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LABAI svarbus raštai aiškioje kalboje toj 
knygoj telpa: Kaip reikia užlaikyti 

sveikatą kiekvienam, tenai viskas prieina- 
mai išdėstyta, o dėl geresnio supratimo ir 
paveikslėliais nurodyta. 

5 VEIK AT A visiems reikalinga, kadan- 

gi sveikas žmogus yra visuomet lai- 

mingas, o suliegęs, sergantis — paskendęs 
varguose. 
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KAZYS PUIDA. 

Musų Dainiai. 
-Kritikos Bruožai.- 

Nur der verdient sich Freiheit wie da3 
Leben, v 

Der taeglich šie erobern nuiss. 
Goetlie. 

(Tąsa). 
Visi vargdieniai nori ponais būti, 
Ir pragaišę trumpą amžių, kliut velnio vergijon. (G. P. 7) 

Oia prasideda vysk. Antanas apsireikšti kaipo ku- 

nigas ir per ta tendencijinį krypsnį jojo “Giesmininko 

pasikalbėjimas” nustoja daug iš poetinio ir aistetinio 

atžvilgio. 
Tečiau minėtasai dialogas be savo poetiniu pusių, 

kurios daug silpnesnės už “Anykščių Šilelį”, turi kitą, 
savotinę prasmę. 

Šiame dialoge poėta mėgina rišti tautiniai-visuo 
meniniai-socialinį tautos būtybės klausimą. Jame pa- 

judinti busimieji “Aušrininkų” troškimai, kurių šali- 
ninku poėta nebuvo*). 

*) Žiūrėk šliupo “Liet. rašt. ir raštin.” pusi. 82. 
Imsiu Tamstos žodį, savo širdin dėsiu, 
Eisiu, bėgsiu aš per kaimus žmonėm sakinėtų: 
Kalbom iškalbėsiu, giesmėm išgiedosiu 
Prikelsin senobę iš amžino miego, 
Atgaivįsiu drąsus kaulus iš senelių kapo 
Atgys didžiavyriai iš milžinų veislės, 
Ir žiniuoniai senų amžių pritirimo pilni. 

Senieji žiniuoniai su senobių žodžiais 

Musų žemę šveis nuo Gudų ir Vokiečių dvasios. (G P. 8) 
Taip svajoja poetą busimųjų “aušriečių” ideolo- 

giją tų svajonių pamatan padėjęs. Ir tose trumpose ei- 

lutėse vysk. Antanas kaip nereikiant geriau apibudino 
busimųjų “aušriečių” pasiryžimus. 

Jeigu aušriečiai ir lenkės politikos, tai turėjo tam 

tikrus motyvus. Bet ne taip ištiesų galvojo aušriečiai, 
kaip jų galvojimo išvydinis rūbas ilgainiui apsireiškė. 
Vysk. Antanas pajudino tris tautinio atgimimo takus, 
kurių busimieji aušriečiai nuėjo tautos žadinti. 

Aušriečiai gerai anuomet suprato, jog, norint tautą 
iš tautinio snaudulio sužadinti, reikia jai parodyti, kuo 

ji senovėje buvo, ką veikė ir kokias aukštybes atsiekė. 
Ir jie pasirinko senovės idealizavimą. 

Vysk. Antanas nepritaria tokiam senovės ideali- 

zavimui, nes jis gerai supranta, jog 
1 Negrjž seni amžiai, anei amžių laimė, 
Nešk ei s kaulai didžiavyrių iš senelių kapo. (G. P. 9) 

Minėtąjį savo tvirtinimą poetą remia dar tuo: “nes 

senobėj maža laimės”, o tąjį senovės laimės menkumą 
taip jis nurodo: 

Buvo didžiavyriai, bet mažesnius spaudė, 
Ir laisvingus mano vaikus pamuše vergijon. 
Buvo ties, žiniuoniai pilni pritirimo, — 

Bet pasakom neteisingom svietą pripenėjo: 
Dievulius prasmanė, užmiršę Dievą, 
Sutvertojaus nepažinę, garbino jo darbus. (G. P. 9) 

Čia poetą pasirodo paprastu pamokslininku, neno- 

rinčiu lietuviu senovės dejų suprasti. Iš stabameldžių 
ilgainiui virto lietuviai krikščionimis, tad jokio Dievo 

užmiršt negalėjo, tiktai amžių kelionėje tvėrės tokius 

“dievulius”, kurie jii psycliikai, ju supratimui apie 
augštąją teisybę atsakė. Toje senovėje vysk. Antanas ir 

mato vieną senovės nelaimių, kuri, sulig jo, visiškai lie- 
tuviams prikergtina. 

Antroji nelaime tame, kuu "uiuzia vynai mažes- 

niuosius spaudė. Deja, ne tik tasai prispaudimas se- 

novėje buvo žinomas. Dar-gi senovės prispaudimas gali 
būti išteisintas, žiūrint prispaudimo tikslan, galutinojon 
prasmėn ir net rųšin. Šiandieninio, materialinio, pri- 
spaudimo poėta neužmatė, ar nenorėjo užmatyti. O 

juk musu dienų prispaudimas, kurį jo šalininkai kul 
turos bei pažangos idėomis teisina, iš jokio atžvilgio 
jin žiūrint neišteisintinas. Senovės prispaudimas re 

miamas buvo despotiniai valstybinėmis ar tautinėmis 

idėomis, šiandien jis remiamas atskirų asmenų materi 
aline nauda, kurie vis-gi nė kultūros nekelia, nė pa 
žangos jungo ant savo pečių neneša, tiktai stengias sa 

vo norus bei pageidimus plačiausia patenkinti, idėos 
skraiste prisidengdami. 

Senovės žadinti nenorįs poetą nenumanė kame se- 

novės atsikėlimo pavojus. Nesuprato vysk. Antanas, 
jog senovės dėjos pakeltos kultan, gali milžinišką nuo- 

stolį atnešti tautai, kuri turi prisikėlimo prdc'esą pra- 
gyventi ir, pažangos bei kultūros takan įstojus, visomis 
išgalėmis risties pirmyn, kad jos gretimųjų tautų kul- 
tūra neužlietų, nesutirpintų tautinio individuališkumo 
tarptautinių pasiryžimų bangose ir, kad nepaskandin- 
tų be jokios pėdsakos. Senovė turėti} būti perspėjimo 
knyga, iš kurios busimosios kartos mokytas pąklydimų 
vengti, jei pažangos taku eiti mano. 

Tečiau pažanga — kultuiiniai-materialinė (pažanga 
poėtos neintikrina savo siekinių galutinuoju tikslu. 
Poėtos norai suteikti Lietuvai mokslas, or per jį, pats 
iš savęs aišku, ir pažangą, — nesutinka su vysk. Anta- 
no svajojimais kulturiniai-tautinio Lietuvos atgimimo. 

Jo antrąjį taką prie tautos gerovės, tiksliausią ii 
teisingiausią, nuslopina trečiasis takas — bažnyčia ir 
Dievo meilė. 

Šiuo pastaruoju taku eina šiandieninė musų dva. 

siškija, ankštai prisilaikydama poėtos noro: teikti 

“mokslą par kunigo lupas”. 
“Nerasi senobėj ugniakurio laimės” — 

tvirtina poėta. Kodėl jos senovėje nerasi, poėta nepa-j 

I 

širdyj liepsnas” ir jo dvasia “šįla nuo dvejopos ugnies” 
— materialinės ir dvasinės. 

Dvasinės šilumos liepsnos poetą nepripažįsta seno- 

vei, prieš kurį tvirtinimą kiekvienas musu tautos dejų 
puslapis galėtu nesugriautinus prirodymus apskelbti. 

Poėta pasitenkina “ubagais dvasioje” ir giriasi, jog 
Lietuvninkai mano, vargdieniai par amžius 

Dirba, plūkia, prakaitauja — ir šiaip-ne-taip keža. 

Ir tasai “šiaip-ne-taip” plukimas, kežėjimas nau- 

dingas, net išganingas, nes 

Lietuviai vergijoj par amžius išbuvo: 
Kitos šalįs laisvėj buvo — dabar jų nebėra. (G. P. 13) 

Sulyg vysk. Antano išeina, jog lietuviu tautai ver- 

gija išganinga buvo ir ji išlaikė tautą kaipo tokią. Nie- 
kas nesipriešįs tam, jog kiekviena reakcija gimdo re- 

akciją, bet visiems aišku bus, kad amžiii reakcija tik- 
tai mirtį pagimdyti tegali. 

Lietuvių sielos žiniuonis, jos slapčiausias gelmes 
“Anykščių šilelyje” atsiekęs, vysk. Antanas visai suma- 

žėjo ir susipainiojo tautiniai-politiniai-socialiniame di- 
aloge. 

* 

Tečiaus tame painume slepias savotinė vysk. Anta- 
no gale ir grožė. Tarytum tasai painumas tyčiomis su- 

raizgiotas ir išmargintas kasdieniniais-amžinais be at- 
šakos klausimas, kad tokiuo bildu iškelti, pabriežti toji 
mintis, kuri ant visų kiti} viešpatauja. 

Išeiginiu to traktato-dialogo tikslu ir idėa yra pa- 
tarimas : 

Vienai vieno prašyk daikto: meilės, tiktai meilės. 

O meilę poetą supranta taip giliai ir plačiai, kaip 
retas dainius. Jo meilė—tai visaapimąs ir visatobulinąs 
pažangos veiksnys. Bedugnio troškimft akimis dirste- 

lėjęs amžių kelionėn ir jų dėjon, poėta pamatė vieną 
beribę spragą tautų dejose — pamatė meilės trukumą. 
Supratęs tąjį trukumą ir jo prasmę atjautęs — paliko 
ji mums kaipo šventą palaiką. Ir todėl jis išdrįso aiš- 
kiai ir vaizdžiai patarti lietuviams: 

Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. 

Lietuvio akyvaizdon dainius pastatė neatsiektinąjį 
meilės idealą, patarė melsties neišbaigtinąjin meilės 
šaltiniu ir vargdieniu mirti tam, kad širdis ir siela butų 
tyros ir laisvos beribėms meilės srovėms priimti. Jis 
aiškiai numanė, kad meilė daug pajėgia, kad ji žygius 
sektinus tveria. 

Per meilės neatsiektinąjį idealą ieškojo vysk. An- 
tanas vietos Lietuvai tautų sutartinėje ir todėl pražiū- 
rėjo kitus materialinio amžiaus reikalavimus, be ku- 

rių Lietuva tautų sutartinėn neineis, nes trumpu lai- 
ku nestengs palaikinės meilės taip ištobulinti, kad pa- 
garbią vietą toje tautų sutartinėje meilės žygių ingyti}. 
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