
Kun. D-ras Simanas Šultė.
(1876 — 1920).

1920 m. rugsėjo 29 d. Palėvenėlėj mirė kun. Simanas 
Sultė. Nabašninkas buvo aukšto mokslo vyras, filosofijos, 
sociologijos ir teologijos žinovas, turėjo dvigubą filosofijos ir 
teologijos doktoratą, įgytą Louvaino ir Rymo universitetuose.

Sugrįžęs iš užsienių Lietuvon, šalia vyskupo uždėtų kuni
giškų pareigų jis ėmė anksti darbuotis ir publicistikos srity. 
Nuo pirmųjų „Draugijos“ atsiradimo metų jis buvo uolus 
jos bendradarbis ir šelpė ją lig mirsiant įdomiais moksliškais 
straipsniais. Skaičiaus atžvilgiu jų neperdaug, bet užtat visi 
jie savo turiniu yra autoriaus ilgesnių moksliškų studijų 
rezultatai. Štai jų sąrašas:
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1) Bažnyčia ir įvairios politiškosios ekonomijos teorijos. Istoriški 
tyrinėjimai. „Draugija“ 1907 m. Nr. Nr. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 1908 m. Nr. 21.

2) Dabartinis mokslo stovis evoliucijos klausime. „Draugija“ 1908, 
Nr. Nr. 40, 41.

3) Filosofiniai modernizmo pagrindai „Dr.“ 1911 m. Nr. 58.
4) Valios auklėjimas. Pedagogiškas piešinėlis. „Dr.“ 1912 Nr. Nr.63,64.
5) Teosofų pasaulėžvalga. „Dr.“ 1912, Nr. Nr. 70,1) 71—72.
6) Mėsa ir jos kenksmingas veikimas žmogaus kone. „Dr.“ 1913, 

N r, 79 - 802). 

Per karą, paliovus „Draugijai“ beeiti, o kun. Š. pabėgus 
į Rusiją, jo santykiai su „Dr.“ redakcija buvo nutrūkę. Bet 
vos tik „Dr.“ rado galimybės iš naujo pasirodyti, tuoj ir 
kun. Š. pradėjo siuntinėti jai naujų savo raštų. Dėl „Dr.“ 
perpus sumažėjimo, ne visi jie tegalėjo būti išspausdinti.

Bet didumas jų buvo sunaudota ir net atskiromis brošiū
romis išleista. Čion pridera šie ilgesni nabašninko rašiniai:

7) Gamta ir žmogus „Dr.“ 1919 m. Nr. 97.
8) Evoliucijos keliai ir revoliucijos dėsniai. „Dr.“ 1919, Nr. 98 — 99"
9) Miškų, dvarų, fabrikų nacionalizacija gyvenimo praktikos žvilgs

niu. „Dr.“ 1919, Nr. 100 -102.
10) Savasties principas ir evoliucija. „Dr.“ 1920, Nr. Nr. 113 — 114, 

115 — 116 ir autoriaus „Laiškas į redakciją tuo pat klausimu“. „Dr.“ 
1920, Nr. 115 - - 116.

11) Žmogaus ir piliečio teisių paskelbimas. „Dr.“ 1921, Nr. 11 — 12.
12) Laisvos mokyklos problema. „Dr.“ 1921, Nr. 7 — 8, 9 — 10.

Be to kun. Simanas yr pagaminęs keletą straipsnių ir 
„Ganytojui“, pasirašydamas po jais Simano Barjonos slapy- 
varde.

Čion pridera jo:
13) Lietuvos dvarų žemės padalinimas ir krikščioniškoji dora. 

„Gan.“ 1919 m. Nr. 8.
14) Turtuolių perteklius—varguolių tironija. „Gan.“ 1920, Nr. Nr.2,3.
15) Okultistinė filosofija bei teosofija. „Gan.“ 1920 Nr. Nr. 7, 8, 9.

1920 metų pradžioj „Dr.“ redakcijos įprašytas buvo pasi
žadėjęs parašyti ištisą straipsnių eilę apie spiritizmą, magiją, 
okultizmą, bet užsiėmęs žemės klausimu, nesuskubo pasiža
dėtojo darbo atlikti.

1) Tame pat n-ry yra įdėta ir jo recenzija Dv. Eckerio knygos „La 
petite Bible de l’Ecole“

2) Šis straipsnis pasirašytas Simano Griaužos slapyvarde.
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Kaip krikščionių-demokratų partijos narys ir net jos 
teologas-lyderis, nabašninkas karštai gyrė „Laisvėj“ tos par
tijos nusistatymą žemės klausimu ištisoj straipsnių eilėj, 
išreikšdamas kartais perdaug radikalių nuomonių apie nuo
savybę ir atlyginimą, valstybei ją normuojant.

Analogiškų pažiūrų pasitaikydavo ir straipsniuose skir
tuose „Draugijai“ ir Ganytojui“. Dėliai to tų laikraščių 
redakcijom ir tekdavo nemalonus darbas savo bendradarbio 
straipsnius apsagstyti redakcijos prierašais. Prikalbėti jį 
suminkštinti savo tvirtinimus — nebuvo galima. Jis laiky
davosi principo sint ut sunt, aut non sint.

Kaip kietas principų žmogus, jis buvo gana sunkiai sukal
bamas. Savo pažiūrų laikės įsikandęs, nors jas ir nevisada 
tesugebėdavo stipriai pamatuoti, ypač žemės ir nuosavybės 
klausimuose. Kiek žinome, pats nabašninkas labiau buvo 
linkęs studijuoti naujausias pseudomoksliškas sroves: teoso
fiją, magiją, okultizmą, modernizmą, darvinizmą, ir k., bet 
gyvenimo sūkurio įtrauktas į Rusijoj iškeltą ir bolševikiškai 
suformuluotą dvarų dalinimo klausimą, jis tarės turįs parei
gos to klausimo sprendimą Lietuvoje irgi kreipti kuokai
riausiai, kiek tik teologija leidžia.


