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BIRŽELIO I

Dievo mokykloje.
Neūgdomi palinkimai vysta, nebudinami ir neplėtojami ga

bumai yra užkasti talentai, yra žuvęs kapitalas. Tiktai prie amži
nybės slenksčio dvasios ir valios auklėjimo priedermė teprieina 
savo galą. Niekuomet gyvenime negalima visa išmokti, ir moky
tojas privalo būti mokinys, jei nori, kad jo dėstymas būtų vai
singas ir planingas. Visada privalom dėmėtis, visada privalome 
galvoti ir visada mokytis — čia glūdi mūsų dalis, kurią imame 
iš gyvenimo, tai palaiko mūsų srovenimą ir apsaugoja nuo puvi
mo. „Kuris nieko jau nebesiekia, tas lig gyvas grimsta į žemę“. 
(Feuchtersleben).

Tikras iš mokyklos atleidimas įvyksta tiktai mums mirštant 
ir taip orų atleidimo liudymą, kuris dera amžių amžiams, pasirašo 
mirties angelas.

Mokykla, kuri pateikia giliausių minčių, kuri skelbia kilnų 
mokslą, yra prigimtis, tai antroji — po religijos mokyklos. Ji yra 
didelė, paties Dievo pastatyta vieningumo mokykla, ji — sena ir 
amžinai nauja liaudies mokykla, kuri dvasiai teikia daug paska
tinimų ir rodo valiai tiesiausią ir geriausią kelią į prinokusio, 
sveiko ir pamaldaus gyvenimo aukštybes. Tai yra tikra elemen
tarinė ir ruošiamoji mokykla religingai džiaugsmingam, ištikimam, 
švariam ir stipriam dvasios gyvenimui.

Visas pasaulis yra dvasią pakelianti pavaizdinė pamoka 
apie Dievą. Milijonais akių jis žvelgia į mus, tai švelniai, lyg 
matutė, tai prielankiai ir ištikimai, lyg draugas, tai rūsčiai, lyg 
teisėjas. Nesuskaitomais liežuviais jis kalba mums. Visa prigimtis 
yra iškalbingas, niekad nenutilsiąs ugnies liežuvis, kuris pasakoja 
apie Dievą; tai didelės atskleistos knygos, kurios auksinėmis rai
dėmis skelbia savo Kūrėjo didingumą.

Iš tikrųjų, viena žolelė, kuri žvilgsnių netraukdama pakelėje 
auga, kalba apie Dievo esimą ir Jo tėvišką rūpestingumą balsiau 
už dešimtį fanatingų Dievo neigėjų. Vos pastebimas žiedelis, ku
ris iš žemės čiulpia savo gyvybei maisto ir leidžia saulutei bu
čiuoti slėpiningą savo grožį yra nenuneigiamas Dievo įrodymas. 
Nakty vienintelė žvaigždelė danguje skleidžia į .Dievo gyvenimo
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ir esmės klausimų tamsumą daugiau šviesos, negu jos galėtų 
duoti visų netikėlių dvasia.

Gerai prisidengė Dievas savo kūrinio dangalu, bet tame 
kūriny visur yra žymus Jo galės, meilės ir didybės antspaudas 
ir mananti dvasia savavalingame paklydime turi merktis, norėda
ma Jo nepažinti. Tik apžvilpusios akys nemato prigimtyje Jo sta
tybos bruožų. Visi yra kvailiai, kurie neturi Dievo pažinimo, ku-. 
rie žiūrėdami į regimas gėrybes nenuvokia ten Jį esant ir nepa
žįsta Kūrėjo iš Jo kūrinių (Išm. 13).

Tai, iš ko pažįstamas Dievas, yra visiems regima, nes Die
vas jiems tai apreiškė. Neregimi Jo daiktai nuo pasaulio įkūrimo 
yra išmanomi ir matomi iš kūrinio, taip pat Jo amžinoji jėga ir 
dievybė taip, kad jokio pasiteisinimo nėra (Rom. 1, 19—20). Kas 
nemerkia akių nuo pasaulio stebuklų, tas kiekviename žingsnyje 
nusistebėjimo kupinas šaukia su psalmistu: „Viešpatie, mūsų Die
ve, kaip nuostabus yra Tavo vardas visoje žemėje (Ps. 8. 1) ir 
pilnas ramios pagarbos su šv. Augustinu klausia: „Kas yra tas, 
kurį aš myliu? Aš klausiau žemę ir ji atsakė: aš nesu tatai. Aš 
jūres ir jų gelmes- klausiau ir jos atsakė: mes nesame tavo Die
vas.- Aš klausiau dangų, saulę, mėnesį ir žvaigždes, jos šaukė: 
mes taip pat nesame Dievas, kurio tu ieškai. Pagalios kreipiausi 
balsiai į visa, kas aplink mane randasi: pasakykite man ką nors 
apie mano Dievą, jei jūs Juo nesate, sakykite man ką nors apie 
Jį. Ir jie sušuko stipriu balsu: Jis mus sukūrė“ (Confessiones 
10, 6).

Visas prigimties grožis, tai ne sukurtojo amžinojo grožio 
spindulys; visas tobulumas pasaulyje yra tiktai lašas iš dieviškojo 
tobulumo jūros, pasaulio stebuklai kilnus vadovas į Dievą. Nie
kas taip gražiai, kaip jis negali kalbėti apie Dievą, taid teisingai, 
taip vaizdingai jokis žmogaus liežuvis negali išreikšti Dievo di
dingumo, jokia žmogaus ranka negali taip giliai, taip toli nuvesti 
į slėpiningą Dievo gyvenimo ir esimo pasaulį. Jis yra Aukščiau
siojo pranašas, kuris dieną ir naktį šaukia širdims: „Viešpatie, 
kaip didis yra Tavo kūrinys, visa tu išmintimi padarei; žemė yra 
pilna Tavo gyvybių (Psalm. 103.28). Jis yra aukščiausis tėviška 
Dievo ranka pašventintas kunigas Dievo mintims apreikšti.

Mūsų laikais galima padaryti priekaištus, kad nebeieškoma 
mokslo prigimties Dievo mokykloje taip, kaip anuomet ieškota. 
Dievo kalba kūriniais dažniausiai yra tapusi nesuprantama, sve
tima kalba. Mūsų pagonys proseniai geriau už mus sugebėdavo 
aiškinti Dievo rašmenis prigimties vaizdų knygoje. Prigimtis yra 
vis labjau pamirštama. Tai yra didelis žingsnis atgal ir žemyn, . 
kad mūsų laikais taip domiai ir mokslo trokštamai nebesiklauso
ma prigimties.

Kas dieviškąjį prigimties pamokslą supranta, tas kiekviena
me žingsnyje sutinka Dievo įrodymų, tam žodis „Dievaš“ nėra 
mįslė, nėra beprasmis garsas. Tam yra patekėjusios šventosios 
saulės, kurios nušviečia, begalinį dieviškosios gyvybės pasaulį. 
Tas yra radęs raktą dieviškajai Aukščiausiojo esybei praversti.
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Kūrinyje yra gyvybė — visur besišakojanti, žydinti, auganti, 
nokstanti gyvybė. Ji kyla aukštyn iš tamsiosios dirvos, ji sklei
džiasi į šalis iš visų šakelių; ji lekia kalnais, lankomis ir jūrėmis, 
ji dvelkia ir knibžda visais keliais ir takais; ta auksinė kilni gy
vybė juokias, vilioja, šviečia, blizga ir žydi, ji skamba, dainuoja 
ir meldžiasi į Dievą, į bepradžią ir begalę gyvybę, Kuris yra vi
sos gyvybės tėvas ir davėjas. Visa prigimties gyvybė yra Dievo 
sveikinimas, yra šauksmas prie Dievo.

Prigimtyje yra sutarimas ir tvarka. Nuostabioj tvarkoj žvai
gždynai eina savo kelią. Jie sukasi tobulai sutvarkytame rate 
griežtais dėsniais ir taisyklėmis. Kiekviena žvaigždė — tai ugnies 
liežuvis, tai garbinimo giesmė giedama Kūrėjui, Kuris yra gyvoji 
tvarka ir amžinoji harmonija. Visos žvaigždės drauge — tai di
delis choras, kurio giedojimas apreiškia Amžinąją garbę ir didin
gumą.

Tūkstančių tūkstančiais balsų mums sako kūrinys: „Dievas 
yra meilė (1 Jon. 4, 8). Jis skelbia tai visoms širdims kilniu 
plunksnuotųjų savo giedorių choru; kilus audrai, kuri valo orą, 
skelbia griaustinio balsu ir vakarą gęstančios saulės ugnių kalba.

Kiek abejonių nutiltų žmonių širdyse, kad būtų kreipiama 
domės Į prigimties pamokymus. Kiek klausimų, kurie kankina 
vargšų žmonių dvasią, būtų išrišta, kad toliau būtų mokomosi iŠ 
prigimties; kiek daug skundų del džiaugsmo ir ramumo trūkumo 
turėtų išsyk išnykti, kad, būtų mokama malšinti savo džiaugsmo 
troškulį nesuteptuose, šventuose prigimties šaltiniuose. Prigimtyje 
randamas Dievo artumas, Mums kalba Dievo liežuviai. Mums 
apsireiškia Dievo mokslas. Kaip didis yra žmogus, kuris stovi 
Dievo mokykloje! Kuris nenorėtų būti Dievo mokykloje!

Iš Strobelio „Gyvenimo pašventimas“ sulietuvino
J. Talmontas.

Mokslas, dailė ir dora, kaipo dvasios 
kultūros pagrindas *).

Kaž kas pasakė, jog šių dienų civilizacija atėmė sielą žmo
gui ir atidavė ją mašinai. Sis posakis mūsų laikam perdėm cha
rakteringas, nes nūdien mašinos, tarytum, stebuklus daro; į jas 
žmogus įdėjo savo inteligencijos ir didžiuojasi tuo, ką mašina, 
jo proto produkcija, sugeba atlikti. Bet patys mašinų autoriai, 
patys šių dienų, civilizacijos nešėjai per mažai dėmesio kreipia į 
savo asmenybės vidujinę pusę, į savo sielą, kuri juk yra visos 
kultūros įkūrėja. Taip yra del to, kad nūdien per daug rūpina-

*) Referatas, skaitytas 1921 m. gruodžio m. 27 d. Linkuvoje Šiaurės 
Lietuvos Krikščionių darbuotojų suvažiavime.
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masi medžiagine kultūra ir per maža — dvasine, t. y., žmonijos 
medžiaginė ir dvasinė kultūra eina pirmyn,„.ne gretimai, nes mū
sų laikais itin ignoruojami aukštesnieji žmogaus sielos siekiniai. 
Yra žinoma, jog normingo žmogaus siela trokšte trokšta Abso
liuto, t. y. to, kas yra be galo gera, gražu, tobula, teisinga. Že
mėje nieko absoliutingo nėra; čia teimanomi Absoliuto atspin
džiai; o pati Absoliuto esmė yra kaž kur už žemės ribų, ir pri
einama tik tiems, kurių dvasia persiskyrė su sunkia savo kūno, 
kaipo materijos našta, kuri kol turi žmogaus dvasią apgaubus, 
tol tai dvasiai tik maži Absoliuto spindulėliai teprieinami.

Tokiais Absoliuto spindulėliais yra mokslas, dora ir dailė, 
ir todėl šitie trys dalykai vaidina labai svarbią rolę žmogaus dva
sios kultūroje. Kai Į šiuos idealus tinkamai neatsižvelgiama, tai 
tuo daroma didelė skriauda žmogaus sielai, nes tuo sąmoningu 
ar nesąmoningu apsileidimu dvasia visai apgaubiama storu ma
terijos uždangalu ir neduodama ten prasiskverbt Absoliuto, Die
vybės spinduliams, nuo ko žmogaus dvasinė kultūra visai para- 
lizuojama.

I.
Mokslo vardu suprantame mokėjimą ir žinojimą plačia žo

džio prasme. Kad geriau suprastum mokslo reikšmę žmogaus 
dvasios gyvenime, dalome jį į formalinį ir realinį. Realiniai moks
lai yra tie, kurie turi praktikos pobūdį: jų sritis prasideda papra
stų darbelių bei amatų mokėjimu ir baigiasi komplikuotomis me
dicinos ir technikos operacijomis. Realiniai mokslai pasižymi da- 
linumu, nes jie apima siaurą vieno ar kito darbo mokėjimo sritį. 
Į realinių mokslų sumą įeina visi gamtos mokslai, juristika, ling
vistika, pritaikomoji matematika ir visi profesiniai mokslai plačia 
žodžio prasme.

Formaliniai mokslai turi tikslą iš realinių mokslų davinių, 
surasti bendrą tiesą, kuri praktinės reikšmės neturi, bet už tai 
yra labai svarbi žmogaus sielos gyvenime. Tiesa yra gausi Die
vybės atspindis, o kadangi Dievybė yra aukščiausias ir galutinas 
žmogaus sielos siekinys, todėl kiekvienas mokslinis išradimas, 
kiekviena realiniais faktais pagrįsta mintis, teorija, išvada, kuri 
nušviečia bent dalelę amžinosios absoliutinės tiesos, teikia žmo
gaus sielai didelį malonumą, kurs kiekvienam rimtam mokslinin
kui gerai suprantamas. Formaliniams mokslams priskaitoma filo
sofija su visomis savo šakomis, teologija ir tie mokslai, kurių 
tikslas yra — grynosios tiesos pažinimas, neatsižvelgiant į jos 
svarbą praktikos gyvenime.

Dabar pažiūrėkime, kuo gali patarnauti žmonijai viena ir 
kita mokslų grupė. Kadangi pilną žmogaus asmenybę sudaro 
kūnas ir dvasia, todėl ir reikia remti realiniai mokslai, kurie 
lengvina žmogui materijalinės būties kovą, ir formaliniai mokslai, 
kurie tarnauja žmogaus sielos siekiniams—aukštyn nuo žemės— 
„Sursum corda“ (širdys aukštyn). Materijalistai nepripažįsta, jog 
žmogaus psichė (dvasia) esmingai skiriasi nuo jo fizės (gamtos).
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Todėl jie daro pastangų atitraukti žmoniją nuo Absoliuto ieško
jimo; ir vietoj mokslų, vedančių į Absoliutą, patiekti tik reali
nius mokslus, kurie padeda žmogui kovot del būties, nes būties 
kovą jie nori padaryti žmogaus gyvenimo pagrindu; iš to ir kyla, 
nūdien taip dažnai vartojami aforizmai k. a. „Gyvenimas tai ko
va del medžiaginės būties pagerinimo“; tuo tikslu ir siūloma jau
nimo auklėjimui išimtinai realiniai mokslai, o formalinių mokslų 
bijoma „kaip velnias švęsto vandens“. Bet ši materijalistų ten
dencija priešinga žmogaus sielos instinktui „Sursum“, ir todėl ji 
niekumet negali būti įgyvendinta, nes vien materija ir jėga su 
savaisiais dėsniais per maža žmogui teduoda, kad jis neieškotų 
Absoliuto. Iš to aišku, jog bergždžias darbas ir noras patenkint 
žmoniją vien sausais realiniais mokslais, kurie praktinės reikš
mės teturi, o kuomet jie savo uždavinį atlieka, t. y. pagerina 
žmogui būtį, tuomet jie patys savaimi visai mažą reikšmę teturi; 
jei bent tą, kad rengia patogią dirvą formaliniams mokslams, 
kurie kyla aukščiau žemės ir steigiasi ten pagaut bent mažą 
Absoliuto spindulėlį.

II. ' '
Dailės vardu, kurs įvairių filosofų yra visokiomis frazėmis 

ir sąvokomis apibrėžiamas, definuojamas, aš čia suprantu visa 
tai, kas žmogui teikia malonų estetinį bei grožio jausmą. Tarp 

• dailės objektų, teikiančių estetinį jausmą, yra pagrindiniai skir
tumai. Pav., mums teikia malonų grožio jausmą muzika, dainos, 
paveikslas, gražūs reginiai, — ir žmogaus sielos ypatybės, pav. 
atsidėjimas kilniai idėjai, pasiaukojimas artimo labui, kančia del 
teisybės ir t. t. Iš to galima išvesti, jog dailė esti psichofizinio 
ir moralinio pobūdžio. Jei mes gėrimės gražia muzika, paveiks
lais, reginiais, tai mes čia turime reikalo su psichofizine daile, o 
jei gėrimės didvyrio mirtimi del idėjos, ko nors pasišventimu 
artimo labui, žmogaus didvyriškumo Kovoj su savo asmens mo
raline tendencija ir t. t., tai mes čia turime reikalo su moraline 
daile.

Be to, psichofizinė dailė skiriama į optinę ir akustinę. Dailė 
suvokiama regėjimo pojūčiu (pav. spalvos, artistingas spalvų su
derinimas paveiksluose) yra optinė, o klausos pojūčiu (k. a. gra
žūs akordai, gražios preliudijos) yad. akustinė. Kodėl vienas daik
tas laikomas gražiu, dailiu, o kitas negražiu, nedailiu^ tai pa
nagrinėsime kitą kartą, o tuo tarpu pabrėžiu, jog apskritai imant 
dailė galima padalyt į žemesniąją ir aukštesniąją. Žemesnioji 
dailė rišasi su žmogaus kūno organizacija ir ji fiziologinėmis 

'funkcijomis, pav. tai dailu, kas teikia kūnui (akims, ausims) ma
lonumą, nes tam tikri paveikslai ir reginiai, tam tikras spalvų 
suderinimas, tam tikri tonai teikia regėjimo ir klausos pojūčiams * 
malonų įspūdį.

Aukštesnioji dailė aukštai rišasi su moraliniu gėriu, todėl 
tokios melodijos ir paveikslai yra dailūs, kurie išreiškia bet ko
kią kilnią idėją, arba kokį nors kilnų žmogaus, jausmą, pav.

\ . - J - • • \
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„mirtis del idėjos“, „žmogaus vidujinė kova su žemais palinki
mais“, „mirtis einant savo pareigas“, „laidotuvių maršas“, „nak
ties tyla“, „ilgesys“ ir t. p. d. Žemesnioji dailė yra perdėm relia• 
tingos vertės; ji greit įkyrėja ir nustoja estetingumo subjekt o 
akyse, ji greit tampa, jei nenuobodi, tai visai neutrali grožio at
žvilgiu. Aukštesnioji dailė turi savyje kąž ką absoliutinga, ne
duodąs visai suvokti, sukelia žmoguje kilnias mintis ir jausmus 
ir neįgrįsta, pav. Siksto Madonos paveikslas, kaskart į jį žiūrint, 
sukelia kitus jausmus ir mintis, todėl panašūs paveikslai ir gali 
būti nuolatiniu estetinių jausmų šaltiniu, nes, pav. iš Madonos 
akių trykšta absoliutinga Jos sielos grožybė. Iš to matyt, jog į 
aukštesniąją dailę reik žiūrėti kaip į kilnų sielos malonumų šal
tinį ir kaipo į dvasinės kultūros pagrindo dalį.

III.
Doros, kaip ir dailės, pagrindas ir definicija ne visų filosofų 

vienaip suprantama. Vienaip supranta krikščionys, kitaip supranta 
utilitaristai, kitaip evoliucijonistai, dar kitaip kantistai ir idealistai, 
bet, nors etikos pagrindai įvairiai aiškinami, visos etikos pakrai
pos, be Ničės psichopatinės kontraetikos, turi maždaug bendra 
tai, kad praktiniai įsakymai visų etininkų maždaug iš esmės vie
nodi; skirtumai tik pagrindų supratime ir definicijoje. Tat yra del 
to, kad pati doros esmė yra žmogui instinktingai įgimta, nes 
visų normingų žmonių sąžinė maždaug tuos pačius imperativus 
diktuoja.

Bet ne visi žmonės vienodai elgiasi. Tas elgimosi įvairu
mas kyla iš to, kad žmogaus sielos ir kūno reikalavimai dažnai 
esti disharmonijoj; ko siela trokšta, tai kūno norams priešinga, 
pav. teisingumas, nekaltybė, blaivybė, abstinencija vienoj,—gob
šumas, gašlavimas, prabangos—kitoj pusėj yra griežtai disharmo- 
ningi to paties asmens norai ir linkimai. Šitos disharmonijos 
priežastis filosofijai nežinoma, bet krikščionių teologijai tai aišku: 
tai kyla iš pirmųjų žmonių prasikaltimo, kurs įnešė disharmoni- '■ 
jos tarp žmogaus aukštesnių ir žemesnių instinktų. Šitai dishar
monijai prašalinti ir reguliuoti Dievas davė savo įsakymus ap
reiškimo keliu. Tie įsakymai tėra pakartojimas, priminimas jau 
instinktingai įgimtų doros imperativų, sąžinės diktuojamųjų.

Iš disharmoningo mūsų kūno ir sielos norų ir linkimų su
derinimo kyla mūsų žemesniojo, animališko (gyvuliško) „aš“ kon- 

. fliktai ir kovos su mūsų aukštesniuoju žmonišku „aš“. Tos ko
vos dažnai esti labai sunkios ir skaudžios, nes kebli yra kova 
savęs su savimi. Laimingam .šitų kovų išsprendimui reikalinga 
stipri valia ir religijos pagalba. Nuo šitų dviejų „aš“ kovos re
zultatų pareina subjekto laimė: jei laimėjo gyvuliškasis „aš“, 
žmogų kankina sąžinė savo įkyriais išmetinėjimais, kurie kartais 
esti skaudesni už didžiausius fizinius skausmus, nes sąžinės griež
tas protestas atima subjektui jo laimės pagrindą, — vidujinį ra
mumą. Jei laimėjo žmoniškasis „aš“, žmogus jaučia didelį mo-
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ralinį pasitenkinimą. Sąžinės graužimas yra kaip pragaro kančių 
atspindis; o moralinis pasitenkinimas — kaip dangaus laimės 
spindulys.

Tiesa, grožis ir moralinis gėris, kaip jau minėjau, yra kaip 
amžinosios absoliutinės laimės spinduliai.

Tos laimės mūsų siela ieškote ieško, bet .ji visumoj čia že
mėje nerandama: „Sau mus sutvėrei, Viešpatie, ir todėl tol bus 
nerami mūsų siela, kol ras poilsio Tavyje“, sako šv. Augustinas. 
O žemėj pasiekiama tiesa, grožis ir moralinis gėris toli gražu 
nėra absolfutingi, betgi turi didžios reikšmės žmogaus dvasios 
kultūrai, nes tvirta viltis, jog žmogui galų gale, nors po mirties, 
taps absoliutingas gėris pasiektas, daro gaivinamosios įtakos žmo
gaus sielai. Žmonės, praradę absoliutingos, amžinosios laimės 
viltį ir nerasdami jos čia žemėj tampa pesimistais. Pesimistų dau
giausiai yra civilizuotų žmonių tarpe; tai parodo tam tikra pa
kraipa literatūroje ir filosofijoj ir 'žinoma „Weltschmerz’o“ arba 
„pasaulinio liūdesio“ vardu. Pesimizmo šulai literatūroje: Byrm’as, 
Lenau, Leopardi’s ir k., o filosofijoj žymiausias Schopenhauer’is.

Tikintiems krikščionims ta taip pageidaujama ir ieškoma 
laimė yra laiduota: visai ji bus pasiekta danguje, iš dalies že
mėje vidujinio pasitenkinimo pavidale už amžinųjų moralinių 
dėsnių užlaikymą. Tam tikslui krikščionims reikalingas tvirtas no
ras, viltis, nenuilstamas darbas ir griežta kova su savo moraliniu 
„aš“. Bet šį kova toli gražu nevisumet laimingai baigiasi; labai 
dažnai žmogui tenka pralaimėt ir pasiduot savo grynai anima- 
liško elemento įtakai ir verguvei.

Kiekvienas žmogaus dvasios pasidavimas imoralinei kūno 
įtakai ir verguvei i nutolina dvasią nuo Absoliuto ir apgaubia ją 
dar storesniu materijos uždangalu: juo žmogus dažniau pasiduo
da imoralinei savo kūno įtakai, juo jo dvasia esti giliau įgroda
ma į materijos masę ir tuo labiau atitraukiama nuo Absoliuto. 
Žmogaus moralinio ir imoralinio „aš“ kova tai yra kova jo dva
sios su materija. Kad ir dvasia giliausiai būtų įvaryta kūno ma- 
sėn, bet ji nelieka visą laiką pasinga: ji labai dažnai daro griežto 
protesto prieš kūno verguvę ir deda visas pastangas išsivaduot 
iš jo nagų ir pakilt prie savo galutino tikslo—prie Absoliuto, be 
kurio žmogaus dvasiai trošku, kaip kūnui be oro.

Šis žmogaus dvasios protestas prieš kūno savavaliavimų ap
sireiškia v sąžinės neramumu, pesimismu ir tyliu ilgesiu į „sur- 
sum...“ Šį dvasios protestą ir ilgesį daugiau ar mažiau pergyve
na, kaip rodo praktikos gyvenimas, visi normingi žmonės, išsky
rus psichopatus. Išimties nesudaro net ir kriminalistai ir atejistai, 
ką esu praktingai patyręs turėdamas - reikalo su pirmaisiais ir 
antraisiais ir todėl aš į žmonių gyvenimą pirmoj eilėj žiūriu, 
kaipo į dvasios kovą su materijos slėgimu. Žmogaus sielos ilge
sys prie Dievybės, prie Absoliuto yra per stiprus, kad jį žmogus 
dirbtiniu būdu galėtų visai numarint.

Dabar kyla klausimas, kaip mes išdrįsime Dievybei į akis 
pažvelgt, būdami tiek kartų nuo jos nutolę ir paskendę materi-

c
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jon — hedonizmam Ši mintis yra baisi, nes tam, kurs savame 
žemės gyvenime nelaikė Absoliuto Dievybės visų savo idealų 
koncentru,—bus koktu, bus nemalonu žiūrėt į Amžinąją Šviesą, 
kuri žmogaus žemės gyvenime būdavo dažnai ignoruojama. Visa 
viltis—tai absoliutinis Dievybės gerumas ir gailestingumas, prie 
kurio mes jau ir dėlto teisės turime, kad visi ik vieno turime 
daug vargų ir nelaimių žemėje pergyventi. .Greta hedonizmo 
kiekvienam žmogui likimas siunčia dar daugiau vargų, nemalo
numų, be kurių ir laimingiausias žemės sūnus neapseina: visi 
žmonės kenčia, tik vieni daugiau nuo fizinių' vargų, kiti daugiau 
nuo moralinių; kitaip sakant, vieni kenčia centre (nuo dvasinių, 
moralinių nemalonumų), kiti periferijoj (nuo psichofizinių nema
lonumų); ir todėl nesąmonė yra manyt, kad hedonistas turtuolis 
yra laimingesnis už dorą proletarą, nes juk žmogus turi daugiau 
hedoninių malonumų, juo jo siela yra ramesnė. Ir kur ji bus 
rami, kad jei hedonizmas uždaro kelią į ten, kur ji trokšte trokšta 
ir į ten, kur yra jos galutinas tikslas; todėl pasaulio didžiūnų 
laimė nepavydėtina, o bemokslių praščiokėlių laimė dažnai esti 
ir labai pavydėtina, nes jie be kompromisų pasiduodami dogmi
nei religijai ir jos moralei tuo kartais įgyja tokią dvasios kul
tūrą, kuri ir žymiausiam mokslininkui siektina ir pavydėtina. 
Bemokslis prasčiokėlis pasitikėdamas religijos autoritu įgyja pil
nutinę pasaulėžiūrą, kuri žmogui daug vidujinio malonumo tei
kia, ir pildydamas be filosofavimo savo religijos moralę jis gali 
pasiekt aukštą moralinės kultūros laipsnį.

Ir štai kurijozas: be jokių mokslų ir studijų prasčiokėlis 
pasiekia tai, ką sąžiningas mokslininkas, atmetęs autoritą, per 
ilgus metus, vargais negalais, tepasiekia ir tai ne be pagalbos 
religinio autorito. Laimingi tie kurie religijos ir doros srity gali 
būt prasčiokėliais, o moksle — genijais, bet tas idealas ne kiek
vienam pasiekt...

Nes daug kas norėtų pamiršt visa tai, ką žino ir moka, ir ; 
įgyt paprastą, bekompromisę, aiškią prasčiokėlių pažiūrą į pa
saulį ir gyvenimą, kuri daugiau žmogui teikia vidujinės laimės, 
negu detalingiausios bet kokios mokslo šakos pažinimas. Kam 
iš inteligentų šis idealas nepasiekiamas, tas bent neturi pasiten- 
kint doros, tiesos ir grožio smulkmenomis, nuotrupomis, bet turi 
siekti Absoliuto, nes tik ten tėra moderno inteligento išvargintai 
sielai poilsio ir ramumo. O pats Absoliuto siekimo procesas 
duoda žmogaus sielai ką tai nepaprasta, kilnu, idealinga. Tai 
daro žmogų interesingu, nes doroje, moksle ir grožyje'Absoliuto 
ieškojimas pats savaime kultūrina žmogaus dvasią ir teikia daug 
kilnios vidujinės laimės. Tik Absoliuto ieškąs žmogus tegali di
džiuotis, jug davęs mašinai „sielą“, pats neliko „be sielos“ ir 
jog kurdamas medžiaginę kultūrą nenuskriaudė ir savo dvasios 
kultūros, o atvirkščiai: dar pastūmėjo ją pirmyn, aukštyn.

J. Gobis.
Linkuva. 1922. L 24.
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Tauta ir nepriklausomybė.
Zmoniskumas yra tai savybė, kuri visai žmonijai duoda vie

numo žymę. Kiekviename individe jis iš nauja pražįsta ir jungia 
tai, kas, rodos, yra nesujungiama. Tame, būtent, kas visiems žmo
nėms yra bendra, individas atranda pats save: aš pirmų pirmiau
sia esu žmogus, paskui lietuvis, krikščionis ir t. t. Netik žemėj, 
kuri visus maitina ir nešioja, netik bendroj visiems žmogaus pri
gimty yra suleidęs žmoniškumas šaknis; kultūra taip pat reiškiasi 
lytimis, kurios pagrinde yra analogingos, ar tai, imsime, visuo
menės, ar ūkio, ar meno, ar mokslo sritį, ar kurią kitą.

Be ne šis vienumas amžių įvykiams duoda turinio, — jis yra 
tik platus, bendras pagrindas gyvenimui reikštis margų margiau- 
sia lytimi. Ir kur pažvelgsime, vis su įvairumais jis susidurs, ar 
bus tai šių dienų žmonija, ar jos ilgų amžių praeities kelionė. 
Ir jei kas norės žmonijos likimą atvaizduoti, kaip jis ligi šiol reiš
kėsi, jis bus priverstas į šiuos įvairumus nugrimzti, juos atskirai 
pažinti ir kad visus atskilai bus atvaizdavęs, turės tikrąjį žmoni
jos likimo paveikslą. Šis sunkus, betgi įdomus darbas — istorijos 
uždavinys. Mes čionai patyrinėkime bent porą tų įvairumų.

Paprasčiausi, greičiausia pastebimi tų žmonijos skirtingumų 
mums pasirodo tautų ir valstybių pavidale. Tautų tyrinėtojas randa 
visur, kur tik jo akylas žvilgis puola. Jis ją įžiūri ir tvirtuose 
ūkiuose, kurie dengia žilosios senovės veidą. Visur ir visuomet 
randame žmoniją pasiskirsčiusią tautomis. Tarpusaviai tautų san
tykiai ir yra senų senovės palikti bruožai, duodą galimybės pa
žinti bent kiek, kas kadaise yra atsitikę.

Kas gi yra tauta? Yra tai žmonijos atskala, kurios narius 
jungia bendra tėvynė, kilmės kraujo bendrumas, kalbos ir kultū
ros vienumas. Ne visos šios minėtos savybės reikalingos tautybės 
sąvokai išreikšti. Tik be gyvenamosios vietos, kilmės ir kultūros 
bendrumo nekils tauta. Tėvų žemė, naminiai papročiai surišti su 
savotiška pažiūra į pasaulį ir gyvenimą, savoji kalba, protėvių 
padavimai, jų garbingų žygių atminimas, dabartinės bei buvusios 
didybės paminklai, savotiškas meno krypsnys, o pirmų pirmiausia 
pažinimas ir numylėjimas šių visų daiktų kaipo savųjų,—visa tai 
suteikia tautai psichologinės individualybės, kuri yra jos vidaus 
jungtis ir savybė skirianti ją nuo kitų tautų. Kalbama dėlto apie 
tautų karakterius ir dažnai į juos kreipiama daug dėmesio.

Jei pastatysime vieną lietuvį darbininką ar valdininką šalia 
vieno lenko arba vokiečio darbininko ar valdininko, — tautiniai 
jų skirtingumai nekris į akis; šiuo atveju daugiausia nulemia iš
silavinimas bei mokslo laipsnis. Bet jei paimsime dviejų tautų 
didesnes žmonių grupes, būdo skirtingumai juo aiškiau paaiškės. 
Nebūtų betgi nė čia tų nelygumų, jei kiekvienas atskiras asmuo 
jų savyje nenešiotų. Tauta yra sutelktinis individas, taip ji visu- 
met ir apsireiškia.
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Kad geriau išgvildejit tautybės sąvoką, pravartu paminėti 
du dažnai vartojamu giminingu žodžiu: liaudį, rasė.

Žodis liaudis mūsų raštuose ligšiol dažniausia reikšdavo že
muosius visuomenės sluogsnius,—plačiąją kaimiečių ir darbininkų 
minią. Tikrąją prasme „liaudis“ (das Volk, populus) nežino skirs
tymo Į žemuosius ir aukštuosius gyventojų sluogsnius. Tam tikra 
žmonijos atžala, kurią riša kraujo bendrumas ir gyvenamoji vieta, 
—štai liaudies sąvoka. Gyvenamosios vietos bendrumas veda prie 
reikalų bendrumo, kas duoda pagrindo valstybei kurti. Kilimu ir 
sąvoka „liaudis“ yra ankstyvesnė negu „valstybė“. Lietuviai pav. 
10, 11 šimtmetį jau buvo „liaudis“, bet neturėjo dar valstybės. 
Tačiau pro liaudies sąvoka šviečia ir valstybė.

Dar daugiau neaiškumų neša „rasė“. Turbut nerasime nū
nai kito mokslinio termino taip nenustatyta prasme. Mokslininkai 
kalba apie baltąją ir juodąją rasę, apie indoeiropiečių ir semitų 
rasę, apie romanų, anglų, skandinavų rasę ir 1.1. O kitiems rasė 
ne ką kitą pasako, kaip kad pačią tautą su visais karakteringais 
tautiniais pažymiais; jie kalba todėl apie prancūcų, prūsų, ispanų ■ 
rasę ir kitas.

Matome, kad šiuose skirtingumuose kaltas kultūrinis veiks
nys. Visą betgi nusveria antropologiniai pažymiai, kuriuos gali 
rišti didesnėmis ar mažesnėmis grupėmis.

Jeigu dabar įsižiūrėsime į tautybės sąvoką, pamatysime, kad 
ji yra dvasinė liaudies pusė. Tauta yra ne kas kita, kaip liaudis, 
tik iš kitos pusės gvildenama, žiūrima. Kalbos bendrumas—žy
miausia tautybės savybė, ji tačiau nesudaro tautybės, netgi nėra 
jos privalomoji lytis. Tautybės esmė daugiau glūdi bendroj visai 
tautai kultūroj. O tautos kultūrą sudaro jos visų dvasinių verty
bių suma, — taigi jos papročiai, teisės, religija ir dora, menas ir 
mokslas, pirmų pirmiausia betgi—savoji kalba. Joje tyriausia tau
tos sielos versmė. Kalba yra netik forma tautinės sielos turinui,— 
ji yra pats turinys. Jei norėtume ją lyginti su riešučio lukštu, ra
sime jį su branduoliu visur gyvai suaugusį. Kalboj įdėtas tautos 
būdas, jos mąstymo savybės, joj gyvi žilos senovės nuotikių at
garsiai ir visa dabartis su rūpesniais, džiaugsmais ir uždaviniais. 
Jei tauta nustoja savosios protėvių kalbos, jos tautybės turinys 
labai sumenkėja. Ir jeigu matome, kad prislėgta tauta kalbą už 
viską labiausia brangina, žinokime — tai elementariausio instinkto 
išsiveržimas gyvybei palaikyti.

Jei norime tautinės kalbos tyriausia lytimi paklausyti, įsi
klausykime jos dainų. Nuostabus švelnumas ir begalinė pajėga 
jose švaistosi. Su patikimiausiomis mintimis, gaida ir ritmu susi
jungia jose sudėti protėvių burtai ir ainiams taip galingai skelbia 
jų kraujo bendrumą ir sielos giminingumą, kaip niekas daugiau 
pasauly.

Šios gvildentos savybės padeda sukurti tautybę, bet tikrasai 
jos kūrėjas yra laikas. Valstybinis vienumas paprastai esti jos už- 
mazga. Kaipo natūrali ilgų šimtmečių išvada, tauta yra gamtos 
įstatymų padaras, kurio esimą pateisina tos pačios prigimties
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tikslai. Tikslu yra, kad kiekvienas organizmas išauga įvairiais na
riais aprūpintas,—kiekvienas jų organizmo ekonomijoj eina savo 
pareigą. Panašiai ir žmonijos pasiskirstymas tautomis, turi gilaus 
pateisinimo ir prasmės. Neprotinga yra organizmo įgimtos teisės 
varžyti ir žeisti, kas tik skausmą ir gedimą gimdo. Įgimtų žmo
nijos teisių varžymas nusikaltimas, netik klaida, netik didžiųjų 
nuopuolių priežastis. Mat, prigimties įstatymas, kur liečia žmoniją, 
yra kartu moralinis įstatymas.

Pirmutinė todėl ir tiesioginė tautos teisė ir pareiga—sergėti 
ir ginti tautinės savybės. Ir kiekviena tauta, ar ji bus didelė ar 
maža, gali ir privalo reikalauti, kad jai būtų pripažinta lygios 
moralinės vertės ir lygių teisių laisvai gyventi ir auginti savo tau
tinis idealas; o visos tautos — vienos rūšies individai!

Suprantama todėl, kad tauta siekia sukurti nepriklausomą 
valstybę, kuri ją gintų nuo priešininkų ir duotų galimybės pla
čiai išplėsti, kas tautai brangu ir sava. Ji gyvens ir svetimoj val
stybėj, kuriai bus prievarta prikergta ir bus sveikas jos narys, by 
tik rastų tautiniam gyvenimui atatinkamų sąlygų, kurių ji reika
linga, kaip augalas oro ir šviesos. Kur jai to gaivalo neprileis,— 
tenai ji skurs, kad ir labai ilgai, kentėdama ir nuodindama or
ganizmą, kurin liko įterpta.

Istorija pasakoja, kaip tautos kovojo ir kovoja ligi šiol del 
šių teisių. Ji sako, kad tauta visuomet buvo valstybinės minties 
nešėja. Imperialistų pastangos suburti tautą į vieną grynai terito
rinę valstybę visuomet suduždavo. Prisiminkime tik senovės bei 
vidurinių amžių svajones apie universinę valstybę ir bandymus 
jai sukurti. Istorija, pagaliau, mums pasakoja, kad neišvengiamas 
lieka tautos žlugimas, jei ji atsisako ginti savo teises.

Atsižiūrėjus į y/isa tai bus aišku, kad tik tautinė valstybė 
yra pateisinama. Ši tiesa randa vis didesnio pripažinimo ir įvy- 
kinimo.

Trys Eiropos valstybės ligi paskutinių laikų rodos nepaisė 
jų pavergtųjų tautų veržimosi prie laisvės, kad sudarytų nepri
klausomus valstybinius vienetus. Skaudūs smūgiai privertė įsiti
kinti, kad jų klysta. Taip Balkamį tautos po ilgų žiaurių kovų 
numeta Turkijos jungą. Graikai, bulgarai, rumunai, serbai, alba
nai įeina nepriklausomon Eiropos tautų šėimynon. Turkija vos 

‘ įstengia apginti sostinę ir siaurą žemės barą Eiropoj.
Austrų-Vengrų imperija, jau prieš karą išgyvenusi daug na

minių neramumų del tautinių kivirčų, po didžiojo karo smūgių 
suskyla, išsiskirsto ir sudaro tiek valstybių, kiek joje yra tautų. 
Tas pats atsitinka ir su Rusų caro imperija, sulipinta iš daugiau 
negu 50 tautų įvairių rasių; prieš karą atsargiam politikui nė į 
galvą nebuvo atėjus mintis apie šios didybės ištižimą ir iširimą.

Jeigu dabar įsižiūrėsime į žemėlapį ir padarytus jame karo 
davinius, pastebėsime, kad dvi didžiausios Eiropos teritorinės 
valstybės jame yra išdilusios arba sumažėjusios ligt etnografinio 
maždaug branduolio. Šis reiškinys —- tai ne atsitiktinas karo pa-
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darinys; jis palietė abiejų kariaujančių pusių valstybes. Šis reiš
kinys tautų apsisprendimo teisės įsigalėjimo laikotarpį yra natū
ralaus žmonijos vystymosi eigoj paskutinis davinys.

Prigimtis tiesiu ir aiškiu keliu veda tautą į tautinę valstybę. 
Šis paskutinių metų didysis pavyzdis rodyte rodo, kad tautos 
dėsnis yra daug stipresnis, negu valstybės idėja apskritai. Natū
ralu dėlto, kad į valstybę imama žiūrėti, kaipo į didžiulę tautinę 
organizuciją, ne atsitiktinį įvairių tautų subūrimą į vieną grynai 
teritorinį padarą. O kuriuo būdu laisvos tautos ims derinti savo 
darbą, parodys ateitis.

J. Vingius.
16-11-1922.

Sursum corda.
Dainos plaukia. Jausmas kyla. 
Blaškos mintys — kai audra: 
Jau Lietuvai pančiai dyla, 
Jau stiprėja jos.ranka.

•lininiu-

Ei, dar daug jaunos gyvybės, 
Daug liepsnojančios jėgos 
Veržias iš laikų tąmsybės, 
Veržias, veržias nuolatos.

Sursum cOrda! Žemės piūty 
Lemta mums gyvent — ne žūti 
Amžių tiltą aukštai tiest...

•iiiiiiiiii-
i ' .

Siekim žvaigždžių — ten mums takas: 
Kol širdis krūtinėj plakas
Nieks nedrįs mūs laimės liest.

Šilėnas.
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Tiesos Žodis.
(T ąsa).

Praėjus kiek laiko vieną dieną, kada Floris su tėveliu par
važiavo iš jūros suprakaitavę ir nuvargę, bekovodami su bango
mis, kada padžiovę tinklus ėjo trobelėn, pamatė prie jų lindynės 
besėdintį niekad čia nematytą svetį, Valdovo pasiuntinį su drau
gais. It stovylos sustojo žvejai, o pdsiuntinys taip gi atsistojęs, 
drąsiai, bet mandagiai prabilt?: „Esu siųstas Aukščiausiojo Valdo
vo Gladijaus apžiūrėti žvejų ir piemenų gyvenimą, ar ištikimai 
laikosi valdovo įstatymu. Bet jums turiu kita pranešti: Valdovas 
įsakė eiti jo pilin ir padėti statyti bokštą, kuris jau pradėtas. Lig 
šiol jūs buvote kaip svečiai ir laisvesni už visus, tai dabar turite 
už tai atsilyginti“. Tai pasakęs pasiuntinys su kitais savo drau
gais sėdo žirgan ir iškeliavo. Ilgai sėdėjo žvejai netardami nė 
žodžio, ir nieko nesumąstė. Jiems liko du keliu; arba tuojau nak
čia grįžti senojon tėvynėn, arba likti čia ir pildyti valdovo norą. 
Bet Floris nutarė palikti čia, nes senai dar mažutis būdamas 
troško padėti žmonėms,1 o dabar kaip tik čia manė progą rasiąs.

Ir taip Floris prieš aušrą išeidavo iš namų ir auštant nu
vykdavo valdovo pilin prie sunkaus kruvino darbo. Ir iš tikrųjų 
buvo kruvinas darbas! Reikėjo laužti ir gabenti pilin tokios uo
los, kokias šešetas sukinkytų arklių vos tegalėdavo pavežti vieną 
uolą atskirai. Pačion pilin, kuri stovėjo apie pusę varsto ant kal
no, taip pat negalima su gyvuliais uolų gabenti, nes tą darbą 
atlikdami patys žmonės, parodys pasauliui, anot Gladijaus žodžių, 
kaip „yra gerbiamas šalies valdovas“. • x

O baisus tada reginys, kada žmonės, biauriau už skruzdėles, 
sukibę traukia milžinišką uolą kalnan. Žmonės sulinkę tada, kaip 
audrų sulankstytas medelis, jų raumenys išvirtę kieti, kaip geležis, 
galva nulenkta, veidas raudonai mėlynas, kaktos ir kaklo gyslos 
pripampusios kraujo, rodos pliš ir žmogus grius vietoje; akys 
išvirtusios, krauju pasruvusios, balti dantys kietai sukąsti, rodos 
sulys į žandų kaulus; krūtinė, lyg akmenimi prislėgta, lyg už
tvenkta upė, sunkiai bet dažnai kilnojasi, ir todėl girdėti ritmin
gas akmeninis minios alsavimas; prakaitas liejosi per visų sąna
rius, o saulė kaitino, kepino, nežiūrint į tai, kad nuogosios var
guolių kūno dalys — veidas, rankos ir kojos — visai panašios į 
žemę. Ir ne dešimtys varguolių ištikrųjų griūva vietoje ir nueina 
į žemelę amžinai pasilsėti. Ir ne dešimtys prispaustųjų plakami 
prižiūrėtojų sukyla ir sutriuškina engėjų krūtinę. Bet tų drąsuolių 
dar baisesnis likimas laukia. Jiems yra valdovo priemonė neran
gius padaryti lankesniais. Tam yra raudonai įkaitintos geležies 
grindys, kame leidžiama nepaklusniems „pabėgioti“... O! tada 
baisi valanda! Tada geriau, kad akys apaktų, kad ausys apkurstų, 
kad kalnai užgriūtų, arba žemelė pridengtų, negu girdėti gyvu
lišką žmonių cypimą, pragarinį dantų griežimą, it įsiutusio žvė-
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ries blaškymąsi, kaip bepročio žmogaus klyksmą; geriau pačiam 
ugnyje degti, negu girdėti žmogaus mėsų čirškėjimą... O ver
gams reikia matyti, reikia girdėti, kad nesukiltų prieš Gladijaus 
tarnus, nes ir kitų toks pat likimas lauksiąs. Šiurpuliai varsto 
kūną, plaukai ant galvos stojasi, girdint tokias baisybes, o Flo- 
riui daug tokių reginių reikėjo matyti, daug kartų reikėjo daly
vauti. Jo jautri širdis alpo, tirpo, jo vienas kūnas telikdavo tarp 
kitų, jis bėgdavo atsiduoti kančioms, kad tik kitų nekankintų, 
bet jo neleisdavo, kas kart sulaikydavo kiti vergai, kurie Florį 
iš pirmos dienos buvo pamilę, jo sielą pažinę. Jiems rodėsi, kad 
visos kančios, visos sunkybės buvo daug menkesnės, kada su 

.jais Floris būdavo, kada jis nuoširdų žodį pratardavo. Florio iš
vaizda ramino prislėgtuosius. Vergai matė jame tiesą, kuri nėra 
visai pasirodžiusi, matė jame meilės ugnelę, kuri ruso, bet ne
liepsnojo, matė grožį, kuris neturėjo kūno, matė doros žiedą, 
kuris dar neprasiskleidė ir nesukvipino orą, nors pats kvepia...

— „O jei, o jei, — šnibždėjo vergų lūpos:—O jei atgimtų 
Ekscelsus Floris išnaujo, tikrai sužydėtų laimė, nukristų vargai 
ir jis būtų mūsų vadas. Tada jis būtų tiesa, jis būtų meilės liep
sna, kuri sutirpytų plieno kardą ir žiemos ledus, kuri uždegtų 
žmonių širdis. Jis duotų grožį, kurio lakūnas vėjelis saulužei te
kant nebučiavo. Jis praskleistų doros žiedą, kuris sukvipintų visą 
pasaulį“.

To troško vergai, to laukė pasaulis.
Vieną vakarą po sunkių dienos darbų, po skaudžių įspūdžių 

grįžo Floris iš Gladijaus pilies į žvejo tėvelio namą ir skamban
čius kalnus, į kvepiančią laisvę. Jis vos vilko kojas, bet akys 
ilgėjosi, ieškojo danguje žiburėlių. Ir iš tikrųjų, ten jų daug buvo, 
visi mirkčiojo, gailėdamos! šio pasaulio vargų.

Šit Floris priėjo upelę, kurios vandenys pamažu bėgo tolyn, 
tolyn į motutės Mėlynosios glėbį. Baltas rūkas kilo nuo pavir
šiaus vandens. Gili tyla buvo apsupusi tą kampelį, tik upelio 
vandenys bebėgdami kartais sušnekėdavo. Įsiklausė Floris į tą 
šneką ir rodėsi, kad vandenys seka amžiną pasaką apie pasaulio 
vargus, apie niekšybes, kurios greit praeina, tai vėl, rodosi, van
duo kalbėjo, kad gali būti žmonija laimingesnė, jei ji. to pano
rėtų... Taip beklausydamas aplinkinės tylos ir upelio šnekos, Floris 
pamatė antroje upelio pusėje virš aukšto kalno ugnies erelį, kuris 
švietė, bet nedegė, ir skrido tiesiai žemyn, pagrobė Florį ir vėl 
pakilo. Erelis, lyg kulka, skrido aukštyn, ir Floris nėjšsigąsti 
nespėjo, kaip pasijuto beklūpąs pačioje kalno viršūnėje. Čia buvo ' 
nei šviesu nei tamsu, nei diena neiynaktis, ir viskas matėsi lyg 
tarp rūko. Toliau gi aplink rodėsi lyg aušra, iš kur tuojau turėtų 
saulužė pasirodyti; aukštyn, įkaitusi aušra darėsi vaivorykštė, o 
ši pastaroji virto tamsiu dangumi, kame spindėjo arba krito 
žvaigždės dingdamos aušroje. Čia girdėjosi stebėtini garsai, pa
našūs į bitelių kalbą, tik daug grynesnį, daug meilesni, lyg Do
vydo arfos garsai, tik pilni gyvybės. Iš rytų pusės pasirodė žmo
gysta, lyg šviesa baltų šidrų pridengta... Žmogystos veidas žy~



dėjo gyvybė, nors ir plaukai ir barzda buvo tikrai, kaip sidabras; 
iš jos kaktos triško du skaisčių spindulių pluokštai. Ji ėjo didin
gai pamažu, kaip rūkas pridengdamas žemę ir prisiartinęs pabu
čiavo beklūpantį nusižeminusį Florį tardamas: „Imk šviesą ir 
šviesk!“ Ir Florio akyse žybtelėjo šviesa, ir taip jis pažino Amži
ną Išmintį, kurios niekas iki šiol neturėjo.

Kada žmogysta atsitolino, kada viskas susiliejo su aušra ir 
tik vienas veidas tebuvo galima matyt, tai iš kaktos tryškančių 
spindulių pasirodė dvasios, lyg baltosios gulbelės. Jų buvo tiek, 
kiek ankstų pavasario rytą rasos burbulėlių, žaidžiančių gėlių 
žiedeliuose, kiek vandens lašelių, kuomet šalta jūros banga susi
daužia į kietą uolą. Ir dvasios spindėjo it rasos, kuomet kiek
vienoje matyti mažutė saulelė. O tieji stebuklingi akordai, kurie 
pirmiau girdėjosi, tapo dar gyvesni, dar pilnesnį, dar tyresni, taip 
saldinantieji širdį, kad, rodos, visad klausytum, kančių nejaustum, 
nors kūną levai draskytų. Tuomet iš tarpo skaisčiųjų dvasių išsi
skyrė trys, kurios iškilmingai žengdamos erdve artinosi į Florį. 
Dviejų rūbai buvo balti, kaip pirmas rudens sniegas, o vidury 
jų trečiosios rūbai buvo panašūs į ružavosios radastos žiedą. 
Nuo kiekvienos trijų dvasių galvos sviro per pečius gintariniai 
plaukai, o pati galva buvo papuošta diadema, kurios priešakyje 
švitravo žvaigždė. Veidai buvo ramūs, skaistūs, nežiną nei skau
smų nei keršto nei aštriosios mirties, o akyse spindėjo meilė. 
Vidurinė dvasia nešė liepsnos kalaviją ir degančią širdį, iš kurios 
liepsnelių buvo matyti raudonas, mažas, bet aiškus kryželis. Kai
rioji turėjo rankose baltą vos pražydusios lelijos žiedą, iš kurio 
vidaus taip pat matėsi liepsnelės liežuviai, dešinioji, gi nešė baltą 
nediduką balandėlį su praskėstais.sparneliais...

Floris lyg sustingusi stovyla vis klūpojo, negalėdamas su
prasti, ką tai reiškia. Jo širdis plasnojo, galvoje ūžė. Jis tai džiau
gėsi, tai norėjo pakilęs pulti į ateinančias dvasias, bet negalėjo 
krustelti; tai vėl baimė spaudė širdį, kūnas tirpo. — „O jei par
vers man krūtinę šiuo liepsnojančiu kalaviju... Gal aš neišturėsiu 
iš skausmo...“ mąstė Floris. Bet šit ir dvasios prisiartino.

— Aš paversiu tau krūtinę ir įdėsiu naują širdį — tarė vi
durinė dvasia, ir kirto ugnies kardu... Floris griuvo it negyvas...

Vieną dieną, kada nuvargę vergai bokštą bestatydami, buvo 
varomi nakčiai šaltuosna drėgnuosna požemio urvuosna, vienas 
iš jų eidamas pro valdovo stovylą užmiršo nusiimti kepurę ir 
pulti kniūpščias. Tada žiaurus prižiūrėtojas pripuolęs taip drožė 
vergui lazda galvon, kad šis tuoj žemėn nuvirto visas apsipylęs 
krauju... Vergų minia sustojo, o iš jos tarpo išėjo vienas ir tarė: 
„Dievas yra garbinamas, o ne žmogus, niekšas, valdovas ir jo 
stovylos“. Tai buvo Floris. . Jo .akys žibėjo neišsemiama meile, 
tiesa, drąsa, rodos jos kalbėjo: „aš parodysiu tiesą, aš su jumis, 
su skriaudžiamaisiais“. Tuo tarpu žvėriškiems prižiūrėtojams pa
sirodė, kad žaibas trenkė į juos, kad tai ne žmogus kalba, bet 
smarkus perkūnas .rūsčiai grūmoja. Jie Florio akyse matė lyg
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ugnį, kuri lyg nori visus panaikinti, jo žvilgsniai lyg kalavijai 
smigo engėjų krūtinėn, ir todėl nedrįso nieko daugiau pasakyti 
ar daryti, tik kitą dieną voldovui įsakant visiems ten buvusiems 
vergams buvo įsakyta galvos nukapoti, kad tuo matu panaikintų 
ir tą nedorėlį, kurs drįso prieštarauti. Bet ar įstengs valdovas pa
naikinti tą, kurs skelbia, kad visi žmonės lygūs, kurs skelbia mei
lę ir tiesą? Jis išliks amžinai, jis gyvuos!

Jei šiandien daug žmonių nukentėjo, jei šiandien daug" kraujo 
pralieta, tai po ryt dar daugiau.

Mat, kaip paprastai, valdovas pirmą mėnesio dieną iškėlė 
prižiūrėtojams didžiūnams puotą. Cirke buvo žmonių begalės, nes 
šiandien būsidų gladiatorių kautynės. Minia ūžia; šit priešaky 
visų aukštame soste sėdi, voliojasi didis Gladijus. Dar valandė
lę... ir išeina gladiatoriai, sveikina valdovą, žemai lenkdamiesi, o 
minia šaukia: „Garbė valdovui! Garbė Gladijui! Garbė Mesijanos 
žvaigždei!“ Ir šit prasideda... Minia nutyla, kiekvienas gi taisosi, 
kad geriau matytų: vienas pasilenkia, pasiremia, kitas net ir išsi
žioja, trečias rodo vienam gladiatoriui simpatijos, kitam antipati
jos, vieno pasisekimais džiaugiasi, kito — piktinasi. Tai mat gla
diatoriai žaidžia žuvį ir žvejį! Įdomu kam pasiseks! Tik šit gla
diatorius žuvis pakliuvo tinklan ir nesuspėjo praskinti kelio, kaip 
žvejys greitai suvijo tinklan, parmetęs žemėn, prirėmė koja nu
galėtojo krūtinę ir žvilgterėjo aukštyn. Valdovas nieko nesakė. 
Ir pervėrė nugalėtojo vergo nuvargusią krūtinę. Kraujas siūluoja, 
garuodamas iš vergo krūtinės... ir mato jisai savo tėviškėlę, toli
mą šiaurę, mato brolius, laisvai po girias bemedžiojančius arba 
bandas beganančius, mato seną tėvelį, jaunąją žmoną su dviem 
baltaplaukiais kūdikiais... Jie visi laisvi, tik nelinksmi. Tėvas lau
kia pargrįžtančio sūnelio, žmona su savo kūdikiais vaikučiais be- 
ašarodama laukia vyro-tėvo sugrįžtant jau antri metai. Bet ar 
sugrįš jisai savo kieta ranka vaikučių galveles paglostyti? Ar su
grįš savo žmonos paguosti, seno tėvelio nukaršinti? Ar pamatys 
jisai žaliąsias pievas, tamsiąsias giružes? ar išgirs dar jų šlamėji
mą, sriaunaus upelio šniokštimą? Ne! Oi ne! Šiandien jis guli 
vidury arenos su perverta krūtine: veidas išbalęs, akys stiklinės, 
gyslos dreba, kraujas stinksta, o čia didžiūnai tyčiojasi iš jo; jo 
nugalėtojui ploja, klykia, laisvę suteikia. •

j,Ne. Žmogus negali būti gyvulys. Žmogus turi būti žmo
gus. Žmogumi privalo meilė vadovauti“, prakalbo savo širdyje 
tą viską matęs Floris. „Žmogumi privalo meilė vadovauti“—- pa
sigirdo daugumo lūpose. Ir sujudo, sukruto minia: vieni laukan 
su trenksmu lėkė iš žvėrių pasaulio, antri bėgančiuosius laikė. O 
valdovas Gladijus susitraukė, apsiniaukė, kaip giedras dangus 
prieš didžią audrą, kaip tamsi naktis po skaisčios dienužės, ir 
liepė ištikimiausiems savo didžiūnams suimti, surakyti geležiniais 
ir įmesti urvan tuos, ką drįso kelti trukšmą, eiti prieš mėgiamas 
linksmybes. Liepė sugauti ir valdininkus ir kitus, o ypač nepra
leisti nevaldininkų, kurių šiandien buvo susirinkę... Ir girdėjai
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visą naktį geležinių žvangėjimas, smūgiai, aičiojimai, dūsavimai 
požemio urvuose. Ir valdovas nemiegojo: susimąstęs kiek, jis no
rėdavo paleisti visus nusikaltusius, kad parodytų savo gerą širdį, 
tai vėl norėdavo nubausti kuo smarkiausiai, o ypač tą, kurs bu
vo įkvėpęs mintį prieš baisybes, nubausti taip, kaip niekas lig 
šiol nebuvo baustas, bet niekaip bausmės negalėjo sugalvoti, nes 
visi žvėriški įrankiai buvo jau išmėginti. - .

Pasaulėžiūros problema.
IV.

Bendra pasaulėžiūros sistemų apžvalga.

Žmogaus siela jau gilioje senovėje nepasitenkindavo viena 
empirija, vien medžiaginio pasaulio apčiuopiamais faktais: ji per
daug plati ir gili, kad galėtų pasitenkinti vien kasdieniniais įvy
kiais,—ji iš prigimties turi gilaus palinkimo surasti buities esmę 
ir vienumą. Vienu žodžiu jau senovėje žmonės turėjo noro suda
ryti aiškią, vienumos pilną ir pamatuotą'pasaulėžiūrą. Čia mums 
svarbų tai, kad tų pasaulėžiūrų pamatiniai tipai liko maždaug tie 
patys, be kai kurių neesmingų atmainų ir modifikacijų. Tai duoda 
galimybės tvarkyti ir sisteminti pasaulėžiūrų tipus. Tiesa, čia rei
kia pastebėti, kad visai pilnai ir sklandžiai, mokslingai — pama
tuotai juos susisteminti labai sunku, nes žmogaus pažiūras labai 
sunku įterpti į bet šabloną. Čia mums svarbu turėti bendrą pa
saulėžiūros sistemų apžvalgą, kas labai palengvina reikalo supratimą.

Visų pirma, pasaulėžiūrų dalijimo pagrindu imame jų šal
tinį, versmę, iš kur pasaulėžiūra teka ar semia sau turinį. Šiuo 
žvilgsniu gauname trejopą jos tipą: mytinė, religinė, ir mok
slinė pasaulėžiūra. Del pastarosios mums teks daugiausia kalbėti 
toliau. Mokslines pasaulėziūras galima skirti sulig jų metodų, jų 
ribomis ir sulig sak.ičium principų, kuriuos pasaulėžiūra deda 
savo pamatan. Kiekvieną iš tų skyrių galima paskirstyti į skyre
lius. Šulig metodų, pasaulėžiūras galima skirti į dogmatines, 
skeptines ir kritines pasaulėžiūras, sulig ribomis—į p o ž i t i v i - 
stines, agndstines ir transcendentines, sulig pasaulėžiū
ros principų skaičium—į pluralistines, dualistine sir mo
nistines.

Galop reikia dar prisiminti pasaulėžiūros principų koky
bę; šį pasaulėžiūrų skyrių galima padalinti vėl į tris rūšis: ma
terialistines, spiritu aistines ir identingai — teoreti
nes pasaulėžiūras.
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Visas suskirstymas bus aiškesnis iš šitos lentelės:

Pasaulėžiūra.
1) Šaltinių žvilgsniu:

a) mytinė pasaulėžiūra,
b) religinė „
c) mokslinė „

2) Metodo žvilgsniu:
a) dogmatinės pasauk
b) skeptinės „
kritingos „

3) Ribų žvilgsniu:
a) pozityvistinės pasauk
b) agnostinės
c) transcendentinės „

4) Principų skaičiaus žvilgsniu:
a) pluralistinės pasauk
b) dualistinės „
c) monistinės „

5) Princ. kokybės žvilgsniu:
a) materijalistinės pasauk
b) spirituolistinės „
c) ident-teoretinės „

Tolesniuose pasikalbėjimuose svarstysime kiekvieną čia mi
nėtą. pasaulėžiūros rūšį, kiek galint kritingai, kad paskui patys 
galėtume rasti kelią, kuriuo prieitume prie tikriausios ir labiau
siai' pamatuotos pasaulėžiūros.

I Pr. Jucaitis.

Ernestas Psicharis — 
Renano sūnaitis.

Iš atsivertimų šių dienų Prancūzijoj daugiausiai yra pastebi
mas Ernesto Psichario atsivertimas. Pirmiausia del to, kad jis, 
būdamas Ernesto Renano sūnaitis, sąmoningai nuėjo priešingą 
religinį kelią kaip jo tėvukas; paskui, kad jo sielos kilimas 
atspindi daugelio jo amžininkų sielos būvį; ir pagaliau, kad savo 
sielos kovas jis atvaizdavo dviejose plačiai skaitomose knygose.
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Ernestas Psicharis gimė Paryžiuj 1883 m. rugsėjo m. 27 d. 
Jo tėvas, graikas Jonas Psicharis, naujosios graikų kalbos profe
sorius Aukštųjų Mokslų Mokykloj (Ecole des Hautes Etudes), nors 
savo vaiką pakrikštydino graikų ortodoksų tikėjime, tačiau, būda
mas karštas 18-jo šimtmečio šalininkas, krikščionybę, kaipo auk
lėjimo veiksnį, atmetė ir tikėjo galėsiąs pasitenkinti pagonybės 
idealais. Jo žmona, Noemė Renanytė, pilna meilės ir užsidegimo 
savo vyrui, jau anksti padavė vaikui į rankas jo tėvo veikalus.

Ernestas ėjo mokslą Henriko IV-jo tr Condorceto licėjuose 
Paryžiuj, paskui klausė filosofijos, ypač Frederiko Rauh’o, kurs 
mokėjo gražiai kalbėt ir sukelt jaunimui ūpo, tačiau savo mokslu 
griovė visokio dogmatizmo pagrindus. 1902 m. Psicharis su pa
žymėjimu išlaikė filosofijos licencijato egzaminus. Viduj tačiau 
jis nebuvo patenkintas, kaip rodo keletas jo eilių, išleistų apie tą 
laiką; jų kai kurios, kaip „Verlaines“ ir „Maladinės“, rodo sielos 
nesandorą, nesidžiaugiančia mokslu, kadangi jame tiek daug 
prieštaravimų, ir kurios neapkenčia apgaulingų pojūčių smagumų, 
kadangi jie tiek sužeidžia ir pavergia. Jam jau nebepakanka 
Renano dvasinio diletantizmo, nesiekiančio paskutinųjų klausimų, 
bet laikančio dvasią paviršium ir nerandančio atsakymų.

Nenusistatęs del savo pašaukimo, 1902 m. gale Psicharis 
stojo į kariuomenę, atrado ten discipliną, kurios geide jo širdis; 
atsisakęs nuo tolesnio mokslo Sorbonoje, jis paprastu artileristu 
įstojo į kolonijų artileriją ir padarė ekspediciją į Kongą. Kaip 
savo šio Afrikoj buvimo literatinį darbą jis išleido 1908 m. Pran
cūzų Akademijos premijuotą poezijų rinkinį: „Terres de soleil et 
de sommeil“, kuriame jis jeiškiasi netik kaip ūpingas poetas, bet 
ir kaip karštas kareivis ir kilnus galvotojas. Vienus metus lankęs 
Versalės karo mokyklą, kame 1909 m. rugsėjy jis patapo leite
nantu, jis vėl išvyko į Mauretaniją, kame paliko iki 1912 m. 
gruodžio m.

Nenoromis ateina klausimas, iš kur šitam jaunuoliui kilo šis 
atsisakymas nuo puikios mokslo karjeros, šis geismas tvarkingo, 
vyresnės valdžios klausomo gyvenimo ir šis savo noru pasidavi
mas karinei prievartai, — tokiam jaunuoliui,- kuriam tiek šeima 
kiek auklėjimas ir aplinka rodė kitą kelią.

Atsako dalį ir atvaizdavimą sielos kovų, iškėlusių šį gyveni
mo pakeitimą, randam Psichario veikaluose: L’Appel dės Armes“ 
ir „Le Voyage du Centurion“. Nežiūrint jų romantingo pobūdžio, 
jie turi autobiografinį charakterį ir teikia mums raktą Psichario 
atsivertimui suprasti.

„Etudes“, Prancūzijos jėzuitų žurnalas, šitaip rašo apie 
„Appel dės Armes“: „Šiame veikale teisingai matoma aprašymas 
Psichario atsivertimo pirmojo skyriaus,- kuriame pagoniškas, pa
cifistiškas ir kosmopolitiškas studentas nueina taip toli, kad stoja 
į protėvių partiją prieš tėvą ir tėvuką. Psicharis eina į kareivius 
reaguodamas prieš visiškas nepriklausomybės ir anarchistinio in
dividualizmo idėjas, kurioms buvo atstovavę dauguma jo moky-
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tojų“. Čia trejetas asmenų ypatingai kreipia į save’mūsų domesį: 
pulkininkas Nangės, kaipo praeities atstovas, mokytojas" Sebasti
jonas Vinčent’as, šių dienų žmogus, ir jo sūnus Maurikis, atei
ties viltis. Mokytojas guldo galvą už laisvo proto nepriklauso
mybę ir todėl kovoja su Bužnyčia ir kariuomene. Sūnuje tačiau, < 
nepaisant tėvo antimilitarizmo, ir pulkininko pamokymo dėka 
išbunda praeities meilė; jis patampa kareivis prieš tėvo norą, 
nusiteikia militarinei ir koloninei tarnybai ir giria drausmę, išsi
žadėjimą ir kovą, reikalaujančią aukų ir galinčią pakilnint sielą.

Didvyris Maurikis tai patsai Psicharis. Jis į kareivius eina 
ne iš pamėgimo to amato, bet kaęl jis nori išvengt melo sklei
džiamų abejojimų ir rast ramybę ir taiką. Tarnyba pradžioj jam 
buvo kieta ir sunki, bet greit jis ją pamėgo ir ėmė brangint, 
kai pajuto, kad ši disciplinos ir marinimosi mokykla gerino jo 
sielą. Jam maloni yra net pati kova ir karas, ne iš keršto, bet 
kad jis bijo Prancūziją be' to žūsiant ir kad jis tiki jo tėvynę 
kare rasiant liaudį palaikančių jėgų, kurios dabar nykte nyksta.

Religijos klausimas šiame veikale neišeina priekyn; jis tik 
suminėtas kai užkliudoma Prancūzijos galia ir reikšmė, kurios 
be katalikų Bažnyčios ir religijos, ypač kolonijose, negalima 
vaizduotis. Tačiau šis klausimas rūpėjo jam ir šiuo laiku (1910 
—1912), kaip rodo šios eilutės, rašytos Henrikui Bordeaux, kai 
šis buvo išleidęs savo romaną „La Maison“: „Viena arba dvi 
generacijos gali užmiršt Dievo įstatymą ir nusikalst visišku neiš
tikimumu ir nedėkingumu; bet ateis laikas, kai vėl atsimins pra
eitį ir vėl užžibins namuos lempelę“. Gilesnį įžvelgimą į jo to 
meto sielos būseną teikia mums vienas laiškas, rašytas savo 
draugui Maritain’ui 1912 m. birželio m. 15 d.: „Jei aš lojalingai 
tarnauju Bažnyčiai ir jos vyriausiai dukterei, Prancūzijai, tai ar 
aš ne visiškai atlikau savo pareigą? Del Bažnyčios negalima būt 
abejingu... Visa, ką gražu ir kilnu mes turim širdy, gavom iš ka
talikybės. Neužgesysi be atodairos dvidešimts istorijos amžių, 
prieš kuriuos būta amžinybės. Kaip tikintieji pagrindo mokslą, 
taip ir visa kas yra kilnu ir aukšta moralėje, eina iš šio gražaus 
vienintelio šaltinio, iš krikščionybės; ją pametus esti tiktat klai
dingas mokslas ir klaidinga moralė. Bet nepaisant šio žinojimo, 
aš neturiu tikėjimo; nors tas ir absurdiškai skamba, aš esu kata
likas be tikėjimo“. Ir kunigui Clerissac’ui O. P., priėmusiam jį į 
Bažnyčios prieglobstį, jis 1914. II 8 rašė apie šį laiką: „Tuomet 

. aš netikėjau, gyvenau kaip pagonis, o tačiau aš jaučiau, kad 
malonė pripildė mano širdį.. Aš neturėjau tikėjimo, bet aš jį 
mylėjau.

Savo religinio ilgesio ir ieškinio laikotarpį jis mums aprašė 
rimtose, pilnose skausmo ir kartkartėmis sujudinančiose knygose: 
„Le Voyage du Centurion“, kame jis kovodamas prasimuša į 
savęs atsižadėjimą ir į Kristaus meilę. Tai yra gyvenimo tarpas, 
kurį jis iš prancūziškos tradicijos ir žemiškų įtikimybių nuveda
mas į nesilygstamų nusilenkimą Dievui, kuris Kristuj Jėzui žmo
gum tapo. "
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Šiame veikale neišvengiamai įsispraudė teologinių netikslu
mų. Kas gi del to norėtų prikaišiot ieškančiam, kur ir patiems 
žinantiems tenka baugintis? Savo darbo spragas pats Psicharis 
nuo savęs neslėpė, nes jis 1913.VI.18 rašė Trogan’ui: „Šios, iš 
dalies A^auretanijoj parašytos studijos, teologiniu atžvilgiu, rods, 
nėra tikslios, bet jos yra atviros, kaip išpažintis. Tai yra mintys 
žmogaus ištisus metus karštai ieškojusio tiesos ir kaipo dovaną 
už keletą geros valios akymirkių turėjusio laimės ją rasti“. Ir 
šiuos trukumus beveik nustelbia gausingi mūsų tikėjimo teisingu
mo įrodinėjimai, iš dalies imti iš gyvenimo Psichario, iš dalies 
iš Paskalio, iš dalies iš Evangelijos. '

Rods, šiose Afrikos saulėj surašytose mintyse nėra to spin
desio ir spalvų gausybes, kokia pasižymi toks Bodis; taip-pat čia 
randame tokių psichologiniu mauretaniškos sielos motyvų, kokių 
būtų patiekęs Beurget’as; mes čia turim prieš save kilnų Dievo 
ieškotoją, kuris patsai save paišo. Grandmaison’as, lygindamas 
sūnaičio ir tėvuko darbą, sako del to: Renano „Vaikystės atmi
nimų“ (Souvenirs d’enfence) rinktinis menas labiau patiks tiems, 
kurie žiūri nudailinto stiliaus. Bet kurie interesuojasi žmogaus 
siela ir kurių nusisiatymu tiktai vidaus gyvenimas suteikia išvir
šiniam -vertės, taip pat tie, kurie myli Paskalį ir Evangeliją, gali 
be baimės atskleist „Le Voyage du Centurion“, jie nebus ap
vilti“.

Tai yra dienraščio lapeliai, negausingi epizodais ir sujudi
nančiomis scenomis, bet apstūs vidaus pragyvenimais, pateikian
čiais mums karininko paveikslą Mauretanijos ekspedicijoj, visu- 
met atsimenantį, kad tolimoj šaly jis savo uždavinį gali gerai 
atlikt tik ’ būdamas krikščionis, kurs jaučia ir prisipažįsta savo 
moralines silpnybes, kurs trokšta tiesos ir sielos pajėgos, kurs, 
būdamas kareivis, mėgsta tvarką ir discipliną, tarnybą ir auką ir 
nebijo net pačios mirties, kurs betgi nori, kad „visa tai nebūtų 
be naudos, bet išaugintų amžiną vaisių“.

Šitose knygose žavi mūsų dvasią trys dalykai: karininkas 
Maksencas (Psicharis), Mauretanijos tyruma, kurioje jis dvejetą 
metų gyvena, ir į jo sielą kalbąs patsai Dievas. Tyruma tarpi
ninkauja tarp Dievo ir Maksenco. Jos tyla, jos plotis ir jos lais
vumas nuo žmonių melo teikia jam progos užsiimti su pačiu 
savim ir su Dievu. „Tyruma yra palaiminta šalis“, rašė jis Tro- 
ganui. „Jos ieškojo mūsų Viešpats ir Išganytojas. Tūkstančiai 
tikinčiųjų joje patapo šventaisiais. Dar ir šiandien esti Tebajidos 
šalis, bet stinga klausančių sielų, kurios norėtų išgirst Dievo 
balsą“. Kova su vėju ir smėliu, su maištą keliančiais arabais ir 
laukiniais žvėrimis reikalauja iš jo aukos, padarančios jo širdį 
pajamblesne Dievo dalykams. Apmąstymai tylos valandomis pa
rodo jam žemės dalykų praeinamybę, o jo karšti geiduliai ir pi
gus atsidavimas viliojančių arabaičių visada atmena jam jo žmo
giškas silpnybes.

Savo pirmuoju kareivio uždaviniu Afrikos žemėj jis laiko 
parodyt ten Prancūzijos galybę. Bet matydamas arabus meldžiam
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tis, pasninkaujant ir nugrimzdusius į ramų Dievo didybės stebė
jimą, jis junta jų kultūrą stovint aukščiau, kaip jo žūvančios tė
vynės. Vieną dieną Port-Etienne jis nurodė arabams j bevielio 
telegrafo stotį, kad įtikintų juos del jų spyrimosi nenaudingumo, 
kadangi visada galima atgabent naujos kariuomenės. Tuomet 
arabas Lidija jam atsakė: „Taip, jūs, prancūzai, būkit žemės 
viešpačiai, o mes turim dangaus karaliją“. Tai girdėdamas, jis 
prisiminė visus Prancūzijos ordenų įkūrėjus ir šventuosius ir no
rėjo tai parodyt Sidijai, bet jis taip . pat pagalvojo ir apie save 
ir sau lygius, ir jautė* kad jis tyruose tiktai tuomet gali pasiekt 
ką patvaru ir naudinga, jei jis pats paliks tvirtas ir tyras. Ir jau 
pirmiau jo kalbėtoji malda dabar vėl jam eina į lūpas: „Dan
gaus Dieve, jei Tu tikrai esi, pažvelk į mano vargą, kurį man 
daro sąžinė. Pažvelk į mano širdies netvarką. Pažvelk taip pat į 
mano karštą ilgesį taisyklės, kuri mane apsaugotų nuo nuodė
mės; bet ši taisyklė tur būt teisinga ir aukštesnė už žmonių no
rus. Pažvelk į mano širdį, Viešpatie, norinčią Tavo ramybės; 
pažvelk taip pat ir į mano dvasią, atmetančią šią ramybę, jei ji 
yra melas! Dangaus Tėve, kitokios ramybės aš neieškau, sapnai 
negal manęs paguost šioj didžioj žemės kovoj, “į kurią aš 
puoliau!“

Dažnai traukia į jo širdį tobulybės ilgesys: „Aš jaučiu ana
pus paskutinio horizonto spindulio gyvenant visas apaštalų, mer
gelių, kankinių ir išpažintojų sielas. Visos mane nevalija ir be
veik varu į dangų traukia. Aš norėčiau turėt jų tyrumą, "jų nusi
žeminimą ir maldingumą; jas apjuosiantį tyrumą ir jas apkarū
nuojantį maldingumą. Aš trokštu jų malonės ir jų jėgos“.

Jis ieško tiesos ir ieško jos krikščionybėj. Ir kaip Paskaliui 
šalia proto tur savo teisių ir širdis, taip ir jis pabrėžia: „Laimin
gi, net palaiminti tie,, kurie sakramentų malonėmis yra įsibrovę į 
antgamtinio supratimo sodus. Laimingi, net palaiminti tie, kurie 
ilsisi prie Dievo širdies ir šildosi jos gyvybę leidžiančiu karščiu“. 
Ir kaip Paskalio „Mintyse“ Jėzus yra centrinis punktas, kelias, 
tiesa ir gyvybė, taip ir Psichariui; „Maksensui (Psichariui) nėra 
kito kelio Dievą pasiekt, kaip Jėzus. Jėzus, meilės karštybė; Jė
zus kupinas meilės, atidengęs visas savo širdies slaptybes, esąs 
mūsų susitaikymas su dangum, vienintelis Aukščiausiojo įrody
mas; Jėzus, visų dorybių šaltinis ir visų šventųjų meilės dalykas. 
Jėzus, padovanojęs mums save nuo pasaulio pradžios... Maksen- 
cas netur kitų priežasčių eit į Dievą, kaip Jėzų, jokių kitų prie
žasčių ir jokių kitų priemonių. Vien Jėzus teikia jam tikrumo, 
vien Jėzus yra jo geismas. Tik per Jėzų jis gali ateit į patį Die
vą, per Jėzų esantį drauge žmogų ir Dievą“. Jis žino, kad be 
Jėzaus jis nieko negali ir meldžiasi: „Dieve mano, atvedęs mane 
ligšiol, idant aš regėčiau tavo veidą, neapleisk manęs daugiau! 
Parodyk man save visą; nes vien tu gali man padėt, iš savęs aš 
negaliu nieko“.

Ilgesys, troškimas grįžt į tėvų tikėjimą vis stiprėjo. Psicha- 
ris mato krikščionybės grožę ir tiesą, jo sąžinė nori ramybės ir
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tyrumo, jo protui aiškėja tikėjimo pagrindai, jo valia myli dory
bę ir šventųjų pakilimą, ir tatai jis meldžiasi: „Dieve mano, aš 
kalbu su tavim, išgirsk mane! Aš darysiu visa, kad Tave turė
čiau. Pasigailėk manęs, Dieve mano! Tu žinai, kad aš neišmo
kau melstis, bet aš kalbu j Tave, kaip Jėzus mus išmokė, kad 
mes su Tavim kalbėtumėm: Tėve mūsų, kuris esi Danguose... 
būk valia Tavo!“

Tiek siekia Psichario autobijografija, kurios jis negalėjo pa
baigt ir kurią išleido jo ištikimi draugai! Galutiną Psichario at
sivertimą ir mirtį aprašė Henri Massis.

Kai 1912 m. gruodžio mėn. Psicharis iš Adraro sugrįžo į 
Mauretaniją, jis jau buvo visai arti Bažnyčios; tiktai mintis apie 
savo motiną, nenorėjusią girdėt apie savo vaiko sugrįžimą į ka
talikų Bažnyčią, ir Paryžiaus gyvenimo neramumas ir skubėji
mas sulaikė jį dar keletą savaičių padaryt paskutinį žingsnį. Ta
čiau jis meldėsi tuo pačiu uolumu, kaip dykynėje ir nuo 1913 
m. sausio m. reguliarinai lankė pamaldas. Nuo vasario m. 3 d. 
jis susitiko su Tėvu Clėrissac’u O. P. (domininkonų ordeno ku- 
nigu), su kuriuo jis jau ilgą laiką buvo laiškais susirašinėjęs, ir 
kuris jį vasario 4 d. priėmė Bažnyčios prieglobstin. Vasario 8 d. 
Versailles vyskupas Gibier’as suteikė jam Sutvirtinimo Sakramen
tą, ir rytojaus dieną Psicharis turėjo jo senai trokštos didelės 
laimės pirmukart eiti prie Viešpaties Stalo.

Pilnas dėkingumo Dievui ir Bažnyčiai jis dažnai klausdavo: 
„Ką aš galėčiau padaryt Bažnyčiai, ištraukusiai mane iš mano 
skurdo? Ir jis meldėsi: „Jėzau ir Marija, apšvieski! mane! Sutei
kit man pajėgų su neperskirta širdžia stovėt prie kryžiaus ir 
klausyt tik Jūsų paliepimų“.

Daug rūpesnio teikė jam mintis, kad jo didis tėvukas savo 
raštais padarė tiek daug nedorybės sielose ir todėl jis siūlėsi 
Dievui atgailėt šią kaltę. Jam buvo paguodos, kai kun. Janvier’as 
pareiškė, kad ironiškas kritikas (Renanas) Dievo gailingumu 
gal būt dar yra atradęs Dievo malonę, kadangi poetas jame 
niekada nei galėjęs nei norėjęs visai užtrint atsiminimus savo 
giliai tiktnčios Bretonuos tėvynės su jos bažnytinėmis šventėmis 
ir papročiais.

Kurį laiką jis galvojo patapt domininkonu, ypač kai jis 
1913 m. rugsėjo m. Rijckholt’e (Olanduose) buvo priimtas į 3-jį 
šv. Domininko ordeną; tačiau jis visiškai pasivedė Dievo valiai. 
„Aš laukiu“, rašė jis 1914 m. kovo kun. Clėrissac’ui, „kol ge
rasis Dievas mane palaikys vertu ir man šūktels: Kelkis ir eik. 
Rodos aš bauginuosiu, kad aš nesu užaugęs į mane atkreiptam, 
šūkterėjimui, kad aš dar nepasirengęs; bet aš žinau, kad aš tu
riu sutikt, ir aš aiškiai girdžiu vidaus balsą, tariantį į mane vertą 
pagarbint žodį: Alius te cinget et ducet, quo tu non vis (kitas 
tave apjuos ir nuves, kur tu nenori). Tebūna Viešpaties, ne ma
no valia“.

Tuo tarpu jis paliko kariuomenėje ir įstojo Cherbourg’© 
įgulom Laisvas nuo tarnybos vakaro valandas sunaudojo jis ii-
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gesniai maldai ir plunksnos darbui. Tačiau mintis patapt kunigu 
jo nebepaliko. Ilgas dominikonų studijavimas jo mintis apie 
,ordeną kiek nustūmė toliau, kadangi jis jau greičiau būtų norė
jęs laikyt šv. Mišias if dirbt sielų išganymui. Todėl 1914 m. Ve
lykomis jis įstojo į dvasinę seminariją Jssy’je; tačiau patrauki
mas į domininkonų ordeną jame buvo toks galingas, kad jis 
galvojo persikelt į Collegium Angelicum Romoje. Tačiau tuo me
tu kilęs Didysis Karas pašaukė jį į frontą ir čia padarė šiems jo 
karštiems troškimams ankstybą galą. Jis krito šalia savo batarė- 
jos jau pačiose pirmose karo savaitėse Saint Vincent Rossignol’e 
ties Virton’u Belgų žemėj 1914 m. rugpiūčio m. 22 d. Batalijo- 
no gydytojas, radęs jį vakare ‘po kovos sau užsirašė: „Kurie jį 
paskui matė, nustebo del jo veido išraiškos ramumo; aplink ran
ką jis turėjo' apsivyniojęs rąžančių“.

Kaip gaila to jauno katalikų judėjimo Prancūzijoj, kad jam 
patapo taip anksti išplėštas šis kilnus jaunuolis. Kiekvienas, skai
tęs jo „Le Voyage du Centurion“ gailės, kad Psicharui buvo 
lemta palikt mums nupaišius tik savo sielos kovas, o kad mums 
netenka matyt literatinių jo sielos ramybės vaisių.

Taip tat tėvukas ir sūnaitis reiškia ne tik šeimynos trage
diją, bet juodu taip pat yra ir dviejopos gadynės simbolis. Re- 
na.nas kartą Prancūzų Akademijoj ištarė elegantingą, bet ir bai
singą frazę: „Mes gyvename šešėliu, tuščios vazės kvapu; po mū
sų gyvens šešėlio šešėliu. Aš kartkartėmis bijau, kad tai perleng- 
va“. Renanas būdamas klerikas atsitraukė nuo altoriaus. Po pu
sės šimto metų jo sūnaitis randa kelią netik į Bažnyčią, bet ir į 
seminariją, kurią buvo palikęs jo tėvukas.

Psicharis yra visai modernas žmogus, ragavęs savo gady
nės filosofijos, elegantingas karininkas, rašytojas, buvęs kandida
tu į pirmąsias eiles ir, reikia pasakyt, miręs kankiniu savo tė
vuko atminčiai.

Eit paskui tikrus pijonierius yra malonumas, ir netik malo
numas, bet ir garbė.

Ateitininkai! Sekime tokius!
, P r. D.

Literatūra: Ernest P si c h ari: Terres de soleit ,et de som- 
meil, Paris, Calman-Lėvy 1908. L’Appel des Armes, 29 leid. Pa
ris, Oudinet Cie 1912. Le Voyage du Centurion, 35 leid. Paris, 
Conard 1916.—Massis: La Vie d’Ernest Psichari, Paris. Librairie 
de l’Art catholique 1916.—De Granmaison: L’Aiuel et le Pe- 
tit-Fils, Etudes 20. Frebruar 1916. — Mortier: Ernest Psichari, 
Revue pratique 15. April 1915.—Fernescolie: Le Voyage du 
Centurion, Revue, prat. 15, Juin ir 15 Novembre 1916.—H. J. 
Terhunte: Ernest Psichari, der Enkel Renans, Hochland, XV, 
1, 470—476, kurio raštu remiantis daugiausiai šis straipsnelis ir 
parašytas. Kas nori plačiau, teima paminėtą prancūzų kalba 
literatūrą.

Pr. D.
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Dė^ ateitininkų susirašinėjimo,

Amerikos lietuvių laikraščiai kiekvienam savo numeryje tal
pina netik redakcijos narių, bet ir atstovaujamos organizacijos 
vadų adresus. Kai kurie užsienio žurnalai (pv. katalikų espera
ntininkų organas “Espero Katolika“) beveik kiekviename savo 
sąsiuvinyje išskaitliuodavo visų savo prenumeratorių adresus. Tai 
būtų labai sveika ir „Ateičiai“. Juk ir pas mus dažnai atsiranda 
vienas kitas reikalas susisiekti su Berlyno, Romos ar Miuncheno 
studentais bendraminčiais. Na, o kad ir -prireiktų susižinoti su 
Marijampolės, Šaulių ar kita kuria-ateitininkų kuopa - ir tai bus 
negalima neturint po ranka jų adreso. Todėl, dar kolkas nenu- 
sistačius tikslios susirašinėjimo programos (ap-ieką mini D. Jasaitis 
„Ateities“ Nr. 1-3), būtų pageidautina, kad „Ateitis“ talpintų bent 
svarbiausių ateitininkų oazių bei asmenų adresus kaip užsienyje 
esančių taip ir Kaune liekančiųjų, kad svarbesniam reikalui išti
kus galima būtų tiesiog kreiptis į prielankųjį bendramintį.

„Aukse Knygų“.
At-kų Centras pernai iškėlė labai gražų sumanymą išleisti 

„Aukso Knygas, kad pagerbus kare žuvusius karžygius draugus. 
Bet, nors tos knygos ir vadinsis „Aukso“ knygomis, tačiaus aišku, 
kad jas ne iš aukso reiks nukalti, tik iš netolimosios praeities 
atsiminimų teks nupinti jiems širdingų jausmų bei žodžių vaini
kai. Norint tikrai pagerbti tuos jaunuosius Tėvynės didvyrius rei
kia žiūrėti kad tai būtų ištikrūjų rimtas at-kų leidinys. Todėl 
jau nuo dabar reiktų ieškoti šaltiniai ir rinkti dokumentai „Aukso 
Knygoms“.

Vienam žmogui be kitų pagalbos bus sunku ištirti kieno 
nors bijografija. Taip pv. man teko vartyti a. a. karininko J. Si-, 
daravičiaus dienoraštis. Ten yra užsiminta, kad jam dar esant Karo 
Mokykloj su juo atsitikęs toks dalykas, kurio nei dienoraštin ne
reikia rašyti, nes ir taip visą gyvenimą atminsiąs. Kadangi- toks 
atsitikimas galėjo padaryti nepaprastos įtakos į jautrią dr. Sida- 
raviičiaus sielą, tad apie tai nesužinojus iš kitų šaltinių ir sunku 
bus a. a. Sid. bijografui tinkamai atvaizduoti jaunojo karžygio 
asmuo. Juoba, kad dar trūksta žinių iš jo gyvenimo fronte, ne
aiški žuvimo diena ir kitos jo mirties apystovos. Panašių spragų 
bus galima surinkti ir kitų jaunuolių gyvenimą aprašant. Užtat 
jau nuo dabar reikia rimtai susirūpinti medžiagos rinkimu toms 
knygoms, kad jos ištiesų užtarnautų „Aukso Knygų“ vardą. Cen-
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tras galėtų per „Ateitį“ pranešti kurių asmenų bijografijos jau 
dabar numatoma talpinti „Aukso Knygoje“ ir paakinti draugus 
siųsti jam pageidaujamų žinių.

Pa-tys.

Dėl „Ateities“ platinimo.
Norint kad mūsų tikslais persiimtų plačiausi jaunuolių būriai, 

reikia kad mūsų srovės žibintuvas „Ateitis“ pasiektų tolimiausius 
Tėvynės užkampius, aplankytų kiekvieno moksleivio kambarėlį. 
Juk yra net stačiai negalima atnaujinti Kristuje tokios visuome
nės, kuriai bus svetimi mūsų šventiejai įsitikinimai. Todėl ir savo 
minčių skleidimas per „Ateitį“ turi būti pats svarbusis ateitinin
kų rūpesnis. Deja, rausdami turime prisipažinti, jog mūsų minčių 
židinys, mūsų obalsių ištikima skleidėja — „Ateitis“ ir šiandien 
beveik tiek pat teturi skaitytojų kiek jų buvo prieš dešimt metų. 
Gal mes skųsimės visados kaltinamais „sunkiaisiais laikais“, ku
rie taip pabrangino mūsų laikraštėlį, o gal barsimės ant nesu
prantamai rašančių „Ateities“ bendradarbių, — gana to, kad ir 
šiandien „Ateitis“ tebeskursta, negalėdama apsieiti be pašalinės 
paramos.

Na, o klausykit, ar mes negalėtume patys taip išplatinti 
„Ateitį“, kad ji galėtų apsieiti be visuomenės aukų?! Man rodos, 
kad taip. Tik žiūrėkit, dauguma at-kų skaito savo kuopos laik- 
rašiėlį; prie to dar išsirašo „Pavasarį“, „Tėvynės Sargą“, o kai 
kas net „Viensėdį“. Tai kodėl jie negalėtų parsisiųsdinti „Atei
ties“?! Juo labiau, kad beveik kiekvienas mūsų stengia kasmet 
nusipirkti po keletą knygelių, tai argi mes negalėtume įsigyti 
„Ateities“, kuri yra mūsų sąžiningu keliarodžiu?! Todėl tereiktų 
per kurią at-kų konferenciją nutart, jog kiekvienas at-kas bei at
eitininkė išsirašo „Ateitį“ ir pamatytume kai ateitininkai, vieni 
kitais neužsileisdami, savo paprastų išlaidų knygelėje kasmet pa
sižymėtų kelis desėtkus auksinų išleistų „Ateities“ įsigijimui. Gal 
kam atrodytų perbaisus toksai žingsnis, tačiaus tai visai ne nau
jiena. Jau senai tai vykina Amerikos „Vyčiai“, Moksleiviai-Gie- 
drininkai ir daugelis kitų draugijų pas mūsų brolius užjūryje.

Bet žinia, kad tokį dėsnį pravedus, sakysim, per ateinančią 
konferenciją, dar mes neįdėsim į neturtingesniųjųv draugų(ių) ke- 
šenius po 60 auksinų „Ateičiai“ išsirašyti. Bet tam yra daug 
išeičių.

Viena, pačios kuopos dalėtų suruošt kokį vakarėlį ar kitą 
kokį pelningą pramogėlę, iš kurios įeigų dalį pinigų paskirtų 
neturtigesniesiems draugams-ėms aprūpinti „Ateitimi“.

Antra, ir gal geriausia išeitis, kad negalintieji išsirašyti 
„Ateities“ laikytų sau už griežtą priedermę surasti bent vieną 
„Ateities“ prenumeratorių savo vieton. O tai būtų nesunku pa
daryti. Tik atminkime kiek mes turim pažįstamų mokytojų, kari
ninkų, valdininkų. Jų dauguma gal dar neseniausiai buvo mūsų



— 139 —

eilėse. Tik šiandien pasinėrę savo prievolėse jie pamiršo netik 
mokyklos suolą, bet ir „Ateitį“, tačiaus daugelis jų dar neper- 
trauke iki šiol pažinties su savo draugais-ėmis ateitininkais. Ot 
čia ir yra puikiausia proga nejučiomis jiems priminti ateitininko 
pareigą — išsirašyti „Ateitį“, sudominant juos „Ateityje“ talpi
namais veikalėliais, nurodant pažįstamus bendradarbius ir tt.

Gal prasčiausią kelią rastų ir pati konferencija, padarydama 
keletą išimčių tiems nariams, kurie nestengtų be didelių „kla- 
patų“ „Ateities“ parsisiųzdinti.

Bet ir konferencijos nesulaukus geriausių norų at-kai galėtų 
daug ką nuveikti. Būtų gera, kad ir pats Centras paskatintų kuo
pas labiau išplatinti „Ateitį“, prabylant į kilniųjų ateitininkų eiles 
kokiu savo aplinkraščiu. Tai yra papraščiausias būdas. Bet mūsų 
Centras galėtų susirasti ir gudresnių priemonių. Taip galima bū
tų jau dabar išsiuntinėti kuopoms ankietas su panašiais klausi
mais; 1) kiek kuopos narių išsirašo „Ateitį“? 2) Kiek kuopos 
nariai išplalino „Ateičių“ savo apylinkėje? 3) Kiek išviso kuopa 
turi narių? Dabar galima būtų tik paprašyti, kad tą ankietą už
pildę atsivežtų kuopos atstovai į ateinančiąją konferenciją. Jei 
tik greitai tokia ankietėlė būtų išsiuntinėta, tai kuopos iki konfe
rencijos dar suspėtų daug, daug „Ateičių“ išplatinti.

Čia tai ir yra geriausia mūsų politika, plačiausia lenktynių
dirva!

Berlyno aukštosios

Berlynas yra centras vokiečių kultūros. Jame, nei kuriame 
kitame mieste daugiau aukštųjų mokyklų. Dabar veikia šios:

1. Pričkaus Viliaus Universitetas.
2. Aukštoji Ūkid mokykla.
3. Veterinarijos aukštoji mokykla.
4. Vokiečių aukštoji mokykla.
7.. Aukštoji technikos mokykla.
Pasistengsiu apie jų kiekvieną atskirai parašyti. Pradedu 

universitetu.

1. Berlyno universitetas buvo atidarytas 
30—V—1810 metais. Nors jis gyvuoja tik antras šimtmetis, bet 
ra vienas geriausių visam pasauly universitetų. Jame' buvo eilė
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garsių profesorių-mokslininkų: Humboldtas, Šmalzas, Fichte, Šleier- 
macher, J. Muller, R. Virchowas, Einšteinas ir kiti. Jis turi ke
turis fakultetus, būtent: 1) teologijos, 2) juridinį, 3) medicinos, 
4) filosofijos.

Svarbesnės įstaigos teologijos fakulteto sekančios: a) teolo
gijos seminaras ir proseminaras, b) praktiniai teologinis semina
ras, c) seminaras krikščionių archeologijai ir bažnyčios menui, 
d) seminaras pobibliniai žydų istorijai (nachbiblisches Judentum). 
Tų įstaigų vardus aš paminėjau ir ateity, kalbėdamas apie kitus 
fakultetus, minėsiu, kad tuo būdu kiekvienas maždaug galėtų su
sidaryt vaizdą svarbesnių studijų skyrių. Berlyno universiteto te
ologijos fakultetas yra evangelikų, ne katalikų (greit bus).

Juridinis fakultetas turi: a) juridinį seminarą, b) kriminalinį 
institutą, c) bažnytinės teisės institutą, d) institutą svetimų šalių 
ir ūkio teisei. Juridinis fakultetas turi gana daug profesorių. Jei
gu turėti omeny, kad seminarai turi knygynus ir archyvus, tai 
matysime, kad yra dirva lavintis kalbamoj srity.

Medicinos fakultetas galima sakyt geriausias Vokietijoje. Be 
daugybės įvairiausių klinikų ir poliklinikų, esančių universiteto 
žinioje, yra daug privačių ligoninių su paskutiniais išradimo įtai
symais. Kad medicinos mokslai galėtų vystytis ir daryti pažangą 
gyvoja daugelis institutų: 1) institutas tyrinėjimui Rentgeno spin
duliais, 2) anatomijos institutas, 3) anatomijos ir biologijos inst; 
4) fiziologijos institutas, 5) neuro-biologinis institutas, 6) patalo- 
gijos mokslų institutas, 7) farmokologijos inst., 8) higienos inst., 
9) dantų gydytojaus inst. ir kiti. Visuose institutuose daromi įvai
riausi tyrinėjimai.

Filosofijos fakultete yra ir gi žymių profesorių eilė. Jis ap
rūpintas daugeliu svarbių įstaigų, kuriose tikrinamos eksperimen- 
taliai daugelis teorijų ir hipotezių. Jo žinioje yra: 1. Psichologijos 
•instit. 2. Fizikos instit. 3. Teorijos fizikos institutas. 4. Chemijos 
institutas. 5. Fizikos-chemijos instit. 8. Geologijos-paleontologijos 
inst. 9. Augalų fiziologijos instit. Taip pat daugelis muzėjų pv. 
Botanikos muzėjus, zoologijos muzėjus, jūrų mokslo muzėjus. 
Tuose muzėjuose galima matyt visai ką žmogaus darbas per il
gus šimtus metų galėjo padaryt ir surinkti iš visų pasaulio kraštų. 
Filosofijos fakultetui priklauso taip pat filosofijos ir istorijos mok
slų skyriai.

Universitetas turi didžią skaityklą, • atdarą nuo 9 ryto lig 8 
vak., ja studentai veltui gali naudotis- Jie gali naudotis ir Prūsų 
valstybės biblioteka. Astronomijos studentams yra observatorija, 
astronomijos skaitliavimų inst. ir meteriologijos instit. Tiek trum
pai apie universitetą. Tarp kitko pridursiu, kad lietuvių Berlyno 
universitete yra virš 40 žmonių.

2. Žemės ūkio aukštoji mokykla atidaryta 
irgi 19 šimtm. Ji yra žemės ūkio ministerijos žinioje. Ji turi se
niausius institutus. $
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1. Žemės augalų auginimo institutas.
2. Gyvulių auginimo institutas.
3. Ūkio namų statymo instit.
4. Žemės chemijos ir bakteriologijos inst.
5. Botanikos inst.
6. Chemijos inst.
7. Žemės ūkio mašinų mokslo inst.
8. Mineralogijos ir dirvos mokslo inst.
9. Fizikos inst.

10. Gyvulių fiziologijos inst.
11. Paveldėjimui tyrinėti inst.
12. Tautos ūkio inst.
13. Zoologijos inst.
Mokykla turi dideliausią žemės ūkio muzėjų, kuris turi se

kančius skyrius: 1) mašinų ir modelių, 2) zoologijos, 3) zootech
nikos, 4) žuvininkystės, 5) dirvos mokslo, 6) tręšimo, 7) minera
loginiai geologinį dirvos mokslo. Taip pat yra geodezijos insti
tutas. Žemės ūkio aukštoji mokykla yra artimuose santykiuose su: 
1) cukraus gaminimo institutu ir 2) grūdų tyrinėjimo inst.

Lietuvių yra 4.

3. Veterinarijos aukštoji mokykla • įkurta 
1787 m. ir turi tikslu ne tik veterinarinius gydytojus gaminti, bet 
ir veterinarijos mokslą pirmyn stumti. Ji turi sekančius institutus:

1. Anatomijos inst.
2. Fiziologijos „
3. Patalogijos „
4. Chemijos „ •
5. Chirurgijos
6. Mažiems gyvuliams klinika ir Farmakologijos inst.
7. Dideliems gyvuliams poliklinika.
8. Ambulatorinė klinika ir gyvulių auginimo inst.
9. Higienos institut. ' ,

10. Gyvulių šėrimo inst.
11. Kraujo tyrinėjimo institutas.
Lietuvių studentų nėra. Tų mokslų mokinasi Dorpate. %
4. Vokiečių aukštoji mokykla kūno lavinimui. 

Atsitolinimas nuo žemės, jos darbų ir ’ susibūrimas gigantuose 
dūmų miestuose labai neigiamai veikia į žmogaus kūno sudėtį ir 
sveikatą. Kad nors šiek tiek tas blogybes sumažinti vokiečių val
džia atidarė aukštąją kūno lavinimo mokyklą. Jos idėja iškilo 
dar 1914 m. betgi buvo įkurta tik 1920 m. vasaros semestro bus 
pailgintas ligi 6 semestrų. Joje studijuojama žmogaus kūno ana- . 
tomija, fiziologija, psychologija ir higiena. Be šių dalykų daromi 
tyrinėjimai iš daugelio kitų klausimų: kaip ilgai ir kokį darbą 
žmogus gali dirbti, žmogaus organizmo ■> keitimasis sportu užsi
imant ir kiti... Toji mokykla turi tikslo pagaminti reikalingą skai-
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čių sporto mokytojų, kad paskui jie apjuostų visą Vokietiją mo
kyklų tinklu, Tuo būdu jie nori išauginti jauną, sveiką žmonių 
kartą, kuri pajėgtų Vokietiją iš visų sunkumų paliuosuoti.

5. Vokietijos aukštoji politikos m o kykl a atidengta 
1920 m. Ji turi sekančius skyrius: _1. Bendrosios politikos, 2. 
Socijologijos ir socialės politikos, 3. Ūkio politika, 4. Kultūrinės 
politikos, ' politinės pedagogikos ir valstybinių pilietinių mokslų 
(Staatsbūrgerkunge).

Ta mokykla yra tuo gera, kad pastojant reikalaujami kurie 
nors mokslo cenzo žyminiai. Bendro mokslo plano irgi nėra. 
Maksleiviai patys, atsižvelgdami į savo pasiruošimą, renkasi tas 
ar kitas mokslo šakas. Atsiradus ganėtinam norinčių skaičiui, or
ganizuojami valstybės mokslų, socialės politikos ir kiti specia
lūs praktiniai kursai. Išklausę 3—4 semestrus, gali laikyti kvoti
mus ir išlaikę gauti diplomus. Mokykla turi savo archyvą ir 
biblioteką. .

6. Aukštoji tecĮhnikos mokykla viena geriausia tos 
rūšies mokyklų Europoje. Ji turi sekančių skyrių:

1) Architektūros,
2) Statymo inžinerijos,
3) Mašinų inžinerijos,
4) Laivų ir mašinų laivams statymo skyrių,
5) Chemijos ir Hūltenkunde,
6) Kalnų skyrių,
7) Bendro mokslo skyrių,
Mokykla gausiai aprūpinta visomis mokslo priemonėmis, 

turi geriausių profesorių, didžiulę biblioteką.
Lietuvių yra 4.
7) Aukštoji prekybos mokykla atidengta 1906 m.
Ji turi sekančius institutus:
1) Fizikalį—technikinį inst.
2) Chemijos „ „
3) Ūkio psychologijos inst.
Seminarus:
1) Privačio ūkio sem.
2) Tautų ūkio „
3) Juridinį „ „
4) Geografijos sem.,
5) Kalbų
6) Pedagogikos „

; 7) Politikos „
Specijaliusskyrius.
1) Bugalterijos,
2) Kontrolės valdininkų,
3) Mokesčių,
4) Draudimo,



— 143 —

5) Kooperacijos,
6) Slavų kalbą,
7) Anglų—romanų.
Be tų mokyklų yra dar aukštoji muzikos mokykla.
Prašymus reikia siųsti 2—3 mėnesiam prieš semestro pra

džią. Berlyno mokyklose Lietuvos studentų yra apie 150 žmo
nių, lietuvių apie 60. Mokslas Berlyno mokyklose stovi aukštai. 
Bet man rodos, kad nėra tikslo visiem veržtis į Berlyną. Tas 
matyti suprastą jau ir kitų draugų, nes vis mažiau ir mažiau jų 
renkas į Berlyną, bet spiečiasi į kitus universitetus mažesniuose 
miestuose. Berlynas toks didelis, kad pirmais metais, kuomet 
jaunas studentas mažai kalbos moka ir visai nepažįsta miesto, 
galima sakyti, tik važinėjama. Be to Berlyne daug brangiau ir 
butai ir valgis, kaip kituose mažesniuose miestuose. Nereikėtų 
užmiršti Karaliaučiaus, ypatingai istorininkams, kurio knygynuose 
ir archyvuose guli daug mūsų istorijos paslapčių.

Galiu priminti Heidelbergo, Gettingeno, Jenos, Mūncheno 
universitetus.

Musų gyvenimas
Skuodas. Skuodo ateitininkų kuopos stovis ir veikimas vi

dutiniškas. Dabartiniu laiku joje dalyvauja 48 nariai, 21 mergina 
ir 27 vaikinai. Be to, veikia gan skaitlinga abstinentų sekcija, 
kurios nariai yra pasiryžę, toj srity, laike vasaros atostogų, užimti 
plačias veikimo ribas liaudy. Ateity, tikimės visus Skuodo ateiti
ninkų kuopos narius būsiant griežtais abstinentais.

Nuo Kalėdų iki Velykų atostogų padaryta 8 susirinkimai, 
kuriuose skaityta 4 referatai, 8 paskaitos; sakyta iš eilės prakalbų 
ir deklamuota keletas eilių bei monologų.

Abstinentų sekcijos padaryta 4 susirinkimai, kuriuose skai
tyta 1 referatas, 3 paskaitos ir taipgi kalbėta prakalbų.

Su pagelba Skuodo ateitininkų įsteigta „Pavasarininkų“ 
draugija Skuode ir atgaivinta Mosėdy.

Ateitininkams padedant, 2 d. vasario š. m. buvo paruošta 
vieša priešalkoholinė demonstracija Skuode, ir tą pačią dieną 
surengtas viešas vakaras. Buvo vaidinta: „Ant bedugnės krašto“ 
ir „Vargšas Tadas“. Vakaras davė gryno pelno 3149 auks., iš 
kurių 2000 auks. skirta „Ateities“ naudai.

Dabar taipgi nutarta rengti viešas vakaras Ateitininkų Susi- 
šelpimo Fondo naudai Žemaičiuose.

Ateity, tikimės, Dievui, padedant, užimti platesnes veikimo 
ribas ir energingiau vykdinti tą mūsų kilnųjį obaisį: Visa Atnau
jinti Kristuje!..

Sielos Aidas.
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Plungė. Plungės ateitininkai gegužio 7 d. surengė vukarą. 
Buvo vaidinama „Žmogžudžiai“ V veiksmų drama. Lošimas pa
sisekė pusėtinai. Vakarėlis davė nemažai pelno, kurs atidėtas 
kuopos kason. Tvarka salėje buvo nepergeriausia. Dauguma rūkė 
pypkes, kas sudarė nemalonų šokėjams orą.

Lošėjai buvo daugiausiai ne ateitininkai, už ką yra nepa
sitenkinusių narių, mat, kam rengimo komisija ignoravo savo 
kuopos narius. Žinoma tai mažmožis, bet kitų akyse ateitininkai 
pasirodėme negali vaidinti be kitų pagalbos (nors ir galime).

A. Tininkas.
Kupiškis. Balandžio mėnesio 30 dieną Kupiškio moksl. at

eitininkų kuopa surengė viešą vakarą. Buvo vaidinama „Ant be
dugnės krašto“ Kazio Alytos trijų veiksmų vaizdelis. Lošimas 
pavyko neblogai. Šis vakaras pasižymėjo punktualumu ir tvarka, 
kuo kiti vakarai nepasižymi, nes vakaro reikia laukti mažiausia 
pusvalandis.

Šio ..vakaro pelnas skiriamas Kupiškio šaulių būrio vėliavos 
įsteigimui. Tokių priemonių griebtasi, nes kitaip mūsų mokytojų 
taryba neleidžia rengti vakarų.

A. Gintarėlis.
Red. Reikia tik stebėtis kokius nepaprasto partyvumo pa

vyzdžius sugeba rodyti savo auklėtiniams tariamieji „pedagogai!“

Redakcijos atsakymai.
Barauskui: „Vakaras rudens laike“ ir „Lapams krintant“ nedėsim, yra 

netiksliu pasakymu.
Varpeliui Yra gražių posakių, bet apskritai imant reiktų daug taisyti; 

nedėsime eilių.
Smilgai. Eilių nedėsim, silpnos.
M. B r-ui. “Mano kelią“ gavom, ačiū;’mintys labai geros, forma silpna; 

nedėsime, prašom rašyti daugiau.
Žilėnui. Tamstos eilėse yra daug jėgos, bet forma dar silpna, lavink 

sielą ir eiliavimo tekniką. Ištaisę Įdėsim.
Algimantui. „Jūros bangos“ ir „Seselei mirus“ ištaisę Įdėsime. Ma

žiau žodžių, daugiau minties, perdaug išplėstas jausmas nustoja gražumo.
Stepui. Redakcija pilnai pritaria draugo sumanymui, kad kiekviena kuo

pa siųstų redakcijai savo leidžiamojo laikraštėlio turinio aprašymą, kas bus skel
biama „Ateityje“.

Redaktorius-Leidėjas Dr. L. BISTRAS.
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Visų kuopų prašoma atsi

teisti už pereitų metų 
„ATEITĮ“ ir „DRAUGĄ“.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f

„A t e i t i e s“ administracijoje galima 
gauti: senos „Ateities*4 komplektų, 
po 50 auks. už komplektą (su per

siuntimu); knygučių „Draugas“ įr Šv. 
Prano Ąsižįęčio gyvenimas (pp 8 a.)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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