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Visuomenės padėtis ir mūsų pagrindiniai idealai.
Aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų moksleiviai sudaro tąją
visuomenės dalį, kuriai ateityje šiaip ar taip teks pirmose eilėse
dirbti, šalinant tėvynės nelaimes, mažinant vargus, taisant kelius
geresniam rytojui. Besiruošiant į tą taip labai atsakomingą darbą,
reikia pirmučiausia įsisąmoninti, kiek galima aiškiau, pačius
opiausius visuomenės reikalus, kuriais ypač teks ateityje rūpintis.
Nuo „Aušros“ laikų iki šiam baisiajam karui pirmon vaiz
dingo domėjimosi vieton buvo dedama tautinio susipratimo rei
kalas, kurį entuziastingai imdavo giliai širdin kilniosios besimo
kančio jaunimo sielos. Prasidėjus kovai už nepriklausomybę,
atatinkamą viršijantį krypsnį gavo ir susipratusio jaunimo idea
lizmas*); daugelis moksleivių to idealizmo kupini net ryžosi lai
kinai pertraukti mokslą, stoję kardu ginti mylimąją tėvynę nuo
gruobonių priešininkų gaujų. Kokie gi šiandien pirmaeiliai visuo
menės reikalai privalo ypač aiškioj šviesoj stovėti moksleivių
sąmonėje, uždegti jų jautrias širdis karšta kilniam darbui reika
linga energija, atatinkamais galingais pasiryžimais nustatyti jų
valios pastangas? Kad galima būtų lemtai į tai atsakyti, reikia
gerai įsižiūrėti į dabartinę mūsų visuomenės padėtį ir pasistengti
patį tą klausimą tiksliau formuluoti.
Jeigu mes atviromis akimis žiūrėsime į gyvenimą, tai len
gvai pastebėsime, kad mūsų krašto padėtis nėra dar tokia, kad
tautinio susipratimo darbui jau svarbios vietos skirti nereiktų.
Juk daug dar yra ir šiapus demarkacijos linijos didesnių ir ma
žesnių aplenkintų apylinkių, kur daugelis žmonių tiek yra tamsūs
ir taip baisiai įvairių išgamų sukvailinti, kad ne tik visiškai nieko
nenusimano apie savo prievoles tėvynei, bet dargi nežino, kas
iš tikro yra jų tėvynė. Gi anapus demarkacijos linijos tenka mūsų
tėvynainiams vesti už tautines teises stačiai kryžiaus karas kla
stingų lenkų valdininkų, žiaurių žandarų ir visokių partizanų ir
nepartizanų terorizuojamų gyventojų tarpe; kad teisybę, šventa
*) Žodį idealas, idealizmas aš čia vartoju ne subjektyvistų prasmėje. Įsi
žiūrint į tikrą daiktų ir žmogaus prigimtį- ir tikslą bei realius santykius, galima
rasti tikrą, objektingą pagrindą rimtiems idealams.
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teise, brolių meile pagrįstas tenai mūsų tautinis darbas sėkmingai
eitų, reiktų ten pagalbon ištisų eilių naujų karšto, jokių kliūčių
nenugalimo pasišventimo darbininkų.
Ir mūsų tautos padėtis nepriklausomybės atžvilgiu toli gražu
nėra dar tos rūšies, kad galima būtų čia tik rūpintis, kaip kas
kart širdingesnius santykius nusistačius su kaimynėmis tautomis.
Antai nedori mūsų kaimynai lenkai, kraugeriškai apžioję didelę
mūsų tėvynės dalį su pačia sostine, nuo plėšriojo imperializmo
svajonių apsvaigę akyplėšiškai grasina praryti visą mūsų kraštą.
Kai kurie kiti kaimynai godžiai tik laukia patogaus laiko prie
mūsų tautos kūno savo draskią sunkią leteną tiesti. Taigi rūpe
stis ir tai uolus rūpestis nepriklausomybės reikalu privalo nuolat
stovėti ryškiai visų susipratusių mūsų piliečių atmintyje ir kur
tik galima, nesigailint nei pastangų, nei sveikatos, nei gyvybės
reikia jiems savo darbu tą būtiną reikalą su visu pasišventimu
remti ir stumti priekin.
Tokiu būdu statant klausimą apie tai, koks ypač visuome
nės reikalas turėtų dabar galingai mūsų moksleivių pačias sielos
gelmes sujudindamas dėmesį prie savęs traukti, visai netenka
manyti, kad jau tuo pačiu reikia ryžtis silpninti ar tai tautinio
susipratimo skleidjmu ar tai nepriklausomybės plėtimu ir saugo
jimu rūpesčiais. Čia gali būti kalbos tik apie sielos gyvąjį centran statymo tokio idealo, kurs būtų taip turiningas, kad įsiga
lėjęs gyveniman kaip tik padėtų geriau aprūpinti ir tautinio su
sipratimo bei nepriklausomybės neatidėtinus darbus ir be to
kitus atidėliojiftio nepakenčiančius labai svarbius visuomenės
padėties iššauktus reikalavimus.
Tautinio žadinimo ir nepriklausomybės plėtimo darbams
reikią didelės varomosios dvasinės jėgos, būtent gilaus dorinio
susipratimo ir kiaurai širdį ir valią perėmusio idealizmo, kiek
galima didesnio ištekliaus. Taigi toks idealas, kurs tąjį susipra
timą bei idealizmą sieloje palaiko ir didina, tuo pačiu palaiko
ir didina tautinio žadinimo ir nepriklausomybės darbams jėgas.
Seniau, kuomet del politinių aplinkybių tautos visuomeninis dar
bas buvo visai neišsišakojęs, užteko kuriam laikui ir to amžiais
susidėjusio mūsų žmonėse dorinio bagažo. Bet šiandien, kada
yra tiek daug ir taip įvairių aprūpintinų visuomenės reikalų,
tosios dorinės jėgos išdalinta įvairiose reikalų srityse darbams
varyti; taigi tos jėgos kiekvienoj srity negali būti taip stiprios,
kaip kad būtų stiprios, jeigu jos būtų sukoncentruota tik kokioje
vienoje srityje. Užtai kad pakaktų visoms reikalingo visuomenės
darbo sritims dorinių jėgų ištekliaus, reikia kad būtų sąmonin
gai rūpinamasi didesniu dorinės kultūros kėlimu ne tik liaudyje,
bet ir tarp inteligentų. Kas nori vadintis tikru patriotu, nepri
klausomybės gynėju, tasai turi pripažinti neapsakomai didelę
vertę tiems veiksniams, kurie gilina mūsų žmonių, ypač inteli• gentų, dorinę sąmonę ir apskritai dorinę kultūrą.
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Tautinio žadinimo ir nepriklausomybės plėtimo , reikalams
neginčijamai patarnaujama, kuomet remiama kad ir kitomis tin
kamomis priemonėmis tas pats tikslas, kuris galų gale anuos
reikalus pagrindiniai įprasmina. Mat tautinis susipratimas ir poli
tinės nepriklausomybės įgijimas negali būti tautai jos galutinas
tikslas, bet tik būtina priemonė tautos pašaukimo uždaviniams
atlikti. Svarbiausias daiktas — tai tautos dvasios vidujinis nepri
klausomumas nuo visa, kas žema, kas nedora. Istorija pakanka
mai teikia pavyzdžių, kaip tautos, turinčios ne tik politinę ne
priklausomybę, bet ir didelę politinę galią, išsigimusios negar
bingai žuvo, kuomet aiškios kilnios idėjos nustojo tų tautų dva
sioj jėgos ir reikiamos įtakos jų gyvenime. Tautos gyvybei pa
laikyti ir stiprinti bei tobulinti neužtenka politiniuose frontuose
veikimų ir rūpesčių, bet reikia ir labai reikia, kad būtų pakan
kamai dedama uolių pastangų, nenuilstamo darbo tam, kad tau
tos dvasioj galingi idealai bei kilnieji siekimai užimtų kaskart
galingesnę vietą.
Pagalios, jau visgi didelė Lietuvos dalis yra tautiniu at
žvilgiu susipratus, turi politinę nepriklausomybę. Negalima tąja
dalimi nesirūpinti, privaloma stengtis, kad joje ne tik materia
linės, bet ir dvasinės kultūros jėgos kaskart didėtų. Ir tam, kad
likusią verguvėje tėvynės dalį atvadavus, reikia laisvoje dalyje
nuolat stiprinti ne tik fizines ir grynai politines priemones, bet
ir tautos dvasią uoliai ugdyti rimtų idealų atmosferoj.
Ar šiaip ar taip imsime, vis prieiname prie tos išvados, kad
susipratusiam mokslus einančiam jaunimui reikia prieš akis tu
rėti toks ateities visuomenės darbui idealas, kurs savo galingu
turiniu apimtų ne tik išorines būtinas tautos normaliam gyveni
mui sąlygas, bet ir jos veikia, kilnia kryptimi dvasios plėtotę.
❖

*

Tasai idealas, kurį aš iki šiol tik labai bendrais bruožais
pažymėjau, daugiau ar mažiau sąmoningai jau reiškiasi dauge
lio moksleivių pastangose. Patsai gyvenimas atviromis akimis
į jį žiūrinčiomis ir kilnių pasiryžimų pajėgiančioms daryti sie
loms duoda pakankamai akstinų šiaip ar taip susirasti idėjiniams
siekimams sveikų orientacijai punktų. „Viską atnaujinti Kristuje!“
garsiai skamba plačiose moksleivių miniose pagrindinis ateititininkų ©balsis. Šviesoje to ©balsio siekiama tautos laisvės ir ne
priklausomybės nuo visokių jos dvasios gyvenimą ardančių, nors
kartais ir gražiais žodžiais papuoštų, prietarų ir nuo prie dorinio
puvimo bei išsigimimo tautą vedančių papročių. Šviesoje to ©bal
sio matoma būtinas reikalas šalinti visas kliūtis, kurios, temdy
damas protą ir silpnindamos valią, trukdo tautos dvasiai laisvai
naudotis gyvųjų dorinių jėgų duodančiais šaltiniais. Šviesoje to
obalsio matoma tautos garbė pirmučiausia tose ypatybėse, ku-
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rios apskritai sudaro kilnaus žmogaus idealą ir vardan tautos
meilės smerkiama tie darbai, kuriais kartais norima, akliems lai
kino ūpo įgeidžiams pasidavus, patarnauti tėvynei, imantis bar
bariškų, nekultūringų zoologinio šovinizmo priemonių. Šviesoje
to obalsio manoma rasti jėgų ištverti kovoje už visos tautos tei
ses prie savito nepriklausomo gyvenimo ir palaikyti tiek jautrią
visados sąžinę, kad ji niekados nepritars jokiems kompromisams,
kurie vestų prie tautos dvasios pardavimo, prie būtinomis nor
maliam gyvenimui tautos teisėmis pirkliavimo.
Tėvynės dvasios kaskart didesnis kilnumas ir pilna visos
tėvynės laisvė—štai koks trumpai suglaudus tautinis ateitininką
idealas.
„Viską atnaujinti Kristuje!“ Tas obalsis duoda taipgi pakan
kamai šviesos pamatyti žvaigždes, kurios būtų kelrodžiu sąmo
nei ir sąžinei visuomenės gyvenimo reikalų įvairume ir pai
nume besiorientuojant. Kristaus mokslo dvasia rodo, kad viso
kia viršesnybė ar tai mokslo ar tai turtų ar tai socialinės padė
ties atžvilgiu turi būti sunaudota silpnesniųjų tais atžvilgiais
naudai, kad tokiu būdu inteligento pašaukimas, į kurį moksleivis
stoja, tai drauge su specialiais uždaviniais pasišventimo pašau
kimas. To obalsio dvasios laikantis, reikia visados atsiminti, jog
moksleivis eina mokslus ne tam, kad paskui, aukštesnę vietą
užimdamas, turėtų daugiau liuoso laiko tinginiauti, sauvaliauti,
ne'tam, kad turėtų progos iš aukšto su panieka žiūrėti į kitus
visai arba bent tiek mokslo neišėjusius piliečius, ir ne tam kad
paskui galėtų egoistiškai ištaigomis ir tuščia garbe besirūpinant,
brutaliai alkūnėmis besistumdant tokių pat viendienių eilėse,
lupti gerą pelną ir įtaką siūlančios karjėros laiptais.
Daugiau turįs mokslo žmogus savaime darosi kitiems vadas
tuose ar kituose dalykuose; svarbu, kad tą savo viršenybę jis
sunaudotų ne egoistiškai, bet visuomenės labui; tai nėra taip
lengva; jeigu jau materialiai turtai žmogaus dvasią dažnai su
gadina, tai juo labiau gaunamoji šiokio ar kitokio vadovavimo
privilegija apjakina tuščios garbės ir egoizmo rūkais nesisaugojančio žmogaus sąmonę ir užkimusiu daro jo sąžinės balsą.
Pasišventimo jėgą nuolatinis sieloje didinimas ir [vairią
visuomenėj vargą uolus mažinimas bei stropus kultūros kėli
mas— toks trumpai formuluojant ateitininką turimas prieš akis
visuomeninis inteligento idealas.
Obalsio „viską atnaujinti Kristuje“ šviesoje lengvai supran
tama dorinio mūsų visuomenės kultūrinimo reikalas. Iš tikro daug,
labai daug darbo reikia šioje srityje. Juk daug kame del įvairių
aplinkybių yra pairę mūsų visuomenėje doriniai pagrindai: antai,
girtuokliavimas ir paleistuvavimas daugiau už baisiausias ligas
ėda, naikina mūsų tautos sveikatą; antai dažnai į akis metasi
stoka dorinės nuovokos ir sąžiningumo teisėtumui pagrįsti ir
paprastuose piliečiuose ir supuvusios rusų tvarkos mokyklą išė
jusiuose valdininkuose. Savaime suprantama, kad norint prisi-

261 —

dėti visuomenėje prie dorinės kultūros kėlimo reikia pačiam jos
daug savyje turėti ir kaskart labiau stengtis jos daugiau įsigyti.
Taigi visai teisingai ateitininkų taip energingai pabrėžiama
visuomeninės bei asmeninės doros srityje pažangos idealo
svarba.
Jau iš to kas iki šiol minėta, aišku reikalas turėti visuo
menei ir atatinkamiems asmenims gausus dorinėms jėgoms gai
vinti bei stiprinti šaltinis. Tokį šaltinį mums nurodo tikrai tik
religija. Tik ant santykių su Dievu pagrindo galima yra iš tikro
pastatyti rimtai dorinės kultūros darbas. Bereliginė gi dora ne
turi protingo pagrindo, neduoda reikalingų doriniam veikimui
jėgų bei akstinų, neparemia dorinės energijos su kliūtimis susi
dūrus, nestengia įprasminti pasišventimo, savęs išsižadėjimo kil
niam reikalui. Yra betgi mūsų visuomenėje srovių, kurios ne
įstengia suprasti krikščionių religijos vertės ir lengvamaniškai
stengiasi visais būdais mažinti visuomenėje jos įtaką. Ar objektingos tiesos reikalavimais einant leistina būtų tai daryti, jie,
netikėdami į objektingos tiesos žmogui pasiekti galimumą, visai
net nesirūpina tuo klausimu sau galvą kvaršinti; reiškia, subjektingais užgaidais prieštikybiniais prietarais užsikrėtę, jie ryžtasi
griauti tuos pamatus, ant kurių tik ir galima mūsų tautos gero
vės rūmas rimtai statyti. Yra taipgi mūsų krašte nemaža senes
nių-ir jaunesnių inteligentų, kuriems rodos, kad visuomenės gy
venime religija rūpintis ne svarbu, ir jie indiferentiškai žiūri į
religinę mūsų tautos padėtį; bet jeigu jau visose kultūros srityse
nepaisymas, stagnacija reiškia regresą, menkėjimą, tai juo labiau
tai liečia dorinius bei religinius reikalus; čia tų indiferentų inte
ligentų dvasinė kultūra yra savo pagrinde pakirmijus, papurus
ir miazmais nuodija tą tarpą, kuriame jie gyvena ir kuriam turi
įtakos.
Jeigu ir visai religijos priešininkų nebūtų, jeigu nebūtų
taipgi ir nenaudėlių indiferentų, tai vistik susipratusio mokslei
vio būtų šventa prievolė rūpintis gilesniu savč religijos dalykų
pažinimu ir religinės dvasios savyje ugdymu. Dabar gi kuomet
tiek daug yra antireliginių prietarų inteligentų tarpe, kuomet
inteligentų prieštikybinės dvasios kenksminga įtaka plečiasi so
džiuje, visai nenuostabu, kad dabar ateitininkai taip labai gyvai
yra susirūpinę religijos geresniu pažinimu, religinio gyvenimo
savyje ir visuomenėje kaskart didesne pažanga. Kadangi reli
ginė kultūra yra būtinas pagrindas asmens ir visuomenės dorai,
o drauge ir visai tautos kultūrai, nusidėtame tad Dievui ir
skaudžiai pakenktume tėvynei, jeigu labai nevertintume religinės
asmens ir visuomenės kultūros idealo, — drąsiai sutartinai kar
toja ateitininkai.
Ateitininkai gerai žino, kad juos ateityj laukia daugybė
darbo materialinės kultūros kėlime, socialinės geresnės tvarkos
užvedime, dailės rėmime ir daug kitų visuomenės reikalų, ku
riuos, sąlygoms nuolat besikeičiant, ateičiai sunku konkrečiai
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nustatyti. Ateitininkai tad apskritai yra tvirtai nusistatę remti
visa, kas yra ar bus remtina visuomenės gyvenime, nusižiūrint
į tiesos, teisingumo bei artimo meilės, grožio, sutinkančios su
dvasios kultūros reikalavimais tautos kūno sveikatos bei gero
vės idealus.
Esant taip labai šiais laikais išsišakojusiam visuomenės
darbui, jį lemtai dirbti galima tik sutelktinėmis jėgomis, tik labai
branginant organizacinių jėgų pagalbą. Juo labiau mūsų mažai
tautai reikia ypač žiūrėti į jėgų ■ kokybę, į dvasios kultūrą ir
į kaskart didesnį, tikslingesnį jėgų draugėn subūrimą. Taigi
ateitininkai savo organizacijoj uoliai dalyvaudami pratinasi
solidariai organizuotai veikti, kad paskui sutartina galinga sro
ve stojus į visuomenės darbą varyti visas sritis apimančios
gilią plačią kultūros darbo vagą.

*
Pakalbėjus apie idėjinius uždavinius, kuriuos turi omenyje
ateitininkai, bus neprošalį pagvildenus šiek tiek bent keletos
svarbesnių ateitininkų judėjimui daromų priekaištų vertę.
1. Nors ateitininkai, kaipo moksleivių organizacija, į poli
tikos darbą neina, bet visgi tenka nekartą girdėti ir net skaityti
laikraščiuose, būk ateitininkai sudarą politinę ar net partinę
srovę. Kaip gi prie tokio kaltinimo prieinama? Nors logiškai
to kaltinimo pateisinti negalima, bet psichologiškai jo atsiradimą
išaiškinti nėra sunku. Mat daugelis mūsų inteligentų turi ypatin
gas į politiką pažiūras. Iš to, kad mūsų politinės partijos daž
nai skiriasi svarbiausiai tik savo pasaulėžiūra (pav. valstiečiai
liaudininkai ir krikščionys demokratai), tai ir visur ir visuomet
tam tikra pasaulėžiūros rūšis, pav. krikščionybės, daugelio giliau
negalvojančių „pedagogų ir tėvų“ skaitoma politiniu pažymiu
ir visur, kur tik jie suranda krikščionybės idėjų akcentavimą, jie
ten mato politiką. Taigi, kuomet tarp moksleivių yra ateitininkų
organizacija, kuri žymiausioj vietoj stato tikybinį bei dorinį
krikščionybės dvasioj susipratimą, o šalia jos yra socialistinė,
kuri katalikybei nėra palanki, tai dėlto tų paviršium į gyvenimą
žiūrinčių inteligentų ir ateitininkai ir socialistai moksleiviai lai
koma lygiai politinėmis organizacijomis. Būdami nusistatę prieš
moksleivių organizacijų politikos darbą, jie dėlto užpuola ir atei
tininkus, kam šie akcentuoja katalikybės idėjas. Išeina tų ponų
pažiūromis, kad tik tuomet moksleivių organizacijose lavinimasis
galima būtų laikyti ne politiniu, jeigu iš jo tikybos dalykai būtų
visai prašalinta.
Gaila, kad tie ponai užmiršta vieną, rodos, visai pamirštą
dalyką. Moksleiviams juk leistina yra lavinties tuose dalykuose,
kurie dėstoma mokyklose. Gi tarp dėstomų mūsų mokyklose da
lykų katalikams tenka mokytis katalikų tikybos. Katalikų tikybos
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mokslas yra iš srities mokyklos dalykų, o ne iš svetimos mo
kyklai politinės srities. Taigi ir moksleivių noras bei rūpestis
tikybinį susipratimą savyje padidinti negali būti laikoma svetimu
mokyklai dalyku. Juk mokykla ruošia žmones gyvenimui, turi
būti tad leistina moksleiviams bent tuos dalykus, kurie mokyk
lose dėstoma, ir giliau stengtis pažinti katalikui moksleiviui turi
būti leistina katalikybės pagrindais stengtis nusistatyti savo pa
saulėžiūrą. Kol katalikų tikybos mokymas dar švietimo ministe
rijos nėra iš mokyklų išmestas, kaipo politikos dalykas, tol in
kriminuoti politikoje moksleivių organizaciją del tikybinės spal
vos yra, švelniausiai kalbant, nedovanotinas inteligentui pagal
vojimo trūkumas. Kol tikybos mokymas dar nėra išmestas iš
mokyklų, tai labai keistai atrodo su Katono užsispyrimu skel
biamos kai kurių švietimo darbe besidarbuojančiųjų neutralumas
katalikų tikybos ir priešingos katalikybei pasaulėžiūros atžvilgiu
moksleivijos sroves vertinant; šitaip kalbantieji ponai tai kaip
tik perdaug prisigėrę politikos, būtent antitikybinės, kad jie net
vienoj plotmėj stato moksleivių santykį ir prie betikybinio bei
prieštikybinio socializmo ir katalikų tikybos.
Tokio nelemto reiškinio atsiradimą gal galima išaiškinti ir
kaipo rusų švietimo srityje darbuotojų mūsų krašte papročių pa
veldėjimą. Mat prie rusų prieš karą mūsų krašte katalikų tiky
bos mokymas buvo tik toleruojamas dalykas, kol dar supravoslavinti mūsų žmonių nepavyko; taigi didesnis susidomėjimas
mokyklose katalikų tikybos pažinimu buvo laikoma politinio ne
patikimumo pažymiu. Matomai ir kai kurių mūsų mokytojų bei
švietimo srityje valdininkų taipgi manoma, kad tikybos moky
mas tik vos kenčiamas dalykas mokyklose, kol dar nepavyko
betikybinę mokyklą užvesti. Mat tiems ponams, kaipo priešams
katalikybės arba indiferentams tikybos dalykuose, labai ir labai
norėtųsi savo nusistatymą pasaulėžiūroj pravesti ir savo žinioje
esančiose mokyklose. Bet tokį jų elgimąsi reikia skaityti blo
giausios rūšies politika, nes ji eina prieš įstatymus, kurie nustato
mokyklose dėstytinus dalykus, taigi prieš įstatymus, kurie tvarko
tų ponų darbavimosi sritį.
. 2. Yra nemaža dar tokių inteligentų, kurie apskritai yra
nusistatę prieš organizacijas moksleivių tarpe. Nieko čia nuosta
baus. Mūsų tauta ilgas dešimtmečių eiles gyveno caro žandarų
nagaikų prieglobstyje, kur buvo kreivai žiūrima į visokias orga
nizacijas valdinių tarpe. Matomai kai kurie valdiniai taip pa
klusniai priėmė širdin tų žandarų norus, jog jie suaugo su jų
siela taip stipriai, kad, nors jau senai rusų žandarai iš Lietuvos
yra prasišalinę, jų įtakos vaisiai dar vis reiškiasi kad ir tame
organizacijų nemėgime. Kiti peikia organizacijas, nes nenori,
kad kas jiems kliudytų užsiimti vien egoistiniais savo reikalais,
ar jų viendienišką molio Motiejaus ūpą drumstų. Kiti, iš pri
gimties į anarchizmą linkę, nenori organizacijų, kurios jų sau
valę varžytų. Yra ir tokių, kurie nesitikėdami pajėgsią sudaryti
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Ei, užmirškim mirties baimę!
Mums nebaisios nė apuokės.
Ten už lango žvaigždės žiba
Tūno gili tamsuma.
Ei, merguže, tegul virpa
Mūsų veidu šypsena.
<iiiiiiiiii»iiiiiiiiii><iiiiiiiiii.
>
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Juozas Paukštelis.
>

-
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Svajonių kelias.
Lakios mano svajonėlės
Lūkesiuose švintant kėlės,
Ir toli į dausas plaukė . . .
Ten jos rado žydrius plotus,
Nesvajotus neskrajotus . ..
Rado saulės šeimą jaukią.

Dieną skraidė jos išlėto,
Kur vėjelis žiedus mėto,
Kur gėlelių akys švietė . . .
Ir tave ten, miela drauge,
Jos pamatę einant baugią
Prie savęs viešėti kvietė.
Tu atėjai ir viešėjai —
Ir svajot kartu žadėjai . . .
Rengti rytui šaunią puotą,
Gerti taurę sidabrinę —
Pinti dainą rytmetinę,
Saulužėlės išsapnuotą.
Gėlės šviestos ryto tyro
Mums po kojų skaisčios sviro,
Rasos lyg karaliai klojos ...
Matant kaip mūs dūmos jaunos
Pumpurėliais tylios kraunas,
Net Aušrinė mums šypsojos.

Bet kai saulė skastaveidę
Juodu šydru apsileido,
Mūsų svajos išsiblaškė.
Nykūs kaupėsi šešėliai,
Vyto skaistūs pumpurėliai. . .
Kažkeno ranka jas raškė! —
•iiiiiiiiii><iiiiihii»'>hiiwh>
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Skudutis.

Kas?..
Man retkarčiais, einant erškėčių keliu,
Šviesa stebuklinga užlieja akis,
Ir gal amžinai man paliks paslaptis:
Kas skeidžia tada tiek kaitrių spindulių?
Ar būtų tai angelas aukšto dangaus
Atskridęs pasaulin, kad grožiu kilniu
Sušildytų šąlančias širdis žmonių
Ir skaidrintų žiedus ramumo jaukaus.
Ar gal tai šios žemės gražuolė skaisti,
Bejungianti grožį savy dyvinai:
Kaip pirmos lelijos, taip žavi jinai,
Ir saulė skaistumo joje pajunti..,.
Man retkarčiais, einant erškėčių keliu,
Šviesa stebūklinga užlieja akis,
Ir gal amžinai man paliks paslaptis:
Kas skleidžia tada tiek kaitrių spindulių?
'linini.... .

J. Ž.

Baltos gėlės.
Tylus rytas...
Sode žydi
baltos gėlės,
užūgdytos
mergužėlės —
Klėsti, žydi
baltos gėlės.
Šaltos rasos
žiedus vilgo — \
žemėn svyra
balto gėlės;
vargšės laimės
išsiilgo —
gausiai byra
ašarėlės ...
Liūdnos linksta
baltos gėlės
man ant tako—
šnabžda skundą,
guodžias, sako,
kad mergytė
jas apleido...
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savy surištos. Priežastingumo dėsnio pasigaudami, nuo kūrinių
pažinimo mes prieiname prie Kūrėjo sąvokos, nuo matomojo
pasaulio prie nematomos jo Priežasties, nuo netobulų, pasibai
giamų Esybių, prie išmintingiausios, tobuliausios Būtybės. Tą
Būtybę, vadinamą Dievu/ mes laikome pasaulio Kūrėju, Tvarky
toju ir Palaikytoju. Matydami tikslingumą visoje gamtoje, net
mažiausiose smulkmenose, mes nieku gyvu negalim prileisti,
kad pats milžiniškasis pasaulis, o kartu ir žmogus, jokio tikslo
neturėtų. Būdamas išmintingiausioji Būtybė, Dievas negalėjo
pasaulį, o kartu ir žmogų, taip sau, žaislui, be jokio aukštesnio
paskyrimo sukurti. Kaip geriausioji Būtybė Dievas galutinį žmo
gui tikslą tik amžinąją laimę paskirti tegalėjo. Kiekvienas daik
tas pasauly, kad pasiektų savo tikslo, veikia sulig savo prigim
timi. Panašiai ir su žmogumi. Per jį, '^žmogų, Dievas norėjo
tam tikrą tikslą realizuoti, ir todėl darė jam tokią, o ne kitokią
prigimtį. Todėl kiekviens žmogaus veikimas bus moraliai ge
ras, kurs sutiks su žmogaus prigimtimi arba atatiksjjo pasky
rimui. Kadangi žmogus kaipo toks pro kitus žemės padarus
prasikiša savo protu, tai ir jo veikimas privalo pasilikti dermėje
su protingąja jo prigimtimi. Tik tuo būdu veikdamas, žmogus
pasieks galutinį savo paskyrimą — amžinąją laimę; veikdamas
priešingai, ne sulig savo prigimtimi, žmogus traukias nuo skir
tojo sau tikslo ir pats sau gamina amžinąją nelaimę.
Iš čia galima išvesti keletą svarbių krikščioniškosios mo
ralybės ypatumų. Pirmiausia, dorovės vertybės yra kartu ir re
liginės vertybės. Mes matėme, jog žmogus yra, galų gale, Dievo
valios saistomas; elgdamasi dorai, jis pildo savo Kūrėjo valią
ir dėlto kiekvienas moraliai geras poelgis yra kartu ir religinis
aktas. Antra, del jau minėtojo savo ypatumo, dorinės vertybės
turi būti žmogui kilniausios ir reikalingiausios; jas privalo žmo
gus labiau branginti,*^negu visas kitas vertybes. Trečia, dorinės
vertybės turi būti pagrinde, netinkamos, kaip ir pati protingai
valingoji žmogaus prigimtis kad yra nekintama. Ketvirta, do
rinės vertybės yra visuotinos, universalės, t. y., jos saisto visus
žmones, kaipo turinčius tą pačią prigimtį.
Tuo būdu krikščionis aiškiai, tvirtai pagrendžia savo mo
ralę veikseną. Jam aišku dorovės kilmė J) iš pasaulio Kūrėjo
valios, dorovės norma, matas — iš protingosios žmogaus pri
gimties, dorovės sankcija, jos akstinas — amžinoji laimė ar
nelaimė.
Tik ne norma. Kaipo visos žmogaus prigimties Kūrėjas, Dievas yra
kartu ir jo moralės dalies autorius, nes Jo valioje buvo sukurti žmogų mo
ralų ar ne. Tačian negalime laikyti Dievo valios ir betarpe dorovės norma,
sprendžiant apie kiekvieno poelgio moralį gerumą ar blogumą. Šis ar kitas
poelgis yra geras ne dėlto, kad Dievas taip įsako daryti, bet Dievas todėl ir
įsako, kad jis yra geras. Tiesioginė dorovės norma yra protingoji žmogaus
prigimtis. Dievo valią galėtume čia tik netiesiogine doros norma laikyti, kaipo
žmogui tokią, o ne kitokią prigimtį,
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III.
Tik paskutiniaisiais laikais, ėmus iš visur pūsti laisviems,
vėjams, ėmus įsigalėti visose srityse nepriklausomybės dvasiai,
pradedama daryti pastangų ir moralybei nuo religijos atskirti
atpalaiduoti ją iš religinės bei filosofinės įtakos ir pastatyti ant
nuosavių pamatų. Ši naujoji moralybė vadinama laisvąja, ne
priklausomąja, civile, mokslingąja etc. moralybe. Ji remias tik
„tam tikrais prigimtojo pažinimo reiškiniais, protu ir patyrimu“,
ir atmeta kiekvieną antgamtinį, religinį bei mefizinį, pradmenį.
Reikalo nepriklausomos, bereliginės moralybės ieškoti atsi
rado, praplitus naujajai, antireliginei filosofijai. Nes, norėdama
įrodyti savo sistemos pamatingumą ir pritaikomybę gyvenime,
ji turėjo parodyti, jog ant jos pamatų yra galima ir moralė tvarka.
Neaiškūs šios etikos bruožai randami pas Machiaveli ir Montagne,
kuriuodu iškelia žmogaus savingumą (egoizmą) kaipo vienintėlį
visų žmogaus veiksmų akstiną. Aiškesnius pradmenis randame
pas Locke, kuris pirmas stojo prieš įgimtąsias idėjas ir padarė
perversmą visoje filosofijoje. Bet didelįausios įtakos šiai krypčiai
ir visai filosofijai bus padaręs Kantas. Ne ta prasme, kad Kanto
etika šiandien daugiau pasekėjų turėtų; taip sakydami mes no
rime pabrėžti tik faktiną, istorinę Kanto, idėjų veikmę (Auswirkung). Patsai Kantas būtų grieščiausiai užprotestavęs į priekaištą,
jog jis norįs Dievą iš moralio pasaulio visai išskirti. Tačiau netiesioginai jis vis tik lieka pasaulinės moralybės grindėju, tai
padarė tik vienas jo žodis: moralė autonomija. Kantas atmetė
moralybės supratimą kaipo Dievo įsakymų pildymą. Tikrasis
doringumas, pasak Kanto, glūdi ne kieno nors mums iš viršaus
uždėtų įstatymų pildyme (heteronomija), bet mūsų pačių nusi
statytųjų dorinių dėsnių sekime (autonomija). Be to, savo „Gry
nojo proto kritikoje“ Kantas paabejojo Dievo įrodymų patiki
mumu ir tuo būdu, jeigu jau ne ateizmui, tai bent agnosticizmui
pralaužė kelią.— Enciklopedistai, kad ir išgriovė iš pamatų krik
ščioniškąją moralybę, tačiau naujos sukurti nepajėgė. Tatai pasi
genda ir žymus pozityvizmo grindėjas August Comte; jo nuomo
ne, belieka dar sukurti mokslinės etikos sistemą — ir jau su teo
logine žmogaus dvasios vystymosi gadyne bus baigtas dalykas.
Todėl jo mokinys Littrė pirmas ėmėsi to sizyfinio darbo. Kiek
vienas moralybės šaltinis, pasak Littrė’s, yra du, vienas aųjrą
papildančiu, jausmu, būtinu kiekvienos gyvos esybės gyvatai:
egoizmas ir altruizmas. Pirmasis tarnauja individo palaikymui,
antrasis išlaiko „rūšį“ (gatunek). Egoizmas moko žmogų, kad
buities palaikymui reikalinga, valgyti, gerti, dengtis; altruizmas
įskiepija antrosios lyties meilę. Egoizmas, plisdamas, skyla į
sveikatos meilę, gerovės meilę, garbės, valdžios meilę ir t. t.;
altruizmas, evoliucionuodamas, taip pat kilnėja: nuo pačios pe
reina ant vaikų ir giminės, toliau apima visą apylinkę, kraštą,
pagaliau visą žmoniją. Nors, paviršutinai imant ši Littrė’s sistema
atrodė ir gana apvaliai nudirbta, tačiau nė jam pačiam nerodės
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dar visiškai sandari.. Todėl, kad perėjimas iš egoizmo į altruizmą
nebūtų perstaigus, prie šių dviejų pagrindinių jausmų prigalvojo
dar trečią jausmų rūšį, pavadinęs ją „dės sentiments dėsinteresėes“. Tie „beinteresingieji jausmai moko žmogų tiesos, gėrio,
teisingumo ir kyla iš intuicijos. Tuo būdu nė nepasijuto Littrė,
kaip atsidūrė pačiam vidury taip jo nekenčiamos metafizikos.
Tai pats pastebėjęs, ėmė visaip išsisukinėti, stengėsi „beinteringuosius jausmus“ išvesti iš fiziologijos, tačiau jo sistema taip ir
liko ne visai „mokslinga“.
Kas nepavyko prancūzų pozityvizmui, tatai pasiryžo atlikti
anglų evoliucionizmas, būtent žinomas Herbert Spencer; patsai
Comte nurodė jam kelią, pritaikęs savo „Socialėje dinamikoje“
evoliucijos teoriją. Panašiai kaip ir Littrė, Spenceris išveda
moralius jaumus iš egoizmo; be pirmykščio savingumo taip pat
priima kitą, dar kilnesnį, pradmenį, kurį vadina tai simpatija tai
teiklumu (altruizmu). Bet kada Littrė suklumpa jau, pereidamas'
iš egoizmo į altruizmą ir šaukiasi pagalbon lyties meilę, tartum
auksinį tiltą, jungiantį niekingumą su gerumu,— Spenceris trau
kia tolyn tiesiu keliu. Jo altruizmas savo esmėje yra tas pats
egoizmas, nes „žmogus, priverstas bendrauti su kitais, surištas
su jais bendrais reikalais, turi noroms nenoroms, jų reikalų atsi
žvelgti. Pats pražūtų, jeigu su kaimynu nesiskaitytų“. Kyla klau
simas, kokiu būdu iš tokio altruizmo, kuris savo esmėje yra tik
gudrus, prisitaikinęs egoizmas, protingas iš būtinumo, išsivysto
visa eilė kilnių žmogaus sielos reiškinių draugiškumo, meilės,
pasišventimo, savimaršos? Ot, visai paprastai—atsako Spenceris,
Įvyksta tai evoliucijos dėsniais, lyginai kaip iš šlykštaus vikšro
(poezwarka), be jokios išorės pagalbos, išlenda puiki pleštakė.
Žmogus aplinkumos priverstas dorai elgtis, ilgainiui taip pri
pranta prie visokių dorybių, jog paskui nė norėdamas nebegali
būti žalingas, tariant nedoras. Kaip pažinti kas gera, kas bloga?
Geras, pasak Spencerio, yra kiekvienas poelgis, kuris jau tai
individui, jau tai rūšiai padeda pasiekti savo tikslą. Kadangi
galutinas žmonių tikslas esąs visuotinis pasitenkinimas, visuotina
laimė, todėl gera bus visa, kas teikia malonumo. Pomėgis yra
gėrio turinys. Bet žmogui nėra reikalo apie tai galvoti; iTž jį
galvoja apie tai šimtą sykių už žmogų išmintingesnė evoliucija.
Ji geriausiai žino, kas reikalinga rūšiai palaikyti, ką reikia išmesti
iš* egoizmo, kad nekenktų altruizmui ir 1.1.
Be minėtųjų filosofų, naujus, „mokslingus“ dorovei pagrin
dus bandė tiesti dar daugybė kitų. Literatūros šia tema prisi
krautų nė vienas vežimas. Tačiau prie vienos sistemos iki šiol
neprieita ir pilnas susitarimas vargiai galės kada čia įvykti. Te
orijų pastatyta daug, bet nė viena nepasirodė užtektinai pagrįsta
ir neįgavo visų kitų pripažinimo. Apsistosime prie keletos tipingesniųjų. Viena iš jų moralybės šaltinio ir pagrindo ieško gam
tos gyvenime ir mato jį tobulame žmogaus tipo išvystyme; kita
dorovei pagrindą randa visuotinoje žmonijos laimėje bei gero-
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vėje; dar kita — kultūrinių vertybių gaminime. Pažvelgsime j
kiekvieną jų atskirai.
IV.
Imsime pirmąją. Ji remiasi Darvino evoliucijos dėsniu. Kaip
visa gamtoje vystosi, tobulėja, siekia aukštesnių buities lyčių,
jau tai per kovą, tai per veiklesnių individų atranką, +ai prisitai
kymą aplinkybėms, — taip ir žmogus turi siekti sveikesnės, veš
lesnės buities; gyvenimo gausumas, klestėjimas, kilnėjimas rasei,
tobulinimas žmogaus tipo — štai visų siekimų tikslas. Buities
kova ir etikos srityje yra taip pat visagalingas dėsnis. Išeida
mas iš šio principo, Nietzsche sako: „Kas yra dora? — Visa,
kas stiprina žmoguje jėgos nujautimą, jėgos geismą, pačią jėgą.
Kas yra pikta? Visa, kas kyla iš silpnumo“. Kaip gamtoje gera
yra visa, kas palaiko gyvybę, augimą, tarpimą, klestėjimą, taip
ir žmogaus veikimai visi yra dori, kurie padeda visoms, fizinėms
ir psichinėms, žmogaus galioms augti, tarpti plėtotis, kas padeda
gausingiau žmogaus gyvybei apsireikšti. Ekstazės pagautas, vie
nas šios moralybės šalininkų Julius Hart, pranašauja: „Yra ne
tik galima, bet ir tikėtina, bemaž tikra, kad ir šis žmogaus or
ganizmas vystysis ir sykį pasieks tokio tobulumo laipsnio, jog
nuo dabartinio tiek skirsis, kiek dabar mūsų kūnas bei organai
kad skirias nuo slieko kūno bei organų“.
Pirmiausia, šis dorovės supratimas neduoda pastovios doro
elgimosi normos. Dorovės įstatymas, darvinizmu einant, yra vi
suomenės paprotys (Branch), kuris tvarko ir saisto visuomenės
narių veikimą, yra nepastovi, svyruojanti tautos sielos išraiška.
Ši gi siela, evoliucijos įstatymu, yra kintamas gaminys daugelio
prisitaikymų prie žemės ir klimato, yra padaras daugelio žmo
gaus gyvenimą apsupančių aplinkybių. Iš kitos gi pusės, pats
žmogaus tipo tobulinimas nėra vienareikšmė sąvoka. Žmogus
yra labai sudėtinga būtybė, ir vienos kurios jo galios vystymas
smelkia tuoj kitas. Kaip matyti, evoliucionistai labiau turi omenėję fizinę, biologinę, žmogaus dalį, nes, kaipo griežti (exact)
mokslininkai, tik šiai, medžiaginei, daliai evoliucijos dėsnius tai
kinti ir tegalėtų. Pagaliau, kito, esmingai nuo kūno skirtingo,
prado evoliucionistai žmogui ir nepripažįsta; nes pasak jų, visa
kilę ir išsivystę iš pirmykštės medžiagos,nuo dumblio iki žmogaus.
Toliau. Moralis gerumas yra visų žmonių pareiga ir todėl
turėtų būti visiems prieinamas. Laikant gi rasės tobulinimą do
rovės norma, daugelis menkos sveikatos, iš prigimties paliegusių
arba nelaiminguose atsitikimuose sveikatos netekusių žmonių,
toliau ištisos tautos, fiziniai ir psichiniai sumenkusios, k. a.: bušmenai, hotentotai ir kt., turėtų būti iš moralio veikimo srities
išskirtos. Jos gali rasę tik dauginti, bet ne tobulinti. Silpni, sargaloti vaikai tuoj gimę turėtų būti laukan išmetami, nes jie ne
duoda jokios vilties rasei patobulinti; tuo tarpu atsitinka, jog
silpni iš mažens vaikai užauga į sveikus, o kartais—net genia
lius žmones. Tiek Kantas, tiek Darvinas pats maži būdami at2
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rodė nevykėliai, ir, jeigu su jais būtų buvę pasielgta šia teorija
einant, pasaulis šiandien neturėtų nei dorovės autonomijos, nei
pačios evoliucionizmo teorijos.
Visokia priemonė būtų leistina, jei tik ji rodytųsi tinkama
gyvenimo pilnybei pasiekti. Tada kiekvienas tik ties savimi te
žiūri ir savo būsenos gausingumą laiko aukščiausiu savo tikslu.
Įsigali pilniausia stipresniojo teisė. Pati gamta stipresniojo pusėn
stoja. Juk tik, sveikesnieji, miklesnieji, gudresnieji, sumaningesnieji teturi gyvenimo teisės. Gamtos atranka nežino jokio pasi
gailėjimo, josios išrinktieji taip pat neprivalo jo turėti. Buities
kovoje stipresnis išlieka, silpnesnis turi išgaišti, arba tarnauti
priemone stipresniajam, nelyginant trąša augalui. Jeigu kas
gamtos eiga arba žmonių nedorumu lieka žemėn perblokštas
— niekas neprivalo jam pagalbos rankos ištiesti; jis nebuvo gy
venimui prisitaikęs ir jo palaikymas būtų žmogaus tipo tobuli
nimui priešingas veikimas, vadinasi, nedoras veikimas.
Suprantama tada, jog krikščioniškoji etika su savo gailin
gumo priesaikais, liepianti globoti silpnus ir ligotus, su evoliucionistine etika sueitų į koliziją. Nes, šelpdami pavargėlius, ligo
tus, paliegusius, mes tuo pačiu palaikome silpnąjį elementą žmo
nijoje ir neleidžiame įsigalėti stipresniąją!, sveikesniajai jos da
liai. Ir ne tik krikščioniškoji, bet ir apskritai, viso civilizuotojo
pasaulio moralybė, paremta žmoniškumo ir gailiaširdingumo
jausmais, pasirodytų tada didžiausia nemoralybė, žmogaus tipo
vystymosi trukdymas besanti. Evoliucijos dėsnis patirtų tada dideliausio pažeminimo ir apjuokos, nes jis pasirodytų visų kultū
rinių tautų buvęs iki šiol paneigtas, jog tos tautos iki šiol di
džiausiame moraliame nusmukime gyvenusios. Vadinasi, nesus
kaitomi milionai žmonių yra gyvenę bergždžiai ir pranykę ne
tik be jokio dorinio nuopelno, bet dar apsunkinti didžia apsilei
dimo nuodėme. Visi, kurie skelbė kuklumą, nusižeminimą, skais
tybę, meilę žmonių, gailestingus darbus, turėtų ne palaimą iš
žmonių giminės išgirsti, bet prakeikimą!
Nesunku numatyti santvarka visuomenės, begyvenančios
tokia moralybe. Viršų gauna gudrūs išnaudotojai, atsargūs pri
gavikai, žiaurūs prispaudėjai. Stipresnieji, gyvesnieji, o ypač suktesnieji sutraukia savo rankosna visas gerybes; auga klasių ne
lygybė, neatsižvelgiamas naudojimas ekonominiai silpnesniųjų;
tautos turtai koncentruojasi mažo apsukresniųjų skaičiaus rankose,
auga proletariato masės, iščia: nerimas, sumišimai, socialiai ka
taklizmai su visais savo žiauriais padariniais. Natūralistinė etika
tiesia kelius ne visuotinai gerovei, bet savingajam geismui ir pa
vienių asmenų sauvalei. Magiški žodžiai: „pradmens vystymasis
iki žmogaus“, „buities kova“, „natūrinė atranka“ leidžia indivi
dui duoti valią savo polinkiams ir pajėgoms, ir duoda jam tei
sės drąsiai skinti prie savo laimės kelią, nors jis eitų ir per griu
vėsius. Ne! Gyvenimožiūra, kurios realizavimas neša žmonijai
pražūtį, jau tuo pačiu negali būti tikra.
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Tiesa, kai kurie sako, jog prie šio vystymosi priklauso
kartu ir moralis vystymasis. Tačiau nė šis išsisukimas nieko ne
gelbsti. Pirma, čia įeinama klaidos ratilan, nes aptariman įveda
ma pati aptariamoji sąvoka; dorovės pagrindu laikoma žmogaus
tipo evoliucija, gi tos evoliucijos siekimu — moralė pažanga.
Antra, jeigu žmonija galų gale vis tik nustos egzistavusi, tai ar
yra prasmė rūpintis jos dorinimu? Kas iš to, kad savo žuvimo
momentu bus kiek doringesnė, negu dabar? Kas yra ateities
žmonija, nors tai būtų ir titanų giminė, prieš gaivalų galę, prieš
visuotinąją mirtį, kuri yra paskutinis gamtos žodis? Juk, kaip
sako mokslas, miršta ne tik atskiri individai, bet ir visas pasau
lis, pati saulės sistema artinasi į visuotino sustingimo padėtį. Ką
tat turi rūpėti žmogui tobulumas giminės, kuri gyvens po tūk
stančių metų ir kuri galų gale vistik turės pranykti visatos
bangose. Taigi būsimo „viršžmogio“ idėja yra tik svajonė, tik
puikus sapnas; „rasės tobulėjimo“ supratimas yra taip platus ir
neribotas, jog arklių augintojas ją daug konkrečiau, aiškiau vaiz
duojasi, negu ne vienas ateities etikas; o jeigu galingus atei
ties žmones vaizduosimės ne kaipo paprastus stipruolius, bet
kaipo didžios dvasios žmones, tai kyla tuoj klausimas, koks
dvasinis idealas suteiks jiems tą didumą, t. y., vėl gryžtame prie
klausimo apie galutinį moralį tikslą.
Ne. Rūšies gerinimas negali būti aukščiausias gėris ir
žmogaus siekimų tikslas. Žmogus yra ne tik rūšies narys, bet
kartu ir asmeninė būtybė, turinti nuosavų paskyrimą ir amžiną
buitį. Rūšis yra del žmogaus, o ne atvirkščiai — žmogus del rūšies.
V.
Kita, ne mažiau populeresnė, etikos sistema moralio elgi
mosi pagrindu laiko bendrą žmonių gerovę bei laikinąją palaimą.
„Vivre pour autrui“, gyventi ne del savęs, del kito, — štai,
pasak Comte’o, pagrindinis moralybės dėsnis. Iš karto mes pasi
juntame, tarsi, kilnesnėje, dvasingesnėje atmosferoje. Juk ir krikš
čionybė panašiai moko, kad privalu savo artimą mylėti. Ta
čiau, giliau įžvelgę, randame ir čia seklumų bei painiavų.
į klausimą, kas yra dora? pozityvistai (šios moralybės grin
dėjai) atsako: tai, kas prisideda prie tautos, visuomenės arba
visos žmonijos gerovės. Bet tai labai nepastovus matas. Tautos
arba valstybės gerovės sąvoka kiekvienu atveju įgauna vis naują
turinį, atsižvelgiant visuomenės reikalų, norų bei siekimų, todėl
yra svyruojanti ir, del klausimų interesų priešingumo, niekada
negali būti vieninga. Visuomenė susideda iš atskiriu luomų ar
klasių, o ne, luomai, klasės, — iš pavienių individų. Tai, kas
vienam yra gera, kitam gali būti bloga, kas vienam luomui nau
dinga, kitam gali daryti žalos; pav., niekas nepasakys, kad darbadavių ir darbininkų reikalai būtų tie patys. Todėl šios krypties
šalininkai tegalėtų kalbėti tik apie klasių moralybę. Nuosekles
nieji, kaip Gumplowitsch ir socialdemokratai, taip ir daro. Bet
tada visuomenėje niekuomet neįvyktų santaikos, klasė kovotų
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su klase, luomas su luomu, kiekvieni vis savo moralybe vadaudamiesi, ir visa nusvertų stipresnioji pajėga. Kai kurie dorovės
norma ima ne atskiros tautos bei valstybės gerovę, bet visos
žmonijos kaipo tokios. Tačiau dalykas lieka visai analogingas
su pirmuoju, tik didesniame maštabe ir dar painesnis. Tada at
skiros valstybės vieton stoja visa žmonija, o pavienio individo —
atskiros valstybės bei tautos.
Pagaliau, šis teigimas nė iš kitos pusės neišlaiko kritikos.
Gyvenime mes sutinkame tik vienetus, tik sielas, galinčias pa
jausti laimę, o ne telktines būtybes. O jeigu ir egzistuotų su
telktinės, bendros laimės jausmas, ta skausmų ir džiaugsmų są
moninga visos tautos siela, tai niekas nepajėgtų jos norų bei
troškimų atspėti, kad ir kaip sektų tautos buities reiškinius,
viešosios opinijos balsus, spaudą, partijas, luomus ir t.t. Dar
painesni pasidarytų dalykai, kada panorėtume nustatyti galutiną
valią ne pavienio krašto, bet ° visos žmonijos kaipo pilnaties,
jeigu tos žmonijos laimę laikysime aukščiausia moraline vertybe.
Džiaugsmas arba skausmas pareina ne tiek nuo paties po
mėgį teikiančio daikto, jo prigimties bei privalumų, kiek nuo jo
santykio su kintamais žmogaus polinkiais, norais reikalais bei
nuo paties žmogaus jautrumo. Išlepęs žmogus jaučia mažiausią
patiekalo nevykumą, jį erzina kiekvienas viršiau uždėtas pipiras.
Kas kasdien vaikšto teatran, nebesijuokia arba nebeverkia kiek
vienu atveju, jaudinančias scenas matydamas. Tai kas mus va
kar džiugino, šiandien gali nebeturėti mums jokio patraukumo.
Be to, vieną džiugina kūno malonumai, kitą labiau patenkina
dvasinio pobūdžio vertybės. Todėl, laikant žmonių gerovę auk
ščiausiu dorovės matu, tenka atsisakyti nuo pastovių, visuotinų,
visus saistančių dorovės įstatymų.
Žmonijos gerovei esant aukščiausiu doro veikimo pažymiu,
tektų pripažinti, jog tas tikslas pateisina bet kokias priemones.
Meluoti, laužyti priesaiką, užmušti būtų tada ne tik leistina, bet
ir privalu, jei tai duotų savam kraštui bet kurios naudos.
Netvirtesnė yra ir pozityvinės dorovės sankcija, — delko aš
privalau elgtis taip/ o ne kitaip, daryti, kas gera visuomenei, tuo
tarpu kad tai man pačiam dažnai našta, sunkenybe esti?
Šios tezės nepamatingumą numanys kiekvienas, kas bent
šiek tiek pažįsta žmogaus prigimtį, kas žino tą galingą žmogaus
sielos polinkį prie savo laimės. Argi iš tikro taip jau brangus
dalykas, moralė pareiga būtų užmiršti save patį del kito asmens,
gal nė kiek už mane ne vertingesnio, gerovės? Ar ne aiškus
prieštaravimas būtų surasti kitame didesnę moralę vertybę, kurią
tas kitas tuo pat būdu turėtų surasti trečiame ir tt.? Ne, tai ne
galima, tai neloginga. Prie žemės palaimos ir aš tiek pat turiu
teisės, kaip ir kiekvienas kitas. Išsižadėjimas savo paties laimės,
laimės artimos, pasiekiamos del kito laimės, tolimos, netikros,
būtų — jeigu „laimėje“ laikysime moralės vertybės matą —
nesąmonė. Žmogaus ir, aplamai, žmonijos pavidalas yra faktinai
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tiek visokiomis šlykštybėmis, nedorybėmis nuterštas, jog jis grei
čiau atstumia, negu patraukia, greičiau sukelia antipatijos,
negu simpatijos. Vargti, pasiaukoti del tokių žmonių nedaro
mažiausio malonumo. Todėl ir krikščioniškoji moralybė artimo
meilę atveda prie Dievo meilės, matydama žmoguje, kad ir su
bjaurintą, bet vis tik Dievo paveikslą, o neremia tos meilės pa
ties žmogaus tobulumu.
— Taip, — atsako daugelis šios dorovės šalininkų — pavieniems žmonėms pasišvęsti ir nebūtų verta; bet pasiaukoti
visai žmonijos gerovei — tai jau kas kita, tai jau tikrai kil
nus, aukštas, pasišventimo vertas dalykas. Be to, žmogus juk
yra visumos dalelė, o dalies laimė pareina nuo visumos laimės.
Argi taip? Pirmiausia, skaitlinė persvara, kurią visuomenė
turi prieš vienetą, visai neuždeda man pareigos išsižadėti savos
laimės kaipo ko tai abejinga ir nevertinga, ir kitų laimei pripa
žinti absoliutę vertę. Jeigu mano asmenybė, moralio vertingumo
atžvilgiu, yra nulis, tai 3 milionai Lietuvos piliečių, ta pačia
matematika einant, yra nei daugiau, nei mažiau, kaip trys mili
onai nulių, taigi jokio skaičiaus nesudaro, ir galų gale—vis tik
lieka nulis.
Netiesa taip pat ir tai, kad visuotina laimė pati savaime
patenkina ir pavienius individus, lygiai kaip nėra tiesa, jog do
ringas triūsas ir pasišventimas visumai visuomet esti atlyginamas
gausingo laikinųjų gerybių apstu. Užtenka prisiminti kad ir Ko
lumbą, kuris, atradęs naują pasaulį, suteikęs valstybei dideliausius turtus, buvo, pagaliau, už visa tai geležimis apkaltas ir savo
gyvenimą baigė skurde. Ir daugybę panašių pavyzdžių istorijoj
rasime, kaip žmonės, kurie gyvendami buvo niekinami, perse
kiojami, net kankinami, numirę buvo pripažinti genijais ir žmo
nijos geradariais.
Ne! Pozityvizmo visuotinasgeris negali būti moralio veikimo pa
matas. Jis nėra nei užtektinai kilnus, aukštas, kad moralei parei
gai suteiktų atatinkamos galės ir orumo, nei užtektinai platus,
kad galėtų išsemti visą moralybės turinio įvairumą. Krikščionių
moralybė žino dorybių, kurių grožė neišplaukia iš visuomeninės
naudos, kurių kilnumas verčia, tačiau, visus grožėtis jomis. Iš ki
tos pusės yra nuodėmių, kurios visuomenei nedaro mažiausios
žalos—k. a.: pavydas, godumas, pasileidimas—kurios betgi pik
tadariui daro gėdos, negarbės ir žadina visų pasibjaurėjimo.
VI.
Kame tat gėris, kuris žmonėms ir tautoms šviestų kaipo
nelygstamai kilnus tikslas, o žmonijos vystymuisi duotų tikrą pa
grindą? — Tai kultūros pažanga atsako daugelis su Wundtu, Windelbandu ir kL; kaskart vis gilesnis gamtos ir visuomenės gyve
nimo dvasinimas, gaminimas didžių vertybių ir laimėjimų mene,
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moksle, technikoje, gamtos nugalėjimuose, teisėje ir politikoje.
Tas kultūros progresas esąs nuolatinis, nesibaigiamas. Objektyvės dvasinės vertybės—pasak Wundto—kyla iš bendrojo žmoni
jos dvasinio gyvenimo, kad atgal į pavienio žmogaus gyvenimą
veiktų, o individuals kuriamosios galios gamina naujų objek
tyvių vertybių, dar turtingesnio turinio. Ir taip be galo... Ar
pelnys ką iš to žmonių laimė—dalykas visai abejingas, antraei
lis, atsitiktinas; galutinis tikslas glūdi virš žmonių, objektyviuose
dvasios kūriniuose.
Nė ši etikos pakraipa neduoda tvirtos, pastovios moralio
elgimosi normos. Pasak Wundto, doras gyvenimas sutampa su
kultūriniu darbu. Bet jis pats pripažįsta, jog kultūros sąvoka
apima daug vertybių, vadinasi, yra daugiaprasmė ir svyruojanti;
„nėra buvę tokio laiko nei kultūros, kurios mes galėtume laikyti
deramais pavyzdžiais* — sako jis pats. Wundtas pats yra labiau
linkęs prie mokslinės kultūros, bet su juomi nesutiks tie, kurie
daugiau vertina estetinę, ūkio ir kt. kultūros lytis. Iš kitos pu
sės, kultūros darbas duoda kaip vertingų taip ir nevykusių, kaip
patvarių, taip ir nykstamų, kaip skatinančių, taip ir trukdančių
kultūrinę pažangą padarinių. Ir tik paskesnės kartos dažnai tenusprendžia apie tikrąją šio ar kito reiškinio vertę. Genialūs
žmonės, kurie instinktyviai nujaučia ir daro, kas tikra, būtų auk
ščiausiai moraliu atžvilgiu pakilusios asmenybės.
Toliau, kultūros niekas negali sau pasirinkti, bet savo mo
ralio veikimo tikslu turi prisiimti savo gadynės ir krašto kultūrą,
vadinasi, kultūrą to tarpo (milieu), kuriame pats gyvena, ir ją
saugoti bei plėtoti, neatsižvelgiant į tai, ar ši kultūra atatinka
jo pažiūroms, ar ne. Todėl daug kas, turėdamas kitokį apie kul
tūrą supratimą, nesutinkantį su savo gadynės kultūrine pakraipa,
lengvai prieitų išvadą, jog tokiai kultūrai, kurios vertingumas
yra abejotinas, neverta nė pirštu prikišti.
Kultūrinei pažangai esant galutinu dorovės pagrindu, kul
tūrinė ir dorinė pažangos turėtų eiti paraleliai, greta viena ant
ros. Dar daugiau, jos turėtų viena su antra sutapti. Didžiausio
kultūrinio progreso gadynė turėtų būti kartu ir metas aukščiau
sio dorinio pakilimo. Tačiau gyvenimas visai ką kita rodo. Kul
tūra ir moralybė yra laikomos visai skirtingais dalykais. Nė vie
nas negins, jog dabar kultūros progresas smarkiu tempu žengia
pirmyn, tačiau visur matyti didelis dorinis nusmukimas. Jei pa
žvelgsime istorijon, tai pastebėsime, jog periodai aukščiausio ma
terials kultūros žydėjimo Babilone ir Romoje, Graikijoje ir Flo
rencijoje buvo kartu ir epochomis išplitusio ar bent prasidedan
čio morajio sugedimo.
Moralis gėris turėtų būti pasiekiamas ne tik visiems žmo
nėms, bet ir visose gyvenimo valandose. Apie tai negali būti
kalbos kultūrinės etikos sistemoje. Kiek yra gyvenime tokių va
landų, kada sunkiai paliegęs, mirtinai negaluojąs žmogus turi
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sau tarti: man jau nebelemta prie kultūros darbo prisidėti, aš ją
tik sulaikau ir apsunkinu“. Tokiam žmogui būtų atimta paki
limo viltis ir moralės energijos galė; tokiais atvejais naujosios
etikos atstovai palieka žmogui nusiminimą ir vienintėlę iš jo
išeitį—savižudą.
Kultūrinė etika neturi užtektinai nei patraukimo nei galės,
kad galėtų žmogų prie moralio elgimosi paskatinti.
Kas yra kultūra, dailė, teisinė tvarka, jeigu žiūrėsime ne
žodžio, bet tikrenybės, jeigu įžvelgsim į realų šių atotraukų tu
rinį? Nėra meno kaipo vieningos pilnaties, kaipo idealės būty
bės. Yra tik daugybė meno kūrinių. Kiekvienas meno kūrinys,
kaipo toks turi tik pasibaigiamos, aprėžtos vertės; taip pat ir
kiekvienas technikos išradinys, kiekviena juridinė tiesa. Iš kur tat
tų veikalų visuma, kultūros sistema, turėtų įgauti viršžmogiškos,
absoliutės vertės? Nulių kaupimas juk vis tik pozitingo skaičiaus
niekuomet neduos. Prisistatykime, lakios vaizduotės pasigavę, ša-1’
lia viens kito Akropolį ir Reimso katedrą, Laokooną ir M. Andžello „Mozę“, Iliadą ir Faustą, Justiniano kodeksą ir vokiečių
civilę teisę, Rodoso kolosą ir milžiniškas Kruppo fabrikas: ar
turime šiame visete ką nors tokio, kas iki gilumos sujaudintų
žmogaus sielą, ką ji galėtų pripažinti aukščiausiu gyvenimo tikslu,
moralės pareigos ir įkarščio šaltiniu? Ne, nes visi tie daiktai yra
žmogaus rankų padaras; jie nestovi aukščiau už žmogų, tai jo
kūribynių galių išdaviniai. Iš čia kultūros dievinimas reikštų tiek
pat, kiek ir žmogaus bei jo rankų darbų dievinimą. Todėl teisin
gai bus pasakęs Lagarde: „Laikyti kultūrą savibūviu tikslu reiš
kia garbinti stabus, reiškia būti belaisviu“.
Kultūra nepajėgia nė trupučio žmogus laimės padauginti.
Juo aukštyn kultūra pakyla, juo didesnį plyšį, didesnę bedugnę
padaro tarp gyvenimu besidžiaugiančių turtuolių ir alkanų var
guolių, tarp dvasios aristokratų ir juodadarbių proletarų. Ji ga
mina vis naujų gyvenimo gerybių, bet kartu ir vis naujų gyve
nimo gerybių, bet kartu ir vis naujų reikalų; padvejina džiaug
smą, bet kartu ir skausmą. Išdidžiai plaukiąs mūsų dienų kul
tūros laivas yra panašus į aną garlaivį, kuriame keletas išrink
tųjų auksiniame salione smaginasi šampanu ir muzika, tuo tarpu,
kada laimės pamestieji ant laivo lubų neramiai miega, ryšulius
po galvų pasidėję, o laivo dugne darbininkai sušilę triūsia apie
mašinas ir katilus. Teisybė, mūsų laikais kultūros laimėjimus
stengiamasi padaryti visiems prieinamus, bet nė vienas nesitiki,
kad kultūros gerybių padalinimas, ar bent priėjimas prie jų, būtų
kuomet nors visuotinas ir visiems lygus.
Kadangi tas kultūros progresas yra nuolatinis, nesustojamas’
tai joks pasiektosios kultūros laipsnis negali būti laikomas galutinu dorinio siekimo tikslu. Vadinasi, paskutinis moralio gyveni
mo tikslas tikrumoje niekuomet nebus pasiektas. Bet koks galt
būti moralės veiksenos akstinas, žinant, jog šiandien pasiektasis
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dorinis idealas rytoj vėl nustos savo vertės? Dorinio pasaulio
begalybė yra ne kas kita, kaip tik neįrodomas prileidimas (Annahme) evoliucijos nesibaigiamumo. Bet pažanga be galo ir tikslo
— jokia pažanga, nes, nežiūrint į nuolatinį artinimosi prie tikslo,
jis visada pasiliks begalybėje. Valia negali siekti jokio daikto,
jei jis neatrodo jai siektinas ir pasiekiamas. Klausimas dabar ar
įsivaizdavimas apie begalinę, betikslę kultūros pažangą gali būti
tiek galingas akstinas, kad pajėgtų gyvo žmogaus valią, užmir■ šus savo laimę ir gyvatą, palenkti pasiaukoti negyvos kultūros
turtinimui?
Dar viena kultūros padarinių silpna pusė — tai jų nepa
tvarumas, nykstamumas. Todėl visai be pamato raminasi kai ku
rie šios etikos šalininkai, jog jų kultūrinė darbuotė pereis vėles
nėms kartoms pateks istorijos lapuosna ir amžiams išliks. Stai
gus žemės drebėjimas sutriuškina puikiausius meno kūrinius;
•’nelaimingi atsitikimai muzėjus ir bibliotekas atiduoda ugnies gai
valo siautimui; dykumų smiltys užpila tūkstančių metų kultūrų
palaikus. Pagaliau, kaip gamtamokslis sako, mūsų pasaulis nėra
amžinas, jam lemta anksčiau ar vėliau^ pasibaigti. Jei neatsitiks
tai katastrofingai, įvyks tai palengva. Šilumos ir judesio skirtu
mai, pasak fizikų, išsilygins ir pasaulis amžinai sustings. Dar
anksčiau, prieš pasaulinio mechanizmo sustojimą, užges saulė,
o dar pirmiau prieš tai — mūsų planetoje, kaip ir kitose, bus
nustojęs gyvenimas. Tat visos dorinės pastangos, visi kilnūs ©bal
siai dings, jokios žymės nepalikę. Istorinius dokumentus arba
pasaulio gaisras sunaikins, arba jie sutrūnės sustingusios mūsų
planetos prieglobstyje. Ar gali tat daiktai taip greit patampan
tieji gaivalų grobiu, būti aukščiausias žmogaus siekinys, būti tai,
ko jo siela trokšta, geidžia ieško ir be ko ji nerimsta? Ne, doros
idealas negali pasiduoti aklai gamtos prievartai; jis turi glūdėti
valioje, aukštesnėje už gamtos pajėgas ir tiek šventoje ir galin
goje, kad ji pasaulio bėgį pajėgtų pakreipti į galutiną gėrio lai
mėjimą.
Charakteringai apie šią etiką yra išsitaręs Nietzche: „Už žmo
nių meilę aukščiau stovi meilė daiktų ir šmėklų“, t. y. beasme
nių idealų meilė. Ir iš tikrųjų. Negyvi objektingi daiktai statomi
_ aukščiau už patį žmogų. O tuo tarpu žmogaus gyvenimas savo
viršūnės pasiekia asmenybės atbaigimu. Objektyviai, nuo asme
nybės skyrium paimtos, kultūrinės vertybės nesudaro gyvenimo
tikslo. Jos tiek teturi vertės, kiek yra žmogaus pasavinamos ir
jo savo asmenybės tobulinimui bei atbaigimui panaudojamos.
Mokslas, kuris jokio proto neapšviečia, menas, kuris jokio ste
bėtojo nedžiugina, kultūra, kuri jokios asmenybės nekilnina, ne
turi jokios buvimo racijos. Objektyvių gerybių krovimas gali būti
tik priemonė, o ne tikslas.
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VII.
Kiekviena idėja iš teorijos steigiasi pereiti į gyvenimą. Tas
pats įvyksta ir su nepriklausomąja etika. Dar 1789 m. per revo
liuciją Prancūzijoje, Condorceto įstatymu, vieton tikybos buvo
įvestas mokyklosna dorovės mokymas. Bet tas mėginimas nesitęsė ilgai, nes jau Napoleonas I vėlei įvedė * tikybos mokymą.
Tik XIX šimtmetį, ypač paskutiniais dešimtmečiais imta uoliai
propaguoti ir rūpintis nepriklausomosios etikos realizavimas.
„Etinis judėjimas“ pagavo visas kultūringąsias šalis. Imta steigti
tarptautinės „etinės kultūros“ draugijos. Bet daugiausia šis ju
dėjimas pasireiškė Prancūzijoj. 1882—1886 m., perorganizuojant
pradžios mokyklą, vaduojantis sąžinės laisvės principu, tikybos
mokymas buvo pašalintas. Kaipo įkaitą 1882 m. įstatymas įsakė
mokyti vaikus mokyklose dorovės ir pilietybės mokslo: l’enseignement moral et civique. Tuojau visa eilė pašauktų ir nepašauktų
rašytojų ėmė rūpintis atatinkamų vadovėlių gaminimu. Dabar jų
esama į 200. Juose traktuojama žmogaus pareigos sau pačiam,
tėvams, giminėms, mokytojams, tarnams, draugams, ypač tėvynei,
be to visur, prie tinkamos ir netinkamos pareigos, iškeliama
prancūzų revoliucijos nuopelnai. Taip pat kalbama ir apie šva
rumą, saikumą, kantrumą, artimo meilę. Apie Dievą tuos erzac
— katekizmuose arba nieko neprisimenama arba—visai maža ir
neaiškiai. Nežiūrint į šį trūkumą, patys dorovės pamokinimai
tuose vadovėliuose, sako, objektingai imant, pusėtinai įmanomi
ir protingi, ir net krikščionių auklėtojai galėtų juose vieną kitą
naudingą sau dalykėlį rasti. Bet, apskritai imant, jie yra perdaug
nuo gyvenimo atitraukti ir neturi todėl gyvo veiksmo į vaiko sielą.
Kad šis bereliginis derovės mokymas nepasiekia savo už
davinio, tai pastebėsime, prisižiūrėję prancūzų gyveniman pasku
tiniais laikais. Pamatysime, jog naujosios dorovės išdaviniai nėra
labai džiuginantys. Nežiūrint, jog gyventojų skaičius nuolat ma
žėja, prasikaltimų skaičius tolydžio auga. Platesniuose sluogsniuose pastebiamas kažkoks neramumas, nekantrumas ir nepa
sitenkinimas, kuris kyla, netekus moralės pajėgos gyvenimo
vargo kantriai vargti. Iš čia ieškojimas žemėje dangaus, medžio
klė ant apčiuopiamų, kūniškų smagumų, gyvenimo tuštumui bei
nykumui užpildyti. Čia tai ir aikštėja visas laisvosios dorovės
nepajėgumas, bankrotas. Nes kiekviena dorovės sistema tiek yra
verta, kiek duodasi gyveniman įvedama. Gyvenimas tat yra etinės
teorijos kvotimas. Jau Aristotelis yra pastebėjęs, jog etikoje
svarbos turi ne teorinės žinios, kiek dorybės pildymas. Vieno
tik žinojimo neužtenka, nes aukščiaus a proto kultūra duodasi
suderinama su mažiausiu moraliu sugedimu*).
<7.-v

--------------------------------- :-----

.

-

*) Gali kilti priekaištas, kodėl ir ateistų tarpe yra doringų žmonių? Ne
visi juk yra nedori. — Tai tiesa. Čia galima paduoti 3 priežastis, aiškinančias
laisvamanių doringumą. Pirma, kiekviename žmoguje glūdi įgimtas palinkimas '
prie gėrio, verčiąs žmogų gerbti dorybę ir biaurėtis nuodėme. Antra, daugelis
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Kitaip ir būti negali. Kiekvienas sąmoningas žmogaus veik
smas privalo turėti užtektiną pamatavimą. Kas nežino galutino
kelionės tikslo, tas taip pat nežinos, kurion pusėn kreiptis, į kurį
laivą sėsti; kas nežino, kur galų gale veda gyvenimo kelias, tas
nesugebės savo gyvenimo tinkamai sutvarkyti; nes, jeigu etika
privalo, apskritai, kokį uždavinį turėti — tai pirmiausia įvesti į
žmogaus gyvenimą tvarką. Todėl tai iš visų etinių sistemų ilgiau
siai patvėrė ir gyvenime pasireikšdino tik tos, kurios sugebėjo
užmegsti ryšį tarp pareigos ir žmogaus valios, tariant, kurios mo
kėjo pastatyti kokį nors neabejotinai vertingą tikslą. Ir senieji
jau sakydavo: Quidquid agi s, prudenter agas et respice
finem! O krikščionių katekizmas prasideda klausimu: „Kam gy
vename žemėje?“ Ta pat prasme visai logingai bus išsitaręs
Nietzche: „Neigiu absoliutę moralybę, nes nežinau galutino žmo
gaus tikslo“.
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M. Pučkoriškis.

dorinių poelgių, ypač kiek jie yra viešai atliekami, tiek atatinka žmogaus pri
gimčiai ir tiek jau yra įprasti, kad jų vykdymas jokių kliūčių nesutinka. Trečia
ir svarbiausia priežastis yra ta, jog visas mūsų gyvenimas tiek dar tebėra reli
ginėmis, o ypač krikščioniškomis idėjomis persiėmęs, jog net netikėlių negali
iš jų įtakos pasiliuosuoti. Ne vieno tokio laisvamanio tėvai yYa buvę karšti
krikščionys ir uolūs krikščioniškųjų dorybių sekėjai; todėl ir jų vaikai, nors ir
yra nustoję jau krikšioniškai manyti, bet dar nėra nustoję krikščioniškai jausti.
Ir Renanas sako: „Aš jaučiu, kad mano gyvenimas vis dar tebėra tikėjimo val
domas, kurio jau nebeturiu. Tikėjimas turi savybę dar veikti ir po tai, kai jis
• jau yra pranykęs“.
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J. Grinius.

Kryžkelėje.
(Iš apysakos „Ateities Spinduliuose“).

Labai, labai pamažu bėga laikas, kai žmogus lauki, senai
svajoto, malonaus įvykio. Bet kaip sulauki laukiamosios va
landos, norisi kad kaip nors ji taptų ilgesne, — kad pajėgtume!,
rodos, sustabdytumei saulužę bebėgančią mėlyną ir platų dan
gaus vieškelį. Bet ...
Tas pat su jaunystės, o ypač gimnazijos laikais. Pirmos
klasės mokinys laukia to laiko, kada jis bus keturių klasių „su
augęs vyras“, kada su juo skaitysis vyresnieji draugai ir nelai
kys jo „palkusu“; ketvirtos klasės mokinys laukia to laiko, kada
jis bus abiturientas, laisvas pilietis, nevaržomas gimnazijos tai
syklių, kada atestatą paėmęs, paspaus draugams ir mokytojams
ranką, iškilmingai pakels jiems kepurę ir apleis gimnazijos mū
rus — skris, kaip sakalėlis, į platųjį pasaulį... Bet aštuntos kla
sės mokinys, abiturientas, o ypač laikydamas paskutiniuosius kvo
timus, lyg ir nebelaukia tos iškilmingos išsiskyrimo valandos —
jis norėtų, kad ši valanda būtų dar kiek toliau... Jis norėtų ka
žin kaip giliau nuoširdžiau pasikalbėti su draugais, jis norėtų
jiems pasakyti ką tai, ko nėra pasakęs, o gal kartais ir visai
nieko nepasakyti, tik kartu tylomis vaikščioti tomis vietelėmis,
kuriomis aštuonis metus vaikščiota, kurios labiau buvo mėgia
mos. Abiturientas tose vietelėse gal daugiau nori su draugų
akių žvilgsniais kalbėtis, negu žodžiais —jis žengia žingsnį, ap
silenkia su kokiu krūmeliu, o galvoj tuoj dingtelėja mintis „pas
kutinį kartą“, ir tada jis pažvelgęs draugo akysna nori tylomis
tą pačią mintį jam pakartoti, nori, kad draugas girdėtų jo širdies
plastėjimą... Abiturientas prisimena visų aštuonių metų džiaug
smelius ir vargelius. Jis jaučia, kad paskum plačioji gyvenimo
jūra išplaus išdildys tuos gražius malonius vaizdus — jie pasi
darys neaiškūs, migloti. Tad dabar abiturientas nori gražesnius
atsiminimus giliau įspausti savo sąmonėn, paslėpti širdužės pla
stėjimuose, kad sulaukęs žilo plauko vis daugiau jaunystes atsi
minimų turėtų ir galėtų sunkiomis valandomis saldžiai pa
sidžiaugti.
Bet laikas vis bėga ir... šit jau ptsisveikinimo valanda pri
siartino . . .
Didelė erdvi salė, išpuošta žolynais — dvelkia vėsus ma
lonus kvepėjimas... Daugybė šviesų ir žvakių skaidriai žėri žirondeliuose ir savo šviesume skandina kabančius ant sienų pa
veikslus, ilgą žaliai aptiestą stalą ir apstatytas aplinkui kėdės...
Publikos salėj beveik nėra, tik vienas kitas tiesus vaikinas pasi
rodęs vėl išnyksta, tik viena kita baltai pasipuošusi mergelė vik
riai švystelėja... Bet šit po kiek laiko publikos salėj vis dau-
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Nors Onutė buvo užpakaly draugių ir norėjo viena nieko
nepastebėta nusiraminti, tačiau vis tik ją pastebėjo. Iš kitų
draugių tarpo pirmoji puolė raminti Onutę jos draugė Marytė.
— Onyte, ko tu verki? Kas pasidarė?... Tai kas kad
išsiskirsime, bet mes vėl susieisime... Mes visuomet būsime
draugėmis. Juk ir man išsiskyrimas nemalonus, tačiau aš nei
graudinuosi, nei ką — kalbėjo Marytė.
Onutė susigėdė savo silpnumo — nusiramino. Tik vėl
Marytei pradėjus tas pačias raminančias kalbas šnibždėti, ji
atsakė:
— Kad tu, Maryte, žinotum . . . Bet. . . bet aš pati ne
žinau kaip tai atsitiko — taip griaudu pasidarė . . .
Tuoj baigėsi ir posėdis. . . Draugai, draugės, mokytojai ir
pažįstami sveikino abiturientus, skaniai bučiuodami, rankas pur
tydami, subrendusiais vadindami. Atėjo Onutės pasveikinti ir
Juozas Ilgintas. Tai buvo Petrauskų kaimyno sūnus, su kuriuo
Onutė maža būdama dažnai susipešdavo del lėlyčių namelio
išgriovimo. Juozas buvo tik trims metais už Onutę vyresnis;
nemažas ir šelmis buvo — kai bandą vasarą ganė arba kai
mokslus pirmose gimnazijos klasėse ėjo, nemaža jis visokių
štukų kaip mergaitėms, taip ir berniukams iškirsdavo. Dabar
is jau suaugęs rimtas vyras, studentas — medikas, atvažiavo į
jabiturientų išleistuves Onutės kviečiamas.
— Leisk ir man, Onute, tavo subrendusią ranką pa
spausti — kalbėjo Ugintas. — Duok šian, rodyk savo atestatą!
Juk visų pirma jis alumi reikia sulaistyti, o tik paskui jis
įgauna tikros vertės.
— Labai gaila, kad tamsta ne direktorius! Tamsta tikrai
lako vietoj alaus antspaudus uždėtumei — juokavo Onutės draugė
Marytė.
— Tikrai jau ir liežuvėlis tamstai Dievo duotas — atsakė
Juozas. — Bet ką matau! — nustebo. — Onutė, tur būti, pirma
ašarėlėmis sumanė atestatą sulaistyti, o tai jau negeras ženklas...
Bene verkei, Onute? — paklausė pagaliau Juozas.
— Visai ne! — atsakė ši ir paraudonavo, lyg tyčia, tuo
savo paslaptį išduodama. Todėl pasakius „atsiprašau“ susisuko ir
pabėgo.
Tuoj prasidėjo ir šokiai, tačiau Onutės beūžiančio jaunimo
tarpe nematyt — tur būti, liūdi kur vargšelė. Pagaliau po va
landos paprašė svečius prie vakarienės. Čia vėl kalbos, sveikininimai, linkėjimai, užesis ir juokas. Ypač gyvumas padidėjo, kai
jaunimas įsidrąsino, kai svečiai buvo išgėrę vieną kitą taurelę
vyno, vieną kitą stiklą alaus.
— Žiūrėk, Jonai, — kalbėjo septintos klasės gimnazistas —
kaip mūsų mergaitės gvaldo saldainius! Tikrai šį vakarą joms
katino dienos!
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— Nėra ko stebėtis brolau, nes dabar mergaitė arčiausiai savo
idealo stovi: ir saldainių kiek nori, ir „ponaičių“ nemažiau! Juk
tiesą sakant, mergaičių idealas ir yra saldainiai ir vyrai, — juo
kavo Jonas.
— Jei mūsų idealas saldainiai, tai vyrų idealas baltakė ir
papirosai — kirtosi priešais sėdėjusi gimnazistė. — Mes be sal
dainių galime gyventi, o jūs be papirosų nei dienelės. O jei
kartais jums jų pritrūksta, tai jūs nors vantlapius ar samanas
rūkote.
— Žiūrėk, koks pirmos klasės gimnazistukas, liežuvio ne
pajėgia apversti, o žiūrėk, renka nuo gatvės papirosų galiukus ir
rūko — pridūrė kita.
— Šit kur vyrų idealai! Tai garsūs mūsų idealistai — kva
tojosi mergaitės, pritardamos savo draugėms.
Ilgintas matydamas, kad Onutė visą laiką beveik tyli, kum
štelėjo netoli sėdėjusiam draugui, kad šis pradėtų kalbinti.
— Kažin kodėl taip mūsų Onutė nusiminusi? — klausė
pastarasis. — Bene „širdelė“ į balių neatvyko? Bet nereikia nu
siminti — jei jis neatvažiavo, tai labai gražiai gali pasirinkti iš
viso būrio kitą.
Šis pasakymas Onutei lig peiliu dūrė į širdį; norėjo nieko
neatsakjti, bet, prisiminusi nemandagiai padarysianti, pratarė:
— Labai tamsta apsirikai spėdamas, kad „širdelės“ ilgiuosi
— aš jokio neturiu ir nelaukiu, o ir čia esantieji — ne man skirti.
— Aš nemaniau, kad Onutė būtų toki išdydusi, — kalbėjo
Juozo draugas. — Šit imkim, kad ir Juozą — kuo jis blogas vyras?
—Taip nekalbėk! Onutė pažvelgti į mane neparaudonavusi
negali. Šit nesenai pasveikinau, kaip baigusią gimnaziją, o ji tik
paraudo ir nubėgo — mat dar vis tebepyksta, kad aš bandą ga
nydamas jos lėlyčių namelius uždegiau — juokavo Juozas.
— Nei pykstu nė ką — atsakė Onutė. — O šis ponas
Mantvila perdaug geras piršlys.
— Tur būti, Juozo papirktas — juokdamos pridūrė Marytė.
— Visai nepapirktas! Tik sakau, kad mergaitei baigusiai
gimnaziją laikas pagalvoti. Kągi darys mergaitės netekėjusios, ne
jau į vienuolyną važiuos? — filosofavo Mantvila.
Onutė jau į tai nieko neatsakė — perdaug jau opų klau
simą priėjo, kuris jai būtų, tuo tarpu, geriau užmiršti. Dabar ji
net gailėjosi, kad pirma pradėjo kalbėti — reikėjo kur toliau
tą klausimą nustumti ir takų į jį vedančių vengti. Bet Mantvila
ir dabar dar nenutilo — jis vėl pradėjo savo pažiūras į moterų
pašaukimą dėstyti. Onutė, matydama, kad jos ramybėje nepaliks,
sušnibždėjo Marytei į ausį: „Einu namon, nebegaliu“, ir... išbėgo.
Koridory ji truputį sustojo — negalėjo nuspręsti ar bėgti namon,
ar eiti vėl atgal ir prie kitų draugių atsisėsti. „Juk paskutinį
kartą“, manė sau: „aš toj gimnazijoj; paskutinį kartą... o paskui
pilkame kambary vienas kryžius bus viso paguoda“. Jau buvo
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bežengianti žingsnį atgal, kaip pasigirdo studentų „himno“ gar
sai: „Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus“. Ji kovojo su sa
vim valandėlę ir... galvą susiėmus stirnos greitumu pasileido iš
gimnazijos.
*

*

#

Vyliodamas žvaigždeles-mirgunėles savo skaistumu slinko
mėnulis ramios pavasario nakties dangumi. Jo ramus veidas,
berdamas šaltus sidabrinius spindulius į snaudžiančią žemę, iš
vydo veidą mergelės, sėdinčios prie lango — tai buvo Onutė.
Jos akys lyg paguodos ieškodamos, smigo į begalinį nakties
tolį, krūtinė giliai alsavo nakties vėsa, širdis plakė... Ką ji mąstė
ką galvojo, ko širdelė plakė, — vienas Dievulis težino; tik ma
tyti buvo, kad ji pergyvena sunkią dvasios kovą.
Prasivėrė durys, ir kambarin įėjo motina. Ji apsižvalgė ir
pamatė savo dukrelę; jos veidas nuo mėnulio spindulių buvo
išbalęs ir todėl motinai ypatingo įspūdžio padarė. Ji įsižiūrėjo...
Juo ilgiau žiūrėjo, juo meilesnis, gražesnis atrodė dukrelės vei
delis, o vėsus vėjelis glostydamas jį, kedeno plaukų pluokštelius. Motinėlė norėjo pulti ir bučiuoti, bučiuoti karštai dukrelės
veidelį, jos akeles, kaip kadaisia mažiutę bučiavo, bet susiturėjo
susimąstė... Prisiminė tokį pat vakarą iš savo jaunystės, ir ji
tada nieko nematė, negirdėjo, daug galvojo, mąstė, nemaža aša
rėlių per naktelę išliejo — tai buvo prieš vestuves. Dabar mo
tinėlė suprato dukrelės susimąstymą — įmanytų pati už dukrelę
kentėtų. Ir skausmas suspaudė širdį, o per raukšlėtus veidus nu
sirito karštos ašaros... Puolė ir pradėjo bučiuoti dukrelę.
— O Dievuli! Kaip išgąsdinai mane, motinėle... Aš buvau
paskendusi — pati savęs nejaučiau, — kalbėjo Onutė glausdamosi prie savo motinėlės krūtinės, kaip glaudžiasi maži paukš
teliai po motinėlės sparneliu, kai kyla audra.
Onutė besiglausdama pasakojo savo dūmas, širdies blašky
mąsi, o motinėlė ramino, guodė. Joms besiguodžiant parėjo tė
velis, ir Marytė su juo.
— Man šit Marytė pasakė — kalbėjo tėvas — kad tu verk
dama iš baliaus išbėgai, tad parėjau tavęs subarti, kad nelais
tytum ašarų, kur nereikia... Kas gi tave varo į vienuolyną? Ne
nori — neik! Ištekėsi paskui, ir galėsi gyventi, — pridūrė.
— Ach, tėveli, manęs nesupranti... Ar gi aš nenoriu?.. Juk
manęs niekas neverčia. Tik tas atsiskyrimas... atsiskyrimas, —
kalbėjo duktė.
— Jei vienuolyno nebijai, tai ko raudi?.. Vienas, du — ir
atlikta. O dabar bent eitum į gimnaziją pažiūrėti, kaip jaunimas
linksminas. Taip visai negražu! — vėl subarė tėvas, nors jis
norėjo tuo dukrelę nuraminti, nes ir jam jos pagailo.

— 289 —

— Vienas, du — lengva pasakyti, tėveli, bet padaryti... pa
daryti, oi sunku... Jei turėčiau tik šaltą protą, taip ir padary
čiau, bet dabar širdis... širdis kartais kitaip plasta...
—Eikime, tėve; palikime Onutę ir Marytę vienas—kalbėjo mo
tinėlė.—Mums jau laikas miegoti—gal duos Onutės šeimininkė kur
galvą priglausti, o ryt rytą, žinai, reikės anksti keltis ir važiuoti namon.
Tėvas nesipriešino. Abu, dar ištarę kelius raminančius žod
žius dukrelei, išėjo. Liko tik abi mergaitės. Ilgai jos tylėjo, ilgai
ieškojo žodžių pradėti kalbai, bet jų nesirado. Jos dabar jautė
kad jas kas tai skyrė, ko pirma nebuvo. Pagaliau Marytė tarė:
— Aš negalėčiau taip pasielgti, negalėčiau tapti vienuole.
Kietas jos gyvenimas, sunkios priedermės, klaiki vienuma, vis
vienuma — niekas negali suprasti širdies troškimų. Aš myliu
gyvumą, platų pasaulį, sūkuringą gyvenimą, džiaugsmą ar skaus
mą. Aš kada nors trokštu išgirsti giminingos man širdies plas
tėjimus... Aš motinos džiaugsmus ar liūdesį skaitau didžiausia
žemės laime... Vienuma mane slegia, kankina, man darosi troš
ku, ir aš, kaip paukštelis iš narvelio veržiuos į erdvę, į laisvę.
— Ir mano širdis, ką tai giminingo tavo kalbai, šnibžda.
Ir aš myliu pasaulį — tik aš noriu daugiau šviesos, daugiau
laimės, daugiau džiaugsmo įnešti pasaulin ir gyveniman. Tik
man rodos permaža mylėti vieną žmogų, mylėti šeimą. Aš noriu
visą pasaulį pamilti ir savo širdy paskandinti, aš 'noriu tarsi iš
tirpti pasauly, aš noriu įžvelgti amžinybėn, aš noriu tyliai susi
kaupti, kad pasaulio garsai į mane neatskristų — aš noriu 'iš
girsti amžinybės aidą, aš noriu maldos ekstazėje gyvai pajausti
Visagalį Viešpatį, paskęsti Jo meilėje, ir paskui jos spinduliais,
tarsi žaibais, nušviesti tamsų pasaulį ir tuo sužadinti jį iš nuo
dėmių letargo. Aš to trokštu... taip mano protas kalba... Jis
sako, kad aš Viešpaty turiu rasti pilnybę... Aš šluostysiu naš
laičių ašarėles, raminsiu ir guosiu ligonius ir vargų prispaustuo
sius, susikuprinusius žmonelius. Bet širdis? širdis kalba ką^ kitą
— ji vilioja šiame pasauly liktis, žmonių laime gyventi. Širdis
kelia abejonių, kankina... Ir protas pradeda abejoti ar ištesėsiu
viena... viena visą gyvenimą... Bet ne! Aš turiu ištesėti, turiu
save pergalėti — su manim Viešpats!.. Tik dabar sunku, kol
persigalėsiu... Dabar dvi didelės galybės, lyg du kalnų arai, ko
voja manyje, plėšo ir drasko mano sielą... O Viešpatie, kaip
sunku! Noriu pakilti, o jaučiuos prie žemės grandimis prira
kinta... — taip kalbėdama Onutė blaškės, nerimo, ir pagaliau
verkdama puolė į Marytę ir kietai ją suspaudė...
'
Prisispaudę, lyg dvi paukštytės, jos tylėjo...
Mėnulis liejo savo šaltus spindulius į jų veidą, iš netolimos
gimnazijos girdėjosi linksmi muzikos skambėjimai,, liūliavimai,
o jos vis tylėjo—jos klausė viena antros širdžių plastėjimo ir
suprato, kad jos nevienodai plasta, reiškia nevienodais gyvenimo
takais teks nueiti. Jos tai suprato, užtat abi tylėjo, tik mintys
kalbėjosi... O tai bus paskutinis kartas... paskutinis...
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Mergaičių tylą sutrukdė kažin keno pasibeldimas į duris.
— Tai Juozas — pratarė Marytė.—Jis žadėjo pas tave ateiti.
— O Dieve! Ir kam? Ką aš jam pasakysiu? Ir dar taip vėlai
— nusigandusi ir nežinodama kas daryti kalbėjo Onutė. Tuo
tarpu Marytė paprašė įeiti. Ir tikrai tai buvo Juozas.
—Atsiprašau kad taip vėlai... Aš norėjau sužinoti, kas mūsų
Onutei pasidarė? — Tuos žodžius ištaręs Juozas nutilo. Onutė
paprašė sėstis, o tuo tarpu Marytė pradėjo ruoštis išeiti ir nors
Onutė labai prašė palikti, ji nesutiko. Ji ragino Onutę ir Juozą
tuoj sugrįžti į gimnazijos salę ir linksmintis, o pagaliau pabu
čiavus Onutę pasakė, kad rytą pas ją būsianti, ir... išbėgo. Tyla....
— Ar tikrai, Onute, manai važiuoti į vienuolyną? — paga
liau paklausė Juozas.
— Taip... manau...— atsakė Onutė... Ir vėl tyla...
— Bereikalo, Onute — vėl pradėjo Juozas. — Tu pasauliui,
o ne vienuolynui, sutverta... Tu vienuolyne .daug padarysi, bet
čia pasauly daugiau nuveiksi; tu pasaulį gali malonesniu, gra
žesniu, kilnesniu padaryti... Juk moteriai šeima, o ne vienuoly
nas skirtas... Jis norėjo daug daug kalbėti, gražiai kalbėti, visa
įrodyti, tik jam nesisekė. Jis norėjo, kad ji suprastų jo širdies
troškimus, kad suprastų jo meilę, kuri tik šį vakarą ypatingu
skaistumu jo širdy užsidegė, kai sužinojo, kad Onutė ryžtasi eiti
vienuolynan. Dabar ji jam ypatingai brangia ir kilnia atrodė, ro
dos, kad jai vienuole tapus, kartu ir saulė dauguje nustos šviesti.
Bet kaip tai visa jai išreikšti, — Juozas jau nežinojo. — Onute,
klausyk manęs, atsisakyk savo sumanymo,—vėl pridūrė Juozas.
— O kas bus, jei aš atsisakius vienuolyno, paskęsiu gyve
nimo bangose? Kas tada?.. O mano siela trokšta griežtumo —
vidurio kelias man rodosi netinkamas — arba vienas kelias į...
arba kitas į ramumo ir darbo vietą—vienuolyną — atsakė Onutė.
— Ne, Onute, tu pasauly nežūsi — kiekvienas doras vyras
bus tau parama... Tik tark žodį — ir aš tavo amžinai. Mūsų
meile susipynusios sielos sudarys įstabiai gražų pasaulį, prieš
kurį subyrės viso gyvenimo bangos... Tu būk...
— O gana, gana! Nekankyk mano vargšės sielos! — su
šuko Onutė, pertraukdama Juozo kalbą. — Pamirški visa! Dau
giau nekalbėk... palik mane vieną... Viena kentėsiu, viena rau
dosiu... viena... gyvenimo keliu keliausiu... Aukščiausis bus mano
paguoda. — Tai ištarusi užsidengė akis, tartum nieko nei ma
tyti nei girdėti nenorėdama.
Tylėjo ir Juozas. Ir jo širdį skausmas suspaudė — gaila
mergaitės, kentėjimų suspaustos, o čia vėl dingsta paskutinė vil
tis. Kas bedaryti?
— Onute, pagalvok — dar laiko yra... Jei kitaip, tai šie
žodžiai tebūnie tau „amžinas sudiev“! — ištarė Juozas ir išėjo.
Nors jis jautėsi apsvaigęs, tačiau jo galvoj pynėsi mintis, kad
negerai padarė, taip ilgai savo meilę beslėpdamas, o dabar jau
vėlu... „Sudiev amžinai, sudiev“ skambėjo Juozo ausyse. Jis
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ėjo pats nejausdamas kur, tik sustojo priėjęs gimnazijos mūrus.
Jau nemalonūs jie buvo, tad atsigręžęs giliai susimąstęs nu
žingsniavo namon.
,
Onutė, kai pajuto' išeinantį Juozą, buvo bebėganti prie
durų, norėjo šaukti, bet... kam? kokiam tikslui? — ji nežinojo.
Taip, dabar jau ji viena, o ten gimnazijoj draugai, jaunimas
ūžia, šoka, juokiasi. Ir nugriuvo į savo baltąją lovelę, į minkštą
priegalvėlį ir... vėl apsipylė ašaromis... Daug primąstė, daug
prigalvojo prisimeldė. Net galva pradėjo svaigti, suktis, o ji vis
galvojo apie tai ką Juozas ir Marytė sakė ir koks jos galutinas
turi būti likimas. Pagaliau aušrai švintant, užsimetusi ant pečių
skarelę, išėjo laukan vėsiu oru atsikvėpti. Čia kažin koks noras
užėjo eiti ant kapų ir pasimelsti prie Jėzaus širdies stovylos, —
gal lengviau pasidarys... Išėjo...
Kapuose viešpatavo tyla: nei paukšteliai dar nečiauškėjo,
nes tik buvo pradėję aušti. Jėzaus stovyla aiškiai bolavo.
Ištiestos rankos tarsi vadino visus suvargusius Jo prieglobstin
pailsėti, nusiraminti. Onutė atsiklaupė... pradėjo melstis, bet
malda nesisekė — tur būti perdaug jau buvo nuvargusi — o tos
neramios mintys vėl pynėsi galvoj, pergyventi ką tik įspūdžiai
vėl ją siautė savo galybe... Ji puolė, apkabino Jėzaus kojas,
prispaudė prie šalto marmuro įkaitusį savo veidą... karštos aša
ros plovė Viešpaties kojas, o lūpos šnibždėjo: „O Viešpatie!..
Kaip sunku... sunku gyvenimo kelią pasiskirti... Kodėl toks sun
kus atsiskyrimas? Kodėl, Viešpatie, tiek skausmų ir liūdesio?
Vai, sunku, sunku...“
...Bet štai ji mato šviesų taką... Jis kas kartą didėja ir
didėja. Jau rodos lyg koki žmogystė baltais ilgais rūbais maty
ti... Jo rankose ir kojose matyti žaizdos — tai mūsų Viešpats
ir Išganytojas. Jis artinasi... Onutės širdis virpa iš džiaugsmo
ir baimės... ji lenkia savo galvą ir sušunka: „Kur eini, Viešpa
tie?“—„Einu dar kartą numirti ant kryžiaus už žmones, kad juos
palengvinčiau, nes dabar jie mažų kryželių nenori pakelti,“ tarė
Kristus. Ji puolė po kojų, tai išgirdusi, ir apsipylė ašaromis...
Ilgai, ilgai ji meldėsi prie Jėzaus širdies stovylos, ilgai kalbėjosi
su Viešpačiu, ilgai prašė kantrybės ir ištvermės, o siela vis da
rėsi ramesnė, tyresnė — Onutė nieko daugiau nejautė, negirdėjo.
Kaip ji pakilo po maldos, jau gerokai buvo praaušus ir pauk
štelė gražiai sveikino Viešpaties rytą.
Saulutė jau buvo pakilusi, o dar abiturientai tebesilinksmino,
muzikos liūliavimai aidijo. Tik besilinksminančių būry, nebuvo
Onutės. Ji ramiai ilsėjosi. Jos veidas buvo išbalęs, akys užmerk
tos — jau nematyti kovos, nes išsprendė gyvenimo klausimą —
ji vienuolės kryželį pasirinko, ryžosi sekti Viešpatį. O, nelengva
tai kova, bet kartą laimėta, darosi saldi. Jūs, kovos, vargeliai,
liūdesiai ir skausmeliai, nuolat žadinate kilti į saulę. Per aspera
ad astrai Per kovas ir skausmus į laimės Rytojų! Skaičiais atei
ties spinduliais į Amžiną Saulę!
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Partizanai.
Graži pavasario naktis. Dangus pilnutėlis mirgančių žvaig
ždelių. Va, viena nusirito už horizonto ir ten pasislėpė. Mėnulis
įsiritęs pro trobos langą apšvietė visą jos vidų. Ant galinio
suolo sėdėjo du asmeniu: vyras ir moteris.
— Prižadėjai mane mylėti, Joneli, neapleisti iki mirties —
šnabždėjo verkdama moteriškė.
— O dabar ar pildai savo prižadus? Stebuklus turėtų
daryti Dievas, kad tokia menka jūsų saujelė atsispirtų tokiai
miniai apsiginklavusios kariuomenės! Žinok, jog tu nebegrįši.
Tas tavo pasišventimas tėvynės labui, kaip tu jį vadini, pražus,
kaip lašas jūrose. O aš... aš amžina našlaitė...
— Neišmėtinėk man, brangioji — kalbėjo ramiai vyras.
— Aš tvirtai laikau savo prižadus ir pasirįžęs net mirti, by
tik tau būtų geriau.
— Kokius tu čia niekus kalbi! — sušuko galop užgauta
žmona.—Tavo mirtis man gali kokių palengvinimų atnešti?!
— Nusiramink, brangioji—ramino ją vyras.
— Aš tau tuojau visa pasakysiu.
Žiūrėk, lyg tu nenori, kad tas nelaimingas karas kuogreičiau pasibaigtų. Lyg tu nenori, kad po karo mes būtumėm
laisvi piliečiai, o ne vergai rusų, vokiečių ar kitų. Ar atsimeni
spaudos uždraudimo metus? Kiek tuomet nekalto kraujo pra
lieta. Kiek lietuvių palydėjo savo gyvybę tolimuose Sibiro snie
guose. O už ką? Liž gyvąjį tautos žodį.
Nesivilkim, kad svetimieji iškovotų mums laisvę. Nėra
kvailių už svetimą gerovę lydėt savo gyvastį. Laisvę mes įgysim
tik savuoju krauju.
Neskaitlingas mūsų būrelis gal nebeįstengs atsispirti gau
singai priešo kariuomenei. Bet mūsų kraujas turės iššaukti mi
nias Lietuvos sūnų, kurie aukotų savo gyvybę po trispalve jos
vėliava!
— Suprantu dabar, ką tu vadini tėvynės labu. Bet pasakyk
man, brangusis, kuo gi man, gali pagelbėti tavo mirtis?
— Tik truputį kantrybės, tuojau pasakysiu. Priešai su
rinkę didelę kariuomenę iš rytų traukia mūsų tėvynės grobti.
Tu žinai, jog aš gaivinau draugų tarpe apmirusią tautos
dvasią, organizavau juos prieš bolševikus. Manai, tokių bol
ševikų nėra ir pas mus? Ko gera! Kol kas neišdrįsta pasirodyt,
nes žino, jog mūsiškių didesnis skaičius. Tegul tik pasirodo
anie — pagieža tuoj paieškos sau aukų.
Jei užplūs mūsų šalį bolševikai, aš žinau, jog mane laukia
ar kilpa ant kaklo, ar kulka į kaktą. Bet, kol išgersiu karčiąją
taurę, gal reikės išvysti tave išplėštą iš mano rankų, bejėge bol
ševiko verg e !. .
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Valandėlę juodu tylėjo. Iš veidų buvo matyti, jog abiejų
širdyse verda nepaprasta kova. Galop žmona apkabinusi vyro
kaklą pasakė:
— Dabar man visa aišku. Daryk, kaip žinai.
Juodu atsisveikino. Jonas protekiniais nubėgo miško lin
kui ir pranyko girios tamsumoj. Jinai gi ilgai stovėjo akis įs
meigusi į dangų. Tai malonus, tai tvėl malonus ir pilnas vil
ties rodėsi jos veidas. Kas tuomet darėsi jos širdyj, tik vienas
Dievas težino.

Visa savaitė, kaip Jonas partizanų būry. Vieną vakarą
vadas parjojęs pranešė liūdną žinią: „Vyrai, turime budėti. Yra
žinių, jog priešas šiąnakt darys užpuolimą. Reik joti jų apžvalgauti. Kas tamstų ryšis?
Staiga du suaugusiu vyru užšoko ant arklių ir pranyko
nakties tamsumoje. Po valandos pasigirdo šūvis, — antras, tre
čias ir be skaičiaus.
Vienas žvalgų žaibo greitumu parlėkė namo, antras mirti
nai sužeistas.
Surinkęs paskutines jėgas jis prašnabždėjo:
— Gyvuoki Tėvyne! Nunešk, vėjeli, liūdną žinią mano
mylimajai, paguosk ją vargšę nelaimingą!
Pažvelgė paskutinį kartą savųjų šalin ir užmerkė akis.
Sušvilpė vėjas. Nusilenkė medžių viršūnės. Liūdnai sugaudė
miškas, tartum nešdamas gedulingąją giesmę „Requiescat in
pace!“
Visa nutilo, tik miškas ošė. Medžiai medžiams perdavė
liūdną žinią. Ir nuskrijo jinai vėjelio sparnais, paklabeno Jono
grįčios duris, pabildeno languose. Bet niekas neatsiliepė, nors
grįčios kertelėj žvakutė spinksojo, ir Jono žmona prieš Nukry
žiuotąjį klūpojo. Ji meldėsi. Už ką?- Man rodos, už vyrą,
nors ji vargšė dar nieko, matyt, nežinojo.
J — t ė.

— 294 —

Gimė 1886 m. gruodžio m. 2 d. Ruokiu sodžiuj,
Višakio Rūdos valse., Mariampolės apskr. 1908 m.
Mariampolės gimnazijoj eksternu išlaikė viso gimna
zijos kurso egzaminus ir tais pat metais stojo į Ma
skvos universitetą teisių fakultetą. Čia, be savojo fa
kulteto dalykų, ėmė studijuoti istoriją, filosofiją, reli
gijos mokslą ir gamtotyrą, ypač toj srity, kur ji susi
duria su filosofijos ir religijos klausimais.
1912 m. pavasarj, baigęs teisių fakultetą pirmojo
laipsnio diplomu, tų pat metų rudenį įsirašė studentu
istorijos filologijos fakultetan. Tačiau oficialiniai baigti
ist. fil. fakulteto jam neteko. 1913 m. buvo „Vilties“
redaktorium Vilniuje. 1915 m. pabaigoj atsikėlė į Kau
ną. Čia buvo pakviestas „Saulės“ gimnazijos direkto
rium. Vilniaus Konferencijos 1917 m. rudenį išrinktas
Lietuvos Tarybos nariu, o 1919 m. buvo 3-iojo Ministerių Kabineto pirmininku. 1920 m. įsikūrus Kaune
Aukštiesiems Kursams skaitė juose filosofijos istoriją.
Susilaukus Lietuvos Universiteto, tapo jo profesorium
ir dėsto: visuotinąją istoriją, religijos istoriją ir peda
gogikos istoriją.
Be to jis leidžia mokymo ir auklėjimo reikalams
laikraštį „Lietuvos Mokykla“, gamtos, geografijos ir
kaimynių mokslų žurnalą „Kosmos“, filosofijos žur
nalą „Logos“ ir katalikėms moksleivėms skiriamą
laikraštį „Naujoji Vaidiliutė“. Dar išleido keletą vei
kalų; iš jų svarbesni „Biblija ir Babelis“ ir „Kristaus
problema“.
Mums ateitininkams jis ypač brangus, kaipo vie
nas pirmųjų ateitininkų organizacijos kūrėjų ir uo
liausias jos idėjų gyvendintojas.

t-
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Prof. Pranas Dovydaitis,
Vyriausios Ateitininkų Valdybos Pirmininkas.
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A. a. Kunigo Antano Šarkos mirčiai atminti.
Žiauri žiemos vėtra palaužė dar vieną pačiam tvirtume
jaunuolį—ąžuolą, mūsų kampely—Švėkšnoje.
Mokiniai netekome brangaus auklėtojo, vado, kun. Antano
Šarkos; neteko draugijos organizatoriaus, Tėvynė atsidavusio jai sūnaus, visuomenė žymaus darbininko. Jau užstojo antr
metai, kai jis nuo mūsų atskirtas...
Neilgai jam teko pasidarbuoti visuomenės dirvoje, ir tokiu
būdu negalėjo pamatyti savo darbų vaisiaus.
Priėmus kunigystės sakramentą, visų pirma buvo perkeltas
Švėkšnon vikaru 1918 m. Sekančiais metais tapo Švėkšnoje įkurta
progimnazija, ir a.a. kun. Šarka tapo paskirtas progimnazijos di
rektorium. Savo dirvoje a. a. kun. turėjo gabumų dirbti, ir būtų dar
daug nuveikęs, jei nebūtų palaužusi toji beširdė mirtis.
Mirė kun. A. Šarka tik trisdešimt pirmus metus eidamas.
Gimė 1891 m. Lankėnų kaime Ukmergės apskrity. Mokslą už
baigęs Vilniuje, įstojo Kauno Dvasiškojon Seminarijon, ir tęsėjoje
mokslą, kol pasiekė savo tikslą. Paskutiniais jo mokslo metais,
kuomet buvo jau diakonu, užstojo didysis pasaulio karas, ir
mokslas buvo kai kuriam laikui sustabdytas. Tuomet jis išva
žiavo Bebron pas savo dėdę irgi kun. Antaną Šarką. Iš ten greitu
laiku, abu su dėde, pateko Vokietijon nelaisvėn. Tenai daug
iškentė vargo, ypač alkio. Grįžo sumažinta sveikata, ir tas buvo
priežastimi mirties pagreitinimo, nes įgijo kokią tai vidurių ligą,
kuri labai kartas nuo karto jį privargindavo. Bet nežiūrint į tai,
kad buvo silpnos sveikatos, dirbo kiek begalėdamas.
Pasidarbavo Švėkšnoje pusketvirtų metų, ir iš visų jo darbų
likosi žymūs pėdsakai...
Būdamas užimtas progimnazijos reikalais, nemaž dirbo drau
gijose. Jo dėka buvo įkurta Pavasarininkų kuopa, ir visą laiką
patsai joje pirmininkavo. Lankė susirinkimus ir įvairino paskai
tomis. Žymiai darbavosi ir Krikščionių Demokratų Partijoje. Be
to mūsų mokinių tarpe gyvavo Ateitininkų kuopa, ir jo vedama.
Laiko dirbti dieną neužteko, bet kiek žinome dirbo daugiausiai
naktimis, nes progimnazijoje turėjo nemažai dėstomų pamokų.
Tai istorija, tikyba, paišyba, lotynų kalba, buhalterija ir auklėji
mas, visos jo dėstomos pamokos. Aišku, kokiomis darbo parei
gomis buvo apkrautas. Nekartą matydavome jį labai nuvargusį,
bet visa tai jo pernešta ramiai. Niekuomet negalima buvo iš
vysti a. a. kun. Antano Šarkos nemalonios veido išraiškos; vi
suomet buvo tykus, ramus; veide nepaprastai spindėjo nuošir
dumas. Sunku aprašyti a. a. kun. Antano Šarkos kilnius sielos
norus, ypač jaunimui. Savo idealingu veikimu, patraukė jis jau
nimą savon įtakon, ir jautėsi, lyg kokio vado kariuomenė ve
dama be pavojaus pirmyn.
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Iš tolimesnių žmonių gal visi ir nepažino jo arčiau, bet mo
kiniai, su kuriais pragyveno pusketvirtų metų, artimai pažino, ir
susigyveno kaip su tikruoju tėvu, nes jis daug ir labai daug rū
pinosi mūsų ateitimi. Tam tikslui nesigailėjo: turtų, jėgų ir
sveikatos. Kiek jis šelpdavo neturtingų mokinių, vienas Dievas žino.
Jam sunkiai susirgus, mokiniai nebežinojo kas daryti. To
dėl paskutinė viltis buvo melsti Dievulio, kad grąžintų sveikatą.
Tai mokiniai užpirko šv. Mišias, ir vakarais eidavo bažnyčion irkalbėdavo rožančių.
Esant sunkiai suimtam ligos ir aplankius iš Vokietijos gy
dytojui, pripažinta, kad reikalinga operacija. Labai nenorėjo a. a.
kun. Antanas važiuoti operacijon, pamatuodamas tuomi: „vistiek
aš jaučiu, kad ar šiaip ar taip turbūt mirsiu, tai tas išlaidas, ku
rios apsieis operacijai, geriau palieku neturtingiesiems mokiniams“.
Ir tuo tarpu darė testamentą. Jame buvo pareikalauta iš moki
nių, kad mokiniai jam savo rankomis padarytų iš baltų lentų
karstą; ir kad kūnas kapuosna būtų ne arkliais vežamas, bet ne
šamas mokinių. Visą savo turtą užrašė neturtingųjų moki
nių naudai, ir kai kuriuos daiktus progimnazijos nuosavybei.
Po to viso ėmė eiti geryn sveikata. Kiek pagerėjęs, bet
maža sustiprėjęs, ateina progimnazijon išbalęs. Mes pamatę, la
bai nustebome, nes dvi dienos atgal, kaip buvo labai silpnas;
o ir dabar atėjo menk galėdamas. Atėjęs, trumpai išreiškė mums
savo nejaukumą ligoje, ir kaip laukęs tos valandos, kad galėtų
imties už darbo. Nedaug tegalėjo kalbėti, nes tebebuvo silpnas.
Nuo to laiko sveikata jam kiek pagerėjo ir diena iš dienos
dvi savaites dėstė progimnazijoje pamokas. Mes mokiniai jautė
mės linksmi ir laimingi, po liūdnųjų dienų...
Bet neilgai.
Štai vasario 11 d. prasideda rytmety pamokos, ir išgirstame
jog mūsų direktorius jau sirgdamas atėjo progimnazijon. Prasi
dėjus antrai pamokai, kuri buvo jo dėstoma, tai istorijos pa
moka. Įeina pas mus. Aiškiai matosi, jog ligos paimtas, bet aiš
kina sekančią pamoką. Aiškina, bet žodžiai trūksta pusiau. Mes
matydami jį esant tokioje sunkioje ligos padėty, negalėjome iš
gailesio žiūrėti. Susitarėme ir pareiškėme raštu, kad išklausytų
mūsų prašymo, ir esantis tokioj padėty nevargintų savęs, o eitų
namo. Toje pačioj kortelėj atsakė: „Tuojau eisiu“. Bet paaiški
nęs pamoką, nuėjo katedron, atsisėdo, ir galva ėmė svirti krū
tinėn. Tai jo prisirišimas darbe mūsų ir tėvynės ateities dėliai
veikė paskutinėse jėgose. Būdamas ir tokioj padėty dar iššaukė
du mokinius, kad atsakytų pomoką. Pasibaigus pamokai, pasakė,
kaip jaučiasi vėl negeram sveikatos stovy, kad vėl pasikartoja
ta pati liga, kur dvi savaites atgal sunkiai sirgo.
Ir vėl nuliūdom. Jau ir vėl baisi likimo ironija žaidžia su
mumis...
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Ištisą savaitę smarkiai buvo paimtas ligos glėbyje, ir svy
ravo tarp mirties gyvybės. Bet po to vėl ėmė eiti geryn.
Kaip jau minėta, kad po pirmo sirgimo nenorėjo važiuoti
operacijon, bet dabar prikalbėtas, išvažiavo, nes viltis jo ir mūsų
buvo, kad po operacijos galutinai pasiliuosuos iš tų sunkių li
gos retežių, kurie kartas nuo karto jau kelinti metai, kai var
gino. Išvažiuodamas atsisveikino su mokiniais, pažįstamais.
Neužilgo atsiunčia mokiniams laišką. Išreiškia tenai savo
nejaukumą, būdamas taip toli vienas atskirtas nuo saviškių; iš
reikšti nuoširdus linkėjimai mokiniams ir tikėdamasis neužilgo
pasimatyti. Mūsų širdys pradžiugo, ir linksmai visi dalinomės
gautais įspūdžiais... Ir lengviau darėsi mūsų sielose.
Bet štai kas?
— Baisi žinia.
Žinia toji skaudžiu iešmu pervėrė visų mūsų širdis...
Jis mirė!...
Nenorisi tikėti, tikrai rodosi melas, ir tiek. Bet tuoj užgir
stam liūdnai gaudžiančius varpus... ir jie liūdnai gaudžiančiais ai
dais, pritaria jo mirties tikrenybei.
Užgeso jau toji šviesi žvaigždė, tas žibintuvas, kuris švietė
mūsų brangiai Tėvynei ir mums, kuris kūrė idealų valstybę,
grindų jai tvirtus pagrindus...
Jo jautrioji širdis ir siela nebejaučia čia karionių, bet
girdi amžinybės giesmių aidą... O mes čia dabar skęstame
skausmo maldoje...
Ant rytojaus kovo 14 d. rengiamies eiti pasitikti mūsų bran
gaus direktoriaus lavono. Po miestelį žmonės nuliūdę, ruošiasi ton
nelaimmgon kelionėn. Gedulos matosi visur...
Liūdna... Skaudu...
Visos draugijos, mokiniai ir parapiečiai su vainikais ir gedulomis eina už 14 varstų per Mažąją Lietuvą pasitikti kilnaus
velionies kūno.
Susitikę karstą, perimti nusiminimo, ašarotais veidais ei
name visi nuliūdimo šešėlio apgauti... ypač nuliūdę jo mokiniai,
tarytum netekę kokio savo kūno sąnario.
Liūdi ir pati gamta. Puošia jo karstą iš aukšto erdvės bal
tos snaigės.
Tą apačią dieną po pietų apie 3 vai. velionį parlydėjome
Švėkšnon. Įneša karstą bažnyčion, ir iškelia vidury bažnyčios
mūsų vado kūną. Dega aplinkui žvakės, ir toje vietoje, kur guli
karstas tesimato vien žalumynai: gėlės, vainikai. Viršum karsto
ištiestos gedulos. — Tai viskas mirusiam mūsų idealo kūrėjui...
Mes klūpome čia prie pat karsto brangaus vado. Klūpome,
o iš sielų liejasi posmai liūdesio iš skausmo maldų... Jau ne
ilgai beturėsime ir tą karstą savo akyse, nes jau rengiama ke
lionė kapuosna.
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Paskutinį kartą, turėdami dar prieš akis karstą, laike šv.
Mišių už jo sielą, liūdnai giedame „Dona eis requie sempiternal“...
— Paskutinį kartą apstojome aplinkui jo karstą, išneštą ant
šventoriaus. Matome gulintį ramiai. Nieko jis mums nebepasako.
Tiktai tylūs žodžių aidai liejasi iš mūsų širdžių, ir toje pat ty
loje, rodos, išgirstam iš jo paslaptingą pašnekesį su mumis...
Jau artyn prie galutino persiskyrimo su velionies kūnu.
Štai ir ant kapinių. Prirengtas jau patalas šaltojoj žeme
lėj mūsų brangiam auklėtojui.
Čia girdisi paskutinis liūdnas „Sudie!“... kurį taria nuliū
dusios draugijos, mokytojai, mokiniai ir jo artimi draugai—kunigai.v
Žiūri visi liūdnai, kaip leidžia karstą duobėn, ir po minu
tės jau supilta gelsvų smilčių krūva, kuri slėps ir atskirs nuo
mūsų jį amžinai tiek dirbusį ir skleidusį meilės grynosios spin
dulių šviesą...
Kas mums dabar beliko?
— Ogi liko jo šešėliai; liko širdyse jo mirties draugas —
skausmas; liko aplankyti jo kapas.
Nekartą bendrai visi mokiniai nueidavome prie jo kapo, ir
tyliai atsidūksėdavome prie Aukščiausio ir neviena gailesio ašara
nuriedėjo per veidą.
Nebėra jo, bet darbai užsiliko, ir gyvens amžinai.
Jis ilsisi ramiai tarpe dviejų liepų, ir jau pamilo tą vie
telę... Ant jojo kapo išaugo puikūs žolynai. Gėlės, praskleidusios žiedus, leidžia gardų kvapą... Visa tai primena mums
jo darbus, kuriuos dirbo gyvendamas su mumis...
Tebūnie Tau, brangus mūsų vade, amžinosios laimės gy
venimas poilsiu po sunkių Tavo darbų!
Dabar, brangus Tėve! melski del mūs Aukščiausio tvirty
bės ir jėgų šioje vargingoje kelionėje, kad mes neklaidžiodami,
o teisybės keliu eidami, kuriuo mus vedei, keliautumėm, ir
galutinai atsiekę savo siekiamąjį tikslą, išvystumėm tą laimės
Grožę, kurion nukeliauja tuo keliu eidami, ir kur Tu nuke
liavai . ..
Ora pro nobis! ...
Iš buvusių jo mokinių.
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Jonas Remeika
jcand. phil.

Kanto mintys apie prosų lietuvius.
Čia paduodu išvertęs vieną Kanto rastą iš „Littauischdeutsches und deutsch-littauisches Worter-Buch von Christian
Gotlieb Mielcke. Kdnigsberg 1800“. Rūpinaus versti, mielai
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padedant p. prof. dr. Er. Fraenkeliui, arčiausia teksto ilgais ir
painiais sakiniais, kaip originale esama. Šitas apsunkins, gal
būt, skaitytoją, bet kartu įdomu bus matyti ir Kanto stilių.
Emanuilo Kanto yra be to ir kitų raštų apie Lietuvą. Jo
ypatingai gerbta lietuvių tauta už jos žmonių tiesų būdą ir mok
slams svarbią kalbą. Aš tikiu, kad šis jo raštas ir dorinės
įtekmės gali turėti. Kaip matyti žymiausiam vokiečių filosofui
rūpėjo, kad kiekviena tautelė galėtų sau gyvuoti ir vystytis. Bet
jo mintys ir didžiųjų valstybių darbai — kas bendro?!
„Vieno draugo prierašas.
Kad prūsų lietuvis labai vertas yra charakterio ypatybėje,
ir, kad kalba jo sudarymui ir palaikymui geriausias būdas yra,
taip pat pastarosios grynume, kaip mokyklos taip ir sakyklos
dėstyme, būti paliktu, jau galima iš *) aprašymo aukščiau nu
matyti. Aš priduriu tam dar: kad jis (lietuvis mano pažš) nuo
-šliaužiojimo (Kriecherey) toliau, kaip jo kaimynės tautos, stovi,
pripratęs yra su savo vyresniais lygybės tonu ir pasitikinčiu at
viru širdingumu kalbėtis; tą šie (didikai-mano pažš) už blogą
neima ir gi rankos paspaudimo, dėlto kad jie randa jį to vertu.
Ir gi pasididžiavimas, jeigu jų kuris žymesniu save skaito, visai
kitoks yra, kaip kurioje nors kaimynėje tautoje, tai yra tikriau
savo vertės jausmas, kuris vyriškumą reiškia ir kartu jo garbės
garantiją.
Bet nežiūrint į naudą, kurią valstybė gauti gali, tokiai pa
našaus būdo tautai pagelbant, yra ir tai naudinga, kad mokslai,
ypatingai senoji tautų kelionių istorija, iš dar nesumaišytos kalbos
vienos senų seniausių, dabar mažame plote įterptos ir kartu
izoliuotos, tautų giminės, pasinaudoti gali. Tas menkniekiu
negalima skaityti ir todėl jos ypatybė apsaugoti savaimi jau
didelės vertės daiktas yra. Būsching labai apgailėjo mokyto
profesoriaus Thunmann’o Halėje ankstybą mirtį, kuris šituose
tyrinėjimuose šiek tiek perdaug dideliu ypu savo spėkas dėjo. —
Apskritai, jeigu jau ir ne kiekvienoje kalboje taip didelį lobį
laukti galima, tai visgi kiekvienos tautelės sudarymui vienoje
šalyje, pvd. prūsų Lenkijoje, yra svarbu mokyklos ir sakyklos
dėstyme, sekant gryniausios (lenkų) kalbos pavyzdžio, kad ir ji
tik už šalies ribų tekalbama būtų, duoti vietos ir ją pamažėliu
vartojama padaryti; nes tokiu būdu kalba daugiau prisitaikius
tautos ypatybei ir tuo jau jos mintis aiškesne taps.
/. Kant’as.“

__________________

v

*) Iš Jenisch’o ir Heilsberg’o įžangos žodžių tame pačiame žodyne —
mano paž.
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Šventas Kazimieras ir mes.
Sakyta Šv. Kazimiero šventėje (1923 m. kovo 4 d.) Seinų Kunigų Seminarijos
auklėtinių eucharistininkų sekcijos susirinkime.

Šiandien viso katalikų pasaulio dvasininkai, tarp gavėnios
atgailos maldų, siuntė džiaugsmingų ir karštų prašymų į šv. Ka
zimierą. Lietuva ypatingai pagerbė tą šventą jaunikaitį. Visose
mūs Tėvynės bažnyčiose iškilmingai buvo švenčiama; buvo at
našaujama Nekaltoji Auka, giedama skambių giesmių, kad Am
žinojo Tėvo išprašius mūsų žmonėms išganingų malonių.
Bet ar Lietuva tinkamai apvaikščiojo savo Globėjo šven
tę? Ne.
Prisimink, brolau, prieš pusę mėnesio švęstas Tėvynės Ne
priklausomybės 5-ių metų sukaktuves. Kaune minių minios; ple
vėsuoja visa giria iškilnių vėliavų; eilės narsios kariuomenės;
širdingos prakalbos; griausmingi valio; visa viršijanti ir jun
gianti sutartinė muzika, kurios akordai reiškia kilnių širdžių berusėjančius troškimus, o, iškilę virš senelio Kauno, pavirsta
mistinga lietuvybės daina... Ir provincijos miestai miesteliai
rengia džiaugsmingas eisenas; jų gyventojų Kęstučio širdys jun
gias su laikinąja sostine.
O kaipgi šiandien? Visos iškilmės kukliai, tartum ko bijo
damos, suėjo j bažnyčių pastoges. Bet va kas.
16 vasario
diena — pasaulinė, šios žemės iškilmė, taigi ir galėjo pasireikšti
matomais ir apčiuopiamais ženklais; šiandien gi dvasios šventė,
kuri tik sielos gelmėse gvildosi ir kurios visa didybė vien jauste
atjaučiama bei praste suprantama. Tai gal tokiu būdu šv. Ka
zimieras vertingai pagerbta? — Visgi man kažkas kukžda, kad
šios dienos maldininkų ir sielos buvo šaltos. Ir tu patsai, drau
guži, ar jautei stebėtino dvasios pakilimo, ar iš širdies pasišventei artymui, ar pasiryžai lėkte lėkti džiaugsmu ir meilės pa
sauliu ?
Nepaisant to visa, netinkamas šv. Kazimiero dienos apvaikščiojimas vien akymirksnio apsireiškimas. Yra dalykų, kame
mes tiesiog paniekinom tą savo Globėją.
Kristus kruvinąja mirtimi žmonėms atidarė Dangų, šven
tieji gi mina į Jį takus, kuriais veda savo brolius. Juo tauta
turi daugiau šventųjų, juo keliai į Amžiną Tėvynę jai yra pla
tesni. Mums lietuviams kelią į tą Tiesos, Meilės ir Džiaugsmo
Karaliją pirmas, ir daugiau niekas, praskynė šv. Kazimieras. Ir
vėl, Lietuva Jįjį išugdė, — vai kaip skaudu, — beveik pusšešto
šimto metų tarpe. į tiek laiko vienas vienintelis šventasis—ot
kame tikrasis paniekinimas šventojo savo Globėjo.
Prabėga nemaža laiko. Švento Kazimiero numintas takelis
į Amžiną Tėviškę užželia, tuo tarpu kitų tautų sūnūs į Ją vieš
kelius numynė. Mes gi net nepasigaminome žmoniškos to kil-
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naūs Šventojo biografijos. Niekas o niekas lietuvių neišdrįso
žygiuoti paskui šventą savo karžygį...
Kame gi, kame gi to priežastys?... Mūs Tėvynėje, kaip ir
visur, žemės gyvenimas — tai medžiagos, geidulių ir neapykan
tos viešpatija, o šventenybės sparnai kaip tik visam tam prie
šingi; jais yra šv. Eucharistija ir nusižeminimas.
Sugedęs pasaulis, pragaro kurstomas, įsiutęs, nor nulaužti
tuodu išganinguoju ir šviesiuoju sparnu. Kristus gyvas šventoje
Eucharistijoje yra katalikų tikėjimo centras ir gaivinamoji gysla.
Dęlto šv. Eucharistijoje esant tikrą ir gyvą Kristų draug su šven
čiausia Trejybe taip smarkiai ginčijo ir ginčija, neigė ir neigia
eretikai: albigiečiai, Liuteris, Zvinglius, Kalvinas ir visi dabarties
modernistai. Ir pas mus ta šventa ir draug kuriamoji paslaptis
beveik nedavė įtakos nei į protus, nei į širdis. Štai, susilaukėm
džiaugsmo — prof. Pr. Dovydaitis 1921 m. „Ateityje“ paskatino
labiau garbinti Kristų šv. Sakramente ir pastūmėjo kurti eucharistininkų sekcijas. Tuomi pradėta naujas laikmetis jaunosios
moksleivijos, inteligentijos ir visos Lietuvos gyvenime. Visoj
Lietuvoj pradedama tiesti eucharistininkų sekcijų tinklas. Tas
drąsus vyras — pasaulietis. Kitas gi lietuvis pasaulietis, šios
dienos šventasis, taip degė šv. Eucharistijos meilė — džiuginąs
pavyzdys beveik prieš puspenkto šimto metų, — kad nejuto žie
mos šalčio, klūpodamas prieš uždarytas bažnyčios duris.
Antro šventybės sparno nusižeminimo pasaulis kuone dar
labiau neapkenčia. Del jo stokos kilo visos erezijos, būtent,
nenorėta nusižeminti prieš Dievą, ar žmones. Visos karčiosios
ašaros, nesutikimai, revoliucijos, net patsai nusidėjimas yra tos
auksinės dorybės stoka. Nusižeminimą puikiausiai išvystė tasai,
kuris su viršum prieš 600 m. įkūrė be galo gają tretininkų or
ganizaciją ir kurio kardas 1921 m. ir Lietuvoje buvo minimas,
— juomi buvo šv. Pranas Asyžietis. Jį vadino bepročiu, spiaudė, plytgaliais mėtė, stumdė, tuom tarpu tas šventasis skambius
himnus niūniavo. Iš nusižeminimo jis įsivilko į biauriausius Ro
mos gatvių elgetos rūbus.
Įsigyti tuodu — šv. Eucharistijos meilę ir nusižeminimą —
tobulybės sparnu, be Dievo malonės, reikia daug kovos. Ši
pastaroji, matyt, ir bus nugąsdinusi Lietuvos visuomenę, jei
jinai, dar nepraėjus nei šimtui metų po savo krikšto, galėjo
išdaigyti šventąjį, o per paskutinius beveik puspenkto šimto te
davė paprastų vargšų, kurių žvilgis visai arba maž tepakilo nuo
žemės purvų. Vargšė, ji neįžiūrėjo, kad šventybė savo esmėje
yra džiaugsmų džiaugsmas, tirpdąs skausmus, saldinąs ašaras,
kraują ir pačią mirtį. Toliau, šventieji žmonės yra neperlaužiamos valios. Tokiais yra net besiekiu tobulybės pamaldieji kata
likai ir vienuoliai. Katalikybės naikintojas garsusis Bismarkas,
pradėdamas pragaištingąją savo akciją, pirmiausia puolė vienuo
lynus. Taip elgias ir Lietuvos Dievo ir katalikybės priešininkai.
Delko? Kad tų ramiųjų įstaigų gyventojai taip tvirtų pažiūrų,
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kad nesilenkia nei prieš kokią pašalinę pajėgą, varžančią tyrą
sąžinės laisvę.
Pagaliaus ir karšti paprastieji katalikai tiek paskendę džiaug
smuose, kad jų gyvenimas—kaip puikiai atvaizdavo ir praminė
kilniaširdis Dantė — vien gyva komedija, priešingai, tik netikė
liai ir protestantai tegali gyventi žiauriu tikros tragedijos gyve
nimu. O šventumą puikiai vaizduoja Vilniuje šv. Kazimiero
brangioje koplyčioje virš altoriaus kabąs to šventojo paveikslas:
Kazimieras ima iš angelų kryžių, apsagstytą lelijomis. Tad,
broliai, giliai pagalvokim, kuriuo keliu beeiti!
J. Matusas - Sedauskas.

Iš Saleziečių gyvenimo.
Galima pastebėti ir Lietuvoje minint kunigą Bosko kaipo
didelį jaunimo prietelį. Bet man teko su juo arčiau susipažinti,
todėl ir pasiryžau šį tą apie jo nuveiktąjį darbą plačiau pakalbėti.
Jis pamylėjęs jaunimą ir įkūrė Saleziečių vienuoliją arba
geriau pasakius draugiją. Verta arčiau pažiūrėti į tą naujai at
sidariusią sėklą, kuri greit dygsta ir išbujoia. Kunigas Bosko
mirė 1888 metais. Dabar Saleziečių įstaigos paplito po visą pa
saulį. Senai jau veikia Saleziečiai Ispanijoje, Prancūzijoje, Vo
kietijoj, Lenkijoj ir kitur.
Žiūrint į tą saleziečių augimą reikia pripažinti didžiausią
pasisekimą visur.
Pažiūrėkim arčiau į dalyką. Gal būt, kad tos vienuolijos
yra tinkamiausios moderniškam pasauliui. Jo dvasia sutinka su
laiko dvasia. Bet rodos svarbiausias dalykas, tai jaunimo globa,
jo auklėjimas. Visi kam rūpi savo tėvynės ateitis kreipia atydą į
jaunimą. Kas norėtų ateityje apšvietą, krašto kultūrą pakelti turi
rūpėti moksleivija. Į tą dalyką ir kreipė savo atydą kun. Bosko,
del to gal būt ir šis darbas turi pasisekimo. Nes kunigai Sale
ziečiai steigia visur įvairiausias mokyklas: žemės ūkio, amatų,
komercijos ir 1.1.
Italijoje Saleziečiai turi pradžią, todėl čia ir pasklido po
didesnius miestus ir miestelius. Kur dar nėra įkurta Saleziečių
įstaigos, vietos pasiturintieji gyventojai leidžia savo vaikus
kad ir toliausiai by tik į Saleziečių mokyklą. Nes yra įsitikinę
kad tik pas juos jų sūnus išaugs geru žmogum. Pavarytus iš
valstybinių mokyklų, pripažįstant nepataisomais išdykėliais,, siun
čia į Saleziečių mokyklą. Kurie savo pasišventimu išauklėja į
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gerus energingus žmones. Pavyzdžių daug galima surasti. Italų
ministeris pirmininkas Mussolini, De-Michele, žemės ūkio ministeris ir t.t.
Kiek kvietimų ateiną į Saleziečių viršininkus! Duoda tro
besius, sudeda aukas pradžiai, šelpia įvairiais būdais, tik ateikit,
suteikit ramybę mums ir tikrojo mokslo mūsų vaikams! Taip
mano taip ir elgiasi Italų visuomenė. Kasmet įstoja į Saleziečių
novicijatą šimtais jaunuolių, kurie paskiau dirba savo krašte
arba pasiaukavę iškeliauja į pasaulį misijonieriais. Sunku įsi
vaizdinti- mokėjimą pergalėti gyvenimo sunkenybes, tikra Dievo
palaima Saleziečių veikimui.
Per keletą metų Saleziečių misijonieriams Papa pavedė di
desnę pusę Pietų Amerikos, Kinijos, Vidurinės Afrikos, Austra
lijos. Paskutiniu laiku Papa skatino Saleziečius eiti ir i bolše
vikų Rusiją. Ten kur nieko nepadaro kiti vienuoliai, Saleziečiai
didžiausiu pasisekimu pergali, sunkenybes. Matysim kaip seksis
jiems Rusijoje! Šiaip ar taip Saleziečiai turi didžiausį pasisekimą
ir tarp laukinių tautų. Dabar savo misijose skaito tūkstančių
tūkstančiais į Kristų grįžusių avelių. Štai antra didžiausi dirva
Saleziečių darbui! Atverstuosius laukinius organizuoja, moko,
kultūringai gyventi. Tik pažiūrėkim. Ten kur traškančiose giriose,
plačiosiose stepėse, slėpėsi laukiniai kailiais apsidangstę dabar
išdygo miestų, miestelių, sodžių.
Mato Grosso valstijoje Brazilijos centre yra pats vidurys
Saleziečių misijų Amerikoje. Čia pirm keletą metų buvo Sale
zietis vyskupas valstybės prezidentu. Dabar visi valstybės turtai
Saleziečių rankose, jie žinoma juos sunaudoja krašto kultūros
kėlimui. Dabar Saleziečiai tiesia viduriu šalies platųjį gelžkelį.
Suorganizuoja laukinius, užlaiko agrarines mokyklas, kad tie iš
moktų be bastymosi po girias ramiai kultūringai gyventi. Ne
tik tarp laukinių bet ir civilizuotose Brazilijos dalyse Salezie
čiams pavestos visos valstybinės mokyklos jų vedimui. Matot,
kiek pasitikėjimo savo darbu ir pasišventimu įsigijo Saleziečiai!
Jie pasirodė pasauliui moka gerai ir valstybinį darbą dirbti.
Teko pagyventi vienoje Saleziečių vedamoje gimnazijoje.
Kiek ten meilės pasitikėjimo tarp mokinių ir mokytojų! Stebėti
reikia. Man iš Lietuvos pirmą kartą patekus tariausi sapnuojąs.
Bet pagyvenęs pamačiau, kad tikrenybė.
Buvo permainos laikas. Štai ties kun. Bosko stovyla tarp
palmių ir bambukų, pavėsyje uliavo būrelis mokinių. Jų tarpe
apysenis kunigas tai — vietos direktorius. Pakilo, sujudo būrys.
Mat sutarė futbolą pamušti. Pradėjo. Kiek čia gyvumo linksmy
bės atsirado! O tasai patenkintas žaidė, net skvernai skrajojo.
Tik pupt! Neatsargiam mūsų ilgaskverniui sviedinys numušė
kepurę. Vienas iš žaidėjų pakėlė, apdaužė tarp rankų, nuvalydams dulkes, užmovė ant galvos ir ūžia toliau. Taip tik ir skam
ba jų linksmi balsai aplinkui. Jų tarpe kunigas tik švaistosi, lyg
norėdamas jaunuolius savo vikrumu prašokti. Laike permainų
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kunigas Salezietis tai vaikų linksmumo branduolys. Pirmą kart
man tai atrodė labai keista, negalėjau ilgai tuo apsiprasti. Man
atrodė taip mistiška tasai kunigų Saleziečių paprastumas.
Nebūčiau tikėjęs, kad tie išdykėliai, kurie tąso Saleziečio skver
nus, būtų taip klusnūs ir stropūs pamokose. Tie išdykėliai, kie
me rodos nebesuvaldomi, yra pergalėti Saležiečio meile, jo pasi
šventimu. Matot, kun. Bosko meilė gyvena visuose Saleziečių
darbuose. Tik meilė valdo, pririša visus moksleivius į savo mo
kytojus. Net įstabu. Išėję iš mokyklos Saleziečių mokiniai jun
giasi į taip vadinamą — ex-mokinių kunigo Bosko organizaciją,
kurie kasmet daro savo susirinkimus jų lankytoje įstaigoje. Toji
organizacija dabar labai išsiplėtojo kur tik randasi Saleziečių
mokyklos ir įgavo visai tarptautinį pobūdį.
Tokiu tat būdu Salezietis įgyvena visuose jų mokiniuose
meilę ir pasiaukojimą. Ar tasai išėjęs iš mokyklos išsižadės
jaunystės idealų? Toji Dievo ir tėvynės meilė dar daugiau užsi
dega jo širdyje. Ir eina taip per gyvenimą po Kristaus vėliava,
arčiau į tobulybę!
Tokiu būdu Saleziečiai ir įgyvendina gyveniman „Viską
atnaujinti Kristuje“! Ateitininke, štai.tavo idealas! Pamąstyk, ar
tik nesi pašauktas į tą Kristaus vynyną? Ar tuo keliu eidami
neprisidėtum gerai Lietuvos ateičiai?
Reikia pažymėti, kad Saleziečiams vyrams netoli gal ir yra
pralenkusios Salezietės vienuolės, tą patį darbą dirbdamos su
mergaitėmis.
Todėl ateitininke, jei turi jaunimo meilės, tat pasirūpink
jam ir pasišvęsti! Kuomet bus Kristaus karalija žemėje, tuomet
bus gerovė, tuomet tik bus laiminga, šviesi ir Lietuvos ateitis!
Norint daugiau ko tuo reikalu sužinoti galima kreiptis šiuo
adresu: Kun. A. Skeltys, Collegio Manfredini, Este (Padova),
Italija.
J. Puišys.

Sodžiaus jaunimas ir mes.
Daug skaistaus ir gražaus jaunimo yra sodžiuje. Kokia
jame plati mokslo dirva. Kiek tai būtų tėvynei gražių žiedelių...
Juk tai mūsų tautos ateitis, tautos išganymas. Jame glūdi visa,
galima sakyti, tautos dvasia, tautos turtai. Jis tėra tautos gero
vės šaltinis.
Bet, o daugiau! Kaip skaudu ir liūdna darosi matant tą tau
tos gyvybės šaltinį tiek užėlusį ir užslinkusį visokiomis piktžolė
mis, jog nelengvai iš karto tat pasiseks išvalyti, išpurinti, norint
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padaryti vaisingą visuomenės dirvą. Daug darbo, triūso ir jėgų
tam reikėtų paaukoti, daug laiko sutaupyti, kad atlikus tą šventą
visuomeninį darbą.
Tą padaryti nebus sunku, jeigu bus darbininkų. O darbi
ninkais tos vaisingos dirvos privalo būti ne kas kita, kaip tik
mes moksleiviai, to pačio sodžiaus jaunimo tikri broliai. Mūsų
tai uždavinys privalo būti sodžiaus jaunimo tarpe apaštalavimas.
Tik pagalvokime! Juk sodžiaus jaunimas yra ne kas kita, kaip
tikrieji mūsų broliai ir sesers. Jis tai yra tautos gyvybės šalti-,
nis. Jis yra pamatas; jis sudaro tautos branduolį. Jei branduolis
bus sveikas, jo viduriai nesugedę, tada ir tauta bus sveika ir
tvirta. Mes iš istorijos žinome, jog kurioje valstybėje buvo nesugedusi liaudis, tol valstybė gyvavo. Bet kaip pradėjo liaudis gesti,
silpnėti, visokios piktžolės joje įsigalėti—valstybė žlugo. Lietu
vos valstybę, mūsų tėvvnę, taipgi liaudis išlaikė, jos kalbą, tau
tiškumą išglobojo, laisvę ir nepriklausomybę iškovojo. Žinoma,
tai visa padarė ne vien savo jėgomis; daug prisidėjo ir mūsų
jaunutė ir visai silpnutė inteligentija. Bet visgi didžiausia rolė
priklauso mūsų liaudžiai, kai išaugino savo sūnus Lietuvos di
dvyriais. O liaudį kas sudaro? — Ar ne tas pats jaunimas, tau
tos žiedas? Bet kad tas jaunimas būtų tvirtu tautos pamatu, rei
kia, kad jis tinkamai būtų išauklėtas, tinkamai apsišvietęs. O kas
jį turi auklėti, šviesti? Pirmoji ir visų svarbiausia pareiga, tai
sielų vadovams—kunigams. Jie tame dalyke kaip tik gali būti
tikriausi švietėjai. Paskiau mokytojai, kurie nuolat būdami moky
kloje ir susidurdami su platesne visuomene, daug ko gali toje
srityje nuveikti. Paskui ir mums moksleiviams, besirengiantiems
į visuomenės darbą, kaip tik gera proga pasidarbuoti. Mes iš to
galime turėti keleriopą naudą: pažintume geriau jų psichologiją,
juos pamokytume, patys pasilavintume ir tėvynei bei visuome
nei patarnautume. Juk kuo jie yra blogesni už mus, jau šiek
tiek moksle įgijusius žinių. Jie taip gi galėjo tokiais būti, galėjo
mokslą išeiti, gal, dar geriau ir už mus. Gal jiems tokios aplin
kybės susidėjo, kad negalėjo mokslo įgyti. O antra vertus, ne
visiems juk ir lemta aukštesnį mosklo laipsnį pasiekti. Reikia ir
kitose srityse žmonių. Galėjome ir mes tokiais likti, kaip kad
mūsų kai kurie broliai, sesers yra likę. Ar mums tai būtų ma
lonu, gera tamsuoliais mokslo neparagavus likti. Mes, tai atsi
mindami, turime juos šviesti į geresnę ir šviesesnę ateitį vesti,
arba nors kelią rodyti. Paprastam darbo žmogui ir naudinga ir
lengviau gyvenimo klausimuose orientuotis, turint nors teore
tinių mokslo žinių. Blogoje dabar padėtyje mūsų jaunimas yra.
Kaskart vis labiau pradeda gyvenimo bangos užlieti ir į blo
gesnę ateitį stumti ne tik jį patį, bet ir visą tautą: bedievystė,
girtuoklystė, paleistuvystė ir t. p. Jis taip jau yra vidujiniai nu
silpęs, jog nebegali atsispirti jį užliejančių gyvenimo bangų.
Reikalinga jam pagalba, kuri padėtų atsikelti iš klampynės ir
pažvelgti į šviesesnę ateitį. Tiesa, yra jau susipratusių jaunuolių,
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kurie susibūrę į krūvą, kovoja su visomis gyvenimo blogybėmis
ir skina sau erškėčiuotą kelią į laimingą ir gražų gyvenimo ry
tojų. Bet tai tik maža dalelė tokių tėra. Daug dar jaunimo yra
visai apsnūdusio, nesusiorganizavusio, tamsybėse paskendusio,
purvuose nugrimzdusio.
Taigi, kad tas jaunimas susiprastų, iš tamsybių ir purvų at
sikeltų, mes moksleiviai jiems turime padėti tame sunkiame ir
svarbiame dalyke pagelbėti. Mes ttirime eiti jų tarpan, kelti ir
skleisti apšvietą, tautišką susipratimą, Dievo ir tėvynės meilę.
Turime nurodyti tuos kelius, kuriais jie turėtų eiti, kurių privalo
gyvenime laikytis. Labai gražus ir patogus laikas jaunimo tarpe
pasidarbuoti, tai atostogų metu. Atostogų metu nuolat su jais
susidurdami, daug ko galime nuveikti. Žinoma, veikimo būdas
gali būti sulig asmens nuožiūra ir tų aplinkybių, kuriose teks
veikti. O veikti reikia.
Paskenduolis.

Mokytojams ir mokiniams.
Tautai atgimstant pradedama rūpintis ir jos sveikata bei
pajėgomis. Kūno kultūros pratimai pavidale sporto bei atleti
kos yra bemaž jau visiems girdėti dalykai. Tik mūsų tautiniai
žaidimai yra pamirštami. O iš tikrųjų, mūsų senovės tautiniai
žaidimai yra daugeliu atžvilgių ne tik įdomūs senovės tyrinėto
jams, bet ir sportininkams auklėtojams. Iš mūsų tautinių žai
dimų gali mokytas fizinės kultūros darbuotojas nuausti naudin
gus ir mūsų sielai artimus pratimus; galima sudaryti tautinio
sporto pradžią ir sąlygas tam sportui natūraliai augti ir plėtotis.
Kas norėtų plačiau susipažinti tais klausimais, tepasiskaito mano
„Ideale kūno kultūra lietuvių tautai“, „Mūsų Žinyno“ 8, 9 ir
11 Nr.; „Tautinių žaidimų metmens“ 1923 m. „Ateities“ 3, 4 Nr.
ir spausdinamą knygutę „Keli tautiniai žaidimai“.
Mokytojams ir mokiniams, esantiems arti liaudies, lengva
mūsų tautinio sporto atnaujinimui patarnauti. Pirmiausia ska
tinkime žaisti jau pamirštamus žaidimus, ir rinkime tą brangią
medžiagą — juos aprašinėkime.
Aprašant kurį žaidimą (ripką, kiaulikę, kerėblą, rekežį,
krenglį ir panašius judamuosius žaidimus) reikia ne tik aprašyti
aikštę, įrankius ir jų pagaminimą, žaidėjų skaičių ir suskirstymą
ir to suskirstymo būdus (burtus, maldeles), bet ir pačio žaidimo
eigą, pavartojant charakteringus išsireiškimus, kuriais žaidėjai
išsitaria ta ar kita proga. Be to, reiktų nurodyti, kaip tie patys
žaidimo dalykai tarmiškai vadinami artimiausioj apylinkėj. Svar
bu ir aprašyti to ar kito žaidimo evoliuciją—išsivystymą.
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Ne maža tokios medžiagos jau turiu. Bet kiekvienas to
paties žaidimo aprašymas iš kitos Lietuvos dalies tą medžiagą
praturtina ir teikia daugiau galimybių kuriamajam darbui.
Iš kalno tariu dėkui savo būsimiems bendradarbiams, pa
žadėdamas atsiteisti už padėtą triūsą savo raštais.
Visais reikalais prašau kreiptis adresu: Kaunas, Laisvės
Alėja 5, but. 1. Karolis Dineika.

.. ........................ B®. ..
Katalogo reikalu.
Daug spausdinama paskutiniu laiku lietuvių kalboje įvairių
knygų. Jų tarpe pasitaiko ir 1-bai gerų tinkančių katalikiškai
jaunuomenei, bet nemaža ir tokių, kurioms rūpi, kiek galint
greičiau, išrauti katalikybė ir dora iš jaunuomenės širdžių. Kaip
tokias knygas atskirti? Reikėtų visos perskaityti ir tuomi suži
noti knygos vertė. Bet visas dabar leidžiamas knygas labai būtų
sunku perskaityti inteligentui, moksleiviui. O ką jau bekalbėti
apie kaimo jaunimą? Kaimo jaunimas neturės tiek nei laiko,
nei lėšų visoms knygoms įsigyti. Be to, jeigu, kaimo jaunimas,
arba net ir moksleiviai ims skaityti kas papuolė, kad iš to suži
nojus, kuri knyga gera, kuri ne, tai jau tuomi pačiu jaunuo
menė niekuomi neapsaugota nuo blogų knygų skaitymo. Tam
darbui palengvinti aš manau būtų gera, kas kultūringose šalyse
jau senai praktikuojama, katalikiškoms organizacijoms išleisti
tinkančių katalikiškam jaunimui skaityti knygų katalogą. Kai bus
katalogas, tai ar atskiras asmuo, ar ištisa organizacija, ar kokia
viena kita kuopa, pasiėmusi tuojaus matys kas pirktina, kas ne.
Katalogui sudaryti, manau, didelių gudrybių nereikia. Labai
būtų patartina sekantis būdas. Mokslus einanti jaunuomenė vi
suomet skaito knygas. Vienas asmuo skaito vienas, kitas kitas.
Bendrai imant, nėra knygos, kad ji liktų neperskaityta. Bet ko
kia nauda gali būti iš to katalogo sudarymui? Štai kokia. Jaunuolis-ė katalikas perskaitęs knygą jau žino, kas joje yra, ar ji
tinka katalikiškam jaunimui ar ne. Tokis jaunuolis, tinkančią
knygą tuojau įregistruoja tam tikrame popieros lakšte: autorius,
pavadinimas, kiek puslapių, kada ir kur išleista, jei galima ir
kaina. Tokis registruotojas galės į metus 10, 20, 100 suregi
struoti ar daugiau. Bet kuomet tokių registruotojų atsiras po
kelias dešimtis kiekvienoje gimnazijoje, o ypatingai daug jų tu
rėtų būti dvasinėse seminarijose, tai, suvedus į krūvą, jau bus
visos išleidžiamos knygos suregistruotos. Tuomet turėtų būti tam
tikra komisija, kurią turėtų sudaryti jaunimo katalikiškų organi
zacijų Centrų Valdybos, ji suregistruotąsias knygas susistemati-
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zuotų ir galėtų išleisti labai puikų katalogą. Turint tokį katalogą
jau vėlesniais metais tektų jis tik papildyti naujai leidžiamomis
knygomis. Be to katalogo pagalba tikrai apsaugotume mūsų
jaunimą nuo visokių netinkamų šlamštų skaitymo.
Nors katalogų išleidimu turėtų pasirūpinti katalikiškų knygų
knygynai, tačiau dar lig šiol nei vienas nėra to padaręs. Be to,
knygynas, kad ir išleistų, tai jis greičiau girs tik savo prekę, o
nemokės atspėti, ko jaunimui iš tiesų reikia.
Taigi baigdamas pasiūlau Ateitininkų ir Pavasarininkų
Centro Valdyboms sudaryti vieno, dviejų, trijų, ar daugiau as
menų komisiją, kuri kreiptųsi j besimokinančią jaunuomenę ypač
j dvasines seminarijas, ar katalikus mokytojus, kad šie aukščiau
nurodytu būdu, padėtų taip didelę spragą užkišti.
Nors darbas reikalaus ilgesnio laiko, tačiau neatidėliodami
tik pabandykim jį pradėti.
Ateitininkas.
**f***+•—*—****•f*—*****—————f*f
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Franz Herwig, Die Stunde Komin t. Ein Roman vom
Gardasee. Freiburg 1922. Herder. 8° (164—IV).
Veikalo turinį sudaro trys pasakojimai iš XVII—XVIII a.
apie nuotikius viename sename palazzo (rūmuose) prie Gar-,
dos ežero, Madernoje, Italijoje, sekę vienas paskui kito po
kelias dešimtų metų; tuos atskirus pasakojimus, tačiau, jungia
viena bendra vieta ir viena bendra idėja.
Pirmajame apsakyme herzogas Vincenzo Gonzaga, didelis
humanizmo adoratorius, lygiai ir didelis netikėlis, tačiau kilnios
sielos žmogus, stato naują palazzo. Jam nusibodo tuštus pasau
linis gyvenimas ir dabar jis svajoja naujame palazzo įsitaisyti
naują, kilnesnį, dvasingesnį gyvenimą ir naudotis visomis mok
slo ir meno vertybėmis. Jis labai tiki kultūros žmogų aukšti
nančia galybe. Į naująjį palazzo sugabena visa, kas buvo galima
iš mokslo bei meno turtyno sugaudyti; įtaiso gausingą biblio
teką, rūmus išpuošia dailininkų kūriniais. Pagaliau sukviečia iš
visur mokslo ir meno atstovus ir jų tarpe pradeda naują gyve
nimą. Tačiau, greitai nusivilia. Ir'sukviestieji filosofai, moksli
ninkai, dailininkai, poetai, muzikantai, šokėjai parodo visą savo
niekingumą; tarpusavy ima intriguoti, pyktis, vaidytis net muš
tis; iš hercogo ima reikalauti prabangos, ištaigų, linksmo gyve
nimo, ir hercogas išveja juos laukan. Nusivylęs, susigraužęs, už
sikrečia pats maro liga ir miršta, visų apleistas, susitaikinęs prieš
pat mirtį su Kristumi, kurį pirmiau pajuokdavo.
Praeina į 50 metų. Į palazzo atsidangina Vincenzo Gonzagos giminaitis, Carlo, ir ten įsikuria linksmą gyvenimą. Puotos,
lėbavimas, palaidas gyvenimas, ištvirkusi draugija apsupa jauną
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Carlo, ieškantį iščiulpti iš gyvenimo visus smagumus. Bet, kuriam
laikui praėjus, venit hora (valanda ateina!) ir jam. Carlo miršta
nuo tos pat ligos, kaip ir Vincenzo, visų apleistas, tik Dievą ir
pasaulį keikdamas.
Tretysis apsakymas duoda vieno magiko gyvenimo vaizdą.
Daktaras Ghiselli buvo vargingų tėvų sūnus. Nuo pat mažens
svajoja įgyti turtų, aukso ir valdžią. Jis susitinka su Cagliostru,
tariamu profesorium, užsiimančiu magija ir tampa jo mokiniu.
Po daugelio metų, amžiaus gale, Ghiselli, jau kiek pralobęs iš
savo spiritistinių eksperimentų, nusiperka apleistą Gonzagos pa
lazzo. Iš dvasių kalbos jis spėja kur nors netoli esant auksą že
mėje. Susisamdo kaimiečius, ima kasti, griauti palazzo, išgriauna,
sumaišo su žeme bemaž jį visą, tačiau aukso nesurado. Nusivy
lęs, nustojęs vilties pasiekti, ko visą gyvenimą troško, pasikaria
tarp griuvėsių.
Veikalo idėja—parodyti, jog nevykusiai pasirinkti gyvenimo
idealai negali žmogaus sielos patenkinti, jog nei turtai, nei kūno
smagumai, nei kultūra negali žmogui patvarios laimės duoti.
Veikalas duoda estetinio pomėgio ir daro etinės veikmės.
Išviršinė knygos išvaizda dailinga. Del savo privalumų veikalas
teiktinas ne tik lengvųjų skaitymų mėgėjams, bet, del savo pa
grindinių idėjų,—ir tiems, kurie nepasižymi dailiosios literatūros
ypatingu pamėgimu. Ypač patartinas pasiskaityti mokslą einan
čiam jaunimui; jis gali padėti ne vienam jaunuoliui-ei klaidingo
gyvenimo kelio išsisaugoti.
M. Pk.

Dainos. Žmonių poezijos ontologija. Tekstas Kazio Binkio.
Piešiniai Kazio Šimonio. ..Kultūra“. Šiauliuose 1922. (sp. Leipzige) p. 194. 4°.
Graikų, germanų, romanų, saksų ir kitos tautos turi savo
didingąją epo poeziją, kuri taip ryškiai, plastingai reiškia savo
tautos senovės būdą, papročius, ypatybės. Kartu su tuo tai yra
neišsiamiami poezijos šaltiniai, kurie praėjus tūkstančiams metų
vis tebėra gyvi, skaistūs, ir nors kad ir išplaukę iš nesudėtingos
ir gan primityvės užuomaršos amžių žmogaus širdies, visgi ne
kiek ne mažesnio daro šių laikų žmogui įspūdžio ir įtakos, kaip
kad ir senovėje.
Lietuviai del tam tikrų istorijos aplinkybių neturi savo epo
pėjų, kaip kad kitos tautos. Betgi jie turi dainas. Šis vienas žo
dis, jau daug lietuvio širdžiai pasako. Reta kur rast taip lyringų,
taip švelnių ir subtelnių dainų, kaip kad mūsų. Tik mes kaip ir
visur, ne labai temokam savo dailėnybių vertinti. Mes visur gar
sūs savo dainomis, bet kiek jų esame susirašę, prisirinkę. Štai
mūsų kaimynai latviai ir čia senai mus pralenkė. Jie turi nelygi
nant dainų enciklopediją, kurioj telpa šimtai tūkstančių dainų.
Mūsų senesnieji ir platesnieji rinkiniai jau senai išsemti ir yra
dabar bibliografinė retenybė.
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Štai dabar turime dainų ontologija. Ir dar kaip gražiai
iliustruotą! Apie to iliustravimo ypatybės reiktų tiesiog skyrium
pakalbėti. Gaila, kad redaktorius, negalėjo ar nelabai tenorėjo
pasinaudot tokiais dainų rinkiniais kaip Rėzos, Stanevičiaus,
Nesselmano ir k. t. Tiesa jie sunkiai gaunami, bet vis tik gau
nami. Juos neišnaudojus lieka didelė spraga. Na ir Kalvaičio
dainynu negalima visiškai pasitikėti, nes daug klaidų buvo prisileidęs. Bet' kaip pats redaktorius prakalboj prisipažįsta, jis ir
neturėjęs bent kiek mokslingesnio tikslo, o tik tuo savo rinki
niu tenorėjęs paskatinti žmones rinkti ir gelbėti nykstantį didžiausį mūsų meno turtą—dainas.
Manau, kad visuomenė, juoba moksleivija nepasiliks kur
čia tam balsui, ir ne tik gėrėdamosi skaitys tą ontologiją, bet ir
pasistengs užrašyti savo apylinkių bent po žiupsnį dainų (na ir
pasakų, patarlių), tuo būdu prisidėdama prie gelbėjimo mūsų
didžiai brangios liaudies kūrybos.
P. G.

ŠI., Prigimtinė moralybė. Laisvamanių moralybės dėsniai.
Kaunas, „Varpo“ B-vės Spaustuvė. 1922 m. 31 psl.
Nepriklausomosios, „mokslingos“ etikos skelbėjų ima ir pas
mus jau rastis. Šis etinis judėjimas ima ir mūsų laisvamanius
pagauti; ir šių pastarųjų jau daroma pastangų savo moralybei
iš po religinės įtakos atpalaiduoti. Jau daroma kartas nuo karto
šia tema paskaitų. Girdėti, jog Šiauliuose Šliupas net vadina
mosios „civilės etikos“ draugiją įkūręs.
Iš šios rūšies literatūros aukščiau įvardintais veikalėlis bene
bus dar tik pirmasis, bent man nėra tekę iki šiol nieko pana
šaus matyti. Jo autorius ar tik nebus garsusis socialistų liaudi
ninkų lyderis Šleževičius — taip bent esu, tarsi, kažkur skaitęs,
ar girdėjęs. Taip manyti duoda ir tas energingas, mitinginis
tonas, kuriuo parašyta veikalėlio „Įžanga“; jis labai primena tą
karingą Šleževičiaus stilių, kada jis kalba nuo bačkos. Tvirtinti,
tačiau, tikrai negaliu, bet tai ir nesvarbu.
Autoriaus manymu, „laisvamaniam jau atėjo laikas... pa
rūpinti dorybės pamatus“ (3, p.) Katalikų dorove nebegalima esą
bepasikliauti, nes „katalikų dorybe remdamasi, Lietuva tapo jau
sykį praganyta ir pavergta(!)“. Tuo tarpu esąs kitas „dorybės
ir moralybės mokslas, daug gražesnis ir kilnesnis, negu ans,
kurį bažnyčia, ramstydamos žydų pasakomis, skleidžia žmonėm.
Tat prigimtinė dora ir moralybė“. (3 psl.).
Matyti, jog p. ŠI. labai ant širdies gulėjo šio mokslo sku
bus paskelbimas, kaip pats „Įžangoje“ pasisako, veikalėlis nėra
originalis, o tik ant greitųjų sutrumpinta viena dalelė M. Deshumbert’o veikalo „Morale fondėe sur les lois le la Natur“. Mat,
„reikia naujų pamatų... daug drūtesnių ir stipresnių, negu anie
nusidėvėję žydų dėsniai, prietarais ir luomų nauda pagrįsti“,
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reikia budinti liaudies sielą... nuo burtų ir prietarų reikia ga
lutinai atsikreipti“ ir panašūs išsireiškimai.
Dorinių reiškinių kilmę — pasak autoriaus — suvoksime,
jeigu prisistebėsime gamtos padarų gyvenimui. Kiekviena gy
vybė — ar tai būtų augalas, ar gyvulys — stengiasi gyva būti
ir gyva pasilikti. Tos gyvybės plėtimui gamta pasigauna įvai
riausių įrankių; sėklų ir kiaušinėlių gausingumas, visokį sėkloms
išplatinti ir kiaušinėliams apsaugoti prietaisai, gydomoji orga
nizmų energija, cheminiai jungimai, anatominės dispozicijos,
prisitaikymas prie sąlygų ir aplinkybių, reprodukcijos instinktas,
kryžminis žiedų apsivaisinimas, tėviškieji gyvulių instinktai, so
cialiai kai kurių gyvių instinktai: silpnesniųjų apsauga, perser
gėjimas kito pavojui — visa tai yra priemonės, kurių gamta
griebiasi ne tik gyvybei palaikyti ir patikrinti jai kontinuitatę,
bet ir daryti ją kas kartas vis geresnę, tobulesnę. Visa tai yra
kartu ir pirmykštės etikos pradai. Kadangi žmogus esąs išsivystęs
iš žemiausių organizmų rūšių — autorius išveda visus žmogaus
„protėvius“, nuo dumblio iki beždžionės—tai ir jo moralybė esanti
visas šias fazes perėjusi. Žmogui dabar išsivysčius į protingą,
socialę būtybę, ir jo moralybė pakilus daug aukščiau už kitų
žemės gyvių. Nuo šeimyninės ir tautinės moralybės žmogus da
bar prikopęs prie visavietinės. Apskritai, visa pagrindinė veika
lėlio mintis paremta Darvino ir Spencerio nenuilstamu evoliuci
jos dėsniu.
Nebūdamas gamtininkas, del pačios evoliucionizmo teorijos
ne ką tegaliu pasakyti. Tiek tik žinau, jog tai tebėra dar hipo
tezė ir tai tokia, kuri mokslininkų tarpe turi gana daug prieši
ninkų. Kai del krikščioniškosios moralybės bei pačios krikščio
nybės, tai ši teorija jų nė kiek ne liečia. Tomo - Aristotelio filo
sofija visai nesipriešina evoliucionizmo dėsniui, jeigu tik pozi
tyvas mokslas atrastų tikrą jį esant. Net katalikų gamtininkų
tarpe atrandame evoliucionistų. Ir iš tikrųjų. Pastebėdamas tokį
gamtos rūpinimąsi savo padarais, regėdamas tokią tikslingą joje
tvarką, autorius — jeigu kiek giliau apie tai būtų pagalvojęs —
būtų turėjęs prieiti išvadą, jog visoje gamtoje matyti kažkoks
Protas, kažkokia Išmintis, matyti rūpestinga Akis bei tikslinga
Ranka, apskritai — kažkokia protinga bei išmintinga Būtybė,
kuri rūpinasi pasaulio kūriniais ir kreipia juos į tam tikrą tik
slą. Pavadinimas čia nėra svarbus: ar ją vadinsime Dievu, ar
Gamta ar kaip kitaip, svarbu pats faktas. Autoriui patinka ją
vadinti Gamta ir dažnai iš didžiosios raidės ią ir rašo; matyti,
jog šiokį tokį, kad ir neaiškų, nujautimą apie tai turi. Reikia
manyti, jog p. ŠI., jeigu ne tiek skubėdamas, apgraibomis būtų
dalyką ėmęs, būtų tai aiškiau įsisąmoninęs; tada nė ant krik
ščionių moralybės nebūtų beišdrįsąs taip smarkiai užsipulti.
Iš to, kaip autorius išveda moralybės genezę, numanu jau,
kokia bus ir doro veikimo norma. Kadangi „gamtos ieškomas
siekinys yra ne tik veikliausioji, bet sykiu ir išmaningiausioji ir,
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kiek galima, moralingiausioji gyvybė, vienu žodžiu: pilniausioji
gyvybė, kuri skaitos su laiku ir aplinkybėmis“ (26 psl.), tai mo
raliai gera bus visa „kas laiko ir ugdo gyvybę, kas padeda plė
totis fizinėms, intelektualėms, moralėms, socialėms ir aisthetinėms jėgoms“ (27 psl.). Iš čia: „prigimtinę moralybę galima
apspręsti esant mokslu, kurio tikslu yra visais įrankiais laikyti
ir ugdyti gyvybę visose jos lytyse“ (27 psl.).
Pirmiausia, autorius įpuola čia dalinai į klaidą „idem per
idem“. Tarp kitų plėtotinų gyvybių jis stato ir moralę gyvybę.
Išeitų, jog moralu bus tai, kas ugdo moralę gyvybę. Tačiau pa
lieka klausimai. Kas tai yra pati moralė gyvybė? O tai nežinant,
negalima nuvokti, nė kaip ją auginti. Tiesa, autorius tai sten
gias aiškinti. Pasak jo: „Ugdyti gyvybę tai ženklina veikti daugiaus ir geriaus, gaminti daugiaus ir geriaus, jaus+i daugiaus ir
geriaus, išmanyti daugiaus ir geriaus“ (27 psl.) etc. Vadinasi,
ugdymo pažymiai yra daugiau ir geriau. Bet čia vėl palieka
skaitytoją, nepaaiškinęs, ką tai reiškia veikti, jausti gėriau? Ku
ris yra poelgio gerumo pažymys? Pasirodo, jog autoriaus visai
neapgalvotai buvę išsitarta įžangoje, kad „Prigimtinės moralybės
dėsniai yra lengvi išmanyti ir nesunkūs sekti“.
Spręsdamas trečią pagrindinę etikos problemą: kodėl žmo
gus turi dorai elgtis?—Kaipo doro elgimosi atlygį autorius teikia
džiaugsmą: „Gyvybė turėdama siekinį pati savyje, kitaip sakant,
siekiniu gyvybės- esant gyvybę visumet pilnesnę, gamta, kad mus
paskatintų daryti maximumą ta prasme, duoda kaipo atlyginimą
už kiekvieną pastangą džiaugsmą maždaug didoką“ (28 psl.). Bet
tai pasakytina tik apie kai kurius moralius veiksmus. Yra, tačiau,
tokių dorybių, kurios pačios iš savęs jokio džiaugsmo neteika,
k. a. dorybės, einančios iš susivaldymo nuo pykčio, lėbavimo ir tt.
Toliau, kas daryti tada, kada viena gyvybė sueina į koli
ziją su kita, pav. individualė su sociale? Pats žmogus visada
yra linkęs pirmiausia savo laime, savo gyvybe rūpintis. Koks
akstinas gali žmogų palenkti, išsižadėjus savo laimės, pasiaukoti
kitų laimei? Autorius sako: „ieškodami tiesiog laimės, mes ei
name kreivu keliu, ir ji mums išslysta“, tuo tarpu, veikdami pa
dauginimui visumos gyvybės „mes tikrai gauname džiaugsmus
labai saldžius, labai didelius, labai gilius“ (29 psl.) ir pavyzdžiais
ima: žmogų, šokantį į liepsną kito gyvybės gelbėti, gydytojo
pasišventimą, gydant užsikrėtėlius, visuomenės darbuotoją, ken
čiantį neteisingas apkalbas, ir tt. Mane, tačiau, ima abejojimas,
ar tik šie žmonės neatsisakytų nuo savo pasišventimo darbų,
jeigu tebūtų skatinami veikti vien būsimo džiaugsmo perspekty
vomis, o nejausti savy moralės pareigos, kurios autorius
mums neišaiškina.
Jeigu tik džiaugsmas (ar skausmas) tebūtų moralio (ar ne
morali©) elgimosi atpildas, tai tą atpildą mes galėtume pasiekti
ir nemoraliai elgdamies, pav., lėbaudami, paleistuvaudami. —
Taip, pasakojo naujosios moralybės gynėjas, bet tokius džiaug-
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smus lydi skausmai, gamta už nukrypimą nuo jos tvarkos ker
šija. Ne visai taip. Gamta baudžia tik u ž p erdėjim ą; gi laidokaujant kiek atsargiau, su laiku ir saiku, šios bausmės visada
galima išvengti, lygiai kaip galima, turint užtektinai gudrumo ir
suktumo, ir valstybės įstatymus apeiti ir išlikti nenubaustam.
Pagaliau, ar yra žmogui ir prasmės steigtis dorai gyyenti,
„ugdyti gyvybę“, jeigu gamta, pasak evoliucionizmo, prie savo
siekinio eina tvirtu žingsniu, nesulaikomai. Juk' tas jos progre
sas yra toks „nuo kurio padarai negalėjo susilaikyti ir kurs vy
ko maždaug nepriklausomas nuo jų valios“ (21 psl.). Tat kam
čia žmogui ir besikišti, kam save visokiomis pareigomis bevaržyti ir sau pačiam laimę ardyti. Dar pagadinti gali kartais ką
nors, nenuvokęs gerai evoliucijos minties.
Matome tat, jog prigimtinės moralybės dėsniai visai ne
taip jau lengva išmanyti, kaip kad autorius norėjo mus nudžiu
ginti. O kas dar labiau — pasirodo, kad tie dėsniai neturi už
tektinai nei patraukumo nei galios, kad žmogų prie moralio vei
kimo paskatintų. Todėl autorius, griaudamas esamąją dorovę, o
jos vieton kitos, geresnės neduodamas, gali užuot nusipelnęs,
sunkiai mūsų kraštui nusikalsti. O del to skubotumo, su kuriuo
autorius steigiasi naująjį mokslą paskelbti, nekreipdamas dėme
sio į logikos, net kalbos ir rašybos klaidas, autoriui reikėtų pri
siminti žmonių patarlę, jog „Skubos darbą velnias renka“.
Pr. Mantvydas.

į Musų gyvenimas

..... .

Šilalė yra Žemaitijos gilumoje, toli nuo geležinkelio
plentų ir kitų didesnių gyvenimo centrų - miestelių. Čia josios
gyventojai leidžia tyliai, ramiai gyvenimo dienas įsitraukę į kas
dieninius savo darbus. Bendras žmonių susipratimas ne kokis—
daugiausiai tamsybėje klaidžiojama. Ir šitoje tai vietoje, gerų,
susipratusių žmonių rūpesniu įsikūrė vidurinioji mokykla. Šiemet
joje jau esama 3 jų klasių. Ši mokykla sutraukė gan skaitlingą
būrelį jaunuolių moksleivių. Besimokindami, besilavindami mok
sleiviai gerai suprato, kad norint vispusiniai save išauklėti, iš
silavinti vien mokykloje gaunamomis žiniomis tenkintis toli gražu
negalima, kad reikalinga taip pat į tą darbą ir patiems mestis,
pratintis savystoviai šį tą dirbti. Ir moksleiviai sukuria tam tik
slui kuopelę vardu „Pumpuras“. Prasidėjo darbas, dar iškarto
bailus, nedrąsus, nes gerai nežinoma už ko pirmiausiai griebtis,
nuo ko darbą pradėti, kur reikale paspirties ieškoti. Daugelis
moksleivių taip pat ėmė gerai suprasti, kad vieniems šilaliečiams
plačiau ne susižinojus, didesnejė moKsleivių šeimynoje nedaly
vaujant sunkus bus darbas ir tiesiog net negalimas. Ir pradėta
Šilalė.
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dairytis, ieškoti išeities. Ir štai, vieną gražią dieną, atvyksta čia
stud. J. L. Susiduria su juo moksleiviai, išsikalba savo reikalais
ir sutariama šaukti moksleivių „Pumpuro“ kuopos susirinkimą,
kuriame stud. J. L. sutiko pakalbėti tema: „Kam ir kokios rei
kalinga moksleiviams organizacijos“. Buvo tai Balandžio 27 d.
Moksleivių susirinko skaitlingai. Stud. J. L. papasakojus kam ir
kokios reikalinga moksleiviams organizacijos ir supažindinus
moksleivius su ateitininkų organizacijos uždaviniais ir darbais,
vienbalsiai nutariama prisidėti prie Moksleivių Ateitininkų Orga
nizacijos. Upas visų buvo pakilęs, jautė, kad padarytas svarbus
moksleivių gyvenime žingsnis. Visi džiaugėsi, kad jie dabar ne
vieni, bet didelėj ir galingoj Ateitininkų Organizacijos šeimy
noje. Visi jautė, kad balandžio 27 d. tai Šilalės moksleiviams
naujo gyvenimo diena. Tat drąsiai be baimės i darbą, draugai
ir draugės!
*
Juozas Sv aistra.

Žemaičių ateitininkų darbuotė.
Šį kartą noriu draugams-ėms parodyti, kaip skaitlinga yra
žemaičių ateitininkų šeimyna. Apskaitliavau ateitininkus tik tų
kuopų, kurios skaito save pilnai žemaičiais; reikėtų čia pridėti
žymią dalį Šiaulių ir Raseinių gimnazijų, nes ir čia yra žemaičių
ateitininkų.
Šiemet gegužės mėnesy žemaičių at-kų kuopose buvo:

Kuopos

Vyresnieji at-kai
Vaiki Mer
nai
ginos

Visi

Jaunieji at-kai
Vaiki Mer
nai ginos

Kražių

37

26

63

43

Kretingos

13

12

25

—

Plungės

53

12

65

Rietavo

21

5 * 26

Skuodo

17

20

37

Švėkšnos

11

11

Telšių

65
217

Viso

Viso
Visi

9

52

115

7

7

32

21

4

25

90

1

2

3

29

•--

3

3

40

22

8

9

17

39

33

98

35

34

69

167

119

336

108

68

176

512

,
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Klasėmis skirstosi sekančiai:

Kuopos
Kražių

I

II

III

IV

V

Per
VI VII VIII šalį Viso

—

—

—

115

— —

—

—

32

20 27? 20? 30? 18? —

Kretingos

6

4

15

7

—

Plungės

4

12

26

21

16

9

— —

2

90

Rietavo

—

4

9

13

2

—

—

—

1

29

Skuodo

1

14

17

8

’-- —

—

—

—

40

Švėkšnos

1

13

13

11

— —

1

39

15

35

9

32

29

23

15

9

—

167

47 109 109 122 65

32

15

9

1

512

Telšių

Viso

— —

Kuopų veikimas eina vis gyvyn; ateitininkų skaičius nuo
lat auga. Dievui padedant galime tikėtis geros ateities.
Kražių kuopa dalosi šešiomis kuopelėmis (mergaitės sky
riumi vienoj kuopelėj); yra Susišelpimo Fondo skyrius, sporto,
literatūros sekcijos. Leidžia rankraštėlį „Jaunosios mintys“ ir
„Minčių dėžutė“. Visuotini susirinkimai darom’ kas mėnuo, kuo
pelių gi daug dažniau.
Kretingos kuopa pasidalino į mergaičių ir vaikinų kuo
pelę. Veikimas buvo nusilpęs, bet dabar vėl stiprėja. Rengiasi
mus priimti atvažiuojant į Konferenciją. Čia daugiau veikia mer
gaitės. Yra eucharistininkų ir blaivybės sekcijos.
Rietavo kuopa vos įsisteigusi energingai veikia: jau ruo
šia viešą vakarą (stato dramą. „Mirga“). Įsteigta sporto, meno ir
folkloro sekcijos.
Plungės kuopoj veikimas visada yra gyvas.
Skuodo kuopa dalosi į mergaičių ir vaikinų kuopelę. Šiais
metais padaryta virš 15 visuotinų susirinkimų; surengta vakaras
su lošimu „Šv. Barbora“; gauta 264 litai pelno, iš kurių 100 litų
skirta „Ateičiai“. Yra sporto, folkloristų ir blaivybės sekcijos.
Švėkšnoj nesenai atsiskyrė mergaičių kuopelė; vaikinai da
losi dviem kuopelėm. Yra eucharistininkų ir artistų sekcijos.
Leidžia rankraštėlį „Lavinkis“.
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Telšių kuopoj yra net septynios kuopelės (trys mergaičių).
Gegužės 20—21 d, šventė savo penkių metų sukaktuves (vaka
ras su drama „Mirga“, gegužynės su iškilmingu posėdžiu). Yra
eucharistininkų, folkloristų, visuomenininkų, mokslo — filosofijos,
dramos sekcijos.
Kitos kuopos rengiasi net „in corpore“ (visi nariai) daly
vauti Žemaičių ateitininkų konferencijoj. Skaidriam orui esant
atlankysime pajūrius ir Birutės kalną skaitlinga ekskursija.
Žemaičių Ai-kų Centro Vedėjas.

Plungė. Plungėje, 1922 metų prieš Kalėdas, įkurta jaune
sniųjų ateitininkų kuopa. Iki šioliai veikiama gerai. Susi
rinkimų padaryta 10. Skaityta įvairaus turinio 6 referatai: Laimė
ir kame ją galima rasti, Pažinkime patys save, Branginkime
laiką, Tikėjimo reikalingumas, Žmogus ir gyvulys ir Kas tai yra
kultūra? Be to dar susirinkimuose deklamuota eilės, buvo pa
skaitų 4 ir aiškinta įvairūs klausimėliai. Nariams veiklumo ne
trūksta. Daug rasta jaunų idėjos draugų, sukūrus čia jaunųjų
ateitininkų kuopą. Narių skaičius padidėjo.nuo 15 iki 28. Vei
kimo apystovos neblogos. Knygynas yra visiems at-kams ben
dras, todėl juomi naudojasi ir jaunieji at-kai, kuriame yra daug
jiems atatinkančio turinio knygų. „Ateities“ skaitoma mažai,
priežastis tame, kad ji nėra at-kams įdomi moksliškumo atžvil
giu (? Red.). Turbūt daugiau bus skaitoma įvedus jaunesniųjų
at-kų skyrių. Sėkmingo darbo jauniesiems draugams!
s
/. Kansas.

Šilalė. Balandžio 29 d. š. m. Šilalės viduriniosios moky
klos moksleiviai surengė viešą vakarą. Vakaras prasidėjo apie
6 vai. vakaro. Pirmiausia suvaidinta keturių veiksmų drama: „Litvomanai“. Suvaidinta palyginamai gan gerai. Matyt buvo įdėta
gerokai darbo. Po vaidinimo mokinių choras p. Čaikovskio ve
damas padainavo gražių dainelių. Ypatingai gražiai sudainuota:
„Aušt aušrelė“. Tokia graži šios dainelės melodija, taip gražiai
buvo balsai suderinta, kad, rodos, klausytais ir klausytais, taip
ir skridai žmogus, su tos dainelės aidais, kur tai toli, toli į ne
žinomas šalis, į nesuprantamą pasaulį. Buvo taip pat deklamuota
ir sakyta monologas. Ir visa atlikta gan vykusiai, sklandžiai.
Taip, kad programos atlikimas padarė gan gero įspūdžio. Išpil
džius jau mano aukščiau nusakytą programą buvo žaidimai ir
šokiai. Ir čia taip pat gražiai, padoriai linksminosi: žaidimai, šo
kiai taip ir vijos viens kitą. Tik gaila, kad žaidimams ir šo
kiams salė vos talpino norinčius linksmintis, besisukant dažnai
užkliūdavo viens už kito. Na, bet ką padarysi, gerai kad ir to
kia salė surasta. Vakaras baigės apie 1 vai. Visi linksmais,
patenkintais veidais grįžo namo.
Čia buvęs.
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Šakiai. Šakių „Žiburio“ Gimnazijoje vyresniųjų at-kų
kuopa gyvuoja jau nuo 1921 metų. Šiuo laikotarpiu veikta ne
blogai. Veikimas pats paremta sekcijomis. Bendri kuopos susi
rinkimai šaukiami tik organizaciniams reikalams ir paskaitoms.
Paskaitas laiko pats moksleiviai at-kai bei vietinės gimnazijos
mokytojai.
Narių kuopoje yra 32.
Kuopos knygynėlis susideda iš 250 egz. įvairių knygų.
Leidžiama laikraštėlis „Minčių Vainikas“.
Gyvuoja kuopoje šešios sekcijos. Literatų, Abstinentų,
Dramos, Spaudos, Visuomenės ir Sporto. Sekcijų veikiama ne
blogai. Skaitlingiausia yra Abstinentų sekcija, kas itin šiais
laikais yra svarbu.
Taip veikimas dar gal būtų įvairesnis ir geresnis, tik trūk
sta vienybės ir darbštumo.
Laikas į tai atkreipti domės.
Šakiotė.

Kauno mokyklos.
Pavasarninkų suaugusiems progimnazija. Šiemet veikia
5 klasės. Nuo rudens žada atsidaryti VI ir VII klasės. Iki ket
virtosios klasės pereinama per metus dvi klasės; pradedant penk
tąja tik viena. Pamokos eina vakarais. Galima valdininkauti' ir
kartu mokytis. Priimama nejaunesni kaip 16 metų amžiaus.
Iš kitų mokyklų su liūdymais priimama į atatinkamą klasę; be
liūdymų reik laikyti kvotimai. Antrašas: Miškų g-vė Nr. 4
(Lenkų mokykloje).
„Saulės“ mokytojų seminarija. Mokslas tęsias keturis
metus (4-ių kursų). Į pirmą kursą priimama be kvotimų baigu
sieji 4 klases. Mergaitėms yra bendrabutis. Mokslas nemokamos.
Antrašas: „Saulės“ namai.
Aukštesnioji technikos mokykla. Į pirmą klasę priimama
baigusieji keturias gimnazijos klases. Mokslas keturių metų.
Pamokos eina dienomis. Šiemet veikia trys pirmosios klasės su
skyriais statybos ir mechanikos. Toliau bus atidaryta ir elektro
technikos skyrius. Antrašas: Mickevičiaus g-vė 1.
Jūrininkų mokykla Tik rudenį pradės veikti ši mokykla.
Į pirmą skyrių priimama baigusieji keturias klases su konkurso
egzaminais. Prie mokyklos manoma įsteigti bendrabutis. Mok
slas 6 metų. Antrašas: Duonelaičio g-vė prie Karo Muzėjaus.
Juozas.
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„Ateities“ platinimas.
Baigiasi šių metų pirmas pusmetis, baigiasi mokyklose
mokslo metai ir prasidės atostogos. Bet prieš išsiskirstymą ato
stogoms „Ateities“ Administracija turi padaryti dar keletą pa
stabų del „Ateities“ platinimo.
Pirmiausia, reikia priminti visiems skaitytojams ir kuopų
„At“ platinimo komisijoms, kad jos neatidėliodamos atsilygintų
už „Ateitį“ šiam pusmečiui ligi 28 d. birželio, t. y. ligi ateiti
ninkų konferencijos. Kurios kuopos neatsilygins, tos v i e š a i
turės išgirsti konferencijoj iš Administracijos kartų papeikimo
žodį. Be to, reikia priminti, kad tik nedaug kuopų atsiuntė pelną
iš surengtų vakarų. Todėl likusios kuopos taip pat lig konfe
rencijos turi tą priedermę atlikti. Kurios kuopos tai nepadarys,
tos taip pat bus paskelbtos kenferencijoj, kaip n eišpildžiusios
praeitų metų konferencijoj užsidėtos sau priedermės, O tą prie
dermę užsidėjo pačios kuopos atstovų nutarimu. Tad kuopos
žiūrėkite!
Kadangi tenka išgirsti, jog „At.“ platinimo komisijų pirmi
ninkais yra mokinių, kurie šį pavasarį baigia vidurinę mokyklą,
progimnaziją ar gimnaziją, ir kurių vardu pareidavo „Ateitis“,
tai Administracija, turėdama tai omeny, prašo pranešti iš anks
to, kokiuo adresu siųsti sekančius „Ateities“ numerius. Tuos
„At.“ platinimo komisijų pirmininkus ir narius, kurie dar šiemet
nebaigia mokslo, Administracija prašo ir toliau eiti savo pareigas.
Iš surengto vakarėlio oalį pelno, 25 lit., atsiuntė nedidu
kė, bet kaskart stiprėjanti ir ateity žadanti būti labai smarki
Pilviškių kuopa. Žemaičiai geriau negu kitos kuopos pildo savo
pažadus: Skuodas atsiuntė iš vakarėlio dalį pelno, 100 lit. Taip
pat 100 lit. atsiuntė ir Telšių mergaitės at-kės. „At.“ Ad
ministracija labai džiaugiasi matydama Telšiškes sesutes taip
gražiai besidarbuojančias —jos ir „N. Vaidiliutės“ ir „Ateities“
nepamiršta. Šiemet susitvėrusi Šilalės at-kų kuopa sparčiai žada
žengti pirmyn ir „At.“ nemaža užsisakė ir pinigus beveik visus
sumokėjo.
Visiems at-kams primename, kad jie atostogų metu neuž
mirštų parinkti „Ateičiai“ prenumeratų ir aukų.
Visiems „Ateities“ platinimo komisijų nariams Adminis
tracija už bendradarbiavimą taria širdingą ačiū, tikėdamasi, kad
po atostogų su naujomis pajėgomis dar smarkiau visi bendrai
imsimės darbo skleisti mūsų kilnias idėjas.
„ Ateities “ Administracija.

"HIIIiiiiH..........
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Pranešimai.
L. K. M. Ateitininkų Organizacijos Konferencija.
Šiemet mūsų konferencija įvyks birž. 29 ir 30 dien. ir 1
d. liepos mėn. Kaune. Kuopos siunčia po 1 atstovą nuo 30
savo narių, taip pat ir nuo likučio, jei jis lygus bent pusei rei
kalaujamojo skaičiaus. Jaunesniųjų ateitininkų kuopos siunčia
atstovus tąja pat tvarka.
Stotyje atvažiuojančius atstovus sutiks asmens pasipuošę
tautiškais ženkliukais per visą 28 dieną birž. Geistina, kad tą
dieną visi atstovai suvažiuotų. 29 d. birželio mėn. bus Bazilikoj
pusiau dešimtą valandą pamaldos, o antrą valandą konferencijos,
atidarymas Liaudies Namų salėje.
Centro Valdyba.
L. K. Studentų Ateitininkų konferencija šaukiama rugsėjo
21 d.; pradžia 9 v. r. Kaune, Ožeškienės g-vė N. 12.
Konferencijos dienotvarkė bus paskelbta vėliau.
L. K. Stud. At-kų Centro Valdyba.
Kandidatams į „Mažesniuosius Brolius“ Pranciškonus
Kretingoje.
Jaučiantieji pašaukimą į tobulybės luomą štai ką turi žinoti.
Baigusieji V, o gerais pažymiais ir IV gimnazijų klasę jau
nikaičiai šiuomi raginama stoti į Kretingos „Mažesniųjų
Brolių“ vienuolyną patogiausia liepos mėnesio š. m. laikotarpy.
Kitam laike stojantiems trukdosi mokslo metai, o tuomi darosi
nepatogumų ir kandidatui ir vienuolynui.
Kandidatai į Brolius-Liaikus turi mokėti katekizmą, skaityti
ir rašyti.
Visi turi parodyti šiokius dokumentus: pilną nuorašą krik
što metrikos, kas gali gauti — sustiprinimo sakramento, gydy
tojo liūdymą ir tėvų sutikimą. Reikia atsivežti 3, 4 eilės balti
nių, reikalingų žiemai ir vasarai drabužių, o svarbiausia —gry
niausią intenciją Dievui tarnauti.
Tėvas Jeronimas Pečkaitis,
Kretingos vienuolyno Viršininkas.
Moksleiviams abiturientams.
Norintieji gauti žinių apie Lietuvos Universitetą, gali kreip
tis į Liet. Un-to Studentų Ateitininkų kuopos valdybą, prisiunčiant pašto markutę už 25 centus suteikimui atsakymo.
Adresas: Kaunas, Ožeškienės 12. L. M. St. Ateitininkų kuo
pos valdybai.
Valdyba.
Rd eaktorius-leidėjas Dr. L. BISTRAS.

Spaustuve „RAIDĖ“ Kaune

Redakcijos atsakymai.
B r. Bar suskaitei. Dr-gė, matyti, gali plunksną valdyti—gan gyvas
ir gražus vaizdelis rašytas proza. Eilėms trūksta gyvumo, atrodo lyg dirbtinos;
be to drauge neskiri chorejo nuo jambo. Mokykis technikos. Jei šį kartą dr-ges
raštų nesunaudojome, tai vis tik tikimės ateity galėsime tai padaryti.
Svajos Dainiui. Draugas tikrai turi dainiaus gabumų, tik dar technika
kartais šlubuoja. Kai eilės yra posmuojamos, tai vienas posmas savo eilučių
skaičium rimu, ritmu turi atatikti kitam, o draugas posmuodamas to nesilaikai.
Be to draugas ritmo dėliai kartais keiti žodžicF kirtį, o tas rodo dirbtinumo.
Patariam pastudijuoti Maironį, Putiną ir poetikos vadovėlius—nepatariam skai
tyti Balio Sruogos, Būdvyčio, iŠ kurių, be chaoso, nieko gero negalima išmokti.
Dr-go
eilės atidėjome archyvan.
~
v
Beržui Verkėjui. Mes džiaugiamės, kad dr-gas pasirinkai savo
•ilėms liaudies dainų formą, tik kartu turime pasigailėti, kad dr-gas vietomis
net perdaug imituoji. Reikia rodyti turiny ir says minties.
Milžinui. Labai gera, kad draugas pasirinkai epą ir žengi vysk. Ba
ranausko pėdomis—lyrikų pas mus pilni pakraščiai—tik reikia pastebėti, kad
dr-gas savo pasakojimą perdaug ištesi (išpūti), todėl jis pasidaro nubodus. Be
to kalba, o ypač kirčiavimas sukliūva. „Myliu aš Sodžių...* mes norėtume
sunaudoti pataisę, tik, deja laiko neturim, o „Seimo partijos“, žinoma „Ateičiai*
netinka.
Skudučiui. Vienas eiles, kaip matote, talpiname, kitas paliekame.
Nors draugas į Redakcijos atsiliepimą „At.* N 4 drožei eiluotą atsakymą, tačiau
mūsų neįtikinai. Dabok taisyklingą kirčiavimą ir mažiau apie mergelę, jei nori
originalumo.
P. M. Turinys giažus, bet forma...
;
Berželiui. Gal su visu kitu sutiktume, bet toji
„Žvaigždė mano ateities,
Kam gi nuo manęs slepies?*
visa gadina...
i;
L. S. Šiuo kart dr-go eilėraščiais pasinaudoti negalėjome vienur perdaug
' protavimų, moralų, o kitur ta nelaimingoji forma. Tikimės kad su laiku dr-gas
visai tinkamai sušuksi „dainiau...!*
:
’
P. Šlauskui. Mielu noru dr-gui patarnautume, bet, deja, norimų refeX ratų neturime. Ir apskritai 'Ateities* Redakcija jokių referatų neturi, išskiriant
raštus siųstus spausdinimui. Teko mums matyti knygutę “Apie pašaukimus,“
XX bet dabar jos greičiausiai nebėra—bus išparduota. Tik ir ten mažai kas nuro: ■ doma kaip save pažinti, o daugiausia apie pašaukimo priedermes. Nežinodami
fi dr-go tikslų ir reikalų kitokių nurodymų negalime duoti.

Gauta paminėti:
1. Kosmos,gamtotyros ir jos šalinu mokslų laikraštis 1922/23
m. 2-sis sąsiu vinys.
2. M. Lermontovo raštai, Antano Valaičio vertimasc Kauf has 1922 m. Švietimo Ministerijos leidinys.
3. Naujoji Vaidiliutė, 1922/23 m. 4-sis sąsiuvinys.

4. Ganytojas, N 5.
5. Sargyba, blaivių žmonių laikraštis. N 6.

