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Zusammenfassung

Stasys Šalkauskis war der erste eigentliche litauische Philosoph und der bedeutendste Geistesmann in der Zeit des unabhängigen Litauen (1918-1940).Šalkauskis wurde 1886 im damals noch von den Russen besetzten Litauen als Sohn eines Arztes geboren. Nachdem er das Gymnasium von Šiauliai absolviert hatte, bezog er 1905 die Universität Moskau, an der er bis 1911 die Rechte und Handelswissenschaften studierte. Entscheidend für seine geistige Haltung wurde damals die Lehre des kurz vorher verstorbenen russischen Religionsphilosophen Wladimir Solowjow. Nach einer kurzen Praxis als Rechtsberater in Samarkand siedelte Šalkauskis 1915 in die Schweiz über, wo er sich in Freiburg der Philosophie widmete.1920 als Dr. phil. in seine unterdessen frei gewordene Heimat zurückgekehrt, verschrieb er sich ganz der Philosophie und der Pädagogik, und zwar von 1922 an als Professor der neugegründeten Universität Kaunas. Daneben betreute er die Jugend und stand von 1927 bis 1930 dem katholischen Verband « Ateitis » vor, dessen Ideologie er in gewichtigen Werken formulierte. 1939 wurde Šalkauskis sowohl zum Rektor seiner Universität wie auch zum Präsidentem der Katholischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Im darauffolgenden Jahr machte der Einbruch der Sowjetrussen dieser Tätigkeit ein Ende. Immer kränker werdend, versuchte er als Privatgelehrter in Kaimas und Vilnius seine letzten Werke zu vollenden, was aber der Tod verhinderte, der ihn im Dezember 1941 in Šiauliai überraschte.Ausser Ernest Hello und den Neuscholastikern war es vor allem Solowjow, der seine geistige Arbeit befruchtete, und zwar in einem solchen Masse, dass man Šalkauskis oft den «litauischen Solowjow » nennt.
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Didžios pagarbos ženklan 
šį rašinį skiriu 

1936 metų generacijai

1. Jo dvasios ištakos

Šalkauskių giminė

Kas nori suvokti tas idėjas, kurios formavo Šalkauskio asme
nybę, ir nori susekti tas mintis, pagal kurias jis pats bandė sudaryti 
krikščionišką tautos šviesuomenę, tas pirmiausiai turi nukreipti 
savo žvilgsni į tuos gimines, kurie nepriklausomajai Lietuvai dova
nojo žymiausią jos filosofą bei pedagogą1.

Šalkauskių vardas krašte dažnai užtinkamas, dažniausiai gi 
Žemaitijoje2. Ten, Žagarėje, gyveno Stasio protėviai, kurie vėliau 
persikėlė į Joniškį. Jie buvo laisvi ūkininkai, vadinasi, nėjo 
baudžiavos, kas teigiamai atsiliepė į visą jų psichiką.

Senelis Petras buvo teisingas žmogus, kuris logiškai galvodavo 
ir stengdavosi savo jausmus palenkti protui bei valiai. Būdamas 
pats raštingas, ir savo sūnus leido į mokslus. Vyriausias jų baigė 
šešias klases ir pasižymėjo gero dvarininko bruožais. Kitas — Stasio 
tėvas — tapo gydytoju, trečias vaistininku, ketvirtas fotografu 
Amerikoje. Senelė, Antanina Bojažinskaitė, paėjo iš mokslus pamė
gusių bajorų : du jos broliai baigė Petrapilio Dvasinę Akademiją.

1 Šitas rašinys nenori ir negali atstoti pilnos biografijos, kurią autorius 
išleido skyrium. Čia tik norima iškelti tas idėjas, kurios formavo Šalkauskio 
asmenybę ir kuriomis jis vadovavosi savo mokslinėje bei visuomeninėje veiklo
je. — Medžiagą autorius sėmė iš jo per 23 metus trukusios draugystės su 
Aprašomuoju. Daug jam padėjo ir pranešimai giminių bei buvusių mokinių, 
kuriems autorius ir šioje vietoje nuoširdžiai dėkoja. — Citatos, kurios išna
šose nėra pažymėtos atskirai, yra paimtos iš autoriui siustų raštų. Išimti 
daro tik 187 psl. cituojamas posakis.

2 Medžiagą šiam skyreliui patiekė Aprašomojo svainis d-ras Vytautas 
Bendorius, Los Angeles, Cal. (USA). Pranešėjas mirė 1958.IV.11.
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Tėvas

Stasio tėvas, Julijonas (1849-1933), gimė Joniškyje ir mokėsi 
Šiaulių, paskui Mintaujos vokiečių gimnazijoje. Norėdamas tapti 
gydytoju, savo šeimos lėšomis Petrapilyje baigė Medico-chirurginę 
akademiją. Viename rusų Raudonojo Kryžiaus išduotame liudijime 
jis buvo vadinamas « potomstvennyj počiotnyj graždanin », t. y. « pa
gal paveldėjimą garbingu piliečiu ». Grįžęs Lietuvon, jis Ariogaloje 
pradėjo gydytojauti. 1888 m. jis persikėlė Rygon, o apie 1891 metus 
į Šiaulius, kur iki 1915 m. šalia daktaro dar ėjo burmistro pareigas. 
Pirmas pasaulinis karas jį su visa šeima nubloškė į Maskvą, iš kur 
sugrįžęs, jis Šiauliuose šalia savo praktikos dar pildė miesto gydy
tojo pareigas. Pasižymėdamas kilnumu, krikščionišku humanizmu, 
jis visų buvo gerbiamas. Realiai, santūriai galvodamas, d-ras Šal
kauskis savo mintis reikšdavo paprastais žodžiais. Iškalbingumu 
nepasižymėjo. Painesniais atsitikimais jis atsiliepdavo atsargiai, 
kartais net diplomatiškai, nes nieko nenorėjo užgauti.

Motina

Iš motinos pusės Stasys yra kilęs iš istorijoje gerai žinomos 
Goštautų šeimos. Ši didikų giminė jau užgeso 17-ame amžiuje, tačiau 
užsiliko tolimesnė šaka, pasižymėjusi žemaitišku dvarininkiškumu. 
Prosenelė Ciškevičiūtė-Koreivienė buvo aukštos inteligencijos mo
teris. Jos tėvas mėgo filosofijos veikalus ir iš veido buvo toks pat 
«rytietiškas » kaip vėliau Stasys. Koreivienės anūkė buvo gydytoja, 
kuri dar 75 metus eidama skaitė Kanto raštus vokiečių kalboje.

Motina, Barbora Goštautaitė (1864-1947), išvydo pasaulio šviesą 
Krakių parapijoje esančiame Milvydo dvare, kur vyravo lenkų 
kultūra. Išėjusi pradžiamokslį savo šeimoje, dar lavinosi viename 
Mintaujos pensionate, kur tarp kitko mokėsi vokiečių kalbos. Ji 
skambino pianinu, uoliai skaitė vakarų, ypač prancūzų, dailiąją 
literatūrą ir iš viso mėgo meną. Bet ir mokslas jai nebuvo svetimas, 
nes mielai gilinosi į psichologijos veikalus. Jos ištekėjimas už kaimo 
gydytojo, dargi lietuvio, jos sluoksniuose buvo laikomas kritimu į 
žemesnį padėjimą. Bet ji tokių kalbų nepaisė ir tapo laiminga. Su 
lenkuojančiomis sferomis daugiau nesantykiavo, bet šeimoje mie
liausiai naudojosi lenkų kalba, kurią išmoko ir visi jos vaikai.

Šalkauskynė

Jų buvo devynetas. Kadangi tėvai juos visus leido į mokslus, 
Šalkauskynė tapo tikra akademija, kurioje tiek rytų tiek vakarų 
kalbomis buvo gvildenami visokie mokslo bei meno klausimai. Teo
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logija mažai tebuvo liečiama, nes visi čia lyg savaimingai katali
kiškai alsavo. Šalkauskiai vengė tiek migloto misticizmo, tiek 
lėkšto ceremoniškumo ir reiškėsi tyliai nuveikiamais gerais darbais.

Visi tie — tiek Šalkauskių, tiek Goštautų — palinkimai į mokslą 
ir į kultūrą bendrai stipriausiai pasireiškė Stasio asmenyje. Atsilie
pė, deja, ir tie sveikatos sutrikimai, kurie, berods, yra neišvengiami 
palydovai tokių kultyvuotų giminių.

2. Ernestas Hello
Gimnazistas

Stasys, gimęs 1886 m. gegužės mėn. 4 (16) d. Ariogaloje, lydėjo 
savo tėvus į Rygą, paskui į Šiaulius, kurie tapo tikra jo tėviškė. 
Gyvo proto vaikas anksti susidomėjo dvasios vertybėmis. Antai, jis 
motinai, pastebėjusiai, kad jis ilgesni laiką kampe stovėjo ant vie
nos kojos, į klausimą, ką darąs, rimtai atsakė : «Valią lavinu »3.

Gimnazijoje, kurią Stasys lankė Šiauliuose nuo 1896 iki 1905 
metų, jis pradžioje buvo vidutiniškas mokinys, nes ji iš pat mažens 
trukdė silpni jo plaučiai. Kad sūnus geriau galėtų pasaugoti savo 
sveikatą, tėvas jam liepė pakartoti penktąją klasę, nors laisvai 
būtų galėjęs pereiti į šeštąją. Ši tėvo — gydytojo intervencija buvo 
protinga, nes Stasys toliau jautėsi stipresnis ir gimnaziją baigė visai 
gerai.

Joje carų ir žandarų laikais neapsiėjo be riaušių iš susipratusių 
lietuvių pusės. Jose 1897 m. ir Stasys dalyvavo, nors pilnai dar 
nesuprato, kodėl vyresnieji mokiniai nebenorėjo lankyti cerkvės ir 
atsisakė giedoti himną Bože caria chrani. Nuoširdžiai draugavo su 
trimis broliais Biržiškomis, kurių lietuviškumas turėjo stiprų socia
linį charakterį. «Tada, — taip pasisakė Šalkauskis, — išsidirbo 
[mano ] intelektualiniai interesai, kurie suvaidino vedamąją rolę 
visam paskesniam gyvenimui »4.

Ekskursija po Lietuvą

1904 m. romantiškai savo tėvyne susižavėjęs gimnazistas kartu 
su keturiais draugais pėsčias apkeliavo žymią dalį Lietuvos. Tai 
buvo trys metai po pasirodymo Pečkauskaitės novelės Viktutė, 
kurią be abejonės visi buvo skaitę. Kurtuvėnuose jie aplankė Povilą 
Višinskį, kuris Petkevičaitę buvo paraginęs rašyti lietuviškai ir

3 Tą anekdotą pasakoja Stasio brolis Algirdas (Ateitis, Brooklyn, 1951, 
9 nr., 249 psl.).

4 Ateitis, Kaunas, 1929, 5-6 nr., 249 psl.
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Viktutės autorei išrūpinęs stipendiją Šveicarijon. Apie Kaltinėnus 
ekskursantai apžiūrėjo Baublį, Kražiuose susimąstė ties kazokų 
išniekinta bažnyčia. Toliau jie nuvyko į Šatrijos kalną, užsuko pas 
archeologą Tadą Daugirdą ir per Kauną pasiekė — jau traukiniu — 
Vilnių bei Trakus. «Per šitą ekskursiją turėjau progos įsitikinti, 
kiek [jos ] naudingos : ir sveikatos, ir aktyvo auklėjimo, ir išsilavi
nimo, ir krašto pažinimo bei jo meilės atžvilgiu » 5.

1905 m. Stasys gavo brandos atestatą ir dėl to į tuomet Šiaulių 
apylinkėje įvykusią tautiečių gegužinę važiavo «jau be baimės. 
Gegužinė buvo susieta su Lietuvos klausimo svarstymu. Nepriklau
somosios Lietuvos perspektyvos jau buvo numatomos. Atsimenu 
kan. Tumo, inž. St. Kairio ir Sirutavičiaus kalbas » 6. Rudenį va
žiavo į Maskvą.

Hello

Ten išvyko ne tik tautiškai apsisprendęs, bet ir religiškai įsi
sąmoninęs, nes dar spausdamas gimnazijos suolą, buvo susipažinęs 
su prancūzų rašytojo Ernesto Hello (1828-1885) veikalais, kuriuose 
autorius iškėlė krikščionybės reikšmę asmenybės formavime. Su 
Hello gimnazistas susitiko savo «šeimos akademijoje», kurion su
plaukė į lenkų kalbą išversti vakarų katalikų veikalai, kurių tarpe ir 
pasitaikė Hello studija Filozofia i ateizm.

Mokinys buvo sužavėtas tuo minčių bei stilistikos meisteriu. 
Tai buvo pirma jo religiškai-filosofiškoji meilė, kuri jaudino jo širdį 
ir protą. Entuziastiškai jis reiškė J. J. R. žodžiais, vėliau Romuvoje 
išspausdintais, savo jausmus tam «silpnam, tiesiog sergančiam ir 
pasmerktam jaunatvėje mirti vyrui», kuris buvo « smulkus, negra
žus », ir kurio «pavydalas nenormalus ». Jis žavėjosi spindinčiomis 
jo savybėmis — «absoliuto pajautimu, nenuveikiamu nelygstamo
sios tiesos troškimu » bei pasiryžimu atsiekti bedugnės galą ir skrieti 
beribėn 7. « Su šituo didžiuoju rašytoju », — taip vėliau rašė Fri
burge mokslus baigęs mūsų filosofas, — esame susidraugavę dvasiniu 
savo darbu ir prie jo nuolatos grįšime statant plačius pasaulėžvalgos 
rūmus »8.

Šitas religiškai bei filosofiškai nuteiktas kultūrininkas, kuriame 
Stasys dėl pažiūrų panašumo, dėl siekiamos profesijos ir net dėl

5 Ten pat, 251 psl.
8 Ten pat, 252 psl.
7 Romuva, Kaunas, 1921, I, 81 ir 85 psl.
8 Ten pat, I, 78 psl. — Apie Hello žr. veikalus P. Fernesolle (1943), 

S. Fumet (21945) ir Angwerd (Fribourg 1947). Žymėtinas taip pat J. Gir
niaus straipsnelis Lietuvių Enciklopedijoje (1956, VIII, 182 psl.).
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savo išvaizdos bei fiziškų negalavimų įžiūrėjo patį save, lydėjo jau
nąjį studentą Maskvon, kur jis, — kaip ir jo adoruojamasis Hello, 
jo gyvenimo pavyzdys, pirmas jo mintyjimo bei stiliaus mokytojas,
— ėmėsi studijuoti teisę.

3. Vladimiras Solovjovas

Teisių mokslų studentas

Maskva Šalkauskis visokeriopai nusivylė. Pirmiausia savo stu
dijomis, nes teisių bei ekonomijos mokslai jam nebuvo prie širdies, 
nors universitetas jais buvo garsus, juk iš 10.000 studentų beveik 
40% juos buvo pasirinkę. Nepatiko jam ir tie vidaus politikos sukelti 
neramumai su profesorių atleidimais ir studentų šalinimais. Stasys 
to universiteto studentu buvo nuo 1905 m. rudens iki 1911 m. sausio 
mėnesio, tačiau pastoviai Maskvoje tegyveno iki 1908 m. pavasario,
o nuo tų laikų iki baigimo 1911 m. Turkestane, kurio sausame, šil
tame klimate jis gynėsi nuo džiovos.

Maskvos universiteto dvasia

Nemiela jam buvo toji Aukštoji Mokykla ir dėl joje įsigalėjusios 
ateistinės bei nihilistinės dvasios, apie kurią Petras R. [Radzevi
čius ? ] tuomet rašė Ateityje : « Garsusis Būchneris su savo „ Kraft 
und Stoff ” buvo visai plačiai išsiplatinęs Rusijos inteligentijoje, 
ypač gi studentijoje. Jisai nustūmęs krikščionybės idealą, jau ne
pastatė vietoje [jo ] nič nieko » 9. Šioje atmosferoje, kurioje vyravo 
Renano bei Strausso skepticizmas, Vogto, Moleschotto bei Büchne
rio materializmas, Comte’o bei Spencerio pozityvizmas, Darvino 
evoliucionizmas ir panašūs nekritiškai iš vakarų perimti -izmai, 
Hello dvasia persiėmęs Šalkauskis negalėjo kvėpuoti. Tas jį tik 
paskatino trauktis toliau į mistiškesnius rytus.

Trečią musivylimą jis patyrė iš savo komilitonų tautiečių, kurie 
beveik visi buvo pasidavę tam iš vakarų perimtam «paskutiniam 
mokslo žodžiui», prieš kurį jų paviršutiniškai suprastas katekizmas 
nepajėgė atsispirti. Tiesa, Stasys įstojo į apie 40 narių skaitančią 
Lietuvių Studentų Draugiją ir joje net kurį laiką sekretoriavo, tačiau 
jis nepaslėpė savo nepasitenkinimo. Jis 1907 ir 1908 metais skaitė

9 Ateitis, Kaunas, 1912, 243-245 psl. — To straipsnelio autorius itiki- 
miausia buvo Petras Radzevičius, kuris Nepriklausomybės laikais tapo vienu 
Darbo Federacijos vadu.
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du referatus, kuriuose — kaip jis išsireiškė — « dariau bendrą lietu
vių studentų nusistatymo ir idealų kritiką »10.

Pažintis su Solovjovu

Bet visus tuos šešėlius nubaidė toji idėjų saulė, kuri jam čia 
Maskvoje užtekėjo — Vladimiras Solovjovas (1853-1900). Šis, vie
nas iš stipriausių dvasios vyrų rusuose, buvo kilęs iš tikinčios orto
doksų šeimos. Bet jis mokėjo plačiau pasižvalgyti — jam dėlto ir 
katalikybė tapo tokia artima, kad jis 1896 m. — formaliai neišsto
jęs iš savo bažnyčios — priėmė katalikybę, kuo norėjo bent asmeniš
kai atstatyti senąją krikščionių vienybę 11. Įžvalgioji Solovjovo dva
sia skverbėsi už regimybės ribų, nes ji trokšte buvo ištroškusi amžino 
pirmavaizdžio. Mistiškieji jo polėkiai jj nešė į gilumas ir į aukštybes, 
kurių ir stipriausias protas nepasieks. Tuo Solovjovas yra, tartum, 
rusuose atgimęs Platonas. Tačiau nesitenkindamas tokiu veržimusi
i beribes, šis religiškasis filosofas savo regėjimus pritaikė ir žemės 
kelionei, kuo tikėjosi galis sukilninti ir žmogišką mūsų buitį. Šal
kauskis iškart susižavėjo tąja meilinga, apoloniškai giedria asme
nybe.

Solovjovui atminti draugija

Kadangi jos misijai tęsti Maskvoje buvo susikūrusi Religinė- 
Filosofinė Vladimiro Solovjovo atminimo Draugija, «kurioje susiėjo 
rusų inteligentai, bandę derinti krikščioniškąją pasaulėžiūrą su po
litiniu ir socialiniu radikalizmu », naujasis sekėjas ir ja susidomėjo. 
Jos veikėjai leido žurnalą Živaja Žizn, kuris buvo vedamas socialinės 
christianizacijos linkme. « Visa tai man buvo ir nauja ir sykiu gerai 
atitiko mano dvasinius pareikalavimus. Ir nors aš, katalikas, buvau 
atsidūręs tarp rusų pravoslavų, bet radau jų tarpe ne tik palankų 
priėmimą »12.

Šalkauskis sutinka Dovydaitį

Suprantama, kad jaunas mūsų filosofas, Hello užvestas ant 
kelio ir Solovjovo paskatintas aktingam žygiui, nebegalėjo atlaidžiai 
žiūrėti į ideologinius savo studijuojančių tautiečių klystkelius. Ieško

10 Atsakymas pro f. Pr. Dovydaičiui: Ateitis, Kaunas, 1936, 476 psl.
11 Apie Solovjovą skaitytini ypač šie veikalai : Fr. Steppuhno (Leipzig,

1910), M. d’Herbigny SJ (Paris, 1911), Yl. Šilkarskio (Kaunas, 1932), 
D. Stremooukhoffo (Strasbourg, 1935), Fr. Muckermantno SJ (Olten, 1945).

12 Atsakymas Dovydaičiui: Ateitis, Kaunas, 1936, 475-476 psl.
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damas bendraminčių, jis sutiko panašiai nusistačiusi Praną Dovy
daitį (1886-1943 ?)13. Įsitikinęs, kad tikėjimas ir mokslas nėra viena 
kitai prieštaraujančios sritys, šis iš Suvalkijos girių čion atsikraustęs 
teisių ir istorijos-filologijos fakultetų studentas buvo pasiryžęs įrodyti 
abiejų suteikiamumą.

Šalkauskis rašo į « Ateitį »

Lygiai nusistačiusi inteligentų grupė jau 1909 m. spalių mėnesį 
Kaune buvo sudariusi komisiją, kuri svarstė vienminčių sutelkimą 
į vieną organizaciją. Kitais metais ten pat pasirodė ir rašytinė jų 
minčių reiškėją, įvardinta Ateitis, o nuo 1911 m. vasario mėnesio 
imta ją spausdinti. Jos leidėjas buvo Draugijos redaktorius kun. Dam
brauskas-Jakštas. Redaguodamas Ateitį, ano žurnalo priedą, Dovy
daitis pasidarė tikras Ateitininkų šauklys ir teikėjas. Galima tad 
suprasti, kad nors Šalkauskis ir Dovydaitis buvo kilę iš visai skir
tingų sluoksnių, burmistro ir gydytojo sūnus kaimietį greitai suprato. 
Dėl to redaktorius Pranas savo vienmintį ne tik ragino rašyti Atei
čiai, bet dar vykti į Dorpatą (Tartu), kad tenykščių studentų lietu
vių tarpe verbuotų naujų ateitininkų. Atsiliepdamas į pirmą pusę 
šio kvietimo kolega Stasys 1911 m. atidavė Ateities redaktoriui 
vieną iš Hello verstą straipsnelį ir lenkų jaunuomenės laikraščio 
Žarzewie recenziją.

Į Dorpatą važiuoti paragintasis tačiau negalėjo, nes nuo 1908 m. 
gyvendamas Samarkande, jis su tautiečiais asmeniškų ryšių mažai 
turėjo. Sulaikė jį ir jo pareigos kaip prisiekusio advokato padėjėjo 
ir juriskonsulto viename komercijos banke. Dėl to Ateitis tik 1913 m. 
tegalėjo spausdinti po vieną iš Hello ir iš Solovjovo, jo «minčių 
vadovų »14, paruoštų vertimų. Teisininko darbas, sulaikąs jį nuo jam 
svarbesnio ideologinio išsiaiškinimo, jam nemielas buvo dar ir tuo, 
kad jį rišo su tomis pačiomis suktybėmis, kurios kadaise dar Hello 
buvo privertusios atsisveikinti su tokia slidžia profesija. Jam rū
pėjo, kaip ir Solovjovui, kurį dabar laikė — net labiau negu Hello
— pirmavaizdžiu to, kuo pats norėjo tapti, pasikelti į dvasios auk
štybes ir skaidrioje idėjai šviesoje spręsti esminius gyvenimo klausi
mus. Tuo metu jam pirmoje vietoje rūpėjo problema, kaip Bažnyčia 
ir kultūra tarpusavy turėtų santykiauti. Tąja tema parašytą, stipriai

13 Apie Dovydaiti žr. Lietuviškoji Enciklopedija, Kaunas, 1937, VI t.,
1327-1331 psl. — S. Sužiedėlio straipsnį Lietuvių Enciklopedijoje, S. Boston, 
1955, V t., 141-144 psl. — Autoriaus straipsnį, tilpusi 1958 Aiduose (Brooklyn, 
N. Y.), 2 nr.

14 Atsakymas Dovydaičiui 478 psl.
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solovjoviškai nudažytą studiją jis nusiuntė Dambrauskui-Jakštui, 
kuris ją atspausdino 1913 ir 1914 metais išėjusiuose Draugijos nume
riuose.

Vakaruosna

Šis rašinys ne tik išgarsino filosofiškai nuteiktąjį teisininką 
(bei ekonomistą) lietuvių katalikų tarpe, bet dar padėjo jam per 
Draugijos redaktorių išrūpinti Motinėlės stipendiją, kuria prieš de
šimt metų jau buvo pasinaudojusi Marija Pečkauskaitė, studijuoda
ma Zūriche ir Friburge pas Fr. W. Foersterį ir kitus įžymius peda
gogus. Ši parama Šalkauskiui padėjo vykti į vakarus, kur jau nuo 
seniai norėjo studijuoti filosofiją. Tokiu būdu jis paliko — lygiai 
taip kaip Hello buvo palikęs teisę ir Solovjovas fiziką su matema
tika — savo nemėgiamą darbą banke ir teisme, kad galėtų išimtinai 
pasišvęsti filosofijai, kuri jį, it koks galingas magnetas, traukte pri
traukė.

4. Šventas Tomas Akvinietis
Kelionė į Vakarus

Naujų dvasios horizontų jieškotojas per Petrapilį ir Suomiją 
vyko į Švediją, kur Stokholme sutiko kun. J. Tumą ir iš Amerikos 
atkeliavusį d-rą Joną Šliupą. « Tas — taip pasakoja Pakštas — tuoj 
praneša Amerikos lietuvių laikraščiams radęs būsimam Lietuvos 
universitetui filosofijos profesorių. Dar neišėjusį filosofijos fakulteto 
Šalkauskį jau įtraukia į profesorių sąrašą, nes ir be diplomo jo pro
tas jau stipriai švietė »15. Toliau kelionė, kuri šioje zonoje karo metu 
buvo gana pavojinga, ėjo per Norvegiją ir Angliją į Prancūziją, Hello 
tėvynę, ir iš ten pagaliau į neutraliąją Šveicariją. Dabar ir jis tuose 
Vakaruose, kur ir Solovjovas buvo praplėtęs savo žinių ratą, pra
turtinęs savo patyrimų aruodą.

Vakarų neoskolastika

Šalkauskis, kuris dabar ėjo trisdešimt pirmus metus, atvyko itin 
reikšmingame laikotarpyje, nes nūnai dvasios mokslai čia ėmė kra
tytis tų -izmų, užkrėtusių iš čia ir rytų Europos universitetus. Tvir
tinimai kaip šie — Der Mensch ist, was er isst, Be fosforo nėra min
čių arba Veritas — temporis filia pamažu nustojo savo užkerėjančios

15 Aidai, Brooklyn, N. Y., 1957, 5 nr., 194 psl.
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galios. Fechneris kvietė prieš šitą Nachtansicht statyti tikrą Tagan- 
sicht. Katalikų tarpe šioji iškilo neoskolastikos pavidalu iš krikščio
niško aristotelizmo, kuris ypačiai Louvaine ir Friburge buvo atgai
vinamas. Pirmame tarp kitų Šultė, Kuraitis ir Reinys buvo įsigilinę 
į atnaujinamąjį tomizmą, antrame, pavyzdžiui, Matulevičius, Būčys 
ir Maironis, o dabar Šalkauskio asmenyje atvyko pirmas pasaulietis, 
kuris ketino specialiai atsiduoti filosofijai.

Šalkauskis — rytietis

Rytai mūsų jaunam mąstytojui buvo davę tiek, kad jis ir be 
vakarų būtų galėjęs apsieiti. Jau vienas Solovjovas galėjo tuomet 
patenkinti jo dvasios troškimus. Vykdamas tad į Vakarus, Šal
kauskis nebėgo nuo Rytų ir dabar nemanė juos iš savęs išgyvendinti. 
Bet ir norėdamas, to nebūtų pasiekęs, nes sielos gelmėse jis labiau 
buvo rytietis. Tą jo — tartum įgimtąjį — rytietiškumą dar buvo 
pabrėžęs slavofiliškas Maskvos klimatas, kurio jis pilnai negalėjo 
išvengti, kaip anksčiau jo nebuvo išvengęs nei jo sekamas Solovjo
vas. Slavų mistikai, jų visžmogiškam jausmingumui bei jų kosmiš
kiems polėkiams, kaip juos, be Solovjovo, įkūnijo Šalkauskio taip 
pat didžiai vertinamasis Mickevičius, sunku buvo atsispirti. Tačiau 
jaunas mūsų filosofas nenorėjo būti vienašališkas, jis norėjo siekti 
universalumo ir dėlto Vakaruose ieškojo papildymo bei atbaigtumo. 
Taigi jis nevyko vakaruosna išmaldos prašyti ; bet iš kitos pusės 
nemanė ignoruoti tų filosofijos vertenybių, kuriomis Vakarai galėjo 
didžiuotis.

Šalkauskis ir tomizmas

Suprantama, kad vos nuo Indijos pasienių atvykęs ir iš savo pla
toniškai solovjoviško pasaulio neišžengęs Šalkauskis ne tuojau pajėgė 
tinkamai įvertinti iš vidurinių amžių atkeltą Šv. Tomo Akviniečio 
ir kitų tomistų filosofiją. Jis net Lithuanijos studentams skaitomais 
referatais pasisakė prieš neoskolastiką, nukreipiančią mūsų žvilgsnį 
nuo mistiškų aukštybių į fiziškai jaučiamą realybę. Tas pasisukimas 
iš transcendentinės beribės į apčiuopiamai patiriamąją tikrovę, nuo 
lakios intuicijos į logišką protavimą, nuo vizijų į griežtai apibūdintas 
sąvokas — visa tai gerokai sukrėtė mūsų mąstytojo solovjoviškumą. 
Tačiau jo tai nepalaužė, nes mintis, kad idėjos nebeturėtų mums 
šviesti iš aukštybių, o veikti mus iš tų formų, su kuriomis tomizmas 
jas sutapdino jam liko svetima.

Dėlto Platonas su Solovjovu ir toliau vyravo jo galvosenoje, 
kurią nūnai ne vienu bruožu reikšmingai nuspalvino ir kadaise kai
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myninėje Lozanoje dėstęs Mickevičius. Tačiau mokslinio objektin- 
gumo dėlei nenorėdamas užkirsti sau kelią į universalumą, jis sten
gėsi suprasti ir Aristotelį su Šv. Tomu Akviniečiu, kurie, simpatingų 
jam Tėvų Domininkonų atstovaujami — prisiminkime tik T. de Mun- 
nincką — jį juo toliau juo stipriau veikė.

5. Lietuvio dovana vakarams

Šalkauskio disertacija apie Solovjovą

Juo labiau Šalkauskis įsigilino į jam iš esmės svetimą neosko
lastiką, juo stipriau jis įsitikino, kad Vakarų filosofija yra reikalinga 
Rytų išminties. Dėlto nenorėjo pasitraukti rytuosna, nesupažindinęs 
okcidentalinį pasaulį su jų dvasios turtais. Kadangi jo manymu nie
kas taip tobulai neatstovavo tai dvasiai kaip Solovjovas, jis pasi
ryžo vakarams atskleisti Vladimiro Sergejevičo idėjas. Žinodamas, 
kad okcidentas apie jo « minties vadą » tebuvo girdėjęs beveik vien 
iš Usnadsės ir Stepuno 1909 ir 1910 metais vokiečių kalba išleistų 
studijų, kuriuos 1911 m. dar papildė M. d’Herbigny S. J. veikalas 
Soloviev, un Newmnan russe, Šalkauskis nusprendė šitą «rusiškąjį 
Newmaną» plačiau perstatyti. Tam tikslui jis paskatino visą eilę 
studijuojančių tautiečių atidengti po aspektą to minčių galiūno. 
Duodamas pavyzdį, pats pirmas pradėjo rašyti apie L'Ame du monde 
dans la philosophie de Vladimir Soloviev. Šitas veikalas parodo, kiek 
autorius buvo įsigilinęs į šio filosofo pasaulį, bet kartu ir paliudija, 
kaip stipriai jį tuomet buvo paveikusi neoskolastika, nes Solovjovo 
tezes vertino gryno tomizmo šviesoje.

Vladimiro Sergejevičo pažiūra apie « pasaulio sielą » nėra nauja, 
nes ją jau buvo iškėlę Indijos filosofai, Platonas, Bruno, Schellingas 
ir kiti. Ji esanti — anot jų — neasmeninė dvasinė jėga, iš kurios 
viskas teka ir į kurią vėl viskas sugrįžta. Net žmogaus siela plau
kianti iš tos bendros pasaulio sielos. Solovjovas perėmė šią pažiūrą, 
formuluodamas ją šitaip : « Kaip visos dieviškos jėgos sudaro vispu
sišką, absoliučiai universalinį bei individualinį organizmą gyvojo 
Logoso, taip ir visi žmogiškieji elementai sudaro tokį pat organizmą
— viršžmogišką organizmą, kuris yra amžinasis Dievo kūnas ir 
amžina pasaulio siela »16.

Pasinaudodamas tomizmo argumentais, Šalkauskis atmeta šią 
mintį, nes laiko ją tam tikro metafiziško monizmo rūšimi, savotišku

16 B. Schultze, Russische Denker, Wien, 1950, 261 psl.
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antropomorfizmu. « Pasaulio sielos » sąvoką telaiko viena poetiškai 
nuteiktojo Solovjovo metafora — « ce ne peut être rien qu’une méta
phore »17.

Ta proga Šalkauskis iš viso iškelia Solovjovo silpnybes. Jis esąs 
daugiau poetas negu mintytojas, daugiau vizionierius negu filoso
fas — « Qu’est-ce que l ame du monde sinon une fixation de quelque 
vision mystique ? »18. Rusas dėl to šovęs pro šalį tiesos, kurią jis 
būtų galėjęs pasiekti, kad jis neatsistojęs ant tomistinio pagrindo. 
« Solovjovas to nepadarė ir dėl to savo tikslo nepasiekė »19. Amicus 
Plato, sed magis arnica veritas.

Paraginti savo uolaus šauklio, dar kiti septyni lietuviai atskleidė 
Solovjovo idėjų pasaulį, kuo Vakarai pirmą kartą plačiau buvo 
supažindinti su žymiausiu rusų filosofu.

Šalkauskis pasiliko rytietis

Nors Šalkauskis pripažino ir neoskolastiką ir jos dvasioje net 
kritikavo numylėtąjį Solovjovą, jis visdėlto savo galvosenoje nepa
sidarė vakariečiu. Dėlto Maceina teisingai galėjo apibūdinti savo 
mokytojo filosofiją šiais žodžiais : « Aristotelizmo yra tik griaučiai : 
Pažinimo teorija tik yra aristoteliška, o visa metafizika yra perdėm 
platoniška. Juk centrinė idėja Šalkauskio mąstyme yra pirmavaiz
džių buvimas ir jų santykis su tikrove. O tai kaip tik yra Platono 
mokslas, kurį Aristotelis sąmoningai neigė ».

Mūsų mintytojas, žinoma, vertino regimąjį pasaulį kaip tikrą 
faktų aruodą, vertino ir proto bei logikos reikšmę ir pabrėžė sąvokų 
svarbumą bei sistemos sustatymą. Bet kokiame laipsnyje jis vis
dėlto pasiliko rytietis, parodo jo noras, baigus studijas Friburge 
tuoj vykti — kaip savo laiku ir Solovjovas taip geidė daryti — į 
Indiją, kurios išmintis jį traukte traukė.

6. Lietuvis tarp Rytų ir Vakarų

Mūsų politikai nuolatos sau statė klausimą : Kokia vieta tenka 
atnaujintai Lietuvos valstyvei tarp rusų bei lenkų iš vienos pusės 
ir vokiečių iš kitos ? Kaip mums, esantiems tokioje pavojingoje geo
politinėje padėtyje tarp visų tų tautų, laisvai išsibalansuoti ?

17 St. Šalkauskis, L’Ame du monde, 117 psl.
18 Ten pat, 119 psl.
19 Ten pat, 121 psl.



188 J. ERETAS 14*

Tuos klausimus sau statė ir mūsų filosofas. Jis suprato, kad 
tautai neužtenka būti laisvai ir turėti savo valstybę, ji turėtų dar 
žinoti, kam ta laisvė ir toji politinė egzistencija privalo tarnauti. 
Taigi, jis kasė gilesnius šulinius. Išgyvenęs apie dešimt metų Mask
voje bei azijatiškuose rytuose ir paskui persikėlęs į jiems taip prie
šingus europietiškus vakarus, jis klausė savęs : Koks kultūrinis už
davinys tenka į tų dviejų pasaulių tarpą įspraustiems lietuviams ? 
Rytuose — slavai, vakaruose — germanai. Rytuose — bizantiniška 
dvasia, vakaruose — romėniška. Rytuose — ortodoksija, vakaruose
— katalikybė su protestantizmu. Ar mes priklausome prie vienų 
ar kitų, o gal mums — viduryje esantiems — tenka ypatingas užda
vinys ?

Lietuvių sintezė

Į tuos klausimus Šalkauskis bandė atsakyti savo 1919 m. Žene
voje išspausdintoje knygoje Sur les confins de deux mondes. Essai 
synthétique sur le problème de la civilisation nationale en Lithuanie. 
Anot autoriaus, lietuviškos dvasios dirva esą senovės rytai, nes 
pirmąją savo valstybę lietuviai sukūrę pagal graikiškai rusišką kon
cepciją. Paskui per lenkus bei vokiečius atėjusi lotynų galvosena 
ir su ja ir vakarų individualizmas. Dabar prasidedąs trečiasis laiko
tarpis, kuris iš rytietiškos tezės bei vakarietiškos antitezės sukursiąs 
naujosios Lietuvos sintezę. Ją išdirbti esąs naujųjų tautos kartų 
uždavinys20.

Prie šitos — tautos pašaukimo — problemos Šalkauskį dar 
paskatino pavyzdys Šveicarijos, kurioje jis tuomet gyveno, kaip ir 
pažintis su filosofijos profesorium de Munninck, belgu. Autorius iš 
šveicarų bei belgų, gyvenančių taip pat ant dviejų pasaulių slenksčio, 
išveda lietuviams paralelę, kuri betgi daugeliu atžvilgių netinka. 
Tinka ji iškėlimu fakto, kad ir mažos tautos gali didelius darbus 
nudirbti. Vardan tos tiesos autorius tad ir kreipėsi « visa savo įti
kinimo galia į visą civilizuotąjį pasaulį su šauksmu », kuris šiandien 
dar aktualesnis negu tuomet : « Jeigu jums [pasaulio galiūnams] rūpi 
kultūra ir teisingumas, jūs globosite šią tautą, kuri turi teisę į jūsų 
pagalbą » 21.

20 Pavyzdį šitai schemai Šalkauskis bus perėmęs iš Solovjovo, panašią, 
schemą išdirbusio rusų paskirčiai aiškinti. Plg. K. Trukanas, Die Oeschichts-
phitosophie Wl. S. Solovjeffs, Mūnster, 1924.

21 Sur les confins de deux mondes, 267 psl.
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Vienintelis istoriosofijos veikalas

Tuo savo veikalu mūsų mąstytojas atitraukė jaunus mūsų inte
ligentus nuo grynai geopolitinio galvojimo ir planavimo siauruose 
Pabaltijo rėmuose ir išvedė juos į Europos platybes, kur rodė jiems 
žavingą uždavinį, kuo busimoji jų kultūrinė veikla įgavo savo 
prasmę ir tikslą. Priaugančioji inteligentija neliko abejinga tokiai 
užburiančiai misijai. «Tokios mandrios knygos» — taip vėliau 
atsiliepė tuomet taipgi įelektrintas Pakštas — «apie lietuvių civi
lizacijos problemą iš viso niekas niekur ir neparašė »22. Jos pasiro
dymas tiesiog spirgino neužsnūdusius protus.

Džiaugsmas dėl tokio pagaunančio atidengimo savo tautinės 
paskirties buvo toks nuoširdus, kad tuomet kritiškų balsų nebuvo 
girdėti. Tik žymiai vėliau, politiškos statybos karščiui atslūgus, 
pasireiškė skepticizmas. Bet nors ir Gobis, Maceina ir kiti atidengė 
silpnąją jų mokytojo koncepcijos pusę, tačiau kito tos rūšies veikalo 
dėl laiko stokos nebuvo sukurta. Tokiu būdu ši Šalkauskio istorio
sofija Nepriklausomybės laikais ir liko vienintelis mėginimas giliau 
įprasminti tautos egzistenciją ir jos veiklą.

7. « Likimo žvaigždė »

Bet tokiai statybai, kokią Šalkauskis numatė 1916-1919 metais, 
reikėjo ir statytojų. Čia ir kilo jame sprendžiamai pašaukimo klau
simas, nes jis turėjo išsiaiškinti, kokiais darbais galėtų tarnauti savo 
tėvynei.

Jis jautė, kad iš prigimties yra mintytojas ir dėlto suprato, 
jog jam skirta užkopti į aukštybes, kuriose gimsta amžinosios idėjos, 
kur pajėgtų apžvelgti visumą, suvokti esmę. Jis įsitikino, kad jis 
pašauktas minčių karalystėje išdirbti ištisą pasaulėžiūrą, kuri it 
švyturys rodytų kelią visiems besiblaškantiems kasdienybės smulk
menose. Savo vizijose jis matė save lietuvių tarpe toje pačioje vie
toje, kurią graikuose buvo užėmęs Platonas, prancūzuose Descartes, 
prūsuose Kantas, rusuose Solovjovas.

Jo pašaukimas

Bet kartu Šalkauskis ir suprato, jog neužtenka išaiškinti idėjas 
ir sustatyti jas į privalomą mums pasaulėžvalgą, bet kad reikia ir 
įgyvendintojų ir tuo pat jiems paruošti auklėtojų. Taigi reikia —

22 Aidai, 1957, 5 nr., 202 psl.
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kaip jis pasisakė viename 1918 m. kun. Tumui iš Friburgo į Stokhol
mą siųstame laiške 23 — « pritaikinti visą mūsų auklėjimą prie aukšto 
tautos idealo» (532p.). Kad geriau suvoktų to auklėjimo tiesas, 
jis drauge su filosofija eina čia ir pedagogikos mokslą.

Būdamas tikras mesijanistas, jis dar čia pat Friburge ėmė 
verbuoti sekėjus ir su džiaugsmu galėjo kun. Tumui pranešti: 
« Gangreit visi [studentai lietuviai] dega karštu noru tarnauti savo 
tėvynėje pedagogikos srityje ... ir širdys auga, tai matant» (531- 
532 p.).

Supratęs tad, kad jo gyvenimo uždavinys, jo pašaukimas bus
— kaip jis išpažino dar kitame Tumui parašytame laiške — ugdyti 
«tautini auklėjimą per filosofiją» (535 p.), Šalkauskis į tėvynę išsi
ruošė kaip pedagogiškas jos filosofas ir filosofiškas jos pedagogas. 
Tai supratus, jam beliko «palaiminti savo likimo žvaigždę» (531 p.), 
kuri toliau lydės jo žingsnius ir kelius.

Jo vedamosios idėjos

Vedamosios idėjos visuose jo darbuose bus lietuvybė, krikščio
nybė ir demokratybė, apie kurias jis štai kaip išsitardavo : Mes 
turime išauklėti tokį lietuvį, kuris džiaugsmingai prisipažins prie 
savo tautos. Naujoji lietuvybė atsikratys žemesnybės jausmo, užval
dančio šiandien dar daugelį mūsų tautiečių. Bet iš kitos pusės lietu
vis nebus nacionalistas, kadangi žino, kad nėra «išrinktų tautų ».
— Būdami dėkingi mūsų veikėjams, paruošusiems 19-me šimtmetyje 
kelią tautiniam atgimimui, turime visdėlto pabrėžti, kad jie užak
centavo tik vieną tikro renesanso pusę. Mums gi reikia tikro lietu
vio, tokio, kuris ir religiškai būtų atgimęs. Dėlto krikščionybė vėl 
atgims mūsų širdyse. — Jos įkvėpti mes sugebėsime ir tinkamai 
nustatyti savo santykius su artimu. Mes gerbsime kiekvieną, kuris 
yra vertas mūsų pagarbos, ir dėl to viešajame gyvenime visi dori 
piliečiai galės darbuotis pagal savo gabumus. Taigi demokratybė yra 
trečias stulpas, į kurį atsirems mūsų pasaulėžiūra ir visas mūsų 
veikimas.

8. Romuvietis

Apžvelgęs retas mūsų auklėtojų eiles, Šalkauskis tuoj suprato, 
kad jas reikia neatidėliojant padidinti. Tačiau iš kur gauti nauju

23 Mūsų Senovė, Tilžė, 1932, 527-533 psl.



17* ŠALKAUSKIS IDĖJŲ KELIAIS 191

pedagogų, kurių nelaimingoji tautos praeitis nebuvo leidusi laiku 
paruošti ? Atsakymą susilaukė iš Amerikos romuviečiu.

1917 metais Brooklyne buvo įkurta « Romuvos » Draugija, kuria 
keli patriotai norėjo sudominti jautresnius tautiečius busimosios 
Lietuvos sukilninimu. Šitomis pastangomis, Pakšto perkeltomis į 
Friburgą, susidomėjo ir iš rytų atvykęs Šalkauskis. Pasekmė buvo 
ta, kad 1919 metų vasario mėnesį tame mieste buvo sudaryta romu
viečių kuopelė. Vardas buvo giliai prasmingas. «Kiekviena tauta 
turi savo gelmėse šventąją vietą, kur dega jos amžinoji ugnis » — 
aiškina romuviečiu tapęs mūsų filosofas. — «Lietuvių tauta savo 
šventąją vietą yra praminusi Romuvos vardu. Tasai vardas rasi 
geriausiai apreiškia tautinės mūsų civilizacijos esmę : todėl jįjį ren
kamės obalsiu, besiryždami sukurti iš tautinės mūsų dvasios pil
nutinio gyvenimo ugnį » 24.

Romuviečio nepasisekimas

Sugrįžęs 1920 m. į savo tėvynę, Šalkauskis įkūrė mūsų ameri
kiečių lėšomis Romuvos žurnalą, kurio pirmas numeris išėjo

1921 m. balandžio mėnesyje. Sąjūdžio idealą jis ten nušvietė šitaip : 
«Idealas yra pilnutinis, t. y. toks, kuris, jungdamas ir prigimties 
ir malonės veiksnius, derina sutartinėje prigimtį, kultūrą ir reli
giją » 25.

Kartu su žurnalo leidimu ėjo ir rūpinimasis įkurti kolegiją. 
Mat, mūsų filosofas norėjo ant Nemuno kranto prie Raudondvario 
statyti pavyzdinę gimnaziją, kuri turėjo išauklėti busimąjį elitą. 
Raudondvaris ilgainiui turėjo tapti mūsų Oxfordu, mūsų Cambrid
ge’u. Savo planus išdėstė prezidentui Smetonai, vėliau ir Stulgin
skiui, taip pat ir švietimo vadovybei. Pritarimo netrūko, tačiau 
ryžties nebuvo, ir dėl to Lietuva savo « Oxfordo » nesulaukė26. Žur
nalo 1922 m. rugsėjo mėnesyje dar išėjo vienas numeris, o paskui 
leidimas dėl ėmėjų bei pinigų stokos turėjo būti nutrauktas. Ir viltis 
kuopelių pagalba įsigalėti neišsipildė, nes katalikų šviesuomenėje 
šalia « Ateities iš Maskvos » nebuvo vietos « Romuvai iš Brooklyno ». 
Šitaip vyriausiasis romuvietis liko vienas su savo užsimojimu išug
dyti romuvietiškas asmenybes, kurios apreikštų «pilnutinio gyve
nimo idealą tautinės individualybės lytyse » ir tarp rytų ir vakarų 
sukurtų «visuotinąją civilizacijos sintezę»27.

21 Romuva, I, 5 psl.
25 Ten pat, I, 15 psl.

26 Vėliau Kaune jo mokinių įkurtoji Marijos Pečkauskaitės vardo gimna
zija norėjo bent iš dalies atstoti romuviečių projektuotąją kolegiją.

27 Romuva, I, 15 psl.
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Šalkauskis į Filosofijos skyrių

Atsidūrus tarp pirmųjų savo vilčių, griuvėsių kaip toliau tėvynei 
padėti ? Jam buvo aišku, kad jis ir ateityje turės kreiptis į dvasin
gesni jaunimą. Bet kur jį rasti ? Kvietimas į mūsų universiteto Filo
sofijos skyrių jam davė atsakymą.

9. Ex CATHEDRA

1922 m. vasario 16d., tautos šventės proga, buvo įkurtas mūsų 
universitetas ir tų pačių metų kovo 24 d. jame įsteigtas Teologijos- 
Filosofijos fakultetas. Šis, kaip rodo vardas, buvo dvilypis, nes vie
name skyriuje apėmė teologijos, kitame humanitarines šakas. Va
dovaują katalikai iškart norėjo sudaryti ištisą Filosofijos-Istorijos 
fakultetą, tačiau specialistų stoka privertė juos pasitenkinti Filo
sofijos skyrium.

Filosofijos skyriaus reikšmė

Šiame kompromise atsispindi visa nelaiminga lietuvių dvasios 
raida 19-ame šimtmetyje, kuriame buvo atsivėręs griovys tarp tikin
čio tautos kamieno ir daugumos jos šviesuomenės. Ir kažin kurlink 
būtų pasisukusi ir pati tauta, jei ne Dovydaitis su savo ateitinin
kiškais vienminčiais, kurie jau nuo 1908 m. Kaune, Louvaine ir dar 
kitur buvo suėję į sąlytį. Inteligentijos krikščioninimas, iš dalies 
taip toli nuo Lietuvos pradėtas, dabar mokslo plotmėje buvo tęsia
mas Filosofijos skyriaus Kaune.

Šalkauskis džiaugėsi tuo naujuoju mokslo židiniu, pasiryžęs 
ugdyti jo atstovaujamą krikščionišką humanizmą. Kokiu pasitikė
jimu iš Friburgo sugrįžęs mokslininkas buvo sutiktas, rodo faktas, 
kad jis dar 1922 m. vasario mėn. 20 d. teologų buvo pakviestas filo
sofijos docentu į jų fakultetą. Prijungus dar Filosofijos skyrių, jis 
tų pačių metų birželio mėn. 9 d. buvo perkeltas kaip ekstraordina
rinis profesorius į naują dalinį, kuriame dėstė filosofiją bei pedago
giką. Sudužus jo romuvietiškoms svajonėms, jis čia nors iš dalies 
rado tai, ko buvo išsiilgęs. Vietoje romuviečių jis dabar išsiauklės 
filosofų, kaip to skyriaus studentai buvo vadinami.

Šalkauskis Filosofijos skyriuje

Jo dviejųi pasaulių nuspalvintas ir dviejų fakultetų praturtintas 
išsilavinimas, jo dėstomųjų mokslų svarba, taurus jo gyvenimas —
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visa tai iškart ji padarė to skyriaus siela ir pažiba. «Jis skaitėsi 
tuomet šviesiausias mokslo autoritetas », — paliudija buvęs jo mo
kinys Ivinskis. Bet tokio autoriteto ir reikėjo, nes skyrius iš pat 
pradžios tiek dešiniųjų, tiek kairiųjų buvo visu įnirtimu puolamas.

10. Ateitininkas

Šalkauskio demokratiškumas

Šalkauskis neapsiriko manydamas, jog per filosofus galės nors 
dalį savo romuvietiškos programos realizuoti, juk Filosofijos sky
riuje jis dėstė rinktiniam būriui. Bet kartu jam buvo aišku, jog 
šiuo keliu jo įtaka plis tik lėtai, jis gi — tikras mesijanistas — dar 
pats norėjo skinti vaisius nuo medžių, kuriuos sodino. Dėlto vis 
silpniau priešinosi prieteliams, raginantiems jį atsistoti ateitininkų 
priešakyje kuo savo idėjoms iškart būtų laimėjęs atsidavusių sekėjų. 
Anksčiau jį nuo tokio žygio buvo sulaikiusi trapi jo sveikata, 
nemėgimas organizatorinių darbų, o labiausia nenoras išstumti iš 
garbingos savo vietos draugą Dovydaitį. Tačiau sujaudintas 1926 m. 
gruodžio mėn 17 dienos įvykių, jis visdėlto pasiryžo.

Mūsų filosofas buvo — kaip jau girdėjome — nuoširdus demo
kratas ir dėlto dažnai tarėsi su kun. Krupavičium, kurį laikė ga
biausiu krikščioniu politiku seimų laikais. Savo politinį Credo jis 
buvo išdėstęs Romuvos Pradmenuose, kur skaitome: «Romuva 
ryžiasi tarnauti tikram demokratizmui, kuris privalo vykdyti tokią 
visuomenės organizaciją, kur jos nariai turėtų daugiausia lygių, 
laisvės ir gerovių, teisių »28. Kitoje vietoje jis dar buvo pabrėžęs : 
« Romuvos įsitikinimu krikščioniškoji politika yra iš pagrindo demo
kratinė politika, nes vien krikščionybė tepajėgia visiškai suderinti 
absoliučią individo vertę su visuomenės autoritetu»29. Būdamas 
ne tik žodžiuose demokratas, Šalkauskis nesutiko su gruodžio 17-tos 
perversmu. Jis negalėjo suprasti, kad dalis katalikų visuomenės 
tam smurtui pritarė ir grupė ateitininkų net aktingai jame dalyvavo. 
Nepasitenkindamas kritika, jis apsisprendė perimti ateitininkų vado
vybę su tikslu juos giliau sąmoninti ir tvirčiau surikiuoti.

Vyriausio ateitininkų vado vietoje

Jo vadovavime galima įžiūrėti tris tarpsnius. Pirmas prasidėjo
1925 m., kai jis savo paskaita apie « Ateitininkų principus bei parei

28 Ten pat, I, 16 psl.
29 Ten pat, I, 18 psl.
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gas» išryškino šio sąjūdžio idealus ir jiems įkūnyti siūlė geresnį, 
federatyvinį susiorganizavimą, kuris 1927 m. Palangos konferenci
joje ir buvo priimtas. Antrasis tęsėsi nuo 1927 iki 1930 metų, per 
kuriuos jis oficialiai nešė vyriausiojo vado naštą. Bet ir ją 1930 m. 
užkrovus ant kitų pečių, Šalkauskis visais saitais liko surištas su 
ateitininkais, kaip paliudija jo 1932 m. — trečiame periode — 
paskelbtas «Atviras laiškas». Tokiu nuo 1925 iki 1932 metų besi
tęsiančiu rūpinimusi Šalkauskis tiesė tiltą nuo Dovydaičio į Pakš
tą : anam padėjo užbaigti, šiam pradėti.

Ateitis — Romuva

Jis ateiitininkijos vado vietoje veikė panašiai kaip kadaise romu
viečių priešakyje. Aišku — ateitininkai dabar jam atstojo romuvie
čius. 1922 m. jis buvo generolas be kariuomenės, o penki metai 
vėliau jis gavo ištisą armiją, kuri leido net kelius žurnalus ir Filo
sofijos skyriaus pavidale turėjo ir savo kolegiją.

Patenkintas tokiu laimikiu, Šalkauskis uoliai ėmėsi savo darbo
— įsąmoninti ir rikiuoti. Dėlto jis Romuvos Pradmenis iš 1921 m. 
nūnai išvystė į pilną ideologiją. Anais metais jis savo idealą buvo 
nupiešęs existentialiter pareikšdamas : « Romuvietis privalo būti kū
nininkas, kultūrininkas ir dvasininkas»30, o dabar jis išsireiškė dau
giau principaliter, išskaičiuodamas tuos keturius ramsčius, kuriais 
remiasi ateitininkija : katalikiškumą, tautiškumą, visuomeniškumą ir 
inteligentiškumą31. Toliau jis pertvarkė ligšiolinę vienlypę sąjungą 
į trilypę federaciją, skatinančią narius prie našesnės veiklos. Tokiu 
būdu jis tikėjosi išugdyti tokį «idėjos riterį», kuris visus sunkumus 
nugalės, nes yra «pažymėtas tuo kryžiaus ženklu, po kuriuo, visuo
met laimima»32. Vadas su šviesia viltimi žiūrėjo į ateitį. Bet ši jį 
iš naujo apvylė ir tuo jam sudavė antrą smūgį. — Kas buvo atsi
tikę ?

Šalkauskis apsivylė ateitininkais

Situaciją mums aiškina 1932 m. jo ateitininkams išleistasis 
«Atviras laiškas», kurį pradeda šiais melancholiškais žodžiais : 
«Praėjo daugiau kaip dvieji metai. Bet ar pastatytieji uždavi
niai yra kiek pastūmėti arčiau realizavimo ? »33. Neigiamai atsaky
damas, jis kaltę meta pirmiausia ateitininkams, kurie, jo manymu, 
« nepakyla aukščiau nesusipratusios bei inercinės masės ». Jis, žino-

30 Ten pat, I, 15 psl.
31 Ateitininkų ideologija, Putnam (Conn.), 1954, 57 psl.
32 Ten pat, 235 psl.
33 Ten pat, 238 psl.
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ma, kaltina ir tas sąlygas, kuriose « neaprėžtos valdžios geidžiantieji 
politikai»34 laiko visą katalikų visuomenę, o ypač jos veikliausiąją 
dalį, inteligentus, it kokiame kalėjime, kas betgi nepilnai pateisina 
menką — jo supratimu — ateitininkų idėjinį išsilavinimą bei silpną 
veikimą. Išvada : « Reikia susiprasti, susiorganizuoti, kurti ir kovo
ti » ir tuo horizontalinę išsiplėtojimo liniją radikaliai pakeisti verti
kalinio augimo linija.

« Žodis tartas. Ar taps jis kūnu ? » Šitame baigiamame klausime 
slepiasi skausminga rezignacija. Šalkauskis, iš tikrųjų, su apkartusia 
širdimi atsisveikina ir su antrąja savo visuomenine pareiga. 1922 m. 
vyriausiam romuviečiui nebuvo pavykę surinkti sekėjų, o dešimt 
metų vėliau vyriausiam ateitininkui nepavyko savo vienminčiams 
pilnai įkvėpti idealo meilę ir drąsą jam pasiaukoti. Kas jam beliko,
— taip jis manė — kaip liūdnai pasitraukti į skeptiško stebėtojo 
kampelį ?

11. Vado-idealisto tragika

Šis nusivylimas plaukia iš amžinos kovos tarp idealo ir tikro
vės. Kadangi mūsų filosofas buvo platoniškos prigimties, augusti
niško nusiteikimo, solovjoviško pasistiebimo, jis pirmavaizdžiams 
davė pirmenybę prieš mus supančią realybę ir laukė, kad žmonės 
savo gyvenimą formuotų pagal juos. Kad tik visi suprastų tikrą 
savo paskirtį, jis be atvangos skelbė idėjų grožį bei išganingą jų 
poveikį į mūsų gyvenimą. Iš tos priežasties jo gvildenamos temos 
beveik visuomet buvo poliarinės, kuris net savo pavadinime paženk
lino šį dvylipumą. Būdinga dėlto kuone visoms temoms tas abu ele
mentus jungiąs «ir ».

Vertikali Šalkauskio linija

Jau pati pirmoji jo studija išspausdinta 1913-14 m., rodo šį 
jo vertikalinį poliarumą — «Bažnyčia ir kultūra». Jis būdingas ir 
romuviečiui — «Krikščioniškoji politika ir gyvenantieji valanda» 
(1921 m.). Jis taipgi charakterizuoja ateitininką — «Memento reika
lai ir principų reikalavimai» (1926 m.) ir išlieka iki paskutinių jo 
viešų pasisakymų — «Jaunimas ir gyvoji dvasia» (1938 m.).

Metams slenkant, tų raštų tonas darėsi vis aštresnis, mat Šal
kauskis užsimerkė prieš faktą, kad gyvenimo galimybės yra labai 
apribotos ir dėlto ir prie geriausių norų nepajėgs idėjų pilnai įkūnyti.

34 Ten pat, 239 psl.
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Jis užmiršo, kad žmonės tėra labai netobuli idealų siekėjai ir perdėm 
nerangūs jų realizatoriai. Nepaisymas šito neužginčijamo fakto jam 
tapo nesibaigiančio skausmo šaltiniu. Bet ar jis galėjo tikėtis ko 
geresnio ? Sokratą privertė nusinuodyti, Platoną išvarė iš miesto, 
o Spinozą iš bendruomenės. Kantui uždraudė liesti reikšmingiausias 
temas ir Čadajevą apskelbė bepročiu. Solovjovui visai užgynė viešai 
prabilti, o Bulgakovą su Berdiajevu, jo sekėjus, išginė iš krašto. 
Akivaizdoje šios nesibaigiančios skriaudžiamųjų eilės ar vienas Šal
kauskis teturėjo teisę būti apsaugotas nuo visų tų nemalonumų, 
nepasisekimų ir nusivylimų, kurie yra visų išminčių dalia ?

Filosofo dalia

Nors mūsų filosofas šią istorijos patvirtintą tiesą gerai žinojo, 
tačiau idėjų srityje likdamas kietas, jos nenorėjo imti dėmesin ir 
dėl to atkakliai gynė savo vertikalumą bei iš jo plaukianti įsipa
reigojimą, kaip įsakmiai rodo šie anekdotai : Kai kan. Tumas atmetė 
vieną jo planų žodžiais : « Projektas yra nepriimtinas, nes perdaug 
tobulas »35, Šalkauskis apstulbo, juk kaip tik tobulybėje jis matė 
išganymą. Dėlto jis ir vienam teologijos studentui, abejojusiam, ar 
viena jo skelbiama teorija iš viso gali būti realizuojama, sausai 
atkirto : « Geriausia teorija yra ir geriausia praktika ».

Idealisto tragika

Tą tragiką dar pagilino jo palinkimas manyti, jog pažinti idėją, 
reiškia ir pamilti ją, o pamilti ją, reiškia kartu ir norą ją įgyven
dinti. Bet taip nėra. Ypač kai turima reikalo su mase. Katalikų 
masė mažai skiriasi nuo kitų, nors ji idealistams palankesnė dirva. 
Žymiai geriau su ateitininkais, nes jie turėjo stipresnių sparnų. Bet 
dėl suprantamų priežasčių ir jie negalėjo visiškai atsikratyti nuo 
visų tų sunkumų, kurie juos spaudė totalitarinio režimo laikais. Ar 
tad nuostabu, kad šauklys nesusilaukė visų tų žygių, prie kurių jis 
ragino ?

Šalkauskio elitas

Bet faktas, kad ir uoliausiam vadui niekad nepavyks perdirbti 
masę ir visiškai pakeisti žemę, ji visdėlto neturėtų atbaidyti nuo 
vykdymo savo misijos, nes ir kurčiausioje minioje atsiras jieškančių 
kelio «į kalnus, į viršūnes », kaip skamba jo giedrininkėms parinkta-

35 Ten pat, 16 psl.
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sis šūkis, kuris lygiai toks vertikalus kaip ir šatrijiečiams dovanotasis
— « Menas grožiui, grožis — tobulumui».

Tokių pasiryžėlių jis ir buvo susilaukęs, bet jų skaičius jam 
atrodė dar per mažas. Tačiau jis turėjo žinoti, jog elitas yra aristo
kratiškas augalas, kuris bręsta tik lėtai. Turėjo dėl to ir žinoti, jog 
tokia rinktinė pilnai pasireikš tik sekančioje kartoje. Jeigu jis ati
džiau būtų pažvelgęs į savo ateitininkišką aplinkumą, jis su pasiten
kinimu, gal net su džiaugsmu, būtų pastebėjęs, jog jo išsiilgtasis eli
tas jau buvo pasiruošęs ir tik laukė ženklo, kuris šauktų ji į sceną.

12. Naujoji karta

Šalkauskis laukia naujos generacijos

Ji į sceną išėjo 1936 m. Prieš tai Šalkauskis dažnai buvo kėlęs 
generacijų klausimą žodžiais : « Mes jau apie dvidešimt metų auklė
jame jaunimą. Kažin, ar jis susiformuos į naują kartą, kuri norės 
tęsti idėjini mūsų darbą ? » Kadangi jis jaunųjų buvo jau ne vieną 
syk apviltas, jo balsas tokiomis progomis skambėdavo skeptiškai. 
Nesunku tad suprasti, koks buvo jo džiaugsmas, kai 1936 m. naujoji 
karta net dvejais žygiais ji nustebino : Kovo mėnesi tam tikra poli
tine deklaracija ir per Jonines naujo dienraščio įsteigimu.

Apie 1935 m. grupė ateitininkų, kurie beveik visi yra buvę 
Šalkauskio mokiniai ir dabar iš dalies dėstė šalia jo Filosofijos sky
riuje, buvo paruošusi valstybės pertvarkymo planą. Jie ant savo 
kailio buvo patyrę, kiek totalistinis režimas neatitiko demokrati
niam lietuvių nusistatymui, ir dėlto išdirbo konkretų projektą, kurį 
1936 m. pavasarį išspausdino Naujojoje Romuvoje. Tai buvo kon
struktyvus jaunų katalikų demokratų atsakymas į valdžios nusista
tymą tais pačiais metais suorganizuoti ne demokratišku būdu rin
kimą naujo seimo, kuris toliau turėtų paskelbti ir naują konstitu
ciją.

Romuviečių deklaracija

Pagrindinius savo projekto punktus jaunieji sumanytojai išdės
tė šitaip : « Valstybė turėtų būti organizuojama taip, kad ji paten
kintų visos tautos opiausius reikalus, kad atitiktų tautos prigimtį 
ir jos gyvavimo sąlygas, kad nei pratintų jos būti tik iš viršaus diri
guojama, bet kad ji pačią tautą, pačius gyventojus darytų vis sąmo
ningesnius, aktingesnius, sumanesnius, sąžiningesnius, ne tik supran
tančius, bet giliai jaučiančius nepriklausomos valstybės prasmę.
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Šitaip suprantama valstybė turėtų būti organizuojama : Socialinėje 
ekonominėje srityje — įvedant korporatyvinę santvarką. Ideologi
nėje kultūrinėje srityje — vykdant kultūrinę autonomiją. Teisinėje 
politinėje srityje — sudarant institucijas, reikalingas teisinei valsty
bei » 36.

Dvasinis giminingumas su romuviečiais

Šios mintys tiek atitiko profesoriaus idėjas, kad jis jose paži
no išsiilgtąją naują kartą. Kad ji buvo tikrai jo karta, paliudija 
faktas, jog visi pasirašiusieji buvo jo studentai ar šiaip jo idėjų 
išpažintojai : Brazaitis, Dielininkaitis, Grinius, Ivinskis, Yla, Ke
liuotis, Maceina, Malinauskas, Mantvydas, Pakuckas, Pankauskas, 
Salys, Skrupskelis, Vaičiulaitis. Tik Pakštas su Vitkum priklausė 
prie vyresnės generacijos. Pažinęs juose savo minčių realizatorius, 
net patį save, neįprastu entuziazmu juos sveikino šiuo kreipimusi : 
« Brangieji draugai romuviečiai. Vadindamas jus šitaip, noriu pa
brėžti, kad mūsų takai yra suėję į vieną platų kelią. Man nėra net 
reikalo įsijungti į jūsų sąjūdį, nes aš esu jau buvęs jo ištakose. Aš 
tiesiu jums savo ranką ir tariu : “ Nuo šiolei žygiuosime drauge į 
laimingesnę mūsų tautos ateitį”»37.

Šis Šalkauskio pabrėžiamas idėjinis vieningumas nėra kokia 
konstrukcija post festum, bet tikras išvidinis giminingumas — tai 
sūnaus išdirbtoji tėvo politinė koncepcija.

Šalkauskis gina romuviečius

Kad mūsų filosofas tikrai matė save šiame jo mokinių žygyje, 
paaiškėja ir iš to atkaklumo, kuriuo jis juos gynė nuo tautininkų 
publicistų puolimų. Jis tuomet dėl savo polemikos su jais valdan
čiųjų sferose per kelias savaites susilaukė daugiau priešų negu šiaip 
per visą savo gyvenimą. Bet karštai užsiangažavęs Šalkauskis to 
nepaisė, nes gindamas romuviečių projektą, jis gynė savo idėją.

Kartu jis gynė ir jaunos generacijos kūrybiškumą, nes anais 
nevaisingais, kurčiais laikais, kuriuose režimas laukė besąlyginio 
klusnumo savo dekretams, šis romuviečių užsimojimas buvo vie
nintelis kūrybiškas darbas politikoje. Bet jis atskleidė ne tik jaunųjų 
inteligentiškumą bei kūrybišką veiklumą, bet ir stebėtiną jų drąsą, 
nes pasipriešinti anų dienų valdžiai tuomet reiškė tą pat ką ri
zikuoti savo laisvę bei medžiagišką egzistenciją. Bet jie savo dvasios 
vadovo buvo išmokyti tokių pavojų nepaisyti, ir jie jų nepaisė.

36 Naujoji Romuva, Kaunas, 1936, 8 nr.
37 Ten pat, 11 nr., 246 psl.
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« XX-tas Amžius »

Romuviečių mokytojas dar nebuvo atsidžiaugęs tokiu savo įpė
dinių užsimojimu, kai jį pradžiugino naujas jų žygis — XX-to 
Amžiaus įkūrimas.

Kaip tas dienraštis užgimė ? Iš studijų kelionės po kelius vakarų 
kraštus sugrįžęs, kun. Stasys Yla kartu su tokio pat pasiryžimo 
romuviečiais — pasauliečiais Brazaičiu, Dielininkaičiu, Grinium, 
Ivinskiu, Keliuočiu, Maceina ir Skrupskeliu norėjo nešti savo refor
mistines idėjas į platesnę visuomenę. Progą tam davė liūdnas liki
mas katalikų dienraščio Ryto, kuris cenzūros nualintas ir kitų vargų 
spaudžiamas vos teturėjo 700 ėmėjų. Nusistatę neveltui leisti savo 
dienas, tie jaunuoliai 1936 m. birželio mėnesio viduryje per kelias 
valandas perėmė seno organo palikimą ir per vienuolika dienų su
kūrė XX-tąjį Amžių. Tuo jie atliko darbą, kuris kituose kraštuose 
būtų pereikalavęs milžiniškų sumų ir ištiso štabo įgudusių žurna
listų.

Šaunus, tiesiog hazardiškas to naujo idėjų skleidėjo pasirodymas 
Šalkauskį smarkiai nustebino. Kaip režimo migdančioje visuomenėje 
galėjo pasigirsti naujas balsas ? Iškart supratęs reikšmę to drąsaus 
žygio, jis ir dabar sumanytojus sveikino iškeltomis rankomis. Nuo 
dabar idėjinis jo triskambis «katalikybė — tautybė — demokra
tybė» skambės visame krašte.

Dar Hello, nusivylęs kartais taip neteisingąja «teise » ir dėlto 
studijavęs teologiją su filosofija, buvo steigęs tokį dienraštį — Le 
Croisé — ir jame «su nepažabotu gaivalingumu mėtydavo šviesos 
žiupsnius ant visokeriopų žmogaus dvasios problemų. Nuo ano 
laiko jos spinduliai bus barstomi visoje katalikiškoje spaudoje »38. 
Ir dabar linkęs sekti Hello pavyzdžiu, Šalkauskis XX-tą Amžių 
laikė lietuviškuoju Le Croisé broliu ir dėlto jautėsi įpareigotas jam 
padėti. Amžininkams padėti jį skatino ir traukiąs prof. Miljukovo 
(1859-1943) pavyzdys, kurio kadaise Maskvoje leidžiamąją Rjetsch 
jis dėl savo idėjiškumo bei demokratiškumo buvo pamėgęs ir kurio 
dabar Paryžiuje, emigracijoje, redaguojamą Paslednije Novosti 
taipgi uoliai skaitydavo.

Šalkauskis — « Amžiaus » bendradarbis

Tad panašiai kaip Heilo ir mūsų filosofas pasiryžo dienraštyje 
« mesti šviesos žiupsnius ant žmogaus dvasios problemų » ir pana
šiai kaip Miljukovas, šis moksliškasis politikas, jis nusistatė ir

38 Romuva, I, 81 psl.
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laikraščio skiltyse pasisakyti už krikščioniškojo humanizmo pagim
dytuosius politikos principus. Tokiu būdu XX-tas Amžius tapo 
Šalkauskiui nauja katedra, iš kurios jis visam kraštui skaitė pilnu
tinio gyvenimo kursą. Tai reta laimė žurnalistikoje, nes dažniausia 
idėja lieka be spaudos ir dėlto gilesnės įtakos nedaro, arba spauda 
lieka be idėjos ir tuo tikros naudos neteikia.

Naujoji karta

Kokiame laipsnyje Šalkauskis buvo idėjinis amžininkų globėjas, 
matyti tarp kitko iš šio pirmo redaktoriaus kun. Prunskio pasisa
kymo : «Nekartą kilus diskusijoms, mes stengdavomės pasekti jo 
pavyzdžiu, kai jis skatindavo objektyviai įžvelgti oponento mintis 
ir logiškai atskleisti jo nukrypimus nuo tiesos. Jautėme, kad jo 
straipsniai skaitytojų branginami, todėl jų kuo daugiau prašėme. 
Šalkauskis mėgdavo perskaitęs kokį naują vakarų Europos leidinį, 
referuoti apie jį mūsų laikraštyje. Taip susidarė visa serija tokių 
straipsnių, kurie ėjo po bendra antrašte “Medžiaga, XX-to Amžiaus, 
ideologijai ” ».

1936 m. generacija — tai naujoji katalikiškos Lietuvos karta.

13. Sekminių ugnis

Jos pasirodymas buvo gryno idealizmo išdava, juk ko galėjo 
romuviečiai tikėtis dėl savo politinio Credo, jei ne represijų iš val
dančiųjų pusės ? Ko amžininkai, tie patys, kurie buvo laimėję 26.000 
prenumeratorių, kas, žinoma, daugiausia ėjo oficiozo sąskaiton ? 
Amžiaus redaktoriai, kurie dirbo be atlyginimo, daug rizikavo — 
Skrupskelį įtikimiausia viena karikatūra išvarė į Sibirą ir į mirtį.

« Gyvosios Dvasios » sąjūdžio pradžia

Šalkauskis savo sekėjų pasišventimo buvo sužavėtas. Tuo labiau 
jį nuliūdino tie šešėliai, kurie bendrai krito ant Lietuvos — besiple
čiąs savanaudiškumas, idealizmo nykimas. Smarkiausiai jį slėgė, 
kad ir dalis ateitininkų ėmė sumiesčionėti, užsikrėsti «litizmu». 
Jį tiesiog parbloškė, kai vienas jo bendradarbių ciniškomis kombi
nacijomis apiplėšė jam patikėtą kasą ir dar kiti « vienminčiai» metė 
žmonas, paliko vaikus ar, norėdami valdantiesiems įsiteikti, savo 
pažiūras mainė kaip pirštines. Jo širdį itin įskaudino faktas, kad ir 
ne visi dvasininkai mokėjo atsispirti toms naujoms pagundoms ir



27* ŠALKAUSKIS IDĖJŲ KELIAIS 201

kad dėl moralės kritimo iš dalies kalta buvo ir valdžia, kuri, geisda
ma turėti politikoje laisvas rankas, visuomenę nukreipė į panen et 
circenses. Vienintelis išganymas — grįžti prie senų idealų, prikelti 
pirmų nepriklausomų dienų pasiaukojimą, pasukti mūsų galvosenos 
bei veikimo liniją vėl vertikaliai aukštyn.

« Gyvosios Dvasios » sąjūdis

Prie to jau vysk. Būčys seniai buvo raginęs. To buvo reikalavęs 
ir prof. Kuraitis savo ratelyje ir jo redaguojamame Tiesos Kelyje. 
Kun. Ylos vadovaujami konfratrai V. Bagdanavičius, V. Balčiūnas, 
T. Bieliūnas S. J., T. Vaišnora M. I. C. ir kiti jau nuo 1934 m. ruošėsi 
pasipriešinimo akcijai. 1936 m. generacija užsiangažavo tiesiog savo
narolišku liepsningumu : Židinyje ji skatino «rauti pikta iš savo 
tarpo », Maceina skelbė šūkį «išdalinti altorių auksą», Keliuotis savo 
Naujojoje Romuvoje pliekė arivistus, Grušas smogė karjeristams 
net ištisu romanu ir Dovydaitis peikė tėvynės «apsilašinėjimą». 
Taigi, netrūko partizanų prieš tuos apgavikus, vagis, «kombinato
rius » ir kitokius kriminalistus, kurie nūnai it tvanas užliejo visus 
teismus. Netrūko nė protestų prieš tuos kenkėjus bei nusmukėlius, 
kuriais nesusidomėjo viešieji prokurorai. Bet kas visus tuos švario
sios Lietuvos gynėjus suburs bendram žygiui ? Yra tikras paradoksas, 
kad šis darbas atiteko fiziškai pačiam silpniausiajam — liesučiui, 
išblyškusiam, šlubuojančiam Šalkauskiui, kurio mirtinai išvargusiam 
kūnui atsakomybės jausmas ir idėjinis pasišventimas suteikė naujų 
jėgų. Bet tai bus — kaip jis manė — paskutinis mano bandymas : 
« Tiek mano sumanymų, planų, vajų, sistemų pasiliko balsu, šaukian
čiu dykumoje, — jis tuomet skundėsi Tiesos Kelyje — kad keldamas 
aikštėn šį klausimą, manai sau : ,, Va, tai jau bus paskutinis mano 
bandymas ” » 39.

« Paskutinis bandymas»

Tas «paskutinis jo bandymas» siekė kurti Gyvosios Dvasios 
sąjūdį, apie kurį jis šitaip pasisakydavo : Mums trūksta gyvos dva
sios. Šventoji Dvasia mums yra « Nežinomas Dievas ». Mes turėtum 
jį pažinti ir veikti jo įkvėpti. Šis sąjūdis nėra kokia nauja doktrina,
o tik naujas kelias. Juo turėtų eiti visi, kurie trokšta išsilaisvinti iš 
patogumų urvų, iš pinigo vergovės, iš sibarizmo gėdos, iš auksinių 
ar parfumuotų retežių ir kuriems iš viso rūpi švari, spindinti tėvynė. 
Kreipiuos į visus : į mokytojus ir karininkus, į kunigus ir ekonomis

39 Tiesos Kelias, Kaunas, 1938, 6 nr.
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tus, į pramonininkus ir menininkus, į valdininkus ir žurnalistus, į 
partinius ir nepartinius, į mokytus ir prasčiokėlius. Visus jungs vie
nas troškimas : padėti Šventai Dvasiai įsigalėti. Jų didžioji šventė 
bus Sekminės. Visi vienminčiai laisvai įsijungs į bendrakeleivių 
eiles, kurios neturės nei vado, nei valdybos, nei įstatymų, nei mo
kesčių. Užteks ratelių, kurie žarstys šventą ugnį, skatins jėgas, nus
tatys vagą, koordinuos darbą.

Sąjūdžio charakteris

Kad visiems geros valios žmonėms būtų galima įsijungti į šią 
srovę, sumanytojas numatė išleisti pradžiaraštį, vienkartinį leidinį 
bendrai orientacijai. Toliau suplanavo religijos laikraštį, skiriamą 
gilesniam tikybos pažinimui. Davatkiškas pamaldumas, šabloniškas 
religijos traktavimas ir negyvenimiškų temų parinkimas jam būtų 
svetimas.

Kilnieji 1938 metai

Šiam sąjūdžiui būtų svetimas ir bet koks asmeniškumas, nes jis 
nenorėjo kovoti su žmonėmis, su srovėmis arba partijomis ; jo priešas 
buvo blogis kaip toks. Dėl to jam ir buvo svetimas bet koks farizė
jiškumas ir inkvizitoriškas uolumas. Šalkauskio idealas buvo švelnus, 
humaniškas lietuvis, kuris artimo meilės įkvėptas visiems tiesia 
savo brolišką ranką ir užveda juos ant kelio, vedančio juos į vis 
skaistesnį, tauresnį gyvenimą.

Vyriausiam skatintojui talkino siauras ratelis, kuris pasitardavo 
vysk. Būčio butelyje Kaune, Laisvės Alėjos 61-ame numeryje. Pasi
tarimai vyko ta dvasia, kurią Šalkauskis išreiškė jo paties sustatyta 
malda į Šventąją Dvasią.

Jei būsimam Lietuvos istorikui rūpės ir išvidinė tautos raida, 
jos religinės minties skaidrinimas, jos dorinis pasistiebimas — visas 
jos tiesimasis į viršų, tai jis tuos 1938 metus, kuriais «didysis mūsų 
filosofas ir tautos auklėtojas tos gyvosios dvasios žiežirbas paleido 
ir į kitų idealistų sielas »40, turės laikyti pačiais kilniausiais mūsų 
Nepriklausomybės laikais.

40 Taip atsiliepė kun. A. Smaila (Yla?) Tiesos Kelyje, 1938, 487 psl.
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Šalkauskis — Akademijos pirmininkas

Gyvosios Dvasios sąjūdis nesibaigė su 1938 metais, o tyliai 
plėtojosi — juk spiritus flat ubi vult. Toji pati Dvasia, tarsi, ir pašaukė 
to sąjūdžio kūrėją ir didžioms pareigoms L. K. Mokslo Akademijos 
priešakyje — dar tais pačiais 1938 metais, nes po jos pirmininko 
prel. Dambrausko mirties (1938.11.19) bendras katalikų akademikų 
pasitikėjimas Šalkauskiui patikėjo šią garbingą vietą.

Ji jam ne tiek reiškė garbę kiek pareigą. Dėlto jis 1939 m. tre
čiame Akademijos suvažiavime ėmė žodį, norėdamas parodyti kelią 
visiems, kuriems tuose klaikiuose laikuose rūpėjo gelbėti žmogaus 
orumą bei tikrą tvarką tautų sugyvenime. « Mes matome, — taip 
jis tarė, — kaip lygstamiesiems žemiškiesiems dalykams teikiama 
nelygstamoji vertė. Kai dabar nelygstamai yra garbinama ar val
stybė, ar tauta, ar rasė, turime idololatrijos apraišką. Kai skelbiamas 
kraštutinio vadizmo principas ir reikalaujamas nelygstamasis klus
numas vadui, turime taip pat drauge ir idololatrijos ir barbarijos 
apraišką, nes nelygstamas klusnumas tepritinka vien nelygstamajam 
autoritetui, t. y. Dievui. » Kam jis taikė tuos žodžius, — be užsie
niuose pasireiškusių diktatorių, — nesunku suprasti, žinant, kad 
metai nebuvo praėję nuo to, kai pas mus neskaitlingos mažumos 
sudarytas seimas užmetė kraštui konstituciją, kuria «įsivyravo pre
zidentinis režimas, nutolęs nuo pirmykštės demokratinės santvar
kos »41.

Akademijos pirmininkas — Universiteto rektorius

Katalikai dar nespėjo apsidžiaugti, kad reikšmingiausia vieta 
jų mokslo pasaulyje atiteko žymiausiam jų filosofui bei pedagogui, 
kai jie tapo liudininkai jo išrinkimo ir į V. D. Universiteto rektorius. 
Jis niekad nesiveržė į viešas vietas, nes jam daugiau rūpėjo idėjinis 
darbas vienuoliškame nuošalume. Nekartą buvo sumanyta jį vaini
kuoti rektoriaus garbe, tačiau jis vis prašydavo jo kandidatūros ne
statyti. Vienok 1939 metais, kada nujautimas audringų laikų vertė 
universiteto vairą atiduoti į nepajudinamos dvasios ir kartu į taktin
gos, švelnios asmenybės rankas, jam atsisakinėti jau nebepavyko. 
Jau pirmame balsavime jis gavo absoliučią daugumą, kuo katalikui 
ir dargi valdžios taip prieš plaukus šukuojamo Filosofijos skyriaus

14. Mokslo viršūnėje

41 V. Daugirdaitė-Sruogienė, Lietuvos istorija, Chicago, 1956, 918- 
919 psl.
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atstovui buvo patikėta ir aukščiausio valstybinio mokslo instituto 
vadovybė.

Kas naujam rektoriui rūpėjo, atidengia šie 1939 m. birželio 
mėn 12 d. vysk. Bučiui į Romą siusti žodžiai : « Mane baugina repre
zentacija, kuriai neturiu reikalingų davinių. Drąsiau žiūriu į vidaus 
darbą ir į pedagoginę jo pusę »42. Pritaikinti savo auklėjimo princi
pus — štai, kas jam rūpėjo.

Nepriklausomybės laikais Lietuva mokslo viršūnėje turėjo dvi 
vieti, kurioms mūsų mokslininkai kviesdavo garbingiausius savo 
atstovus. Vieną vienintelį kartą jie į tuos sostus įsodino vieną ir 
tą patį asmenį — Šalkauskį. Kokios čia atsivėrė galimybės tiek Aka
demijos pirmininkui tiek Universiteto rektoriui! Kokios perspekty
vos atsidengė ir visam kraštui, atsistojus mokslo viršūnėje dvasin
giausiam idėjininkui, kurio Nepriklausomybės laikais Lietuva buvo 
susilaukusi!

« Apokaliptiniai aidai »

Deja, Šalkauskis, atsistojęs galios ir garbės viršūnėje, nujautė, 
kad negalės naudotis tomis žavingomis galimybėmis, nes jau Aka
demijos susivažiavime išgąstingai buvo taręs : « Kas laukia žmoniją, 
kurioje jau galingai reiškiasi idololatrijos ir civilizuotos barbarijos 
linkmė, mes dar tikrai nežinome, bet mes tai jaučiame, susirūpinę 
galimomis rytojaus katastrofomis. [Tai] tartum apokaliptiniai aidai, 
einą mums iš ateities » 43.

15. Apokaliptinė rūstybė

Solovjovo apokaliptinis nusiteikimas

Šitaip išsitardamas, Šalkauskis prisigretino prie didžio savo 
pavyzdžio net mirties išvakarėse. Mat, Solovjovas anksčiau buvo 
įsitikinęs, kad krikščionys, mylėdami Kristų bei pasinaudodami Die
vo malone, sujungs visą žmoniją į vieną Dievo karalystę. Tam jis 
pats 1896 m., neišstodamas iš ortodoksų bažnyčios, prisijungė prie 
Romos. Tačiau jis begaliniai apsivylė, nes rusai nė manyte nemanė 
sekti jo pėdomis. Iš šio nusivylimo, kurį dar apkartino nepasitenki
nimas ir šiaip daugelio kriščionių elgesiu, jame įsigalėjo mintis, jog 
istorija neįkūnys teokratijos, o Antikristą. Jo nusivylimas buvo

42 Iš laiško, esančio Tėvų Marijonų Archyve, Romoje.
43 L. K. Mokslo Akademijos Suvažiavimo Darbai, Kaunas, 1940, III,

25 psl.
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beribis, nes jis buvo tikėjęsis galėsiąs dar pats džiaugtis savo pastan
gų vaisiais. Bet kas dabar beliko, kaip prakeikti tokį vyksmą ir 
išpranašauti pasaulio galą, per kurį Kristus sutriuškinsiąs Antikristą 
ir visus nekrikščioniškus «krikščionius»?! Tokios rūsčios minties 
pagautas, romusis Solovjovas neaplenkė nė Tolstojaus, kaip žinome 
iš ką tik prieš mirtį rašytų Trijų Pasikalbėjimų (1899-1900).

Šitas nusivylimas pilnai suprantamas, nes yra žmogui įgimta 
norėti dar išvysti savo pastangų rezultatus. Priešingu atveju, jis 
nusimena ir net šaukiasi dangaus keršto. Jis save laiko amžina 
norma ir plačiosios istorijos įvykius matuoja siauru savo gyvenimo 
matu. Jis lyg identifikuoja save su Apvaizda ir ima kalbėti Jos 
vardu. Jis užmiršta, kad jis nėra Dievo norma, nėra amžinybės 
matas, o paprastas Dievo įrankis. Jis užmiršta, kad mums telemta 
kovoti, o vienam Dievui telemta laimėti. Dėlto ir vienas Dievas 
nustato galutinio laimėjimo valandą. Dėlto mes neturime teisės 
manyti, — arba net reikalauti — kad ji turi išmušti mūsų epochoje, 
ir kad Dievas per mus turi apreikšti savo pergalę. Šventos ugnies 
pagautas, net Solovjovas tai užmiršo.

Ir Šalkauskis apokaliptininkas

Panašiai dabar pasielgė ir Šalkauskis. Jis per visą savo gyve
nimą buvojo sferoje aukštų idealų, kuriems jis troško būti ištikimas 
iki paskutinių savo dienų. Dėlto jis norėjo, kad ir visa jo katalikiška, 
ypač jo ateitininkiška aplinkuma degtų tokia pat idealų meile. Bet 
sunkumų buvo visas kalnas, ir jis pavargo kovoje už įgyvendinimą 
taurių savo minčių. Jis nusivylė daugeliu vienminčių, kurie jo ma
nymu buvo moraliai išglebę. Tai jį prislėgė ir kaikada varė net į 
juodą nusiminimą. Lyg nujausdamas greitą savo mirtį — 1940-41 m. 
tai Vilniuje, tai Šiauliuose gyvendamas, retai iš lovos ar nuo sofos 
bepajėgė atsikelti — jis norėjo tarti paskutinį ir sprendžiamą savo 
žodį ir dėlto, tartum Paskutinio Teismo šiurpulių sudrebintas bei 
Aukščiausiojo Teisėjo įgaliotas, manė turįs teisę pliekti neištikimuo
sius ir visus, kuriuos tokiais laikė.

Egzaminai katalikams

Pliekė juos bolševikų rankomis. Kadangi tai toks keistas, net 
paradoksiškas, nes nelauktas reiškinys, jis reikalingas paaiškinimo.
Bolševikų okupaciją jis, žinoma, laikė baisiu smūgiu visai tautai. 

Iš kitos pusės ją iš dalies laikė ir naudinga, nes įžiūrėjo joje — ypač 
katalikams — savotišką egzaminą. Tą savo nuomonę jis reiškė net 
laišku XX-to Amžiaus redakcijai, kuriai — anot Brazaičio — «tie-
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siai ir karštai dėstė minti, kad dabar metas pasirodyti katalikams, 
ar jie yra principų žmonės ; atėjo metas atgimti... Jis net priminė : 
Ko negalėjo padaryti anas Nepriklausomybės laikas, tą dabar turės 
padaryti svetimos priklausomybės laikas — katalikus nušvarinti44. 
Kaip šiandien — taip tęsė Brazaitis 1952 m. — prisimenu, Šalkauskis 
tada buvo lyg rūstybės dėl katalikų moralinio nykumo pagautas, ir 
jis manė, kad jie dabar turėtų “ pelenais galvas barstyti ” ».

Visokie “ barbarai ”

Taip pasakyti jam palengvino manymas, jog bolševikai nesu
naikinsią lietuvių tautos kaip tokios. Aišku, kad laikė juos barba
rais, bet «barbarais iš lauko », ir vylėsi, jog jie pagal jų formulę 
socialistinis turinys, nacionalinė forma leisią lietuviams bent tautiniu 
atžvilgiu ir toliau gyvuoti bei vystytis. Nacionalsocialistus jis laikė 
kurkas pavojingesniais, nes jie esą «barbarai iš vidaus» ir dėlto 
sunaikinsią ir nacionalinę lietuvių formą, t. y. tautą kaip tokią.

Šalkauskis apsiriko

Kiek klaidingas buvo šis manymas, matyti iš jo paties likimo. 
Juk bolševikai uždarė jo Akademiją, panaikino jo Fakultetą, paša
lino jį nuo Universiteto rektoriaus vietos, atsisakė jam duoti kitą 
darbą, žlugdė jo idėjas ir trėmimais, kalinimais bei žudymais baudė 
ne tik tuos, kuriuos jis laikė vertus bausmės, bet ir pačius ištiki
miausius jo sekėjus — tuos skaudžiausiai — ir net visą nekaltą tautą. 
Baisu, kad veiklioji katalikų inteligentija, pats tyriausias jo idėjoms 
elitas, tik pasitraukimu už krašto ribų galėjo išvengti dvasinio bei 
fiziško sunaikinimo. Akivaizdoje šios niekuo neužtarnautos skriaudos 
tegalima tvirtinti: Jei istorija liudija prieš žmogų, ne žmogus teisus. 
Net ir tuomet, kai šis nešioja Stasio Šalkauskio vardą.

16. Dialektiškos suktybės

Kaip aiškinti šį skaudų apsirikimą ? Pirmiausia Šalkauskio ry
tietiškumu, nes yra aišku, kad jis savo prigimtimi bei dvasios išsi
lavinimu labiau priklausė rytams negu vakarams. Platonas jam 
reiškė kurkas daugiau negu Šv. Tomas Akvinietis. Aišku taip pat, 
kad slavai jam buvo artimesni negu germanai, ir dėlto rusų bei 
lenkų dvasios vertybes statė aukščiau už vokiečių kultūros laimė

44 Iš paskaitos, skaitytos 1952 m. gruodžio mėn. 13 d. New Yorke.
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jimus. Jo dvasią pripildė Solovjovas ; vokiečių mokslininkai jį telie
tė iš šono. Ir politines jo pažiūras, jo demokratiškumą daugiausia 
nuspalvino Miljukovas su savo kadetais negu vakarų politikai. Gal 
anglai su savo džentelmeniškumu bei fair play būtų jam patikę ; 
bet jie dėl jo anglų kalbos nemokėjimo nepateko į jo politinį aki
ratį. Faktas, kad visai nediskutuotinas nacionalsocializmas buvo 
kilęs vokiečiuose, jo abejingumą šiai tautai padidino iki aversijos. 
Itin reikšminga yra ir ta aplinkybė, kad pirmuosius gilius išgyveni
mus jis patyrė rytuose — Maskvoje, kur jį sužavėjo Solovjovo 
mokslas ir asmenybė, ir Turkestane, kuris jam sugrąžino sveikatą. 
Dėl visa to ir suprantama, kad sklandžiai jo valdoma rusų kalba
— šalia lenkų kalbos, kurią vertino kaip motinos prigimtąjį idiomą
— jam žymiai daugiau teikė kultūros vertybių negu jam tiek filo
logiškai tiek savo dvasia svetima vokiečių kalba.

Sovietai — mažesnė blogybė ?

Visa tai mums pakankamai išaiškina, kodėl Šalkauskis, būda
mas priverstas pasirinkti arba nacionalsocialistiškąjį šūkį Deutsch
land über alles arba bolševikų užtikrinimą, jie leisią tautoms laisvai 
išsivystyti pagal formulę socialistinis turinys, nacionalinė forma, 
pasisakė už “mažesnę blogybę” iš rytų. Jis įsikalbėjo, jog rusų okupa
cija priversianti lietuvius, o ypačiai katalikus, susimąstyti bei apsi
valyti ir leisianti jiems prisikelti nauju idėjiškumu. Dėlto laike 
nacistiškos okupacijos, per kurią už langų jo paskutinės buveinės 
Šiauliuose buvo sušaudomi niekuo nekalti žydai, jam atrodė, jog 
Lenino formulė visdėlto humaniškesnė už Hitlerio žiaurumus. Mūsų 
filosofas, žinoma, pilnai suprato, kad lietuviai ir šiame atvejyje skau
džiai nukentės ; bet jis tas aukas laikė atpildu už neištikimybę savo 
idealams. O perėjus šią skaistyklą, tauta vėl skaisčiai prisikelsianti.

Šalkauskio apsirikimas

Visas Šalkauskio protavimas rėmėsi manymu, jog šioje formu
lėje mintis ir žodis sutampą. Bet, deja, taip nėra ; juk ji bolševikų 
rankose tėra įrankis, kurio tikslas yra besipriešinančias tautas prisi
vilioti, jas dvasiniai nuginkluoti ir narkotizuoti iki bevališkumo. 
Taigi, ji neapreiškia kokios valstybinės išminties, kuri apsaugos 
tautas, o tėra ginklas joms sulikviduoti. Dėlto ji Lietuvoje nesiekia 
homo lituanus, o homo sovieticus. Šalkauskis gi, tikra anima candida, 
manė, jog žodis tikrai apreiškia mintį, ir tuo tapo bolševikų dialekti
nių suktybių auka. Tą jo pragaištingą apsirikimą pastebėjo ir kiti, 
kaip paliudija šis Brazaičio konstatavimas: « Šalkauskis tikėjo, kad
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komunizmas ir vykdys tai, ką jis skelbia. Bet mūsų filosofas dar 
nebuvo perpratęs, kad komunistinėje kalboje žodžiai turi kitas 
sąvokas nei nekomunistinės kultūros tautose. Tad kalbėdami apie 
tautinę formą, komunistai praktiškai suka į tą pusę, kad toji forma 
tam tikrose teritorijose būtų tik rusiška. Kitaip sakant Lenino for
mulę paneigia ».

Gailestingasis Dievas apsaugojo Šalkauskį nuo antros bolševikų 
okupacijos ir tuo pat nuo skaudžios patirties, kad jo mintijimas 
dar prie pat jo žemiškos kelionės galo buvo tapęs apgaulės auka, 
nes 1941 m. gruodžio mėn. 4 d. ji šaukė ten, kur Mintis yra Žodis 
ir Žodis yra Mintis.

17. Bergždžia diamato kova

Kaip po 1917 m. revoliucijos Sovietų Rusijoje dialektiškasis 
materializmas tapo partijos ir valstybės filosofija, naujieji valdovai 
buvo tikri, kad jie Solovjovą buvo palaidoję ant visados. Bet jie 
apsiriko, nes po 42 metų nutylėjimo jo mintys taip stipriai atgijo, kad
1959 m. pavasaryje diamato šalininkai buvo priversti vėl viešai 
joms pasipriešinti, kaip įsakmiai paliudija žurnalo Voprosy filosofii 
ataka45. Vadinasi, visa jų kova su juo buvo bergždžia.

Taip bus ir su Šalkauskiu. Lietuvoje jo idėjos išsaugojamos 
ištikimose širdyse ir yra dėl to tik laiko klausimas, kada Voprosy 
filosofii bei jų sovietiškasis aidas mūsų krašte turės stoti į kovą ir su 
juo, juk « idėjos nemiršta kaip žmonės », partijos, režimai ir okupantai.

Žavi viltis

Viltis, kad jos iš naujo gali tapti idėjiniu lietuvių kelrodžiu, 
yra visai reali dar ir tuo, kad mūsų filosofo minčių aruodas yra 
saugojamas ir emigrantų, kurių tarpe veikia žymiausi jo sekėjai. 
Jie gali idėjini jo palikimą ne tik pasingai išsaugoti, bet pilnoje 
laisvėje ir aktingai išvystyti.

Ir šitos perspektyvos šviesoje mūsų emigracija nėra koks vege
tavimas atžalos, kurią melancholija bei rezignacija netrukus turės 
sugraužti — ji yra uždavinys ir, būtent, toks, kuris turės išgelbėti 
kilniausi filosofijos lobyną, kurį tauta yra sudariusi. Apvaizda tą 
emigraciją, tartum, pati sukūrė, kad pasaulyje būtų nors viena vietelė, 
kur tos idėjos galėtų laisvai plėtotis. Jei mūsų emigracija ir neturėtų 
jokios kitos prasmės, tai viena ši paskirtis įprasmintų jos buvimą.

15 Žr. Bibliografiją.
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