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A. Maceinos ir J. Girniaus pedagogika sub specie
aeternitatis filosofijos aspektu
Anotacija. Straipsnyje aptariama viena reikšmingiausių Lietuvos intelektualinio palikimo teorijų – pirmosios mūsų nepriklausomybės laikų didžiųjų Kauno universiteto filosofų ir pedagogų ugdymo
koncepcija, prie kurios kūrimo ir puoselėjimo turiningiausiai prisidėjo šio universiteto profesoriai neotomistai A. Dambrauskas-Jakštas, P. Dovydaitis,
S. Šalkauskis ir, žinoma, patys jauniausieji šio universiteto auklėtiniai A. Maceina ir J. Girnius, likimo
valia ir galia tapę ir pirmaisiais emigrantais Vakarų
Vokietijoje bei JAV. Straipsnyje taip pat pagrindžiama prielaida, kad būtent A. Maceina ir J. Girnius
minėtąją S. Šalkauskio pedagoginę visuminio asmenybės ugdymo koncepciją papildė reikšmingomis filosofinėmis ir pasaulėžiūrinėmis nuostatomis, kurios
šiame straipsnyje įvardijamos ir apibrėžiamos A. Maceinos ir J. Girniaus pedagoginės teorijos etikos ir
metafizikos sąvokomis. Minėtosios intencijos ypač
išryškėja A. Maceinai ir J. Girniui svarstant tautos
išlikimo emigracijoje pedagogines, kultūrines ir filosofines-pasaulėžiūrines problemas, aktualizuojant ir itin pabrėžiant jų
svarbą bei reikšmę istoriniam tautos g yvastingumui.
Straipsnyje taip pat akcentuojama dar iš antikos
laikų žinoma mintis, kad homines historiam ignari semper
sunt pueri.
Esminiai žodžiai: A. Maceina, J. Girnius, visuminis (S. Šalkauskio vartojama – pilnutinis) asmenybės ugdymas, tauta, tautiškumas, tautinė kultūra,
nutautinimas, nutautėjimas, metafizika, teizmas,
ateizmas.
Problemos aktualumas. Publikuojamas
straipsnis priklauso lituanistiniam, konkrečiai – filosofiniam-pedagoginiam krašto kultūriniam palikimui.
Straipsnyje keliamų problemų ištirtumą tenka
apibrėžti kaip nepakankamą. Apie A. Maceinos ir
J. Girniaus filosofinį palikimą yra rašę A. Šliogeris
ir A. Sverdiolas. Pastarasis dar 1983 m. taip pat yra
išleidęs monografiją ,,Kultūros filosofija Lietuvoje“,
bet tai su šio straipsnio tema tiesiogiai nėra susiję.
A. Maceinos ir J. Girniaus kūrybinis palikimas atkurtosios nepriklausomybės metais yra pagerbtas ir
įvertintas tik „Minties“ leidyklos leidžiamų šių autorių „Raštų“ įvadiniais straipsniais.
Švietimo reforma, jos eiga, įvairios galimos
kliūtys, problemos bei galimi nesklandumai visur

ir visada yra glaudžiai susiję su dviem jos aspektais:
istorinės patirties žinojimu ir jos taikymu. Visa tai neįmanoma be visapusiškų ir išsamių filosofijos, etikos ir
pedagogikos istorinių studijų bei su jomis susijusių
įžvalgų.
A. Maceinos ir J. Girniaus filosofijoje taikytas
ontoetinis-soteriologinis tikrovės traktavimas leidžia daug
konceptualiau suvokti ne tik šių filosofų keliamą teistinę žmogaus prigimties ir paskirties pasaulyje problemą, bet
ir šių filosofų kūrybos ir pasaulėžiūros specifiškumą – josios
sąryšingumą tiek su lietuviškąja (tarpukario laikotarpio), tiek ir su egzistencine (emigracinio laikotarpio)
Vakarų Europos filosofijos tradicija. Dėl minėtų
priežasčių lietuvių filosofų emigrantų A. Maceinos ir
J. Girniaus filosofija įgyja išskirtinę išliekamąją vertę ir
kaip lietuvių krikščioniškojo egzistencializmo pradininkų
palikimas, ir kaip konceptualinio bei pasaulėžiūrinio
aktualumo neprarandanti pedagogikos mokslo aktualija.
Tyrimo tikslas – parodyti, kaip, kodėl ir kokiomis metodologinėmis bei pasaulėžiūrinėmis prielaidomis remiantis formavosi tarpukario laikų lietuvių
neotomistinė filosofija, etika ir pedagogika, kuo ji
ypatinga ir savita, kaip ir kokiu mastu šios filosofijos
intelektualinę ir konceptualinę patirtį būtų galima
taikyti mūsų laikų pedagogikos, švietimo reformos
aktualijoms bei problemoms.
Tyrimo metodai: istorinis-apžvalginis ir kritinisvertinamasis, kurie yra būtini rašant apie šių dviejų autorių kūrybinį palikimą
Tyrimo objektas. Dėl tarpukario laikų Kauno universiteto profesorių, o nuo 1944 m. ir lietuvių
emigracijos filosofų Antano Maceinos (1908–1987) ir
Juozo Girniaus (1915–1994) nuopelnų, jų kūrybinio
ir kultūrinio reikšmingumo didesnių abejonių nekyla. Tai taip pat reiškia, kad ne tik dabartinė lietuvių
filosofija, bet ir pedagogika, kaip asmenybės dorovinio – pilietinio ir pasaulėžiūrinio – ugdymo teorija ir
praktika, be šių mąstytojų kurtosios visuminio (S. Šalkauskio terminu – pilnutinio) asmenybės ugdymo
teorijos ir praktikos taip pat negali apseiti. Problema
čia tik ta, kad ši jų teorija A. Maceinos ir J. Girniaus
kūrybiniame palikime atsiskleidžia tik kaip organiškai
susijusi tiek su šių mąstytojų tomistine pasaulėžiūra,
pasireiškiančia kaip tomistiškai suvokiamos ir interpretuojamos tikrovės ontoetinės prigimties specifišku-
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mas, tiek ir kaip šio josios specifiškumo lemiamas
teistinis dorovinis asmenybės ugdymo turinys bei pobūdis.
Tomistinė filosofija, kurios pradininku, svarbiausiu teoretiku bei pagrindėju tebėra laikomas garsusis šv. Tomas Akvinietis (1225–1274), kuris šią savo
filosofiją sukūrė remdamasis pamatiniais Aristotelio
būties sampratos postulatais, grindžiamais daiktų ir
reiškinių turinio bei formos vienovės idėja. Apibrėždamas būtį (ontos) kaip aukščiausiąją ne tiktai faktinę, bet
ir vertybinę kategoriją, T. Akvinietis šią savo ontoetinę
būties sampratą – visą jos vienovę ir įvairovę – apibrėžia ir apibendrina kaip visų mūsų gamtiškosios
tikrovės daiktų, reiškinių ir formų absoliučią priklausomybę nuo šio savo atsiradimo ir egzistavimo pradmens bei vienintelės priežasties šaltinio – Dievo.
Neotomistinė filosofija, kuri visur ir visada pabrėžia tiesioginę konceptualinę ir pasaulėžiūrinę savo
priklausomybę nuo viduramžių tomizmo, pamatinėmis šios savo filosofijos disciplinomis taip pat
laiko gnoseologiją ir ontologiją, kartu išsaugodama ir tą
pačią būties (ontos) kilmės, prigimties ir vertybinio priežastingumo sampratą. Tuo pačiu neotomistinė filosofija užtikrina ir pačios šios krikščioniškosios pasaulėžiūros ilgaamžiškumą bei tęstinumą, papildydama
ją ir daugeliu reikšmingų šiuolaikinės filosofijos,
pavyzdžiui, egzistencializmo, mokslo, kultūros filosofijos naratyvais.
Visa tai kaip tik ir leidžia neotomistinei filosofijai
ne tiktai struktūriškai modernizuotis bei modernėti
neatsiliekant ir nuo konkrečios žmonijos gyvenamosios istorinės epochos aktualijų, bet ir daryti jai tiesioginį pasaulėžiūrinį poveikį. Pavyzdžiui, neabejotinai reikšmingą dvasinę konceptualinę neotomistinės
filosofijos įtaką, jos poveikį yra patyrusios daugelis
XX a. filosofijos krypčių ir srovių, sprendusių ir tebesprendžiančių pamatines pasaulėžiūros – žmonijos ir individo, žemiškojo egzistavimo prigimties ir
prasmės, asmenybės, visuomenės dorovinės, istorinės ir socialinės ateities bei likimo – problemas.
Komunistinio ir nacistinio totalitarizmo eksplozija XX a. pirmojoje pusėje turėjo tiesioginio ir
nenuneigiamo poveikio tiek A. Maceinos, tiek ir
J. Girniaus filosofinėms pasaulėžiūrinėms ir vertybinėms orientacijoms, lygiai taip pat, kaip ir jų biografijoms bei asmeniniam likimui. Dėl tų pačių priežasčių, sąlygų ir aplinkybių čia aptariamų lietuvių
mąstytojų A. Maceinos ir J. Girniaus intelektualinėje
veikloje brendo, formavosi ir konkrečiais veikalais
buvo išreikštos pamatinės pasaulėžiūrinės, kultūrologinės
ir pedagoginės naujausiųjų laikų vertybinės nuostatos, pasireiškusios originaliomis asmenybės dvasinės prigimties sampratomis, konkrečiomis jos ugdymo teorinėmis konceptualinėmis įžvalgomis bei formomis.
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Kitaip tariant, nepaisant to, kad tiek A. Maceina, tiek ir J. Girnius istorijos vėtrų ir socialinių politinių kataklizmų buvo nublokšti ir didesniąją savo
kūrybingo gyvenimo dalį praleido toli nuo tėvynės,
konceptualinių asmenybės dorovinio ugdymo prielaidų vis dėlto tenka ieškoti būtent tarpukario laikų
nepriklausomoje Lietuvoje, Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Taip atsitiko dėl to, jog būtent šiuo
laikotarpiu ir šiame universitete nuo pat jo įsikūrimo
susiformavo nepaprastai palankos sąlygos ką tik savąjį valstybingumą atkūrusiai nepriklausomos Lietuvos inteligentijai, neišskiriant nė Kauno universiteto
Humanitarinių mokslų bei Teologijos ir filosofijos
fakultetų dėstytojų, profesorių. Vadinasi, šia prasme
išskirtinę reikšmę čia kaip tik ir turėjo toji aplinkybė,
kad būtent šiame universitete buvo įkurti Teologijos ir filosofijos bei Humanitarinių mokslų fakultetai, kuriuose kaip šių fakultetų profesoriai rado sau
prideramą vietą visi žymiausieji tarpukario laikų
Lietuvos filosofai, pradedant A. Dambrausku-Jakštu
(1860–1938) ir užbaigiant šiame straipsnyje plačiau
aptariamais pačiais jauniausiaisiais A. Maceina ir
J. Girniumi. „Fakultetui, turinčiam 22 katedras, nestigo profesorių, o štai Humanitarinių mokslų fakultetas profesorius kvietėsi iš užsienio. Jame iš karto
visi dalykai buvo dėstomi lietuvių kalba. Iš pradžių
daugiausia dėstė senosios ir viduriniosios kartos
profesoriai (kun. J. Mačiulis-Maironis, P. Būčys,
A. Grigaitis, S. Šalkauskis, J. Eretas, kun. M. Reinys,
P. Kuraitis, A. Maliauskis). Ketvirtajame dešimtmetyje prisidėjo ir jaunieji, baigę tą patį fakultetą,
K. Pakštas, Z. Ivinskis, J. Ambrazevičius, A. Maceina. Studentų nuolat daugėjo, ir 1930 m. jau buvo 427
studentai“ [4, p. 3].
Kitaip tariant, nuo pat pirmosios mūsų tautinės
ir valstybinės nepriklausomybės laikų pradžios buvo
padaryta viskas, kad tautinė inteligentija ir tautinė kultūra turėtų kuo palankiausias sąlygas visokeriopam
savo klestėjimui bei raidai. Ne mažiau svarbu čia
buvo ir tai, jog jaunoji Kauno universiteto intelektualų, ypač filosofų, karta turėjo visas galimybes ir iš
vyresniosios kartos, ir iš Vakarų Europos intelektualinės patirties perimti tai, kas šiai jų intelektualinei
raidai buvo ypač vertinga ir reikalinga.
Dėl tos pačios priežasties ir kalbant bei aptariant tiek A. Maceinos, tiek ir J. Girniaus filosofines
ir pedagogines dorovinio asmenybės ugdymo pasaulėžiūrines prielaidas labai nesunku nustatyti ir apibrėžti jų prielaidas bei ištakas.
Viena iš tokių ištakų galima laikyti ir čia jau minėto A. Dambrausko-Jakšto iš lenkų mistiko J. Hionės-Wronskio nusižiūrėtą ir kūrybingai pritaikytą
žmogaus kaip dorovinio Dievo pagalbininko – mažojo kūrė-
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jėlio mistinę pasaulėžiūrinę nuostatą, tapusią konceptualine
prielaida daugeliui šio laikotarpio lietuvių neotomistų.
Minėtoji lenkų mistiko J. Hionės-Wronskio
filosofema, pasaulėžiūriškai įprasminanti žmogaus
buvimą žemėje kaip aktyvaus dorovinio Dievo pagalbininko kuriant Dievui patinkamą – dorovingą
kultūrą, neiškiriant iš jos apibrėžimo sampratos
nė filosofijos, tarpukario laikų Kauno universiteto
profesoriams neotomistams padėjo kaip konceptualinis esminis žodis toliau šią idėją plėtojant ir ją pagrindžiant tiek, pavyzdžiui, S. Šalkauskio kuriamoje
pilnutinio dorovinio asmenybės ugdymo teorijoje, tiek ir praktikoje. Vėliau visa tai buvo perkelta ir į šio mąstytojo
kultūros filosofiją, konceptualizuotą, pasaulėžiūriškai
apibendrintą kaip lietuvių tautos ir valstybės geopolitinės paskirties būti tiltu tarp Rytų ir Vakarų, t. y.
tarp visų trijų krikščionybės atmainų: katalikybės,
protestantizmo ir stačiatikybės. Būtent tokia, S. Šalkauskio nuomone, esanti ir tikroji geopolitinė, istorinė
bei kultūrologinė Lietuvos kaip valstybės ir lietuvių
tautos paskirtis bei vaidmuo pasaulio istorijoje, ir
nieko čia nebepakeisi.
Deja, istorinė XX a. Lietuvos patirtis parodė,
kad jeigu ji kuo nors ir buvo, tai nebent tik smėlio
smiltis dviejų pačių baisiausių žmonijos istorijoje
totalitarinių režimų kareivių batuose! Žinoma, tai
jokiu būdu nepaneigia, nes ir negali paneigti konceptualinės Kauno universiteto lietuvių filosofų neotomistų pasaulėžiūrinės prepozicijos, teigiančios, kad
visą žmogiškąją tikrovę galima ir būtina traktuoti tik
kaip jo kuriamos ir istoriškai atstovaujamos kultūros
įvairovę, kuri vienu ir netgi tuo pačiu metu gali būti
ir didžiai žmoniška, ir didžiai nežmoniška, nes ir visa
tai taip pat išplaukia iš Gėrio ir Blogio pradų pasaulyje
kovos, lygiai kaip ir iš jiems atstovaujančios, paties
Dievo žmogui duotos valios laisvės!
Dėl tos pačios priežasties A. DambrauskasJakštas teigė, kad minėtoji neotomistinė koncepcija,
įpareigojanti žmogų kurti su Dešimties Dievo įsakymų, t. y. vadinamuoju Dekalogu, suderinamą ir
Dievui patinkamą kultūrą – meną, mokslą, grožinę
literatūrą, filosofiją ir muziką, – nes tik su tomistiniu
valios laisvės principu suderinama kultūrologinė nuostata
esanti vienintelė teisinga.
Tai taip pat reiškia, kad jokiais kitais parametrais – nei ekonomikos, nei politikos, nei sociologiniais – žmogus neapibrėžiamas ir nepaaiškinamas. Ir
priešingai – krikščioniškajai filosofijai, pasaulėžiūrai,
kultūros prigimties bei vaidmens pasaulyje sampratai labiausiai tinkanti bei ją atspindinti būtent čia
jau ne kartą minėtoji J. Hionės-Wronskio teosofema –
žmogaus kaip „mažojo kūrėjėlio“ samprata, nesunkiai susiejama ir su „soteriologine žmogaus, jo kuriamos

ir atstovaujamos kultūros prigimties, paskirties bei vaidmens
pasaulyje samprata“ [8, p. 1–53].
Šią A. Dambrausko-Jakšto filosofinėje kūryboje itin plačiai proteguojamą ir atstovaujamą idėją
be didesnių išlygų perėmė ir kitas jo ištikimas mokinys – Nepriklausomybės Akto signataras, pirmasis Lietuvos Vyriausybės Ministras Pirmininkas
P. Dovydaitis (1886–1942). P. Dovydaičio, kaip ir
A. Dambrausko-Jakšto, asmenyje lietuvių neotomistinė filosofija atrado neprilygstamo darbštumo ir
ištikimybės katalikiškajai pasaulėžiūrai ir filosofijai
žmogų, kurio visų inspiruotų visuomeninių ir kultūrinių iniciatyvų leitmotyvas taip pat visada buvo
aistringas troškimas „visa atnaujinti Kristuje“. Tiesa,
P. Dovydaitis pamatinę savo mokytojo nuostatą labiau
suprato ir aktualizavo kitu A. Dambrausko-Jakšto teiginiu, akcentuojančiu, kad „gamta taipogi yra
Dievo knyga, kaip ir Biblija. Jei jų abiejų autorius yra
Dievas, tai tarp žodžių, surašytų Šventrašty ir įbrėžtų žemės kloduose, negali būti jokio pasipriešinimo“
(neatitikimo – J. B.) [3, p. 48]. Iš to yra kilusios ir
visos P. Dovydaičio pastangos bei paskatos suderinti
šiuolaikinius gamtos ir visuomenės mokslus su pamatiniais,
kreacionistiniais Senojo Testamento teiginiais.
Lygiai taip pat nė mažiausių abejonių tiek
A. Dambrauskui-Jakštui, tiek ir P. Dovydaičiu nekėlė mintis, kad tarpusavyje visiškai gali ir turi būti
suderinami ne tik mokslas ir religija, bet ir menas bei
dorovė, nes juk visos šios intelektualinės ir kūrybinės žmogaus veiklos sritys – tik to paties kultūros
medžio šakos, vadinasi, ant jų turį nokti ir to paties
kultūros medžio vaisiai.
Iš to, kas čia jau pasakyta, galima teigti, jog
minėtoji lenkų mistiko ir teosofo J. Hionės-Wronskio idėja ir iš tikrųjų tapo visos Kauno universiteto
filosofų neotomistų plejados, neišskiriant iš jų nė
A. Maceinos ir J. Girniaus, ne tiktai tomistinės gnoseologijos ir ontologijos, bet ir etikos bei estetikos,
t. y. dorovinės asmenybės ugdymo praktikos, pasaulėžiūriniu konceptualiniu pagrindu. Tai kaip tik ir
reiškia, jog krikščioniškosiomis dorovinėmis – etinėmis-estetinėmis ir pasaulėžiūrinėmis – vertybėmis besivadovaujanti jaunoji lietuvių karta tapo
visos Kauno universiteto intelektualų veiklos programa, jos ultima ratio – nelygstamu, aukščiausiuoju
siekiniu bei tikslu. Tad vargu ar reikėtų stebėtis, kad
tauria tautinio katalikiškojo idealizmo ir patriotizmo dvasia išauklėtas 1918–1940 m. nepriklausomos
Lietuvos jaunimas tapo ir nepriklausomybės idealų
gynėju kruvinose pokario laikų partizanų kovose
su okupantais, o iš gimtojo krašto dėl vienokių ar
kitokių priežasčių pasitraukusiesiems – neblėstančia
viltimi ją atgauti.
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Žmogaus kaip „mažojo kūrėjėlio“ idėja, tapusi
pasaulėžiūrinio, kultūrologinio, etinio, estetinio ir,
žinoma, pedagoginio siekinio konceptualine išraiška,
rodo, kad tikrasis jos turinys, pavyzdžiui, šios idėjos
konceptualinis išskleidimas S. Šalkauskio kultūrologijoje ir pedagogikoje, reiškia, jog kiekvieno iš mūsų g yvenimo žemėje dieviškoji paskirtis ir prasmė yra ir dieviškasis
įpareigojimas bei žmogaus kaip dorovinio subjekto įsipareigojimas kurti, puoselėti bei atstovauti Aukščiausiajam patinkamą kultūrą visomis savo reiškimosi formomis ir būdais.
Visa tai kaip tik ir sudaro S. Šalkauskio kurtosios filosofinės visuminės (S. Šalkauskio terminu – pilnutinės – J. B.) pedagogikos pagrindą bei josios turinį.
Apibrėždamas ugdymą kaip pedagoginę intenciją ir
tikslą, S. Šalkauskis ją apibūdina ir kaip pedagogikos
mokslo neišvengiamybę, organiškai išplaukiančią iš
paties šio mokslo objekto, t. y. jo susietumo tiek su
pedagogikos kaip mokslo teorija, tiek ir su praktika.
,,Visiems aišku, kad vaikas, paliktas pats sau, negalėtų savarankiškai verstis savo gyvenime ir elgtis taip,
kaip to reikalauja žmogaus gyvenimo tikslai. Šitas
negalėjimas apsireiškia mažiausiai trejopu atžvilgiu:
fiziniu, protiniu ir doriniu“ [9, p. 196].
Vadinasi, ir pedagogikos kaip mokslo susietumas su fiziniu, dvasiniu bei intelektualiniu būsimosios asmenybės ugdymu, jos puoselėjimu yra
akivaizdus. Maža to, S. Šalkauskis yra ir vienas iš tų
tarpukario laikų filosofų (Mažojoje Lietuvoje analogiška nuostata vadovavosi Vilhelmas Storosta-Vydūnas – J. B.), kuris būtent taip įvardijo, apibrėžė pedagogikos kaip ugdymo teorijos ir praktikos prigimtį ir
paskirtį, susiedamas ją su patriotine tautine intencija.
Pastaroji S. Šalkauskio dar įvardijama kaip trejopas uždavinys, neatsiejamas nuo trijų pagrindinių
dorovingos asmenybės ugdymo formų: tautos, valstybės, žmonijos ir Bažnyčios. ,,Šitokį žmonių auklėjimą vadinu „pilnutinio ugdymo“ posakiu, kuris turėtų atitikti prancūzų posakiui éducation intégrale“ [9, p. 37].
Dėl ribotos šio straipsnio apimties neįmanoma
leistis į išsamesnę S. Šalkauskio filosofinės ugdymo
teorijos klausimų analizę. Vis dėlto esu linkęs manyti, kad pamatiniai šios teorijos postulatai, teiginiai ir
principai – neabejotinai teisingi ir pagrįsti. Ir ne tik
dėl to, jog per visą sovietinį laikotarpį ši S. Šalkauskio pedagogikos teorija buvo ignoruojama arba tik
kritikuojama. Ne mažiau, manyčiau, reikšminga šiuo
atveju ir tai, kad ir dabartinė lietuvių pedagogika,
bandanti apsiriboti vien tik jaunosios kartos mokymo ir mokymosi teorija bei praktika, taip pat labai
daug ką praranda. Ir pirmiausia, žinoma, filosofinį ir
pasaulėžiūrinį savo patrauklumą ir išbaigtumą.
Dėl tos pačios priežasties jauniausiosios kartos
tarpukario laikų Kauno universiteto filosofai A. Ma-
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ceina ir J. Girnius, kaip karo pabėgėliai atsidūrę prievartinėje emigracijoje Vakarų Vokietijoje ir JAV, iš
karto ėmėsi gaivinti, puoselėti bei plėtoti šias savo
mokytojo idėjas, pritaikydami jas XX a. antrosios
pusės lietuvių politiniams ir ekonominiams emigrantams iškilusioms nutautėjimo problemoms spręsti.
Kitaip tariant, prievartinė karo pabėgėlių emigracija padarė esminių pataisų ir pačiai S. Šalkauskio
koncepcijai. Ir pirmiausia, žinoma, A. Maceinos ir
J. Girniaus itin aktualizuotos nutautimo ir nutautėjimo
aspektu.
Tai reiškia, kad tiek Vokietijos Federacinė Respublika, tiek ir Jungtinės Amerikos Valstijos, kaip
demokratinės valstybės, žmonių, prievarta socialinių
ir politinių istorijos kataklizmų atskirtų nuo gimtosios žemės, tėvynės, tėvų kalbos ir tautinės kultūros, nieko nesistengė nei asimiliuoti, nei nutautinti.
Priešingai, būtent šiuose kraštuose emigrantų bendruomenės turėjo visas galimybes plėtoti, ugdyti ir
puoselėti tiek savo gimtąją kalbą, tiek ir kultūrą.
Nepaisant to, o galbūt kaip tik dėl to, lietuvių
emigracija bene pirmą kartą susidūrė su tokiu reiškiniu kaip savaiminis lietuvių nutautimas ir nutautėjimas.
Šio tarp emigrantų besireiškiančio ir tolydžio spartėjančio fenomeno nei kaip reiškinio, nei kaip proceso
tiek A. Maceina, tiek ir J. Girnius iš pradžių neįstengė nei suvokti, nei – juo labiau – kaip nors įprasminti ar konceptualizuoti. Galiausiai J. Girnius vis
dėlto suvokė ir įprasmino šį, beje, ne vien tik lietuviams, ypač lietuvių emigrantams, būdingą reiškinį
nutautimą suvokdamas kaip sąmoningą, aktyviai besireiškiantį konkretaus individo atsiribojimą ir išsižadėjimą gimtosios savo tautos, pereinant į kitą, dažniausiai daug didesnę tiek teritorija, tiek ir gyventojų
skaičiumi tautą. Istorinių pavyzdžių tokiam filosofo
J. Girniaus konstatuojamam reiškiniu patvirtinti ir iš
tikrųjų netrūksta. Tai – ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų – bajorų ir didikų – masinis
nutautimas, identifikuojantis su lenkų kalba, kultūra
ir galiausiai visa lenkų tauta, ir tokių istorinių asmenybių kaip nutautėjęs Žemaitijos bajoras ir Lenkijos
maršalas J. Pilsudskis bei daugelis kitų. Pažymėtina,
kad analogiškų atvejų pasitaikė ir kitose tautose: lenkų nutautėlis F. Dzeržinskis, gruzinų – J. Stalinas sovietų Rusijoje, austrų – A. Hitleris Vokietijoje ir t. t.
Visi jie, be abejo, yra padarę nepaprastai daug skriaudų ir materialinės žalos pirmiausia savo gimtinėms,
kadangi siekdami įsitvirtinti šiose savo pasirinktosiose „naujose tėvynėse“ visada stengdavosi jas arba
okupuoti, arba kitokiais būdais kaip nors paniekinti,
pažeminti, sutrypti.
Antroji išėjusiųjų iš savo tautos žmonių grupė,
J. Girniaus apibrėžiama ir įvardijama kaip nutautėliai,
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nesą tokie pavojingi, kadangi pats šis tautos pakeitimo procesas, filosofo nuomone, esąs pasyvus, inertiškas, prisitaikėliškas ir t. t. Tačiau kaip tik dėl to jis
ir esąs pavojingas, kadangi anksčiau ar vėliau jis apimąs itin didelį žmonių skaičių. Kalbant apie lietuvių
emigraciją, tai, anot J. Girniaus, volens nolens, tačiau
neišvengiamai vis dėlto tenką pripažinti, kad jis yra
palietęs beveik visą mūsų išeiviją.
Gilindamasis ne vien tik į socialines, ekonomines ir kultūrines, bet ir į filosofines bei pasaulėžiūrines pasaulio tautų suklestėjimo ar sunykimo priežastis, J. Girnius priverstas pripažinti, kad lemiamą
vaidmenį šiame procese visada vaidinąs etninis ir dorovinis
tautos charakteris.
Apibrėždamas lietuvių atsparumą nutautinimui
ir nutautėjimui ir lygindamas tai su kitomis pasaulio
tautomis, patyrusiomis panašaus pobūdžio istorinius
išbandymus, mąstytojas padaro išvadą, kad ir šioje
srityje mes nesame išskirtiniai, t. y. priklausome prie
nutautėti linkusių tautų – ypač šis skirtumas darosi
akivaizdus, jei, pavyzdžiui, lyginsime lietuvius ir žydus. Pastarieji J. Girniaus laikomi savotišku abejonių
nekeliančiu stebuklu, fenomenu, kadangi tiktai žydai yra ištvėrę ne dešimtmečių ar šimtmečių, o ištisų
tūkstantmečių nelaisves, trėmimus, persekiojimus ir
naikinimus ir vis dėlto įstengę išlikti tuo, kas jie yra.
Kitaip tariant, būdami tauta, kuri ne tik ištvėrė visus
holokaustus, pradedant nuo viduramžių Ispanijoje
patirtų persekiojimų, prievartinės christianizacijos
bei trėmimo, žydai J. Girniui tampa savotišku lakmuso popierėliu – kriterijumi, pagal kurį, kaip atskaitos tašką, vertinamos ir visos kitos tautos.
Ir štai čia J. Girnius padaro išvadą, kad jį, kaip
mąstytoją, taip žavinčio žydų tautinio atsparumo
priežasčių reikią ieškoti ne jų genetinėje, socialinėje, kultūrinėje prigimtyje, o žydų per tūkstantmečius
išpažįstamoje ir nenutrūkstamai praktikuojamoje judaistinėje pasaulėžiūroje, religiniame ž ydų tikėjime.
Dėl tos pačios priežasties dar kartą susitelkdami prie šiems mūsų mąstytojams itin skaudžių ir itin
reikšmingų tautos išlikimo svetimuose kraštuose
problemų, tiek A. Maceina, tiek ir J. Girnius sugrįžta prie S. Šalkauskio pedagoginių ir pasaulėžiūrinių
nuostatų, apibrėždami ir įvardydami jas kaip veiksnius, turinčius pasaulėžiūrinę, dorovinę ir egzistencinę prigimtį bei paskirtį.
Kitaip tariant, visiškai sutikdami dėl pamatinių
S. Šalkauskio visuminio ugdymo teorijos nuostatų ir
postulatų, t. y. dėl šeimos, tautos, kultūros, valstybės
ir Bažnyčios fundamentinio vaidmens jauno žmogaus
ugdymo ir dorovinio tobulėjimo procese, abu mąstytojai tiesiog yra priversti pripažinti, kad gyvenant
nors ir demokratiniame, tačiau vis dėlto ne savame, o

svetimame krašte – Vakarų Vokietijoje (A. Maceina)
ar Jungtinėse Amerikos Valstijose ( J. Girnius), visi
šie faktoriai tampa arba visiškai neįmanomi ir nepasiekiami, arba radikaliai transformuojasi, t. y. jau
pačių šių emigrantų vaikų pradedami suvokti kaip jų tėvų, o
ne jų pačių Tėvynė.
Tuo tarpu jiems, priešingai negu jų tėvams, Tėvyne jau yra tapęs kraštas, kuris ne tik priglaudė jų
tėvus, bet ir kuriame jie patys gimė, augo ir mokėsi, ir kurio kalbą jie jau įprato suvokti ir vartoti kaip
savo gimtąją.
Suvokdamas tai ir kaip neišvengiamybę, ir kaip
didžiausiąjį pavojų lietuviškajam tautiškumui, J. Girnius kaip tik atkreipia savo tautiečių emigracijoje dėmesį į tai, kad „patriotinis auklėjimas turi vykti tautiniu
auklėjimu. Būtina savo vaikus išauklėti tikrus lietuvius – ne „iš pareigos“ tokiais besijaučiančius, o iš
tikrųjų jais esančius ir norinčius būti, t. y. nusistačiusius ir savo vaikams perteikti tautinę gyvybę lietuviškose šeimose. <...> Lietuvybė yra daugiau negu
tik lietuvių kalba. Todėl, nepasitenkinant tik kalba,
reikia savo vaikus į lietuvybę įugdyti visu pločiu ir
gyliu, kad ji taptų jiems patiems brangi, o ne dėl tėvų
„iš pareigos“ gerbiama. Kaip anksčiau pastebėjome,
be kalbos, lygiai svarbu jaunąją kartą įugdyti į tautinį
charakterį, tautos istoriją ir kultūrinius jos laimėjimus“ [2, p. 136–137].
Dėl tos pačios priežasties kritikuodami lietuvių
emigrantus už tai, kad jie – priešingai negu žydai –
labai lengvai nutautėja, o ypač tie, kurie į šiuos svetimus kraštus atvyko ne gelbėdamiesi nuo politinių
represijų, bet tik sotesnio duonos kąsnio ieškodami,
ir dėl to jau antrojoje, o ypač trečiojoje, kartoje dažniausiai jau nieko nenori girdėti apie savo tėvų ir protėvių
gimtinę, A. Maceina ir J. Girnius savo kūriniuose siūlo
labai panašiais išeitis: steigti tankiai lietuvių g yvenamose
teritorijose katalikiškąsias lietuvių parapijas, lietuvių namus,
sekmadienines mokyklas, kultūrines institucijas – plėtoti lietuviškos, emigracijoje leidžiamos spaudos, lietuviškos tautinės
saviveiklos: teatrų, ansamblių tinklą ir t. t.
Kitaip tariant, ragindami kuo aktyviausiai ir visuotiniausiai stengtis bei siekti, kad ne tik jų, kaip
emigrantų, vaikai, bet ir jų vaikaičiai galėtų ne tiktai
retkarčiais pasiklausyti tėvų ir senelių pasakojimų
apie savo gimtąjį kraštą, bet ir patys džiaugtis konkrečia
politine, visuomenine ir kultūrine tautine veikla tiesiogiai prie
jos prisiliesdami ir ją puoselėdami, nuolat visa tai savo širdyje
gaivindami.
Ir priešingai – bet koks šioje srityje abejingumas
ar aplaidumas ,,niekais paverčia didelę lietuviškojo
auklėjimo pastangų dalį, tuo pačiu tapdami keliu į
nutautimą tiek šeimose, tiek lituanistinėje mokykloje, tiek pagaliau jaunimo organizacijose. Esmingi
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lietuviškojo auklėjimo reikalavimai nejučiomis virsta lyg kokia formalybe, kurią reikia oficialiai skelbti,
bet kurią nebūtina vykdyti. Tai ir yra vėžys, kuris vis
labiau graužiasi į visas lietuviškojo auklėjimo sritis“
[2, p. 224].
Aptardamas ir filosofiškai bei pasaulėžiūriškai
įprasmindamas tautos ir asmens joje istoriškumą,
A. Maceina ypač pabrėžia tą faktą, jog nei patys
emigrantai, nei jų vaikai, nei tuo labiau jų vaikaičiai
viso šito jau nebeturi ir nebegali turėti. Dėl tos pačios priežasties visa tai jie ir suvokia ne tik kaip savo
autentiškosios egzistencijos trūkumą, bet ir kaip tautinio
tapatumo stygių, kurio jie kitaip negalį nei įveikti, nei
pašalinti. Iš čia ir kyląs jų nutautimo ir nutautėjimo pavojus. „Bet kaip tik čia ir prasideda įtampa tarp asmens ir istorijos. Buvodamas tėvynėje, žmogus yra
su ja suaugęs todėl, kad yra iš jos išaugęs – ligi pat
neatmenamų laikų. Tarp jo asmens ir jo istorijos nėra
jokio plyšio. Istorinė jo tapatybė yra jam savaime suprantama. Net ir tolimiausi šios istorijos įvykiai yra
išgyvenami kaip savi. Skaitydami, pavyzdžiui, apie
Mindaugo pastangas suvienyti Lietuvą, apie jo krikštą ir žuvimą, apie Vytauto kovas su vokiečių ordinu
ir jo laimėjimus prie Žalgirio <...> jaučiamės taip,
tarsi mes patys būtume visur dalyvavę: kovoję, laimėję ir pralaimėję, džiaugęsi ar kentėję. Tėvynės istorija
atg yja asmenyje savo pilnatve. <...>
Vadinasi, buvoti tėvynėje reiškia buvoti ir jos
istorijoje. Atsidūręs svetimoje, nepažįstamoje, menkai – tik iš knygų – žinomoje šalyje, valstybėje, bėglys, imigrantas patenka į išties nepavydėtiną padėtį:
jis puikiai suvokia, jog nėra iš čia kilęs, bet „į čia atkilęs“, taigi ir jo santykis su šio krašto kalba, istorija,
kultūra, papročiais, religija yra kitoks – neretai visiškai svetimas. Todėl visiškai natūralu, jog šios šalies
istoriją jis turįs pradėti išg yventi nuo pat savo atvykimo
pradžios, nuo nulio. Štai klausimai, kurie įaštrina ir
net įskaudina istorinę mūsų savimonę, mūsų jau nebe
kaip žmonų apskritai, gyvenančių dvidešimtajame
šimtmetyje, bet kaip lietuvių, atsidūrusių išskirtinėje
tremties būklėje“ [6, p. 346–347].
Vis dėlto kad ir kokia svarbi, niekuo nepakeičiama visuminiam (S. Šalkauskio terminu – pilnutiniam –
J. B.) jauno žmogaus kaip asmenybės doroviniam ir
pilietiniam ugdymuisi yra šeima, gimtoji kalba, tauta,
tautos istorija, tautinė ir pasaulinė kultūra, pagrindinė ir pati svarbiausia šio proceso dimensija yra pasaulėžiūra.
Komentuodamas prancūzų katalikų filosofo
neotomisto J. Maritaino nuomonę, kurią jis pareiškė
veikale ,,L’homme et l’état“ [7], J. Girnius atsisako
pripažinti šį jo teiginį, jog tautinės valstybės idėja
„nuosekliai vedanti į statistinį totalitarizmą, iškreip-
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dama ir tautos ir valstybės prigimtį“ [2, p. 20–21].
Lietuvių mąstytojo nuomone, tiek rusų bolševizmas,
tiek ir vokiečių fašizmas, kaip dvi pasaulyje žinomiausios totalitarizmo atmainos, niekaip neišplaukiančios nei iš tautos, nei iš tautinės valstybės „mito“
jau vien dėl to, jog tauta nėra valstybė, o valstybė
nėra vien tik ideologija. Bolševizmas Rusijoje ir fašizmas Vokietijoje atsirado tada ir tik tada, kai šios
dvi buvusios imperijos pralaimėjo Pirmajame pasauliniame kare. Kitaip tariant, prie šių dviejų valstybių
„totalitaristinio supiktybėjimo“, J. Girniaus nuomone, ženkliai prisidėjęs rusų ir vokiečių Pirmajame
pasauliniame kare prarastų imperijų bei jų valdytų
teritorijų ilgesys. Tuo tarpu tokioms nedidelėms tautoms ir valstybėms kaip Lietuva toks pavojus tikrai
negresiąs, priešingai – valstybingumo praradimas
joms visada reiškiąs ir labai rimtą nutautinimo pavojų.
Tą pavojų Lietuva, kaip, beje, ir Latvija bei Estija,
lygiai kaip ir visos kitos mažosios pasaulio tautos ir
valstybės ne kartą yra patyrusios. Vadinasi, mažųjų
tautų ir jas sudarančių tautinių valstybių egzistavimas esąs būtina ir vienintelė sąlyga ne tik joms, kaip
tautoms, išlikti pasaulyje, bet ir kurti bei puoselėti jų
tautinę kultūrą.
Kita vertus, iš šios J. Girniaus koncepcijos jokiu
būdu neišplaukia nuostata ar įsitikinimas, kad, priešingai negu mažosios, didžiosios tautos visada esančios susijusios su agresyviais imperialistiniais kėslais
bei siekiniais.
Priešingai – šiai praeityje neretai pasireiškusiai
didžiųjų tautų ir valstybių imperialistinei tendencijai neutralizuoti J. Girnius ir A. Maceina kaip tik ir
siūlo krikščioniškąją filosofiją ir kaip vienintelę realiai įmanomą, laiko išbandymus atlaikiusią alternatyvą doroviškai,
politiškai, ir pasaulėžiūrą ugdant jaunąją kartą.
Krikščionybė – ir kaip filosofija, ir kaip pasaulėžiūra – yra grindžiama tikėjimu, kad visi žmonės,
neatsižvelgiant į jų tautybę, rasę, socialinę kilmę ir
t. t., yra Dievo vaikai, atsiradę iš pirmųjų žmonijos
tėvų – Adomo ir Ievos. Dėl tos pačios priežasties ir
visos pasaulio tautos, visi tų tautų žmonės Dievui yra
visiškai lygūs. Kitaip tariant, Dievas doroviškai nevertinąs žmonių nei pagal rasę, nei pagal lytį, nei pagal
socialinę kilmę, nei pagal tautiškumą. Žmogiškosios
individualybės kriterijumi krikščionybėje esąs kiekvieno konkretaus individo moralumas, apibrėžiamas ir įprasminamas
Dešimčia Dievo įsakymų.
Taip krikščioniškoji filosofija ir pasaulėžiūra,
grindžiama krikščioniškąja etika, kaip tik ir išsprendžianti tas asmenybės dorovinio visuminio ugdymo
problemas, atmetant ir didžiųjų tautų puikavimąsi
prieš mažąsias, ir jėgos, smurto, prievartos, nutautinimo, prievartinės tautinės asimiliacijos principus kaip
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veiksnius, kurių krikščionybė ir ją pagrindžiantys mokslai – krikščioniškoji etika, filosofija ir pasaulėžiūra – netoleruojanti.
Ta pačia proga tikslinga pažymėti, kad tiek
A. Maceinos, tiek ir J. Girniaus filosofijoje, vadovaujantis ta pačia, čia jau minėta, t. y. iš lenkų mistiko
J. Hionės-Wronskio kūrybingai perimta žmogaus kaip
Dievo pagalbininko – mažojo kūrėjėlio koncepcija, grindžiami ir tokie šių dviejų filosofų fundamentiniai
veikalai kaip A. Maceinos „Filosofijos kilmė ir prasmė“
[5] bei J. Girniaus „Žmogus be Dievo“ [1]. ,,Nors ši
studija ir pavadinta bendriniu filosofijos kilmės bei
prasmės vardu, – pabrėžia A. Maceina, – vis dėlto ji
anaiptol nenori būti įprastinis filosofijos sąvokų aptarimas ir svarbiausių jos krypčių aprašymas. Ji siekia
visai ko kito, būtent – apmąstyti filosofiją kaip žmogiškojo būvio apraišką, nes tai iš tikro didžios nuostabos
apraiška“ [5, p. 11]. Žmogiškojo būvio apraiškomis
A. Maceina įvardija visą Vakarų filosofiją, jos istoriją,
pradedant nuo senovės graikų iki mūsų laikų. Egzistuodamas kaip būtybė žmogus esąs atviras savo
egzistavimo prielaidai ir priežasčiai – būčiai, kurią
jis, kaip ir kiekvienas atskiras individas suvokia kaip
analogišką jo paties amžiaus tarpsniams: vaikystėje
kaip nuostabą (Sokratas), paauglystėje – kaip abejonę
(R. Descartes), brandaus amžiaus – kaip valią galėti – Wille zur macht –(F. Nietszche). Paskutinysis –
pasaulio kaip kančios suvokimas, A. Maceinos nuomone, esąs pats dramatiškiausias, sudėtingiausias ir
įvairiausias. Tai ir budizmas, kurį mąstytojas apibrėžia kaip filosofinę kančios etiką, ir rusų religinė filosofija, ir
marksizmas. „Čia aprašytieji kančios filosofijos pavidalai, – teigia A. Maceina, – yra didžiai skirtingi savo
turiniu, tačiau juos visus jungia tas pats objektas, tas
pats pobūdis, tas pats siekis ir galop ta pati grėsmė“
[5, p. 116]. Nepaisant to, būtis kaip dviejų lygmenų
sąveika: dieviškosios, arba Natura Naturans, kuri yra
kuriančioji, ir gamtiškosios, arba Natura naturata, kuri
yra sukurtoji, žmonijos istorijoje, kaip ir konkretaus
dorovinio individo amžiaus tarpsniuose, visada atsikleidžia palaipsniui, t. y. jiems abiem – tiek filosofui
kaip kūrėjui, tiek ir žmonijai kaip adresatui, tolydžio
bręstant tiek intelektualiai, doroviškai, tiek ir pasaulėžiūriškai.
Krikščioniškoji filosofija, pasaulėžiūra ir etika,
A. Maceinos nuomone, nesitapatinanti nė su vienu
iš čia paminėtų būties kaip tikrovės suvokinių, jos
predikatų, tačiau pabrėžia, kad visos šios žmogaus ir
žmonijos išgyvenamos būties ir būtiškumo dimensijos esančios didžiai prasmingos, reikalingos ir būtinos doroviniam žmogaus ir žmonijos tobulėjimui.
J. Girnius čia jau minėtame veikale „Žmogus
be Dievo“, analizuodamas Vakarų filosofijos istori-

ją, taip pat prieina analogiškų išvadų. Apibūdindamas Dievo tikėjimo ir netikėjimo procesą kaip amžiną
kovą, vykstančią žmogaus sieloje, J. Girnius ypač
pabrėžia jos svarbą filosofijos istorijoje, kurią jis ir
įvardija kaip visos žmonijos dorovinės ateities klausimą.
Abejingumas religijai, krikščionių tikėjimui, kratymasis tiek pamatinių tikėjimo dogmų, tiek ir bet kokių religinių ritualų ir apeigų, tikėjimo asmeniniame
žmogaus gyvenime neigimas kyląs iš to paties šaltinio: tikėjimo mokslu kaip vienintele ir galutine tiesos apie
mus supančią tikrovę atskleidimo priemone. Bet būtent tai
ir vedą į abipusį tikinčiųjų ir netikinčiųjų nesusikalbėjimą, neišdildomą jų tarpusavio priešiškumą. Pastarasis kaip tik ir esąs pati didžiausioji dorovinė ir
faktinė blogybė, kadangi „ateizmas remiasi ne savais
Dievo nebuvimo įrodymais (to padaryti, J. Girniaus
nuomone, neįmanoma – J. B.), o tik Dievo buvimo
įrodymų atmetimu. Bet ar šis atmetimas yra pagrįstas
pozityviu pažinimu? Ne. Tariamasis ateizmo rėmimasis moksliniu pažinimu tėra tik ankstesnio ateistinio apsisprendimo išraiška“ [1, p. 24]. Peržvelgęs
visą Vakarų filosofijos istoriją, ypač marksizmą bei
egzistencializmą, J. Girnius konstatuoja, kad nė vienas iš jam žinomų filosofijos istorijoje autorių taip
ir nesuradęs bei neišdėstęs tokio lygio argumentų,
kurie ir iš tikrųjų priverstų suabejoti Dievo buvimu.
Pripažindamas, kad gamtos mokslai lygiai taip pat
neteikia pagrindo nei teizmui nei ateizmui, J. Girnius ir pačią šią problemą atskiria nuo gamtos mokslų, kadangi būtent jiems Dievo buvimo ar nebuvimo klausimas kaip tik ir nekyląs. Vadinasi, ir pati
ši problema pirmiausia esanti ne gamtos mokslų, o
pasaulėžiūrų ir moralės teorijų problema. Todėl ir
apibendrindamas šią jo įvardijamą problemą kaip
žmogaus be Dievo situaciją pasaulyje, J. Girnius ir pačią šią
filosofiją bei pasaulėžiūrą apibrėžia kaip laisvę be kaltės ir
atsakomybės. Laisvę, kuri jau suteikė galimybę įsigalėti komunistiniam ir fašistiniam totalitarizmui XX a.
pirmojoje pusėje, ir nežinia kuo tai galį pasireikšti
artimiausioje ateityje.

Išvados
A. Maceina ir J. Girnius – du žymiausi jauniausios kartos tarpukario laikų Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto profesoriai, kurie ir prievartinėje pokario laikų emigracijoje – Vokietijos Federacinėje Respublikoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose – toliau
plėtojo ir puoselėjo pamatines savo mokytojo S. Šalkauskio visuminio (S. Šalkauskio terminu – pilnutinio)
asmenybės pedagogines ugdymo idėjas, turtindami
jas Vakarų pasaulio intelektualine ir pasaulėžiūrine
patirtimi.
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Šiam tikslui abu jie, neatsisakydami ir neatsiribodami nuo jų mokytojo S. Šalkauskio taip brangintos filosofinės pedagogikos idėjų, idealų ir siekinių, praturtino juos dar ir neotomistinės filosofijos, įvardijamos
kaip sub specie aeternitatis, pačia plačiausia ir reikšmingiausia intelektualine bei pasaulėžiūrine patirtimi.
Reikšmingiausiuose savo veikaluose „Filosofijos
kilmė ir prasmė“ bei „Žmogus be Dievo“ A. Maceina ir
J. Girnius garsiąją lenkų mistiko J. Hionės- Wronskio filosofemą, apibrėžiančią ir įvardijančią žmogų
kaip mažąjį kūrėjėlį – Dievo pagalbininką kuriant Dievui
patinkamą žmogiškąją kultūrą, grindžiamą artimo
meilės, laisvės ir laimės idealais, išplėtoja iki universaliausių pasaulėžiūrinių ir egzistencinių parametrų
bei iš jų išplaukiančių apibendrinimų, susiejamų su
doroviniu individo ir žmonijos istoriniu, socialiniu ir
eschatologiniu likimu.
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Summary
Jonas Balčius
Pedagogics by A. Maceina
and J. Girnius sub specie
aeternitatis with Regard
to Philosophy
The article focuses on one of the most significant
theories from the Lithuanian intellectual heritage,
namely, the conception of education, elaborated
by the great philosophers and educationalists of
Kaunas University from the period of the first
Lithuanian independence, the greatest contributions
to which have been made by professors neotomists
from this university, such as A. DambrauskasJakštas, P. Dovydaitis, S. Šalkauskis, and, certainly,
by the youngest graduates of this university, by
will and force of destiny turned also into the first
emigrants to the West Germany and USA, namely,
A. Maceina and J. Girnius. The article also presents
the substantiation of the view that it would be
A. Maceina and J. Girnius who supplemented the
above-mentioned educational conception of integral
personal upbringing elaborated by S. Šalkauskis,
with essential philosophical and worldview attitudes
which in this article, as is clearly visible from its title,
are defined by ethical and metaphysical notions of
educational theory by A. Maceina and J. Girnius.
These intentions were made especially prominent
in discussions by A. Maceina and J. Girnius of the
educational, cultural and philosophical issues of the national
survival in emigration, whereby their importance to the
historical national vitality is particularly emphasized and
promoted.
In the article, the antique idea maintaining that
homines historiam ignari semper sunt pueri.
Key words: integral personal education, nation,
denationalization, theism, atheism, metaphysies.
Vilniaus pedagoginis universitetas
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