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daugiau kenktų, nekaip kūnui koks alkpgolis. Toks Vieųų 
-sapnų gyvenimas uždengtų dabfebrtį ir tikrenybę, žmogų ne
vestų į šešėlių pasaulį, padarytų jį gyvenimui visai netin
kama, nes gyvenimas! nėra (anaiptol sapnas. Čia-, ung-Jieitių 
būti kalbos del praktinio proto ir gyvenimo išminties. Ilgas 
dvasios kvėpavimas nesveiku oiju gali užtemdyti geriausias; 
pažiūras ir taip j'au labai klaikia gyvenimo linkmę. Išl to tik* 
būtų suktybės ir nekentimas čia esamo žemės gyvenimo.. 
Toks fantazijos darbais būtų ne darbas, bet gyvenimui nerei'- 
kalingas dvasinis tinginumd.s). Vėjo statyti bokštai čia stovi 
neilgai. Pačiame gyvenime, niet 'aukščiausiuos jos veiksniuos 
vienas įsivaizdavimas su visaisi kitimais gali būti dalykas 
visai nesveikas. Delko. primenama labai dažnai būti aitsar-- 
giems sprendžiant del viršgamltinių dalykų ir reiškinių? Del 
to, kad labai yra IsUnku skirti,į kur esama tiesose ir kur 'tik 
.vienos f an t azi j o s “.

Fantazija negali tiesioginiai padėti aukštajai valiai api
brėžti. Ji (gali net tajai valiai rimtų Sunkenybių duoti,/ ka
dangi, pirmiausia, vajioj [esti sprendimas ir atlikimais; čįa jau 
aukos,, dal bas, pja^tangos ... Tuonfet aiškiai matyti įsivaiz- 
ilav im’as'ikenkisni tingumo atžvilgiu, tolygus j o niet ik siu main s. 
Fantazijai su sa(vo neaiškumais ir nesutapima s pratinka pasa
kymas: „Liūtas ant kelio;“ „Triaukis L— pražūsiĄ Ir kame , 
rasti žmogų, kur jos grandis sutraukytų grynomis rankomis? 
— Fantazija d/aug-žalos duoda valiai dbrdėl to, kad žmogaus 
Sprendimai 'negali būti įvykdomi nei protu, te i teise, nei iš
mintimi, nei sąžine, bet dvasios* verčiamomis galiomis ir kin
tamaisiais jausmais'. Visa tatai reiški?) nesusivaldyti įr at
siduoti likimui. — Fantazijos galybė gaili ir toliau eiti, vel
dama žmogų į nuodėmes! ne- betarpiškai, bet veikiamafci'aiįs 
norais, traukimais ir geismais!. Šituodu dalyku, bloga ir gena 
atžvilgiu, yra 'visuomet sąjungininku, vienas antro priklauso 
ir vienas antrą veikia. Fantaziją duoda pačių norų geisniulst 
tuo būdu norai keliami ir stiprinami. Ttejįgi fantazija gali 
duoti aukštajai Vafliai didelę ir rimtą pagalbą. Čia tų dalyko 
pagrindas, pirmiausią, yrą tas, kad fantazija valios veikimo 
atžvilgiu reikiama ne vieli'ato kuriam esamojo momento va
lios aktui, bet tų tūleriopų aktų įvairiems laikams, leidMaįnt 
tuo būdu kas sykis gundyti. Net labai ilgais’ darbasĮ čia yra 
galimas. Antra, faąitazijaj duoda troškinių dalykams - masi
nimų, gundymų, baidymų ir nešvarumų daugiau, nekaip Įš-/ 
tikrųjų tikrenybėje /turima ir pojūčiais iš oro gauimįma. * Tuo 
būdu didėja tasis gundymas. Galt atsitikti, kad fanta|ZiįjKXs ; 
vaizdų bus stipriau veikiamai troškimai, nekaip pačių pajau
timų veiksnių. Yra labai negeria duoti nei šiokia nei tokia 

laisvė oro .pajautimhims (ausseren 'Sinnie), imant vieną kitą 
įspūdį. Turi būti palaukiama, kol' fantazija pati ątsidės gau
tai perdirbti. Galima būtų tik pečiais patraukius žiūrėti’, 
kaip piktosios dvasios galvatrūkčiais verčiasi iš raganos vir-t
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tuvės ir fantazijos žaizdro ir tda'ukia mus i savo eiles. Jei. 
būtų traukiamą į tą sūkurį ir mūsų kimo galios, laida, butų, 
visai sunku išsilaikyti. Jokia jėgfa* negali taip stipriai mūsų, 
kūną veikti, kaip fantaziją. Tai yra tiesą; kad kąrtais1 arba* 
beveik visuomet aukštojoj mistikoj, kaip .yra pasakiusi šv. 
Teresė, sustoja ekstazas arba kūno organų veikimas v aidule- 
metu — kas, be abejo, eina greta su fantaziją — tuo tarpu są
monės (vaidulas ir regimieji reiškiniai kūną neveikia...

Tuo 'būdu aprėpia, jei galim'a būtų taip išsitarti, deime 
ninė fantazijos visą-žmogų, kūną ir sielą. Visai liūdnų! iš
darinių galima ląūkti iš perdidelės, klaidžios, nevaldomos.., 
iškrypusios fantazijos — ypač tjnįda, kada veikia žmogaus) 
pajautimus ir sielos1 gyvenimą. Šiuo dalyku išaiškinamą/, 
kaip įšilk alamfa ligosi; fantazija gali sveiką aipsargyti, ligonį 
pagydyti. Ji duoda fantia|stiku!s, karštuolius' išsklaido, per- 
šildo ir iškrik do mintis, vaizdus, padąro isterinius t aktus}, 
alicinacijas:, iliuzijas, vaidulius — visus tuos reiškinius) 
kurie žmogui vis[ai nedaro.v iTuTime teisės tokius' žmon,es va
dinti garbingais ,',fank'a-zijos kankin'tiniais“. i

Fantazija yr aaukšta, brangi ir graži Dievo žmogui duota 
dovana jo aukštiems dv(afeios veiksmams padėti, jį ramint#,, 
linksminti, kelti į gyvąjį' Dievą, tiktai išsišokimais, nešva
riais norais, suktybėmis, —- šitie! dalykąįi eina daugiausia: iĮ§. 
fantazijos, — vedam’aęį nešvarumus, melagingumus, klaidin
gumus; ji esti čia net padarias nuodėmių, tikra ’piktoji dvasią, 
gyvulys, šaltinis visų bjaurumų. Argi nesama čia teatrų, 

i romano, meni kūrinių — Vis.’ fantazijos* p’a(darin^ų,i kur savo 
klaidžiomis netikėjimo ir nedoros vilnimis, teka plačia/ srove - 
visose visuomenės sluogsnių vagose? /Pagedusi fanfraizija 
vieno žmogaus yrą piktas demonais, kur veda eibių eibe'sf p 
drausmės ir auklėjimo namus,1 į pr’aigarą. Ką Jokūbas yrą, 
rašęs del blogos-šnektos, visai tinka del fantazijos: ji yra- 
ugnis, neteisybių pasaulis; ji mūsų kūną vilkdama/ ir mūsų 
gyvenimą padegdama yr?i nuodinga taurė. Fantazijai yra. 
žaižaruojanti vaidilutės kurstoma amžinoji ugnis, amžinai 
smilkstanti, šviečianti, kilau,ti ir skaisčia liepsna liepsno
janti. Verte V. J a siu 1 a i t i s.

' (Ne galas/)
* *

Tave netyčia sutikau 
Ir užšvitai man, kaip žvaigždelėj 
Pražydai man, kąjp nauja gėlė. 
Ir kaip nedrąsiai, kaip tylia j 
Aš tau meldžiaus savy giliai! 
Aš tau juk svetimas buvau 
Ir tu buvai man svetima, 
Kaip mielas, sapnas tolima.
Tiktai ištolo akimis 
Tave galėjau palydėti,

i
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Tiktai slaptomis mintimis’ 
Kitiems mokėjau pavydėti 
Tavųjų 'žodžių skambančių, 
Tavųjų žvilgsįnių žydinčių. 
Tu -nežinai, [graži,,, meili!
Kaip laš jaučiau, dar nepamatęs, 
Tave ateinant iš toli, 
Kaip aš ilgėjaus1 ne atradęs, 
Kaip neramiai tavęs ieškojai 
Ir kaip dabojau, kaip žinojau 
Visus tau paprastus taikus. 
Ir kaip buvau aš nuol'dnkus 
Akučių žvilgsiiiui tik' vienam, 
Man lyg netyčia pasiųštam.
Taip Neįpratęs, kūdikėlis 
Supranta žingsnius joi močiutės, 
Taip jaunas Vafearos žiedelis’ 
Be iešk o tekančios saulutės.

Tai Viltimi, tai laukimu. 
Tai juodo ilgesio sparnais, 
Tai nesuprantamu džiaugsmu, 
Tai nesapnuotais clap sapnais 
Manoji puošėsi padangė.
Visur tave taip brangią, brangią 
Mačiau, ar gal tik sapnavau, 
Ir koks laimingas vis buvau!
Bet neilgai, taip neilgai!
Šiandien, šiandien!' Taip širdingai 
Tavęs aš laukiau tarp kitų.
Tu atėjai graži, meili, 
Maniau, kad langels1 iš toli, 
Iš ferdviu mėlynų kraštų.
Mačiau, kaip švietė, kaip žibėjo 
Akutės žavinčios kitiems, 
Girdėjau, kaip linksmai skambėjo 
Tavieji 'žodžiai kaikuriems.
O faš buvau arti, arti... 
Ir ūmai įgalią surinkau —> 
Tave, iš ė j ę s,' siu t ik aų 
Linksniai, širdingai, kaip kiti. 
Bet štai nelauktai, štai tada, 
Kai 'mano žvilgsnis-, kaip malda * 
Tiek /daug norėjo pasakyti, 
Tiek daug.norėjo pamatyti.—• 
Kaip i mane tu pažiūrėjai!
Tartum žiemos' sustingęs1 rytas, 
Sniegu ir šviesa; nubarstytas. 
Ne ta, ne ta! Tu nebmokėjai 
Prabilti žodžiais, lyg daina/
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e ta ir vjeįdo šypsena.
Skubiai, šaltai pasitikai 
Ir i kitus nusisukai.
Širdis nustebo ir užšalo
Apgauta sapno — ideiajo. 
Žiedai nubiro vos pražydę. 
Garsai nępabiajgtos dainos ’ 
Jau Įniršta, painiojas suklydę.
Ir vėl aš' vienas' be šviesos.
Ir Vėl dairaus aplink save 
Kitiems ir pats sau nuobodus.
Ir Vėl aš šaltas, išdidus 
Galiu pažvelgti į tave!
Ir Vėl galingas1 aš dabar!...
Bet Jtu užklyski nors kuomet — 
Aš nebsekiosiu niekumet, 
Tu čia ateik... ateiki dar...

J 1922. II. Ž v a in yi &

Asmens būdo pažinimas.
^Gnothi seauton“ — „pažink patsai save“. Šitas trumi-; 

pas sakinys buvo vienas pamatinių išmintingojo Pitagoro si
stemos dėsnių^ Senovėje jisai turėjo svarbios reikšmės — jį 
randame garsioje Delfų šventavietėje; jį mini ir PlaĮtoniasi 
savo „Dijaloguose“; Savęs paižinimas yra v.sų mokslų pamą-i 
tas, tartum viso pasaulio pažinimo alfa ir omegąj Paįsalč Ari
stotelio, žmogus yra „mikrokosmas“ — mažutis pasaulis1). Jj-1 
tiesia. Žmogus turi šį taj bendra su kiekvienu sutvėrimų "— 
turi bendra su mineralais sayo esimu, su augmenimis savo> 
gęyvylbe, su gyviais savo jausmais ir panašus į angelus ^avų 
protu bei išmintimi. Visa pasaulyje sutverta žmogui, nuo 
kurio sutvėrimai įgyja savo moralinės vertės bei reikšmės ir, 
kuris yra visų esimo tikslas. Todėl žmogus,.norėdamais' susi?' 
pažinti su pasauliu, visųpirma privalo pradėti nuo savęs.

Pažinti žmogus, visa šio žodžio prasme, reiškia pažinti jo 
būdas, kuris ir yra, žmogaus asmenybės išraiška,, puikiai at
vaidinama jojo pasielgimuose? Žodis „būdas“, graikų kalba 
„charakter“, reiškia išvaizdą,, figūrą. - > Šitas pavadi
nimas šiandie yra visų pasaulio kalbų savastis, būtent: ,— 
the character le carąptėre, der Charakterį xapakmep, ir td t. 
Būdas žmoguje yra toji ypatybė, kuri skiri’a( vieną asmenį ar 
jų būrį nuo kitų asmenų,- kuri jungia savyje visaisi kitas- ejtų^ 
nes ypatybes, teikdama pagrindo moraliniam individui, Įvai
rių įspūdžių įtaka, kurie gimdo žmogaus vaizduotėje ypatingų 
vaizdų, sukelia visokių minčių ir sužadina; jausmų, ryškiai pa
brėžia 'aslmens individualumą, griežtai jį skiriantį nuo kitų, 
nors ir tose pačiose aplinkybėse esamų, žmonių.. Pamatinės 
priežastys šio asmeninio skirtumo tėra,dvi — įgimtieji elei-.



.mental ii- paties' asmens įgytieji. Įgimtųjų elementų tč/rpaf 
reikia paminėti žpiogaujsį organizmas, ypatinga paveldjė.toji 
dirkspių sistema ii* jo siela, kiekvienam žmogui atskira). 
Dievo sutverta jo gyvybei prasidedant. O įgytųjų elementų 
tarpe minėtini daviniai, kilę iš! jo paties įgimtų gabumų^ pu
tink imu ir prisitaikymo gyvenimo aplinkybėms.

Fizinis žmogaus budo pamatais yra jo temperamentas;, 
elementų.. įeinančių žmogaus, kūno sudėt in., Aristotelis2) 
skiria keturis temperamentus, būtent, —' cholerinį, melan- 
cholinį, flegmatinį ir sangvininį. Jie įgijo savo pavadinimą 
nuo įvairių, žmogaus kūne esamų syvų.

Mūsų laikų psichologai maža, tepripažįsta vertėsi senajai 
nuomonei, patys įvairiais būdais aiškindami temperamenW 
fizinį pamatą. Jie to pam/ajo1 ieško dirkspių ir raumenų nar
velių įvairume, atskirų kūno dalių išsivystyme, krfaiujo te
kėjime, energijos' aikvojime ir panašiuose kūno gyvybtės* 
vyksmuose (procesuose). ,Temperamento esmės klausimas 
mokslininkų dar neištirtas/ Todėl užtenka pažymėti jų esi' 
mas ir svarba, žmogūus būdo patinimui: Asmens tempera
mentas galima susekti išorinių akstinų įtakos veikime; par t 
vyzdžiui, cholerikas pasižymi nepaprastu jausmų judrumų ir 
tęsiatoiūmu —- jisai staigi užsigauna ir ilgai neatsiĮe(iidŽĮa'; 
sangvinikas, arba karštuolis, panašus į choleriką — greitąjį 
supyksta, bet „smilga neperdegė“ ir vėl viskas gerai; meląn- 
•cholikasį at vi ik š čia j j sunku supykinti, bet jau kartą įpy
kintas, galima s'akyti, amžinai njeatsileds; flegmatik/s ypa;- 
tingas — jisai beveik niekumėt nepyksta ir tikrai jisai sunku 
supykinti. Realybėje minėtų grynų tipų nėra, nes negalima) 
rasti dviejų asmenų savo būdu tolygių, kaip panašiai dviejų 
asmenii vienodų išvaizdų, kadangi prigimtis niekuniet nepa
sikartoja.

Cholerinis (chole == tulžis) temperamentas3), pasižymi 
savo stipriais palinkinlalsĮ, drąsa, pasiryžimu ir energija. 
Staigus savo sumanymuose, kartą pasiryžęs nenurims savo 
tikslo nepasiekęs. Nepasisekimai ir keblunia.i jo sielos pe- 
prislėgia, bet atvirkščiai suteikia didelio atk aklumo v Aišku, 
šitoks tvirto būdo asnluo yra gimęs vadu ir valdovui, /'Jisai 
visuomet įgyja bailių pasitikėjimo, pasalina atsargių svyra
vimą, suteikia drąsos .dvasia nusilpusiems ir panaikina Visas 
kliūtis savo tvirčiausia Valia/ Patsai nesijausdamas, -jisai 
priverčia visus sau pasiduoti ir vergiškai klausyti, bet žmo
nių širdies į save ne p atrauki a., į Čia tai ir gręsia visąs/ pa/voi- 
jus —- dažnai nespėjęs apvainikuoti savo darbo jisai žl:unįga» 
visiškame nepasisekime? Žmogus, jausdamas savo galia, bteį 
įtaką, visumet randas savarankus ir pagaliau njepakeaičiat 
mas... Nuosavų nuomonių nė nedrįsk jam pareikšti. Ne
spėsi nė išsižioti kaip jisai apk’aiįnuos tavų nuomonių ir tavoi 
paties vertę- —- jo sarkazmas; užgaus ir užnuodins tavo širdį. 
Suteikti jam patarimas lygiai reiškia ką riešuto lukštu piih



i 03

styti vanduo juros na, ką žvakės šviesa, vidurdienį tvaskan
čiai sąulel pažibinti. Kartą (nusistatęs; jisai savo pažiūrų ne
pakeis, nors jos būtų ii* visiškai klaidingos! Jo .valiai yra 
teisę, kuriai kiekvienas turi fiusiienikti^ Toksai te!mip(ett1a'- 
men to tipas gimdo despotus ir tironus — jame gludi' pejnsfey 
kio'jfino, skriaudos ir vergijos užuomazga. Žmogus, turįs pa* 
našų tembre ramentą, yra vargas; visiems,' kuriems tįetenką pu 
juiomi susidurti. Bet nelaimė ir jam pačiam, jeigu jov laimu - 
žės žvaigždelė užgęsta —- jisai graužiasi ir kankinasi tarsi 
liūtas geležiniame nąrve.i Geriausi pavyzdį mūsų gyvena
mose politinėse valandose rand'ame buvusio vokiečių kaizerio 
Viliaus asmenyje. Kremta; jo sielą atminimas praėjusios 
garbės bei galybės, kuri žlugo' amžinai. Jam užtekėjo saulė 
ryškiais1 tvaskančikfe feip induliais, bet nusileido dvajsko»s 
skausmo gelmėse. Deja, visiems minėto temperamento ?»?- 
nienims tetenka du kraštutinumu — ,,valdovais ar vergas“.

Melancholinis (melaina = juoda, cholė = tulžis) taip", keįi- 
štai pavadintais, nes buvo manyta, kad nepaprastais baimės 
jausmas, gimdąs ne reik alingą rūpestį ir d Vaisto s prislėgiiną 
(aiškiausius (melą neimli/o 3 simptomus), sužadinamas. juodo/- 
stos tulžies, apsčiai esamos žmogafus. organizme. Melanclioi- 
liniSf 1 imi per ament as iš dalijęs papašus į diolerinį, bet dau
geliu a Joe jų yra vienas antram visiškai prfešingfug Meilfaftif- 
diolikas, panašiai kaip cholerikas, dažnai pareiškia daug 
drąsos1, pasiryžimo ir {energijos. Jisai lygiai tampa įt akingas, 
tiktai kitokiu būdu: ne žiaurusį, bet jautrus ir m’a eonų s,t ne
puikus, bet palankus ir mandagus j jo nebijoma, jisai es‘. išmy
limas. Giliai atjaučia visa kas apie jį de l ‘si, tartum1 kanklių 
stygos dainiaus paliestoms griaudžiai suskamba, rasdąmoš aidė 
kiekvieno žm ogaus sieloje. Sąvp jautrumo dėką jisai puikiai 
nuvokia ar'jgmo jausįnu’si i(r patsai moka maloniai juos iš
reikšti; jisai greičiau negu kitas susieks ka£ art yni ui p ai
troka; geriausia moka paguosti susopusią sielą, nūs i kanki
nusį ligonį. Jo širdies jautruĮmas, jo balso švelnumais, jolpaJ- 
lytėjimo lengvumas yra kaip motinos, s Pa įu ginančio s savo 
sergantį kūdikį. Bet visut šių ypatybių žiedu yra tari, kad 
jisai visame elgiasi laisvai, nes/.varžydamas tartum didžiausiu 
savo džiaugsmu laiko tai, kad jam leista gerai daryti.'

Bet jisai visumeji nujaučia moralinį ar fizinį blogumą 
realybėje ar tai nuosfayoj vaizduotėj; nuolatos svajoja apie 
žmonijos vargus bei kančias, nuodėmes' bei nusikaitimus ir 
šitos! nelemtos svajonės su juonii taip sutampa/ kad jisai- d- 
giaus j ąu niesuIgjesbia rfaįsti pasaulyje nieko gera nei dorra. Ne
turtėlių vargai, turtuolių skriaudos, gailingųjų priespauda, 
bejėgių negalia smarkiai veikia jų jausmus — priverčia jį 
ieškoti naujų kelių visųo’menėSj sluogsnių suniekšėjimo pra- 
šalinimui, ir tai neįkreipi.ąnit dėmes-io j vh-isius. Jtįsaį tampą 
idealo auka! Jo visi bagidymlai ir pastangos veltui dingsta!į ir 
jisai pasilieka nereikaįingą vienetą visuomenėje'. Pakilų-4
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vęs i šį dvasios būvį ir SUs įpykinę s su visu pasauliu, d'aįt^ 
giau nepakenčia p’atsfai savęs. Vi[si blogi. ’beit, jisai esąs? blol-- 
,piausis — ir taip dažnai be jokios priežasties pyksta; kails’-- 
čiuojasi, nepatenkintas —'pailsai bežino kodėl. Ii- tų. visu ne'— 
laimių k altininku tampai, tašCąi asmuo, kuris pirmutinis1 j aim 
pasitaiko. Štai žmogus, kurį jistai laike, slavo geriausiu drau
gu, skaudžiai jį užgavoj dvokiu būdu? I/aJbai paprastai- — 
praeidamas pro šaįDį nep.ąžveljgė į jį, galvos1'nepalenkė,. EĮe.- 
mirktelėjo. O jisai įsitikinęs, kad1 tyčia taip padaryta; visokį 
pasiaiškinimai, atsiprašinėjimai vleltui — nįekas nesugĮebėe 
sus velny ti užgautų jaūs'm'ų.1 Margfaįš jo draugams, kurie visų- 
mJe't persįekiojami įvairiausi b-ls- įtarimais ir pmekaištatn 
Toksai žmogaus tipas mūšių, kasdieniniame gyvenime yra- di
džiausia 'sunkybė ne tiktai slau pačiam, bet ir visiems/ ku- 
rlein's1 tenka Su j uotui 'sUsidurti.

ElėgnlatiniS; /(flegma = skrepliai) temperament aS pasi
žymi slavo šaltu krauju., (Laisvas nuo visokių sujudimu fleg;- 
matikasi paprastai .rimtas ir' pastovus, niekumet nesi karš
čiuoja, nesiskubina. Bet- kartą jąu darbą pradėjęs, visunief 
jį užbaigia. Jeigu jisįai palši žadėjo, tikrai įvykins, nes uie'- 
kumet neapsįiims kas jam negailima.. Atvirkščiai, iš anksto 
suskaičiuoja savo būsimus pųįgdsekiniųs ir nuųotoliųšj Bet 
šituo savo atsargumu jisp.ft fdįažnai' daug ir prakišau nesi fle/g-- 
matikas; visumet atidjęldia'rytojui; visumet pasivėluoja, jeigu 
tik negresia jam pavojūs?;' niekumet darbok neprądejda iki ap- ■ 
’inkybių patogumas jo nepriverčia; visumet svajoja. ir gaišta 
nieko rinito nenusįiręsdamas. Galima/ šakyti,. kad miniote 
tipo asįmėns taip ir praleidžia/ visą savo gyvlėiiimą sapnuose 
ir svajonėse. Žymėtinoji flegmatiko ypatybė’ tai juomį1 pasi
tikėjimas'.' Manyda'mbfe apie' kitus asmenis jisai visumet ge
riausios nuomonės. Gauti patarimas, užlaikyti paslaptis i— 
pasitikėk 'flegmatiku; jo sieloje. tartum' jūrių dugne raunu ir 
kas tenai pateko — hfmžinai pasiliks/ Bet jo didžiausioji 
pnyne,. K.aą.p jau minėta, tjai begalinis; Įątsiarguiiias; aky vaizdo j 
galimos klaidos jisai atsisuko ibentj vieną žingsnį žengta pir
myn ir tokiu būdu ne kartą nustoja gausingiaiu-sių pąsise- 
kimųj žodžiu — tai ž'mogusi. neturįs jokios inicijatyvos.. .’Nįeę 
įveikiamas jokių išorinių jakstilių, jisai visuniet vienodais tar
tum'Aigip t o sfinksas. Jo ve’do išraiška šalta, retai reiškiaiiii 
simpatijos; jo rankos palytėjim’afs, jo balso skambesys, jo pa
žvelgimas, vienas jo buvimas užšaldo atmosferą esamumų. 
tarpe ir neatrrand'a. aido jųjų širdyse, 'vadovaujanjtis mūsų 
sodiečių sprendinio logika( minėjto tipo asmuo .galima, tikrai 
pavadinti ,,Molio Motiejum“. >■

Sangvininis (sanguis = kraujaįs) temperamentas jalu 
savo vardu aiškiai pabrėžia savą esmę. Šitūs' temperralmen- 
tasį pasižymi aiški'afis- susijudinimais, ypatingu darbštumu 
ir narsumu; paprastai širdingas, nepavydus ir net ekspan- 
magasu Jo žodžiai, jo pažvelgilnia^s, jo pats.ai esinias, teikia1 

- malonumo; jo linksbnas juokas ir platus- nusišypsojimas isnr
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hipnotizuoja kitus ir patraukia) į save. Jisai yra geriausis 
ir linkspiiąusis draugas < Bet rimtumo jame nėra; su juomi 
retai galima pasikalbėti1 rimtai; niekumet nęga-linia paisii- 
tikėti jo pasižadėjimais!, pabarimais. Minėto temperamenta 
tipas, atvirkščiai flegmatikui, mažai teapmąs'tęš imasi dąrbbi 
'Kuomet kiti tesvajoja apie galimybę, jisai jau veikia.. Sek
damas savo genijiabs įkvėpimą gali daug’ nuveikei — ir išz 
tiesų tampa kūrėju nuostaboj vteikadų, bet visi jo darbai nhs. 
turi reikiamo apdirbimo ir tinkamos'. užbaigos?' Viena žy
miausių -sangviniko ypatybių tai begalinė viltis., Jisaį yra. 
optimistas pilna šio žodžio prasmė: į -gyvenimą žiūri Icįb^.t 
linksimai, tartum visą r adąs tų takais išklotą; jisai nąp akcinė 
šamai rimtas;, k'aid nusimintų nepasisekimų bei priešingumų 
sūkuryje; niekumet nenusimeną nors ir visa prarastų, !biet 
tuojaus ieško priemonių daugiau dar už visa prarasta įgyti. 
Dažnai vis dėlto a'sitink/aį, kad šitų naujų kelių .beieškant 
jam tenka patirti dėr skaudesnių smūgių i it tuomet pasiry
žimo didvyris lieka nugalėtas nelygioj kovoj ir bąigia savo 
dienas tartum pergalėtais vadas visiškoj, bevilty j.

. sis

Kiekvienas asmuo bent kurio temperamento turi pilnos’ 
moralinės reikšmės Visagalio kūryboje. Kokią rolę vaidina 
klimatas 'medžiagos pasaulyj, lygiai ta pat praisme temperat 
mentas moraliniame pfrisjaulyjie. Kaip nuo klimato pareina, vi-- 
šokių augmenų bei gyvių įvairumas, kuris sužavi žmogaUr 
sielą ir patraukia jo širdį nusilenkti visatos1 Kūrėjui, ta$p 
tempei ament as yra priežlaistimi įvairių gabumų ir palinkimų, 
žadinančiu žmonių sekti Apvaizdos paįšąukimą, kuriame jisai 
galėtų greičiau pakilti tobulybėje ir lengviau pasiekti feavo 
esiimo .Tikslą., O mūsų Idealasi ir galutinis Tikslūs yrar Kri
stus. Jisai aiškiai nurodė lUumsį tą normą, kurios vien! lai- 
kydamies 'mes galime Jį pasiekti — Būkite tobuli, kąjp/dfr 
jūsų dangaus tėvas yrą tobūTas“4). Tie'sa, mes niekumet nfep 
sugebėsime pasiekti Auksei ausies! Esybės tobulybės, bet mes 
galime pasiekti aukšto j oš laipsnio J Vislų pirma privalomlel 
pašalinti iš savo 'būdo ne pa {geidaujamas^ ypatybes. Geriausia 
priemonė šioms ypatybėms prašalinti yra< priešingų ^gerųjų 
ypatybių įgijimas5). Kaip nė’shtm’a žmoguje; geros įgimtįes' 
ypatybės, kurios nesugebėtų sunaikinti ištvirkimas, taip lyj-, 
giai nerasime žmoguje ir tokios 'blogos, kurios negalėtų par 
šalinti dorybės" ištvermė., Kadangi tempėra^nentaSjyra 'žino- 
gaus fizinis pamatai todėl kiekvienas privalo steigtis pas#? 
sjavinti šių įvairių 'temperamentų, gerų j ų -ypatybių; būtent-: '■— 
choleriko energiją bei pasiryžimą, melancholiko jautrumą bei 
širdingumą, flegmatiko rimtumą bei susivaldymą,' ir paglas- 
liau karštuolio narsumą bei dfafrrbštumą. Bet paprasčiausia 
visų pastangų yra lavinimasis aukščiausioje ir visoms bend
roje dorybėje, kuria yra meilė. Pa^ak Tautų Apaštalo r— 
.^Meilė yra kantri., maloni: meilė nepavydi, nedaro piktą;
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neišdidi nesidid'žiuo j a, neieško nesava, nes įpykina.; nemano 
bloga; nesidžiaugia niekšybe, bet džiaugiasi tiesa; visa pąs 
kenčia, visa kuo pasitiki; vista* kuo vilisį, vis'a iškenčia^“6), 
Kaip muzikas, iš atskirų akordų sugeba pagimdyti, nauja žaj- 
vinčią melodiją, piešėjas; parinkti įvairių spblvų artistinė am 
paveikslui ir dainius iš paprasčiausių sakinių sutverti savo 
nemirtingą veikalą — taip kiekvienas asmuo gali ištobulini! 
savo būdą, nuosakiai rinkdamas ir derindamas visas geriam 
sias ypatybes į vieną kilnų būdą, kuris paskui visumet apsi
reikš asiniĮens darbuotėje Dievo garbei, tėvynės n'afiidai ir 
žmonijos gerovei. Šių visų gerųjų ypatybių kombinacija, afp- 
vainikuota meilės vainiku, bus tobulas žmogus1, nes „meilė 
yra tobulybės ryšys.“7);. J. Širvintas.

Fribourg, Šv. 12, 3, 21. •

Aš jau esu paukščių brolis ...
, Jaunystėlė man sparnai...
Mano kelias — melsvas tolis, 
Palydovai-gi — sapnai. 
Aš Svajones pavadinęs, 
Su džiaugsmu ir atvirai 
Arą — veją apkabinęs, . \ .
'Skrisiu ten aukštai aukštąjį! ...

• ;. Kur pilkieji 'debesėliai,
Ten, kur sąūles žiburiai...

i Kur neslankioja šešėliai
Ten aukštai, aukštai, aukštai!
Gal Surasiu gėlių rytą
Daug skaistesnį, negu čia... 
Gal nupinsiu dainą kitą, 
Nenuvarginta kančia... - ■ ,
Skrisiu aš sparnais ja'unystįės 
Su svajonėmlsi, šventai, 
Ten virš Saulės prie Dievybės 
Ten aukštai, aukštai, aukštai!...
Aš dar jaunas' paukščių brolis, 
Nors Čia suktųs viesulai...
Ten, kur nyksita' melsvas tolis, 
Skrisiu aš aukštai, aukštai!...

Juo z a s P a u k š t e 1 i s.

’) VII Physicorum, s. 2.
2) Comm. 3 Eth. 12.— „Videmus phlegmaticos naturaliter ease pigrosc 

cholericos autem iracundoa, melancholicos tristes et sanguineos jucundos“. — W‘ 
Bergmann’as savo straipsnyje „Lexikone der Padagogik“ klysta sakydamas, kad 
šių keturių temperamentų išradėjas eąs Galenas (130—200).

3) R. Meyer „The Science of the Saints“, s. 15.
■ 4) Mat. V, 48.

5) Šv. Pranciškus de Sales - „L’introduction a la Vie Dėvote“.
8) 1 Korint. 13, 4—7.
7) Kolos. 3, 14.
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Musų mirusiepo
Kim. Antanas Šarkai

Mes Švėkšnos mokiniai — ateitininkai, (esame nfe'tėkę 
2numylėto mūsų :Va!do, netekę Patarėjo,- netekę Globėjo... 
Štai dai naujas kapas be taiko išaugęs apt Lietuvos! žemelės ... 
Mirė Jisai 11 kovo, Karaliaučiuj. Buvo tai vienas išį tų. dar
bininkų, kurie garbės nė turtų netrokšta, vien pasišventę, 
idėjai, neša žmonijai' meilės!,) nuraminimo; ruošia tėvynte-i 
gerų, dorų, tikėjimą ir tėvynę mylinčių piliečių.

Jis,ai gyveno tarp mūsų apie 4 metus ir’ per tą laiką Jtąip. 
susipratome, susigyvenome su juo,, lyg su tikimoj rėvų; ir 
-kalbėjomės1, juokavome, lygį siu sau) lygiu draugu. Buvo tai 
mokytojas be 'galo .malonus, širdinga^ mokąs jaunimo jaus
mus. suprasti, ii’ jiems įtinkamoj\ formoj duoti išsivysitylt^ J.,. 
Nieks jo niekada nėra matęs supykusio, susirūstiiifusio, ro
dos, jis nė pykti nemokėjo. Jei ir barė, tai! maloniai, nuoJ 
laidžiai.

Npač gailu jo netekus tiems neturtinigiesiėnis moki
niams, kuriems jisai buvo tikriausiu globėju, patarėju ... Nė 
vieno jisai neats tumė nuo savęs, nors tūli būtų buvęs tvąr- 
gingia tįsis vaikelis ; kas1 tikta-f troško, mokslo, tas' ėjo- priei jo 
patarimo klausti, o jisai kiekvieną suramino, dvasiniai paP 
guodė ir materialiai sušelpė.

Buvo jisai ir ateitininkų jalunutei kuopai Patarėjas — 
Veikėjae. Mus neprityrusius organizacinio -—- visuomeninio 
darbo mokė, teikė įvairiausių pabarimų, jau tai kovojant įsu 
savo p riešais, jau tb:i nugalint teclmiškas susirinkimų čir pa? 
skaitlį — pramogėlių kliūtis. Šimet buvo išrinktas ir, bendrų 
Pirmininku. Ir tas; išrinkimas (daug padėjo Švėkšnos ateW-' 
ninkams sustiprėti ir apimti platesni veikimą. Kaipo- visuo
menės* darbininkas, turėjo jisai labai plačia, dirvą: buvo, pro.- 
vinmazijos direktorium — Vedėju, draugę kapelionu ir moky
toju; be to visą laiką buvo pirmininkas ir gaivino. ,„Pa|vla’- 
sario“ draugiją. [

Neprale-izdamas nė vieną susirinkimo švietė, ląvino so
džiaus jaunimą. Be to 'daug' prisidėjo prie veiklumo- krikšį- 
čionių-demokratų Švėkšnos''skyriaus ir d augt padėjo savo; žo
džiais ir darbais Viaiščiaus Taryįbai. žodžiu įvairiose dąaįugū- 

. jose ir organizacijose, jo buvoi visur pilna ii- visur ja|s gįai'vinįo 
ir rėmė nenuilstančiu savo darbštumu. Kaipo žmogus, buvo 
tai labai prakilnios širdies ir, mandagus, malonus ir su prasb 
čiausiu vargdienėiiu... Kiek jisai sušelpė; neturtingųjų žmb^ 
nių ir mokinių, tai tik vien si Dieyasl žino! ... f .<

Už tai jam dėkingi, visi švėkšniškiai stengėsi nors' pas
kutinį patarnavimą — -ačiū pasakyti bent per laidotuves. ,.14 
kovo, nors buvo blogiausias oras, didžiausia žmonių minią' gU 
vainikais ir visa proqesjja\ lydėjo nuo pat Kukoraičių stos
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ties. O per laidotuves 15' kovo dalyvavo minių-minios žmo
nių. Vainikai tęsėsi prieš karstą, beveik per pusvairsrį... Ant 
kapų, pasakyta- prakalbos nuo abiejų kunigų -— draugų, niro 
mokytojų ir nuo mokinių pasakė; dr. St. V. primindamais jo 
gerumo ir pasišventimo kelius bruožus ir išreikšdamas j’alis'- 
mus liūdesio mokinių vardu.

Netekome, taip, mes mokiniai, ateitininkai, geriausio glo
bėjo ii patarėjo; neteko žmonija vieno kilnajus' asmens, pla
tinusio tarp jos meilę ir kilnumą; neteko Tėvynė'ir Bažnyčia 
vieno tylaus, bet karšto atsidaivusio jų idealams darbininko ...

Te būna lengva tau tja. žemelė, brangus mūsų Auklėto j am 
del kurios gerovės dirbai! Tesuteikia Tau gailestingasis ’Tė
vas amžinąjį atilsį, Kurio gailestingumą čia ant šios ašarų 
p ak aln ės platinai! ... V a r p e lis.

Felik s as Domeika.
1922 m. 21 vasario d. yra miręs. Feliksas Domeika, Lukr- 

šių „Žiburio“ gimnazijos III klasės mokinys.
Žaibo greitumu aplėkė draugus moksleivius labai liūdna 

žinia: vasario 21 d. 3—4 vakaro valandą negailestingoji įnir
tis, yra- išplėšusi iš moksleivių tarpo jų draugą Feliksą Do
meiką. Didelis gailestis suspaudė .draugu širdis, del šios per- 
ankstybos mirties ir draugų vi r pančios lūpos nejučiomis, iš
tarė: „Amžiną atilsį duok dūšiai, Viešpatie.“ Feliksas Do,- 
nieika, dar jaunikis išrautas iš draugų moksleivių tarpo,, yra 
gimęs 1908 melais.

Jo gimtinė yra Šakių apskričio BuĮrzdų valsčiuje, Alerg-. 
būdžio kaime, kur jo tėvai turi dailų ūkį. Jisk'jlp tik užstojo 
9-tus metus/įstojo į Barzdų liaudies mokyklą. Labia A daug 
mokslo gabumais buvo pasižymėjęs. Užstojus 1920 m. rude
nyje įstojo į šakių „Žiburio“ gimnaziją, į II klasę. Mokyto
jai matė koki jo buvo gabumai ir teigi mos.- laipsnis. Bet šM. 
žaibo greitumu pakirdo skinki liga plaįičių ir inkstų uždegimu.

Trumpame straipsnelyje sunku išpas'aįkoti visa tai, kiek 
tas a. a. moksleivis yrą nudirbęs savo (draugų tarpe, Todėl ir 
gailestis yra Inums didelis, netekus tokio brangaus. draugi 
kurs būt daug gera dari’ mums; kątalikų .moksleiviams.;,) (pa
daręs: tai buvo, jau matyti jo jaunose dienose, skelbiangisayct 
obalsį draugų tarpe: „Į (darbą draugai moksleiviai, kas gy
vas, j donose dienose.“

Tačiau turim pasiduoti Dievo valiai, ir melst velionml 
amžinos! r ainybės už jo darbus, padarytus draugų tarpe.

O jūs, draugai moksleiviai, neliūskit d netekę saVo tarpą 
gero draugo, tęskite toliau jo paliktą ir nebaigtą darbą šioje 
ašarų pakulnėje. <J. Bakšys. ,

"tS—- - .r-
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Studentų ir vertėjų žiniai. ’
Pranešu gerb. studentams ir vertėjams, kad verčiu lietuvių kalbon prof... 

Holleman’o chemijos vadovėlį (1000 pusi — neorganinė ir organinė dalis), speci • 
jaliai parengtą universitų ir aukštųjų politechnikų studentams chemikams ir gam
tininkams.

Pranas Jucaitis, chem.
Mūusteris, 3. II 1922.

Ateitininkų Centro Tarybos pranešimai.
i

Kadangi iš Ateitininkų Kongreso dalyvių atsiųstų atskirų atvaizdų negali
ma sudaryti At-kų Kongreso bendro • atvaizdo, todėl At-kų C. Taryba nusistatė 
Kongreso Almanacho neleisti. Iš Kongreso dalyvių atvaii> ų sudaroma At-kų 
Kongreso albumus. Kongreso dalyviams, nenorintiems palikt atvaizdus tame albume 
atvaizdai bus grąžinami jiemspareikalavus, atsiunčiant už 5 auksinus pašto ženklų.

II
Jau atspauzdinta jaunesniųjų ateitininkų įstatai, ir galima gauti At-kų C» 

Taryboj. Jų užsisakant reikalinga kiekvienam egzpplioriui atsiųsti 1 auksinas.
III

Kai kurios kuopos klausia, kuomet turi būti atsiųsti bendri kuopų atvaizdai. Šiuo 
pranešame, jog toki atvaizdai privalo būti atsiųsti nevėliau birželio mėn. 10 d.

■ < / - ■ ■ ■ • • .. .

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Mažiukui. Draugo rašinys netinka. Pasiuntėm „Pavasariui“.
žagarui. Originalumas — poeto privalybė. Ne kiekvienas tačiau origina

lumas yra poetingas. Kur nėra minties — ten nėra ne tik poezijos, bet ir pro
zos. —■ „Džiaugsmų vainikas“ netinka. '

JBagriui. Netinka. Nedėsim. z ' -
Juozui Paukšteliui. Draugo eilėse jaučiama daug išlaisvio. Būk, draugas, 

sukrakalbis ir apvilk savo mintis gražia lytim. Darbas privalo nutiesti įkvėpi
mui lygius teknikos atžvilgiu keiius.

A. Smilgai. J. Gadeikaitės nekrologą atidavėm „Naujajai Vaidilutei“.

— -------------------- ■ \

Klaidų atitaisymas.
„Ateities“ 1—3 Nr. š. m. išspauzdinta 77 puslapy: Įvairioms jaunesniųjų 

ateitininkų kuopoms. O turėjo būtat epauzdinta; Ateitininkų kuopoms. >

Redaktorius-Leidėjas L. BISTRAS.

Kaimas, ,.Šviesos” Spaustuvė Jakšto g-vė Nr. 2.
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Į KAINA 8 AUKS. Į

Kaunas, „šviesos” Spaustuvė Jakšto g-vė Nr. 2.




