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DVASIOS PAMINKLU A. A. • MANO BROLIUI
. — VINCUI, --------MOKSLEIVIUI,KILNIAM JAUNUOLIUI, _

»ša i *Del tėvynės laisvės karo laukuos savanoriu gyvybę paaukojusiam,
* • . •Jo draugių moksleivių gailestingumu mirusiam pajudintas, 

c t > ' • ' .Skaisčios mirusiojo sielos gaivinamas ir jo dvasios keliamas;Jo draugių ir kitų man pritarusių vienminčių padedamas, Visų Lietuvos mokyklų besimokančiam mergaičių jaunimui pažadint 
‘ »Organizuotai’ rengtis]} taip pat į didvyriškus Dievo ir artimo meilės darbusDidžiausiųjų savo pirmatakių dvasios didvyrių — šventųjų • .r mergelių—pavyzdžiais sekant, „NAUJĄJĄ VAIDILUTĘ« įsikurt esu paraginęs,

* ■

. x . Pr. Dovydaitis.
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„NAUJOJI VAIDILUTE“ -
KAS JI TOKIA? KO JI NORI?

• “ ---____________________ _■ i

Kas yra „Naujoji Vaidilutė“ — jau viršely pasakyta: 
lai yra mergaičių moksleivių laikraštis; o jo atsiradimo priežastys 
ir motyvai nurodomi štai greta.

Šipj vietoj dar męginsim pasisakyt plačiau, ko ir kaip keti
na „Naujoji Vaidilutė“ siekt, kokį darbą ji imasi dirbt, ko
ki jos artimiausi ir didžiausi uždaviniai.

„Naujoji Vaidilutė“ imasi kurti Lietuvos mer
gaičių moksleivių katalikių judėjimą, savo pačių 
vidaus bei išorės išsivadavimui ir savos žmo
gaus asmenybės didžiausiam išaukštinimui.

Lig šiol teturėjom jau į antrą dešimtmetį įžengusį bendrą 
viso besimokančio katalikų jaunimo judėjimą — ateitininkų, taip 
vadinamų nuo jų organo — „Ateities“ laikraščio. Šitam judėji
mui betgi atstovavo daugiausia vyriškosios lyties jaunimas; mer
gaitės čia vaidino mažiau ar daugiau tik antraeilės reikšmės 
vaidmenį dėl savo mažesnio skaičiaus ir dėl kaikurių kitų 
priežasčių.;

Betgi ilgiau taip nebegali palikt. Visas mūsų gyvenimas tiek 
pašokėjo paakiui, tiek visais atžvilgiais pakitėjo, besimokančio 
mergaičių jaunimo skaičius Lietuvoj tiek padidėjo, jog šiandien 
mergaičių moksleivija gali ir privalo pradėti gyvent jau at
skiru savaimingu organizacijos gyvenimu. Kultūringuose vaka
ruose mergaičių jau nebe nuo šiandien gyvenama tokiu savai
mingu organizuotu gyvenimu.

Taigi paragint ir Lietuvos besimokančioms mergaitėms ši
tokį gyvenimą įžiebt ir įkurdini, o įsikūrus jį palaikyt ir plėtot, 
štai ir imasi „Naujoji Vaidilutė“. \

To tikslo siekdama, „Naujoji Vaidilutė“ imasi kalbėt 
į moksleivių mergaičių sielą jai suprantama kalba visais jų sielai 
rupimais gyvenimo klausimais ir rodyt didžiuosius žmogaus gy
venimo uždavinius.

Todėl „Naujoji Vaidilutė“ rašys apie amžinai naujus 
ir gyvus, kiekvieno žmogaus sielai rūpimuosius pasaulio ir gy
venimo pažiūrų klausimus, lavindama savo skaitytojų protą ir 
plėsdama jų dvasinį akiratį. Tam derės filosofijos, teologijos, 
istorijos, literatūros, gamtos ir kitų mokslų straipsniai straipsneliat
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4 NAUJOJI VAIDILUTĖ.
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Blaivindama protą, „N a-u joji V aid i 1 u t ė“ rūpinsis taip 
pat skaidrint ir savo jaunučių skaitytojų sielą doros pamokymais 
ir kelt dvasią kilniais pavyzdžiais iš šventųjų — tų didžiausiųjų 

.dvasios didvyrių — ir šiaip pavyzdingo gyvenimo mergelių ir 
moterų, nusipelniusių kilniais pasiaukojimo darbais įvairiose 

-gyvenimo srityse.
Širdžiai pasiguost ir pasigrožėt „N a u j o j o j Va i d i 1 u t ė j“ 

eis dar poezijos ir dailiosios raštijos kūrinėlių, originalinių ir 
paimtų iš geriausių pasaulio, pirmoj eilėj moteriškų, ra
šytojų.

Trumpai tariant, „Na u j o j i Vaidilų te“ steigsis parūpinti 
visais atžvilgiais malonių ir naudingų mergaitėms moksleivėms 
pasiskaitymų, teikdama žinių ir apie kitas joms skaitytinas knygas.

„Na u j o j i V a i d ilu t ė“ teiks žinių iš mergaičių mokslei
vių gyvenimo, ragins kratytis dvasios snaudulį ir nerangumą, ro
dydama, kaip gyvena ir ką dirba jų draugės moksleivės kultū
ringosiose vakarų šalyse.

Akindama ir Lietuvos mergaites imti gyvent organizuotą 
gyvenimą, „Naujoji Vaidilutė“ padės tą gyvenimą kurt 
dėdama įvairių organizacijos projektų ir suteikdama praktikos 
patarimų.

„N a u j o j i V a i-d i 1 u t ė“ neužmirš ir šiaip praktikos gyve
nimo reikalų, padėdama savo skaitytojams spręsti pašaukimo 
klausimus, mokslui išeit ieškodama mergaitėms medžiaginės pa
ramos, organizavimu įvairių susišelpimo fondų, stipendijų ir ki
tokių priemonių.

Imdama kalbamąjį darbą dirbt, „N a u jo ji V a i d i1 u t ė“ ta
riasi neatsistosianti niekam skersai kelio, bet tik užkišianti vieną 
labai didelę ir svarbią mūsų kultūrinio gyvenimo spragą.

„Naujoji Vaidilutė“ auklės tas mūsų naująsias 
vaidilutes, kurios savo skaisčiose sielose ir tyrose širdyse 
saugos Šventąją krikščionių dorybių ugnį, kuri šildydama gaivins- 
mūsų tautos gyvatą, saugodama ją nuo sustingimo ir švies jai 
jos kely į laimingesnę ateitį.

„Naujoji Vaidilutė“ sieks i šplėt<yt mergaitėse 
aukščiausią nemirtingą asmenybę, ar m o n ingai 
derindama ž m ogu j e j o gamtos ir Dievo malonės 
veikmę.!

* *

Bet visa ko čia nesupasiŪ<osir1<ą~7N^a7irjxrjTA^ ——
yra užsibrėžusi dirbt. Josios platūs sumanymai aiškės tik ilgai
niui, jau patį darbą dirbant.

O to darbo pasisekimas pirmoj eilėj eis nuo pačių mergaičių 
moksleivių, kaip jos pasitiks „N a u jąją Vaidilutę“, kaip subrus 
apie ją spiestis, kokio dėmesio ir paramos reikš jai, pačios ją 
skaitydamos, savo draugių tarpe platindamos, parinkdamos jai au-
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kų ir 1.1. Nuo to pareis ir „N a uRo s i o s V a i d i 1 u t ė s* ėjimo 
dažnumas, josios turinys ir visas pasilaikymas.

Todėl kiekvieną draugę moksleivę iš; vidutinių, aukštesnių-; 
jų ir aukštųjų mokyklų, taip pat ir drauges ne mokyklos sienose, 
kurioms tik pateks frankas šis pirmasis „N au jo ši o s Vai d i lu
tės“ sąsiuvinis, gražiai prašom atsiliept į jos redakciją, ar pritaria 
„N a u j o si o> Va i d i 1 u t ės“ idėjai, ir jei pritaria, tai ko pirmiau
sia norėtų iš „Na ujo šio s Vaidilutė s“ susilaukt, kokių raštų 
joje norėtų gaut skaityt, kuriuos klausimus akintų ją spręst, ko
kių žinių joje geidautų rast, kaip dažnai jai patartų eit ir kokių 
kitokių geidavimų norėtų jai pareikšt.

„Nau joji Vaidilutė“ neabejoja susilauksianti tokių kuo 
atviriausių patarimų ir geidavimų kuo daugiausia, ir jau iš anks
to už juos širdingiausiai dėkoja.

„Naujosios Vaidilutės“ redakcija, kurią nuo kito 
numerio paima vest pačios draugės moksleivės, gerai žino, jog 
tik palaikydama gyviausius ryšius su savo skaitytojomis, galės 
atsiliept į opiausius mūsų mergaičių moksleivių gyvenimo klau
simus ir patapt tikru jų organu.

„Naujoji Vaidilutė“ laukia iš draugių moksleivių kuo 
plačiausio ir plunksnos bendradarbiavimo, pagarbinant ir ątsiun- 
čiant jai straipsnių straipsnelių, vaizdų vaizdelių, poezijos, žinių 
žinelių apie mergaičių moksleivijos gyvenimą įvairiose mokyklose 
Lietuvoj ir užsieniuose. \:

Dar daugiau tokio bendradarbiavimo „Naujo j i V a i d i- 
lutė“ tikisi iš visų jos idėją palaikančių, ypač iš mūsų moky
tojų, kurios ir kurie atsidėję mergaičių auklėjimo darbui.

Būdama pirmojoj eilėj mergaičių moksleivių ‘laikraštis, 
„Naujoji Vaidilutė“ betgi tariasi būsianti gera draugė ir 
mergaičių, jau išėjusių savo mokyklą, arba išstojusių iš moky- ’ 
klos nebaigus mokslo ir dabar dirbančių kitą darbą. Ir tokioms 
draugėms „Naujoji V a i d i 1U t ė“ tiki patarnausianti, ir savu 
ruoštu tikisi jų paramos.

Baigdami, neabejojame drauges moksleives mus suprasiant 
ir negaišuojant stosiant į šį naują kilnų, dar niekeno mus tėvy
nėj nedirbtą darbą. Tikimės ir kitas musų bendramintes ir 
bendraminčius mus paremsiant, Del paramos jau šį pirmąjį 
žingsnį žengiant, dėkojam joms ir jiems šioj vietoj.

Tad gyvuokite naujosios nepriklausomos Lietuvos naujosios, 
vidum išsivadavusios vaidilutės!

Kurkite^ir saugokite savo sielose šventąją Amžinąją Kristaus 
Ugnį, kurios šilima ir šviesa gaivins mūsų laisvą tėvynę išti
sus amžius!

„N a u j o jT V a i d i i u t ė“ eina jums padėt!
Tik priimkit ją!
Ir Dievas jus laimins!
Tik mylėkit Jį! t

i
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NAUJOJI VAIDILUTĖ.
-a.

Rūtų darželis.
Šitą velykinį skaitymėlį skiriu savo Draugėms ir 

Draugams, kurių tarpe teko jis skaityti 1918 metais 
Šveicarijos Fry bürge per „Lituanijos“, buvusios #Ru* 
tos“, susirinkimą, *)

t

1. Rūtų darželis — doros brangumynas. — 2, Simbolingasis 
skaistybės kultas. — 3. Bendra mūsų dainų simbolizmo prasmė.

H

II

Prisikėlimo šventė tur mums šitą kartą didesnės ir giles
nės reikšmės negu kitados. Savo dvasios viduje esame sujudę 
ir susirūpinę mintimi apie brangios mūsų tėvynės prisikėlimą.. 
Koks džiaugsmas, koks lupesnis: tėvynė kelias iš numirusiųjų! 
Tiesą pasakius, tėsam padarę tik pirmą šios linkmės žingsnį,— 
žingsnį svarbų, vaisingą.

Keleivis, pasileidęs nuo kranto J plačiąsias marias, kad ne
nustotų tiesaus ekelio ir pasiektų pažadėtąją šalį, tur dar per
galėti audrų įniršimą, tur dar kovoti su marių bangojimu. Ir 
pats kelias nėra taip lengva parinkti: jūrios marios plačios, ir 
daug gaivalų steigias jas valdyt, jąsias kiršint ar ramint. Kas* , 
gi mums dabar tikrąjį kelią nurodys? Kur jojo ieškot ir kaip 
jisai radus?

Į šitą klausimą šiai Velykų valandai, težinau vieną tin
kamą atsakymą:, apie tikrąjį kelią gal mums papasakot mūsų 

. rūtų darželis. Jisai mums papasakos, jog tik doros skaistybėje 
tėsama laimės, jog grašyje — tikras žmogaus džiaugsmas, ir jog 
dora ir dailė iš vidaus sueina vienybėn. via turim ieškoti tikra 
mūsų prisikėlimo pradžios. Jei dar išlikome kiek gyvi per pas
kutinius amžius, tai tik todėl, kad turėjome savo rūtų darželį. 
Ir ateityje ne žemės platumu, ne tvirtovių stiprumu ir ne 
turtų didumu gyvi būsime. Mes būsime gyvi, tvirti ir turtingi, 
kol turėsime savo rūtų darželį, nes čia tikrosios gyvybės Šal
tinis —doro s brangumy nas. — Apie šitą rūtų darželį kai p tik 
norėčiau priminti tą valandą, kai esame pasiryžę daryt antrąjį 
žingsnį į neaiškią dar mūsų ateitį.

tini s

e

iii ii H

ii

y

Visi, mažiau ar daugiau, pažįstame tautines mūsų dainas; 
tačiau iki Šiolei maža tesame domėjęsi simbolingąja jų reikšme.

’ * • . K._—, —I ■ ■ --------- ----------- ——■ T

’) Žymi šios paskaitos dalis paimta iš maao knygų „Sur les confins 
deux mondesa, * Autorius.
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čia

tuviij tautos jausmas, Lengva tuo įsitikinti atsiminus kad ir 
žinomus dalykus.

Jauną mergelę dainosr vadina tbi 
jaunikaitį— „baltu gražiu dobilėliu“. I 
kląs, dobilas — laimės simbolis: taipben 
tŲ. Būdvardžiai „baltas“ ir „gražus“ jungia čia skaistyhės__ir___ 
grožio pažymius.

Jaunoji mergelė, motinos prižiūrima, rūpinasi geliu darželiu; 
Jame visados auga wžaliarūta“, todėl ir darželis vadinas „rūtų dar
želiu“.—Rūta, lotyniškai m/u graveolens,.?—■ praeūziškaila rue 
verte, kaikuriij tautu laikoma 
ogi mūsų tauta ypatingai gerbia šitą augmenį, kaipo .skaisty
bės ženklą, Rūta, neskaitant gyvos žalesos, nepasižymi niekuo 
tikrai ypatingu. Ji tur stipraus kvapo ir nuodijančios kiek 
ypatybės. Tačiau lietuvis, paprastai neieškąs paviršutiniq efek
tu, pasirinko jąją tautinės .dorybės simboliu. .

Rūtų darželyje šalip rūtos auga „diemedėlis“, kuris ski
riamas jaunikaičiui tuo pačiu simboliu, kur rūta mergaitei. 
Diemedėlio vardas. (Dievo medelis) kalba pats už save: tai 
amžinybės ženklas.

Tuo pačiu laiku, kai mergelė dirba rūtų darželį, jaunikai
tis šeria savo „bėrą žirgelį“. Atsiminus kad tik vieną Bucefalą, 
Makedonijos Aleksandro pažabotą, pigu sutikti su Heilo, jog 
,„žirgas tai karšta bei vikri prigimtis, kurią žmogus miklina ir 
lavina, kiršina ar ramina saly g savo noru“, žodžiu sakant* 
žirgas tai vyriškosios prigimties paveikslas.

"ergelė pasirodo viešumoje su „rūtų vainikėliu“ ant 
„Aukso žiedelis“ ir „šilko kaspinėliai“ puošia ją, taip 

dainos nesigaili spalvii vien vainiko gražumui

Vainikas — nakties šviesa:

galvos. „ 
pat, bet 
nupieštu

ii

Iš

ii

ii

iii

Kol vainiką turėjo.
Vainikas — ryto džiaugsmas: 

Iš rūtų darželio

O iš vainikėlio 
Spindulėliai ėjo. 

Vainikas — dienos saulė*.
Mano vainikėlis*

/

zen

7



t)

8 NAUJO n vaidilutė.
'i,,.

n

, . . ‘ . • • •

Jaunikaitis pasirodo viešumoj ant savo „bėro žirgelio“, 
pabalnoto „tymo balneliu“. Jį puošia „aukso peetinėliai, o jo 
žirgą — aukso pąsagėliai, arba padkavėlės“. Bet didžiausias 
jaunikaičio papuošalas — „šviesus kardelis“ — kalavijas.-

Atsitinka jaunikaičiui prašyti mergelės pagirdyt jo* žirgą. 
Mergele žino, jog su žirgu reik atsargiai elgtis, nes kitaip jos 
kaspinėliai bus persiūdyti i kamanėles, aukso žiedelis bus per« 
kaldytas į pentinėlius. O daugiausiai ji bijo, kad žirgas nepa
gautu j ai nu o galvos rūtų vainikėlio.

Be to, mergelė tur tiesioginę savo prievolę: ji ne be rei
kalo vaikščioja į Dunoju ar net į pačias marias vandens atsineš
ti. Vanduo yra moteriškos prigimties simbolis, lyg bėro žirge
lio priešuma. Bernelis, pasak dainų, augina savo žirgą tėvo 
kiemelyje, o mergelė nešioja vandens motinos liepiama.,/

Dabar jos papuošalas —•
Žalio vario naščiokėliai, 
Baltos liepos kibirėliai.

*

Vandenį semiant kartais atsitinka mergelei netikėtu daik
tu/Visu pirma pasirodo jai gulbinas: _

Man besemiant vandenėlį,
Ir atlėkė gulbinėlis.
Ir atlėkė gulbinėlis, 
Ir sudrumstė vandenėli.

*

• • . ' . . ■ .1

Gulbinas — būsimęjij atsitikimu pranašas— lemia merge
lei meilę. Atsiminkim čia graiku papasakojimą apie Ledą, ku-

I

.ergelėi gulbinas pran ašauja tik

lemia merge

liai apsireiškė Jupiteris, apsimetęs gulbinu, pranešti gražiosios 
Alenos gimimo. Ogi mūsų : 
viliojimo pagundą.

Man belaukiant nusistojant, 
Ir atbėgo j uods laivelis.
Ir atbėgo juods laivelis, 
Tam laively jauns bernelis.

• ■* . <

Atkeliavęs jaunikaitis šauniai kviečia mergelę Į plaukti su 
juo per jūres:

Eik šian, mano mergužėle, 
Aš perkelsiu per jūreles. 
Gal tu būsi mums martelė; 
Aukštais kalnais bevaikščiosi. 
Aukštais kalnais bevaikščiosi, 
Žemuogėles berankiosi. 
Žemuogėles berankiosi. 
Serbentėles bebraukysi.

H
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Iš visa ko sprendžiant, daina jungia čia erotinį motyvą 
■su atminimu apie skandinavu Lietuvos užpuolimus. Tai, ko 
esama sunku šeimynos gyvenime, ji prikiša gyvenimui užpuoliku 
krašte. Todėl mergelė linksmai dainuoja, atspėjusi atėjūno gu
drybes ir išvengusi apsivylimu:

Dievas davė man protelį, 
Kad nesėdau į laivelį. 
Kad nesėdau į laivelį, 
Kad nebuvau jų martele. 
Aukšti kalnai—didi vargai, 
Žemuogėlės—šaunūs žodžiai. 
Žemuogėlės —šaunūs žodžiai, 
Serbentėlės—ašarėlės.
Didžiam varge aš vaikščiočiau, 
Šauniu žodžių beklausyčiau, 
šauniu žodžių beklausyčiau, 
Ašarėles bebraukyčiau.

Atsitinka, kad vėjas pagauna vainiką nuo mergelės galvos 
ir neša į jūres. Tada mergelė prašo bernelio išgelbėt jai vai
niką. Bernelis drąsiai šoka į vandenį ir, pagavęs vainiką, meta 
j į mergelei 
jaunikaitį:

Pasak u

19

į kraštą. Bet, deja, žiaurus likimas laukia patį
♦

Jau vainikas į kraštelį, 
Bernas į dugnelį, 
Bernas į dugnelį.

kitų dainų jis eina į j ūres vesti mažos lydekėlės.
Apskritai, dainose dažnai jaučiamas kažkoks «paslaptingas 

^antagonizmas tarp vyro ir moteriškos. Taip, įniršęs žirgas pa 
daro žalos rūtų darželyje:

Išlaužė žirgelis •
Uošvelių tvorelę; ' ■ '
Išmindžiojo juodbėrėlis 
Žaliąsias rūteles.

•. . 1 . ■. * . H* •

Einančią vandens semti mergelę Jžirgas kartais taip pat 
nuskriaudžia: atsitinka, kad jis: j

h. *

Sudaužys viedrus, . 
Suskaldys naščius, 
Išlaistys vandenėlį.

Esti, jog pati mergelė nustoja privalomos atodairos ir at> 
margos su bėru žirgeliu. Tuomet ją skaudžiai papeikia jos 
močiutė:

♦ ♦ 

’ c,
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_ öušėrei vainikėlį 
Su grynoms avižėlėms; 
Sugirdei, jauny stelę 
Su grynu vandenėliui

. ‘ ’ * * .J

1 • ’ ■ • . . . _•

—-----  Dabar jau niekas nebėgai jai padėti surast vainiko. Per
platę vandenį plaukia ji -be vairo ir, verkdama, šukuoja plaukus* 
paleistus ant vėjo:

Lėk sakalėli, per ežerėlį; 
Tam ežerėly plauko laivelis; 
Tame laively sėdi mergelė, 
Sėdi mergelė, galvą šukuoja; 
Galvą šukuoją ir gailiai verkia.

Verkia ji, visa ko nustojusi kartu su vainiku: 
Nėra tėvelio dalelei skirti, 
Nėra močiutės kraiteliui krauti, 
Nėra seselių vainikui pinti, 
Nėra broleliu lauku lydėti. 
Mėnuo tėvelis dalelei skirti, 
Saulė močiutė kraiteliui krauti, 
žvaigždės seselėj vainikui pinti, 
Sietyns brolelis lauku lydėti. 

J

IŠ bendros, dainę prasmės sprendžiant, mergelės papuoša
las—rUtu vainikėlis—ir bernelio papuošalas šviesusis kardelis— 
sunku suderinti taikioje vienybėje.

Močiutei paklausus:
Dukrele mano, mano jaunoji, 
Kur dėsi vainikėlį, vainiką žaliu rtitu?—•

duktė atsako:
Močiute mano, mano širdele, 
Į kardužį kabinsiu, ugnelėj sudeginsiu.

Tai gulbino giesmė taip ją sužavėjo, kad jai pasirodė 
„rūstus vainikėlis prie šviesaus kardelio“:

Gulbinas lėkė, 
Vainikėlį nešė, 
Taip gražiai ulduodamas. 
0 jį apstojo pulkas seselių 
Tą baltą gulbinėlį. 
O ir išskyrė mane jauniausią, 
Močiutės mylimiausią.

• L r ‘

Kas daryti, mergelė rito per stalą ritu vainikėlį savopa- 
rinktajam. Juodu iškilmingai nusprendžia savo likimąįnuraminti*

n

V

III
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NAUJOJI VAIDILUTĖ 11

savo širdis nekantrias, it bėri žirgeliai, ir neramias, it jūriij 
bangos. ■"

Vestuvių dainose maža tėra linksmybių. Jos daugiau pa
našios į raudas. Gob turas ir nuometasi turmergeleipakeisti 
rūta vainikėlį. Lengvas gobtūras jai atrodo sunkus, kaip įaužasy, 
o baltas nuometas—juodas, kaip naktis:

Jau nuimti vainikėliai, 
Kaip lūtij raselė;
Jau uždėti gobtūrėliai, 
Kaip girios lauželiai*

Ir nuėmė vainikėlį, 
Kaip rytę. raselę;
Ir uždėjo nuometėlį, 
Kaip tamsią naktelę.

. ~ Kad ir esti kartais gyvenimas malonus ir gražus, tačiau? 
mūsų dainos randa jį dar labai tolimą nuo idealo.

Kas gi belieka tokioj padėty? — Lietuvis gerai taį žino. 
Jis su kantrumu ima ant savęs gyvenimo kryžių ir neša jį 
ten, kur jam bus lemta atsigult amžinybės rimtim Bet jis nie
kame t nepamirš tos paslaptingos gaidos, kuri skamba jo sie
los gelmės aidija.

Štai bendra žalios rūtos reikšmė. — Ne pro šalį bus čia 
pasiklausus, iš kurgi atsirado tasai ypatingas auginu o. kuris., 
paspalvino savotišku žavėsiu veik visą tautinę mūsii poeziją. 
Pačios dainos randa į tai alegorinį atsakymą:

‘ v • '------------ ■

Iš prakaito Jėzaus ta žolelė dygo;
Ji nebijo žiemos, nė Šaltelio didžio.

Ir iš tikro ten, kur nesama Kristaus prakaito, šita nuos- * 
tabi žolelė nebėgai išdygti!

ai

e

ii-

&

H - *

Jei dabar paklausime savęs, kas yra pagrindinė mūsę dai
nų simbolizmo prasmė, turėsime gal atsakyt* jog mūsij dainos 
steigias statyti meilės problemą grožio šviesoje.

Tarp meiles ir grožio esama vidaus sąryšio. Grožis apskritai 
yra pajustinis idealaus pradmens įsikūnijimas, šito įsikūnijimo 
įvykiu matėrij alinis ženklas keičiamas pagal nematėrijalinės. 
idėjos ypatybes. 1

Meilė, sumaniai skiriama nuo materijalinio instinkto, tur
sa vy j e grožio pradmens, nes meilė, tikrai sakant, yra materija- 
liniu, arba f’zijologiniu, santykiu tarp vyro ir moteriškos per- 
keitimas dvasiniais arba psikologiniais santykiais.

ii

ii
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12 NAUJOJI VAIDILUTĖ.

Pastarosios rūšies.santykiai tur Savyje labai daug esteti
nės emocijos, kol jie nenusileidžia prie f izijologinio savo pagrin
do, štai kodėl visu tautę irvisęamžię literatūra - yra pilna 
poezijos daileuybiu, surištų su meilės problema. Juo aukščiau

Įtartu— ir jo kuriniai. Del to dekadencijos laikais, kada įžvel- 
giama meilės gražumo pačiam fizijologiniam jos pagrinde, poeti
nis įkvėpimas atslūgsta ir literatūros kūriniai teatvaizdina

Tautinės

siekia meilės idealas, juo skaistesnis yra įkvėpimo šaltinis, o 
kartu — ir jo kuriniai. Del to dekadencijos laikais, kada įžvel
giama meilės gražumo pačiam fizijologiniam jos pagrinde, poeti
nis įkvėpimas atslūgsta ir literatūros kūriniai teatvaizdina 
nuogą fizijologinię santykiu realizmą.

iUsę dainos skrieja aukštai. Poetinio įkvėpimo' 
versmė, iškilus jose iš pilko gyvenimo į ankštąsias padanges, 
nepasiekiama žemės dulkėms. Dainos bijo sudrumsti šitą vers
mę neatsargiu žodžiu ar vaizdu. Todėl jos vartoja Švelniu sim
boliu sistemą, kuri atatinka žemės santykiams.

Tačiau mūsę dainę simbolizmas tur dar bepdresnį pagrindą. 
"Grožyje, kaip minėta, esama ženklo ir idėjos, bet kol tarp 
;materi j alinio ženklo ir nematerijalinės idėjos nėra substancijali- 
nės vienybės, ženklas vien simboliniu būdu tegal išreikšt idė- 

.jos esmę, žodžiu tariant, dailė iš esmės yra simbolinga.
Romantinis mūsų dainę simbolizmas nėra tuščias: jis tik- 

sliai atatinka realaus gyvenimo santykiams. Norint tuo įsiti
kinti pakanka įsidėmėti tas mirtinas liūdesys, kuriuo dainos 

-apraudoja idealios meilės likimą. Jos žino, jog realaus gyve
nimo dėsniu meilė beveik be išimties, it mestas i viršų akmuo,7 * 7

smunka nuo dvasiniu viršūnių prie materijalinio savo pagrindo. 
Iš čion vestuvių raudos, — tasai tylus dvasios verksmas, ku
rio apsčiai esama mūsų žemės patamsiuose.

čia turiu noro palyginti musę dainę poeziją su Skandinavu 
-gamta. Šitą palyginimą pasirenku ne pripuolamai, bet todėl, 
kad. skandinavu literatūroje randame simbolizmą, kuris atmena 
įmūsę dainę simbolizmą. Tokios bent yra kaikurios simbėli- 
nės Ibseno ir Hamsuno priemonės, kurioms dargi Grigo muzi
ka galėtu tarnauti tinkamu akompanijamehtu.

įsivaizdinkime vasaros naktį šiaurės pašvaistės ataspin- 
dyje. Gelsva sviesa brėkšta tamsoje. Visi daiktai virto tam
siais šešėliais. Oreį rodos, skamba tylūs aidai, einą iš tolimos 
ir paslaptingos melodijos, žmonės nurimo tyloje lyg belaukią 
kažko ypatinga. Net žvaigždės... ir tos atrodo lyg laukiančios 
būsimęję atsitikimu. Ką tai reiškia?

. —- čia laukiama dienos pilnaties! _ . . _ _
Šis skandinavu gamtos paveikslas atvaizdina. amžinąjį 

žmogaus dvasios ilgėjimąsi. Toji dvasia, gyvendama valsty
bėje, kur viešpatauja pusiau šviesa, pusiau tamsūs šešėliai, ne
nustoja nekados pageidavusi amžinosios dienos. Ir štai dailė, 
sutardama su doros pakėlimu, apsako mums k ai kurias šitos 

^dienos ypatybes^ nes dailė verčia materiją vibruot akompani- 
Juojant amžinybei.  , - ■ .''

1H
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Dailė keičia materiją pagal idealios buities esmę. Ji pa
gauna atbalsiu ir atspindžiu, kuriuos sužadina idealas prigim
tajame mttsij pasaulyje* Šitie atbalsiai ir atspindžiai taip ir 
pasiliktu amžinai aukštesnės buities simboliais, jei nebtttu įvy
kęs; atsitikimas, kurį minime per Velykų šventes. Jei Kristaus; 
persikeitimas ant Taboro kalno estetikos atžvilgiu yra aukš
čiausioji dailės norma, tai Kristaus iš numirusiu prisikėlimas- 
yra galutinasis jos tikslas, nes pirmąjį kartą ženklas keičiamas 
pagal dieviškosios idėjos esmę, o antrąjį kartą įvyksta visiškas 
ir amžinas idėjos ir ženklo sutapėjimas. Čia jau amžinajai 
dienai nelemta aptemti. .

Tą pačią tiesą intujitingai nujaučia ir tautinė mttsij liau
dies kūryba, derinanti dailę ir dorą. Jos kankliai mums apsa
ko, jog mūsų pasaulio grožis tėra tik silpnas visada jaunos 
amžinybės ataspindis, ir nenustoja pasiilgimo gaidos, kuri ne- 
leidžia pamiršt amžinosios dienos pilnaties. Ar slegia mus 

\ ar džiugina mus laikini pasisekimai, jie- 
gaida. kiekvieno tikro grožio- O J_ _ _ v_ _

tautinius savo kanklių s ir iš j ij stygij stipruma

ii

ii

tr

skurdas ir nelaimė
atmena mums, šit
Šaltinį, kurio armėnijai nebuvo pradžios ir nebus galo. Taigi
branginkime 
semkime sau 
suiams.

nauję pajėgu tolimesniems musg gyvenimo žing-

*

Sunku žengti į gyvatą 
Be lazdelės paramos, 
Nebetekus audroj vairo 
Nei žvaigždelės mylimos!

■ ’ . 1 *

- Audros siunta, bangos žaidžia
Sudaužytyjaiveliu...
Sumušta beviltės širdžia
Ar kovoti begaliu?! »

Meskit,^ bangos, j bedugnę, 
Į besiuntančias audras!
Gal suvargusi krūtinė

_ Ten ramumo sau atras...
1918. X. 22 (1), ^Sakelė
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Žmonės ir idealai.
(Įvadu į visus „Naujojoj Vaidilutėj“ dėsimuoBiua šventųjų mergelių paveikslus

— ir jų gyvenimo aprašymus).

Didvyriai ir šventieji žmonės yra žmonijos vadai. Isto
rijos kryžkelėse stovi jie pranešamu didingumu, rodydami kelius į 
busimąsias gadynes. Sekėjų jiems niekada netrūksta. Nes visada ir 
visur randasi žmonių, kurie kupini lūkesčių, širdingų geidavimų, ku
rie tačiau neįžvelgia aiškiai savų siekimų, kurie neįstengia sukuopt 
savy tikėjimo pasisekimu ir valios pajėgos tvirtiems pasiryžimams. 

Todėl vienas filosofas (Fichte) į klausimą kurie žmonės veda tau
tas aukštyn teisingai atsakė šiais žodžiais: „Tai religingieji žmonės 
ir didvyriai“. Jie darbuojasi ir kovoja visišku atsidavimu ir tvirtu 
tikėjimu saviems idėalams ir tur didvyriško širdies drąsumo atsi
stot skersai kelio savo laiko srovių prietarams ir paprastos minios 
jausmamsi

Betgi jų siekimai yra įvairus. Didvyriai dirba žemės šlovei ir 
yra vadai į tautinį didingumą. O šventieji žmonės kovoja dėl auk
štesnių sielos gėrybių: dorybės bei religijos ir yra vadais į Viešp. Dievą. 
Juose pirmiausia kyla viso vidujinio žmogaus ir visos gyvatos didvyriš
kumas (heorizmas); nes jų tikslas šiame gyvenime tik netobulai 
atsiekiamas; pilnas jo turėjimas jiems pamoja tik iš anapus karsto. 
Ko jie ieško ir siekia, tai pagrinde yra pats Dievas, kurio tobulybė 
yra jiems dorinių pastangų paveikslas. Jų gyvenimas nori panėšėt 
į Dievą. Todėl niekur visatos Kūryboj neregimieji, dvasios dalykai 
neapsireiškia taip apčiuopiamai, kaip žmoguje, kuris savo paties pa
stangomis ir Dievo 
tampa regimuoju įrodymu žmogaus idėalo, kurį Dievas suplanavo, 
įrodymu kuriamosios sieloje malonės. Šventajame žmoguj mes re
gim, kaip atrodo tie, kurie priešais1 Dievą stovi; jis yra dangaus 
pasiuntinys, kuriame šviečiasi kažkas Dievo savotiškumo. O tuo jis 
yrą sielų vadas į dorinių idealų aukštybes. Jis yra kaip šviečia
mas bokštas, rodąs tamsybėse gerąjį kelią.

Kiekvienas judėjimas įgauna savotiškumo ir _vertybės*iš savo 
tikslo. Juo aukštesnis tikslas, kurio žmogus siekia, juo jis pats 
tampa aukštesnis, jis yra toks aukštas, kaip tas pats tikslas, toks 

nės yra tikrai didieji žmonės, nes jie dirba aukščiausian 
Bet visiškai atsiduot aukštam idėalui daug ir atsieina.

Šventasis žmogus tur tvirtai tikėt. Gėrybę, kuriai jis dirba 
tvirtai pasitikėt, jog ji gali būt gyvenime įvykdyta? Jis neprivalo 
dėl jos abejot, neprivalo baugintis ir svyruot*, nes tuomet jis negalės, 
kovot su prieštaravimo ir sunkenybių smarkiomis, kaip jūrių, ban- ' 
gomis. Jo idėalas nusileistų, kadangi jis jį nebetikėtų. Bet kai 

——Jis junpasitikiy tai^Jo širdį neateina jokios baimės,nors jis kelaiutų
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tikslo. Juo aukštesnis tikslas, kurio žmogus siekia, juo jis patsH

II

didingas, kaip kova, kurią jis dėl jo kovoja. Todėl šventieji žmo-
1 tikslui.

H

II

II Ii

II

II

i

14



» NAUJOJI VAIDILUTĖ. IS
JS.

savo kelią mir ties paūksmėje. Savo dangaus pajėga idealas jį
■ palaiko; -J-'

Todėl Šventojo žmogaus didvyriškumas tolimas nuo viso
kio sustojimo pusiaukelėj. Tikėjimas tampa valios pajėga ir 
darbu. Galvojimas, elgesys, kentėjimas lai|vi nuo visokio susnudi- 
mo. Be atodairos rimtumas ir dvasinių negamtos pajėgų spaudimas 
verčia jį į savo tikslą; Jis nežino jokio „taip* ir jokio Bne* su susi- 

___ laikymu; jis stoja stačiai frontu be priedangų iš šonų. To, ko jis
nori, nori perdėm, visiškai, ne tik šalia kitko ir daugel kitko.
Ii lt Savo idėalui jis ištikimai atsidavęs. Šventieji žmonės yra ir 
ištikimiausi žmonės. Jie nesižvalgo atgal krūpčiodami, bet žiūri tik 
aukštyn. Jie nededa rankos ant arklo, kad, išvarę kelias vagas, 
paskui nuilsę paliktų visą likusį lauką pūdymaut. Atsigryžimus 
atgal jie karčiai apgailestautų kaipo ydas. Jų padarytasis Dievo, 
nuo pasaulio, kūno nuo dvasios atskyrimas yra neatšaukiamas. Jų 
gyvata laikosi tarp amžinybių, skirtinų nuo viena kitos, kaip dan
gaus aukštybė nuo pragaro gilybės. Amžini matai visada sukuria 
nesvyruojamos ištikimybės.

Kiekvienas pasitikėjimas reikalauja atsižadėjimo. Todėl 
šventieji žmonės yra taip pat aukčs, pasiaukojimo didvyriai.^ Žemės 
gyvenimą spaudžia kentėjimo dėsnis, reikalaująs atsistot į jį tokioj 
ar kitokioj pozicijoj. Stodami nevienodose pozicijose, žmonės persi
skirta nuo vieni kitų, aikštėj pasirodo vergai ir laisvieji. Šventasis 
žmogus nepalieka irgi neužkliudytas, bet vis laisvas visose sunke
nybėse. Jis aukoja savo tikslui gyvatą ir laisvę, darbą ir sveikatą.

. Jam ne gyvenimas reikalingas, bet gėrybės idėalas, kuriuo jis pri
siriša prie Dievo.

Šventieji žmonės tur savo aplinkinių, to amžiaus žmonių pasi
tikėjimoir randa sekėjų. Nes juose mato apčiuopiamą idėalo tikre
nybę, jo galią gyvenimui plėtot. Jie yra Dievo ištikimieji, kuriuose 
regėti Dievo galia. Jų darbuotė dažnai pereina tautas ir gadynes 
skiriamąsias ežias, kaip tai rodo daugelis šventųjų, kuriomis ir ku
riais domisi šiandien visas kultūringasis pasaulis. v
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Šalin, šalin, pasaulio menai, 
Jau vertę jūsų supratau!... 
Dabar, Dievuli mano brangus, 
Tarnauti noriu vien tik Tau!

Širdis ištroškusi surado 
Laimužės versmę amžinos 
Ir jau pasaulio šio linksmybių 
Daugiau nuvargus nebieškos!

£

15



I

-16' ' NAUJOJI VAIDILUTĖ..
♦ • >

— - - ■ j-n ------ - ■   • ■ .■■■■■■ w -p ■■■ «■ I ‘.»i- , ■ ■ - .. m , 1 I Į 1 ' • ~ f. '   *- ■ - --l.-r-I» -L .
r■ ~ ~ ~ _—zz_2Lr. ~~ ~ ~B

■ 1 -c* . - - • ' —1

Kas laimę mano apsakytų, 
Kada agonijoj širdies, ■ ■

* Sukepusioms prišlietus lūpoms
Gyvybę tryškančios versmės,

Pasaulį naują, nematytą 
Tikrosios laimės suradau

x Ir jau apmirusioj krūtinėj
- Gyvybę naują pajutau!
Dievuli mano, Tėve Brangus!
Tavy tai atgimė širdis— 
Tad būk nuo šiol Gyveninis mano, 
Tikrasis Kelias ir Viltis!

♦

r . Giedok, širdie, galingą giesmę 
Aukščiausios dieviškos garbės— 
Tegul Jį garbinant išgirdus, 
teduotos širdys sudrebės!

1919. I. 5. (II). Šaltelėk

ARIJA M AGDALIETE.
• « *> •

Iš visų šventųjų moteriškų Marija Magdalietė gal geriau* 
šiai atvaizdina moteriškos, kaipo žmogaus, tipą. Ji^sykiu atstovauja, 
dviem Ievom — puolusi aj ai ir ž 
siajai, nes savo asmens galimybėmis ji aprėpia bedugnės kraštą 
ir dangaus viršūnę. .

Matant moteriškos susmulkėjimą gyvenimo pilnumoje, mintis 
savaime su pasiilgimu grįžta prie šitos didžiosios šventuolės. 
Niekas puolimai, niekas nusidėjimai, jei iš puolimų keliamasi, 
jei nuodėmės atgailoj amo s! Bet nevalia nurimti tame sustin
gusiam abejingume, kuris ruošia dorinį pralaimėjimą gyve
nimo kovoje. Nei šiltas nei šaltas nusistatymas šitoje kovoje 

A kartais yra baisesnis už suklupimą ir nusidėjimą. Ir jums vi-
— neturėti principų, ir
— mados tyronybei, ir

Vi

lt

II

.onijos atvadavimą priėmn-H

soms, kurios težinot vieną principą - 
kurios nusilenkiant vienam įstatymui - 
kurios' nugamtinat žmogaus veidą apgaulingais papuošalais, 
—jums visoms Marijos Magdalietės pavyzdys yra giliai svars
tytinas.

Marijos Magdalietės paveikslui atgavinti skaitytojų at
mintyje čia patiekiamos kelios ištraukos iš Laąnrdairp^o veikalo 
prancūzų kalba Sainte Marie Magdėleine.
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Maža Evangelijos puslapiu tepadaro lygiai pagaunantį 
įspūdį ir neabejojant joks kitas susidraugavimas nėra prasidė
jęs taip, kaip kad Marijai Magdalietei atsiverčiant.

Iš bedugnės gėlmiu, kur tegal pulti lytis, moteriška pa
kelia akis prie dieviškosios nekaltybės ir nė kiek nenustoja 
vilties suteikti savo sielai gražumo. Dar nusidėjėlė, ji yra jau 
pažinusi Dievą žmogaus kūne, ir, visa gėdos apdengta, ji nusi
mano, kaip prie jojo prisiartinus. Ji pasiima aliabastro tanrėn,. 
šitan šviesos simboliu, brangiu kvepalu. Gal būt tai buvo 
toji taurė, iš kurios ji buvo ankščiau sėmusi priemonių nuo
dėmingiems savo viliojimams. Juk jinai buvo jau visa ką pa
lietusi ištvirkimu ir tegalėjo paskirti Dievui vien griuvėsius. 
Todėl ji ateina netardama nė žodžio ir išeis lygiai .taip pat. 
Paskendusi atgailoje, ji nesikaltins akyvaizdoje Tojo, kuris 
visa ką žino; įgijus atlaidą, ji neapreikš regimu ženklu dėkin
gumo. Visa paslaptis įvyksta josios širdies gilumoje, ir jos tyla 
kuri yra iškalbingas pasitikėjimo bei nusižeminimo aktas., yra 
taip pat sprendžianti pastanga prisisunkusios veiksmo sielos.

Jautulingij Rytu šalyse būta papročio tepti galvą kve
palais grožio viršūnėje. Marija žinojo tai geriau už kitus, ne& 
dažnai,, savo paklaidą dienomis, ji šitaip vaišindavo sužavėtus 
savo vergus. Ji neturėjo tačiau drąsos prisiartinti prie palai- 

— mintosios Išganytojo galvos, bet tarsi nužeminta tarnaitė, pri
pratusi prie sunkiausiu darbij, ji nusilenkia prie Jo kojij ir, 
ju iš pradžios neliesdama, laisto jas savo ašaromis. Niekumet,. 
nuo pačios pasaulio pradžios, šitokiu ašarų nebuvo kritusiu 
ant žmogaus kojų... Tai pirmą Teartą atgaila nusilenkė prie žmo- 

koju ir liejo ten ašaras, galinčias atpirkti visą

Graudžiai verkdama, Marija tačiau nelaukė padrąsinamo 

plaukams nusileisti ant pečiu; iš puikiu garbiniu 

čias ašaras. Ir vėl tai buvo pirmas kartas, kai susigraudinusi 
atgailoje moteriška paskyrė savo plaukus šventumą atgaunan
čiammeilingumui.

Istorija, pastebėjusi visa, ko esama ypatinga žmogaus gy
venimo judėjimuose, nesuteikia kito lygiai iškilmingo paveikslo, 
kur nusidėjimas ir atgaila susipina panašiu būdu. Jis — 
šitas paveikslas — nustebino meilės mokinį, kuris, nuvokęs 
giliausias dideles širdies sudeginimo paslaptis ir norėdamas pa^ 
reikšti Mariją ateinantiems amžiams nuosava jos ypatybe, išsitarė 
apie jąją šitokiais žodžiais: „Tai buvo toji Marija, kuri patepė 
Viešpatį kvepalais ir kuri šluostė Jo kojas savo plaukais44.

~ _ JipalytejaViešpa-

gaus 
gyvenimą.

žodžio, kuris taip ir nebuvo jai tartas, ji leidžia iŠsimezgu-
siems savo
ji .pasidaro atgailos priemonę ir juju Šilku šluosto dar byran-

«8

apie jąją šitokiais žodžiais:

rya- padariusi nusidėj
ties kojas nustojusiomis skaistybės lupomis ir apdengia jas 
pabučiavimais, šitaip ji ištrina pėdsakus, kitu pabuČiavi: «9

I
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kuriuos ji pati buvo suteikusi ir gavusi. Prisigretinus prie šito, 
daugiau nekaip skaistaus, kūno, paskutiniai svaiginamos praei
ties atminimai pradingsta, ir štai perkeistos lūpos dūsauja 
jau gavinamu šventumo oru. Tik tuomet, įvykdyti visai at
gailos paslačiai meilėje, ji atveria aliabastro taurę, kuri savo 
kvepalais sužadina nemirtingumo vaizdus. Kvepiantį aliejų ji 
pila Viešpačiui ant kojų, kurias ką tik aplaistė ašaromis ir 
apdengė pabučiavimais. Pasidariusios švarios rankos dabar jau 
nebebijo liesti ir tepti Diėvo Sūnaus, o namai garuoja dory
bės aromatu, kuris skečias iš sudaužomo indo ir iš indo ne
dūžtančio •— iš aliabastro ir iš širdies. _

II

Praėjo mažne treji metai. Didelė nusidėjėlė virto dide
le šventuole ir kartu artimiausia, dvasios atžvilgiu, Kristui 
moteriška. Ir štai josios Išganytojui rengiantis prie kryžiaus 
kančios, ji vėl pakartoja patepimo iškilmę, bet dabar visai 
kitokiu būdu, nors tuodu reginiu tik papildo viens antrą.

Marija paėmė aliabastro taurėn šitą kartą, kaip ir aną, 
brangiu kvepalų, kurie, pasak šv. Jono, buvę padaryti iš nardo 
gėlių. Ji įžengė į Simano namus, kur buvo susirinkę Kristus 
ir Jojo mokiniai. Tai nebebuvo jau ta pati moteriška, kurioje 
jaunumas ir gražumas blogai slėpė nedorybės negarbę ir kuri 
bailiai, it tarnaitė, artinosi prie Jėzaus kojų išlieti ir džiovinti sa
vo ašarų. Treji malonės metai padėjo jai ant kaktos savo antspau
dą ir šventumas apsiautė visą jos asmenį nežemiška aureole.

įėjusi ji sudaužė aliabastrą, kurį laikė rankose, ir išpylė 
kvepalų ant. Išganytojo galvos. Magdalietė daužo aliabastro 
taurę, nes ji nuvokia, kad viskas jau baigias ir kad panašiai 
jau nebebus Viešpats niekados žmonių gerbiamas. Padariusi 
šitą širdgėlos ir meilės žygį, kuris buvo sykiu pranašavi:
ženklu, Marija atsimena buvusį savo puolimą ir, nusilenkdama 
vėl prie Jėzaus kojų, išpila iš sudaužytos taurės kvepalų lie
kanas, ir šluosto jas savo plaukais. Bet Evangelija nemini da- 

' bar ašaras. .Paskutinį kartą jai teks jų išlieti kitu laiku ir kito
je vietoje. Čia pritiko dvasios stiprumas ir giedra; tai jau nebe
buvo atlaidos valanda ir tai dar nebuvo mirties metas.

Praėjo dar kiek laiko. Išganytojas mirė ant kryžiaus. Jo 
kūnas buvo padėtas į karstą ir užvožtas dideliu akmeniu, ir 
dargi pastatyta sargyba. Vis dėlto Jis prisikėlė garbės stovyje. 
Mokiniai, nusiminę dėl Jo mirties, dabar nuliūdo, neberadę 
Jo karste.

„Ir apsireiškė iš pradžios Marijai Magdaliete?/ sako 
Evangelija. Taį čia, ant palaimintos šitos nepaprastas mote
riškos galvos, užtekėjo žvaigždė, kuri neužges niekados jr kuri 
džiugins paslaptinga savo šviesa dvasios žvilgį tųjų, kurie 
domisi slėpinių prisisunkusiais Dievo santykiais su mumis.

II

II

ii «I H
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. „Marija,“..įsaką Viešpats,„Mokytojau , atsako praregejasu 
Judesys į prieki. Ir Štai smarkus; su draudimas*. „Nelieski, nes 
nešu dar pasikėlęs į savo Tėvą“. Du kartu Kristus buvo leidęs 
Magdalietei save paliest, ir du kartu Jis už tai ją pagyrė. 0 
dabar, iš numirusią ją prisikėlęs, kai Jo kūnas buvo jau aukš
tesnio gyvenimo perkeistas, Jis sudraudžia skaisčiausius Ma
rijos žingsnius. Jis nebenor jau, kad ji ištiestu prie Jo tas rankas, 
kurios kadaisia patepė Jojo kojas ir Jojo galvą. Kodėl tokia 
rūstybė ir kaip prisikėlimas gal ardyti šitą nekalčiausią, kaip 
rodė patirtis, meilingumą? r

Taip, Jėzus nebėra jau tas, kas buvo anksčiau buvęs, t. y.- 
liečiamasis daiktas, kuris padrąsino tikėjimą matomąja meile, 
darančia pervartą suklydusiame gyvenime. Jisai yra dabar 
tarp dangaus ir žemės, regimas dar kiek dieną ir bežengiąs 
sau į savo Tėvą, ir tiktai ten, kur kiekvienas kūnas bus 
perkeistas, kaip ir Jo nuosavas, — ten Jis nor būti liečiamas 
ir liečiąs savąją tarpe. Jis duoda todėl Marijai Magdalietei 
šitą rūstą pamokymą, kad privalu siekti dar aukščiau ir kad 
nuo Šios valandos Betanija—susiėjimo vieta—tėra vien gel
mėse Tojo Tėvo, Kuris yra Jį pasiuntęs, ir su Kuriuo Jis eina 
dabar vėl susijungt ir paruošt savo draugams amžinojo su- ” 
tikimo vietos.

Nelieski Žmogaus Sūnaus, nes Jis dar nėra pasikėlęs į 
savo Tėvą, o tui( Marija, tu dar nėši ten nužengusi. Tavo lū
pos, kad ir švariausios, kad ir pareikštos liepsna, kurią atgailos 
bei meilės Serafinas jose sukūrė, nepajėgia suteikti prisikėlu
siam kūnui —- ^garbingajam Kristaus kūnui — meilingumo 
stigmą, mirties praskaidrintu. Ir tu privalai mirti su Jėzum, 
kad paliestame! 'vėl Jėzą. Tuomet tiktai tu ir Jis būsite pana
giu; tuomet tu atneši prie Jo koją prisikėlimo balzamą ir jas 
apsiausi^amžinosios skaistybės dvelkimu.

Iš Lacordaire’o —- Šalduvos Žynys.

i

H

„Infeiix ego homo, ąuią me liberabit de 1 
0 corpore mortis hutas?“

Rom. 7, 24.
O! kodėl gamtos galybės
Nugalėti negaliu
Ir, kaip dangiškos esybės,
Vien šventybės skrist keliu?!

Žino mano širdužėlė, 
Kad čia laimės neragaus,— 
Jog skaisčioji laimės gėlė 
Aūg’ tik prievarčiuos dangaus.

f

!
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Kas tad, miela, tave vaiko? 
Ko daužaisi, lyg banga? 
Ko neini su meile vaiko, 
Kur slaptinga ved’ ranka?
• • • • • • • • • • •
O! kodėl gamtos galybės
Nugalėti negaliu
Ir, kaip dangiškos esybės, \
Vien šventybės skrist keliu?!

1919. X. 29. (III) Šakelė.

Sąžinė ir jos globojjihas.
Sąžinę mes turim kaip saiką gyvenimui, kaip keliarodį aukštyn^,, 

. į mūsų tikrąją tėvynę, kaip tėvišką balsą iš ten, kad čia*gyvenda
mi pasiektume m mūsų didžiausiąjį tikslą—^amžiną, palaimingą su Die
vu susivienijimą.

Sąžinė yra artimiausia, paties vidaus, Dievo valios skelbėjas; ji 
yra teisėjas, ištariąs mun
4

Dievo balsas žmogaus viduj dtfotas visiems: nuo jo nei išsisuksiu, 
nei pabėgsi. ’

Kai kuomet sąžinė gal būt žmogui įkyri, sunkinanti; o vis dėl
to ji reikia šlovinti kaip didelė malonė/ kaip Leidėjo dovana, ku
rią, kaip ir visus Dievo duotuosius gabumus, žmogus gal kilnint ir 
tobūlint, bet taip pat gal bjaurint 4r darkyt.

.. Kilniausias uždavinys, net visų uždavinių uždavinys, yra savo 
sąžinė kilnint. Juo šį uždavinį geriau išspręsi, juo pilniau atsieksi 
visus kitus žmogaus buities tikslus. Kės juk sąžinės kilninimas arti- 
miausiai rišasi su gyvenimo gėrėjimų ir šventėjimu, o sąžiningu
mas tai yra didžiausias pagyrimas, kokiui atsiliepiama apie žmogų.

Kaip gi tad kilninti savo sąžinė? i
Pirmiausiai vis tobuliau išmokstant Dievo valią pažinti, ją 

išreiškia negamtinis Apreiškimas, ypaė Kristaus mokslą skelbdama 
” t tad tiktai gal būt tikras ir teisingas sai-

Sąžinę mes turi

qs kokį nupelnom sprendimą, ji yra atlygin
tojas, kuris mus apdovanoja arba nubaudžia, nelygu nuopelnai. Sis

H

s, žmogus gal kūnini ir

iii

iii lt

neklaidingoji Bažnyčia; ji tad tiktai gal būt tikras ir teisingas sai
kas pigiai suklystamam protui.

Toliau, sąžinei pajautrint padeda mums^greta Jėzaus ir šven
čiausios Mergelės gyvenimo įsiveizdėjimo,, jo šventųjų pavyzdžiai. 
Kristaus pavyzdžiu paragintos * ir pajėga iš aukštybių* pastiprintos 
šventai yra gyvenę kilnių mergelių daugybės; jų kilnus ‘vaizdas negal 
nepadaryt mums gilios įtakos.

Mūsų sąžiningumui* galingai tobūlint ir visai mūsų dvasinei 
pažangai padeda itin Dievo malonė sakramentuose ar šalia jų. Juo 
mes platesnį kelią parengsim Šventajai Dvasiai į misų širdis*ir juo

n

mes platesnį kelią parengsiliti ii
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pagrindingiau lirsim mūsų vidų kasdieniu sąžinė* sąskaitojimu ir 
dažna išpažintim, juo mūsų sąžinė taps švelnesnė. O to nauda savai- 
mi aiški: ji 
radus ir pateiks aiškiu ir nesvyruojamu nurodymų.

Atvirkščiai, kaip*yra baisu, jei šilą kilniausią visagailiastin- 
giausio Dievo dovaną, savo sąžinės padėlį, žmogus biaurina ir sudar-

21
3

II
H

us įspėdinės ir ragins jau ir menkiausios prögos at si-

Atvirkščiai, kaipyra baiso, jei šilą kilniausią visagailiastin- 
giausio Dievo dovaną, savo sąžinės padėlį, žmogus biaurina ir sudar
ko! Kai savo-elgesy būdamas laisvas padaras žmogus klauso geidu
liu, kai jis nepaiso Dievo įspėjimu ir eina paskui savo įgeidžius, tai 
sąžinės priekaištų jam netrūksta. Laimingas tas nusidėjėlis, kurs 
duodasi sujudint ir pasiryžta atgalio t ir pasitaisyt; bet jei jis nepasi- 
kelia, tai jame geiduliai įsigali vis labiau, sąžinės balsas vis labiau 
nuslopinamas, taip jog nusidėjėlis šį gailiaširdžio Dievo balsą vis 
mažiau tenugirsta. Kokiu išorės atveju ar šiaip sąžinės balsas, gal 
būt, dar kartą griausmingai susbambės. Nepanorėjus žmogui išgirst 
ši, rods, paskutinį malonės šauksmą, jis nutils amžinai. Prasidės 
nesąžiningumo būvis, kur viešpatauja* tiktai šaltai skaičiuojama sa
vo nauda. O kur ji yra atvedusi žmoniją, tai visi mato.

Taigi, sesutės, tobūlinkime ir jautrinkime savo sąžinę be pa
liovos visą mūsų gyvėnimą, o ji tikrai nuves mus į Dievo aukštybes.

lt

H

II

II II

II H

Iii

Supa sielą tylus jausmas, 
Skraido meilės ji sparnais, 
Širdyje nurimo skausmas, 
Nebežaidžia jau sapnais!

Dievo šventą karaliją
Ji pajutus savyje, 
Pamylėjo vėl žmoniją— 
Brolį mato žmoguje.

Gėlėmis nūnai išklotų ‘
Visų kentančių takus, 
jų tik laimės beieškotų, 
Jiems bepintų vainikus...

Džiaukis, džiaukis, jauna siela, 
Dievo meilės kibirkštis 
Tau pasaulį daro mielą, 
Joj tau šypsos’ ateitis!

O! tu Meile, tu šventoji!
Tu, gaivintoja širdies! •
Tu aukštybėsna vilioji —
Tu mus geibi nuo mirties!

(IV) Šakelė.
.1919. X. 3.

» • • - -
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Draugas Vincas—Tėvynės auka!...
Sunkias dienas gyvename. Dūksta siunta baisi karo audra, ir 

mirtis kaskart plačiau tiesia savo šešėlį... Kas suskaitys karo aukas? 
Kas grąžins visus tuos, kurie drąsiai ėįo kovon, tikėdamiesi savo 
krauju išpirksią Tėvynės laisvę,—ėjo ir nebegryžo! t . . ...

Jų eilėse buvo ir mums brangus draugas.. Vincas D. Pirmieji 
žūtbūtinės kovos aidai atitraukė Jį nuo mokyklos suolo ir nuvedė 
ten, kur ginklai lemia musų tėvynės likimą, kur rausta Lietuvos 
padangė priešų sukurtais gaisrais! Drąsus, linksmas važiavo Vincas 
frontan, pasiryžęs aukot šalies gynimui visas savo jaunas jėgas ir 
energiją. Ir Jis ištesėjo, Jis pasiliko tvirtas iki paskuti uostos: vienui 
vienas, priešų apsuptas, Jis gynėsi, kaip dydvyris,ir tik .mirtinai su
žeistas išleido ginklą iš rankų... Jis paaukojo Tėvynei ką tūrėjo 
brangiausia—savo jauną gyvybę... ir krito gyvenimo pavasary it be 
laiko pakirstas ąžuolas—jaunas, kilnus, daug žadąs ateityje!

Mirtis tai, rods, paprastas, kasdien besikartojąs faktas. Bet 
kada toji mirtis žiauriai, ir negailestingai išplėšia vieną iš mūsų 
tarpo, kada sustojame prie mylimojo draugo kapo—sieloje kyla jausmų 
sūkurys. Negali, rods, sutikti sų tąja baisia nepermaldaujama tikre
nybe. Skausmas temdo minti, nėr drąsos įžvelgt į bedugnę, skirian
čią gyvybės ir mirties sritis...

Nelaukta, netikėta pasklido iš Alytaus liūdna mirties žinia, 
sukeldama skausmo ir ašarų. Arčiau pažinę draugą Vincą, Jb skais
čią tyrą sielą, kilnius siekinius ir nenuilstamą darbo energiją—mes 
visai supratome, ko nustojo mūsų idėjos draugų būrelis, ko nustojo* 
visa Lietuva su Jo mirtimi... Kodėl žūna tie, kurių gyvenimas taip 
daug yra vertas? Slaptingi, neišaiškinami ^Apvaizdos keliai!...

Ar draugas Vincas tikėjosi taip greit žūsiąs. Ar Jis nujautė 
savo likimą, kada, išvažiuodamas, linksmai kalbėjo: „Ką čia, draugės,, 
viskas bus idėalingai, greitai sugryšiu“... Ir sugryžo, bet baliam 
karstely!...

Sunkūs, liūdni įspūdžiai! Atmenu, kai visu būriu ėjome sutikti 
draugo Vinco, atlydini Jį iš Alytaus. Ėjome visi tylūs, susimąstę. 
Ir gamta gedėjo, rods, atjausdama mūsų liūdesį. Sausi geltoni lapai 
šlamėjo po mūsų kojomis, tarytumei, kalbėdami apie netvirtumą; 
žemės džiaugsmo ir grožio. Tyliam rudens ore dvelkė mirtis. Ir štai 
atvežė Jį—mūsų draugą didvyrį! Tik išvydę tą baltą, apdengtą varų 
nikais karstą, supratome visą begalinį įvykusio fakto tragizmą ir 
širdį išnaujo skausmas sugėlė. ' .

Ko vertas gyvenimas? Kam veltui vargti ir kentėti, jei baisi 
mirties audra vienu akymirksniu griauna mūsų gražiausius idealus, 
be pasigailėjimo pakerta didžiausius dvasios galiūnus!... Kam?... 
Vien tik kilni krikščionių'pasaulėžvalga gali duot atsaką į tai, vien 
tik šventojoje Kryžiaus paslaptyje gali rasti paguodos ir palengvinimo 
sukankinta žmogaus dvasia...
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Mirė Vincas, bet Jisai gyvena Viešpatyje! Gal Jo siela, paki

lusi nuo žemės purvu, jau atrado kitam pasauly ramybę ir laimę, gal 
pasiekė tą Amžinosios Tiesos Idealą, kurio veltui beieškojo žemėje...

Tarsi, matau läidotuviu dieną. Aplinkui, kur pažvelgsi—nu
liūdę veidai, ašaros akyse. Ö Jis gulėjo toks tylus, ramus, mirgan
čioje žvakių šviesoje, gėlių ir eglių-apsuptas... taip arti, o toks jau 
tolimas ir nebepasiekiamasis------- ——- __

Ir štai, lydėjome’Vincą į kapus, į amžino poilsio vietą. Di
džiausia žmonių minia susirinko atiduoti paskutinės pagarbos didvy- . 
riui jaunuoliui.* Rudens saulutė nedrąsiai siuntė žemėn savo spindu
lių, lyg tardama paskutinį „sudiev“ Tam, kurs, be laiko apleidęs 
mūsų būrelį, keliavo nū ten, iš kur nieks nebegryžta, kur miega 

. amžinuoju miegu nemaža Lietuvos sūnelių...
kapai, giesmės, kalbos paliko man neaiškaus, 

ūkanoto vaizdo. Atmenu tik, kai sugriaudė garbės saliutas ir pasi
girdo kurčias garsas metamos ant karsto žemės... baisus momentas! 
Kods, jauti, kad nutrūko kažkoks nematomas, siūlas, kažkoks slap
tingas ryšys, jungusis mus su Tuo, Kurį jau paslėpė žemė ir vis toliau, 
toliau Jį skiria nuo mūsų...

Nebėra Vinco!... Jį priėmė šaltas smėlio kapas, priglaudė Lie
tuvos žemelė, toji brangi tėvų žemelė, kurią gindama Jis paaukoja 
savo jauną gyvybę!...

Ilsėkis ramybėje, mylimasis-Drauge, o Tavo šventojo pasiry
žimo, Tavo didvyriško darbo atmintis gyvens amžinai mūsų širdyse! .

M. J.
Kaune, 1920. XL'1. -

Žmonių minia

Didvyrių mirtis.
(Kovoj dėl tėvynės laisvės kritusiųjų motinoms, draugėms ir sesutėms) 

s

Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis gintų brangiausios tėvynės!
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus, 
Lauks teismo dienos paskutinės!

Daugel krito sūnų, kaip tų lapų rudens!
Baltveidės oi verks, nes mylėjo!.......

Maironis.
Paguoskit, paguoskit mano žmones, kalbą jūsų Dievas.

Iz. 40, 1.

1. Mirties žygis.

„Yra toks pjovėjas — jo vardas mirtis“, tarė vienas 
poėta... Baisus yra buvęs šio pasaulinio karo pjovėjas. Kaip 
garuojančios tirštos žolės pradalges rasotą vasaros rytą pa
guldė jis visose pasaulio šalyse keliolika milijonu stipriausių
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24 NAUJOJI VAIDILUTĖ.

žemė motinėlė drebėjo nuo srovėmis į jąžmonijos gyvybių. žemė motinėlė drebėjo nuo srovėmis į ją 
papludusio jos vaikij karšto kraujo, kurio ji dar niekada nebu
vo tiek sugėrusi nuo tii laiku, kai ją suvilgė brolio dešinės 
išlietas Abelio kraujas. Ir toj kruvinoj pjūty milžiniškos lan
kos plotuos nuo Karpatų ir Vogezu kalnij ligi už Uralo že
mės galo, nuo speiguoto okeano ligi amžinai šiltu jūriu gilti- 

buvusiuju priverstu tik. kitiems vergaut, tik dėl svetimos ge-

Dar daugiau tu

kos plotuos nuo Karpatų ir Vogezu kalnų ligi už Uralo že
mės galo, nuo speiguoto okeano ligi amžinai šiltu jūrių gilti
nės dalgis paguldė daug jau ir mūsų dobilėliu, dar tuomet 
buvusiųjų priverstų tik. kitiems vergaut, tik dėl svetimos ge
rovės kraują liet ir galvas paguldyt...

Bet tai tik buvo pjūtis svetimoj žemėj. Dar daugiau tų 
mūsų dobilėliu galvelių nusviro į motiną žemelę, kai tas lig 

dalgį Lietuvos padangėj, jos ištiki:

Taigi tuomet, ypač Lietuvos rytuos nuo Augustavo mišku ligi

debesiu savo galvą iškėlęs mirties pjovėjas ėmė žvangini savo 
.iems vaikams stojus į žūt

būtinę kovą dėl savo tėvynės išvadavimo iŠ amžių verguvės.

Dauguvos vandeni! nugulė tirštos mūsų jauniiju didvyriu la
vonu pradalgės. Ir dar lig šiol tas baisusis pjovėjas nenuėjo 
nuo tos lankos, o tik valandėlei stabtelėjęs galanda savo dal
gį, gal naujoms pradalgėms guldyt....

Neišpasakytas skausmas spaudžia širdį dėl tu mūsri tau
tos sūneliu, kurie ėjo į šventą tėvynės išvadavimo karą, ėjo ir 
nebegryžo. Sužeista širdis ir sukankinta siela netekusi savo 
brangiausiųjų ieško paguodos, suraminimo. Kur ji jos atras? 
Kame mūsų brangieji kritusieji rado paguodos didvyriškoj 
kruvinoj mirties kovoj? Dievuje, Gailestingiausiame, Sirdingiau- 
siame! jame paguoda, Jame ramybė! Dvasia Šventoji, 
tiesos Dvasia, P a g u o d ė j a s, S ura m.4 n t o j a s mus paguos 
ir tos mūsų paguodos nieks iš mūs neatims!

Veni sancte spiritus! Veni, pater pauperum! Cönsola- 
optime!

Ateik, Šventoji Dvasia! Ateik, Pavargusiųjų Tėve! Geriau- 
paguodėjaulfĮ - . ■ t

tor

sis

wi
m

II

2* Kentėjimo palaima.

Sūnau mano, Viešpaties drausmės neniekink ir 
nesibodėk jo pabarimu; nes ką Viešpats myli, tą jis 
pabarä ir pasielgia, kaip tėvas su sūnum.

. Prov. 3,gi 1-12.

' „Didelė priespauda leista visiems žmonėms ir sunkus 
jungas yra užgulęs Adomo sūnus nuo tos dienos, kai jie išėjo 
iš savo motinos viduriu, ligi dienos, kurią sugrįš į visu moti
ną žemelę. Visu jų, nuo aukštai soste sėdinčio ligi apdulkė
jusio, nuo užsidėjusio karūną ligi skarmalais apsidengusio,—vi
sų jų galvojimas yra kerštas ir pavydas, rūpesniai ir išgąstys,

• *
ir išnaikinimas, badas ir

II

mirties baimė, rietenos ir peštynės,,.... maras ir kraujo lie
jimas, ligos ir kardas, išpūstijimas ir išnaikinimas, badas ir

ir

4
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mirtis“1). Nuo lopšelio ligi karsto nuo Adomo dienu žmogaus 
gyvenimo kelionėj greta jo žengia piktenybė.

Ši žmogaus gyvenimo našta nė kiek nepalengvėjoirmu- 
sdienomis, nežiūrint visos kultūrinės pažangos. Jei vie
nus žmonių kentėjimus sumažina be paliovos paakiui beeinąs 
įmoksiąs, industrija, nuostabiausia teknika, r afini ogiausias išo
rės gyvenimo lyčixi pagerinimas, — tai ju vietoj plusta kiti 
nelabumai, kiti skausmai, kuriu s kaip tik gabenasi šis išorės 
.gyvenimo lyčių aukštyn pašokėjimas. Ir be to, pakilusi kul
tūra pakelia ir žmonijos skausmo jutimą, atimdama iš jos gerą 
-dalį jos atsparumo skausmui ir kentėjimui, kokio yra turėjusi 
senesnioji žmonių giminė paprastesniuose santykiuose. O pir
miausia įsidėmėtina tai, kad žmonijos gyvenime yra palikusios 
dorinės piktenybės šaknys, pikti geiduliai, tamsioji pajėga, 
'žmonijos dvasios gyvatoj pikčiau siautėjanti nekaip išorės kū
no piktenybės, ir su ja milžiniškai išaugusi nuodėmėj su kuria 
vėl eina sąžinės’ nerimai, vidujinis suirimas ir neramumai. 
Šiaip ar taip, žmonijos kančiij našta mUsxj, pažanga besididžiuo
jamais, laikais nieku būdu nesumažėjo.

Graiku dainius2) protavo, kad žmogui geriausia būtu bu
vę negimus ir dvigubai gėriau kiek galima ankščiau numirus. 
Kenčiąs Jobas šaukia į dangų: — Teprasmenga ta dieną, kurią 
aš gimiau, ir naktis, kurią pasakyta: „žmogus pradėtas44.. . 
Kodėl aš nenumiriau motinos viduriuose ir nežuvau tuojau 
gimęs?3). — Toki šauksmai ir musu dienomis nenutilo tiek 
modernosios žmonijos sielos pasaulinio skausmo, poetėse, tiek 
jįj kentėjimo filosofuose. Aure vienas iš jxj (Schopenhauer’is) 
gyvenimą vadina tikru pragaru, kuriame žmonės vienoj pusėj 
yra kankinamos sielos, o kitoj yra patys ir velniai.

Senas klausimas ir šauksmas „I š kur yra kilę piktar 
kadangi gerasis Dievas visa gerai padarė“?4) todėl galingai 
veržiasi taip pat ir iš moderno žmogaus sielos, ir galingiausiai, 
kada, kaip mūsų gyvenamą sunku laiką, kentėjimu kalnai laiko 
prislėgę Adomo vaikus. Ir niekur kentėjimo kankinamas žmo
gus neranda patenkinamo atsako tam nerimastingam klausimui, 
kaip Dievo apreiškime. Jo atsakas skamba: Fecit peccatum! 
Nuod ėmė įtraukė į-pasaulį kentėjimą!. Tikėjimo mokslas . 
apie kritimą į nuodėmę ir jos paveldėjimą moko kentėjimą 
reikiant suprast esant kaltės pabaudą ir atlyginimą. Tai yra 
ne tik protėviu nuodėmės, bet ir mūsq pačiu nuodėmių 
kartusis vaisius. „Del nedoroj<i leista visa tai (visos pikteny
bės) ir dėl ję yra padarytas išnaikinimas“5) Dievo tvarkai pa
sauly išlygink. Tik tenesakie nė viens: — Tas man ne kliūva, 
aš esu laisvas nuo kaltės! „Ar gi kuris žmogus yra teisus

U Sir. 40, 1—9. 2) Sofoklis, Oed. Col. 1225. Job. 3, 3, 11. 4) Au-
gus tinas, Cöufess VII, 5. 5) S i r. 40, 10. 

s 
r c
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26 NAUJOJI VAIDILUTĖ.

prieš Dievą, ar kuris Vyras yra grynas prieš savo Leidėją“?6)^ 
„Daugiausia klystam mes visi!*7). Todėl žmogaus gyvenimas 
yra nuolatinis atsivertimas. Juo jis yra šventesnis ir tolesnis 
nuo pariziejiško pasipūtimo, juo švelnesnis yra žmogaus jaus
mas visam neŠventumui, juo jautresnė yra jo sąžinė, juo aš
tresnis yra jo sprendimas apie save patį, juo tvirtesnis jo įsi
tikinimas, jog kentėjimas jį užgauna ne nenupelnytai.

Bet kentėjimus Dievas mums uždeda ne tik kaip nuode- 
mes bausmę, bet taip pat kaip ir nuo jos išsigydymo 
priemonę. Dievas traukiamus savęsp „meilės ryšiais“8). Bet 
kas taip prisitraukt nesiduoda, tą Jis grąžina savęsp skausmo- 
raikščiais, kuriuos jis naudoja, kaip medžiotojas spąstus. »Todėl, 
„palaimintas vyras, kurį Dievas bara; taigi Viešpaties draus
mės neniekink: kadangi pats sužeidžia ir apraiŠioja, užgauna ir 
Jo rankos gydo“9). Vargas išspaudžia iš širdies dejavimą, bet 

c tikinčiojo lūpose dejavimas virsta malda, o malda užtraukia 
besimeldanciam Dievo meilingumą. Nes „nusižeminančio mal
da pereina debesis ir nesustoja, kol prisiartina (prie Dievo); ir 
nepasišalina, kol Aukščiausias teisingai atsižvelgia“10). Tuo 
būdu kentėjimas virsta versme pajėgos, kuri silpnybėje tampa 
atbaigta, taip jog mumyse įsigyvena Kristaus pajėga11). O pajė
ga veržiasi reikštis darbu. Taigi galiausiai, kentėjimas yra dar
bo kūrėjąs. ' ' .

Kentėjimu Dievas betgi taip pat apsaugoj a savo vai
kus ir nuo nuodėmės: „Prieš patekdamas į nelaimę, aš 
nusidėjau, bet dabar laikausi tavo žodžio/^šūkteria psalminin
kas12). Tas pat dar ir šiandien. Prieš nuodėmės viliojimą, prieš 
josios smagumą Dievas pastatė saugotoju pabaudos skausmą. 
Ir po nuodėmės sąžinės graužimo skausmas įeina į nusidėjėlio 
sielą. „Paklaida trumpa, atgaila ilga“ (Schiller).

Kentėjimu Dievas taip pat ir nuvalo mus nuo nuodė
mės. Skausmas praeina ant mūs, kaip svilinanti liepsna; ji su
naikina visa, kas nėra tikrai gera. Vargai moko mus kalbėt: 
„Eikit Šerų, ir grįžkim į Viešpatį, nes jis mus užgavo, tai ir 
išgydys mus; jis plakė, tai ir globos, mus“13). Tikrai, kas sus
kaitys visus nemirtingu žmogaus sielij atsivertimus į Dievą? 
kuriuos yra padaręs kentėjimas?. Todėl be skausmu ir kentėji
mu būtu daug daugiau pasauly nelabumo laimikiu.

Taip tad kentėjimas yra labai svarbi auklėjimo prie
monė Dievo rankoj! Patogaus kasdienio gyvenimo smulkme- 
ningoj siaurumoj ir žmogus susmulkėja, sumenkėja; jo mintys 
sukasi siauroj savingumo srity ir jos žemuos interesuos. 0 kai 
žmogaus gyvenimą užkliudo kentėjimas, tai į jo buitį švys- 

. telia nauju žiburiu, žiburiu iš kito pasaulio. Tuomet žmogaus
I I >. , .... ___ —I

6) Job. 4,17. u Jok. 3,2. 8) Oz. II, 4. 9) Job 5, 1748. 10) Sir. 35, 21.. 
u) 2 Kor. 12, 9. 12) Ps. 118; 67. 1S) Oz. 6, 1-2!
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žvilgis prasiplečia į neišmatuojamas tolybes, jo sielos akys, 
žvelgia į amžinybės sritį. Taigi, kentėjimas yra tąrsf koks ap- 

- reiškimas. Jame išmokstam pažiūrėti į dalykus kitu atžvilgiu;
jie mums tuomet rodosi visai kitoj šviesoj. 0 tik šioj naujoj 
šviesoj iš kito pasaulio mes ir išmokstam tikrai įkainoti šio. 
pasaulio dalyku vertybę. Taigi, kentėjimas sukuria išminties. 
0 ši išmintis moko duot valiai tikrą linkmę. „Todėl“ 
psalmininkas, „man buvo gera, kad pažeminai mane, 
išmokčiau tavo įsakymu“14). Menkam, niekingam žmogui sa
vasis aš yra centrinis pasaulio punktas; aplink jį visą laiką 
sukas-i jo mintys ir jo darbai. Savingumas (egojizmas) yra jo 
žodžiu ir darbu stumiklis. Išsižadamasis Dievui ir savo bro- 

-it

liams tarnavimo darbas yra jam tolimas. Jo obalsis: „Aš nėr 
noriu tarnaut, aš noriu būt ka'p Dievas!“... Kentėjimas su
trupina ši stabą! Jis moko lenkt valią prieš Dievo tvarką kaip 
privalu Dievo ir jo tikslams tarnautojui Dievo karalijoj. Taip 
pagaliau išsiveržia iš sielos pasiryžimas: „Štai einu... kad vyk
dyčiau tavo valią, Viešpatie“15).

Taigi, kentėjimas veda į Dievą 
Jis yra sparčiausia važiuojamoji mašina 
šventybę, į šventybės padidinimą.

b mes taptumėm jo šventybės dalyviais“16). Bet Jis dar apska- 
binėja ir šakeles jau auginančias vaisiu, „kad jos būtu dar 
vaisingesnės“17).-Kentėjimai, vadinas, yra sopuliai gemant nau- 

švėntajam! „Kiekviena drausmė 
tei-

rr

r

sako 
idant

» v ą ir arčiau prie Dievo» 
. kely i tobulybę, į 

Dievas baudžia mus

jam žmogui, Dievo žmogui, „
tiems, per kuriuos ji atliekama, pateiks jiems ramu 
sybės vaisiu“18) — šventybę. Šventybės žiedai yra ken
tėjimo vaikeliai; jie yra ginąę iš skausmo, kaip iš juodos aud
ros širdy, kurią didelis kentėjimas buvo giliai išdraskęs Die-» 
vo malonės sėjai. Tuo bildu kentėjintas gimdo Dievo kuni
gaikščius, krikščionybės šventąsias ir šventuosius, pajėgiančius 
nudirbt ir žmonių neįjėgiamus darbus. Nes kentėjimas ir 
skausmas jiems nebeteku savo baisumo; atvirkščiai, jis jiems 
yra patapęs* sparnas, iskeliąs juos i aukščiausias Dievo aukšty
bes. „Ir kai momentas laukia žmonių, išauga jie po kryžium!“

mėginąs žmogaus tikėjimą, tiktai parodo, kas

Mes žinom/ kad vargai

-«k.
Į,

sako poėta.
Kentėjimas, 

žmoguje yra tikrai gilu,, ar jo religiniai pratimai ėj^> iš širdies 
_z, ar buvo tiktai išorės prielipas. „Mes žinom, kad vargai 

ir patvarumas — permėginimą“ 19). O per-
gėlmiuo e• gamina patvarumo ir patvarumas — permėginimą“ iy). O p©r- 
mėginimas sukuria Dievo pamėgimą ir pirmenos teisę dangaus. 
atmokėjimui, kentėjimo ugny tikrąjį auksą išmėginiis“ 20)K 
„Kurie ašarodami sėja, pjaus džiūgaudami. Jie nueina, ir/ ver
kia sėdami savo sėklas; bet jie gris džiaugdamiesi savo pėdais.

ugny tikrąjį auksą išmėginus“ 2u) 
pjaus džiūgaudami. Jie nueina, ir/ ver

*4) Ps. 118, 71. 15

u

4
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01nešini“21). Kentėjimo valandos, pilnos baimės ir liūdesio, 
taigi, anaiptol nebus dingusios veltui, ne— visa yra sėja, ir 
visa yra viltis, ir visa yra pjūtis!. „Akymirksnio ir iškenčiamas var
gas sukuria mumyse perdaug gausingą, amžiną, visa pranešantį 
šlovingumą* 22). „Per daugel vargu tenka mums įeit į Dievo 
karaliją“ 23). Vedąs mus į dangų angelas laiko rankoj taurą su 
parašu: „Numirk ir gyvenki“

Tačiau nepaisant visa ko, giliausios kentėjimo bedugnės 
-atsiveria tik pažvelgus į žm o n i j ą kaip į p i 1 n a t į. Ir iš tik
rąją visi žmonės sudaro natūringą vienetą tiek savo bendru 
kilimu iš Adomo, kuris kaip ir sudaro „visos žmonią giminės 
draugėn suėmimą“, kiek ir reikalu vienu su kitais susidurt di
džio/žmonijos šeimoj. Iš gilios senovės eina palyginimas žmo
nią draugovės su žmogaus kūnu. Visi mūsą kūno nariai aps
pręsti bendram darbui, „ Kaip sujungto) kūno pilnaty atskiri 

^nariai, taip santykiuoja su viens kitu atskiros protingos būty- 
į bės, nepaisant ją atskyrimo. Taip pat ir jie leisti darbui drau

gėj"“ 24). Ši žmonijai žinomoji tiesa, apvilkta negamtiniu rū
bu, Kristaus žodžiais taip išreikšta: „Aš esu vyno medelis, o 
jūs — šakelės; kas palieka many ir aš jame, tas užaugina daug 
vaisią“25). Kristuje atgimusieji žmonės sudaro pilnatį, vieną 
kūną. Antrasis Adomas yra suimtoji draugėn visa atgimusią]ą

< žmonią giminė. Šį mintis apie mietingąjį Kristaus kūną, apie 
negamtinį (supranatūriuį) žmonijos vienetumą. muiąs žinoma nuo 
jauną dienu. Betgi reikia taip pat ryškiai pabrėžt ir natūrinis vi
są žmonią visu laiką vienetumas. Kaip atskiras organas atskira- 

£ žmogaus kūne, taip kiekvienas atskiras žmogus šiame žmo
nos kūne iš daugelio tūkstančiu atskirą žmonią tur atlikt 

Sfta tikrą darbą, išspręst tam tikrus uždavihius, kuriems jis 
kaip tik egzistuoja. Tas tur reikšmės taip natūriniam žmonijos 
vienetingumui Adome, kaip ir supranatūriniam Kristuje. Taip 
esant, atskiro žmogaus buitis, darbas ir kentėjimas virsta žmonijos 
ir Bažnyčios istorijos dalele. Jis įgauna mūsą giminės ateičiai

■. pasaulį apglobiančios reikšmės. Mes visi dirbam žmonijos uždaviniui 
išspręst. Sąmoningai ar nesąmoningai, savo darbu ar nedarbu, norė
dami ar nenorėdami darom jog pamažu siekiama tolimo, mums dar 
msai neregimo tikslo. Sį žmonijos istorijos tikslą nubraižė Die
vo Apvaizda ir veda į jį savo auklėjamuoju, vadavimu.

Šiame žmonijos auklėjime Dievo tarnybai kentėjimas vai
dina tą patį vaidmenį, kaip kad rykštelė tėvo ir motinos ran
koj auklėjant atskirą jauną žmogaus vaiką. Pasaulis stovi ant 
meilės ir aukos; auka yra pasaulio plėtojimosi pagrindinis dėsnis. 
Todėl jis reikalingas kentėjimo ir skausmą. Tas pirmiausia 
reikšminga žmonią draugovės pietojimuisi aukštyn, i Dievo

ai) Pb. 125, 5. 221 2 Kor. 4. 17. 23) Ap. D. 14, 21. 24) Morkaus Aure* 
4ijaus mintys VII, .13; 25) Jou. 15, 5.

V
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tikslus tolimuose »jonuose (neišmatuojamuose amžinybės lai
kuose).

Aukščiausiajam Dievo tikslui pagaliau privalo tarnauti 
visi žmonės, visi atskirą žmonią darbai, taip pat visi ją ken
tėjimai, kaip nuolat, taip pirmiausiai ir didžiausiais laikais, kada, 
pasaulio laiKiodis muša naują valandą injieäpsakomuose skausmuo
se gema nauji žmonijos laiko tarpiai. Ypač tokiose žmo
nijos istorijos äudrose, kada* tautos kovoja žūt ar būt, aiškiai 
justi Dievo pirštas, Jo teisinga drausmė, bet taip pat ir 
aukštyn rodanti linkmė rykštės, kuria pasaulį plaka, kad tau
tos atsinaujintu. Nes didelės äudros sukuria dideles ugnis tiek 
atskiruose žmonėse, tiek ir žemės tautose.

Taigi, paskutiniame gale kentėjimai yra pritaikinti ūni ver
šingiems Dievo tikslams. Žmogus privalo ją s t v e r t i s netik pa
žindamas ir norėdamas, kaip Dievo tarnas toje vietoj, į kurią įsta
tė jį jo Dangaus Tėvas tarnaujamuoju nariu, bet ir kaipo Die- . 
vo bendradarbis, tikras dėl jam atlyginimo aname pasauly,. 
Tenai tik įvyksta visiškai teisingas išlyginimas taip pat kiek
vienam atskiram, nes teisingas Dievas kiekvienam atlygins, 
pagal jo darbus 26).

Taip tad kiekvienas žmogaus darbas ir kentėjimas įsiter
pia į milžinišką Dievo vedamąją žmonijos plėtotą aukš.«. 
tyn ir geryn. Kentėjimas'palieka, bet jis nebetenka savo gylio.. 
Jis virsta darbu Dievo tarnyboj! Šio pažinimo šviesoj ir di
dysis klausimas knygose apie Jobą -kentėtoją nebėr mįslė: 
kodėl tur kąst ir nekaltasis? Mįslės įminimas glūdi Dievą 
dideliame pasaulio plane. Jam eina ir nekaltojo kentėjimai vi
sumos tikslui pasiekt. Aiškiausiai tatai rodo Kristaus 
kentėj imai. Po kupino darbu, kovos ir kentėjimą gyvenimo 
Jis nusileido į kūno ir sielos skausmu giliausias gelmes. Ant 
kankintinio medžio numirė nekalčiausias aukos avinėlis už pa
saulio nuodėmes. Bet iš Jo kryžiaus sudžiūvusio medžio išaugo 
naujos, kentėjimams ir aukoms pasiruošusios žmonijos vynme
dis, kurio šakos apries visą plačią žemą nuo marią lig marią, 
kai bus atėjusi diena ir valanda.Nes „dėl visij žmonių išvada
vimo gale ant jo bausmė ir jo mėlynėmis esam išgydyti“ 27)’

Nesuskaitomu žvilgančiu vynuogių kekių, puikiu vaisią Dievo 
ir žmonią tarnyboj garbingai iškąsto kentėjimo yra nuo to laiko 
išauginąs tas Dievo vynmedis Golgotoj, angina jas ir mūsą 
dienomis, išleido neįmanomu gansingiimu ir šio baisingo karo 
audrose, nuo kurią dar ir šiandien nesiliovė drebėjusi. žemė. 
Nes kad ir kaip gigantiškai šiomis dienomis iškėlė savo galvą 
godumo ir neapykantos pragariška karalija, tai betgi augo taip 
pat ir pasirengimas pasiaukot ir tyriausiu pasiaukojimo? pamė
gimu mokiniuose Golgotos kankintinio, savo gyvybą ir kentė-

r , .*
■ RWIIMI ’ ■!«■■■! I —■   -u      ——
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III

, brandžiausia vaisia. Tą didžiausiąjį Bažnyčios 
ir pasaulio istorijos laikotarpį,

. v

jimus atidavusio už Adonio-vaikus. 0kiekvienas [tikras Jėzaus 
mokinys tur kęst skausmus,Dievo tarnyboj, kaip kad jo mokytojas, nes 
„mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją ir tarnas už savo 
viešpatį“ 28). ■ Jo draugėj gyvenimas rišasi ir su Jo draugės 
kentėjimu29), kad mes, kaip su Juo kentėjom, būtumėm taip 
pat ir Jo garbės dalyviais. „Skausmu vyras“ kryžiaus kelią pa
vertė karalių keliu. Prikryžiuotojo vaizdas, išaiškinąs ir nušvie- • 
Čiąs kentėjimą, stovi kenčiančios žmonijos centre ir nuo jo 
krinta aiški ir paguodžianti šviesa dorinei kentėjimo reikšmei, 
kaip į pilką nulytą žemę įsirėmusi spindinti Laumės juosta.

Tai k r i k š č i o n i e s kentėjimai įsiterpia į Kristaus 
kentėjimus aukštesnio siekimo tarnyboj žmonijai į Dievą kilt. 
Kenčiančiojo kraujas virsta cementu gy vam dienamiui busimoj 
laimingoj žmonijoj, kai šlovingiau sugrįš auk s o l ai k]
apie kurį pranašavo senieji žyniai, dainavo dainiai. Tai yra ta 
busimoji puiki žmonijos gadynė, kurią mes tvirčiausiai tikim 
nepaisant visu žmonijos ir dvasiu pasaulio priespauda, tai pa-_ 
laimintas laikotarpis, į kurį žengia žmonijos ateitis Dievo ran
kos nusitvėrusi. Tada Jėzaus Kristaus dalykas švęs žemėj savo ?■ 
šlovingiausią, toliausia aptepkamą ir ne pasiliaujamą triįumfą. 
Tada grynai ir nevaržomai apsireikš nauja gyvenimo 
pajėga, kurią Kristus atnešė žmogui; regėti, prieš visą pasaulį 
apsireikš tada visa savo pilnuma visa krikščionybės palaima 
ir šiam žemės gyvenimui. Visos tos kovos ir pastangos šventų
jų, visi tie Bažnyčios kentėjimai ir nuveikimai tada parodys 
savo pilniausiu, brandžiausiu vaisia. Tą didžiausiąjį Bažnyčios 
ir pasaulio istorijos laikotarpį, didžiųjų viduramžio mistiku 
šventosios Dvasios laikotarpį, krikščionybė ir" Bažnyčia pasieks 
visiško išviršinio nuveikimo, uęsilygstamo visu galiūnu ir vy
riausybių pripažinimo, puikiausio išsiplėtojimo visais gyveni
mo santykiais ir būviais, mene ir moksle, ir visam elgesy. 
Aukščiausi ir žemiausi gyvenimo santykiai bus pagrįsti ir pa- • 
Šventinti Viešpatyje.

Betgi visa tai apima tik Dievo tikslo šio gyvenimo „ pusę 
Žmonijos istorijoj. Daug toliau eina Dievo siekimai savo vaikais, 
anam gyvenime, siekimai, kylantieji iš Dievo išminties 
gausybės meilės gilumu ir jo pažinimo 30). Šio paškačiausio 
galinio amžinybės siekimo slopinantį dydį mes savo trumpu 
gyvenimo akymirksniu mūsų mikroskopinėje pasaulio okeano 
žemės salelytėje įgalim tik parsipuldami nujaust. „Nes mes 
esam vakarykščiai ir nieko nežinom, kadangi mūs dienos yra 
kaip šešėlis "žemėje“ 31).

Taigi, visas kentėjimas, stebimas aukštesnės tvarkos ir 
amžinybės šviesoj, yra geras dalykas, o ne piktas. Tiktai žmo
gaus akys ne visada taip toli mato, kad tai pažintų. Betgi

III

2«) Mat. 10, 24. Pil. 3, 10. Rom. 11, 33 Sl) Job. 8, 9.
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H

amžinybei ir trieilės bei išsi

U

M

mūsų pareiga yra atsisakyt nuo savingq noru mūsii savojo as 
ir nuo mūsų savu interesu, įeit į Dievo mintis, paimt Jo tiks- “ 
lūs rnusij valia ir jiems tarnaut pilnaties nariu taip, kaip Jis 
nori. Tuo būdu žmogaus gyvata sutirpsta kaip žvakė ant Dievo 
altoriaus! Tai yra ugnis iš Jėzaus Kristaus dvasios, varanti 
mūsą gyslose Šiltą kraują, sutirpus šaltam mūsų širdies ego- 

—-jizmui. Mes dirbam ir kenčiam jau nebe sau ir šiam laikinam 
gyvenimui, tik P i e v u i i r amžinybei ir meilės bei išsi
žadamosios pasiaukojimo dvasios kentėjimais bei darbais Die
vo tarnyboj auginam vaisiu, kurie noksta amžinam gyve
nimui. Gyvenimo vakaro saulolajdžiai virsta ryto aušra gau
jos puikios dienos, kurią saulė jau nebenusileis, nes palaimin
toj mūsii amžinybės būklėj jau „nebebus nakties ir (Dievo _ 
tarnai) nebebus reikalingi žibinto, nei saulės šviesos, nes Vieš
pats Dievas švies jiems, ir jie viešpataus amžių amžiais,..32).

Betgi yra didelė paklaida manyt, kad reikiamai iškęstas 
kentėjimas, rods, aname gyvenime yra atlyginamas amžina pa
laima, bet kad Šiame gyvenime jis vis dėlto žmogų daro nelai
mingą. Ne! „Palaiminti liūdintieji, nes jie bus paguosti*!33). 
Kentėt ir būt nelaimingu tai yęa du visai skirtingi dalykai. 
Vargu mėginimuose džiaugsmas gali būt net ir perdaug dide
lis34). Keikiamai iškentėtas kentėjimas yra atlyginamas, gydomas 
palaimos šaltinis,"iš kurio trykšta į sielas jau ir gyvenimo 
palaimingumas. Pasiaukojimo dvasia teikia Dievo palai
mingumą, t. y, palaimingumą Dievuje. Todėl, kas čia iš
sigelbėjo iš savingumo pasaulio į išsižadamą pasiaukojimo ka
raliją, tam šis pasaulis bus teisingas, gražus ir tobulas, nes jis 
teikia tik progos pasiaukoti ir meilės darbams amžinybės tar
nyboj. Tokį žmogų gal suspausti skausmai, bet visuose ken
tėjimuose jo širdis paliks pilna džiaugsmo. Todėl, kas nor būt 
tikrai pilnas ramybės ir džiaugsmo, pirmiausia tur būt pasirengęs 
pasiaukoti, o kas yra pasirengęs pasiaukot, tas tur jau tojo gryno 
džiaugsmo, kuris yra dangaus siuntinys. Pasaulis negal jam ? 
nieko padaryt, nes jis pasaulį yra nuveikęs, kadangi nieko iš 
jo nelaukia, nieko iš jo nenori. Kentėjimo audros jo nebega
li parblokšt, nes jos siunta giliai po jo kojij, kaip audra slė
niuose, kai keleivis yra įžengęs į aukščiausias kalnu viršūnes... 
Taip tad atsižadamąja pasiaukojimo dvasia iš kentėjimo jau šia
me gyvenime išsprogsta tylaus širdies palaimingumo mėlyna 
gėlelė, nes ramiose sielos jūrėse tojo, kurs nugali pasaulį su jo 
savingais smaguriais, atsispindi dangus su amžinybės žvaigždė
mis. Todėl jo. širdy yra įsikūręs. palaimingumas ir gyvena ja
me nepaisant visij kentėjimu. Ir tuo būdu jo siela tur ramy
bės, ramybės Dieyuje — geriausiojo žemėj dalyko!

f

til

M) Apr. 22, fr, 3«) Mat. 5, 5. M) 2 Kor. 8, 2.
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Taigi, visoks kentėjimas ■ galu gale. yra Dievo meilės iš^ 
reiškimas savo vaikams*, meilė yra išaiškinimas milžiniškos 
daugybės kentėjimo šiame pasauly. Dievą mylįs žmogus ir 
kentėdamas jaučiasi esąs paslėptas Dievo rankose. „Ten siela, 
randa tėvynę, ramybę!“ „Tikrai, atėjau aš į ramybę, į tyląl 
Kaip vaikas prie savo motinos, taip siela mano prie Dievo; 
kaip vaikas yra prie Viešpaties mano siela!35):

Šio ramaus tikrumo nepajėgia suardyt nė m i r t i s: ir jk 
yra žmonijai išsigelbėjimo žvaigždė!

(Bus daugiau).
. Iš P e t e r so ir kitų

sudarė P r. D.
■ jPß. 131, 2

* *

„Dominus illuminatio mea et salus mea 
O / /

quem timebo?“

Šalin, kurs kelią man užstoji
Prie numylėtinio širdies, 
Kurs jaunas širdis suvedžioji 
Tamsoj audringosios nakties!

C-----

Širdies tu mano nepaliesi—
Jau ji Aukščiausiam pavesta, 

: Išveržt jos Dievui negalėsi —
Ji Dievo meilės uždegta!

p jei jau sykį kibirkštėlę 
Švenčiausios meilės kas pajus, 
Sunkios gyvatos aldijėlė .. • .
Bangų to žaislu nebebus!

Išvys tada danguos Aušrinę,
Kur rodo kelią per audras, 
Ir iškentėjusi krūtinė 
Kelionės tikslą greit suras.

Laimingas Dievą pamylėjęs, 
jį apsirinkęs sau vadu— . 
Jis džiaugsis audras nugalėjęs 
Su angelais danguos kartu!

(V) Sakelė.
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Šventasis Jeronimas ir moteriškos.
* . ‘ ■ ■ a

(1500 metų jo gimimo feukaktuyių proga).

30 d. sukako 1500Pereitųjų, 1920, m. rugsėjo i 
nukeliavo į amžinąją ramybę Jeronimas, šventasis Betliejaus vie-

tetų, kai * 7

nuolis, vienas iš didžiausiųjų senosios Bažnyčios mokytoju. Jo amži
ninkę pranešimais, v i s i vakarai k 1 a u s ė jo ž o d ž i u irHJ

IIH

s aulini, kaip dieviški žibintai“. Ir dabar, po pusantro tūk
stančio metų, krikščionių pasaulis atsiminė šį aukštai iškilusį pa
veikslą iš Bažnyčios jaunybės laikų. Jo dvasios ugnis vėl suliepsnoja 
ir gaivindama nušviečia mūsų sunkios, audringos gadynės atmosferą. 
Buvo atsiminta didelis užsidegimas Bažnyčiai, kuriuo

H

ii

h

11

ii

Kaip tiktai gavę šitos prčgos, apie šį didįjį vyrą atsiliepė teolo
giniai ir visuomeniniai laikraščiai; betgi yra geros prčgos jis .atsi
mint ir katalikių mergaičių laikrašty, nes ir katalikė moteriška pa
deda ant jo karsto nevystamą pagarbingo dėkingumo vainiką.

„Kur tik mano dvasios paminklai pasiekia, ten jie keliaus su 
mano kūriniais“, rašė Jeronimas viename paguodos laiške, mirus 
kilniai Blastilai. Ir iš tikrųjų, kur tik praskamba didžiojo Bažnyčios 
mokytojo vardas, ten gyvai atsimena kilnias, aukštos širdies mote
riškas, kurios, kaip ir jis, pažindamos pasaulio siaurumą ir-praeina
mybę, troško tiktai gyvojo vandens šaltinių, nutekančių į amžinąjį 
gyvenimą. Marcelė, Paula, Eustokija, Blastila, Dėmėtrija, Pabijota,— 
visos jos, seniausių Romos giminiu dukters, pirmosios meilės atsida
vimu ir iškilnumu apglėbusios naujos rūšies aukštą gyvenimo idealą, 
Jeronimo laiškais patapo nemirtingos.

Retu karakteristikos menu stato jis prieš mūsų akis jų gyvus 
paveikslus, ir, žvelgiant net į jų sielas, mus suima nuostabi jų asme
nybės galia. Santykiuojant su jomis reiškiasi maloniausi šventojo Je-, 
ronimo karakterio pažymiai ir ypač vienas bruožas eina raudona 
gija: meilingas moteriškos sielos pagerbimas, kokis išauga tik iš krikš
čionybės dvasios vidaus, švelnus supratimas, kurs *ir moteriškoj regi 
karštą pažinimo geismą bei kovą ir steigiasi jį patenkint.

Kaikurie jo raštai paskirti moteriškoms, ir tas jam nekliudo, jei 
dėl to juos vienas ar kitas mažiau įvertins. „Tokie negalvoja apie 
lai, kad Hulda, Ona ir Debora pranašiškai kalbėjo, o vyrai tuo tarpu 
tylėjo, ir kad Kristaus tarnuose turi reikšmės ne lyties, bet nuomonių

ii

n

i
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sako jis . viename laiške Eus toki jai. Aiškiai įmatomuskirtu: 
džiaugsmu jis vis pabrėžia didelį šių moterišku domėjimąsi šventaisiais 
Raštais, j u Žinybos troškimą, ir atvirai, nesuktai prisipažįsta, jog jis 
kaikuomet neįgalėjęs atsakyt į jų giliai siekiamus klausimus, duotus

• atsakyt iš gryno tiesos pamėgimo.
Marcelė, aukštos giminės rymietė, šventojo Atanazo patarimu 

pirmoji Romoj našlavusi Dievui, sėmė sau aukštos pajėgos iš didelio 
užsidegimo ir šventos meilės šventiejiems Raštams. „Ką aš surinkau 
ilgomis studijomis ir kas kasdieniniu darbu man virto antrąja prigim
timi, ji yra paėmusi, išmokusi ir pasidariusi savo dvasine nusavybe. 
Ir jei man iškeliavus buvo nuomonių įvairumo dėl bet kurio šven
tųjų Raštų teksto, tai duodavo jai nuspręsti“. Su šiuo aukštu moks
lingumu Marcelė jungė kilnų kuklumą ir švelnų taktą. Kartkartė
mis savo atsake ji neparodydavo, jog ji čia duoda savo pačios dva
sinę savastį, „idant vyrai, kaikuomet patys kunigai, klaususieji jos 
patarimo dėl neaiškių ir abejojamų vietų, nejustų jos viršenybės“.

Marcelės rūmuos Romoj šventasis Jeronimas kilnių moteriškų bu
rini aiškino šventuosius Raštus. Kai jis paskiau buvo palikęs Romą 
ir palaimingą tėvynę radęs Išganytojaus gimimo dauboj, vienu iš 
savo svarbiausių gyvenimo uždavinių laikė globiamiąja draugo ir 
tėvo meile gausingiausiai išplėtot kilnius Paulos ir Eustokijos dva
sinius padėlius.

Paula, aukštos giminės rymietė, buvo atvykusi taip pat į Betliejų, 
o su ja ir jos duktė Eustokija, pasižadėjusi amžinai mergauti, čia 
jiedvi abi labai šventą gyvenimą gyveno su kitomis mergelėmis vie
nuolyne. Taigi šiai Eustokijai šventasis Jeronimas yra parašęs 
anąjį nepaprasto kilnumo laišką apie mergelės vainiko saugojimą 
(Epistola ad Eustochium de custodia virginitatis), prasidedantį žod
žiais iš 44 psalmo (11 sk.;: „Klausyk, duktere, ir matyk, ir prilenk 
savo ausį ir užmiršk savo tautą ir savo tėvo namus: nes pasinorėjo 
karalius tavo papuošalo“. Visas šis laiškas yra aukšta giesmė mer- 

■’ gystei ir skaistybei, gražiausių gėlių vainikas, apsčiausiai išdabintas 
šventojo Rašto citatų^ brilijantais. Kažin ar yra visoj Bažnyčios li- 

’ leratūroj antras tokio kilnumo apie tai pat raštas *).
Iš Paulos ir Eustokijos laiško Marcelei, kuriame jiedvi aud

ringu nekantrumu ragina ją vykt paskui jas į šVentąją žemę, dar ir 
šiandien skamba džiūgavimas dėl ramybės ir laimės vienuoliško gy
venimo Betliejuje ir ilgesio geismas, kad ir Marcelė galėtų taip pat 
•džiaugtis šių šventų viet 
gausingumu. „O, kuomet S 
mums žinią mūsų Marcelę esant jau išlipus į Palestinos krantą“. 
Marcelė nepaklausė primygtinų reikalavimų, į Palestiną nevyko, betgi 
palaikė gyvus dvasinius santykius su draugais Betliejuj.
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j_ nuostabia tyla ir šio gyvenimo vidaus 
teis laikas, kada uždusęs pasiuntinys atneš

*) Mūsų draugėms, mokanwioms lotynų kalbą, patartumėm jį išsivertus išsi
spausdini »Naujojoj Vaidilutėj“:

34



f

I

NAUJOJI VAIDlbUTĖ.'
3,

Mokovo ranka Jeronimas įveda .Paulą iy Eustpkįją giliau į 
šventojo Rašto esmės turinį, ir iš jo d vasios išauga moteriškos dorybės 
gėlė, kad, kaip Jeronimas"atsiliepdamas mirus mylimajai Paulai sako, 
yra negalima jos atvaizduot. " - ■"

Aukšta šių kilniu moterišku tobulybė daro gilios įtakos Jeronimui, 
tildo jo rūstumą, daro jį švelnesnį, ramina jo audringą, liepsnojantį 
temperamentą. „Ir aš gera gaunu daugiau nekaip atiduodu“ 
nėjajis kilniu dėkingumu. Kalbant apie mergelę EuStokiją, iš jo 
žodžių visumet skamba švelnus pagarbumas; ir kai prie jo arčiausiai 
stovėjusi Paula užmerkė akis ir kai giliam liūdesy jis apgailestavo 
jos mirtį, karčiame atsiskyrimo skausme jis guodžiasi, atmindamas, 
kiek jis tur būt dėkingas „ją turėjęs“. —? Taip tad kilnių moteriškų 
draugė turėjo esmingos įtakos jo plėtotei.

Pusantro'tūkstančio metų praslinko nuo tos gadynės, kada Je
ronimas gyveno, Bet kad ir kiek būtų tie laikai tolimi nuo mūsiškių, 
daugely tačiau mūsų dabartis yra panaši į anuosius laikus, ir todėl 
didžiojo Betliejaus vienuolio paveikslas šiandien itin atrodo mums 
toks artimas. Jei šiomis atminimo dienomis jo dvasia meta degančią 
kibirkštėlę į moteriškų širdis, tai tas bus šventojo Rašto pamėgimas.

Besimokąs mūsų katalikų jaunimas jau ir pirmiau mėgdavo 
sudaryt būrelius šventajam Raštui skaityt, Dabar linkime, kad ir 
mūsų moksleivės mergaitės, tos mūsų naujosios vaidilutės, susikurtų- 
būrelius savintis šventojo Rašto tiesos turiniui, jį skaitydamos ir tyliai 
apmastydamoš. Didžiojo šventojo Jeronimo dvasia teapglobie jas vi
sas taip, kad visoms tiktų, ką jis kartą yra pasakęs apie šventąją 
mergelę Eustokiją: „Jei galėtumėm ją matyt, tai išgirstumėm, kaip

1 visi Senojo ir Naujojo Įstatymo turtai žioruodami plaukia iš josios 
širdies!“. Pr. D.
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Ugnyne-Meilės! mano širdį 
Uždek šventąja liepsnele, 
Tegu prieš aukurą ji Tavo 
Liepsnoja amžių lempele!

Stebuklais pilną meilės šviesą 
Teskleidžia ji tamsoj nakties, 
Ramybėj Tavo atsilsėti 
Kelionėj vargstančius lai kvies.

<a . ■ . ■

Liepsnok, širdie, ugnele meilės, 
teduotai šaltas atdusys 
Kot mirties angelo palietęs, 
Tavęs urnai neužgesys.
i. (VI) Šakelė
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Keistas priekaištas.
(Del moteriškų sielos klausimo viduramžiais*).

Modernoje vadinamųjų laisvamanių, o taip pat kaip kur 
ir protestantų, literatūroj, tarp kitų, daroma vienas šitoks prie- 
k ištas Katalikų Bažnyčiai: buvęs vieną kart toks Bažnyčios 
atstovų susirinkimas, kuriame buvę nenorėta pripažint (ar nu-—— 
tarta ne pripažint) moterišką turint sielą... Apie tai net rašyta mo
dern ųjų „motrų teisių kovotojų 
brecht). Toli nevaikŠčiojant, aure „Darbo Balsas“**) (1918 m. 
21 M), rašydamas tema „Moterys ir nepriklausoma Lietuva“ 
ir išvedęs, jog lig šiol Lietuvoj „ir valstybės įstatymai, ir baž
nyčia, ir visuomenė kuone visados būdavo neteisingas (moterų) 
teisėjas, aiškiai krypdami vyro pusėn“, klausė: „Ar privalo taip 
pasilikt ir ateity, vadinasi laisvoj, dėmokratingoj. Lietuvoj? Ar 
Lietuvoj yra 
būt, jei mes moterį skaitome žmogum. Dar viduramžyje kataliku 
bažnyčia turėjo rimtu dėl to klausimo abejojimu, bet jau tuomet buvo 
nutarta, kad ir moteriškė turi nemirštamą s\eląjL (pabraukimas 
mano).

Jei taip iš tikrųjų yra buvę, tai galima tik pečiais pa
trauki: ir kas per obskurantiamo (tamsumo) būta tų viduramžių 
ir tos Katalikų Bažnyčios, jei ji galėjo turėt „rimtų abejojimų“ 
net dėl to, ar galima laikyt moteris žmogum!! O iš tikrųjų, 
tai yra tik viena iš daugelio tų pasakų, tyčiomis ar netyčio
mis ^naudojamų Katalikų Bažnyčiai ir viduramžiams šmeižti. 
Kad taip iš-tikrųjų yra, paž ūrėkim, ką dėl to sako „b 1 a i v i 
istorija“, kurios, pasak to paties „D. B.“ (33 N?) taip maža, 
mokoma dabartinėse „klerikalinėse“ gimnazijose. • -

„Darbo Balso“ rašytojas nesiteikė nurodyt smulkiau, 
kada ir kame, būtent, buvo kilę Katalikų Bažnyčiai kalbamuoju 
klausimu rimtų abejojimų. Iš kitų tos rūšies priekaištininkų 
žinom tokį moterims neprietelingumą, buvus išreikštą Bažny
tiniame Ma c o no s i n o d e (susirinkime).

Koks gi tat yra buvęs susirinkimas ir kas jame tuo klau
simu tarta? Štai kas.

Macono mieste (prie Saonos upės) 585 m. buvusis sinodas 
tai pirmdausia yra buvęs ne koks visuotinas Bažnyčios, bet tik 
provinc nis vyskupų susirinkimas, kuriame dalyvavo tik Pary
žiaus ir Burgundų šalies vyskupai. Aprašydamas tą susirinkimą 
Frankų žemės istorininkas G r e g o r i u s T u r i š k i s (GrėgoL

H

H

romanuose (Nanny- Lam

II

ifi

oteriai vietos“? ir į tą klausimą atsakė: „Turi
IT

n

(33 N®) taip maža.

*) Sis rašinėlis buvo pradėtas rengt į 1918 m. ėjusį „Moterų Balsą“, dabar 
pabaigtas eina čia. Pr. D.

**)■ Pirmutinis atsivaduojamojoj Lietuvoj socijaldėmokratų laikraštis, 
ėjusis dar vokiečių okupacijos metu ir pagaliau uukrypusis visai į bolševizmą. Red.
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re de Tours), pats betgi su atrinkime nedalyvavęs, štai ~k.ą pa
sakoja (Historia Francorum VIII, 20): Siame susirinkime atsi-

[•j

ii

ąiii dicebat mulierem hominem 
•citari)].

— Tačiau jis nusiramino, kai vj

ii vocitare (v o-

H

ir moterišką (masculum et feminam) ir praminė juodu vardu 
Adomas*), kas yra žmogus iš žemės, ir taip pat pavadindamas 
moterį Ieva., — nes ir vieną ir antrą sako esant ,homo‘ (voca- 
vitąue nomen eorum Adam, quod ėst ,homdr terrenus, sic uti- 
que voeans mulierem Eva; utrumque} enim hominem dixit). 
Tarp kita, müsq Viešpats Jėzus Kristus pavadintas žmogaus 
sūnum, nors jis yra (ob hoc quod šit) mergelės, kitaip sakant, 
moteriškos sūnus. Kai Jis vandenį pavertė vynu, Jis jai sako: 
„Kas yr man ir tau, moteriška?“ ir tt. Po siu ir daugelio kitq pa
reiškimu dalykas išspręstas ir diskusijos pasibaigė.“ Taip rašo 
Gregorius. Ofie i j aliniuose susirinkimo protokoluose (yra likusiu 
20 šio susirinkimo kanonu **), betgi kalbamuoju klausimu ne
žymu jokioj pėdsaku. G. Kur t h’a s mäno. tą klausimą galėjus 
kilti neoficialiniuose susirinkimo posėdžiuose ***)...

Taip tat yra su tuoju „nutarimu“. Vadinasi, apie bet kokį 
susirinkimo nutarimą Čia nėr kalbos; taigi pasakos, jog 
Macono susirinkimas yra ką nutaręs, neblieka..Jis ne. tik kad 
nieko (naujo) nenutarė, bet dar kai ką atmetė, būtent, vieno 
susirinkimo dalyvio atskirą pasiūlytą nuomonę.

Dabar, ką gi tas vienas iš vyskupu siūlė? Ar tikrai jam 
Wbuvo kilę abejojimo“, kad moteriškos esą negalimą laikyti

III

III II

u

III

ii

ii

Geriausis merovingu. gadynės istorijos žinovas, belgu moks
lininkas, minėtasis G. Kur t h’as tojo vyskupo paklausimui 
suprast nurodo į tos gadynės kalbos plėtotę. Juk tas atsitiko-
tuo laiku, kai iš lotynu kalbos pradėjo darytis romanij kalbos, 

L jo gimi
nėm: žmogus=vyras arba moteris. O tuo laiku žodis „homo“

llMat, lotynu kalbos žodis „homo“
nėm: žmogus=vyras arba moteris. O tao laiku žodis „homo“ 
ėmė įgaiit prasmės, kurios jis tur šiandien prancūzu kalboj 
kaip „komme“, t. y. greta „žmogus“

” to ir galėjo kilt nesusipratimu ž o c
apie vyrūs ir n ~

pat ir „vyras*; is 
atžvilgiu, kalbant . 

loteriškas. Tad anas vyskupas, susirūpinęs tuo, ir
l— ' M.

dfa....... .. . ■■—l '■ ” g

*) Geü. V, 2. Skvirecko vertimu. '
.**) Monumentą Geriname historica, Lęges, t, III (Concilia) 163—174.
***) Revue des questions historiqueä 1-er avril 1892, 560. 

I ' . ,

Ü
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paklausė, ar žodis „homo“ galima taikint ir moteriškai. Jis, be 
abejojimo, norėjo,-kad „homott būtu paliekamas tik vyrams va
dinti, o moteriškos būtu žymimos tik žodžiais „feminau arba „mu- 
liera. Taigi,- visas klausimas turėjo tiktai g r a m a t i k o s, ne 
filosofijos pobūdžio; tik kaipo toks jis ir tur būti žiūrimas.

Iškėlusi s šį klausimą vyskupas parodė kalbos jautrumo/ 
nors jis ir klydo, neperprasdamas, jog. klasinės lotynu kalbos 
whomo“ apibūdina visus žmogaus indy vidus be lyties skir
tumo*).

Macono susirinkime tas klausimas buvo pigiai baigtas; ? 
bet ne taip pigiai jam buvo lemta pasibaigt istorijoj, nes, ta
riant prof. Kurth’o žodžiais, „iš (ano vyskupo) žodžiu ištisos 
generacijos (kartos) kontrabandos, keliu atsiradusiuju mokslinin
ku (savants de contrabande) tarėsi išskaitę įrodymo, jog 
Macono susirinkimas svarstė klausimą, ar moteriškos turi

18

111

Pasaka, galėjo būti nesusipratimo davinys. Kurth’as linkęs 
manyt, jog jos kilimo reikia ieškot nevykusiam vertime Gre
gorio Turiškio teksto į prancūzu kalbą, Antai G u i z o t’a s aną 
posakį išverčia ąitaip: „lly eut dans ce synode un dęs ėvėąues 
qui disait ąuon ne devait pas comprendre les femmes sous le nom » 
d'hommes'**). Nesidėmįs skaitytojas, nepažiūrėjęs lotyniškojo 
teksto, galėjo padaryt išvedimą, jog moteriškos (femmes), pasak 
vyskupo, neturėdamos teisės vadintis d’hommes^ nesudaro 
žmonių giminės dalies. 0 nuo čia tik vienas žingsnis imt vaiz
duotis jas neturint sielos (suprantama, žmogaus sielos). Taigb. 
anas vyskupas taip ir turėjęs manyt—moteriška visai neturinti 
sielos. Pagaliau, vietoj susirinkimo nario pastatyta visas susi
rinkimas, neva nusprendusis moteriškas neturint sielos.

S ’ * ' '

Ar pasaka yra kilus šitokiu ar kitokiu būdu, tai vis tiek«. 
Gana to, kad ji yra tiktai gryna pasaka. Tikėsime bent rimtės- - 
niuosius mūsų rašytojus jos daugiau iš naujo nebekartosiant.

« Py n

O

Ii

. * ■ \ • 

A . ‘

••• ••• 9 ’ .

*) Pavyzdžiai įrašyti Kurth’o 557—558; jų keletą, cituoja ir E. Vacaat« 
dard, Etudes de critiques et d’histoire religieuse II (1914) 173-174.

**) Collection de memoires relatifs a 1’ histoire de France, t, 1, 449.
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Enrica von Ilandel-Mazzetti.
(Jos 50 amžiaus m&tu sukaktuvėms) ■

Enriką Handel-Mačetytė be klausimo yra didžiausia šių? die
nų prozos ėpo rašytoja Austruose. Šių metų sausio m. 10 d. jai su
kako 50 amžiaus metų. Ta proga „Naujoji Vaidilutė" negali pra
eit nepalinkėjusi šiai didelei katalikų menininkei visokių gėrybių 
ir suteikt savo skaitytojoms(jams) žiupsnį žinių apie jos kūrybą.

Gimusi 1871 m. sausio m, TO d. baronaitė E. v. H.-M.-tė 
yra kilusi iš įvairiai susidėjusios giminės: tėvas kilęs iš vokiečių, 
viurtembergietis; močiute iš tėvo pusės — italė, baronienė Maz- 
zetti di RoccanuoVa; motina kilus iš vengrų giminės Csergheo 
v. Nemeš-Tacskand, o močiutė iš motinos pusės yra buvusi 
olandė iš Dūnkirchen’o. Šis giminės sudėtingumas tikrai nėra 
palikęs be įtakos josios dvasinei plėtotei ir josios kūrybos 
lyčiai.

Iš josios mokslo metų paminėtina, kad ji lankė Anglų 
Mergelių institutą St Pölten’e, o vėliau tėvų namuos Vienoj 
uoliai studijavo kalbas, muziką, meną ir k. pas profesorius 
Wiesenhofer’į ir R. Zimmermann’ą.

Josios pirmasis kūrinys „Die Braut des Lammes“ išėjo 
1890 m. Josios jaunybės raštus išleido surinkęs Dr. J. Eckardt’as, 
kitus smulkesnius, būtent scenos dalykus, išleido J. Rantfl’is.

Persikėlimas gyvent j Šteirą (aukštutinių Austrų miestas) 
pateikė jai stiprių įspūdžių dėl Austrų antiteformacijos, iš kurios 
ji paskiau pasiėmė medžiagos savo didiesiems romanams. • 

1897—1899 metais mažai žinomame religiniame laikrašty 
„Die christliche Familie“ pasirodė jps romanas „Meinrad Helm- 
pergers denkwürdiges Jahr“, kurs, tik knygomis išėjęs (1901 m.) 

- atkreipė į save akis ir iškėlė aikštėn nepaprastą rašytojos 
talentą.

Po keleto mažesnių dalykų, kaip antai „Fahrlässig getötet“, 
„Der Verräter“, „Der Stangenberger Poldi“, 1906 m. išėjo jos dide
lis romanas iš Dunojaus žemės, „Jesse und Maria“, drąsiai kibęs 
į konfesijos problemą; dėl jo betgi autorę smarkiai užsipuolė ir 
įtarinėjo tiek katalikai, tiek protestantai 1). Po metų išėjo tomelis 
lyrikos su Šteiro liaudies balada „Das deutsche Recht“.

1910 m, pateikė religinį teatro dalyką „Sophie Barat“ ir dar 
pirmiau atbaigtos lyties romaną „Die arme Margaret“ su griež
čiausiais, bet sutaikomoj meilėj pašalinamais antireformacijos meto 
kontrastais. r

. p š o veikalo recenz:;'a idėta ir „I raugi,o&“ 29 (yill-sis tomas> 
1909 m.). .
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Persikėlus į Linz’ą, 1912—14 m. pasirodė trijų tomų roma
nas „Stephana Schweriner“ [1-sis tomas: \ „Unter dem Richter 
von Steyr“ (468 p. )• 2 sis.: „Das OeheimniKdes Königs“ (366 p); 
3-sis t.: „Jungfrau und Märtyrin“»(704 p.)j. Jame Steįro tikybinių kovų 
dugne piešiama mergelės kankintinio (Virgo Martyr) paveikslas. 
Tai yra lig šiol jos stambiausias ir geriausias kūrinys.

Kitu atžvilgiu tą pačią temą gvildeną jos modernas (kom
pozicijoj, deja, nev visai pavykęs) Vienos romanas „Brüderlein und 
Schwesterlein“. Šonine atžala iš tos pačios medžiagos išaugo 
toki maloniai švelnūs ir betgi taip tragingi „Ritos laiškai“ 
(Ritas Briefe), kurių paskutinis, 4-sis tomelis; turėjo išeit tik 

Jjiemet.
Pasaulio karas atsiliepė ir mūsų rašytojos dvasinėj produk

cijoj. Karo metu ji įsirašė gailestingąja seserim į Linz’o ligoninę 
ir iš čia pasisėmė medžiagos savo smulkesniems karo meto raš
tams („Der Blumenteufel“, „liko Smutniak, der Ulan“, „Unter 
dem österreichischen Roten Kreuz“), kuriuose ji savo tikrai me
niškos pajėgos parodė tiesiog tuo, kad nereikšmingą medžiagą 
pakėlė į aukščiausią jausmo potenciją.

Karo metu prinoko ir jau dabar išėjęs naujas didelis ro
manas „Der deutsche Held“, pieŠiąs gadynės ir sielos paveiks
lus Vienoj tuoj po atsivadavimo (nuo Napoleono) karų.

Tai tiek ir tokių svarbesnių dalykų lig šiol yfa-pagaminusi 
mūsų jubiliatės plunksna. Dabar žvilgterėsim arčiaul į tuosius 
josios kūrinius ir į josios kūrybos meną apskritai.

Savo didžiuosiuose ir geriausiai pavykusiuose kūriniuose 
Handel-Mačetytė kliudo „giliausią pasaulio istorijos temą“, 
tikėjimo motyvą. Antai, „Meinrad’as“ piešia dievoto vienuolio 
kovą dėl vaiko sielos su protestantizmu ir atėjizmu, „Ješse und 
Maria“ — giliai dievotos katalikės moteriškos kovą dėl jos 
mylimo malonės paveikslėlio, „Die arme Margaret“ — kankynę 
protestantų didmoterės grynai žmogiško pobūdžio, „Stephana 
Schwertner“ — negamtinio pobūdžio šviesą katalikų minties dėl 
mergelės ir kankintinio sąryšy su visa katalikybės esme 
(Rantfl).

Abiejuose didžiuose romanuose H:-M-tės kūrybos prieš 1910 m. 
didvyris yra tyra ir savo tyrumu stipri ištekėjusi moteris, kuri mo
terystėje yra išlaikiusi aukotis pasirengusį dievotumą, pasižymė
jusi Dievo ir artimo meilės darbais ir šioj dievotoj pajėgoj iš
laiko ugnies mėginimus. Bet krikščionybė anapus šio idealo žino 
dar kitą, daug nuostabingesnį, nors ir rečiau atsitinkamą „stip
rios moteriškos (mulier fprtis) paveikslą: tai yra mergelė kahkin- 
tinis (virgo martyr) dėl Kristaus. Idėja Kristaus sužadėtinės 
(sponsa Christi), skaisčios dieviško Išganytojaus mergelės, ne- 
pažįstančįos ir niekinančios žemės meilę ir priklausančios tik
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dangaus Sužadėtiniui, suprantama; tik krikščionių, religijos ir eti
kos šviesoj. Mergelės sušižadėjimas su dangum yra didelė mis
terija (paslaptybė), prie kurios artintis vertas tik visai aukštas 
menas — qui čapere potest, capiat (kas pajėgia imt, teimie). Šis 
kilnus, rods ir sunkus motyvas, nuo 1910 m yra patapęs galin
gas vidaus pulsas mūsų rašytojos kūryboj.

Beje, savo kūrybinio idealo viršūnę, Dievo sužadėtinę m e r
gelę, ji steigėsi vykint, rods dar nepakankamomis priemonė
mis, jau savo jaunystės raštu pirmiausia romėnų kankintinių legen
doj „Die Braut des Lammes", paskui* teatriniame dalyke „So
phie-Barat“; pagaliau visu pajėgos ir menov išplėtojimu nesulygina
moj trilogijoj „Stephana Schweriner“. Šio veikalo pagrindinės 
akcijos linijos paimtos iš senosios krikščionių legendos 
apie šventąją Agnietę, kurioj pasakojama, kaip šventoji Kristaus 
mergelė atmeta turtingo pagonies teisėjo sūnaus piršlybas, kaip 
tas teisėjas vis labiau ant Agnietės įniršta, kaip šventoji betgi at
verčia tikėjimui tėvą ir miršta kankintinio mirtim. Šįą legendos 
medžiagą mūsų poetė jau buvo užkliudžiusi ir minėtame savo 
jaunystės rašte „Die Braut des Lammeš“, o paskiau išplėtojo ją 
galinga, audringa romano akcija ir atkėlė į Šteiro antirefor- 
maciją.

Atskiri atvejai čia rodosi žymiai apkeisti. Su pirmuone isto
rija čia surištas apstus aplinkinis pasaulis, kuris pertat išsiplėtojo 
kupinu pajėgos ir spalvų puikumu didžio stiliaus istorijos pa
veikslu. Legendos prastučiai žmonelės čia pavaizdžiai sukurti mūsų 
jutimui, pasigaunant gausingų neišsemiamo pasakojamojo meno 
priemonių išorės ir vidaus atžvilgiais. Kaip „Jessėj ir Marijoj“ 
išeinamąjį punktą epinei vaizduotei sudarė kukli šventkeleivystės 
legenda ir dveitas nuženklinimų apie vietinius 17“šimtmečio įvy
kius, taip ir tril ogi joj veikia panašios, šiaip vargu pastebimos jėgos.

Austrų istorininkai, kaip antai F. v. Krones praneša, kaip 
prieš trisdešimtmetį karą paveldėtose žemėse vis kildavo naujų 
ginčų. katalikų su protestantais, kaip karaliui be paliovos ėjo 
skundų iš abiejų pusių, kaip aukštutinių ir žemutinių Austrų 
protestantai steigėsi susijungimu stiprintis ir kaip į dvasines ko
vas įsivėlė pajėgos santykiai ir intrigos. Šiems įvykiams atatinka 
trilogijoj išorės situacija. Romane pasirodo ir praeina vyskupas 
Klesel’is, jėzuitai, turkų pavojus, Betlen Gabor’as, kaip tai pasakoja 
istorija. Nepalyginamai gyvame jo kultūros vaizde atgyja to meto 
gadynė su italų arkitektūra, su išorės namų apyvoka, su kalbų 
mišiniu ir su pretijözinga diduomenės šnekta. Kaip ir pirmesniuo- 
se kūriniuose, dideliu menišku vikrumu į dėstymą įpinti prie
tarai ir grynas dievotumas, kieta justicija, švenčių apeigos, 
karo gyvenimas, senųjų miestų scenos ir k. Senovės dalykai nie
kur nepasirodo kaip koks sausas referatas; čia panaudojama tik 
pažymingi dalykai, kurie patys savaimi neverčiami mezgasi su 
.žmonėmis ir įvykiais ir padeda mums jų galvojimą irjelgesį padaryt

Į

J .
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pavaizdesnį. Žinoma, jog net tokiam Manzoni’ui nėra pavykęs 
taip tobulas poetinis jö kultūros istorijos medžiagos sudo
rojimas. _ °

Betgi visa didžioji mūsų rašytojos kūrybinė pajėga reiškiasi 
tai jos išorės pavidaluose ir paties pasakojimo mene. Kokia di
delė katalikų neapykantosvdėmonija liepsnoja iš Joakimo Haen- 
del’io pajėgaus asmens. Šio Šteiro teisėjo išorės pasirodymas^ 
panašus į „pagonų dievą“, yra jo vidaus atspindis. Stambių 
oruožų vyras, stovįs už kultūros pažangą ir neapkeričiąs taria
mųjų pažangos priešininkų, katalikų, įvykių bėgy virsta drauge 
doro įsitikinimo ir fanatingos neapykantos žaislu, kaip kad vargu 
kur kitur užtinkama kūryboj.

Katalikų pusėj prieš Haendel’į ir jo šalininkus išeina Stepone 
Švertneraitė su savo nužeminta, nepergalima tikėjimo pajėga, 
abatas Heller’is ir Tėvas Albertas su jų tyru, bet kiek kietu ir 
šiurkščiu apaštališku uolumu. Meno ir religiniu atžvilgiu partijų 
vidury stovi šlovingas teisėjo sūnus, iš pikto katalikybės neap- 
kentėjo virstąs jos išpažintoju. Tarp šių vadaujančių didelių as
menų juda silpnieji, nedrąsuoliai, kasdieniniai, pagaliau pati žmo
nių minia su jos geromis ir blogomis pusėmis. Tikrai pelno 
pagyrimo visai atbaigtos ciesoriaus scenos, vedančios žvilgį iš 
lokalinės siaurumos į tolį ir ypač nusisekusios karakteristikos.

Nenagrinėdami toliau šio kūrinio privalumų, čia pakartosim 
D-ro Rantfl’io pasakymą, „jog turim eit į visai didelius meninin
kus, kad surastumėm tokio meno,: kaip kad čia rodo didžiausi 
ir šalutiniai asmens iš pačių savęs ir kaip kiekviena kalba prie 
viso laisvo natūringumo betgi tarnauja visumos tikslui. Greta 
vidaus gyvatos ir išorės elgesio skaitytojui neišdylamai įsispau- 
džia vykusfeji karakteringi žodžiai, palyginimai, epitetai. Griausmo, 
žaibo, audros, demonų ir pragaro, pav., jie eina iš rūstaus tei
sėjo. Stepone, atvirkščiai, vis gretinama su, šv. Agniete, Debora 
arba Joana Arkaite,. arba lyginama su nekaltomis gamtos būty
bėmis. Ši intujitinga nuovoka esmingiems ir ryškiems dalykams,, 
plėtojant didžiuosius ir šalutinius asmenis, reiškiasi ligi nežymaus 
statisto. Maloni palaiminga šviesa visam paveiksle pritinkamu 
būdu krinta ant didvyrio Steponės“J).

Liturgijos žodžiu „Mergelė kankintinis“ (Virgo Martyr), 
įrašytu trilogijos 3-jo tomo poantrašte, nužymėta jos buitis, ka- 
rakteris bei laimė ir net pati vadaujamoji puikių knygų pagrin
dinė idėja.

Katalikų mergystės idealas, kaip jį piešia Bažnyčios Tėvų 
gadynės raštai, kaip kvapniai jis dvelkia švelniose legendose ir 
krikščionių mene, kaip jis ir šiandien gyvas geriausioj katalikų 
liaudies sąmonėj, kaip jį piešia šių dienų katalikų rašytojai, pa- 
-galiau kaip jį pirmoj eilėj nori kelt „Naujoji Vaidilutė“, H.-Ma- ,

x) Literarischer Anzeiger XXIX (1 VI415). 8-4 p.
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četytės didvyry Steponėje gauna sujudinamai maloningą pavi
dalą. Švelnumas ir stiprumas, nusižeminimas ir didvyriško pasiau
kojimo nuovoka, be atodairos atsidavimas Kristui ir visai sveikas 
žvilgis į žemės dalykus, šventas troškimas darbo ir verčianti pa
vyzdžio galybė susijungia į maloningą tylų didvyriškumą, kurs 
betgi, kaip šventosios Katarinos Sijenietės, netikėtai veikia 
į tolį. ■ • c ■■ ' . . .

Pirmiausia skaitytojas tur išmokt suprast iš mergystės nuo
vokos išaugusią Dievo palaimos energiją, kuri iš vaikiškos, kaip 
gėlės, būtybės padaro tokią Joaną Arkaitę ar Deborą, taip kad 
Stepone kursto žmones į pavojingą šventąją kelionę, meldžiasi 
su nusmerktaisiais bausmės vietoj, nekrūpteldama suteikia pasku
tinės pagalbos susirgusiam maru, nuramdo vyliūgingiausią piršlį, 
atversdama jį patį katalikų Bažnyčiai.

Reik pastebėt ir tas, kad Steponės Dievo vaikystė nėra 
kokia „įgimta“, be triūso pasiimta dovana, bet kad ji kasdien tur 
būt iškovojama malda bei ištikimumu pareigoms ir pagaliau gi
nama aukojant kraują ir gyvybę.'

Tą pačią temą kitu atžvilgiu mūsų rašytoja ima ir romane 
„Brüderlein und vSchwesterlein“, kurio pirmieji bruožai jau buvo 
nubrėžti 1898 m. Čia Kristui pasivedusios mergelės idėja pešiama 
Ritos Kiršneraitės asmeny. Romano dalykas trumpiausiais 
bruožais toks. . ’.

Rita Kiršneraitė (Kürschner), duktė turtingos, bei žiaurašir- 
dės ir neišsilavinusios Vienos buržujų šeimos, išauklėta Anglų 
Mergelių institute, kūno ir sielos atžvilgiu nuostabiai maloni 
mergelė, dar būdama nekalta ir neturėdama nuovokos apie pa
saulio purvą, įvedamaį niekšingą, visiškai žemės, materijos ir 
geidulių dalykuos praskendušį miestelėnų gyvenimą. Čia ją, nuo 
savo jaunystės dienų nesąmoningu vidaus varžtu buvusią pasi
vedusią Išganytojui, jos motina, liurbis ir menkos vertės žmogus,, 
pagaliau pritariant ir tėvui, kuriam rūpi vien tik pinigai, verčia 
ištekėt Už žuvusio dorai, nesąžiningo, tik jos kraičio pinigų iš
troškusio pasileidėlio iš aukštesniųjų valdininkų sferos. Po bai
singų sielos kančių, žiauriai apystovų spaudžiama, ji jau tariasi 

. nusileist, bet nelaimingas atsitikimas ją mirtinai sužeidžia, ji iš
sivaduoja ir numiršta tyra Kristaus sužadėtine. — Salia šios 
mergelės sielos dramos dar plaukia tragedija jos jaunystės drau
go, neturtingo vartininko sūnaus, su kuriuo ji, kaip vaikas prieš 
atiduodant ją į pensijoną, be rūpesnių žaisdavusi, ir kurs pas
kui ją, neturinčią nuovokos apie vyro meilę, be vilties įsimyli ir 
pagaliau iš nusiminimo , pasidaro sau galą. Iš šios tik antraeilės 
akcijos paimtą ir romano antraštė („Broliukas ir sesutė“). .

i , ’ * ‘ ■

Šitoks Ritos Kiršneraitės tipas, pasibrėžtas, kaip minėta^ 
jau nuo 1898 m., kaip tik yra žymiai padėjęs mūsų poetei išūg- 
dyt ir išplėtot josios mėgiamąją Kristaus šužadętinės figūrą, per
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moterų paveikslus „Jessėj vir Marijoj" ir „Margaretoj" ligi mer
gelės kankintimo Steponės Švertneraitės.

Dar daugiau nei kalbamajame romane „Broliukas ir sesutė" 
Kristaus sužadėtinės pusę Ritos Kiršneraitės asmeny H.- 
M-tė pabrėžia savo kitame, šonine atauga iš anojo išaugusiame, 
kūriny—„Ritos laiškai.“ Čia rodoma nekalta, šventa mergelė su 
visu jos panašiu į gėlelę nepaliečiamumu ir sielos jaunumu vie
name skyriuj, kurs laiko atžvilgiu eina prieš momentą, nuo kurio 
prasideda romanas ir kur pažintis su niekšišku jos kraičio me
džiotoju nukelta toliau: nuo išleidimo iš vienuolyno pensijonąto ~ 
ligi galo Kiršnerų šeimos santykių su Arminu Lorenzenu. Sis 
peri jodas, kuriame ypač aiškiai iškyla kontrastas tarp skaisčios, 
kaip lelijos, gryniausios nekaltybės ir apskaičiuojančio bei geidu
lingo pasaulio purvo ir niekšiškumo, yra atvaizduojamas Ritos 
laiškuos į mylimą Anglų Mergelių instituto viršininkę. Laiškai 
dailingai surišti su viens kitu trumpučiais pasakojimo tarpugran- 
džiais. Dugne paliekąs instituto viršininkės, Rėvėrende Mere 
Matildės, paveikslas sudaro švelnų menišką atvirkštumą tarp jau . 
nušvitusio Kristaus sužadėtinės reiškinio ir dar skausmus 
kenčiančio, dėl karūnos bėk o v o j a n č i o, kokį randam atvaiz
duotą Ritos asmeny.

Geriausias mūsų poetės kūrybos žinovas, Mumbaueriis, 
taip atsiliepia apie „Ritos laiškus": „Meniško svorio atžvilgiu šis 
kūrinys nors ir stovi žemiau už „Steponę", betgi etinę veikme 
jis su juo konkuruoja: gausingi atsiliepimai iš karo lauko pa
tvirtina, jog nugalimas Ritos tyrumas tūlą jauną kariautoją ap
saugojo nuo dorinio nuopuolio — ir tas taip pat yra menininko 
galybės mėginamasai akmuo“ *). — Tokia tai galinga pasiaukoja
mosios Dievo meilės ir krikščionių mergystės idealo giesmi
ninkė yra mūsų poetė! Kūno ir sielos atžvilgiu būdama nepa
prasto meilumo, švelnumo ir jausmingumo, savo dvasioj nešio
jasi ji stipriausias ir kiečiausias vyriškas problemas ir be atodai
ros išplėtoja jas klestančia gyvybe, nebijodama kruviniaušįų kovų 
ir sielos bei kūno kančių. Ji, savo privatiniu gyveniniu būdama 
„dievotos mergelės“ (virgo devota) pavyzdys, savo kūryboj vir
sta „stipria moteriška“ (mulier fortis), gaminančia nepaprastai 
stiprius meno vaizdus.

Del jos paskutiniojo kūrinio—„Der deutsche Held“—šiuo 
tarpu netenka tart apodiktingo sprendimo, kadangi jis dar per
daug nesenai yra pasirodę^ ir kritikos tarimai dėl jo dar nėra pa- 
sibaigę. ' .

Šiandien yra virtę mada, kalbant apie dailininkus klaust, ar 
jie yra impresijonistai ar ekspresijonistai, ar jų kūryba eina iš

* o - . . ■ , .

------------ ------------ - -------- --- - ------------------------ .. - •

*) Literarischer Ratgeber für die katholihen Deutschlands. XIV 
<1916) 25 p. ...
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klasinės ar romantinės dvasios. Taigi, jei „ekšpresijbnįzrnas“ 
reiškia dvasinio turinio persvarą ant tikrenybės nu vaizdavimo,, 
tai tuomet H.-M-tė be abejojimo yra poetė ekspresijom stė; 
nes ji nerodo savo paveikslų istorijos medžiagai panaujint arba 
(autireformacijos) faktams nustatyt, bet kad katalikybės dvasiai, 
kuri yra jos sielos siela, duotų suspindėt savo pilnam gyvybės 
grožy, kitais žodžiais, leist jai iš s irę i k ši. Todėl ir jos poe
zija negali būt jokia rimties, lygios plokštumos ir forminio grožio 
kūryba, bet joje plaka visas sujudimas, įtempimas, sielos kova 
ir krikščionies dvasios siekimas kito anos pusės gyvenimo.

Kai dėl „romantybės“, tai, jei romantika suprasim kęsmą 
nuo įtempimo, nuo nesusiderinimo tarp idėjos ir reiškinio, tarp 
minties ir tikrenybės, mėginimą nutrint ribas tarp idealo ir gyve
nimo ir sapnus, iliuzijas paverst tikrenybe, kaip tai buvo tūlas 
bandęs prieš 100 metų... jei tas yra „romantika", tai H.-M-tė 
nėra jokia romantininkė. Nes jai, vaikiško tikėjimo žmogui, anas 
nesusiderinimas išsisprendžia tikėjime, ir ji teigia be baimės tiek 
idėją, tiek reiškinį. Bet jei „romantybė“ reiškia pripažinimą me
tafizikos ir transcendentybės, kaipo būtiną pilnos tikrenybės papildą 
su visomis iš to einančiomis išdavomis religiniu ir bendru dva
siniu atžvilgiu ir žiūrint pozitingo Apreiškimo davinių istorinių 
ir kultūrinių išsiveikimų (išdarų), tai H.-M-tės kūrybai nega
lima nepripažint romantizmo tiek pat, kaip tokiam Dantei, tokiam 
Calderon’ui, tokiam Brentanui ir k.

Visuose šiuose klausimuose svarbu ne mados obalsiai, ku
riais mėgsta etiketuotis (lipintis) daugiau ar mažiau efemeringos 
(vienos dienos) „pakraipos“, bet vidaus esmės pažinimas. O šią 
aukščiau visų estetinių šablonų mūsų poetei apsprendžia Kristaus 
meilė. „Tai yra“, kaip, gražiai sako M. Anklin’as, „nustinga jos 
meno polifonija. Jos dvasia yra šv. Praciškaus Asyžiečio, Pilypo 
Neriečio, Pranciškaus Saliečio dvasia, nesusipainiojama dangiška 
ir drauge meilinga dvasia. Šia dvasia katalikybė nuveikia savo 
mene, šia dvasia nuveikia josios menas ir josios katalikybė“ *). 
Todėl šis krikščionių meilės menas .nevysta.

Būtų vienašališkas H?-M-tės vertinimas, jei žiūrėtu- 
mėm jos reikšmės specifingai tik katalikų literatūrai. Tikrai, 
ji buvo pirmoji, kuri po ilgo terlionės laikotarpio, savo dideliais 
istoriniais romanais iškovojo vokiečių katalikų kūrybai lygios 
vertės pripažinimą. Bet H.-M-tės vardas žymi taip pat epoką vi
sai vokiečių romanų kūrybai apskritai. Prieš ją, istorinis romanas, 
apskritai ėmus, tarnavo tendencijai,—religinei, tautinei, socijalinei, 
kultūrinei ir k. Teisingai pabrėžia M. Anklin’as, kad pirmutinis 
galingas , judėjmas prieš patilžusį partijnės neapykantos laikų isto
rinį romaną prasidėjo iš katalikų stovyklos: H.-M-tės „Meinradas“

Literarischer Handweiser 55 (1919). 102.
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pažymi vokiečių prozos meno aukščiausio klestėjimo prasidėjimą 
irusis aukščiausias klestėjimas išdygo,, toje, lig 'šiol atsiskyrusioj,> 
vokiečių literatūros daly, kurią vadino konfesiniais katalikų 
raštais.“ (t. p. 100).

■ ■ > ' Šis H.-M-tės darbas-remiasi jos gebėjimu savus kaip ir sve
timus idealus išdėstyt teisingu, tendencijos nenudažytu, pavi
dalu, ir tas jos objektingumas nėra šaltas, kaip ledas, bet šil
tas, kaip kraujas ir todėl yra tikrai objektingas. Mūsų poetė pa
jėgė tai padaryt pirmiausia dėl savo tiesiog nuostabios istorinės 
intujicijos dovanos, kuriją visiškai įgyvendino į tam tikro isto
rijos (aukštutinių austrų antireformacijos) pęrijodo dvasią.

O betgi kad ir kaip būtų nuostabi jos kūrybinė teknika, 
tas yra tik išorės dalykas. Tikroji mūsų poetės dėstymo pajėga 
ir jos kompozicinis savitumas glūdi psikologinėj pusėj, kuriuo 
būdu ji augina ir plėtoja savo karakterius, taip jog mes skaitom , 
ne sielos būvių (stovių) aprašymą, bet gyvename asmenų sie
lose dangų ir pragarą, jų kaltę ir atsiteisimą. Istoriją ji rodo ne 
dėl pačios savęs, bet dėl žmonių laimės, vykstančios istorijos 
rėmuos ir kuri todėl stovi aukščiau už istoriją ir turi visuotinos 
reikšmės.

O dabar prieinam branduolį: H.-M-tė visa tai daro bū
dama giliai tikinti katalikė, kiekviena gyslele jaučianti su savo 
Bažnyčia. Sensus catholieus (katalikiškasis jautimas) kalba iš 
kiekvienos josios eilutės. Bet ji tolima, sakysim, mokyt kaip 
teologas; katalikybės dvasia daugiau elgesiu tampa gyva "vidaus 
teisinguose paveiksluose. Tas yra tikrai meniškai geidulinga ir 
tačiau čia vėl reiškiasi tas aukščiau už žmones, dalykus ir par
tijas stovįs kūrybinis objektingumas. Nesenai mirusis Karlas 
Bussė sako: „Ši reta dovana, vienu laiku liepsnot ir liepsnas ma
tuot bei tvarkyt, , karštu, geidulingu dalyvavimu gyvent paveik
sluose ir visgi stovėt aukščiau už juos—ši dovana visai ypatingu 
laipsniu reiškiasi austrų poėtėje.“ .

Šia prasme ji stovi aukščiau už savo pasaulėvaizdį, ir 
tačiau josios menas gyvena visai jame. Jos katalikiškas dievo
tumas daro ją užuojautos poetę, tokios užuojautos, kuri savo 
darbinga pajėga yra labai tolima nuo pliko sentimentalingumo; daro 

Ją pasiaukojamos meilės poetę, tokios meilės, kuri, kaip motinos, 
atsiduoda už artimą, arba, kaip mergelės, už Dievą, kaip yra 
jos mėgiamoj mergelės kankintinio figūroj. Ir tuo būdu H. 
M-tė savo menu, ir nenoromis,, tampa katalikų idėjos jos religi
niam grynume nuveikiančia apgynėja.

O betgi neapsiėjo be priekaištų net iš katalikų pusės. Ana 
nelemtoji „katalikų literatūros kova“ su savo įtarinėjimų ir intrigų 
sistema nesustojo neužkabinus ir šios kilniausios, minkštaširdin- 
giausios, vaikiškai dievotos merginos; jai drėbė j akis apkalti
nimą dėl „literatūrinio modernizmb“, į ką ji taip sujudinamai atsa
kė, kad jos menas tik klūpąs prieš Jėzaus širdį. Ir tas visas
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trukšmas, grasusis.sumindžiot visą Dievo malone apdovanotos 
menininkės kūrybą, buvo pakeltas tik todėl,, kad ji prie savo vi
sai aiškiai apreiškiamo nenupeiktino katalikiško nusistatymo ne
visus protestantus nupiešė juodomis pragaro baidyklėm is! Šian- 
den, dėkui Die, visa tai praėję, mūsų poetė puikiai išteisinta ir 
visų pripažinta, laiko garbingą netik vokiečių kalbos, bet ir viso 
pasaulio literatūroj vietą. Antai, Berlyno literatūros istorininkas 
R.‘M. Meyer’is savo knygose „Weltliteratur im 20. Jahrhundert“ 
iš’visų katalikų poetų tik H.-M-tę stato garbingoj šių dienų 
pasaulio literatūros vietojx).

Taigi, „Naujajai Vaidilutei“ mūsų poetė yra artimiausios ir 
saviausios sielos žmogus, kaipo pasiaukojomosios Dievo meilės, 
krikščionių mergystės, Kristaus sužadėtinės, mergelės kankintinės 
giesmininkė. Kaip šitokių idėjų kėlimas mūsų gadynėj yra bai
siai reikalingas, rodos, supras kiekvienas blaivai galvojąs. Kata
likų skaitytojas supratinga ir džiaugsmingai pritariančia širdim 
priims jos raštuose teikiamą didingą nušvietimą laisvai pasirinktos 

- mergystės dėl Dievo meilės, nes jis ir šiandien supranta gilius 
šventojo Atanazo žodžius: „Duok, Dieve, kad jūs auklėtumėt 
daugiau mergelių, tuomet būtų geresni dalykai su šeimomis. 
Mergelė yra dorumo kunigas š e i m o j, auka už gimdy
tojus, atperkamoji bendrijos auka, kasdien atitolinanti Dievo 
teisybę. Kur mergystė neklesti, ten tautos smunka 
žemyn. Mergystės palaikymas artimai s an tyki u o- 
j’a su gyventojų sveika pajėgą ir skaičium“.

Oi, kiek daug ir perdaug yra pasauly žemojo erotizmo 
garbintojų!! Tad . kaip mes, draugės krikščionės ir katalikės, 
turim tuo didžiuotis, kad“ mūsiškė yra toji, kuri, kaip tikra pra
našė, savo kilniu menu priverčia pajėgiai ir neatsilaikomai reikšt 
pagarbos tyrai moteriškajai, mergystės kankintinei! Jeigu mūsų 
dar tik 50 metų amžiaus jubiliatė ir iš viso nebūtų daugiau nie
ko giedojusi, kaip tik širdį įveikiančią giesmę apie mergelę kan- 
kintinį (Virgo Martyr) ir apie tai, kad magna res ėst amor 
(meilė yra didelis dalykas), tai jau tikrai dėl to viena ji būtų di
delė. O ji dar juk pačioj savo kūrybos aukštumoj ir todėl lau
kiam iš jos dar daug naujų dovanų.

Todėl prie tų visų kilnaus meno draugų sveikinimų ir lin
kėjimų, suplaukusių šių mėtų sausio m. 10 dienai. į tylius poe
tės namelius Linz’e, ir „Naujoji Vaidilutė“, nors dėl mūsų sunkių 
gyvenimo sąlygų ir pavėlavus, visų savo skaitytojų vardu siun
čia jai širdingiausių sveikinimų ir linkėjimų, pirmiausia kad Dievas 
suteiktų jai sveikatėlės ir ilgų, ilgų metų amželio nenuilstamam ir 
nesilpstarriam jos kūrybos darbui kilniausius idealus bereiškiant 
Kartu tikiname, kad jos poezijos idealo viršūnė Steponės ir Ri
tos asmenyse yra ir Lietuvos naujųjų vadilučių idealas!

Pr. D
• *

■  •  — — ■»» -- ■ -«     -    —    ■ . į » I , . ■

V Literarischer Anzeiger 29 (1914/15) 4.
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Ii

Kelios mintys apie šokius *).
* ’ • "

Šokiu suprantama eilė kūno judėjimu, atliekama tam tikru 
laiko matu, paprastai, žaidžiant muzikai ar dainuojant. Salia dai
nos ir muzikos Šokis yra natūringiausias ir seniausias džiūga
vimo išreiškimas. Kur žmonių minios norėdavo išreikšti vidaus 
džiūgavimą ar dėl kovos laimėjimo ar dėl kito kurio dalyko 
arba reikšdavo karo ūpingumą, tą jos mielai atlikdado šokiu- 
Tuo simbolizuodavo liūdno ar džiaugsmingo, karingo ar rimties ■ 
pobūdžio nuotaiką.

Tekningu atlikimu ir skoniu šokio judėjimas gal pakilt į 
meno sritį. Ypač dabarties laikais kalbama apie šokamojo meno 
karakterį. Reikalaujama judėjimus atlikt ne tik su gracija, bet 
taip gausingai suskaidyt, taip švelniai niuansuot ir sulaipsniuotu 
kad tuo kiek galima plastingai būtu atvaizduojami jutimai, ko 
kiu sukelia muzikos meno kūrinys. Klausimo, ar šokis, kaipo 
meną ir estetikos judėjimo žaidimas, dabarty kyla aukštyn ar 
smunka žemyn, čia nekliudome.

šokio esmę sudarąs ritmas daro .žmogui savotiško pasimė
gimo ir todėl, šokį užtinkam visose tautose.

Būdamas gražus judėjimas, šokis tur reikšmės kūno lytims 
išlavint: jis yra kūno kultūros priemonė. Drauge jis dar yra 
viena iš tu pasismaginamu priemonių, kur reikia atlikt vikriu 
kūno judėjimu, kaip laipiojant po kalnus ir gimnastikoj. Natū
riniu tautu pasismaginimo geismas instinktingai reiškiasi šokiu., 

"Tėnuliui šviečiant, visa Afriką šoka, ir Šiaurės poly tą pat 
daro eskimai. Kultūra čia maža ką tepakeitė, ir nesuskaitoma 
tautiniu šokiu daugybė rodo, kokį vaidmenį šokis yra suvaidi
nęs ir tebevaidina tautu gyvenime“ (Lange). Greitu judėjimu 
pasimėgimą šoky dar padidina smagumas, kurį, paprastai, suke
lia ritminiai įspūdžiai. Paprastas šokio tikslas—sukelti šokėjuos 
linksmą nuotaiką „Tas įvyksta kraujo indu prasi s kėtimu ir iš 
to atsirandančia pakilusia nevaldomosios muskulatūros inerva
cija“ (Lange). .

Šokis yra viena iš tupirmii pirmiau si uju priemonių, kuriij 
žmogus imasi, kad sau smagumu pateiktu. Tuo atžvilgiu jis yra 
viena iš natūringiausiii, nekalčiausiu ir tikslingiausių pasisma
ginimo priemonių. Jau vaikas savo straksėjimuos ir šokinėjimuos 
nor įstebėt ritmo. „Vaiku žaidimo ratuose yra dar matyt se
niausio natūrinio šokio, dainos ir kalbos sąryšio; ritmingas ju^ 
dėjimas, tonu eiga įr žodžiu eilė, viskas sujungiama ritme. Ra
tuose ir ratu dainose yra visa natūriniais judėjimais ir ritmu 

lOningai išlavint kūnui ir dvasiai, padaryt lankiems sąnariams,ar •i

*) Imta iš profesoriaus P. Valterio knygų ••_aKnnas ir jo teisė krikščiony
bėj“ su papildymais iš kitų versmių. 

* M
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šauniam nusitaikymui, gražiems judėjimams ir visa tai. ne graikų, 
ar kitokiais kuriais pavyzdžiais, bet ant visai natūringo, vai
kuose jau esamojo pagrindo“ (Lux)..

Kultūros istorija rodo šokį esant beveik būtiną ir religi
nės ir nereliginės šventės elementą. Kaip bendras šventės šven
timas yra didžiausios reikšmės socijalinis fermentas, tai taip 
pat ir šokis. Galima sakyt jį esant net visų turimųjų nuotaiku 
išreiškimo priemonę. Šią socijalinę reikšmę dar padidina ritmas* 
kuris visus lygiu būdu suriša, kuriam visi savo noru nusilen
kia“ (Groos). . ,

Nieku būdu nėra būtina, kad šokiui' atlikt reikėtų įvai
rioms •'.•lytims'. priderančiu asmenų. Tūla paprastesnės kultūros 
tauta turi šokiu, kuriuos atlieka?tik arba vien vyrai arba vie
nos moteriškos, arba jei drauge, tai nesiekdami vieni antru. Tačiau 
negalima neigt, jog ypatingo pasimėgimo esama šoky padaro
majame lyčių susiartinime. Rods neginsi, jog vyro ir moteriškos 
judėjimu įvairumu į vaizdą įeina daugiau atmainingumo.

Su tuo taip pat eina, jog šokiai beveik visų laikų ir visu 
tautu turėtais pavidalais vedasi paskui savęs ir kaikurio lytinio 
pasimėgimo, kurio iš dalies yra jau vien pažvelgus i šokančiųjų 
gražius jutimu atžvilgiu judėjimus, iš dalies artimame nevie
nodu lyčių susiartinime. .Sijoki atvejai kur kas daugiau reiškiasi 
kultūrintose nekaip primitingose tautose. Vadinamųjų laukiniu 
žmonių šokiuos kartais nėra jokio seksualinio momento, ne taip 
kaip europiečiu šokiuos, kur judėjimo žaidimui jungiasi abi ..ly
tys. •Primitingose. tautose „daugel vietos tur užėmę pamėgdžio
jimo šokiai, daugumoj visai neišreiškiantieji jokiu seksualinių 
santykiu; ir net dažnai užtinkame paprotį, jog šokius atlieka 
vyrai tam tikrose Švenčiu palapinėse, i kurias moteriškų 
neleidžia į e i t“. (Groos). Tači'au negalima neigt, jog ir na
tūriniu tautų daugel šokių eina saksualiniams siekimams ir jog 
tūlas jų tur tikrai nedoro karakterio.

Seksualinis momentas šokiuos, žinoma įvairiuose—nelygu 
indyvidai ir aplinkybės—dažnai liepia juos laikyt pavojingais 
dorinei skaistybei. Vra pavojaus stipriai susijudint jautulingu- 
mui, kuris turi kilt iš artimo lyčių susisiekimo: be to, jautu- 
lingumą sukelia, arba jau sukeltą padidina ir ritmas, galįs pa-, 
daryt tikro sujudinimo. Šokėjams gali užeit tikras apsvaigimas. 
Jautulingumo sujudinimo pavojaus yra juo dauginus tuose šo
kiuose, kur nesilaikoma nei įprasto takto nei etikieto; Priimtas 
santykiavimo etikietas, kaip ir suaugusiųjų, tėvų ir p. dalyva-’ 
vimas jaunimo šokiuos, laiduoja nebūsiant bent iš paviršiaus 
pergriebimų; tuo tarpu tie šokiai, kur geiduliai, jautulingumas 
ir svaiginamieji gėrimai nugriauja visas gero tono ribas, reikia 
laikyt labai pavojingais. O šitokį kaip tik yra dauguma šokių 
tiek kaimuose, tiek miestuose, kur niekeno netvarkomas abiejų

•■A=»
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tai visai pigiai galima vaizduotisIi

lyčių jaunimas šoka per ištisas naktis., O kas tuomet darosi dar 
tamsiomis pakampėmis! — —-——

Kai dėl vaizdavimosi, tai visai pigiai galima vaizduotis 
toki šokiu pavidalai, kuriu doros atžvilgiu negalima pavadint 
nedorais. Bet ar bent vienas siu dienu šokis yra tokio pavidalo, 
tai jau kitas klausimas. Pasakoja, kad necivilizuotosios tautos, 
pasipažinusios su modernaisiais civilizuotų europiečių šokiais, 
išreiškusios didelės nuostabos dėl to, kaip ir kuo būdu juose 
abi lytys santykiuoja. Ir iš tikrųjų, juose esama tokių judėjimų 
ir gestų (kraipymų), kurie, jei būtų atliekami ne šoky, būtų 
laikomi nepadoriais net modernoj visuomenėj. Vadinasi, šių

_ Jautulingumą sukeliąs šokio karakteris reiškiasi ne tik 
viešaisiais šokiais, bet ir vienu kitu teatrinio šokio pavidalu, 
ypač baletu. Yra milžiniško skirtumo tarp šokio, kurį šoko iš
kilnios, rimtos antikinio graikų kero eilės, ir tarp gašliai guvios 
baleto gracijos.

Del galimųjų rastis šoky dorinių pavojų todėl visais lai
kais netrūko dėl jų įspėjimų ir susirūpinimų.. Šventraštis išsi
taria prieš nepadorius ir dorai pavojingus Šokius. Yra žinomas, 
dažnai sakyklose kartojamas, šv. Pranciškaus Saliečio (,Philot.‘
3,33) pasakymas, kad šokiai esą kaip pintys: geriau
sios niekam n e d erėj o...

Jog šokis kaip šokis netur nieko nedora, rodo dažnas jo, 
minėjimas Senajame Įstatyme, nepridedant jam papeikimo, ne
bent kai jis buvo atliekamas pagonų kultai ir šokta aplinkui 
pagohų dievaičių stovy las ir altorius (pav., šokis aplink aukso 
veršį). Šokiai buvo atliekami religinėse procesijose ir šventuoju 
laiku, žinoma, ne abiejų lyčių drauge. Kūčkų šventėj vieni vy
rai priešbažnyty atlikdavo meilingą Švyturių šokį priešais su
sirinkusias moteriškas.

Ir šiaip neretai • už tinkam šokį religiniame kulte. Tam 
pagrindas, kad šokis pasirodo esąs labai tinkamas nuotaikoms ir 
jausmams išreikšti, ypač yra labainatū ringas džiūga
vimo simbolis. Linksmo ūpo judėjimas reiškiasi aikštėn 
guviais, lengvais judėjimais. Jau vaikas straksi ir šokinėja iš 
džiaugsmo. Paskui ritmas sulygina visų dalyvių judėjimus ir 
padaro galimą bendrą 1 viešą kultą. Kiekvienam šoky vyrauja 
tam tikra tvarka. Drauge jis yra priemonė išreikšt reli
ginei nuotaikai, pav., ūpingumui, kurs gal pakilt ligi 
laukinio bakiško svaigulio. Atsiminkim Dijonyso švenčių apei
gas Graikuose ir p. Čia šokis susisiekia su ekstaze. Ritmin
gais pakartojimais judėjimai gal prieit ligi judėjimo kvaitulio, 
„šokėjus kaikuomet užpuola tarsi pamišimas, kurs juos spiria 
neatsipeikėjamame judėjime isaikvot visas jėgas lig paskutinųjų* 
lig visiško išsekimo (šokantieji dervišiai)“ (Groos). Natūrinėse

II
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tautose Šokis eina sujudinimo ir išreiškimo priemone dvasininku 
ekstazei. :

Pažymėtina, kokiii nevienoda nuomonių dėl šokio yra tu- , 
nėjusios vadaujamos klasinės senovės tautos-- graikai ir romė
nai. Graikuose (senovės Spartoj) „greta kūno lavinimij, atatin
kamai suskirstytu įvairiems amžiaus laipsniams, iš muzikinio 
meno pirmiausia buvo globojamas šokis. Militarinės evoliucijos 

^(gimnastika), atliekamos fleitai skambant, antikine nuomone 
reiškė šokį; taip šokdami ir apsidarę raudonais švenčiu drabu
žiais, traukė spartėnai į kovą, Bet taip lavinosi ir koro virti
nėmis kulto- tikslams, taip pat dainavimo ir lyros skambinimo, 
kad didžiausia švenčiu iškilmes pagražintu dainomis ir šokiais“ 
(Drerup). Tuo tarpu „romėno grynai praktinė nuovoKa paniekė 
su mažomis išimtimis ir iš grožio srities paimtas lavinimo prie
mones: muziką, dainavimą,, šokį. N e m o s ä 11 a t n i s i e b r i u s 
(šokinėja nebent girtas), turėjo romėnai posakį, »šokis turėjo 
savo vietą kulte, paskui teatre, bet ne mokykloj ir vargu bau 
namuos“ (Hosius).

Kiek šokis yra linksmumo ir džiūgavimo išreiškimas, jis 
* nenusideda doros įstatymui, nors a ir atliekamas abieju lyčirj 

šokėjg. Jog čia moralė tur reikalaut kaikuriij susilaikymu, 
netur būt nuostabu. Turima reikalaut, kad apsirėdyme ir san
tykiavime nebūtu nieko erzinama ir kad svaigalai ir stačiokiš
kai j autulinga muzika ne kurstytu laukiniu instiktu. Labai su
prantama, jog šito nepasakysi ap^e vivög modernuosius Šokius, 
pirmiausia apie tam tikrą kaukiu šo'i (kaukiu laisvė). Jau pa
čioj šokio esmėj glūdi, jog nuovoka daugiau ar mažiau dingsta* 
Tuomet žmogus jau nebe vir s p its patiem savęs.

Džiūgavimo išreiškimu ir judėjimo žaidimu šokis tur taip 
pat'reikšmės atsigaivinimui. Tačiau rekomenduojant šokį atsi
gaivinimo priemone, reikia būt labai atsargiam. Elenos Key po
sakį, jog šokis jaunimui yra geriausias alkoolio pakeitimas, reik 
priimt labai atsargiai, nors ir ji'tuoj priduria, jog tokiu ji ne
laiko šokio pokyliuose.

Jei šokį, kaipo jau esamojo džiūgavimo išreiškimą, ir lai
kytumėm visai pateisinamu, tai betgi mūsa šokia vakarams ir 

_ pokyliams tenka prikišt, jog Čia sumainoma priežastis su pada
riniu: nes juk čia šokiai rengiami ne esamam linksmumui iš
reikšt, bet tam linksmumui dar tik sukelt. O jei taip, tai ar 
nėra žmoniškesnių ir doresnių pasilinksminimo būdui? „Turėkim 
drąsos prisipažint prie vidujinio tolygia įtaisymu nenatūrin- 
gumo! Mes privalom būt linksmi taip pat ir be atsiskyrėliškos 
pokyli g saliu ir pokyliu rūbu prabangos. Jei mes tai užmiršome, 
tai blogi mūsų popieriai“ (Wegener).

Nepasakysi ir, jog šokis atlieką atsigaivinimo uždavinį. 
„S o k i s j a u n i m ui d i d ž i a u šiai kenki a: jis padaro stipru.
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išjudinimą ir dideli įtempimą kūno organu, būtent širdies ir 
plaučiu, turinčiu pernelyg dirbt dulkėse ir k ar š't y, kas 
žymiai jiems kenkia ir neretai esti net ankstybos mirties prie
žastim“ (Hoffmann). Per daug šokti yra tiesiog svei
kata užmušti (Hufeland). Karštame šokamosios sa
lės ore dar tikrai nė viens nėra sveikai šokęs. 
Per daug išsiplatinusi šokiu pramoga pilnoj 
garu ir dulkiu e r d v ė j, r o d s, n ė r a j o k s tikras atsi
gaivinimas (Döring). Kaip kitaip yra buvę pirmiau mūsij 
protėviams darant ratus žaidimams žaliose pievelėse laisvames 
tyrame ore!

Šiandien šokiai tiek įsiviešpatavo, jog jie visai nustelbė 
žaidimus ne tik suaugesni uju, bet ir mažojo jaunimo tarpe* 
Šiandien įsigyvena pedagoginiu atžvilgiu tiesiog nelabas 
paprotys, jau net 12—15 m. vaikus leist į šokius. „Jei aš 
jau neguldau galvos-už tyčiomis pasismaginimo reikalui suren
giamus šokius, tai vaiku pokilius ir tolygius dalykus laikau tie
siog kvailybe... Koks tai paikiojimas, kai mažas vaikas ir mer
gaitė apsieina su viens kitu, kaip kad jie būtu maži suaugusieji; 
jie čia tur vaidint jiems absoliūtingai nederamą vaidmenį. Jie 
čia įbrukami į nenatūringurčą, kurs pigiai palieka jiems prilipęs* 
ir iš vikriu bernaičiu padaro surembėjusius? 
stambus, o malones mergytes paverčia beždžio
nių k ė m i s... Juk negalėsi ginčyt, kad įkaitusi e ms šoky 
vaikams pasi dar o labai sunku valdyt savo sek
sualinė vaizduotė“ (Wegener).

Šias kelias mintis apie šokius baigsim pedagogo Hoffmann’c 
žodžiais: „Dar yra apgailėtinas paprotys jau bepriaugantį jau
nimą išmokydint šokiu. Jei jam šiaip nebūtu galima padaryt 
jokio kitokio priekaišto, kaip tik nurodymas į n.uostolį iš to 
mokymo s darbui, tai jau šis vienas dalykas toks svarbas* 
jog šokiu neturėtu būt. Šokimas tiek suima mintis*, 
jog mokymosi darbas toli atsilieka užpakaly. Be 
to, šokiu pažintys veda į dvasios i Šk lydi m u s, v alk in ė- 
j i m o s ir korespondavimus; sukeliama meilės rei
kalas; o kai jis kartą p r a s i d ė j o, t a i jaunim ui yra 
baisiai sunku valdyt seksualinė vaizduotė“. —

Tuo šįkart pabaigę,- laukiam kitu balsu tuo klausimu. <
Pr, D. '
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Iš mergaičių moksleivių gyvenimo 
užsieniuose.

(Iš mano korespondencijų su Vokiečių katalikų jaunimu ir jojo vadais).

Pradėjęs teirautis apie aukštesniąja mokyklą mergaičių 
moksleiviu organizacijas artimiausiuose mUsą vakaru kaimy
nuose, Vokiečiuose, pereitu metu pabaigoj parašiau laiškelius 
Vokiečiu Katalikių Mokytoju Sąjungos Centro Valdybai (šiuo 
tarpu Berlyne) ir arčiau _to dalyko stovinčiam religijos moky
tojui profesoriui (r. Meyer’iui Kelne, ją adresus suradęs mano 
prenumeruojamame laikrašty „Mädchenbildung auf christlicher 
Grundlage“ [=organas Vokiečiu Katalikių Mokytoju Skyriaus 
aukštesniam ntergaičiu mokslui ir Vokiečiu Katalikių Kalbinin
kių (filologių) Sąjungos]. Netrukus gavau tokius atsakymus:

s

til

(i). '
*

Labai gerbiamas ponas'direktoriau!
Atsakydamas į Jūsų draugišką paklausimą, pranešu Jums, 

kad Vokiečiuose besimokančio mergaičių jaunimo organizavimas 
plėtojasi. 1920 m. gruodžio m. 23 d. Reino ir Vestfalu šalies 
religijos mokytojai turėjo Diuseldorfe pasitarimą, kuriame nu
statytos šios vadavimosi taisyklės:

1) Visose aukštesniose mergaičių mokymo įstaigose reikia? 
kurt susivienijimai Kelno„Lijobos“,arba kongregacijospavyzdžiu.

2) Vedėjais turi būt religijos mokytojai, plačiausiai ben
dradarbiaujant mokytoj ams(joms) ir kitiems tinkamiems 
asmenims. .

3) Susivienijimai tur principingai pratintis savivaldybės 
ir savidarbio. Reikia steigtis esamuosius susivienijimus visuose 
Vokiečiuose sujungt į vieną sąjungą. Tada bus galimas ir tin
kamas laikraštis; Rods, yra „Sonnęnland’o“ laikraštis, vedamas 
Domanig’u Marijos Miunchene. Bet mūsų tikslams jis ne visai 
tinkamas.

Pridedu Jums „Lijobos“ įstatus.
Su aukšta pagarba

Kelnas, 1921. I. 4. G- Meyer.

Vokiečiu Katalikių Tuo tarpu Berlyne S. W.
Mokytoju Sąjunga. . . 19, Lindenstr. 13.

1921. m. sausio m.-19 d.
• . *

Labai gerbiamas ponas direktoriau!
Deja, aš tik šiandien įgaliu atsakyt Jums į Jūsų paklau

simą 1920 XII 24 d. Mergaičių Katalikių jaunimas aukštes-
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ui oš e ir ankštose mokyklose daugiausia yra susiorganizavęs. 
Kaipo liciejisČiu (liciejaus moksleiviu) galėtumėm Jums nuro
dyt „Trutznachtigall’ę“, apie kurią žinių gal suteikt vyresnioji 
mokytoja Marija Mūller’aitė, Trier, Petrusstr. 26. Laikraščiu 
šiai grupei eina „Jugendziele“, leidžiamas -Vokiečiu Katalikių 
Moterų Sąjungos Jaunimo Skyriaus, kuriame „Trutznachtigall“• 
deda savo žinias.

Gimnazisčių sąjunga yra „Leobgytha“, turinti savo būklę 
Uršuliečiu vienuolyne, Berlyne, Lindenstr. 39. Panašus, bet 
laisvesnis, susitelkimas yra Kelno mokyklose. Tai yra „Lioba\ 
Plačiau galima sužinot iŠ Uršuliečiu Kelne, Makkabäerstr.

Paskui, .aukštujq mokyklų studentėms yra V okieciu 
Katalikių Studenčių Draugijų S ą j u n g a, atskiruo
se ūniversitu miestuose turinti savo vietos skyrius. J u organas 
yra „Die katholische Studentin“, vedamas D-ro Gertos 
Krabbel’aitės, Kelne, Casinostr. 5., kuri suteiks ir tolesniu no- 
rimu žinių.4 &Kita kataliku organizacija yra „Hochland“ ankštųjų mo
kyklų, „Grossquickborn“ toliau einamam mergaičių jaunimui, 
„Quickborn“ — moksleivėms ir gimnazistėms. Pirmųjų dvieju 
grupiu laikraštis yra „Die Schildgenossen“, paskutiniosios 
„Quickborn“. Tie raštai gaunami iš „Das deutsche Quickborn- 
haus, Burg Rothenfels am Main; iš ten gausit ir tolesniu žinią.

Tikėdama, kad Jums šios žinios visgi kam galės būt nau< 
dingos, su aukštos pagarbos sveikinimu

Sekretorė K. Lilcker’aiiė.
• * • r •

P. S. Istatq ir laikraščiu pažiūrėjimo numeriai, kiek aš 
j u čia turėjau, siunčiu kartu.

* ' ’ ’ v

4s *
t ’

Šis,pilnas informacijų laiškas buvo tikras raktas tolesnei 
mano korespondencijai. Beje, dar iš tos pat vietos kreiptasi 
į mane, teiraujantis apie mūsų mokytoju katalikių organizaciją 
tokiu laišku:

«•

■(III).
Vokiečiu Katalikių Berlin—Steglitz,
Mokytoju Sąjunga Breitestr. 7.

Į&21. II. 25.
Labai gerbiamas ponas direktoriau!

* ' c* , ■ «■’ .*

Leiskit man šiandien duot Jums vieną paklausimą. Kadan
gi Jūs paskutinį kartą kalbėjot apie norėjusį organizuotis kata
likių mergaičių jaunimą, mes manom Lietuvoj esant taip pat 
ir katalikių mokytoju. Ar. Jūs negalėtumėt mums pranešt arba

9.
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nurodyt tokią moterišką, į kurią mes galėtumėm kreiptis? Nes 
juk tai Jo irtu naudinga, kad ir mok y toj os susiorganizuotu.

Laukdama Jūsų atsakoM
su ypatingai aukšta pagarba

K. lAlcker’aitė.
Prašomoms žinioms suteikt šį laišką aš buvau įteikęs 

Liet, Kat. Moterų Draugijos Valdybai Kaune.
Parašęs į kitas vietas, dar gavau dvęitą laiškeliu apie 

„Quickborn’ąair dveitą apie „Trutznachtigall’ę“, kuriuos““čia 
paduodu.

•■J • .

' . v <IVK ■ ■

Vokieciq. Quickborn’o Roth.enfels’o pilis
Namai prie Maino

1921 m. Hornung’o 
(—kovo) m. 14 d.

Sveikink Dieve!
c - . • ■

Su džiaugsmu pasiuntėm mes Jums musu lapeliu, nes 
mes visada turim džiaugsmo pasakot apie mūsų mieląjį Quick
born^. Lai jis kuo toliausia nukeliauja! Austruose, Čekuose ir 
Olanduose jis juk iŠ dalies jau gerai pažįstamas. Tam tikru 
įstatu, mes, kaip jaunimo judėjimas, neturim, nes, rods, mūsų 
sąlygos ir principai daugiau vidujinio pobūdžio, kuri Jūs iš 
lapeliu galėsite gerai pažint.

Mus labai džiugintu, jei mes bent kartą daugiau išgirstu
mėm apie jaunimo judėjimą Lietuvoj.

Su palankiu pilies sveikinimu ■ 
" Quickborn’o raštinė.

Edita Klęmen^aitė.
‘ - (V).

Vokiečiu Quickborn’o Rothenfels’o pilis
Namai. 1 prie Maino

1921 m Oster’o 
(—balandžio) m.8 d. 

Sveikink Dieve!
Daug padėkos už Jūsų laiškelį; mus tikrai nudžiugino, 

kad mūsų siuntiniai nuėjo, ir kad Jūs norėtumėt dar daugiau 
išgirst. Taip pat labai džiaugiamės laukdami ir Jūsų laikraščio 
atsiunčian t.

„Hochland“ ir „Grossquickborn“ yra tas pat Quickborn’as, 
tik Hochland’as besimokantiems ir Grossquickborn’as iš mokyklos 
išėjusiems ir pašaukimo darbą dirbantiems kvikborninkams maž
daug nuo 20 amžiaus metu. Visomis savo dalimis mūsų judėjimas 
apima vaikinus ir mergaites (atskirtomis grupėmis). Tiktai Hoch- 
land’e, ir Gossquickboru’e, atatinkamai ju nariu amžiui ir su
brendimui, kvikbomo mintis gali būt suprantama visu savo
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gilumu ir uždaviniu; ir kad taip vaikinai kaip ir merginos tur 
padėt statyt naują gyvenimo stilių, lygiai taip pat ir dėl ly
čių santykiavimo su vienu kitomis,—tas mums savairui supran
tama. Kvikborno mintis yra tokia paprasta ir tokia didi: ant 
prigimties ir malonės pastatytas Kristaus gyvenimas—(Christus- 
Leben). Kadangi mes norim sukurt sveikus pagrindus, tai 
mes palaikom ekskursijas ir liaudies dainas, esam priešininkai 
visokiu kenksmingų kultūros nuodų, bendradarbiaujam judėji
me liaudies sveikatai (pav., žemės reformai) ir stojam už papras
tą, sveiką, natūringą gyvenimo būdą — bet viskas, kad pasiek - 
tumėm iškilnesnį malonės gyvenimą, pajėgios ir džiaugsmingos 
krikščionybės gyvenimą. Kaip pasakiau, tik suaugesnieji gali 
suvokti Šiuos vidaus sąryšius« ir teisingai atlikti šiuos uždavi
nius. Pasiunčiam jums vieną „Schildgenossen’o* sąsiuvini ir 
džiaugtumėmės taip pat ir daugiau ką išgirdę apie lietuvių 
jaunimo judėjimą.

Dievą pasveikinimui.
Quickborn’o raštinė.

Edita Klemenz’aitė.

(VI).
Tri er, Liebfrauenstr. 9.
1921m. vasario m. 17id« e • - ■ -

Labai gerbiamas ponas direktoriau!
Vyresnioji mokytoja Müller’aite įteikė man, kaipo pirma

jai „TrutznachtigaH’es“ pirmininkei atsakyt Jūsų paklausimą. 
Mes labai'- džiaugtumėmės, jei mes Jums ir Lietuvos katalikų 
jaunimui galėtumėme patarnauti.

Pridedamajame memorijale Jūs rasite minčių, nuo kurių 
pradėjo mūsiškis Tryro vyresniųjų mokytojų moterų-ir religi
jos mokytojų ratelis, kai jis paragino jaunimą sąjungai įkurt. 
Paskui mes prieš metus drauge su jaunimu surašėm trumpu
čius įstatus, kurie ruo tarpu jau yra pasenę ir kurių aš, deja, 
neturiu nė vieno egzemplioriaus. Valdybą sudaro: viena su
augusi ir viena iš jaunimo pirmininkė, viena suaugusi ir viena 
iš jaunimo pirmininkės pavaduotoja, viena Jš jaunimo rašti
ninkė, vienas religijos, mokytojas (lig šiol dar visi religijos 
mokytojai, tas reikia pakeist) ir įvairių darbo grupių jaunimo 
pirmininkės.

Mes turim socijalinio darbo grupes, liaudies meno grupes 
(liaudies daina, žaidimas, meno įsidabojimas) ir skaitymo vai
nikėlius. Grupės dirba pirmininkaujamos jaunimo, padedamos 
vienos suaugusios patarėjos (ar patarėjo).

Visos Sąjungos gyvenimas reiškiasi religinėmis paskaito
mis, ekskursijomis, religiniais pratimais, šventėmis. Kariai gali 
būti visos mokyklą einančios ir baigiančios moksleivės lig 18

♦
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metų. Šią ribą mes pastatėm todėl, kad mūsų Sąjunga nenori 
eiti lenktynių su jau esamu Katalikių Moterų Sąjungos Jauni
mo Skyrium, kurs sutelkia mokyklas išėjusį mergaičių jaunimį, 
ypatingai inteligentinių luomu. Apie šias savęs auklėjimo ben
droves žinių teikia jų sekretarijatas Miunchene, Königinstr. 43. 
Jų organą „Jugendziele“ mes pasirinkom mūsų Sąjungos 
laikraščiu.

Mūsų kataliku jaunimo judėjime bendradarbiaujantieji 
suaugusieji sudaro patariamąjį organą (Beirat), kuriam įstatais 
neduodama turėt jokios sprendžiamos įtakos, kurs studijuoja 
mergaičių jaunimo judėjimo klausimus ir tiesia kelius mūsa 
mintims. Taip antai, dabar mūsų krypsnį pripažino episkopatas. 
Pridedamasis memorijalas ėjo kaipo tarybų pagrindas.

Idant šalia šio trumpo mūsų organizacijos piešinio galė
tumėte gauti taip pat ir pas mus klostančio gyveninio vaizdą, 
aš prašysiu vienos mūsų Valdybos pirmininkės iš jaunimo 
Jums apie tai papasakot.

Noru apsiimu suteikti visokiu platesnių žinių.
Su ypatinga aukšta pagarba

Dr. Luiza Barderihewer-aite.
Hildegardos mokyklos Direktorė.

(VII). ■
Trier, 1921 m. 
vasario m. 18 d.

Labai gerbiamas ponais gimnazijos direktoriau! 
4

D-ras Bardenhewer’aite, musu pirmoji pirmininkė, pave
dė man pranešt Jums šį tą apie gyvenimą mūsų „Trutznach- 
tigalTės“. Jūs, rods, tur būt, jau žinote, kad mūsų susivieniji
mas apima čionykščių aukštesniųjų "mokyklų katalikes mokslei- - 
ves, ir kad jame lig šiol yra pasidariusios trys grupės. Daugu
ma mūsų narių priklauso į soči j alinę karitatinę grupę; aš esu 
vienam tos grupės nariui pavedusi pranešt Jums šį tą apie 
gyvenimą toj grupėj ir prikergiu pranešimą.

Be to, mes esam sudarę iiteratinę grupę, kuri, jos narių 
skaičiui padidėjus, persiskyrė į skaitymo vainikėlį vyresniems 
ir į tokį vainikėlį jaunesniems nariams. Kiekvienas šių dviejų 
vaiuikėlių, kaip taisyklė, posėdžiauja atskirai vadaujamas iš
augusios moteriškos, tikruoju pirmininku betgi yra jaunas na
rys. Pabaigoj kiekvieno posėdžio, kurs paprastai trunka dveitą 
valandų, nustatoma darbo tvarka artimiausiam susirinkimui ir ii *
atskiriems nariams duodama kaikas parengt. '

Vainikėly vyresnėms moksleivėms, paprastai, pradedama 
nuo giesmės arba deklamavimo. Paskui einama dirbt didžiausio 
darbo, kiekvieną kąrtą nužymėto darbo tvarkoj. Vieną kart
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imame mes liaudies pasaką, kitą kartą meno pasaką, paskui' 
legendas, paskui įžymesnį katalikų rašytoją, kaip, antai, Fede- 
rer’į, Weismantel’i ir k. Paprastai, viena arba įvairios mokslei
vės referuoja, perskaito keletą pavyzdžių,- paskui prie to pri- 
mezgama išsitarimai. Si darbo tvarkos punktą atidirbę, einam 
toliau į punktą, kurio niekada neprivalo trūkt ir kuriuo mest 
to d'«, dn.ngiau-sdLLdžiaugiamės: mes bendrai skaitom bet ką iš žur
nalu „Seele Hochland*, „Heiliges Feueraarba iš mūsų Sąjungos
laikraščio „Jugendzielett (Jis išeina kas mėnuo Jos, Habbel’io 
knygyne Regensburge ir gaunamas iš knygyno Guthenbergstr. - 
17; laikraštį leidžia Katalikių Moterų Sąjungos Jaunimo Sky
riaus sekretorijatas; jame tarp kitko pats jaunimas taria sa
vo žodį);

Mes pirmiausia skaitom tokius straipsnius, kurie tinka sustip
rink ir paragint mums mūsų pastangose tapt gerais kataliku krikš
čionimis. Paskui,, mes imamės apie tą ar kitą punktą atskirai 
galvot ir įsigytąjį naują paraginimą nuo to laiko laikom musu 
gyvenime.

Kitą dienotvarkės punktą sudaro pasikalbėjimas apie musu: 
patyrimus praktikos darbą dirbant. Pradžioj to nebuvo 
visų grupių programoj; tas punktas buvo pasiūlytas tik soci- 
jalinei karitatihei grupei. Kuriuo būdu tas atliekama; matysit 
iš pridedamojo pranešimo.

Mes greit gavom patirt, kad moteriškos prigimčiai ne
dera bet kas tik sau pačiai įsigyt, bet kad moksleivės turi 
reikalo kitiems padėt, kitus džiugint ir jiems šį tą iŠ savo 
garsumo suteikti. Pirmoji grupė, kuri po socialinės karitati- 
nės ryžosi praktikoj dirbti, buvo literatinė. Ji ėjo Į Tryro 
miesto vaiku prieglaudas, prašydama jos nariams kasdien po 
vieną leist ten darbuotis. Prieglaudų vedėjos šį kartą stojo 
užį ir tuo būdu mes dabar darbuojamės.

Kadangi mes atsidedam ypačiai literatūrai, tai savo dar
bo pradžioj- svarbiausiu daiktu laikėme pasakojimus. Dabar, 
betgi, Jau tiek įsidirbom, jog visa ko stveriamės. Mokom į mokyklą 
dar neverčiamus vaikus, žaidžiam su jais ir t.t. Didesnieji, jau lan
kantieji mokyklą, mūsų prižiūrimi turi atlikti savo darbą, pas
kui mes jiems pasakojam arba su jais žaidžiam. Tiek apie lite- 
ratinės grupės darbavimąsi.

Liaudies meno grupė, kaip jau eina iš ios vardo, pasista
tė savo tikslu ypač rūpintis liaudies menu. Posėdžiu tvarka 
panaši kaip literatinės grupės. Šventraščio* skaitymas buvo vie
nas iš svarbiausiu punktu. Liaudies meno grupei.greit nebepa- 
kako tik pačiai džiaugtis, ji norėjo kitiems to pateikt. Taip 
įvyko, kad Čionykščiuos darbininkiq namuos imta statyt vaidi- 
dinimai. Kartą Katalikių Moterų Sąjungos Tryro Skyrius su
šaukė vienoj Pamozelies vietoj susirinkimą. Liaudies meno gru
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pės dalis patraukė drauge, kad pasirūpintų «dalyviams 'pądėt 
linksmai laiką, praleist.

Šį momentą šis skyrius ketina persiformot. Kadangi šven
tės švenčiamos ne kasdien, tai nėra reikalo tiek daug rūpintis 
liaudies menu, nes prisirenka tiek daug medžiagos, jog vargu 
ji galima suvartoti. Pirmasis Šios grupės skyrius, su vyresnė
mis moksleivėmis, virsta religiniu filosofiniu rateliu ir liaudies 
menui atsidės tik, kai bus numatoma šventė ar kas panašu. 
Jaunesniosios moksleivės paprastu būdu dirbs toliau.

Kai Jus, gerbiamasis ponas gimnazijos direktoriau, skai
tysite socijalinės karitatipės grupės pranešimą, tai rasit, kad 
pradžioj griežtai padaryto skirtumo tarp atskira grupių, dabar 
nebėr. Dabar viena grupė dirba dažnai tą, kas, griežtai ėmus, 
priklausytu kitos grupės sričiai, ir atvirkščiai. Bet mes tam 
nesipriešinam, nes jei atskirose grupėse yra gyvybės, tai ji 
turi galėt laisvai ir nekliudomai plėtotis.

Jūs jau esat kiek painformoti apie atskirų grupių darbąe 
dabar aš turiu dar keletą eilučių pridėt apie „Trutznachtigall’ę“ 
apskritai. Kadangi mes esam katalikiška organizacija, tai didžiau
sios svarbos dedam kataliku pasaulėžvalgos palaikymui ir stipri
nimui. Tam, tikslui kas mėnuo koks dvasininkas skaito religinę 
paskaitą; šios paskaitos lankymas, privalomas visiems nariams» 
Dalyviams susirašant į lapą nustatoma, ar kurios trucnaktigalie- 
tės netrūksta. Jei kurios moksleivės dažniau trūksta, tai jai 
patariama iš Sąjungos išstot, nes mums rūpi turėt ne kiek ga
lima didesnis nariu skaičius, bet kad visos butu prisiėmusios, 
grynai kataliku* dvasios.

Toliau, mūsų „Trutznachtigall’ėj“ turi būti palaikoma 
seseriška meilė ir nesilygstamas doringumas ir teisingumas, ir 
mes steigiamės vienos kitas į tai padrąsint. Kadangi mūsų 
moksleivių mergaičių susivienijimas yra grynai moteriška orga
nizacija, tai ypatingos svarbos mes dedam moteriškajam 
savitumui palaikyt. Mes atmetam visokį nemoterišką pasielgi
mą. Artimiausiame mūsų narių susirinkime įnešime pasiūlymą, 
kad trucnaktigalietė niekada neprivalo rūkyt čigaretų. Beždžio- 
niavimas, pav., kažkurių vaikinų buršįkiškimų, yra draudžiamas^ 
taip pat gėrimo dainuškos. Mes turim galvoj kartą arčiau pa
imt nagan ir madą, ir, galbūt, susiprojektuot gražius ir kartu 
praktingus savus drabužius. Bet ligi to dar toli!

Mūsų „TrutznachtigalP buvo Įkurta kaipo atsvara prieš, 
laiko dvasią ir prieš „"Wandervogel’!“ x). Kad apsaugotumėm 
nuo prisidėjimo į „Wandervogel’!“ tas, kurios apie jį svajojo,.

U Wandervogel’is yra nepagirtinas bįstymasi abiejų .lyčių išaugusio jauni
mo vasaros metu Vokiečiuose, organizuojamas tam tikrų jaunimo tvirkintojų. Pr. D.
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mes pačios įtaisė m puikiu iškila (ekskursijų,'" Wanderungen^ . 
Mokslo metu, žinoma, galimos tik pusdieniu iškilos, įtaisomos 
iškilus reikalui. Bet atostogomis mes galim jau siekti toliau. 
Taip antai, pereitu metu Sekminių atostogomis mes atlikom 
tridienę iškilą Pamozeliais. Dalyviu skaičius, žinoma, galėjo 
būt tik aprėžtas. Paprastai mes keliavom Lotynu keliu (via 
latina), pernakvojom vieną naktį vienoj klebonijoj, kitą naktį 
išsiskirsciusios kaime privatiniuose butuose. Mūsų atvykimas 
buvo pranešamas iš anksto, mus priėmė ir globojo 'dideliu 
širdingumu. Mūsų dvasininkai kiekvieną rytą laikė mums šv. mi
šias kaime, kur mes tuokart buvom nakvoję. Duonos mes pir- 
komes, pasirūpinta kasdien šilto valgio, džiaugdamosi gavom 
net rūgusio pieno, kurio mes ilgus karo metus netik kad ne
buvom valgiusios, bet net ir nemačiusios. Virdamos! valgio, 
nakvodamos šiene, kaipo mergaitės, nepasirodėm darančios ko
kio apsileidimo įspūdžio. Mes traukėm sau dainuodamos, visur 
atkreipdamos į save dėmesį, mielu nbru žiūrimos ir kviečia
mos. Šiai vasarai turim tiek pakvietimu, jog visu ir atlikt ne
galime. Kiekviename kaime, kur nakvojome, rengėme vakarais 
vaidinimu mūsų stilium ir visur turėjom visiško pasisekimo.

Rudens atostogomis esam padariusios 8 dienu iškilą į Ei- . 
lėlį, sąryšy su ekzersicijomis (religiniais pratimais). Pradžioj 

rdveitas dienu keliavimo, paskui trejetas dienu pratimu Beutels- 
dorfe Pareiny ir vėl dveitas dienu keliavimo. Be kita ko, apr 
žiūrėjom benediktinu vienuolyną Maria Laacht Su šiuo nauju 
iškHų būdu, jungt keliavimą ir pratimus, mes turėjom visiško 
pasisekimo ne tik tfucnaktigalietėse, bet taip pat ir kunigijoj. 
Šiai vasarai jau suplanuota dveitas tokiu sumanymu Sekminių 
ir rudens atostogomis. Kadangi gelžkelis mums papigino kai
nas ir kadangi klebonijose mums arba visai nereikėjo arba tik 
labai mažai tereikėjo pamokėt, tai iškilos mums atsieina, paly
ginti, pigiai.

Na, aš Jums, kaip mokėjauNa, aš Jums, kaip mokėjau,.truputi papasakojau iš „Trutz- 
nachtigall’ės“ gyvenimo. Deja, aš negaliu prikergt socijalinės 
grupės pranešimo, kaip aš buvau maniusi, kadangi čia šiuo 
tarpu eina egzaminai, ir mūsų vyresnieji nariai pasinėrę į dar
bą. Aš jį atsiusiu artimiausiąją savaitę. Del tos pat priežasties 
ir mano laiškas užtruko, kadangi aš šią savaitę išdaviau abi- 
turijentės egzaminus. Aš nenoriu, kad Jūs ilgiau lauktumėt, 
todėl savo pranešimą jau dabar pasiunčiu. „Trutznaoh.tigall£t 
tikrai širdingai sveikina Lietuvos katalikiŲ mergaičių jaunimą. 
Nors jis norėtu organizuotis ir kitokiu būdu, negu mes tai pa
darėm, betgi mes tikimės, vis dėlto šį tą dar kartą apie jį 
išgirst, nes, būdamos mergaitės katalikės, mes vienaip galvo
jam ir vieno siekiame, nors į tikslą eitumėm ir kiek skirtin
gais keliais.
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... d Aš prašau Jttsą, gerbiamasis ponas gimnazijos direktoriau, 
atiduot Lietuvos kataliką jaunimui musu sveikinimus bei geriau-*- 
sius linkėjimus ir prašau J asu vėl su tei k t mums žinią.

„Trutznachtigairės14 vardu
Gertrūda DoenkardPaiiė^

Trier, Feldstrasse 1. _____ 2-ji pirmininkė.

Socialinės grupės pranešimo betgi negavau nei paskiau. 
Prieš Velykas rašiau čia paduotu adresu laiškuti, bet taip pat. 

' lig šiol nėra jokio atsako. Jį vis dėlto tikimės gausią ir galė
sią įdėt į 2-jį „Naujosios Vaidilutės“ sąsiuvinį po vasaros 
atostogų.

Pr. D.

1ITMergaičių moksleiviu organizavimo prin
cipai užsieniuose.

p

Atsiremiant Bažnyčios įstaigų pasitarimą su religijos mo
kytoju (Vokiečiu) aukštesniose mergaičių, mokyklose atstovais 
ir su jau esamųjų katalikių moksleiviu susivienijimu („Lijo bos“ 
Kelne, „Trutznach.tigall’ės“ Tryre, „Rožių darželio“ Lipstadte) 
atstovais bei atstovėmis ir su Katalikių Moterų Sąjungos Jaunimo 
Skyriaus atstovėmis, š. m. vasario m. 1 d. Kelne nustatytos štai 
kokios taisyklės dėl katalikių moksleiviu susivienijimu aukšte
sniose mokyklose.

1. Nepnimant visokiu susivienijimu, kenkiančią mergaičią 
jaunimo religiniam doriniam auklėjimui arba kliudančiu šeimos 
nuovokos palaikymui, reikia steigtis visose aukštesniose mer
gaičių mokyklose kurt katalikių moksleiviu susivienijimai.

2A Palaikant ir kuriant katalikių moksleiviu susivienijimus, 
reikia, kiek galima,-paisyt Bažnyčios patvirtintu Marijos Kon
gregacijų. Klausimas, ar moksleivėms reik stot į parapines 
kongregacijas ar burtis atskiromis kongregacijomis prie mo
kyklą, reikia tvarkyt pagal vietos santykiu. Mokyklose, kur ge
rai gyvuoja mergaičią kongregacija ir ji atatinka reikalavimams, 
ji gali būt imama pagrindu mergaičią moksleiviu susivienijimui 
ir toliau , plėtojama moderną su sivienijimu linkme, tenkinant Šią 
dieną mergaičių moksleiviu reikalus. (Įtaisymas atskirą grupią 
gilesniam išsimokslinimui, palaikyt misiją pastangoms, karitaty- 
bei,'menui Jr k.). Įstot moksleivėms į Marijos Kongregaciją 
tinkamas amžius yra nuo llmetu.
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3. Ten, kur Kongregacija negali turėti tinkamos dirvos 
suburti visoms mokleivėms,... gali būt steigiami kiti mergaičių 
moksleivių susivienijimai. Toj pačioj mokykloj neturi būti greta 
vienos kitų savarankių kongregacijų . ir Šiaip susivienijimų, bet 
pirmosios reikės prijungti prie šių kaip atskira grupė. Vietose 
su keletą mokyklų turi būti sudaryta tik viena katalikių moks
leivių sąjunga, kurioj visoms mokykloms atstovaujama lygiomis 
teisėmis. Pageidaujama atskirose mokyklose sudaryti grupės ir z 
kongregacija sąjungoj.

4. Moksleivių mergaičių susivienijimai privalo, artimai de
rindamiesi į Bažnyčią, palaikyt katalikišką gyvenimą; drauge 
paliekama plataus lauko moksleivi ų savivaldybei, savi darbini . 
ir jų jaunuoliškam gyvenimo būdui.

5. Nekenkiant narių savivaldybei, vietos valdybai privalo 
priklausyt vienas religijos mokytojas ir viena moteriška. Kon
gregacijos, -religiniu ratelių ir religinių pri taisymų vedimas, 
kaip taisyklė, esti religijos mokytojo rankose; kongregacijose 
valdybai priklauso su sprendžiamuoju balsu sulig mokyklos rū
šimi viena ordeno arba pasaulinė mokytoja. Kitpse grupėse ir 
pritaisymuose vedimas tur būt paliktas, kaip taisyklė, moteriš
kai, kadangi mergaičių moksleivių susivienijimai nori gyventi 
draugės gyvenimą moterišku savitumu ir moteriškomis gyve
nimo sąlygomis.

6. Steigiamas! visus katalikių moksleivių susivienijimus, 
įimant ir savaimingas moksleivių kongregacijas, artimiausiu 
laiku sutelkt i vieną sąjungą vardu „Katalikių Moksleivių Su
sivienijimų Sąjunga*. Kiekvienas katalikių moksleivių susivie
nijimas,, sudarytas aukščiau nurodytomis taisyklėmis, gali būti 
priimtas į katalikių moksleivių susivienijimų sąjungą.

7. Katalikių moksleivių susivienijimų, norinčių dėtis į są
jungą, pranešimais, kaip ir visais šio dalyko klausimais, galima
kreiptis į ordeno mokyklų centrinę (arba laikiną sekretarijatą 
Düsseldoif’e, Bilkerstrasse 36, arba į seąeri Adalbertą, Pader- 
born’e, Schwestern der christlichen Liebe), arba į direktorę D-rą 
Bardenhewer’aitę, Tryre.

Iš „įjermanijos“ dienraščio 1921. IV. 20. Pr. D,

Iii

II.
*■ * * 

k

Kelno Katalikių Moksleiviu Susivienijimo 
-Lijo bos“ įstatai./J <J 4 _

1. Katalikų moksleivių susivienijimas Kelne vadinasi „Li- 
jobos“ *) vardu.
• ................... ...--------------------- ..................... . - _ .i .... . ■ ■■■ . ■ iniyj*i

■ ■ ■ f *

*) Lioba (Leobgyth) yra 780 m. mirusi šventoji, šv. Bonifaco giminaitėj 
jo parkyiestaiš Winburn’o į Vokiečius, čia buvusi abaitė, pasižymėjusi savo moks
lingumu ir šventumu, ypač buvusi labai gerbiama Karoliaus Didžiojo žmonos Hil- 
degardos. Pr. P.

i
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gilinant ir stiprinant religinį dorinį įsitikinimą ir praktiniu ti
kėjimo idealu vykinimu.

3. Priemonės Šiam tikslui atsiekt yra Šios:
a) kiekvieną metu ketvirtį 2 bažnytiniu ir 1 šalia bažny

čios daromas susirinkimas, . .
b) vainikėliai su aprėžtu nariu skaičium religiniams dori

niams klausimams gvildenti,
supažindinti su kataliku kultūros lobiu literatūroj, mene
ir moksle,
studijavimu ir darbu rūpintis kataliku karitatybe,

c) kursai ir paskaitos,
d) susijungimai religiniams pratimams vykinti gyvenime, 

pav., eucharistiniai skyriai,
ė) palaikymas muzikos ir kitu meno šakq susivienijimo 

tarnyboj.
4. Nariu gali būti kiekviena katalikė moksleivė aukštes-

niqju Kelno mokyklų, esanti mažiausia 2-sios liciejaus arba ata
tinkamos kitu riiokyklq klasės ir norinti gyventi susivienijimo 
dvasia. Priėmimą ir išbraukimą sprendžia valdyba. Nariai kiek
vieną metu bertainį moka 1 markę. Jie turi teisės dėl visu su
sivienijimo pritaisymu ir įstaigų; bet jie neprivalo kartu daly- 
vaut įvairiuose vainikėliuose. _-4

5. Susivienijimo rėmėju gali būti kiekvienas, kas metuose 
įmoka bent 5 markes ir remia susivienijimo pastangas.

6. Vykdomuoju susivienijimo organu yra valdyba. Ji su
sideda.

ą) iš dvasinio vadovo, kuriuo turi būti vienas iš religijos 
mokytoju, jq pasiūlytas ir arkivyskupo paskirtas,

b) iš moksleiviu, išrinktu visuotino nariu susirinkimo ir.Z 4» 6 I

būtent, taip, kad kiekviena mokykla turi bent po vieną atstovę 
(jei įstaigoje esama įvairios rūšies mokyklų, tai kiekviena iš šių 
mokyklų stato po viena atstovę),

c) iš tėvq ir mokytoju atstovybės daugiausia 2-j u asmenų. 
Valdyba pati pasiskiria pirmininkę, kasininkę, raštininkę

ir atskjrq pritaisymu vedėjas.
7. Patariamasis organas (Beirat) susideda iŠ religijos mo

kytoju, po 2 mokytojas atskiru mokyklų ir tėvu atstovybės.
8. Sprendimo teisės turi tik valdyba ir narnj susirinkimas. 

Bendruose valdybos ir patariamojo organo susirinkimuose svars
tomos priemonės susivienijimui ir jo tikslams remti.

9. Kiekvienu sąjungos j 
ryti nariu susirinkimui pranešimą apie

•os_ metai susiderina s

1«

n ietq pabaigoj valdyba turi pada- 
imetq darbą ir kasos stovi.

•i
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MERGAIČIŲ MOKSLEIVIU SKAIČIUS 1926-21 MOKSLO 
METAIS VIDURINĖSE IR AUKSTESNIOSE LIETUVIŲ 

MOKYKLOSE.

švietimo Ministerijos surinktomis žiniomis 1920-21 mokslo 
metu pradžioj laisvoj nuo priešininko Lietuvos žemėj yra bu
vę tokiose mokyklose tiek mergaičių moksleivių:

1) Vidurinės mokyklos: Alytaus 4-se klasėse 27” 
mergaitės; Anykščių—2 k. 11; Aukštadvario—2 k. 3; Giedraičiu 
—1 k. 7; Jonavos—2 k. 13; Joniškėlio - 2 k. 19, Joniškio —4 k.. 
58; Ylakių—2 k. 25; Kalvarijos S.—4 k. 27; Kauno 1—3 k. 27; 
Kauno 11—2 k. 17; Kėdainių—3 k. 30; Krekenavos—2 k. 17; 
Mažeikiu—3 k. 45; Nemunėlio Radvilišky—3 k. 29; Pilviškių-- .. 
3 k. 35; Raguvos—2 k. 18; Razalimo—3 k. 17; Šėtos—3. k. 36; 
§ilavos—2 k. 12; Širvintų—2 k. 4; Tauragės—2 k. 12; Veisėjų —
2 k. 6;Veiverių—3 k. 13; Viekšnių—4 k, 33; Vilkaviškio—1 k. 9; 
Vilkijos 2 k. 11; Žeimelio—2 k. 17; Žiežmarių—3 k. 14.

Išviso vidurinėse mokyklose 605 mergaitės (==31°/o) [prieš 
1327 bernaičius (=69°/o)].

2) Mokytojų seminarijose. Kauno „Saulės“ 2-se 
reng. klasėse , ir 4-se kursuose 113 mergaičių; Marijampolės—2

-r. k. ir 1 kr.—33; Panevėžio—2 r. k 47; Šiaulių—2 r. k.—21. r. / £
Iš viso mokytojų seminarijose 214 mergaičių (=62,5°/o) 

[prieš 128 bernaičius (=37,5°/oV|.
3) P r o g i m n a z i j o s e it gimnazijose: Biržų 6-se 

klasėse $9 mergaitės; Jurbarko—4 k. 65; Kauno:—8 k. 184; 
Kražių—3 k. .38; Kretingos —3 k. 38; Kupiškio—4 k. 78; Ky
bartų—4 k. 59; Linkuvos—5 k. 108; Marijampolės—8 k. 260; 
Naumiesčio—4 k. 73; Panevėžio—8 k. 208; Plungės-—5 k, 78; 
Pr enų—4 k. 55; Radviliškio—4 k. 69; Ramygalos—4 k. 30; 
Raseinių—5 k. 58; Rietavo—5 k. 50; Rokiškio—6 k. 87; šakių 
—4 k. 54; Šiaulių—8 k 192; Šeduvos—4 k. 50; Seinų—4 k. 32; 
Skuodo—4 k. 42; Švėkšnos—4 k. 23; Telšių—5 k. 78; Ukmer
gės—6 k. 45; Vilkaviškio-—5 k. 88; Zarasų—4 k. 39; Ža~ 
.garės—4 k. 34.

IŠ viso progimnazijose ir gimnazijose 2293 mergaitės 
(=35°/o) [prieš 4245 bernaičius (=65o/o) tose pačiose mokyklose].

Tuo -tarpu nelietuviu (žydų, lenkų, rusų) Lietuvos mokyk- 
s lose yra 1920 mergaičių (==47°^/o) [prieš 2143 bernaičius (==537o].

Šitie skaitmens verčia dieną naktį šaukt: „Lietuviai! Ne- 
apsileiskite savo žemėj kitataučiais! Kuo daugiausia leiskit į mo
kslą ir mergąičių!

0 betgi jau ir dabar gražus būrelis mergaičių jaunimo — 
per trejetą tūkstančių—lankė pereitais mokslo metais mūsų vi
durines ir aukštesniąsias mokyklas! Kitais mokslo, metais, be 
abejojimo, jis dar padidės. Tad, draugės, tik susiorganizuokime 
o jau būsim nemaža pajėga! ' Pr. D.
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