
ŽMOGUS, IDĖJA IR IDĖJOS PROBLEMA VLADO PŪTVIO
FILOSOFIJOJE

Homo non  sibi soli natus est, 
sed patriae, sed suis.

(Marcus Tullius Cicero)

Žodžių taupumo sumetimais suvažiavimo programoje šią pas
kaitą pavadinome Žmogaus ir idėjos problema Vlado Pūtvio filoso
fijoje. Jos tikrasis pavadinimas turi būti: Žmogus, idėja ir idėjos 
problema Vlado Pūtvio filosofijoje. Kaip neužilgo paaiškės, Pūtvio 
metafizikos terminologijoje idėja ir idėjos problema toli gražu nėra 
tie patys arba beveik tie patys dalykai.

Paklaustas apie žmogų, Pūtvis sutiktų su aukščiau cituotu 
Cicerono posakiu : « Žmogus yra gimęs ne vien sau, bet tėvynei 
ir saviesiems ». Ir dar pridėtų, kad Ciceronas perdaug švelniai 
išsireiškė. Vladui Pūtviui žmogus, kuris negyvena tėvynei ir savie
siems, žmogus be idėjos, be aukštesnių tikslų ir be aukščiausiojo, 
vyriausiojo tikslo — ne žmogus, bet tik pasityčiojimas iš žmogaus, 
kuriam, Kudirkos žodžiais, belieka tik « supelyti ir nueiti į kapą, 
be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs ».

Norint geriau suprasti pūtviškąji žmogų, reikia nors trumpai 
prisiminti du dalykus : Vlado Pūtvio gyvenimą ir jo pasisavintą 
filosofišką tradiciją arba kryptį.

Savarankiškas gyvenimo kelias Pūtviui prasidėjo kryžiaus 
ženkle, pačiu skaudžiausiu jo žmogiškosios egzistencijos momentu, 
kai XIX amž. paskutiniojo dešimtmečio pradžioje Mintaujoje 
staiga plaučių uždegimu mirė jo motina, 1863-ųjų metų sukilėlė 
Idalija Broel-Plateraitė-Putvinskienė. Mirdama ir žegnodama 16 m. 
amžiaus sūnų Vladą ir 12-os metukų dukrą Mariją, motina sakė 
Vladui nujaučianti, jog jis galįs nutolti nuo tikėjimo. Todėl jo 
prašė, kad, tikėjimui susvyravus, nors motinos atminimui darytų  
kryžiaus ženklą 1.

1 Visos informacijos apie Pūtvio gyvenimą imtos iš A. Marcinkevičiaus- 
Mantautto Vlado Pūtvio biografijos antrosios laidos, šiuo metu spausdinamos 
Čikagoje.
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Idalija Plateraitė-Putvinskienė buvo didelės erudicijos, aukštos 
moralės, giliaus tikėjimo ir labai švelnaus būdo moteris, kuri suge
bėjo ypatingai gerai suprasti sūnų ir būti jo artimiausia drauge ir 
patarėja. Jinai perdavė Vladui riteriškąjį kovingumą, religiniai- 
filosofinį gilumą, socialinį jautrumą ir tautinį neramumą. Kaip 
Kantui jo tėvai, taip Vladui Pūtviui jo motina visu savo gyvenimu 
buvo kategoriškojo imperatyvo akyvaizdus įgyvendinimas.

Pūtvis liko ištikimas motinos dvasiniam palikimui ir su ypa
tingu atkaklumu bei pasiryžimu visą gyvenimą reiškėsi tautinėje, 
socialinėje ir amžinosios tiesos ieškojimo srityse, už kai kuriuos 
savo darbus užmokėdamas net kalėjimais ir tremtimi. Ir tame 
ieškojime priėjo išvados, jog tikras, pilnas žmogus yra tik tas, 
kuris sugeba — arba nuolat bando — teisingai išspręsti trijų pa
grindinių idėjų, t. y. tautinės, religinės ir socialinės idėjos proble
mas.

Kalbant apie Pūtvio filosofinę tradiciją arba kryptį, reikia 
pabrėžti, jog jaunojo Vlado kelias į filosofiją nebuvo toks, kaip 
eilės kitų lietuvių filosofų, kurie pradžioje kalbėjo lietuviškai, gy
veno mūsų lietuviško kaimo tradicija ir tik vėliau susipažino su 
svetimų kalbų literatūra bei svetimų tautų išmintimi. Pūtvio namų  
aplinka buvo bajoriška-aristokratiška, jo gimtoji kalba buvo len
kiška. Su lietuviška liaudimi tiesioginių santykių vaikystėje jis 
neturėjo, lietuviškai nesuprato ir kalbėti teišmoko tiktai po vedy
bų. Šalia lenkų kalbos, jis laisvai vartojo rusų, vokiečių ir taip 
pat prancūzų kalbas, pusėtinai gerai suprato angliškai, gimnazijoje 
susipažino su klasiškomis graikų ir lotynų kalbomis. Tačiau, nors 
Pūtvis buvo tikrai gerai susipažinęs su didžiųjų slavų rašytojų  
grožiniais ir filosofiniais veikalais, ir nors dažnai mėgdavo cituoti 
įvairius prancūziškus posakius, esmėje jis buvo vokiškos orienta
cijos. Tą orientaciją gavo iš Šiaulių gimnazijos persikėlęs Mintaujos 
realinėn mokyklon ir vėliau studijuodamas Vokietijoje. Mintautoje 
Pūtvį sužavėjo vokiečių idealizmas : Kantas, Fichtė ir Schellingas. 
Ypatingai didelį įspūdį jam padarė Kanto Grynojo 'proto kritika ir 
Praktiškojo proto kritika. Vėliau Kanto įtaką nusvėrė Hėgelio filo
sofija. Hegeliu jis giliai domėjosi visą gyvenimą. Beveik visuose 
gilesniuose Pūtvio filosofiniuose straipsniuose atsispindi viena ar 
kita Hėgelio mintis. Iš vyresniosios lietuvių filosofų kartos, mano 
manymu, Vladas Pūtvis yra Hegeliui pats artimiausias.

Gilindamasis į vokiečių idealizmą (ir taip pat į ankstyvąjį 
egzistencializmą), Pūtvis nenorėjo aklai sekti kitų galvotoju—net 
ir savo mėgstamojo Hėgelio — minčių. Jam buvo ypatingai svarbu 
padaryti sintezę tarp dviejų priešingybių. Hėgelio filosofijoje tos
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sintezės jis pilnai negalėjo rasti, todėl pasirinko kitą savaran
kišką kelią.

Kaip ir Hėgelis, Pūtvis nuolat kalba apie sielos arba dvasios 
kelionę, apie nuolatinį tapimą ir tobulėjimą, apie taką aukštyn, 
apie nuolatinę tezės ir antitezės dvikovą bei sintezės gimimą. Bet 
sielos ar dvasios fenomenologija Pūtviui toli gražu nėra paties 
Absoliuto arba « priežasčių priežasties » fenomenologija, bet tiktai 
kelias į Absoliutą, kuris egzistuoja savo nepaliečiamoje tobulybėje 
visiškai nepriklausomai nuo riboto ir laikino sąlygų pasaulio. Kitais 
žodžiais tariant, Pūtvis iš vienos pusės gynė ribotos būties nuola
tinį tapimą ir tobulėjimą, bet iš kitos pusės norėjo apsaugoti 
Absoliučios Būties neribotą tyrumą ir pilną suverenumą.

Proga suderinti abu priešingumus Pūtviui atėjo jau nepriklau
somoje Lietuvoje, kai į jo rankas pateko arkivyskupo Skvirecko 
Šventojo Rašto vertimas į lietuvių kalbą. Jaunystėje Biblija ir jos 
lenkų bei kitomis kalbomis pristatytasis Dievas Pūtviui nepadarė 
didelio įspūdžio. Bet paskutiniajame jo gyvenimo dešimtmetyje 
lietuvių kalba aprašytasis Biblijos Dievas, absoliutus valdovas ir 
viešpats, be pradžios ir be galo, valios aktu iš nebūties sutver
damas ribotą būtį, Pūtvio prote ir širdyje rado gyvą atgarsį. Ir 
Pūtvis griebėsi darbo — suderinti gražiąją Hėgelio mintį apie 
savęs iš pradžių nesąmoningai, o vėliau sąmoningai ieškantį, nuolat 
besiplečiantį, per įvairius istorijos etapus besirangantį ir pilno 
dvasiškumo besiekiantį Dievą-idėją-prigimtį su absoliučiu Biblijos 
Dievu, esančiu « ant ribos ».

Giliau nesigilindamas į Pūtvio padarytosios sintezės genezę, 
čia noriu trumpai apibūdinti jo pagrindines galutines išvadas. Tos 
išvados tiesioginiai liečia ir tikrąjį, pilnąjį pūtviškąjį žmogų, idėją, 
ir idėjos problemą.

Anot Pūtvio, « Yra viena idėja. Ji neturi vardo nei formulės. 
Vien sielos gelmių ilgesys nujaučia tą idėją tiek esant, kad drįsta 
ištarti: , Ji yra ’. Visos žmonijos šiaip ar taip apiformintos idėjos 
turi su ta idėja, ta didžiąja pirmaprade, harmoningai sutikti. Vadi
nasi, turi sutikti ir tarp savęs »2.

Didžiąją pirmapradę Idėją Pūtvis taip pat vadina Absoliutu, 
Dievu, Visagaliu, Kūrėjų Kūrėju. Pirmapradė Idėja yra nepakei
čiama, neklaidinga, visiškai nepriklausoma nuo žmogaus. Didžio
sios žmonijos idėjos yra Absoliuto partikuliariniai atspindžiai. Jos 
išplaukia iš Absoliuto ir grįžta, veda atgal į Absoliutą. Jos taip 
pat neklaidingos ir savo esmėje nuo žmogaus nepriklausomos.

2 Vladas Putvinskis-Pūtvis, Gyvenimas ir parinktieji raštai, red. A. 
Marcinkevičius, Kaunas 1933-1934, II tomas, 9 psl.
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Nuo žmogaus priklauso tiktai idėjos problema, kurią sudaro 
sąmoningos priemonės, būdai, bandymai idėją įgyvendinti. Idėjos 
problemas sprendžiant žmogus padaro daug klaidų. Tuo būdu, 
žmogaus gyvenime randamas tariamas idėjų tarpusavio nesutiki
mas iš tiesų yra tiktai kurios nors idėjos nesupratimas, klaidingas 
jos problemos išsprendimas. Už šias klaidas žmogus moka « minčių 
milijonais, kraujo upėmis, žmonijos šimtametėmis kančiomis, ištisų  
tautų žlugimais »3.

Klaidas darant neišvengiamai iškyla blogio klausimas. Pats 
Dievas yra visiškai geras. Absoliute blogio nėra ir negali būti. 
Tačiau visas ribotas ir laikinas sąlygų pasaulis, kuriame galioja 
laiko, erdvės ir medžiagos dėsniai, « stovi ant žodžio , jeigu ’. Jeigu 
paimsi bent kokią tezę, tai būtinai turi būti jai antitezė ... Jeigu 
kursi jame gera, tai kiekvienas jos žiupsnys turi rasti antitezę 
blogame »4. Visas ribotas pasaulynas yra lyg ta didelė kova, 
kurioje sąlyginį blogį turi nugalėti sąlyginis gėris. Tuo būdu Dievas 
suteikia malonę visiems gyviams dalyvauti Jo kūryboje.

Žmogaus uždavinys šioje kovoje didelis, nes žmogiškosios 
valios laisvam krisleliui yra duotas vyriausias uždavinys nuversti 
vienon pusėn kovos sąlygų pusiausvyrą. Žmogui čia padeda Kū
rėjų Kūrėjo Sūnus, kuris nesuardo kovos pusiausvyros, nes per savo 
įsikūnijimą prisiima visai ribotai būčiai duotąsias teises.

Nors žmogaus gyvenimo kūrybos kova vyksta įvairiausiomis 
formomis, pagrindinės žmonijos idėjos yra tiktai trys : tautos, tiky
bos ir socialinė idėja. Iš šių trijų (nekalbant apie Absoliutą), pir
mapradė yra tautos idėja, kuri yra jos būties ir gyvio, visapusiško 
teigiamojo tobulėjimo idėja. Be jos kitos idėjos lieka pakibusios 
ore, nes žuvusiai tautai nereikalinga nei teisinga ekonominė būtis, 
nei jokie absoliutūs galutiniai tikslai. Tačiau visos trys idėjos 
viena be kitos nustoja prasmės ; teisingai suprastos, jos sudaro 
visišką harmoniją ir kaip trys upės sueina į vieną pirmapradį 
okeaną.

Tikybinės idėjos problemų sprendimai realizuojami religijose. 
« Jų dažniausia klaida glūdi ten, kad jos dažnai nori patapti uni
versalios, savarankės, nesurištos su kitomis » 5.

Socialinės idėjos sprendimai daro tas pačias klaidas kaip ir 
religijos. «Socialinės srovės monopolizuodamos sau visą idėją,

3 Ten pat, II tomas, 10 psl.
4 Ten pat, III tomas, 211-212 psl. Žiūrėk dar ten pat, 200-209 psl.
5 Ten pat, II tomas, 10 psl.
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be tikybinio elemento — lieka amoralios ir tuščios, be tautinio 
elemento — kuria santvarką žmogaus be šeimininko »6.

Tautinės idėjos vyriausia problema yra valstybė, ir jos vy
riausia klaida —reikšti visas savo gyvumo išraiškas vien per valstybę. 
Valstybė negali pilnai patenkinti nei vienos tautinės kultūros srities. 
Tauta turi turėti savo valios aukurą, tautinės sąmonės židinį, ir 
nuolatinius to židinio saugotojus.

Tauta « žiūri ir organizuojasi atsižiūrėdama į tolimiausią ateitį, 
stengdamasi surišti savo ateities vagą su paties Absoliuto labu » 7. 
Iš to išplaukia nacionalizmo ir šovinizmo pasmerkimas ir patrio
tizmo išryškinimas. Nacionalizmas ir šovinizmas ne vienija, bet 
skaldo. Tuo tarpu, « patriotiškumas yra vienas pasauly, kaip viena 
yra meilė, nes kas myli bent ką, tas ir kito meilę supranta » 8. 
Kitos tautos taip pat siekia Absoliuto, ir šitas jų siekimas yra 
normuojamas tais pačiais absoliutaus tikslo etiniais dėsniais. Tikras 
patriotizmas veda tik į kultūringą savitarpio rungtyniavimą, bet 
ne į kruvinas tarpusavio skerdynes arba apsimėtymą purvu.

Tačiau, neperžengiant Dievo nustatytų ribų, prakeikta yra 
tauta, kuri nelaiko savęs rinktine. Kiekviena tauta turi savo 
specifinį uždavinį, ir šia prasme «lietuvių tauta turi ir savo Dievą, 
nepanašų į kitų tautų dievus, kurį mes galime darbais tikrai pa
siekti, tik su pagalba savo kultūros, savo kalbos, tiktai plėtodami 
ir tobulindami savo tautinius savitumus. Mūsų Dievas tikriausiai 
kreipia į mus lietuviškai suprantančią ausį ir tąja kalba geriausiai 
lietuvį išklauso. Taigi Lietuvos žemėje rinkta tauta esame mes 
ir prakeikimas mums, jei mes nesugebėsim to vardo amžinai išlai
kyti, žemės teisės įgyti ir visa tai apginti» 9.

Paskiras žmogus gali tikrai tobulėti ir artėti prie Absoliuto 
tik per savo tautą. Individo kelyje į Dievą galioja dėsnis : « Vienas 
vieno tik nori. Tarnauti mūsų tautai ir tarnauti Jam. Vesk tautą 
tobulybės ir doros keliu ir nuvesi į Jį »10.

Kas pasidaro lietuviškajam žmogui, kuris užmiršta bet kokias 
idėjas ir gyvena tik savo pilvo rūpesčiais, Pūtvis pavaizduoja savo 
trumpame straipsnelyje Aklatamsių nuotykis. Atvykęs kalbėtojas 
per mitingą turgavietėje taip kreipiasi į tamsią minią: « Aklatam- 
siečiai: Jūs esate suchamėję, jūsų parapijos kapuose nėra nė vieno 
žinomo Lietuvai paminklo, jūs girtavimu ir paleistuvyste nusilp
ninot dvasios ir kūno jėgas, kurios ne jums priklauso. Jūs iš

6 Ten pat, II tomas, 11 psl.
7 Ten pat, II tomas, 57 psl.
8 Ten pat, II tomas, 83 psl.
9 Ten pat, II tomas, 14 psl.
10 Ten pat, II tomas, 16 psl.
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visokių agitatorių išmokot vien tik blogo, o to gero, kuris buvo 
kartu, Jūs nesugebėjot paimti. Iš darbininkų agitatorių išmokot 
vien tik neapkęsti buržujų, iš tikybinių — paėmėt truputi formos, 
bet ne doros esmės, iš ūkininkų — vien tik rūpesčio apie savo 
pilvą. Jūs nemokat gerbti tos šventenybės, kuri yra jumyse. Jūs 
iš tiesų esate tik dideli pilvai su kažkokiais ten menkais priedais. 
Jūs kaltinat valdžią, kaltinat partijas, kaltinat velnią, kam gundo 
ir smaugia, kaltinat angelą, kad jums nepadeda, kaltinat visą 
pasaulį. Tik jūs vieni nekalti esate. Tartum tobula viso pasaulio 
nekaltybė susirinko jumyse »11.

Ši prakalba pasibaigia tuo, kad kalbėtojas nuo įsiutusios minios 
gauna į kailį.

Norint išvengti aklatamsių situacijos, lietuviškasis žmogus 
turi sugebėti sujungti savo sielą su tautos siela. Mūsų tautos 
ateities idėjos šviesoje «jos ateitis atrodo kaip laisvųjų galiūnų, 
tikrųjų lietuvių tauta, kuri nuolatinio tobulėjimo kebu žengia prie 
Dievo »12. Atmetęs šį kelią, lietuviškasis žmogus ramybės neras 
net ir anapus gyvenimo ribų, nes jo kelio sujungimas su lietuvių  
tautos į amžinybę vedančia vaga yra paties Dievo duotas jam 
uždavinys.

Šį uždavinį ištikimai vykdydamas, lietuviškasis žmogus turės 
nugalėti daug kliūčių. Lietuvių tauta nuo vergijos šimtmečių žiau
riai nukentėjo ne vien kūnu, bet ir dvasia. Pas mus daug tebėra 
vergiškumo liekanų, seno poniško raugo : « Nereikia stebėtis, kad 
taip yra. Juk Lietuva tai yra buvusios Rusijos skeveldra su viso
mis šiukšlėmis, kurios paliko nuo nelaisvės ir lenkų kultūros laikų. 
Graikų karžygys Herkules ilgai dirbo, kol išvalė Augijos kūtes. 
Lietuvoje vergijos ir lenkų kultūros amžiai paliko daugiau mėšlo, 
kaip Augijos gyvuliai per šimtus metų. Štai dėl ko mums kartais 
darosi trošku. Mes sugebėjome pastatyti savo priekyje lietuviškąją 
valdžią, reikalaujame, kad ji tuoj mums padarytų lietuviškąjį rojų. 
Nekantraudami mainome kabinetus, reikalaudami iš kabineto ste
buklų ir norėdami, kad valdžia be savo darbo padarytų ir tą darbą, 
kurį turime padaryti mes patys, piliečiai. Geriausioji valdžia neį
stengs doros pasodinti į sostą, jei pačiam gyvenime doroji srovė 
dar nenugalėjo nedorosios. Geriausioji valdžia neišlaikys grynai 
lietuviškos vagos, jei gyvenime dar nesutriumfavo lietuviškoji 
siela13.

11 Ten pat, II tomas, 27 psl.
12 Ten pat, II tomas, 26 psl.
13 Ten pat, II tomas, 209 psl
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Bet lietuviškosios sielos sutriumfavimas nėra neįmanomas da
lykas. Jis galimas tėvynėje. Pūtvis taip pat sakytų, jog jis gali
mas ir čia tremtyje. Ir jis sutiktų su prof. Eretu, jog tremtis yra 
ne prakeikimas, bet uždavinys.

Lietuviškasis žmogus į gyvenimą neina tuščiomis rankomis. 
Pūtviui patinka Šalkauskio mintis, jog lietuvis turi padaryti rytų  
ir vakarų sintezę, nes jis yra įsitikinęs, kad lietuvio sielai yra 
prieinamos abiejų kultūrų gražiosios pusės. Lietuvio siela «turi 
jauną galingą neišnaudotą potenciją, kuri iki šiol buvo prislėgta 
vergijoje ir miegojo nepabudusi. Vieną kartą pabudusi, ji nesustos 
ir neliks užpakalyje kitų pabudusiųjų tautų, bet, turėdama tokią 
potenciją, pralenks jas. Vokiečiai tai vadina Kulturfahigkeit»14.

Lietuviškasis žmogus turi Dievo jam duotus didelius turtus. 
Tie turtai, tai graži, skambi, šventa lietuvių kalba. Tai lietuvių  
tradicijos, per tūkstančius metų paveldėtos nuo mūsų sentėvių. 
Tai lietuvių kraujas, paveldėtas iš galiūnų didžiavyrių. Tai žemės 
ir lietuvių tautos pasaulio pilietybės teisė 15. Tai aukščiau minėtoji 
Lietuvos potencija, kurią kiekvienas lietuvis dalimis nešioja savyje, 
kaip pasėtą, bet dar neišdygusį, savo dienos belaukiantį grūdą.

Jei tas grūdas dėl paties lietuvio kaltės lietuviškojo žmogaus 
sieloje neišdygs, lietuviškasis žmogus bus bloga, surūdijusi grandies 
dalelė, kuri jungia tautos garbingą praeitį ir laimingą bei šviesią 
ateitį. Jei ta Dievo pramatyta ir skirta ateitis neateis, lietuviškasis 
žmogus bus nusikaltėlis ne tik prieš tautą, bet ir prieš Dievą. 
Nenaudojęs Dievo jam duotų, per ilgus amžius ugdytų lietuviškųjų  
tautinių savitumų ir tuo atsisakęs vykdyti Dievo jam pavestą 
uždavinį, lietuviškasis žmogus tėvynėje ar ir už tėvynės ribų taps 
prakeiktas žmogus. Mažai vertas bus jam dangus, jei jo nematys 
lietuvių tauta, jeigu busimoji laimė bus tik svetimųjų puota ant 
nesugebėjusios gyventi ir nukankintosios lietuvių tautos kapų 16.

Bet savo uždavinį vykdydamas ištikimai ir teisingai, lietuviš
kasis žmogus įneš savo tinkamą įnašą į pasaulio lobyną, prisidės 
prie sąlyginio gėrio kovos su sąlyginiu blogiu, padės savo tautai 
ir sau pačiam artėti prie Absoliuto, ir, kaip ir jo tauta, taps kaip 
paukštis sakalas, kuris netrukus kils iki debesų 17.

Prof. Dr. Vaidievutis A. Mantautas

Hartford, Connecticut, U. S. A.

14 Ten pat, II tomas, 66 psl.
16 Žiūrėk ten pat, II tomas, 26-27 psl.
16 Žiūrėk ten pat, II tomas, 24 psl.
17 Žiūrėk ten pat, II tomas, 68 psl.
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Summary

Vladas Putvis holds that there is one primordial and absolute Idea. 
It has no name. We call it God, Absolute, Creator, Lord. All great 
ideas of man are particular reflections of the One Idea, proceeding 
from it, returning to it, and leading man to it. Man has no power 
whatsoever over the one Idea and over its reflections, the main ideas 
of mankind. Only idea’s problem can and must be handled by man. 
Idea’s problem for Putvis is the attempt of man to realize the idea. 
In the process of this realization man makes many mistakes. These 
mistakes, in turn, result in suffering.

The main ideas of man are three : religious idea, national idea, 
and social idea. They make no real sense without each other. Taken 
together and rightly interpreted they flow back into the primordial 
ocean, the ultimate reality. Among these three the national idea is 
first and chief. A nation that is dead does not need either a just 
economic situation or an absolute goal.


