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Kad iki išsiskirstant Kalėdų atostogoms galė
tume išleisti dar vieną «N. Vaidilutės» sąsiuvinį, vi
si r aš t a i tam sąsiuviniui turi ateit iki 

gruodžio 1 dienos,
pi n i g a i už visus išplatintus sąsiuvinius turi 
suplaukt iki .

gruodžio 15 dienos.
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Vaidilutės.
*

Kitą kartą, vieną šiltą ir tylų vasaros vakarą grįžova su 
drauge namo, ilgai vaikščiojusios gražiais Zūricho ežero pakran- 
čiais. Įsvajodintos puikių vaizdų, ėjova pamažu, nenoromis į savo 
kambarių keturias sienas. Urnai išgirdova kaž kokius garsus, 
kaž ką be galo gražų. Tai viename name giedojo choras lo
tyniškai Agnus Dei. Ir choras ir giesmė buvo tokie gražūs, 
kad mudvi pasilikova bestovinčios, lyg prirakintos. Majesto
tinga, kilni meliodija plaukė pro adarus langus, skleisdama prieš 
mudviejų sielų akis ne žemės pasaulį, amžinąjį Grožį. Rodės, 
kad visa ta amžinaisiais sniegais baltuojančių kalnų karalystė, 
tokia skaisti ir augšta, tokia tolima nuo žemės pakalnių ūmai 
pavirto tonais, kurie, lyg sparnai, nešė sielą vis augščiau ir 
augščiau.

Praskambėjus paskutiniams garsams, ėjova tylėdamos toliau, 
vis dar tebeskrajodamos viršžemiškame pasaulyje. Bet štai, 
įėjusios į kitą gatvę, vėl išgirdova muziką. Skardus sopranas 
dainavo ariją iš modernos operetės ir tuojau ėmėjam tarti visas 
choras.

Ir ūmai pasijutova nukritusios nuo baltųjų viršūnių į ne
švarią miestelio gatvę. Kontrastas buvo baisus. Ten žmogaus 
siela, atmetusi visa, kat nepastovu, trumpa, apgaulinga, trapu 
įsižiūrėjusi vienintelį absoliutų tikslą, giedojo amžinybės giesmę, 
čia — visi nepastovūs, netvirti, valandiniai geismai dainavo šo
kinėdami ir kraipydamies susikibę. Ir užsikimšusios ausis, bė- 
gova kuogreičiausiai namo.

Tiėdvi muzikos rūši yra dviejų žmogaus gyvenimo kelių 
simboliai. Eidamas pirmuoju, žmogus visados turi prieš akis 
savo vyriausįjį galutinį tikslą — laimingąją amžinybę. Visi jo 
darbai yra dirbami tos amžinybės žvilgsniu — sub specie aeter- 
nitatis; visi jo kalbami žodžiai, visos jo mąstomos mintys yra 
pritaikintos prie amžinybės. Jis niekumet neužsimiršta «neturįs 
čia patvaraus miesto, bet ieškąs busimojo».

Eidamas antruoju keliu, žmogus taip gyvena, tartum am
žinybės nė bute nebūtų. Visas jo rūpestis — ištraukti iš gyve
nimo kuodaugiausiai pasigėrėjimo. Jis gaudo trumpus, nepa
stovius džiaugsmus ir linksmybes, lyg laukinis žmogus blizgučius 
arba lyg vaikas muilo burbulus. Nematanti beribių amžinybės 
horizontų siela kalėja kūne, apsnūdusi, suraišiota mūsų žemes
niosios prigimties. Tartum niekados neateis valanda, kurioje ta 
prigimtis į dulkes subiręs ir siela gaus peržengti tos užmirštosios 
amžinybės slenkstį.
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250 Vaidilutės

Juo daugiau žmonių eina tuo antruoju keliu, juo baisesnis 
tampa gyvenimas šiame pasaulyje. Kam aukotis kitiems, kam 
atsižadėti, kam valdytis? Visa tai taip sunku, taip nemalonu ir 
skaudu—iš kur gi semtis noro ir jėgos tokiems darbams, jei am
žinybės versmė nebetrykšta?

Bet deja, be pasiaukojimo, be atsižadėjimo ir valdymos 
nėra meilės, o neesant meilės, žemės viešpačiu lieka egoizmas 
ir žmonių draugija tampa panašį į alkanų vilkų gaują.

Taigi tą amžinybės jausmą žadinti ir ugdyti savyje ir ki
tuose yra be galo svarbus uždavinys ir atlikti jį turi pirmų pir
miausia moteriškė. Būdama jautresnė, religingesnė, ji stipriau 
už vyrą ilgis to, ko šis pasaulis negali duoti, ją mažiau negu 
paskendusį veikliame gyvenime ir žemės reikaluose vyrą paten
kina visų šios žemės dalykų laikinumas. Duodama gyvybę nau
jiems padarams, ji giliau atjaučia tą žemės gyvenimą teesant 
vien mažą visumos dalelę. Ne veltui visose tautose šventosios 
ugnies saugotojos būdavo moteriškės. Tai gražus tikrojo mo
teriškės pašaukimo simbolis. Jos uždavinys yra kurstyti ir sau
goti tą šventąją ugnelę, kuri rusi kiekvieno žmogaus sieloje — 
troškimą Absoliuto, Tobūlybės, Amžinybės.

Senovės Romoje buvo vadinamųjų viae dolorosae — so
pulingųjų kelių, kuriais vesdavo pasmerktuosius. Baisūs, liūdni 
keliai, kuriuose beveik neskambėdavo kiti garsai, tik nelaimin
gųjų dūsavimai ir jų sunkių žingsnių aidas ir kurių gale buvo 
mirtis. Kas gi galėjo juos sustabdyti,kas išgelbėti toje paskutiniojoje 
valandoje? Vienas tiktai žmogus—vestalė. Jei ji kaip tik tuo laiku 
ėjo tuo keliu ir tarė: sustok!—tai pasmerktasis liko išgelbėtas.

Kokios didelės galios buvo duota toms vestalėms! Jos 
gelbėdavo tuos, kurių niekas nebegalėjo išgelbęti, jos išvaduo
davo tą, kas buvo neišvadųojamas. Jos galėjo dovanoti gyvybę 
tam, kam jau niekas nieko nebegalėjo dovanoti. Jų aukšto pa
šaukimo ir jų šventos tarnystės dvasia tiekė joms tokios jėgos.

Kiekviena moteriškė galėtų ir privalytų būti tokia vestale - 
vaidilute. Ir jei ji suprastų ir brangintų savo augštą pašaukimą 
ir šventą tarnystę ir visa širdim jai atsiduotų, ir jai bū^ų duota 
tokios pat didelės galios. Ir ji galėtų gelbėti pasmerktuosius— 
tuos, kurie užgesino savo šventąją sielos liepsnelę, paskendo 
šios žemės dalykuose, užmiršo ir išsižadėjo amžinosios Tėvynės.

Bet kas nori būti tokia mūsų gadynės vaidilute, tas pirmų 
pirmiausia, kaip anos senovės vaidilutės, turi saugoti ir kurstyti 
amžinąją ugnį — tiesa, nebe aukure — bet savo pačios sieloje, 
kad ji neužgęstų nė valandėlei. Ir kiekvienas jos žingsnis, kiek
vienas žodis, kiekvienas darbas turi būti tos ugnies nušviestas, 
viskas turi būti daroma «sub specie aeternitatis». Ir ta ugnis 
spinduliuos tuomet į visas puses ir kurstys visas susiduriančias 
u ja sielas. Mar i j a P e čkau s k aite.
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Lopšinė.
Marija Liuiza sėdėjo už Blüthnerio*), kurį tėvelis dovanojo 

jai Kalėdoms. Aibė prirašytų ir tuščių natinio popieriaus lapų 
ir sklypelių buvo išmėtyta aplink ją. Jų viduryje orus harmo
nijos mokslo tomas skersomis žiūrėjo į neharmoningą chaosą. 
Plona mergaitės ranka vėl pagriebus pieštuką, pabraižė ant po
pieriaus natų virtinę ir paskui bandydama ėmė’ skambinti.

— Ne, nieko neišeina...— atsiduso nusiminusi Marija Liu
iza. — Vis klaidžioja man po galvą kažkokia meliodija—čiu- 
pte sučiumpu ritmą, bet kaip tik noriu ją sugauti, ji lekia šalin, 
lyg drugys. O ta štai — ji pažiūrėjo purtindama galvą į kitą 
prirašytą lapą — įtariamai panaši Į Brahmso «Guten Abend, 
gute Nacht».

Ji pasirėmė abiem rankom ir užsimerkė. Saldžioji lopšinė 
suskambo joje tokia, kokią jai apreiškė nepasiekiamas artistės 
Lili Lehman menas, Ji atsiminė tą vakarą, kai ji su savo 
muzikos akademijos draugėmis sėdėjo pas kojas garsiosios mo
teriškės, kuri liekna ir meili su savo žilais plaukais stovėjo 
prieš jas. Jos auksinis balsas dainavo jai į pat širdį apie pa
vasarį ir saulę, apie džiaugsmą ir skausmą, apie keliavimą ir 
persiskyrimą.

Niekados dar niekas nebuvo jai taip atskleidęs puikiojo 
didžiųjų vokiečių tonų poetų turto. Pagalios, kai jos vis nesi
liovė prašiusios, didžioji dainininkė padainavo dar vieną dainą: 
Brahmso lopšinę. Tris kartus tą pačią strofą, tyliai, tyliau, pa
galios tik dusterėj imas. Tokia paprasta, tokia be galo paprasta 
dainelė, o dėlto toks didelis dailės veikalas.

Kai jie paskui sėdėjo visu būriu aplink garsiąją moteriškę, 
profesorius ir keli akademijos muzikai jų tarpe, ji šypsodama 
pažiūrėjus į uolias jaunas mokines, tarė:

— O kad jūs, mergelės, sukomponuotumėt man naują lop
šinę? Palaukit, paskelbsiu tikrą konkursą, terminas — 1 birže
lio. Tat turite tris mėnesius laiko. Premija už geriausį darbą 
— čia ji valandėlę staptelėjo ir pažiūrėjo klausdama į profeso
rių — tūkstantis kronų.

Bravo! — tarė profesorius — puiki mintis. Tai bus aksti
nas mano būreliui. Širdingai ačiū, gerbiamoji ponia.

Taip, ir štai «perėjo» Marija Liuiza, anot jos pačios betariant, 
jau šešias savaites lopšinę dainą. Vis nieko gera nebuvo, o ji juk

Žinoma fortepijonų firma.
1
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252 Lopšinė 

trokšte troško gauti premiją, netik dėl to, kad visų buvo lai
koma geriausia kampozicijos klasės mokine, bet dar daugiau, 
kad norėjo galų gale išrodyt! savo tėveliui turinti tikrą pašau
kimą, kad ne ūpas, puikybė ar perdidelis vertimas savęs stu
mia ją studijuoti muziką.

Atsidusus, atsikėlė Marija Liuiza, surinko išmėtytus lapus, 
piktai sudraskė juos į tūkstantį šmoteliu ir metė į popierkrepšj. 
Paskui, tartum norėdama kaž ką nusišluostyti, braukterėjo sau 
kaktą ir akis ir padėjus ant pulpito didelę knygą, atskleidė ne
ilgai teieškojusi norimą vietą. Adagio iš Beethoveno C-moll 
sonatos suskambo kambaryje. Lyg geras kilnaus, išmintingo 
prietėlio balsas, ramindamas kalbėjo jis į mergelę. Blankus, 
sujaudintas veidas paliko visai ramus ir pamaldus, kaip bažny
čioje. Paskui ėmė šokinėti tyloje meilus, barstąs perlas rondas, 
pilnas linksmos vilties ir pasitikėjimo.

Baigiantis adagiui, tyliai atsidarė durys. Senas daktaras 
Kremer’is, Marijos Liuizos tėvas, įėjęs tyliai atsisėdo dideliame 
fotelyje. Tai buvo laimingiausia jo vargingos dienos valanda, 
kai sugrįžęs namo lankęs ligonis, jis rasdavo ten pas pianą savo 
dukrelę, savo vienintelę meilę, kuri jam bepaliko mirus jo žmo
nai. Vaiko artizmas stipriai jį džiugino; giliai atjausdamas jos 
muzikos grožį ir suprasdamas klausė jis jos tobulos technikos. 
Kodėl ji tuo nesitenkino? Kam jai reikėjo laužytis galvą to
mis kontrapunkto painijomis? Tas beveik ligūstas stengimasis 
pačiai «kurti muzikos vertybes» buvo jam koktus. Gerai paži
nęs savo dukterį ir jos gabumo ribas, gilusis psichologas žinojo, 
kad jos jauna jėga vargsta čia veltui.

Paskutiniai trykštančio rondo tonai nutilo. Marija Liuiza 
atsisėdo ant šoninių fotelio atkalčių ir apkabino tėvą. O jisai 
pakėlęs jos galvą, žiūrėjo į ją atsidėjęs.

— Daktariškai? — juokavo Marija Liuiza.
— Netinki man, vaikeli — tarė tėvas kraipydamas galvą 

— taip nebegalima. Neturiu nieko prieš tai, kad namie mankš- 
tinies kelias valandas ir šio bei to klausai akademijoje. Bet 
ta jūsų prakeiktoji muzikos matematika — tai reikia daryti galą.

— Je — kalbėjo toliau Marija Liuiza tėvo basu — ir bus 
daug padoriau, kai eisi į virtuvę, mokysies nuo mūsų Onos 
virti, siūti guzikus savo senam tėvui ir be to lauksi, kol ateis 
«jis» ir tave paims.

Ji juokės, kaip koboldas, Jr pagriebusi tėvą, ėmė suktis su 
juo po kambarį kol abudu užduso, i *

— Na, būk gi išmintinga — tarė daktaras šniokšdamas — 
ir klausykis: nutarta ir pasirašyta, kad važiuosi į kaimą dviem 
savaitėm. Į tokią išblyškėlę nebegaliu žiūrėti. Važiuosi į Ober- 
celį, pas mūsų seną prietėlį d-rą Hoferį. Tuo laiku jo gydykla
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tebėra tuštoka. Ten miegosi, valgysi, vaikščiosi, o tavo muzi-. 
kaliais reikalais tesirūpina miško paukšteliai.

—- O kas bus su lopšine, su priemija? Juk dvi savaiti 
bėra lig termino — tyliai atsakė mergelė.

Lai konponuoja ją gegužė! —- sušuko daktaras.
Trims dienoms praėjus, Marija Liuiza buvo Tannerhofe. 

Gerasis daktaras plakšnojo jai per skruostus sakydamas:
— Miegoti — valgyti — gerti pieną — bėgioti. —- O 

paskui dar pridėjo: — Laimė, mūsų kliavicimbalas toks falšin- 
gas, kad iš tolo jo bijosi.

Bet nuostabu, Marija Liuiza nėmaž jo nesiilgėjo. Lauke 
pavasaris mojavo žaliomis vėliavomis, šaukdamas ją į savo mar
gas pievas, į savo saule spindančias kalvas. Mergelė džiaugs
mingai bėgdavo j jas ir ilsėdavos po kvapiomis eglėmis. Vėl 
pašokus, ji lipdavo augščiau ir sveikindavo tolimus kalnus, ke
liančius į saulę savo sidabrinius čiukurus. Gegužė kukavo. Mer
gaitė erzino ją iuokdamos ir nupiešė ant savo nosinio ponios 
Lili Lehman koncerto programą: «Lopšinė. Tekstas ir muzika 
ponios Gegužės Tannerhof».

Ne, ji nėkiek nebetroško garbės ir nebeliūdėjo. Pasaulis 
žydėjo ir ji pati jame, žmogaus žiedas, jauna ir laiminga.

Tik vieno daikto ji pamažu pradėjo stigti — draugės. Jos 
širdis buvo tokia pilna pavasario džiaugsmo ir mergiškų sva
jonių, sunku buvo nešioti visa tai tyliai ir vienai. Bet Tanner
hofe tesėdėjo vieni «senovės daiktai». Buvo ten reumatizmo 
kankinamas Kamerheras su apykurčia žmona ir dvi mokytoji 
emeriti su nesuskaitomomis vilnonėmis skepetomis. Buvo visa
dos prakaituotas ponas miesto valdybos narys ir muilo fabri
kantas Schaumberger’is, kurs kartą už stalo pareiškė, kad muzika

< esanti jam, «pernykštis sniegas».
Marija Liuiza paklausė kukliai.
— Kodėl ne muilas? — Už ką «vyriausybė» nutarė ją 

esant įžulą padarą ir nebesiskaitė su ja.
Ne, ten jai nebuvo draugijos. Todėl vieną dieną nutvėrus 

savo globėją už rankovės, ji pareiškė:
— Daktare, jei tamsta nepatieksi man tuojau jaunos mer

gelės, nesenesnės už 40 metų, aš dezertuoju.
O daktarienė tarė:
—- Supažindink gi ją su vargonininko Onute. Jiedvi pui

kiausiai pritiks prie viena kitos.
Daktaras pakėlė dangun abi ranki ir sušuko: *
— O moters, moters! Kaip tik nuo vargonininko Onutės > 

norėjau ją‘ apsaugoti. Juk ji čia turi būti toli nuo visokios 
muzikos.

Bet ką jau bepadarysi. Marija Liuiza augštai pašoko iš 
to džiaugsmo, prašė gerosios daktarienės papasakoti dar dau-

v
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giau apie vargonininko šeimyną ir tą pačią dieną nukeliavo į 
kaimą.

Tyliai ir ramiai stovėjo jis saulės nušviestas, suspiesdinęs 
namus ir trobeles aplink seną bažnyčią, kaip viščiukus aplink 
vištą. Dar neskambėjo dalgiai, dar pievos galėjo puoštis savo 
margu apsiaustu. Bet darželiuose ir daržuose uoliai darbavosi 
žmonės ir meilus «Gruss Gott» lėkė per tvoras pas einančią 
mergelę.

Pas vieną mažą namelį su gražiais, pajuodavusiais nuo se
natvės mediniais papuošajais, arti bažnyčios, Marija Liuiza apsi
stojo. Tai turi būti čia. Žibąs viso kiemo švarumas, ploni, balti 
užtiesalai ant langą, rūpestingai prižiūrimas darželis skyrė tą na
melį nuo kitų ir ten — Marija Liuiza klausė stovėdama patvo
ryje — skardus mergaitės balsas dainavo linksmą Schubert© sau
lės dainą. Lyg veversio giesmelė, skambėjo ji paprastai, nemo
kyta, kaip paukšteliai kad gieda, kitaip nemokėdami. Bet seno 
piano čirškūs tonai saugiai ir švelniai laikė pažaboję smarkiąją 
dainelę.

— Gal įeisi į vidų? — paklausė tylus balsas.
Dabar tepastebėjo Marija Liuiza po vešliai žydinčiu aly

vų keru meilią motinėlę, kuri jai maloniai mojavo galva.
— Ar turiu garbės kalbėti su ponia vargonininkiene Hert- 

leiniene? — paklausė mergaitė prieidama arčiau ir tuojau pasi
gailėjo užkabinus taip netinkamai čia skambančiais žodžiais. Po
nia Hertleinienė žiūrėjo tik į ją šypsodama meilingomis, gero
mis akimis ir pasodino greta savęs ant suolelio.

— Mes jau žinome apie jus, mano vaikeli. Ponia dakta- 
rienė praeidama šįryt pro šalį, sakė apie tave. Prašome, pra
šome.

Neturinčiai motynos mergaitei rados kaž kaip šilta širdy
je. Tyliai sėdėjo ji šalia tos motyniškos moters, kuri laikė jos 
r^nką, ir klausė paskutiniųjų linksmos dainos fonų.

— Kaip gražu! — tarė ji, dainai nutilus.
— Tėvai, Onute! — sušuko vargonininkiene. ,
Bematant išėjo juodu iš namo ir Marija Liuiza iš pradžios 

tematė šviesų, geltonplaukį padarą, kurs smarkiai prie jos pri
siartinęs, ištiesė jai abi ranki. Ji pati nežinojo, kaip ten buvo, 
bet apkabinus tą padarą, pabučiavo.

— Na, na, mergelės! Tai aš vadinu allegro assai — tarė 
vyriškas balsas.

Marija Liuiza pažvelgė į seną, švelnų vargonininko veidą 
ir pamatė porą akių, kuriose dar tebespindėjo dainos saulė, ir 
be galo gerą šypseną ant beūsių lūpų.

— Tai tamsta esi toji ponios muzikos globojamoji pane
lė? — tarė vargonininkas j nokdamas. — Tamsta kaip tik patai
kei ateiti. Čia dainuojama, fleituojama, švilpaujama, skambina-
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ma, skripkuojama, o prireikus, dar brūžuojama ir violiončelę.
— Puikiai! — pasakė Marija Liuiza. — Ir aš galiu pasi

klausyti? - .
— Kiek tik tamsta norėsi?
Marijai Liuizai rodės, kad ji senai pažįsta tą trejetą žmo

nių. Jie suprato kits kitą iš vieno žodžio. Ko Marija Liuiza 
buvo įsigijus ir ką išlavinus mokyklos disciplinoje, rūpestingiau
siai artistų vedama, tai čia išdygo laisvame Dievo ore, kaip 
pievų gėlės, ir užaugo tyliose, tolimose nuo pasaulio mąstymo 
valandose. Įvairiais keliais jie keliavo, o dėlto vienodai gerbė, 
mylėjo ir suprato savo šventąją dailę.

Paskui naujieji prietėliai pasiėmė ją į savo tarpą. Poniai 
vargonininkienei beruošiant vakarienę, ji gavo stebėtis visomis 
jos mažos valstybės grožybėmis. Buvo ten paties vargonininko 
čiepytos rožės, kurios jau turėjo daug pumpurų, balandžių gur
bai su gražiais balandėliais ir bitynas.

— Žinot, aš aiškiai galiu pažinti bičių ūpą ant jų zįzi- 
mo. — Ir bičių tėvas pasakojo atsidėjus klausančiai mergaitei 
apie savo tautelės gyvenimą_ ir darbavimąsi.

Valandos lėkė. Bet galų gale vis dėlto buvo dar muzikos. 
Marija Liuiza sėdėjo už piano, vargonininkas griežė violionče
lę, o virš jųdviejų kilo stebūklingai meiliai ir šventai Onutės 
sopranas: Avė Marija

Dabar išaušo mergelėm puikių puikiausios dienos. 
Lyg pasprukę iš mokyklos vaikai, bėgdavo jiedvi, pasi
ėmusi už rankų, per kaimą lig pirmųjų eglių. Tosios noromis 
verdavo jiedviem savo siaurus miškinius takus, kur reikėdavo eiti 
tylint ir mąstant, kol Onutė nepradėdavo dainuoti senovės liau
dies dainas, ö Marija Liuiza kukliai jai nepritardavo. Arba, 
lyjant, sėdėdavo jiedvi senoje bažnyčioje, klausydamos galin
gos Bacho preliudijos ūžiančios, lyg audra, paskliautėse. Arba 
jiedvi padėdavo motynai, kaip geros mergaitės, laistyti darželį 
ir ravėti. Bet labiausiai mėgo jiedvi brėkštant sėdėti vargoni
ninko kambaryje, kurs buvo kimšte prikimštas instrumentų ir 
natų, ir «išmintingai kalbėti», anot vargonininkienės betariant. 
Tuomet būdavo ne be to, kad Marija Liuiza mažumą nebūtų 
pasigyrus, pasakodama daug apie muzikos akademiją, apie savo 
mokslą, apie mokytojus ir metodas. Onutė palikdavo tuomet tyli 
ir liūdna, o tėvas meilingai glostydavo jos ranką.

_ v ___

— Žinau, vaikeli, tau irgi reiktų ten būti. Tavo balsas se
nai jau reikalingas ne tokio mokslo, kokio aš tau galiu duoti. 
Bet ką padarysi, Onute, nėra iš ko.

— Onutės balsą reikia išlavinti, — karštai tarė Marija 
Liuiza. — Nuodėmė būtų apleisti tą gražią dovaną. Ar tamsta 
žinai, kad ji galėtų palikti garsia dainininke?

9
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— — Visa tai ar panašų dalyką aš jau esu pergyvenęs — 
tarė tyliai vargonininkas, lyg pats sau. — Buvo jaunikaitis —- 
jo siela gyveno tonuose — viskas virsdavo jam garsu ir rit
mu — ir jis buvo ištikimas savo dailei ir darbštus — bet ne
buvo iš ko, ir tuomet jau nebuvo — ir jis liko mokytoju, kad 
būtų kas valgyti...

— Tėveli — gerinos Onutė — užmiršk senas istorijas! 
Žiūrėk, juk ir taip gražu. Mes turime kits kitą ir savo muziką ir 
aš visados būsiu su jumis. Žinai ką, tėveli? Kad jau turime čia 
akademikę, ištraukime didįjį portfelį su tavo jaunystės darbais 
ir paklausykime, ką ji pasakys.

Tuojau pat atvilko ji didelį portfelį, pilną švariai parašy
tų natų. Buvo ten keturių balsų vyrų choras, menuetas fleitai 
ir pianui, storas rankraštis, kurį vargonininkas liūdnai padėjo į 
šalį — nepabaigtos mišios — buvo trumpų motivų, trumpų min
čių, greitomis surašytų, kurias Marija Liuiza tuojau ėmė žiūrėti. 
Onutė tuo tarpu suieškojo pageltusį lapą ir parodžius jį tė
vui, tarė:

— Eikim, aš tai vėl padainuosiu. Mamai tai labai patinka.
Čirškios seno piano stygosv kukliai pradėjo. Tyliai^ lyg iš 

tolo, įsimaišė žmogaus balsas. Švelniai supavos saldi daina ■— 
skriejo augštyn, skriejo žemyn, ir nuskambėjo, lyg sapnas.

Gili tyla — tyla po geros muzikos, gražesnė už patį nuo- 
tikį. Marija Liuiza sėdėjo sudėjus rankas, beveik nedrįsdama 
kvėpuoti. Ašaros žibėjo jos akyse.

Vargonininkas prabilo.
— Pirm trisdešimties metų...
Tuomet Marija Liuiza atgijo. Pašokus iš vietos, puolė ant 

kaklo nusiminusiam vargonininkui ir šaukė verkdama ir juok- 
damos:

— Lopšinė! Konkursinė daina! O Lili Lehman, mes jau 
turime ją!

Ji tartum iš proto išėjo ir ponia vargonininkienė susirūpinus 
nubėgo vaistų. Galų gale paaiškėjo, nors ir nevisai, bet vis dėlto 
šiaip taip suprantamai, koks čia ryšys su lopšine ir kad ji tą 
pageltusį lapelį tu.č tuojau turinti siųsti poniai Lili Lehman. 
Vargonininkas kratė galvą.

— Tuomet, pirm trisdešimties metų, niekas jos nenorėjo 
priimti.

Bet Marija Liuiza džiaugsmu spindėdama nuėjo namo su 
savo turtu ir dar tą patį vakarą Tannerhofo bernas gavo nešti 
į paštą storą apdraustą laišką.

Prasidėjo neramus laukimo laikas. Vargonininkienė erzino, 
kad vyrui «tas dalykas nėmaž nerūpįs». Abi mergaiti šnibždėjos,, 
kaldamos paslaptingus planus.
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Pagalios atėjo valanda, kurioje Marija Liuiza sukėlė di- 
deliausio Tannerhofo svečių ir visų jo dvi ir keturkojų gyven
tojų pasipiktinimo, kai ji linksmai dainuodama nudundėjo že
myn sanatorijos laiptais ir mastaguodama popierium, bėgo kai
mo gatve, baidydama antis, vištas, žąsis ir taikias avis ir py
kindama šunis.

Vargonininkienei, kuri kaip tik daigstė Saločius, ji nelei
do nusimazgoti rankas, bet įtraukus ją į vidų, kur tėvas ir duk
tė sėdėjo pas pianą, ėmė skaityti:

«Mano mieloji, tamsta patiekei man didelio džiaugsmo at
siųsdama vargonininko lopšinę. Tai yra tikras dailės veikalas 
turiniu ir forma. Padainuosiu ją netrukus per muzikos šventę 
Zalcburge ir ji paliks mano programoje per visą mano šio se
zono artistinę kelionę. Jau nusiunčiau ją vienam leidėjui, kurs 
ją atspausdins. Daina turi pragarsėti. įdedu čekį tūkstančiui 
kronų. Iš to, ką tamsta rašai apie kompozitoriaus dukterį, ga
lima spėti, esant čia gražų talentą. Pasirūpinsiu, kad ji gautų 
stipendiją į akademiją ir norėčiau — jei mūsų spėliojimai pa
sirodys teisingi — pati lavinti ją. Liepos gale viliuos susitikti 
su tamsta Münchene».

Vargonininkas sudėjo rankas, mergaiti puolė viena kitai į 
glėbį. O vargonininkienė braukterėjo sau su rankomis per akis 
ir nusimurzino juodai — ir iškilmingas susijaudinimas pavirto 
linksmu juoku

Dar vieną laišką išsitraukė iš kišenės Marija Liuiza. Jos 
tėvas maloniausiais žodžiais kreipdamasis į Onutės tėvus, kvie
tė ją apsigyventi pas jį visam studijų laikui ir tuo būdu išpil
dyti jo senai turimą troškimą duoti savo dukteriai meilią draugę

* **
Obercelio stotyje stovėjo judrus mažas žmonių būrelis. 

Kresnoji vargonininkienė nesiliovė glamonėjusi savo dukrelę, 
vis sąžiningai taisydama jos nusmauktą užpakalin skrybėlę. Lie
knas ir rimtas su savo juodu švarku stovėjo vargonininkas ir 
jo meilios akys tartum žiūrėjo į laimingą tolybę. Daktaras Ho- 
fer’is, bakšterėjęs juokdamasis savo pacientei per petį, paklausė:

- Na ar ponas tėvas bus patenkintas? .
— Kur ne — atsakė Marija Liuiza. — Nuo šio laiko im- 

, siu mokytis virti ir siūti jam guzikus.
— Bet mano pirmojoje koncertinėje kelionėje lydėsi mane, 

kaipo pianistė — pertraukė ją Onutė.
Greitasis traukinys atūžė ir sustojęs vienai minutei, vėl nu

šniokštė tolyn. Du jaunu, pilnu vilties asmeniu linksmai va Javo 
į savo tikslą.

Vokiškai parašė Klara Hepner.

11



Po kryžium
Buvo vėlus ankstybo rudens vakaras. Mėnulis savo leng

vute balzgana šviesa nušvietė nykius sodžiaus griuvėsius ir tarp 
jų stovinti seną kryžių, kuris išrodė lyg sukumpęs senelis.

Po kryžium klūpojo jaunutė mergaitė. Mėnulio šviesoje 
aiškiai buvo matyt jos išbalęs pilnas skausmo veidelis ir žydrios 
ašarotos akys, pakeltos į Atpirkėjo kančią. Rankas laikė sti
priai sunėrus ant krūtinės, rodos, norėdama nuslopinti tą baisų 
skausmą taip drąskantį jos jauną širdelę, o tyros, kaip perlai, 
ašaros riedėjo per skruostus ir biro šaltojon žemelėm

Dažnai mergaitė ateidavo po tuo kryžium pasimelsti; jį 
žolynais apkaišyti. Atmena ji, kaip paskutinį kartą prieš išva
žiuosiant miestan į gimnazija, jį aplankė. Tuomet ji buvo links
ma, laiminga tėvelių mylima dukrelė. Tuomet jai pasaulis iš
rodė toks gražus, vien džiaugsmo pilnas. Nepažinojo ji nei 
skausmo nei vargo.

Išvažiavus miestan, kilo didysis pasaulio karas ir mergaitė 
su visa gimnazija išvažiavo į plačiąją Rusiją. Ir kiek ten var
go praleido, kiek ašarų išliejo toje svetimoje šalyje. Pasilgo 
tėvelių ir gimtinės, o mintys, kas ten daros, visuomet ją kankino. 
Laukė ateinant tos laimingos dienelės, kuomet vėl galės grįžti 
Lietuvon, pasimatyti su savaisiais. Kartais mergaitei išrūdyda
vo, kad niekuomet jau negalės iš čia išvažiuoti, r niekuomet 
jau nematys nei gimtinės, nei tėvelių.

Po trijų metų laukimo ir ilgesio, prašvito betgi jai laimės 
saulutė: ji grįžo Lietuvon. Greitai atsidūrė gimtajame sodžiuj. 
Bet čia... vietoj gražios sodybos riogsojo niūrūs griuvėsiai. 
Nei tėvelio nei močiutės jau nerado. Tėvelis mirė vokiečių 
nelaisvėj, o močiutę dar tik prieš kelias dieneles buvo užkasę 
augštajam kalnely. Laukė, ilgėjos vargšės dūkrelės, ir užbaigė 
amželį jos belaukdama.

Nieko čia neliko, viskas buvo išgriauta, išblaškyta, tik 
vienas kryžius tebestovėjo niekeno nepaliestas savo vietoje. 
Mergaitei jis išrodė toks brangus, toks malonus. Jis matė jos 
laimingas kūdikystės dieneles, girdėjo jos dėkavones ir prašy
mo maldas, kuomet ateidavo Augščiausiajam pasimelsti. Ir da
bar atėjo pas jį pasiskusti, suraminimo ieškoti. O jis klausės 
tų skundų ir galvą nulenkęs žiūrėjo į mergaitę.

Jos lūpos šnabždėjo maldos žodžius, o grakštus liemenėlis 
palengva linko į kryžių. Stipriai prisiglaudė prie jo, ir liesutė
mis savo rankomis apkabino sutręšusi kryžiaus liemenį, ir pri-

v
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spaudė skausmu degančia krūtinę prie šalto medžio. Ir gera ir 
ramu pasidarė mergaitei, nejautė nei rūpesčio, nei šalčio...

Patekėjusi saulutė nuostabiai žiūrėjo pamačius po kryžium 
klūpančią mergaitę. Ji dar tebebuvo prisiglaudus prie seno 
kryžiaus liemens, o išbalęs veidas ramiai šypsojosi.., Šypsojosi mer
gaitė, po tiek vargo ir ilgesio vėl tėvelius pamačius... 
Jurbarkas, 1923 m, rugsėjo 18- V i T i d i a n a.

Žvaigždutė...
* ■ ■

Jūra ūžia... putoja... daužos... blaškos... Bangos smarkiai 
pliauška... viena su kita lenktynių eina... Vėjas staugdamas su
kas pašėlusiam sūkury...

Plaukiu... Kovoju su šėlstančia jūra ... su bangomis... O 
jos taip stengias mane apgalėti... susitarusios kartu su vėju 
blaško laivelį, nori jį paimti savo globon ir nešt, kur joms 
patinka...

Kovot baisu... Aplinkui tegirdėt tik vėjo staugimas ir ne
laimingųjų šauskmai... Viską supa pilka migla... Taip sunku pro 
ją kelias įžiūrėti, nes ji tokia pilka, pilka... ,

Bangos kas kart smarkiau puola laivelį... Vėjas verčia vi
sai ant šono... Baimė pradeda imti... Jėgos ima silpnėti... Nejau 
reikės žūti toje šaltoje įnirtusioje jūroje!.. Ir taip baisu ir baugu...

Staiga kažin kas sužimba, nušvinta... Nustembu... Tarp 
miglų augštai žiba šviesi žvaigždutė... vJi aiškiai nušviečia nera
mų jūros paviršių ir nykią pilkumą... Širdis suplastėjo iš džiaug
smo... Rankos stipriau pradėjo valdyti irklą... Jūra šėlsta smar
kiau ir smarkiau...

Vėjas staugdamas baisiai blaškos... Bet man jau nebaugu .. 
širdis smarkiai muša iš džiaugsmo...

Plaukiu... kovoju... o žvaigždutė viršuj taip gražiaį spindi... 
Jurbarkas 1923—IV -23. V i r i d i a n a.

Apie elgimąsi.
‘ (Tęsinys). '

Taktas.
Tonų karalystėje labai svarbus dalykas yra tempas, tam 

tikras matas, taktas. Taktas saugoja mūsų ausį nuo disonansų ir 
vienija į gražią harmoniją įvairių instrumentų balsus.
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Ir gyvenime širdies taktas, jausmo švelnumas, turi vesti 
mūsų elgesį, visus mūsų darbus, kad niekados neįžeistumėm 
savo artimų ne savo vietoje užgautu tonu.

Kaip pagarba turi nustatyti mūsų elgesį su tais, kurie yra 
vyresni už mus, taip taktas turi mums nurodyti, kaip elgtis su 
lygiais ir žemiau už mus žmonių draugijoje stovinčiais artimais. 
Kas gi yra tas taktas? Niekados nesakyti ir nedaryti nieko, 

• kas kitus galėtų skaudžiai užgauti. Tūkstančiai kasdienių atsi
tikimų turi mus mokyti iš mažų dienų švelniai tai suprasti ir 
atjausti, kad tas supratimas įeitų j mūsų kraują ir niekados ne
apviltų, nes tai yra kvintesencija to, ką * vadiname gražiu elge
siu dorine prasme.

Kitiems padėti, kitiems gera daryti, ne tik socialiai besi
darbuojant ir ne tik pinigais — pinigais kaip tik mažiausiai — 
bet veikliai mylint ir atjaučiant, gera daryti dvasiškai, 
gailintis, tausojant, valdant savo nekantrumą,* nusileidžiant, bet 
ypač šviečiant saulėtu meilumu asmeniniuose kasdieniuose san
tykiuose tiek su savo artimiausiais žmonėmis, tiek su tolimiau
siais — tai vadinas tiekti tikros ir apčiumpamos laimės ir tai 
vadinas taip pat būti tikrai taktingas. Keli pavyzdžiai paaiš
kins, kas čia manoma.

Jaunos mergelės mėgsta rodyti draugėms ir pažįstamoms 
savo papuošalus, parėdus ir visokius degančius niekniekius. Jei 
rodoma toms, kurios taip pat turi ko parodyti, nieko prieš tai 
negalima pasakyti, nes juk ir kitiems malonu pasižiūrėti į visus 
tuos gražumėlius ir jie taip pat mėgsta pasigirti savo turtais. 
Bet jei tų žiūrėtojų tarpe yra tokia, kuri nebūdama turtinga 
ar neturėdama mylinčių giminių, negali pastatyti prieš tuos bliz
gučius jokio lygios vertės daikto, kaip jūs manote, ką ji jaučia? 
Jei tai yra žemesnės rūšies asmuo, pabus joje pavydas ir ne
apykanta; jei tai yra kilnus charakteris, ji krimsis tyliai ir liū
desys vis dar ją tebęgrauš, kai jos laimingesnės draugės jau 
seniai bus užmiršusios savo tuštybės triumfą.

Todėl taktinga mergaitė gerai pagalvos prieš pasirodymą 
turtingesnė už kitas, o jei padarys tai nepamąsčius, bent steng
sis tuojau pat iškelti aikštėn ir pagirti ką nors toje mažiau ap
dovanotojoje draugėje: ar kokią skoningą apdaro smulkmeną, 
ar kūno, o geriau dvasios, ypatybę. Nes niekados kiti neturi 
jausti, kad norime pasikelti augščiau už juos, kad laikome juos 
mažos vertės žmonėmis.

Iš to aišku, kad negalima girtis savo gražiais daiktais tar
nams ir visokios rūšies darbininkams. Taip darydami, netik 
žadiname godumą ir giliname socialius priešingumus, bet tiesiog 
nusidedame artimo meilei. Kad moters būtų seniau apie tai 
daugiau mąsčiusios, luomų neapykanta nebūtų tapusi tokia 
įniršusi ir nebūtų taip smarkiai pasireiškusi.
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Girimasis ir didžiavimasis tikromis ar pramanytomis savo 
asmens, savo apdaro, namo ir t. t. viršenybėmis yra visados 
neišsilavinimo ženklas ir žmogus vis per nauja gauni4 stebėtis, 
kad tai taip dažnai atsitinka ir net tokių žmonių tarpe, kurie, 
rodos, turėtų teisės vadintis gerai užauklėtais. Tai nepažabota 
savimeilė kerta jiems tokius šposus ir taip juos akina, kad jie 
nemato savyje to, kas kiekviename kitame žmoguje juos stumte 
stumtų šalin. Deja, šiandien devynios dešimtosios dalys visuo
menės santykių remias tuo prasižengimu. «Žiūrėkit, ką aš tu
riu, kaip man tai pristovi, kaip gerai tai moku, kaip patinku 
kitiem» — j tai suvedama galų gale visa, kas kalbama ir kuo 
puikinamasi. Ir greta to nuolatinis piktas, paniekos pilnas kal
bėjimas apie kitus, o dažnai ir skaudus durstymas čia pat esa
mųjų. Argi jau niekas nebeatsimena senų žodžių: «Ko nenori, 
kad tau darytų»...? Ir kur čia dingsta taktas, širdies gerumas, 
meilė?

Kad būtumėm mažiau įsimylėję savo aš, mūsų akys aiš
kiau matytų artimų dvasios vargą ir mokėtumėm geriau ir sėk
mingiau jiems padėti. Štai pav. į didesnę,vgerai kits kitą pa
žįstančią draugiją, ateina svetimas asmuo. Žinoma, jam nejauku, 
baugu, jo dvasia riečias ir stingsta Aplinkui visi linksmai 
plepa, juokai ir smailūs žodeliai lakioja skersai išilgai, tik nau
joji viešnia sėdi, kaip nebylė arba vienu žodžiu teatsakinėja į 
kreipiamus į ją klausimus. «Varnelė» —šnibžda kai kurie, ty
lomis juokdamies. Naujoji gerai supranta, iš ko. Bet štai įei
na kaž kas — man rodos, namų šaimininkė arba jos duktė — ir 
atsisėdus šalia atskydojo padaro, meiliai klausinėja ją apie san
tykius namie, apie gyvenimą svetur, įtraukia į bendrą šneką, ir 
žiūrėk, vargšė beatsileidžianti, bepasirodanti išmintinga ir gera, 
net įdomi. Čia pagalba atėjo kaip tik laiku. Ir iškur? Iš vie
no vienintelio žmogaus takto ir širdies šilumos.

Kaip dažnai kyla šeimynoje ir pažįstamų tarpe, dėl men
kų priežasčių, visų labai sunkiai jaučiamas susierzinimas ir ne
santaika. Jei tuomet yra ten švelnus, taktingas žmogus, tai jis 
mokės rasti tinkamą žodį, kurs malšindamas, lygindamas arba 
bent kreipdamas kiton pusėn, palengvina visų širdis. Ir tokia 
pagalba yra dažnai daug vertesnė ir parodo daugiau meilės už 
kokią nors materialę pašalpą.

Arba sėdi tarp mūsų kas nors sužeista siela, netekęs 
brangaus asmens ar patyręs kitokį sunkų skausmą. Kitas, ne
pamąstęs, sako ką nors, kas užgauna sopamą vietą. Sergančiai 
šiėlai rodos tuomet, lyg tartum braukiama per ją su karšta ge
ležim. Čia reikia tuojau numalšinti sopulį, ’tik ne taip nemi
triai, kad prie skausmo prisidėtų dar ir gėdą, bet meilingai ir 
atsargiai, minkštomis, švelniomis rankomis. Žinoma, ne visados 
yra lengva rasti tinkamas žodis, bet meilė yra aiškiaregė ir
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gudri, jai pasiseka. Meilės, visados ir visur meilės reikia, no 
rint gera daryti artimiems. Net ir tylus rankos spustelėjimas, 
širdingas žvilgterėjimas . gali veikti, lyg balsamas. Tik pirmų 
pirmiausia stumkime nuo savęs šalin egoizmą, nes jis yra ar
šiausia meilės neprietelis.

Jžulumas, smalsumas, troškimas sensacijos — visa tai yra 
nuodėmės prieš taktą. Kad kas mus ir labai interesuoja, ne
privalome kištis neprašomi. Lygiai negražu puldinėti prie lan
go, prie durų, žiūrėti kiekvieno naujo nuotikio. Niekados 
smalsiai neklausinėkime, nekvoškime, niekados nepuskime nau
jienų, niekados nedarykime spektaklio iš kitų džiaugsmo ar skaus
mo. Reikia mokėti tylėti tam tikroje valandoje, reikia mokėti 
veizdėti pro šalį, kai kitam būtų skaudu turėti žiūrėtoją, reikia 
mokėti pastebėti, kada esame nereikalingi ir privalome išeiti. 
Ir taip reikia elgtis net su geriausiais prietėliais ir artimiausiais 
giminėmis nemanant, kad ten tai jau turime teisės būti visados. 
Niekas taip giliai nesuriša žmonių su kits kitu, kaip - švelnumas 
tokiuose dalykuose.

Žemiau už mus-stovintiems ir mūsų priklausantiems žmo
nėms parodome taktą tuo, kad kiek begalėdami mažiausiai lei
džiame juos tai pajusti. Privalome būti jiems ligiai tokie pat 
mandagūs ir meilūs, kaip ir sau lygiems. Tyčiomis statau man
dagumą pirmoje vietoje, nes tuo atžvilgiu jautrumas yra kaip 
tik labai didelis. Iš tikro, jei žmogus, kurį žinome mokant 
gražaus elgįmos formas, nelaiko tų formų su žemesniais už sa
ve, tai jis tuo begalo užgauna. «Del manęs, mat, neverta vargti» — 
tas dūris smenga giliai. Taip elgdamasis žmogus pats save že
mina. Mokytojui įduoti honorarą be konverto, gal dar liepti 
jam duoti grąžos, auklėtojų neprašyti prie svečių ir kitokių 
pramogų, už stalo išskirti neturtingesnius gentis ir taip toliau yra 
netaktas, kurs niekados nepasilieka tame, į ką yra taikinamas, 
bet krinta atgal ant to, kas jį padarė.

Duodami ką nors, turime visados taip duoti, kad kitas 
manytų mus darant tai savo pačių džiaugsmui. Niekados ne- 
davinėkime taip, tartum tai būtų išmalda. Daugelis žmonių ne
moka davinėti dovanų net ir sau lygiems. Ir paskui jiems ne
malonu, kad jų dovana nedžiugina. Bet ar jie pasistengė su 
meile pamąstyti, kuo labiausiai būtų galėję pradžiuginti ir ar 
paskui jie savo dovaną meiliai įdėjo į artimo ranką? Menkiau- 
sis mažmožis, duotas tuo būdu, teikia daugiau džiaugsmo už 
brangiausią dovaną.

Nemokėjimas elgtis draugijoje, nedrąsa, drova yra taip 
pat sielos vargai, kurie kreipias į mūsų švelnumą. Mes priva
lome tai tuojau pamatyti ir turėti priruošę širdį ir rankas gel
bėti. Kokių stebuklų padaro geras žodis tinkamu laiku! Iš 
tikro, čia yra didesnis gailestingas darbas negu tvarstymas kūno
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žaizdų. Kaip kartais trokšta žmogaus siela supratimo, padrąsi- 
nimo, paguodos, bet nedrįsta nieko pasakyti, net ir nemoka iš
reikšti. Švelni širdis jaučia tai, regi, ir pasisėmus iš meilės 
šaltinio, girdo kenčiantįjį. Ar yra geresnis darbas?

Tuo būdu taktas turi įvairiausių ir gražiausių uždavinių 
šiame gyvenime, o ypač moteriškės taktas. Juk jos vyriausioji 
pareiga yra pirmiausia taikinti, malšinti, gydyti, lygiai ir ši mū
sų būvį gražinti bei saule nušviesti. Todėl mergelės iš pat 
mažens turi, saugoti savo širdis nuo stangios savimeilės, turi 
jas plačiai adaryti gerumui ir stengtis, kad jos atjaustų kiek
vieną pagalbos ieškančio vargo krustelėjimą.

Iš Fanny Techernko — M. Pečkauskaitė.

Paskutinis vakaras.
Viskas sudėta, surengta kelionei... Oi, neramu, neramu! 

Motutė dar šį tą dirbinėja, o aš jau nieko nebegaliu, viskas 
pinasi per vieną, mintys it žaibai lekia viena po kitos. Aš 
vaikščioju arba tikriau slankioju, kaip pasivėlavusiųjų saulės 
spindulių paskutinis šešėlis. Pasiėmiau apsiaustą ir niekam nie
ko nepasakiusi išėjau.

Ėjau nieko negalvodama ir visai nemanydama kur einu. 
Ėjau visais takeliais, kuriais taip mėgdavau vaikštinėti! Lan
kiau tas vieteles, kurios man tiek ramių valandėlių ir gražių 
svajonėlių praeityje teikė. Visur jau liūdna ir tuščia. Man 
lūpos ką tai kalbėjo ir aš supratau, kad jos šnibžda: «Paskuti
nis vakaras!» Taip, tikrai šis vakaras paskutinis! Aš, kuri 
tiek laiko jaučiausi tų ramybės kampelių karalienė, turiu šian
diena juos jau apleisti! Turiu ant visados, ant visados juos 
apleisti! Turiu...

Jei kada ir atblokš čia likimas, tai būsiu tik viešnia! At
silankysiu tik iš tolo pažiūrėti savo svajonių sosto, kurios bus ar
ba apleistos ir tuščios, arba rasiu jame kitą valdovę, kuri ilsė
sis buvusioje mano pilyje!

Dabar mane kalbina paukštytės, manimi žaidžia mažytės 
gėlelės, medelio šakužės stengiasi pridengti mano akis nuo 
kaitriųjų saulės spindulėlių, man čia viskas artima, viskas 
miela, čia manęs viskas laukia ir aš visko ilgiuosi! Kaip gi bus 
po metų, po kelių?... Kam tada čiulbės paukštelės, ką džiugins 
gėlelės, ką erzins spindulėliai?...

Gal čia, kaip išgriautoje šventovėje, naktį rinksis laumės* 
gal rasų karolius» ant sidabrinių voratinklių varstys ir jais pasi
puošusios šoks, dainuos?...
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Taip, tegul pasirenka laumės sau tą vietelę! Tegu jos sau- 
goja tą mano sielos šventovę, kurioje aš tiek laimės ir skaus
mo paslėpusi palieku!... Teneišduodie gėlelės tų paslapčių, ku
rios mano mažoje viešpatijoje įvyko!

Aš viską čia palaidojau, ir noriu, kad tame kapyne būtų 
ramybė ir amžinoji tyla. Noriu, kad visi pagerbtų tai, kas man 
taip neapsakomai šventa buvo!... Ir aš tuomet būčiau rami.

Bet jei vėl atskrydusi į tą kampelį rasčiau žiaurųjų žmo
nių pėdsakus, jei rasčiau nuskintas gėleles, pakirstus medelius, 
išdraskytus paukštelių giesmininkų lizdelius, tuomet iš mano 
visad tylučių lūpų išsiveržtų skausmas, iš akių paplūstų ašaros 
ir vargiai kas beįstengtų mane nuraminti!...

N u truk u s i Styga.
Kaunas. «Saulė» 1923-X-10.

' * * '■
*

Jei mirties sparnai galingi
Mane jauną nūn palies,
Ir šešėliai paslaptingi
J mane rankas išties,—

—Kad įstengčiau tad praverti 
Akis spaudžiamas mirties 
Ir į kryžių jas pakelti— 
Pasisemt daugiau vilties!...

Joniškis, 1923-11-13. Nutrūkusi Styga.

Jėzaus Teresė.
(Tęsinys) (

Dvasinio gyvenimo mokytoja
Teresės maldingumo laipsniai.

Kai dėl Teresės mokomojo maldingumo laipsnių, tai galėtum 
mėgint jos mistinį su Dievu susijungimą griežtai skirt nuo pa
prasto maldos gyvenimo. Kai kurio skirtumo ir tikrai esama, būtent 
kai tą jos atsiektą, betgi, apskritai ėmus, retai užeinamą misti
nės gyvatos atbaigtą laipsnį lygintum su tuo kiekvienam 
krikščioniui privalomu žemiausiu laipsniu; betgi šis skirtumas 
bus tiktai laipsnio skirtumas, o ne iš esmės. Nes religija ir 
malda eina drauge kaip augalas ir žiedas; malda yra Dievo tu
rėjimo išreiškimas — žinoma labai įvairiais laipsniais; tačiau 
visada taip, jog ir tokia giliai mistinga siela, kaip šv. Teresė, 
visada ištikimai praktikavo ir, taip tariant, žemesniuosius maldos 
būdus, nuo kurių ji nesijautė esanti laisva savo augštesnių mal
dos malonių dėliai. Tai ypač galioja apie prašomąją maldą ir
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visas lūpų maldos rūšis Bažnyčios dvasia ir prasme, kurią kvi- 
jetistinė pažiūra klaidingai laiko per netobulybę. Gana tik 
žvilgtelį į Teresės raštus, kad žinotum, kaip šventosios manyta 
apie šį dalyką, ir kokios jos praktikos turėta.

Priešais Teresės kvijetinistinius palinkimus šiuo atžvilgiu 
kalba jau tas aiškus faktas, jog ji visose savo įstaigose užleido 
įžymios vietos bendrai pareiginei maldai: ne tiktai reformuotieji 
karmelitai, bet taip pat ir karmelitės turi gręžtai liturgišką mal
dos chorą. Karmelitas Juozapas nuo Šventosios Dvasios, kuris nuo
lat atsišaukia j šventąją Teresę, plačiai pagrindžia tezę, jog 
komtemplacija būtų įtariama, jei ji užkirstų kelią atlikt pareigi
nes lūpų maldas. Nesuprasti atskiri šventosios išsireiškimai apie 
«sielos jėgų suvaržymą», kai aukštesnio meditacinio gyvenimo 
pradžioj jos pažiūros dar svyravo, — tie išsireiškimai doru būdu 
negali būt išaiškinti kvijetizmo prasme, bet juos reikia imti są
ryšy su visa jos evolucija ir su jos faktina pratyba. Ji, rods, 
rašo: «Rimties ar susitelkimo malda teikia sielai gilaus laimes 
bei jos pajėgų rimties jausmo, pripildo ją tyra ramybe ir išpila 
ant jos tobuliausio patenkinimo ir saldžiausio džiaugsmo. Ka
dangi siela dar nėra ragavusi nieko aukštesnio, tai. ji mano, jog 
jai jau ir nebelieka nieko daugiau norėt ir ji su Petru mielu 
noru prašytų leisti čia jai pasistatydinti palapines». Prie to ji 
šį sielos būvį lygina su kibirkštėle, kuri užgęsta užmetus ant 
jos didelį malkpagalj, ko dėliai reikią su Dievu santykiauti ne 
smarkiomis įtampomis, bet paliekant išmintingoj rimty.

Betgi čia pat ji įsakmiai priduria, «jog šiame pirmutinian.e 
susitelkime ir rimty sielos pajėgos nesustabdo savo natūrinio 
veikimo»; netgi dar daugiau: «Čia neprivaloma visai pamest 
protinio apmąstymo ir privalu laikas nuo laiko, jei siela junta 
tokį reikalą, atlikt lūpų maldas, kiek tai įgalima».

Taigi, nors lūpų malda, principingai imant, yra visai 
teisėta, ir netgi būtina, tai vis dėlto palieka, jog esama ir aug- 
štesnio meldimosi, atsiliekamo be žodžių. Teresė, tatai ir yra 
puiki šios vidaus maldos mokytoja.

Be vidaus maldos nesti jokios aukštesnės religinės gyvatos, 
t. y., mistinės gyvatos, ir rods, pirmiausia pavidale apmąstan- 
čios (medituojančios) maldos, kurioje protas ir valia susijungę 
atsikreipia į Dievo dalykus, taip jog pažinimas žengia į meilę. 
Proto veikimas apmąstyme , neprivalo būt nustumtas į šalį; 
bet palieka svarbus patarimas, kurį Teresė duoda ypač teolo
giškai išlavintiems: «Mokslas tikrai jiems labai patarnauja prieš 
ir po; tačiau, mano manymu, šios maldos metu jis tik labai 
maža naudingas ir netgi gali valiai atimt jos pajėgų». — Di 
džiausiąs dalykas palieka «meilė ir nuolatinis aukojimas už k tų 
gerovę ir vien dėl Dievo». Kai dėl apmąstymo dalyko, tai 
Teresė atiduodavo pirmeną Jėzaus gyvenimui, atvirkščiai, kaip
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klaidingas kvijetizmas, kuris atmeta iš viršinį paakinimą laukda
mas tik vidaus įkvapo.

Nuo apmąstymo eina laipsnis į stebėjimą, nuo medita
cijos į kontemplaciją; šioj stebėjimo maldoj, rods, tenka matyt 
esmingą mistinės gyvatos pavidalą. Žmogaus veikimas, pir
miausia diskursivaus proto, čia vis labjau atsitraukia j šalį, o 
sielą vis intensingiau ir betarpiškiau veikia Dievas, tačiau ne
šalindamas ir žmogaus bendradarbiavimo. «Juo siela priren 
giamuoju darbu labjau apsivalo nuo nuodėmės ir aistros, juo ji 
nuolatiniu vidaus ir išorės patyrimu dorybės gyvenime ir mal
dingu dieviškų dalykų apgalvojimu prieina daugiau aiškumo, ' 
juo bus jai lengviau be sunkaus ir įvairiopo minčių kelio, o 
tiktai vien atsimenant Dievą ir jo tobulybę arba iš Dievo ap
turėtas geradarybes, pasiakint į vidingas, džiaugsmingas ir taikin
gas Dievo meilės pratybas ir šiose pratybose pabuvoti ilgesnį 
laiką su dvasios nauda, t.y., papraktikuoti stebimąją maldą».

Norint abiejų maldos būdų skirtumą išreikšt trumpa for
mule, tai galima pasakyt su šventoju Pranciškum Selezu, jog 
Dievo meilės geidimas veda į apmąstymą, o atsiektoji 
meilė veda į stebėjimą. Vidaus maldos pažangą į-kontempla
ciją piešia mums šv. Teresė gražiu palyginimu mūsų sielos su daržu, 
kurį mes turime apsodint daržovėmis ir jį laistyt. «Mano ma
nymu, daržo palaistymą galima atlikt ketveriopai: arba pasise- 
miant vandens dideliu vargu iš šulinio į jį nusileidžiant, arba, 
kaip aš pati dažniau dariau, pasisemdama vandens daugiau ir 
su mažesniu varįu su prie rato pritaisytais samčiais; arba iš upės 
ar upelio atvedant vandens į patį daržą, kas yra dar geriau, 
kadangi tuo būdu žemės daugiau suvilgoma, nereikia taip daž
nai laistyt ir todėl daržininkui reikia padėt mažiau trūso; arba, 
pagaliau, daržo palaistymą atlieka gausingas lytus, būtent, kada 
pats Viešpats be kokių mūsiškės sielos pastangų pagirdo daržą van
deniu».

Pagal tai, žmogaus trūso mažėjimas ir Dievo malonės di
dėjimas eina taip toli, jo'g žmogaus veikimas, tarytum, pašalini
mas, ko iš tikųjų nėra: dvasinis veikimas tik padidinamas ir 
drauge suprastinamas. Teorininkai daug ginčijasi apie kontern- 
placijos akto psichologinę esmę ir apie galimumą atskirt «įgytąjį» 
ir «įpiltąjį» stebėjimą. Kaip su tuo bebūtų, Teresė, išeidama 
ir paminėtojo vaizdo, ima ketvertą konternplacinės mal
dos laipsnių; tai ji išveda ir savo gyvenimo aprašyme (11-21 
skyriai), ir «Kely į tobulybę» (28—-31 skyriai): susitelkimo 
malda, r i m t i e s malda, ekstazės malda, susijungimo, arba 
mistinių susituoktuvių malda.

Negalima trumpais žodžiais išreikšt šie visi skirtumai: tam 
reikėtų pakartoti pačios šventosios žodžiai, ko tačiau čia pada
ryt negalima dėl vietos trukumo. Taip pat reikėtų paminėt,

i
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jog ir pati Teresė tuos laipsnius nevisada vienodai ėmė arba juos 
žymėjo; jos mistikos atbaigiamajame veikale «Sielos pilis», ku
riame ji pilies paveikslu per įvairius jos «kambarius» nori vesti 
sielą vis arčiau prie centrinio punkto, prie Dievo, ji suskai
čiuoja tokius laipsnius. Pirmieji trejetas «kambarių» yra priren
giamieji kontemplacinio gyvenimo laipsniai: savęs ir Dievo pa
žinimas, nuo nuodėmės ir pasaulio atsirisimas, sielos per maldą 
apsivalymas ir susitvarkymas. Tiktai ketvirtame «kambary» 
įžengiama į kontemplacijos sritį ir pirmiausia į r imties maldą. 
Si maldą yra «gili taika, tobula visų jėgų rimtis, į kurią įžen
gia siela; arba, geriau pasakius, Viešpats savo čia buvimu tei
kia sielai šią rimtį, šią ramybę. Tiktai ji nematoma nei kūno, 
nei sielos akimis.» Penktajame «kambary» prasideda susijun
gimo malda, ir, būtent, jos pirmuoju laipsniu, tuo tarpu kai 
šeštajame «kambary» įvyksta dvasinis sus i žadėjimas, o septin
tajame, pagaliau, kaipo atbaigimas — dvasinis susituokimas. 
Prie to pažymėtina, jog šeštajame kambary kalbame apie ek
stazes, tačiau nepriskiriant jų prie atbaigiamojo laipsnio; paskui 
eina nužemintas įspėjimas: «Tačiau nereikia manyti, jog po 
šios augštos malonės siela yra tiek tikra dėl savo išganymo, 
jog ji jau nebegali nupulti. Aš nenoriu būti taip suprasta. 
Visur, kur aš sakau, jog siela yra užsitikrinusi, aš turiu galvoj 
tik tą laiką, kuomet ji lyg eina drauge Viešpaties rankos vedama».

Prieg tam visas šis maldos laipsnių sisteminimas yra kiek 
svyruojąs ir subjektivus ir reikia manyti, jog Teresė ėmėsi jo 
tik tam, kad galėtų aiškiau išreikšti savo įvairias mistines bū
senas ir patyrimus. Neprivaloma taip pat nutylėt, jog atskiros ant jų 
pastatytos teorijos sutiko prieštaravimo Bažnyčios sferose; taip 
antai, ir Teresės nuodėmklausio Tėvo Alvarez’o S. J. «rimties 
maldos» palaikymas susilaukė kaip tik jo ordeno draugų gyvos 
kritikos. Tatai mėgintam laipsniavimui neseka duot per daug 
didelės reikšmės. Šiaip ar taip, visuose Teresės išsitarimuose 
apie Unio mystica (mištinį susijungimą) nėra nieko, kas galėtų 
paremt kvijetistinius jvaizdus apie kontemplacijos gyvenimo at
baigiamąjį laipsnį. Mūsų šventoji įsakmiai pripažįsta šiame gyveni
me pasiekiamo su Dievu susijungimo atbaigimo relativumą, ką ge
riausia darbu įrodo ir jos gilus nusižeminimas. Ji rašo: «Vos iš
drįsti pakelt į dangų akis prašyt gailingumo, tačiau lyg ant šio 
skausmo pagrindo randi kai kurios rimties ir džiaugsmingumo».

Kitoj pusėj Teresė nestinga ir mistinės gyvatos paguodos. 
«Čia žemėj», rašo šventoji, «mes dar keliaujame ir dar iriamės 
jūrėmis; bet sieloms, kurios maldos keliais skuba į dangaus tė
vynę, Viešpats kai kada teikia ir ramybės protarpių. Matyda
mas jas prikamuotas nuovargio, jis išpila ant jų tyros ramybės 
ir duoda joms paragaut dangaus gyventojų palaimos. Jis nori 
joms duoti brangų savo meilės laidą ir tuo atgaivint jų viltį
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amžinai sotintis kuomet nors iš saldybės versmės, kurios čia jos
- galėjo ragaut tik trumpą akimirkj». «Tai yra poilsis keleivio, - 

kuris, jau beveik pasiekęs savo tikslą, gali truputį stabtelt, kad 
atsikvėptą ir paskui savo kelią keliautų nauju pasiryžimu».

Prie anos paguodos eina ir kai kurie nepaprastieji 
mistinės gyvatos fenomenai, iškylą augščiau už paprastos reli
ginės gyvatos pasireiškimo pavidalus, ir kuriais buvo ypatingai 
apstus šv. Teresės su Dievu santykiavimas. Čia pirmoj vietoj 
eina ekstazė, t. y., toji būsena, kurioj pajautų veikimas 
yra visai arba visai pasiliovęs, o taip pat ir dvasios jėgų veik
smai rodosi daugiau ar mažiau suvaržyti, tuo tarpu kai iš tikrų
jų dvasinės pajėgos yra susitelkusios ir pakilusios, kontempla-' 
tingas veikimas yra atpainėjęs ir sustiprėjęs. — Toliau paminė
tos vizijos ir r e v e 1 i n a c i j o s (privatūs apsireiškimai), 
pagaliau įvairios mistinio kentėjimo rūšys ir tolygūs 
reiškiniai.

Peržvelgiant sąryšy įvairius šv. Teresės išsitarimus apie 
gausingus laiko bėgy jai tekusius nepaprastus šios rūšies malo
nės parodymus, negali abejoti, jog jos įkainojimu šie fenomenai 
yra tik antraeilės reikšmės pripuolamieji, mistinio gyvenimo rei
škiniai. Šiuo atžvilgiu yra labai pažyminga, jog šie nuostabūs 
dalykai buvo vis retesni didėjant šventosios amžiaus metams, 
t y., bręstant ir tobulėjant jos dvasiai: tai yra daugiau padrą
sinimai dvasios gyvatą pradedantiems, ne kaip būtini dalykai 
pažengusiems, turintiems, apskritai, daugiau vaikščiot mistinio 
gyvenimo keliais.

Antgamtinio tikėjimo žvilgsniu negalima abejot dėl tokių 
mistinių reiškinių galimumo bei — pagal apystovas — naudin
gumo: atskirais atvejais, žinoma, jų faktingumas seka rimtai ir 
griežtai išmėgint. Jei pačios Teresės įkainojimu visa ši sritis 
tetur šalutinio charakterio, tai šie dalykai netenka kažkaip ypa
tingai vertinti. Taip pat neseka nieku būdu priimti be atodai
ros visa, ką jos įvairūs bijografai pasakoja apie ją stebuklinga 
prieš ir po jos mirties (kaip antai, charismatiniai išgijimai, šir
dies mokslas); Bet jei ir atmesti mažiau patikrintus dalykus, 
tai betgi palieka dar daug tokių dalykų, kurie’išlaiko visokius 
mėginimus ir nesiduoda aiškinami «isterija» — kaip patogiai 
mėgsta išsisukt trumparegiai — visai jau nepaisant to, jog ra
mus šventosios būdas visai šalina liguistų išimties būsenų pri
ėmimą.

Teresė yra tiesiog valdovė ekstazės srity, kurios įvairias 
būsenas ji smulkiai aprašinėja savame «Gyvenime» kaip ir «Sie
los pily». Visos mistikos branduolys Teresei yra tai, jog mal
dingumas nesireiškia nieku kita, kaip tik «daugeliu mylėjimo»; 
ir, gal būt, reiktų pasakyt, jog santrauka visa to, ką ji kuomet 
yra parašiusi, yra tokia: «Ar norite žinot, kas tai yra mylėt
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ir kuri siela turi daugiausia meilės? — Ne ta, kuri ragauja dau
giausia saldybių ir paguodų, bet ta, kuri yra tvirčiausiai pasiry
žus Dievo nebeįžeist ir pildyt Dievo valią, kuri uoliausiai mel
džiasi, kad Jo Sūnus Jėzus Kristus būtų vis labjau mylimas Jr 
išaukštinamas, ir kad Jo Bažnyčia vis labjau plistų žemėje. Si
tai yra tikrosios meilės pažymiai».

Tokio tai mokslo mokytoja yra šv. Teresė. Apie jos šio 
mokslo įtaką naujųjų laikų teologijai bei filosofijai kalbėsime 
kitą kartą. Pagal Mumbanerį.

(Ne galas). Pr. D.

Šventoji Joana Pranciška Šantalienė (de Chantal) — 
Šv. Pranciškaus Salezo dvasios draugė ir bendradarbė.

(Tęsinys)

Salezo draugystėje ir bendradarbiavime.
Pirmasis susitikimas.

Pranciškų Salezą, Genevos vyskupą*), Joana pažino 1604 m. 
kovo 5 d Dižone. Mat, jos tėvas buvo ją vėl pasikvietęs pas 
save ir gyręs jai gavėninius vyskupo pamokslus. Sakoma, jog 
pasimačiusieji Pranciškus ir Joana pažino viens kitą atsiminda
mi savo viziją. Apie pirmąjį su juo pasimatymo akimirkį Jo
ana sakė: «Savo širdies gilumoj aš pavadinau jį šventuoju». 
Ji vis sėsdavosi priešais sakyklą, kad galėtų gerai vylkupą ma
tyt ir girdėt; o jis, savo rėžtu, ją taip pat pastebėjb visų kitų 
moterų tarpe. Svečiuodamasis pas Joanos brolį, Buržo arkivy
skupą Andrių Frėmyot’ą, jis paklausė: «Pasakyk man» tamsta, 
kas tokia yra ši jauna tamsblondinė moteriška našlės drabužiais, 
kuri per pamokslą visuomet sėdi priešais mane ir taip įdėmiai 
klauso tiesos žodžio?»—*

Nuo to laiko Pranciškus su Joana dažnai susitikdavo di
duomenės rateliuose. Joana pradėjo pajusti šiame vyrišky tokį 
pasaulį, kurio ji ilgėdamosi ieškojo. O Pranciškus, savo rėžtu, 
savo ramiu, palengvėl sielas perveriančiu žvilgiu, veikiai pajuto 
čia pasitikęs tokią žmogaus sielą, kuri visai skiriasi nuo pa
prastų vidurinio pobūdžio sielų pasaulio. Įkyrėti — nebuvo jo 
dalykas. Tačiau jis švelniai palietė mažas šios moters silpny
bes. Joana, mat, ir našlaudama kai kuomet mėgo dabą bei pa-

*) Apie Pranciškaus Salezo jaunystės ir studiją metus žiūr. straipsnelį š. m. 
«Ateities» 9-me sąsiuviny.

23



v v

270 Šventoji Joana Pranciška Santalienė (de Chantal) 

puošalus. Vyskupui tai nepatiko, nes tame jis matė vidaus 
neaiškumo, neverto jai kompromiso. Todėl jis jai švelniai pa
stebėdavo: «Madame, ar Tamsta nebebūtum tokia pat, jei ne
būtų šių adatėlių?»—«Madame, ar Tamstos apikaklaitė nebesi
laikytų, jei jos gale stigtų šio mažmožėlio—brilijantinės gilės?» — 
Tai ją pajudino ir ji rodydavosi be papuošalų. '

Pranciškus - rateliuose kalbėdavo nedaug, bet ką tardavo, 
tai tas rodė, jog šis vyras tai yra pats sau pasaulis. O Joana 
vėl buvo vienintelė asmenybė Dižono vidurinės vertės žmone
lių tarpe. Tatai juodviejų sielos pesveikino viena kitą. Bet 
Joanos dvasios vadovas pranciškonas buvo pristatęs prie jos 
kitą dvasinę dukterį, įsakydamas ją nepaliaujamai kontroliuoti, 
kadangi buvo susirūpinęs, jog ponia Santalienė juo gali atsigris- 
ti. Tatai vargšė Joana tik dideliu neramumu kalbėdavos su 
kitais apie savo asmens dalykus, nors, kaip ji pasakojasi, «šven
tas palaimintojo (Pranciškaus) meilingumas mane kvietė , tai da
ryti ir aš iš džiaugsmo nuo to būčiau galėjus numirt». Betgi 
Didžiosios Savaitės trečiadieny Joanos vidaus neįmariymas ir 
nusiminimas pasiekė augščiausio laipsnio; ji nebežinojo, kaip 
išeit iš savo sumišimo ir savo vidaus kančioj prašė savo brolio 
patarpininkaut, kad ji galėtų prieit išsipažinti vyskupui. Taip 
ir įvyko. Pranciškus sėdosi klausyklon, Andrius pastovėjo prie 
durų šalindamas saugotoją, Joana atvėrė šventajam savo sielos 
būseną, kiek tai padaryt jai leido jos skrupulingumas peržen
giant prisiketinimus savam nuodėmklausiui. Poniai Santalienei 
atsitraukus nuo klausyklos, jos sieloj ‘užstojo ramybė ir tikru
mas; ji žinojo ateičiai, jog šis didis žmogus yra jos širdžiai 
prieglauda, ir nuo šios valandos prasidėjo jos kilimas augštyn. 
Tačiau kai artimiausią savaitę ji vėl norėjo kalbėtis su vysku
pu, jis jos nepriėmė: moters labai dažnai turinčios savo nerei
kalingų savybių...

Jis su ja dar susitiko keliaudamas į Etang’o šventvietę ir 
ten jai pasakė: «Madame, Dievas mane ragina patikimai su Ju
mis pasikalbėt. Jo gailingumas suteikė man malonę, jog man, 
kai aš celebruodamas atkreipiu veidą nuo aftoriaus, niekada 
neateina pašalinės mintys. Bet nuo kurio laiko Jūs vis man 
ateinate į akis ne kad mane ^sklaidytumėte, bet kad tampriau 
su Dievu surištumėte. Aš dar nežinau, ka tuo Dievas man

• c 

nori duoti suprasti».
Iš šių žodžių matyt, kaip jis patsai savim nepasitikėjo. 

Sis didis psichologas žinojo, kuriais keliais šliaužia piktenybė, 
žinojo, jog kiekviena draugystė tarp vyro ir moters pigiai ap
dulka, apsineša materijos drumzlėmis; jis, prityręs nuodėmklau
sys ir vyskupas, žinojo, jog dvasiniai draugavimai dažnai bai
giasi kūniniais. Ir jis dar aiškiai neįhiatė, dar mėgino savo mo
tyvų tyrumą, stengėsi įgyt to apžvalgumo ir aiškumo, kurių jis
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visada buvo reikalingas elgesiui ir jis save stebėjo. Ir dar 
daugel metų jis šiuo atžvilgiu save stebėjo. Jis dėlto save 
stebėjo, jog buvo skeptikas žmonėms, kaip tokiems — ir drau
ge svarstė šios aiškiai už vidurinio dydžio asmenų didesnės 
moters sielą visais savo augštų reikalavimų matais. Pagaliau, 
vykdamas iš Dižono, 1604 m, balandžio 26 d. iš vieno viešbu
čio parašė jai tokią kortelę: «Kiekvieną akimirkį aš vis labjau 
įsitikinu tuo, jog Dievas atvedė mane į Jus ir aš jo prašau 
dažnai leisti mums buvoti drauge šventose mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus žaizdose, idant jam tenai paaukotumėm mūsų iš 
jo gautąją gyvybę. Aš pavedu Jus Jūsų šventojo angelo sargo 
globai. Padarykite tą pat su manimi, Jums atsidavusiu Kristu
je. Pranciškus, vyskupas Salezas». Tai buvo pirmutinis iš tų 
laiškų, kurie yra gražiausi viso pasaulio laiškų literatūroj. Apie 
šios korespondencijos dvasią tenka tarti žodelis jau prieš kal
bant apie tolesnių juodviejų santykių raidą.

• *
. f

Salezo ir jo raštų dvasia.
Intimus laiškas tai yra nesudrumstas žmogaus sielos atvaiz

das. Tatai ir Salezo laiškuose apsireiškia visa jo žavinti as
menybė, atbaigtas šventasis atbaigto tauravyrio apdangalu. Jo 
laiškai ponioms Sarmuazienei ir Santalienei, išplaukę is jo 
Dievą mylinčios sielos pertekliaus, menininko ranka yra sujung
ti į nuostabiai uždarą vienetą. Todėl jie yra turėję tokio mil
žiniško pasisekimo jo amžininkuose apskritai.

Betgi šioj korespondencijoj Gehevos vyskupo ir ponios Santa- 
lienės susirašinėjimas dar turi ypatingų pažymių. Kas turi nu
simanymo dėl lyties (formos) ir dvasios mene bei raštijoj, tasai 
tuoj pastebės, jog Pranciškaus laiškai Joanai visai skiriasi nuo 
kitų laiškų. Jų stilius kitoks, jų lytis — tai asmeniškiausio in- 
timurno supynimas su apgalvota dailingiausia stilistika. Rašy
damas šiai moteriškai, jis, matyt, daug atsidėdavo, nes 
gyveno su jąja tokioje dvasios sferoje, sielos srity, kuri 
augštesnė už kasdienę. Dvasinė draugystė, kalbanti šiuose 
laiškuose, yra tokia didelė, kokią tik galima įsivaizduot; jam 
kalbant apie tą draugystę, jame pakyla šilto dėkingumo srovė; 
ir toji draugystė su metais darėsi vis vidingesnė, vis intensin- 
gesnė, «jaukus sielos į sielą skambėjimas». Todėl nuostabiai 
gabus Santalienės bijografas vyskupas Bougaud’as su pagrindu 
išsitaria, jog šiedviejų didžių, malone gausingų sielų susirašinė
jimas neturi kito sau lygaus. Čia sublimiausiu (švelniausiu) 
pavidalu pasireiškia tokia sielos draugystė vyro su moterimi, 
kurios skaistumu gal būt nenorės tikėt mūsų laikų žmonės, ku
riems krikšči oniškos mistikos fenomenas (reiškinys) yra nesu
prantamas dalykas.
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Retas tai atsitikimas, kad čia turime du pagrindingai skir
tingu charakteriu, kuriuodu nuostabiai harmoningai papildo vie
nas kitą. O nuostabiausia, tai kad sielos vadovas čia pasirodo 
ne tik duodąs savo vadovaujamajai, bet, savo rėžtu, taip pat 
ir iš jos priimąs. Tiktai tenka labai apgailestaut, kad Joanos 
laiškų nebeliko. Mat, Salezas, savo per dideliame kuklume 
neskaitęs save vertą artimai santykiauti su tokia rinktine siela, 
buvo rūpestingai surinkęs visus Santalienės laiškus ir prirašinė- 
jęs ant jų savo pastebėjimų. Po jo mirties viena negudri ran
ka sugrąžino tų laiškų ryšulėlį rašytojai, kuri iš didelio nusiže
minimo pavedė jį ugnelei. Kokia laimė, kad jį maloniau apsiėjo 
bent su Pranciškaus laiškais. Mes jai dėkingi už tai, kad ji 
ne tiktai nekliudė, bet dargi padėjo juos išspausdinti, nieko iš 
jų neišbraukiant, nors kai kurios baimingos sielos buvo jai nu
rodę reikiant kai kurias per daug švelnias vietas išleisti —

Ir taip tat jau pirmas šiedviejų sielų susitikimas buvo nule- 
miąs. Paskiau Salezas labai dažnai kartodavo, jog ponios San- 
talienės asmeny Dižone jis radęs stiprią moterišką, kokios Sa- 
lamonas tokiu dideliu vargu ieškojo Jeruzaly. Didis sielų žino
vas buvo tuoj pažinęs, jog šioj jaunoj motery rusėjo vyriška 
energija, ir jog jis iš jos lengvai galįs padaryt savo gadynės 
naujintoją, padaryt Dievo įrankį, kokiu jisai pats buvo. Šio 
sielos vadovo paslaptis glūdėjo tame, jog jis teikdavo ne tik 
patarimų, bet mokėdavo juos ir įgyvendint. Tai pavykdavo 
jam jo dideliausio taktingumo, jo vedamosios rankos leng
vumo, jo priežodžiu virtusio meilingumo dėka, kurį jis 
buvo išsidirbęs savo iš prigimties piktumo užsidegančia
me temperamente. Tai jam ypač vyko aukštesniuose visuo
menės sluoksniuose, kurie renesanco kultūros įtakoj buvo 
nutolę nuo religinio gyvenimo. Jis mokėjo prisiderint į laiko 
dvasią, jis mokėjo būt modernus žmogus, jis gebėjo seną Evan
gelijos vyną pilt į naujus rykus. Jis buvo supratęs, jog to meto 
visuomenės literatūrinį stabą Montaigne’ą ir jo skepticizmo įta- 
l<ą galima nukovot tik tokiu pat ginklu — stiliumi ir literatūri
ne gracija. Ir tuo būdu literatūroj jis sudaro pereinamąjį lai
kotarpį tarp Montaigne’o eskizų (essays) ir tų paskiau pamėg
tų literatūrinių formų kaip Pensėes, Maximes, Caractėres, ku
riomis pasidarė nemirštami toki rašytojai, kaip La Rochefou
cauld, La Bruyeres, Vauvenargues. Bet tuo tarpu kai šie visi 
didumoj tik atidengdavo sielos žaizdas ir nušviesdavo jas sa
vųjų minčių liepsna, Genevos vyskupas, nesirūpindamas literato 
garbe, buvo pagelbstantis gydytojas, kuris užpildavo skausmą 
dildančio balzamo, nurodydavo tikrų vaistų ir išdžiūvusiuose 
tyruose trokštančią žmoniją pagrąžindavo prie buvusių šiukšlė
mis užverstų gyvo religinio gyvenimo versmių. Jei Montaig- 
nė’as nurodė savo amžininkams studijuot vidujinį žmogų, tai
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Salezas, savo raštais ir laiškais pirmiausia į moteris, parodė ke
lius, kaip šis studijavimas praktiškai turėtų eit religiniam visuo
menės naujinimui.

Pranciškus Salezas, galima sakyt, vėl atstatydino maldin
gumą, praktikinę krikščionybę, kuri tuo metu buvo netekusį pa- 
mėgos. Bet būtų klaidinga manyti, jog jis sukūrė kokią parfu- 
muotą saloninę krikščionybę su pudromis ir kvepenčiais plaste- 
riukais. Jo «Filoteja»*) nerodo jokių bailių kompromisų. O 
kas įdėmingai peržiūri jo tokius švelnius ir širdingus laiškus 
Santalienei, tai vargu galės pasakyt, jog sielos vadovas čia į 
vieną ar kitą dalyką žiūrėjo pro pirštus. Čia matyt tik vienas 
dalykas: priešais nejaukiai šaltas kalvinizmo devocijos formas švie
sus vyras išdėstė, jog tikrai suprastas katalikiškas maldingumas 
neauklėja kokių ten paniurėlių ir gyvenimo muzikos gadintojų. 
Viešpaties kryžių jis apsagstė rožėmis, neatimdamas iš jų dyg
lių. Meilės religiją jis padarė malonią, paversdamas ją į vers
mę, iš kurios tryška tyriausias gyvenimo džiaugsmas.

Trumpai pasipažinę su šventojo Genevos vyskupo dvasia, 
dabar grįžtame žiūrėt tolesnės Pranciškaus ir Joanos dvasinio 
draugavimo ir bendradarbiavimo eigos, savytarpiai vienam kitą 
pakeliant tobulybėm

Salezas Šantalienės vadovu ir to vaisiai.
’ 1

Tų pačių 1604 m. rugpjūčio 22 d. mūsų šventieji vėl su
sitiko Saint-Člaude. Pranciškus leido Joanai išsipasakot visa, 
ką ji buvo pergyvenus savo viduje. Ji tai padarė kuo papras
čiausiai ir aiškiausiai. Jis klausėsi labai įdėmingai, nepertrau
kdamas jos nė vienu žodžiu. Kitą rytą jis jai pasakė, jog ištisą 
naktį galvojęs apie jos reikalus. «Tai tikrai Dievo valia», pri
dūrė jis, «jog aš turiu pasiimt Jums vadaut, o Jūs klausyt ma
no nurodymų». Paskui jis valandėlę nutilo, pakėlė akis į dan
gų ir tarė: «Madame, ar man Jums pasakyt? Reikia pasakyt, 
nes taip Dievas nori: visi ketvertas apžadų, kuriuos Jūs esate 
padariusios, tikę tiktai suardyt sąžinės ramybę. Nesistebėkite, jog 
aš ilgai užtęšiau Jums paaiškint: aš norėjau tikrai pažint Dievo 
valią, nes šiuo reikalu neprivalo įvykt nieko, kas įvyktų ne per 
jo ranką». Joana jo klausėsi, lyg būtų girdėjusi balsą iš augš- 
tybių • «Jis išrodė ekstazėje, taip labai jis buvo susitelkęs», 
pasakoja Motina Magdalena de Chaugy savo užrašuose; «jis 
tarė žodžius vieną po kito, lyg jam būtų sunku buvę kalbėt». 
Šitą rytą markizų de Sevignė močiutė atliko prie Pranciškaus 
išpažintį iš viso gyvenimo. Savo atsiminimuose ji rašė apie 
šį įvykį: «O, Dieve! kaip aš buvau laiminga tą dieną! Man 
atsitiko, lyg būtų mano siela apturėjusi naują veidą ir einanti

*; Apie šias knygeles žiur. pastebėjimą žemiau.
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iš vidaus kalėjimo/ kuriame ligi tol buvo ją laikę mano nuo
dėmklausio įsakymai».

Pranciškus, niekada nebuvęs tikruoju Joanos nuodėmklau
siu, netrukus patiekė savo mokinei gyvenimo taisykles. Tos 
taisykles tokios nuostabios, jog jos įveda Dievą į sielą jos ne
sukau stydamos, taip_ jog sielai tenka klausyt tik savo vidaus
dieviško įkvapo. Ir todėl nereikėjo dėt jokio trūso sekt šį 
sielos žinovą ir draugą! Jis reikalavo iš Joanos herojingo sa
vęs nugalėjimo, bet jam nerūpėjo, kad jo taisyklės būtų pildo
mos smulkmeningu sąžiningumu. «Visa privaloma daryt iš mei
lės ir nieko iš prievartos; reikia labjau mylėt paklusnumą, ne
kaip bijot nepaklusnumo».

Ir Joana, pati to nepastebėdama, pradėjo darytis kitokia. 
Visi namai laisvai atsiduso. Tarnai šnabždėjosi: «Pirmasis mūsų 
poniutės sielos vadovas buvo įsakęs jai kas dien po tris kart 
melstis ir tai mus sunkindavo, tuo tarpu kai Gene vos vyskupas 
jai įsako melstis kas valanda, o mums nei vienam tai neįkyri».— 
Jos santykiai su savo surūgėliu uošviu pasidarė kitoki; sunku
mas virto smagumu, savęs nugalėjimas ir nusižeminimas patapo 
tiktai vidaus laimės versme. Kaimo neturtėlių ir ligonių meilė 
joje padidėjo. Jos savo vaikų*) meilė iš natūrinės pavirto į 
religinę. Savo giminiečiui d’Anlezy’ui, per kurio neatsargumą 
medžioklėje buvo sužeistas ir mirė Joanos vyras, ji iš visos 
širdies atleido, tiktai niekaip dar negalėjo prisi verst, kad galė
tų su juo vėl pasimatyt. Šituo atveju Pranciškus jai šitaip pa
tarė: «Nėra reikalo Jums ieškot progos tai padaryt. Bet jei 
proga atsitaikytų, aš noriu, idant Jūsų širdis paliktų švelni, 
drauginga ir maloninga. Aš suprantu, kad ji užsidegs, kad Jū
sų kraujas užvirs. Bet kas visa tai?.. Jūs turite parodyt, jog 
Jūs visa, net Jūsų vyro ir Jūsų pačios mirtį mylite Jūsų malo
niausio Atpirkėjo mirty ir meilėje» (laiškas iš 1606.VI.16). Tai 
skamba rigoristiškai, bet koks pilnas takto yra Pranciškaus 
švelnumo jausmas: «Jūs mane klausiate, ar Jūs ne per dažnai 
kalbate apie savo vyrą. Kas man dėl to pasakyt, mano miela 
dukra? Aš apie tai neatsimenu. Bet kai aš dabar pasvarstau, 
tai turiu pasakyt, jog nėra jokio pavojaus apie jį kalbėt, jei 
esti progos; nes Jūs tuo tik atsimenate jį, kaip tai privalote 
daryt. Bet, gal būt, būtų geriau apie jį kalbėt be žodžių ir 
dejavimų, kurie rodytų prisirišimo prie kūninio esimo... bet su 
tuo meilės jutimu, kuris nemenkėja laikui einant, bet yrą lais
vas ir tyras per augštesniąją meilę».—Kai paskui ponia Šanta
lienė vieną dieną vėl susitiko poną d’Anlezy, tai ji pasisiūlė 
būti krikštamotė jo tik ką gimusio sūnelio...

*) Čia priduriame, kad paskesniuose šaltiniuose užėjome, jog ŠantaliŲ per 
aštuoneriius moterystės gyvenimo metus iš visa buvo turėta šešetas vaikučiŲ.
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Taip tat didis psichologas, laikydamas už saldaus, lengvo 
savimeilės pasaitėlio, atvedė ją į Dievo meilę, paskui j Dievui 
atsidavimą,„paskui į su Dievu susijungimą, paskui j visišką sa
vęs išsižadėjimą ir pagaliau į mistinį su Dievu susižadėjimą.

Kai ponia Santalienė išreiškė savo vadovui pasiryžimą iš- 
sižadėt pasaulio ir įstot į vienuolyną, tai šventasis nustebino ją 
dideliu savo planu įsteigt tam tikrą naują ordeną, kurio įstei
gėju ir pirmuoju nariu turėjo būti ji pati. Tai buvo «Marijos 
Atlankymo» ordeno užgimimo valanda.

Ordeno įsteigimas.
Šventasis Pranciškus turėjo idealą įsteigt darbingą ir prak- 

tingą moterų ordeną, be klauzūros, be sunkių fizinių reikalavi
mų, kokių stato klarisių ir karmeličių, domininkonių ir uršuliečių 
ordenai. Sį jo sieloj nešiotą idealą turėjo įvykdint mažas bū
rys rinktinių sielų jo mylimame mažame Annecy (gimtojo kraš
to miestelis), kurį jis vadindavo «savo laiveliu, poilsiui savo 
gyvenimo kelionėje». Šio plano įvykdymą jis buvo numatęs 
sudėt į Šantalienės rankas. Jis buvo radęs joje visus tam rei
kiamus privalumus — pirmiausia jo vyrišką, charakterio stipru
mą. Ji turėjo stiprių jausmų, bet nebuvo sentimentali; ji buvo 
protinga ir praktinga (dar ir paskiau, jau būdama ordeno vedė
ja, rūpindamos! savo vaikais, ji kreipė dėmesį ir į jų materija- 
linį užsitikrinimą, netgi gerą materijalinį jų pasilaikymą). O su 
visa tuo ji buvo visai Dievuje pasinėrusi siela. Tatai kaip ty
čia sutverta būti ordeno vedėja.

Sujudinantis yra Joanos paklusnumas, kai Pranciškus jai 
apreiškė savo planą. Tai buvo 1610 sekminėmis, kai pas An
necy atsilankiusį Salezą atvyko ir Santalienė, kad su juo pasi
tartų. Ir čia, kaip Saint-CIaude, ji turėjo visa ką pasipasakot 
apie savo sielos gyvatą, tuo tarpu kai jis jai nieko nepasakė * 
apie savo planus. Sekminių trečiadieny po pamaldų jis užėjo 
pas ją rimtai susimąstęs ir tarė: «Mano dukra, aš pasiryžau 
kalbėtis su Jumis apie tai, ką aš turiu kalbėtis». Joana į tai atsakė: 
«Aš, garbingiausias pone ir tėve, esu pasiryžus klausyti». Ji 
atsiklaupė. Pranciškus leido jai tai ir pranešė, jog ji turinti 
tapti klarise. «Mano tėve», atsakė ji, «aš visai gatava tai pa
daryt». «Ne», atsakė vyskupas, «Jūs neturite pakankamai jėgų. 
Jūs turite patapti Beaune’o ligoninės seserimi». — «Visai taip, 
kaip Jums patinka, mano tėve» — «Tai vis dar ne tai», kalbė
to toliau Pranciškus ją mėgindamas, «Jūs turite stot j Karmelį».
— «Aš pasiryžus klausyti», atsakė ji. Vyskupas dabar įsitiki
no Joaną priimsiani kiekvieną religinę gyvenimo formą, kurį 
jis paskirs. Jis pagaliau apreiškė jai savo tikrąjį planą įkurt
«Marijos Atlankymo» ordeną, «Karmelį riesveikatingoms notū- 
roms», ordeną taip pat ir augštųjų luomų merginoms bei našlėms,
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kurios neištęsėdamos pildyt griežtų senųjų ordenų reikalavimų, 
norėtų atsiekt asmens šventumo^ tarnaudamos artimui.

Ar yra kas gražiau žmonijos sielos istorijoj, kaip pirmieji 
ordeno laikai, «pirmųjų kelionės draugų laikas»? Benediktas 
ir jo pirmieji draugai, Pranciškus ir jo pirmieji broliai, Ignotas 
Loyola ir jo pirmųjų didvyrių būrys—tai yra ordeno idealo laikas, 
toks laikas, kuomet šio idealo dar nedarko piktoji tikrenybė, 
pasaulį nugalinčio, pasaulį išjuokiančio entuzijazmo laikas. Ly
giai taip pat brangus, pakeliantis ir sielą apvalantis reginys 
buvo matyti šį mažą moterų ir merginų būrelį aplink Joaną,- 
susispietusį mažuose de la Gallerie nameliuose, primitinguose 
nameliuose su keletą butu; tai vis buvo linksmos ir didelės 
sielos, kurios, neturėdamos ko valgyti, juokdavosi, o turėdamos 
ką per virš, kiek reikia gyvybei palaikyt, atiduodavo pavargė
liams.

Vienas mūsų šventojų bijografas (vyskupas Camus savo vei
kale Esprit du saint Franęois de Sales) sako Salezą ncmėgus 
senųjų ordenų. Nors to jam negalima prikišti, vis dėlto jis lai
kė labai reikalingomis kongregacijas ir su darbinga, o ne tik su 
kontemplatinga meilė. Prancūzijoj tuo metu tai dar buvo nau
jiena ir tik vėliau Vincentas Paulietis galutinai prasimušė su ši
tąja idėja. O Pranciškus Salezas su tąja idėja dar neprasimušė, 
kadangi jai buvo priešingas Lyono kardinolas, o taip pat ir 
Roma į tai žiurėjo su nepasitikėjimu. Tai buvo vienas iš skau
džiausių jo gyvenime apsivilimų; ir nors jis tai ramiai priėmė, 
tačiau tai paliko jam dar ilgai kaip kokia žaizda. Tuo būdu 
ir ši kongregacija paliko kontemplatinga ir Pranciškus galėjo jai 
duoti tik vieną savo esmės dalyką: degančią Dievo meilę. Tai 
buvo jo mylimasis kūrinys ir tie nameliai Annecy buvo vieta, 
kame jo siela turėdavo poilsio ir šventės dienų. Jis buvo šio 
būrio sielų vadovas ir dvasinio tėviškumo džiaugsmu žiūrėjo, 
kaip tos sielos savo viduje darėsi vis turtingesnės, vis šventesnės.

Taip tatai šios kongregacijos siela buvo Joana Pranciška 
Šantalienė, o jos sielos keliarodis aukštyn, jos antroji esmė ir 
būtis, buvo Pranciškus Salezas. Kaip šventoji Skolastika atspindėjo 
savo šventojo brolio Benedikto sielą, kaip šventoji Klara pata
po savo serafiško draugo Pranciškaus lygus paveikslas, taip ir 
šios Annecy’o ordeno moters sieloj spindėjo jos draugo, tėvo, 
brolio paveikslas... Nuo šio laiko jo laiškai jai retesni, kadan
gi jis galėjo su ja susitikt asmeniškai. Bet ji, stebėdama savo 
pobūdžius ir palinkimus, visus savo sielos klausimus, ieškojimus, 
neaiškumus ir norus patiekdavo jam: kaip kokias dovanas. O 
jis atsakinėdavo visus jos klausimus, duodavo ieškojimui radi
mą, nuramindavo norus Dievuje. Ji jam išsipažindavo visus sa
vo gundymus — nuostabu, kad ji ir tuomet dar vis turėdavo 
gundymų prieš tikėjimą — prisipažindavo visus savo netobū-
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lumus: o jis papeikdavo, jei dar kas buvo peiktina, ir paly
dydavo, kas buvo gydytina. Nes šios sielos augštą ir šven
tą, tokį kaip ir jo paties, nusiteikimą jis juto kaipo didžiausią 
savo gyvenimo dovaną. O kai jis rašydavo trumpų ir taktingų 
laiškų apie ordeno reikalus, tai vis įsprausdavo porą eilučių 
džiaugsmo dėl šio vienodo nusiteikimo. O iš jos laiškų jam 
yra likę tik nedaugelis; Šiuose, kaip ir visuose jos laiškuose, 
stinga fantazijos, vaizdingumo, metaforų, bet juose rodosi pro
tinga, praktinga moteris; tačiau ir ji reiškia širdingumo, tikro 
atvirumo ir visiško atsidavimo «jos vieninteliam tėvui».

Santalienės mistinė įtaka Salezui.
•f

Salezas, švelnios askezės keliu vesdamas Santalienę, per 
tąją savo mokinę patsai patapo mistiku. Draugystė su šventuoju 
Genevos vyskupu jai buvo Apveizdos kelias į šventybę, bet 
ir pačiam vyskupui jo tas vedamasis kelias buvo drauge paki
limas į mistinės Dievo meilės augštybes. Savo mokinėj jis re
gėjo savosios sielos atspindėjimą. Jis regėjo kaip ji tolyn la
byn leidosi į mistikos gelmes, kaip jos «siela Dievuje nyko», 
kaip ji nesuskaitomuose ordeno vedimo reikaluose, ordeno sky
rių steigdama, vizituodama, keliaudama, taip kaip ir jis pats, lan
kė savo sielą rezervavusi Dievui ir kaip ji «pamažu lyg smil
kalų karšty prieš Dievą surūko».

Mistinė Joanos sielos paslaptis pasiuntė Pranciškaus aske
tiniam humanizmui augštesnių religinių garsų jau nuo pat jie- 
dviejų susitikimo pradžios. Jau po šešetos mėnesių pirmąjį raš
telį pasiuntus, jis jai rašė (1604 m. spalių m.): «Nuo to laiko, 
kuomet Jūs su manimi kalbėjote apie savo vidaus dalykus, Die
vas man suteikė didelės Jūsų sielos meilės. Kai Jūs man pasi- 
reiškėte, man virto nuostabia pareiga, laikyt Jūsų’sielą vis labjau 
vertinga, taip jog aš Jums rašiau, jog Dievas mane Jums do
vanojo. Aš tada laikiau per negalima, kad meilė, kurią aš Jums 
jutau dvasioj ir ypač maldoj, galėtų būt dar didesnė. Bet da
bar, mano miela Įdukra, ji gavo naują savybę, ku
rios, gal būt, negalima žodžiu išreikšt. Bet jos 
vei k smas teikia didelio vidinio malonumo... Kiek
vienas prielankumas turi savo ypatingų, jį pažy
minčių savybių. Maname aš jaučiu kai kurį ypa
tingumą, mane be galo paguodžiantį ir, viską pa
sakant, man dideli ausi ai na u dingą... Aš nenorėjau tiek 
daug apie tai kalbėt, bet vienas žodis ištraukia kitą... Tai tee
sie Dievo garbei... Aš truputį per daug pasakiau, nors teisingai 
ir tyrai.., o kas liko, aš pasakysiu Jums kitą kartą ar šiame ar kitame 
pasauly». ~
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Šitoj šventoj Joanos draugystėj Pranciškus palengvėl iš
moksta mistinio šventosios Teresės meldimosi, kaip jis buvo 
Joaną pasiekęs tarpininkaujant Dižono karmelitėms, ypatingai 
didžiosios Trejybės Marijos (Marie de la Trinitė). Pagaliau, toji 
draugystė jam virsta dideliu pergyvenimu, kurs pasipila į augš- 
tąją jo sielos giesmę, «Dievo meilės» giesmę. Šita giesmė tai 
yra jo labjausiai subrendęs teologinis veikalas «Traitė de F 
amour de Dien» (Tractatus amoris divini), vadinimas taip pat 
«Teotimas».

Jau pirmiau Pranciškus buvo parašęs įžymų religinio turi
nio laiškų skaičių vienai pažįstamai poniai, Luizai Šarmuazie- 
nei (de Charmoisy), kurie laiškai turėjo jai parodyt, jog ir kaip 
ir pasauly gyvendama ji gali atsiekt krikščioniško šventumo 
idealą ir «galinti gyvent pasauly, nepriimdama jo nuotaikos». 
Laiminga adresatė viena proga parodė šį savo turtą vienam 
jėzujitui, kuris tuoj pažino jo vertę ir paakino vyskupą pada
ryt iš tų laiškų knygeles. Šituo būdu buvo atsiradusios knyge
lės «Introduction ä la vie devote» (įvadas į maldingą gyvenimą), 
vadinamos taip pat ir «Filoteja»*).

Dabar gi «be galo paguodžiančioj» Joanos draugystėj Pran
ciškus iš saikingo asketinio Filotejos eto (moralybės) išaugo į 
maloningą Teotimo erą (dievišką meilę), kokį skelbia šv.

*) Šios knygelės yra didelis dalykas askezės istorijoj. Ne dėl to, kad lig 
tol nebūty visai panašių knygelių buvę, bet jos visos buvo parašytos vienuolių 
vienuoliams ir vienuoliškai. Bet nebuvo tokių knygelių žmonėms krikščionims ne 
vienuolynuose. «Filotejos» autorius pažįsta žmogaus širdį ir aiškiai bei įsijausdamas į jų 
sprendžia gyvenimų, koks jis yra atskiriems žmonėms- Jis kalba ne kitaip, kaip 
tik paprastas žmogus krikščionis vis paguosdamas, lengvindamas, patardamas, pava- 
dovaudamas — tant homme que rien de plus, kaip jis pats apie save sako. «Būti 
žmogus ir nieko daugiau; nes atbaigtas žmogus Dievo molonėje jam yra taip pat 
ir šventasis — ne kas kita.

Tradiciniu askezės požiūru žiūrėdami kai kurie uolūs teologai ne kartų yra 
reiškia net nepasitenkinimo šiomis knygelėmis, kad čia autorius per daug švelniai 
žiūri į vadinamus svietiškus pasilinksminimus, ypač į šokius. Mat, šventasis vy
skupas -- visai kaip rodo ir teologijos mokslas — apie tokius dalykus kalba kai
po apie abejučius (indiferenčius), t. y., kaip kų savy nei gera nei pikta, kas gali 
patapt gera ar pikta tiktai nuo tikslo, kokiu šie dalykai palaikomi Todėl «Filo
tejos» autorius pataria ne principingai susilaikyt nuo tokių dalykų, bet jais naudotis 
protingai, su saiku. Panašaus padorumo ir atvirumo rodo ir skyrius apie Honne- 
tetė du lit nuptial- Kai kurie leidėjai, visai nesupratę bendrojo šių knygelių tikslo, 
yra tokius skyrius visai išleidę arba sutrumpinę, žinoma, sumažindami ir knyge
lių vertę.

«Filoteja» nuo savo pirmojo pasirodymo iki šių dienų paliko puikus pasau
liečių žmonių askezės vadovėlis« Todėl jos yra turėjusios didžiausio pasisekimo ir 
yra išverstos į daugybę kalbų- Šiais, šventojo Pranciškaus Salezo trijų šimtų me
tų mirties sukaktuvių metais, būtų geriausias tų sukaktuvių Lietuvoj žymėjimo pa
minklas išversti šias knygeles (žinoma, iš jų pilno leidimo) lietuviškai Tai padaryt, 
girdėjome, žadanti mūsiškė šv. Kazimiero Draugija. Linkime kuo geriausiai tai 
įvykdinti.
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Jonas savo Evangelijoj. Šio veikalo prakalboje jis sako, jog 
šios mistinės teologijos knygos dėsto mokslą, kurį jis paėmęs 
iš pirmųjų «Marijos Atlankymo» ordeno vienuolių, Joanos Šan- 
talienės ir jos draugių. Jis rašo Teotimą Joanai ir prie jos ša
lies, atvaizduodamos jame jos, o drauge ir savąją sielą. Tatai 
tam tikra prasme ir Joana yra to veikalo autorė. Jame abu au
torių nuostabiame susipynime pakyla nuo asketinės gyvatos į 
mistinę gyvatą, nuo Filötejos «vie devote» į Teotimo «vie 
mistique». Ir sunku net pasakyt, katras iš juodviejų čia buvo 
daugiau duodąs, ir katras priimąs. Čia tatai yra virtęs tikrenybe 
tas dangiškas ilgėsis, kurį vieną kartą šventasis vyskupas buvo 
šitaip išreiškęs: «Toji šventa ugnis, kuri visa savyje pakeičia, 
tepakeitie mūsų širdis, idant jos būtų niekas daugiau kaip tik 
meilė ir tatai mes būtume nebe mylintieji, bet pati meilė, nebe 
du, bet vienų vienas patsai; nes Dievo meilė iškilniame susi
jungime daro «iš dviejų viena». — Kitoj vietoj Pranciškus šiaip 
aprašo tą meilę tarp vyro ir moters, tą meilę, kurią tegali su
prast atbaigtas žmoniškumas ir žmoniškas šventumas: «Baltesnė 
už sniegą, tyresnė už saulę, tvirta ir nepalenkiama, be saiko ir 
susilaikymo, švelni ir vidinga, trumpai sakant — jei aš ne
klystu — visai Dievuje».

Taip pat sios nuostabios knygos yra skambantis šiedviejų 
sielų akordas, yrn tai aukštyn kylą dviejų varpelių garsai, 
šventa harmonija ir mistiška dvejybė, nemirštamas šventos drau
gystės paminklas. O pia Caritas, o cara pietas, amica unitas.

Pranciškui ir Joanai įsteigus ordeną, jiedviejų gyvenimo tu
rinys negalėjo gaut ryškesnio simbolio, kaip «viena dviem v- 
lyčiom perverta ir erškėčių karūna aprišta širdis, ant jos 
kryžius ir jame šventieji Jėzaus ir Marijos vardai». Taip rašė 
Pranciškus Joanai. Tai buvo paveikslas, kurį paskiau to or
deno vienuolė Margareta MarijaAlacoque regėjo savo šventose 
vizijose, ir tuoj būdu tatai čia yra pradžia Jėzaus' Širdies gar
binimo, kaip jis mūsų šiandien suprantamas.

Kad pamatyt visą Pranciškaus ir Joanos sielų virpėjimą 
jiedviejų savitarpio įtakoj, reikia paskaityt pačius jiedviejų 
laiškus. Joks atpasakojimas to negali išreikšti.

Paskutiniai varpelių garsai.
1622 m. gruodžio mėnesy Salezas su Šanteliene pasimatė 

Lyone. Pranciškus atsipalaidavo nuo savo darbų naštos ir susi
rado Joaną vienuolyno kalbamajame kambary. «Mano mieloji 
motina», sakė jis, «mes turėsime keletą laisvų valandų, katras 
iš mudviejų pradėsiva?»—«Jei Jūs, mano tėve, norite, aš», atsakė 
Joana, «mano širdis reikalinga pasimatymo». Pranciškus jautė 
jos žodžių šventą karštį, bet visai ramiai ir rimtai tarė į tą,
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kurią jis norėjo matyt visiškai tobulą: «Ak, mano miela motin, 
ar Jus vis dar vargina norai ir geidimai?.., Apie save mes pa
kalbėsime Annecy, o dabar atliksime mūsų kongregacijos rei
kalus». Joana, neatsakydama nė žodžio, suplėšė savo pasižy
mėjimus, kuriuos ji buvo pasidariusi per pusketvirtų su vysku
pu nesimatymo metų, kad paklusniai išsipasakotų savo sielos 
įvykius, o pasiėmė pasižymėjimus apie ordeno reikalus. «Po šio 
ketverių valandų pasikalbėjimo», praneša Motina Magdelena 
de Chau'gy, «šventasis paliepė mūsų motinai vykt į Grenoblį».

Po keleto dienų, gruodžio 28 d. Pranciškus Salezas pasi
mirė. Santalienė buvo Belley, kai pasikalbėjime su kapucinais 
patyrė apie jo mirtį. Ji paklausė vienuolių, ar jie neturi žinių 
apie vyskupą ir gavo atsakymą, jog sergąs. Kai po to ji tuoj 
norėjo vykt pas jį į Lyoną, ja; padavė Pranciškaus brolio laiš
ką. «Prieš jį skaitydama», rašo ji Motinai Zakelinai Favre, «aš 
sugrįžau savo vidumi į Dievą, o paskui atplėšiau laišką, kuria
me perskaičiau, jog mūsų palaimintasai esąs danguje. Mano šir
dis susijudino kaip niekada. Aš puoliau ant kelių ir meldžiausi 
į Dievo Apveizdą, apkabinau, kaip tik aš mokėjau, švenčiausią 
Dievo valią ir joje mano neišpasakomą skausmą. Likusią die
nos dalį aš daug priverkiau, bet labai patylomis ir didelėj ra
mybėj ir nusiramindama Dievo valioj bei garbėj, kurioj šventa
sis buvo, nes man Dievas davė daug jutimo ir aiškaus apšvie
timo dėl dovanų ir malonių, kurių jo dieviška Didybė buvo 
jam suteikusi ir didelį troškimą nuo to laiko gyvent visiškai 
šios šventos sielos dvasia... Mano susijudinimas atsinaujina da
bar rašant, kai aš kalbu į tuos, kuriuos palaimintasai mylėjo... 
Ak, aš Jums dar turiu pridurt, jog Lyone aš su juo‘kalbėjausi 
tik apie mūsų ordeno skyrius, apie mūsų paprastus mažus rei
kalus ir nė vieno žodžio apie manąjį vidų. Garbė Dievui, ku
ris nenorėjo iš manęs atimt bent šios paguodos»...

Be Joanos, niekas nebuvo taip giliai įžvelgęs į didžiojo 
šventojo ugningą sielą. Tai rodo toji puiki Pranciškaus cha
rakteristika. kurią ji buvo nubraižiusi po jo mirties. Kaip pa
brėžia pagarsėjęs literatūros kritikas Sainte Beuve’as, šitoje 
charakteristikoje ji perviršijami net be galo kalbingo Bossuet’o 
pomirtinį žodį Salezui. Ar tenka stebėtis, žinant, kuo yra bu
vęs Joanai Pranciškus?!

Po Salezo mirties.
Šventajam Pranciškui mirus, vienai Joanai paliko visas 

sunkus kongregacijos reikalų vedimas, kurį darbą ji dirbo nuo
stabiu pasisekimu. (Savo sielos vadovu ji dabar prisiprašė 
būti kitą tų laikų laikų dvasios didvyrį — šventąjį Vincentą 
Paulietį). Kad baigtų ordeno organizacijos darbą įkūrėjo dvasia,

t
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pasiremdama jo paliktais užrašais Joana drauge su pirmomis 
savo ordeno draugėmis išleido tam tikras knygas, kuriose su
tvarkoma visos to dalyko smulkmenos. (Constitution des Re- 
ligieuses de la Visitation). Iš jos eina dar ir kitos tais reika
lais knygos.

Salezijonių ordenas*) greitai augo ir platinosi. Mirštant 
Salezu! buvo 13, o mirštant Santalienei jau 86 vienuolynai. 
1914 m. ordėnas turėjo 175 vienuolynus (su 7000 narių), iš ku
rių 140 buvo Europoj, o kiti kitose pasaulio šalyse. Sis orde
nas ypatingai nusipelnė mergaičių jaunimo mokymui ir auklėji
mui, kuris dalykas, steigiant ordeną, nors nebuvo numatytas, bet 
netrukus buvo priimtas, praplatinant jo darbo sritį. Pirmiausia 
buvo priimamos tik mergaitės, skirtos tėvų vienuoliniam gyve
nimui, o paskui taip pat ir šiaip pensijonatės. Šiuo laiku be
veik visi salezijonių vienuolynai turi tokių pensijonatų. Auklė
jimo pagrindan čia padėti Joanos žodžiai: «Maloningos ir su
pratingos sesers privalo švelniai vadaut jaunoms mergelėms ir 
lavint jas dvasios dalykų». Salezijonių auklėjimo principus rei
škia dar ir «Mažojo abito seselių» taisyklės.

Salezijonių draugystė turi ir paskiau iš savo tarpo išėjusių 
didelės dvasios moterų, kaip antai palaimintosios Margareta Mari
ja Alacoque (1647—90) ir Ona Magdelena Remuzat (1698- 
1730), kuriuodviejų vpirmoji yra įvedus], o antroji išplatinusi 
Švenčiausios Jėzaus Širdies garbinimų. Šios antrosios paliktoji 
korespondencija turi daug panašumo su įsteigėjos raštais.

Pati Joana visą savo gyvenimo laiką buvo savo draugsese- 
rėms puikus maldos, nusižeminimo ir nepajudinamo Dievu pa
sitikėjimo pavyzdys ir ragino sekt šv. Pranciškaus meilingumą. 
Daugybėmis Dievo malonių apdovanota ir pažymėta stebuklų 
dovana, ji pasimirė 1641 m. gruodžio 13 dieną. Pradžioj buvo 
palaidota Moulins’o salezijonių vienuolyne, paskiau jos kūnas 
perkeltas į Annecy’o vienuolyną, kame guli ir jos šventasis 
draugas. 1751 m. ji priimta į palaimintųjų, o 1767 m. į šven
tųjų skaičių. Jos atmintį Bažnyčia švenčia rugsėjo m. 21 dieną.

** *
Savo dvasiniais laiškais ir raštais šv. Pranciškus Salezas 

davė lytį savo laiko religiniam gyvenimui. Jo sieloms vadavi
mo paslaptis nugirdo Bossuet’as, iš jo mokėsi Fenelonas ir ga
vo įtakos šiojo bendradarbė ponia Maitenon’ienė. Nuo Salezo

*) Oficijalus ordeno vardas toks: Ordo de visitatione Beatae Mariae Vir
tinis; todėl ordeno sesers vadinamos dar ir’« Atlankymo seserimis» arba «vizitandė- 
mis». Šventojo Pranciškaus mintimi, šitas «atlankymo» vardas turėjo seseris pa- 
akint, tarnaujant pavargėliams ir ligoniams pasekt tą šventą uolumą, kuris kadai
se buvo pajudinęs Dievo Motiną Mariją, palikus ramu kampelį Nazarete, eit atlan
kyt savo giminaitę Elzbietą ir jai patarnaut. Pranciškus seseris buvo pavadinęs 
taip pat «Marijos dukterimis».
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turi pradžią puikus pakilimas religinės literatūros Prancūzijoj 
17-me šimtmety. Nuo Salezo ir Santalienės eina tiesi linija į 
Lacordaire’ą ir ponią Svečinienę...

Apie šiuos asmenis, pirmoj eilėj apie tas dideles moteris, 
gavę progos pakalbėsime kuomet nors kitą kartą. O artimiau
siu laiku tariamės pakalbėt dar apie tas moteris, kurios netie- 
sioginai ir tiesioginai dirbo ir tebedirba Salezo ir Santalienės 
dvasiai reikšti praeitame ir šiame amžy. Tokios, antai, yra ir 
tos salezijonės, kurios turi savo pradžią nuo kun. Jono Bosko 
bendradarbių moterų pasauly. Pr.D.

Literatūra. Apie šv. Pranciškų Salezą literatūros sąrašas 
paduotas š.m. «Ateities» 9-me sąsiuviny po atatinkamu apie 
jį straipsniu. Visuose raštuose apie Salezą kalbama ir apie San- 
talienę. Be tų, dar yra šie raštai apie Šantalienę ir jos darbą:

Henry de Maupas du Tour, Vie de la vėnerable 
Mere J. Fr. Chantal (Paris 1644 ir 1653; vokiškai išversta Am- 
berg’o 1736) . — Mėmoires sur la vie et les vertus de sainte 
Jeanne Frėmyot de Chantal, recueillis par la Mere d e Cha u- 
gy, publiė par l’Abbė Boulangė (paskiausias leidimas Paris, 
Plon 1893). — Sainte J.-Fr. Frėmyot de Chantale, sa vie et 
sės oeuvres, ėdition äuthentique, publiė par les soins des Reli- 
gieuses de la visitat. du premier monastėre d’Annecy, (7 tomai, 
Paris, Plon nuo 1877 iki 1893 m.).

Naujesniais laikais originalią šventosios bijografiją yra pa
gaminęs vyskupas E Bougaud’as, kuris, būdamas vizitan- 
džių kapelionu, turėjo progos išstudijuoti šio ordeno ir jo įkū
rėjos istoriją. Šis Bougaud’o veikalas yra išverstas vokiškai 
(Die hl. Joanna Franziska v. Chantal und der Ursprung des 
Ordens von der Heimsuchung, 2 tomai, Freiburg 21910), o šių 
sukaktuvių proga ir angliškai (Life of the St. Jane Frances de 
Chantal, Benziger Brothers, New York). Iš kitų vokiškų bijo- 
grafijų dar paminėtina: D a u r i g na c-Claru s, Die hl. Johanna 
Franziska von Chantal (Hildesheim 1870), o geru papildymu 
minėto Angliško vertimo eina nesenai išėjęs angliškas Joanos 
laiškų vertimas, parūpintas anglų vizitandžių (Community of 
Sisters of the Visitation at Harrow-on-the-Hill) su Vestminste 
rio kardinolo Bourne’o įvadu: The Spirit of Šaint Jane Fran
ces de Chantal as shown in her Letters, Longmans, Green 
and Co., London and New-York).

Naujausios Iaidos knygos apie Šantalienę yra: Augustin 
Gazier, Jeanne de Chantal et Angelique Arnaud (Paris, Cham
pion 1915) ir A. Bremond, Sainte Chantal (Paris 1912). 
Tačiau šios paskutiniosios (Bremond’o) knygos Bažnyčios vy
resnybės yra įtrauktos į indeksą (katalikams skaityti draudžia
mų knygų sąrašą), kaipo klaidingai dėstančios kai kuriuos pa
liečiamus Katalikų Bažnyčios mokslo dalykus
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Neraudosiu!
*

Aš užtrauksiu dainužėlę, 
Kad audra ramumo lauks... 
Nors ir geltų širdužėlę, 
Tegul linksma daina plauks!..

’ 7

Jeigu mano dainužėlei
Nieks pritarti nenorės

— Neprašysiu!
Tik lieknajai giružėlei, 
Kad saulužėj’ ji spindės,

— Pasakysiu!
Jeigu tyli giružėlė
Rūsčiai, rūsčiai sušlamėjus,

Mane baigtų,
Jei skaisti, meili saulužė,
Pikta šypsena užėjus,

Jai -pritartų, —
lt beržely gegužėlė,

6It gailioji rasužėlė
— Neraudosiu!

Į žalią pievelę eisiu,
Nuo gėlelių rasą brauksiu

— Nedejuosiu.
Tiktai vėjui lakūnėliui,
Tik gėlelėms kvapūnėlėms

— Tedainuosiul
Miliutė.

1923. VII-15.

Žuvėdros.
Aš turėjau vieną nepaprastą draugą. v Jis buvo Halig’o 

saloje liaudies mokytoju. Jo vardas Vilimas Smitas. Jis turė: 
jo apie penkiasdešimts metų, kuomet aš jį pažinau. Jo tėviškė 
buvo nelinksma, kaip ir visos Halig’o salos — ilga, apaugusi 
menka pageltusia žple sala, kurią supo jūra; ant kopos tik ke
letas mažyčių gėlelių žydėjo.

Bet aš radau pas Smitą ko ieškojau — vienumą ir galė
jau prisižiūrėti į frizų gyvenimą. Mirties ramybės, kuri salos 
gyventojų trobelėse viešpatavo, nebuvo mokykloj; ten buvo
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tiktai raminanti tyla, kurią mėgsta kiekvienas, net ir modernus 
žmogus.

Smitas mokytojavo Halig’o saloje jau trisdešimtį metų. 
Jos nenorėjo jis apleisti, nes ir pats buvo Halig’o vaikas. Jis 
neturėjo daug mokinių; salos gyventojai ir kaimyninių salų žmo
nės atgabendavo savo vaikus tada, kai jūra leisdavo, ar, kada 
žmonės turėdavo laiko ir noro.

Mokykla buvo puiki ir tarp mažyčių vargingų trobelių 
rodėsi it dvaro rūmas arba kokia pilis. Ji buvo valdžios pa
statyta ir pats namas tiek brangiai nekainavo, kiek jo pamatai, 

. ~ mat, aukštai jis buvo iškeltas ir dėlto tai aš jaučiaus ramus 
ir labjau užtikrintas toj saloj viešėdamas.

* ' • * ■ » • • . • • « «.

Kartą Smitas, papasakojo man, kad vieną naktį daugiau kaip 
pusė jo mokinių prigėrė, kitą dieną, pririnkęs gėlių nuo ko
pos, kuri buvo salos papuošalu, nupynė nedidelį vainiką ir 
vilnimis paleido, kad jis papuoštų dangtį didelio karsto, kuria
me maži kūneliai gulėjo — tai buvo paskutinė mokytojo dova
na mokiniams. — e v

Halig’o gyventojai nemokėjo juoktis. Ir Smitas niekad 
nesijuokdavo, bet jis buvo tylus, draugingas žmogus. Taip yra 
visuomet: kas daugiau kitais rūpinasi, tas visa dirba tyliai.

Dar įdomesnė už Smitą buvo jo žmona Regina. Ji buvo 
vieno Berlyno profesoriaus duktė. Maža tokių gerbtinų mote
rų esu sutikęs. Ta išmintinga, tyli moteris turėjo švelnią sielą. 
Ji buvo viena, iš tų, kuri piktadarį galėjo atversti į gerą ir pa
žvelgimu nutildyti plūstantį.

Retai tesutinki tokią senai vedusių porą, kur savitarpis 
gerbimas ir didis vidaus švelnumas apsėjime vieno su kitu bū
tų taip užsilikęs, kaip šitų dviejų žmonių.

Vyrui žmona buvo palaima. Ji švelnino jo sielą ir savo 
aukso širdim bei išmintinga galva buvo jam geriausiu draugu. 
Aš gerbiau savo draugą Smitą, bet tiesiog stebėjausi, ką išgir
dau nuo ponios Reginos.

Kartą sėdėjom ant mažo suolelio, kurs buvo netoli mo
kyklos. Smito nebuvo namie. Ji tuomet man pasakojo, kad ji 
atvykus su tėvu į Halig’ą. Profesorius buvęs vienumos mėgė
jas ir frizų draugas.

Smitas buvo labai gražus ir stiprus, kalbėjo ponia Re
gina. Jis jai labai patikęs ir ją tas labai jaudino, kad jis taip 
mylėjo savo vargingą tėviškę ir jos bėdinus žmones. Jis atro
dęs jai tikru Šventos Žemės jaunikaičiu: toks neturtingas, toks 
biednuomenės draugas, toks tylus, stiprus ir visuomet pasiruo
šęs pagalbon.

Reginos tėvas mėgdavęs vaikštinėti pajūriu; jis nesirinkda
vo ten akmenėlių, ar jūros kaukių, nemedžiodavo ruonių, jsi
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norėjo basas ore būti, braidyti. Pradžioj jį Smitas lydėdavęs, 
bet paskui profesorius eidavęs vienas.

Ir atsitiko, kad, vienam beklaidžiojant apgaulinga jūros 
pakrante, buvo rūko užpultas. Kuomet žmogų užpuola žvėris 
ir nagus suleidžia, tai tik ūma išgąstis, po kurios eina staigi 
mirtis. Bet būti ore, pajūry, apsuptam mirties šydu, per kurį 
nieko nebepermatai, tai yra taip baisu, kaip gyvai užkastam. 
Kur dešinė, kur kairė, kur eiti į kaimą, ir kur kelias j begali
nę jūrą?

į kojas taškėsi vanduo, rūkas tirštėjo, baimė atėmė protą 
■— mirtis laukė tik galo. Tuomet jis suriko mirties baimėj, bet 
niekas neišgirdo. Vanduo apsėmė kojas, kurios klimpo šlapia
me pajūrio smėly ir kaž kas it kvatojos, juokės iš nelaimingo 
žūstančio!

— Matot, iš tokios nelaimės tėvą išgelbėjo mano vyras. 
Atsimenu, kaip jis su ragu išbėgo j rūką. Rago balsas skam
bėjo vis toliau ir toliau, kol visai nenutilo. Ąš čia viena sto
vėjau ir drebėjau už juodu! To visko nepapasakosi... Jis jį 
parnešė nusilpusį, bet dar gyvą. Tuomet aš tam karžygiui pa
sisakiau jį mylinti — aš pirma prisipažinau. Ir jis liko mano 
vyru. Čia labai tyliai gyvenam, bet aš esu laiminga. Tris kar
tus dar btivau Berlyne, bet ten man buvo nejauku. Aš niekur 
taip gerai nesijaučiu kaip čia. —

— Ar Tamsta neturėjai vaikų? — paklausiau.
-- Turėjau sūnų,— atsakė. — Jis norėjo jūrininku būti, 

kaip ir visi čionykščiai gyventojai. Ir pirmoj savo kelionėj 
žuvo. Buvo tik keturiolikos metų! Jo laivas nuskendo Japoni
jos vandenyse audrai siaučiant.

— Tai baisu! —- pratariau.
Jūra nori aukų,—atsakė ji tyliai.—Aš buvau kartą ten...

— Japonijoj?... — nustebęs paklausiau.
Taip, — atsakė ji, — aš galėjau tai padaryti; turėjau, dar, 

mat, kraičio. Norėjau dar kartą arti sūnaus būti.
— Ar jo kūną palaidojo?

Ne, ne,—atsakė ji, — aš tik tegalėjau per tą vietą perva
žiuoti. Bet aš buvau netoli jo.

— Tai buvo motina!...
ji šyptelėjo. — Tas atsitiko dėl to, kad mes su vyru vie

nas prie kito, prisirišę, kad ir jis su tuo sutiko.
Grįžo Šmitas. Mes likome ant suolelio besėdį. Užėjo 

vakaras. Leidžiančiosics saulės spinduliai paauksino vienai 
minutei gelsvą, moliną jūros vandenį, ir trumpa apvytusi žolė 
rodėsi žibėdama žalia. Ir ta skurdi Halig’o sąla leidžiančiosios 
saulės spinduliuose pasirodė man labai graži.

Užstojo naktis. Nuo jūros pasigirdo nepaprastas garsas, 
it skaudus dejavimas. Jis skambėjo taip liūdnai, kaip aš reui
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esu girdėjęs. Aš, nustebęs ir lyg klausdamas, pažvelgiau į 
Šmitą.

— Tai žuvėdra, ~ atsakė jis. — Tie padarėliai didžioj 
ištikimybėj ir maloniai porelėmis gyvena. Jei vieną iš poros 
nužudo, tai antras taip ilgai dejuoja, kol pats iš skausmo ne
numiršta.

Ponia Regina stipriai prisiglaudė prie savo vyro, o jis ją 
švelniai apkabino...

Turėjau progos pamatyti, kaip jiedu nesiskirdamu gyveno. 
Dažnai būdavo sėdi jis pas ją virtuvėj, o jam dirbant moky
kloj, ji sėdėdavo suole, kaip didelis vaikas ir tyliai klausyda
vos. Hąlig’o mokytojas sakydavo, kad negalėtų vienumoj gy
venti. O čia jis visur turėjo draugę.

Keturi mėnesiai, laike kurių ji išbuvo Japonijoj, labjau 
prailgo jam, nei keturi metai. Visą tą laiką jis buvo ligonis. 
Jai sugrįžus, jis užmiršo žuvusį sūnų. Taip jis laimingas buvo!

Į sausumą retai juodu vykdavo ir tai abu drauge.
— Ten nėra kas veikti, — sakė Šmitas, — negalima būti 

vieniems; ten dingsti žmonėse.
Aš žinojau, kad juodu tikėjosi kartu mirsią. Taip, juodu 

ir meldėsi, kad taip įvyktų.
Kartą buvo baisi naktis. Jūra trankėsi, daužėsi ir audra 

smarkiai siautė. Halig’ą užpylė vanduo, tik triobėsiai ant auk
štumų kyšojo virš banguojančio, baisaus potvinio. Man iš bai
mės žodžiai lūpose užmirė, kai vilnys į langą daužėsi arba, kai 
visas namas sudrebėdavo iš pat pamatų. Tyliai rengiausi mirti.

Gyvenamam kambary žibėjo šviesa. Ponia Regina rengė 
vakarienę. Šmitas šypsodamas į ją žiūrėjo.

—- Ar tamstos taip ramiai jaučiatės, ar užtikrinti esat? — 
pagalios paklausiau.

Papurtė galvą. — Jūra Dievo vaikas, mes taip pat Die
vo vaikai, — atsakė.

— Bet nelaimė gali atsitikti, koks gi čia namelis! Aš ma
nau, kad valdžia turi pakankamai pinigų naujam namui.

— Bet dėl ko kita ar nebaisu?
— A, dėl jos?.. Bet aš tikiuosi, kad šią naktį nebus taip 

blogai. Taip ir aš tikėjaus, kad kai namas tratėjo ir vilnys daužės 
į augščiausią langą, jog ir paskutinė mirties vilnis ras tuos 
žmones ramiais šypsančiais veidais.

I
*

* *

Aš jau senai namie. Kartą gaunu Šmito rašytą laišką. 
Nudžiugęs atplėšiau, manydamas rasti gerų naujienų nuo drau
gų. Laiške buvo parašytas tik vienas sakinys: «Pagalvok tik 
Tamsta: mano žmona mirė. Šmitas».
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Aš stovėjau kaip apkvaišęs, negalėjau tuo tikėti. Gedu- 
los ženklų laiškas neturėjo, tik vieną sakinį. Ir tokio turinio! 
Bet visas vienui vieno palikto skausmas buvo tame sakiny. Ir 
jis pats negalėjo tuo tikėti, pats lyg netikėjo tuo, kad neteko 
jos. Aš jam parašiau ir kuo greičiausia vykau pas jį. Mokykla 
buvo tuščia, radau jį ant Reginos kapo. Jis buvo visai praži
lęs. Švelniai paėmiau jį už rankos.

— Ar tamsta kasdien čia? — paklausiau.
— Visada, kai kada ir naktį. — Mane nupurtė.
— Tamsta nedaryk to, brangus drauge, tas kenkia tam

stos sielai j*..
Jis skausmingai nusišypsojo.
— Aš turiu tai daryti ' ji mano vienintelė! Aš arti jos, 

tik ji negali su manim kalbėti. Aš taip dar norėčiau ją pa
matyti. Atiduočiau viską, kad nors kelioms minutėms ją pa
matyčiau.

Rūkas apsupo liūdną apleistą Halig’ą ir skaudus garsas 
pasigirdo nuo pajūrio. Tuoj ir ta žuvėdra vis dejuodama pra
lėkė virš mūsų galvų. z

*
* *

Ir jis turėjo mirti. Jis tol liūdės, kol mirs. Ir nebuvo 
jam pagalbos. Būtų buvusi beprotystė jį pasiimti iš Halig’o.

Ir kuomet aš vėl į namus sugrįžau, gavau vėl naują laiš
ką, kuriame perskaičiau: «Atvyk, atvyk. Regina dingo».

Aš pasiliuosavau ir nuvykau. Kuomet įėjau mokyklon, 
jis tūnojo kertėje. Aš nebepažinau jo. Jo sieloj buvo naktis. 
Pagalios jis pasakė.

«Tikroj vietoj ją palaidojau! Sienos praplyšo ir praleido 
karstą. Sienos! Verčiau būtų jūra visą Halig’ą prarijus! O, pra
keiktas Halig’as»!

Aš viską supratau. Halig’as sprogo pusiau ir karstas žu
vo. Tai atėmė jam protą. Urnai nušvito jo veidas ir jis pra
šnibždėjo: «Kur ji? Gal į Japoniją nuplaukė? Ten sūnus, kurį ji 
taip mylėjo, taip»! Tuoj ėmė jis ir klejoti: «Bet ir mane! ma
ne taip pat! mane taip pat! Mane dar labjau. Tai tiesa... taip, 
taip, tikrai... aš nemeluoju! Mane dar labjau»!..

Aš jį turėjau vežtis. Jam reikalinga buvo gydytojo pa
galba, geras apžiūrėjimas, aprūpinimas. Jis buvo jau žuvęs, 
bet mano pareiga buvo tai padaryti. Tuomet pasakiau: «La
bai gali būti, kad ji į Japoniją nuvyko».

— Į Japoniją? Pas sūnų?
— Taip aš manau! Važiuokim kartu jų paieškoti.
Jis susimąstė. — Ne, — pagalios tarė. — Ji niekuomet 

neis iš Halig’o. Tai buvo jos mylimiausias Halig’as. Taip ji 
kalbėdavo. Ji yra čia. Kur nors lauke yra. Aš jos dar ieš
kosiu.
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— Tamsta eini į pajūrį? išsigandęs paklausiau.
. — Kasdien du kartu. Po valandos jau bus laikas eiti. 

Aš ją rasiu, aš žinau. Tuomet atvesiu aš ją čia ir vėl ji man 
šeimininkaus. Ji pamatys kaip aš sergu. —

Man pasidarė nejauku su juo vienu. Aš nubėgau pas kai
myną. Tai buv_Q_sumanus žmogus. Aš-jam išmėtinėjau, kam 
jis išleidžia Smitą vieną. Jis atsakė, kad negali jo. užlaikyti ir 
kad Smitas visuomet laikų sugrįžtąs.

Veltui norėjau aš Smitą sulaikyti. Mano atkalbinėjimai 
nuėjo per nieką. Bet aš negalėjau jo į rūkus išleisti! Tuomet 
jėga norėjau jį suturėti. Bet išspruko ir ūmai pAžuvo. Aš 
norėjau jį sekti, bet žmonės sulaikė mane. Pora vyrų leidosi 
Smito ieškoti.

— Jis sugrįž atgal, — raminosi Halig’o žmonės.
— Ne,v jis niekad nesugrįž.
Sekę Smitą žmonės sugrįžo atgal, jie nerado jokių pėd

sakų.
Užėjo potvynis. Rūkas tirštėja. Garsiai trimituoja ragai. 

Vanduo kyla vis aukštyn, aukštyn — nebebuvo vilties daugiau. 
Pabalusiais veidais stovi aplink mane Halig’o žmonės. Smarkiai 
daužos jūrų vanduo.

Naktį mėnulis nušvietė jūrą. Aš išžvelgiau pro langą. 
Lyg kieno tai balsas tyliai tyliai kuždėjo man ausin: «Aš sura-
dau ją ir pas ją likau».

Iš P. 1K e 11 e r’ i o -- Vargo Duktė

DailL.i šlamėjo senutė liepa tylaus vakarinio vėjelio judi
nama. Vienas po kito pageltę lapai, lyg auksiniai pinigėliai, 
byrėjo ant tako. Kai kurie tu pinigėlių, pukšterėjus smarkiau 
vėjeliui, persikėle per žemą darželio žiogrelį ir krito į žaliųjų 
rūtelių girią, ar tarp sulinkusių, pageltusiu rožių stiebų, bei 
gyvai žiūrinčių našlaičių. Q krisdami nardėsi šviesiųjų mė
nulio spindulių juroje ir blizgėj o, švitėjo, kaip deimantinės žu
vytės tamsiam jūružės dugne.

Nors rudens vakarėlis, vakarėlis to laikotarpio, kuriame 
nyksta grožė, gyvybė, tačiau taip visur harmoninga, gražu... 
Siela nejučiomis kilsią į aukštybes ir teikia begalinę garbę 
amžinajam Dailydei. .

Sėdėdama ant pageltusiais lapais apkloto suolelio mūsų 
darželio, džiaugiuosi, paskendus rudens gamtos grožio gelmėse, 
kurioje glūdi begalės kilnių įkvėpimų — kuri verčia giliau ir
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plačiau į viską žiūrėti ir teikia labai daug pamokinimų: mo
kina net gyvenimam žvelgti amžinybės žvilgiu.

Taip, štai jčia prie šito suolelio šalia mano kojų kadaise 
augo žydėjo lelijos... šiandie jų žiedai nukritę, supuvę, lapai 
pageltę, nuvytę. — Toliau, prie svirno langelio raudonkepurė 
rožė... Ir tos pajuodavę lapai; žiedai išbalę, nuvytę. Auk
štieji stiebai ir tie net sulinkę, lyg anie žilgalviai seneliai, 
laukia, rodos tik, kada baltutis sniegas pridengs nuo rudens 
vėjo žiaurumų.

Rože raudonžiede, kodėl tu taip greitai išsigandai rudens 
šalnos? Kodėl našlaitė dar gyva ir drąsiai pasitinka vargelį? 
Kodėl žalioji rūta negelsta? Sakyk, raudonžiede, kode!?»

Rožė baugiai sušlamėjo, tartum norėdama pasakyti... Mane 
saulė daigino, saulė augino, saulutė žiedelius krovė. Vos tik 
pražydau, saulė pranyko ir piktoji rudens šalna atsilankė. Aš 
jai atsispirt neįstengiau, nes pratus saulutės prieglobstyje ke
roti. Tuo tarpu našlaitę ir žaliąją rūtą šaltas pavasario lietutis 
išdaigino ir nuolat jas prausė, o žiaurus vėjelis kasas šukavo. 
Tatai jos pratusios kovoti su gamtos žiaurumais, todėl ir dabar 
džiaugiasi ir didžiuojasi šalną apgalėjusios». Teisingai rožės 
pasakyta. Juk tie patys reiškiniai pastebimi ir žmonijoje.

Žmonės, kuriuos močiutė savo meilės prieglobstyje užau
gina ir rūpestingai saugo nuo visų vargų vargelių bei šio pa
saulio žiaurumų, visada mažiau turi valios jėgos. Jei tokiam 
žmogui tenka susidurti su gyvenimo sunkybėmis, dažniausiai 
atsitinka, kad jis neišdrįsta drąsiai žiūrėt giltinei į akis Neiš
drįsta pasakyti: «Visam, kas mėgina pastoti man kelią prie 
idealų, skelbiu griežčiausią kovą». ,

Toki greičiau pasiduoda likimui ir, kaip tas mažutis lai
velis, kuris neįstengia atsispirti audroms, yra mėtomas likimo 
bangų. Žmonės juos «lepšiais» vadina, juokias iš vargšų silpnybės, 
dažnai net neapkenčia jų.

O kitus žmones vargas auklėja, jie dalinai laimingesni 
už pirmuosius, nes jau kūdikystės dienomis . pajunta ir šio pa
saulio žiaurumų ir mokinas plačiau žiūrėti gyveniman, bei 
vesti nuolatinį karą su pilkuoju vargeliu, kelio prie idealų 
nieks neišdrįs jiems pastoti. Atvirkščiai, žmogus, pratęs nuo
latinį karą kariauti, visą ir net patį save nugalės ir skraidys 
idealo keliais virš visų šio gyvenimo aplinkybių, ir toki idealūs 
žmonės, tartum, rytmetinės žvaigždutės spindi pasaulio scenoje.

Prisiminus žvaigždes pakėliau akis. Ir štai ką pamačiau... 
Pamačiau, kad aš paskendus didžiuliame žvaigždžių okeane, 
kuris mirgėjo dangaus skliaustuose, kaip tylus jūružės pavir
šius tekant rytmečio saulutei. Tūkstančiai milijonai žvaigždelių 
blizgėjo, berdamos žemėn šviesos spindulius. Koks įvairumas... 
Viena šviesi, kita šviesesnė, viena baltą, kita rausvą, trečia mė-

<1
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lyną šviesą skleidė aplinkui. Kiekviena jų savotišką įspūdi, 
savotišką džiaugsmą ir malonumą gamino sielos gelmėse. O, 
kaip aš be galo myliu tą milžiną žvaigždyną... Jis atvaizduoja 
žmoniją.

Daug pasaulyje žmonelių, kaip danguje žvaigždelių. 
Visi jie Dievo padarai. Turi savo siekimus, savo uždavinius 
ir kiekvienas kitokia spalva apsireiškia pasaulio scenoje, atvaiz
duodamas begalinę Kūrėjo išmintį. Iš kiekvieno žmogaus akių 
spindi Kūrėjo išmintis, spindi to žmogaus individualumas. Tat 
nežiūrint, kas jį auklėjo—meilė ar vargelis, lygiai verti meilės 
ir pagarbos, nes žmogus jau pačia savo esme apreiškia amži
nosios Būties prakilnumą.

O, kaip gražus būtų tas milžinas žmonijos žvaigždynas, 
jei dieviškosios meilės ugnis jungtų atskiras žvaigždutes!.. 
Papilė, 1923. X. 25. Sesutė.

Kas Mariją pamylėjo.
Kas Mariją pamylėjo,
Kas suprato jos skasmus, 
Šviesa sielą palytėjo, 
Aistrų žaislu nebebus.
Kaip žvaigždelė vakarinė, 
Žiba skaisti ant dangaus, 
Taip Tu, Aušra pirmutinė, 
Rodai kelią prie Sūnaus.
Savo globa rūpestinga,
Vargšų ašaras tildai, 
Mūsų laimei Tau garbingą 
Sielą skausmai pervėrė.
Prie Švenčiausių Tavo kojų,
Kupina skausmų širdis 
Ramiai ilsis nuo pavoju,— 
Ne baisi tuomet mirtis.
O, dangaus skaisti lelija!
Myliu aš tave karštai, 
O palaiminta Marija! 
Tu sielos kančias tildai.
Mano svajų ideale,
Tavęs Igisi širdis,
O, švenčiausioji Mergele!
Mano laimė ir viltis.

Plu gės S niegu t ė.
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Gyvybės versmė.
Tylėjo rudens rytmetis, ir tylėdamas pranašavo, kad ar

tinas gamtužės mirtis. Saulutė nedrąsiai šypterėjo, ir vėl pa
sislėpė už pilko debesėlio. Tačiau tas juokas buvo toks liū
dnas, lyg kad begaliniuose kentėjimuose paskendusio žmogaus.

Bėgdama bažnyčion stebėjaus, kas aplinkui darosi, skaičiau 
tą mylimąją knygą, kurioje surašytos amžinosios tiesos bei 
paslaptys. Skaičiau knygą, kurią kas rytas bėgdama pirmųjų 
Mišių skaitydavau ir stebėjaus Aukščiausiojo Kūrėjo išmintimi. 
Kartais būdavo liūdna, kartais linksma. Šįryt ypatingo įspū
džio man padarė jau bemirštanti rudens gamta. Visur mačiau 
mirtį..v nuliūdimą...

Žiūriu į rytus. Tarytum, kraujuose pasruvęs, juodai rau
donas dangus niuro, rymo. Kitaip sakant, liūdėjo, kaip didis 
prasikaltėlis uždarytas kalėjime, kuris trokšta keršto, begalinio 
keršto. Tuoj, rodos, užgrius tą vargšę žemelę ir paskandins 
amžinosios mirties jūrėse. Šalia miesto esančio seno ežerėlio 
veidas pamažu raudo... Tolumoje gimusios mažutės bangelės 
viena už kitos skubėjo prie kranto. Ir lingavo ežerėlis, kaip 
didžiuliai audrai pakilus pilkųjų rugelių laukai.

Už ežero matėsi krūmeliai, kurie žiaurios rudens šalnos 
aplankyti stovėjo paniurę, pageltę, tartum, auksu apipilti ir 
pynė gražių, bet kartu ir liūdnų svajonėlių vainiką — mezgė 
pasakų mezginį. O savo šlamėsiu, rodos, giedojo gražiąjai 
gamtai «requiem aeternam». Šalia matėsi sulinkus pirkelė — 
kryžius... Ant kalnelio malūnas... Ir toli, toli didžiulis miškas... 
toks stiprus, galingas, kad, rodos, jokia mirtis neįstengs jo įveikti. 
Tačiau ir jo pakraščiuose stypsojo tai pageltus liepaitė, ar 
berželis, kas, davė drąsos spręsti, jog ir galingąjį mišką įveiks 
mirtis. I

Tie visi reginiai sudarė ypatingai gilų ir gražų vaizdą, į 
kurio turinį įsigilinus nenoromis veržėsi iš krūtinės žodžiai: 
«O, galingoji, jau amžius ištvėrusi gamta! Kiek tavyje šven
tumo, kiek prakilnumo paslėpta... Kaip gi menkas yra tavo 
akyvaizdoje žmogus, paimtas su visomis savo silpnybėmis... 
Pavydžiu aš gamtai, jauzdamosi be galo silpna... jausdama, kad 
ant mano veido užrašyta šimtai, tūkstančiai silpnybių, paklaidų 
ir kiekvienas paskaitęs, turi teisės su panieka į mane pažvelgti.

Tačiau ir žmogus ir gamta neamžini. Miršta didžiulė 
gamta, miršta menkutis žmogus. Nieko nėra pasaulyje amžina, 
net ir pats pasaulis neamžinas. Bet aš taip trokštu amžinybės... 
Tat kur ji!?, kur amžinojo gyvenimo ugnis, kur amžinos gy
vybės versmė ?!.

Bažnyčioje suskambino, fr vos tik spėjau įsprukti, tuoj 
prasidėjo šv. Mišių auka. Man prisiminė Kristus... Kristus gy
veno pasaulyje, kentėjo ir mirė — Jis turėjo amžinojo gyve-
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nimo žodžius. Jis pasakė : «Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.., 
Kas valgo kūną mano ir geria kraują mano, neragaus mirties.»... 
O, Meile — — —. — — —. — — — — — — —; — — —

«Jėzau! ateik man meilėje padėti, 
Kada į mirti teks man paveizėti, 
Kada piktasis išties savo tinklą, 
Tu man pasiųski sav’ malonės ginklą, 
Amžinas Dieve!» —

skambėjo sielos gelmėse. Ir dar kartą skambėjo, ir dar kartą 
liejosi šauksmas: «Kristau, ateik kuo veikiausiai prie manęs; 
išvaduok iš šio pasaulio niekybės; duok paragauti gyvenimo; 
suteik amžinosios gyvybės ženklą!..»

Sielos šauksmas pasiekė gailestingos Kristaus širdies. Ir 
štai jis išskėtęs tėviškas rankas ateina... Apgaubia sielą savo 
šventųjų malonių gausybe... užkuria—meilės ugnį... ir ouoda— 
paragauti amžinojo gyvenimo saldybių, t

Galingai suliepsnoja siela; pamina visa, kas žema, niekinga, 
ir, kaip aras, išskėtus savo dvasios sparnus pakilsta nuo šios 
pilkosios žemelės — pakilsta virš gamtos—pakilsta gyveniman, 
paskęsta gyvybėje.

Grįžau į namučius, tas pats gamtos vaizdas stovėjo prieš 
akis, bet aš gamtai nepavydėjau. Bėgant takeliu, pageltę la
peliai šlamėjo po kojų. Gaila jų buvo... kiekvieną, rodos, 
norėjau pakelti, išbučiuoti ir pasakyti taip daug iškentėjusiems: 
štai kur gyvenimas ir prisikėlimas, aš nešu amžiną gyvenimą— 
Kristų. Skubėkime į Jį. Per Jį ir Jame džiaugkimės, dirbkime 
ir kentėkime, o tikrai nemirsime, nes jis turi savyje amžinojo 
gyvenimo žodžius».

Tik nežinia, ar jie suprato mano norą...

* **
Kur aš vargšė pasidėsiu, 
Tarp įšėlusių audrų?!
Kaip gyventi begalėsiu 
Pilna kančios ir vargų?!
Jėzau, brangus Atpirkėjau, 
Kaip aplink tamsu, baugu, 
Tavo širdy vilti dėjau, 
Dieve, pagalbos šaukiu.
Kurs ant skęstančio laivelio
Ramiu miegu užmigai,
Duok, kad ant gyvatos kelio, 
Neužgęsta spinduliai.

P1 u g ė s S n i e g u t ė.
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Prieš trejetą metų ir šiandien...
V v

Šiandien uždusinę diena. Šiandien mes susitarėme visi 6 
vai. aplankyti a. a. Vincą, kuris jau 8 dienos kaip guli šaltoj 
žemelėj...

Po pirmos lekcijos aš išėjau. Šaltis. Sniegas gurgžda po 
kojų ir atsispindi elektros šviesoje. Ėjau greitai, kad nepavė
luočiau. Pakely pastebėjau einančias dvi drauges; viena iš jų 
dviejų nešė gėles...

Gražiai atrodė gėlės, tokios švelnios ir gražios žiemos me
tu. Džiaugsmas ėmė į jas pažvelgus, bet kartu ir liūdesys... Jos 
turėjo papuošti kapą To, kuris, kaip ir jos, buvo toks pat jau
nas ir gražus, ir kuris tapo tėvynės auka...

Priėjau prie kapų. Žmonių daug, ypač elgetų. Tamsus 
žiemos vakaras, giesmės, primenančios laidotuves, kapai, papuošti 
žvakėmis, kurios mirkčiojo sniege—visa tai darė liūdno įspūdžio...

Prie a. a. Vinco kapo radau susirinkusių daug draugų. Jų 
tarpe buvo C. P. ir V. J., neseniai gryžę: vienas iš Utenos, 
kitas iš fronto. Verkė jiedu, nes pirmą kart susitiko su Vincu 
jam išvažiavus į frontą. Liūdnas susitikimas...

Vinco kapas labai gražiai atrodė. Jis buvo papuoštas 
eglių vainikais, arčiau prie kryžiaus padėtas rūtų vainikėlis, 
Marytės nupintas... Atsimenu, Vincas labai mylėjo rūtas... At
neštas chrizantemas Marytė padėjo ant Vinco kapo. Gražiai 
atrodė gėlės, jaunystės simbolis, tarp žvakių ir eglės vainikų. 
Kaip tai jaukiau atrodė kapas mylimo draugo. Rodos, krislelį 
tos draugiškos meilės jis perdavė toms skaisčioms gėlėms, ku
rios dabar puošė šaltą, lyg neprieinamą kapą.

Liūdėjo visi susirinkę—draugės ir draugai... liūdėjo savo 
mylimo draugo... Kiekvienas tylus ir susimąstęs stovėjo prie 
kapo, kiekvieno mintyje kylo praeities draugystės laikai... visi 
susirinkimai, kalbos, pirmos Lietuvos atgimimo dienos, kur vi
sada ir visur Vincas buvo pirmas. Pirmas iš mūs Jis buvo 
tėvynės gynėjas, pirmas iš mūs tapo ir .jos auka...

Rodos gyvas stovi akyse Vincas, pilnas energijos ir pasi-. 
ryžimų. Atsimenu atsisveikinimo dieną, išvažiuojant Jam į fron
tą. Nors ir kalbėjo Vincas ir juokavo, bet ne toks buvo links
mas kaip visada — matyt, jog liūdėjo širdelė, nujausdama liūd
na likimą... L C.

Atsimenu, kaip Vincas gryžo iš fronto baltam, vainikais 
iš žalių lapų papuoštam karstely... vKaip Jis tylus ir ramus gu
lėjo jame tarpe eglių ir žvakių... Žalioji rūtelė puošė aplinkui 
Jo visą karstą ir net keno tai draugiškos rankos buvo prisegta
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prie krūtinės... Kaip mes lydėjom į kapus... kaip ten išaugo 
augštas smėlių kapas...

Dabar visi tyliai suklaupėm melstis. "
Trumpa ir karšta kiekvieno malda j Viešpatį taikė su tuo 

skaudžiu faktu. Mirti vis tiek rekės, tik, duok Dieve, dirbti 
ir mylėti tėvynė, kaip Vincas dirbo ir mylėjo, duok tiek ener
gijos, stiprios dvasios, kad iki mirties siekti kilnių idealų...

Dar kartą atsisveikinę su Vincu, visi pradėjome skirstytis 
namo: kas liūdnai susimąstęs, kas bešnekučiodamas su kitu 
apie praeitus laikus.

Ir vėl liko Vincas vienas... Tik skaisčios gėlės ir rūtų 
-vainikėlis liko tarp mirgančių žvakelių...

Gražiai atrodo šį vakarą kapai — mirusiųjų poilsio vieta... 
daugybė degančių žvakių, jų mirgančioj šviesoje atsispindi snie
gas, jųodoja kryžiai ir aukšti medžiai...

Nevaizdingas prie šio vaizdelio redakcijos prierašas.
v
Šio vaizdelio autorius, a. a. Vinco draugas ar draugė, no

rėjo būti absoliučiai redakcijos nežinomas: jo šis raštelis redak
cijai atsiųstas be jokio parašo, ir su kitomis atsargomis 
priemonėmis savęs neparodyti, Nors toki anonymiški raštai 
redakcijai nėra pageidaujami, betgi šį, padėję antraštę, įdėjome 
į «Naująją Vaidilutę» kaipo vaizduojantį vieną momentą iš šio- 
jo laikraščio, pasakytume, priešistorijos laikų.. (Kas norėtų tu
rėt apie tai daugiau aiškumo, tepasižiūri į paties pirmojo «N. 
Vaidilutės» sąsiuvinio pirmąjį puslapį). Ir dėdami šį draugingos 
sielos atsiminimą dar neiškenčiame čia aprašyto vaizdelio paū
gint su tuo, kas čia kalbamoj vietoj dėjosi po trejeto metelių.

Šiemet, uždūšinių dieną tėvynės gamta buvo labai sušvel- 
nėjusi. Nebuvo sniego, nebuvo šalčio. Todėl mūsų laikinos 
sostinės kapai paplūdo žmonių miniomis ir visi kapai skendėjo 
žvakių šviesoj ir kryžių šešėliuose. Tiktai čia kalbamo kapö 
nebeatlankė nei draugai nei draugės. Nė vienas nebeatlankė... 
Draugai, kuriems šią tėvynės rambumo valandėlę nereikėjo pirkt 
savo gyvybės auka, panaudojo tą valandėlę išvykt į vakarus 
mokslo tiesos pasisemti. O visos tos dar taip neseniai buvu
sios tokios uolios ir jautrios draugės Marytės, dabar, panieku
sios visokį bendradarbiavimą su gyvaisiais ir mirusiais, reikalau
jantį bent krislelio pasiaukojimo ir išsižadėjimo, augštų idealų 
siekiant, jau senai susirado apčiuopiamų draugų, su jais lega
lizavosi ir braido po juodąjį gyvenimo pur vynelį... Tat ir toms 
čia buvo nepakeliui...

Bet tai nors be galo apsunkina a. a. Vinco testamento . 
vykdymą, tačiau jis vis dėlto vykdomas... Kas tai supranta, te
padeda mums.
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Iš mergaičių moksleivių gyvenimo.
' , v

Kaunas. Iš studenčių gy venimo. S. m. spalių m. 
14 d. studenčių bendrabuty įvyko Lietuvos Universiteto studen
čių ateitininkių kuopelės susirinkimas. Susirinkimą atidarė 
kuopelės pirmininkė draugė Basanavičiūtė. Pereito semestro 
Valdyba pasiūlė tokią dienotvarkę:

1) Prezidijumo rinkimas. 2) Valdybos pranešimas apie 
pereito semestro veikimą ir dabartinę kuopos padėtį. 3) Nau
jos valdybos rinkimai. 4) «Naujosies-Vaidilutės» Komisijos pra
nešimas. 5) L. K.vM. Sekretarijate dalyvavimo klausimas. 6) 
Pranešimas apie Žemaičių At-kių konferenciją. 7) Klausimai 
ir sumanymai.

1. Daugumu balsų į prezidijumą išrinkta draugė Muraly- 
tė, kuri sekretoriauti pasikvietė L. Klimavičaitę.

2. Apie valdybos veikimą referavo d. Rogalskytė, kuri 
nušvietė visą pereito semestro kuopelės veikimą. Pereitam se
mestrui valdyba buvo išrinkta vasario mėnesyje. Šios valdybos 
sudėtis buvusi tokia: pirmininkė Basanavičiūtė Teklė, vice-pir
mininkė ir iždininkė Rogalskytė Felicija, sekretorė Spudaitė T. 
Kuopelės veikimas buvo silpnas. Susirinkimų įvyko tik vienas; 
buvo šaukiami keli, bet nariai nesirinkdavo. Buvo surengta 
viena d-ro Epšteino paskaita. Paskaita liko nebaigtą, nes antru 
syk prelegentas nebeatėjo ir narių labai maža susirinko. Val
dybos ir bendrai kuopelės veikimą trukdė neaiški kuopelės pa
dėtis. Studentų At-kų š. m. konferencijoje, Centro Valdybai 
iškėlus mergaičių kuopos atsiskyrimo klausimą, draugė Rogal
skytė studenčių At-kių kuopos valdybos vardu pareiškė, kad 
jos sutinka likti bendra Kauno Ateitininkių Studentų kuopos 
kuopele. Tuo būdu Studenčių At-kių kuopelės valdyba nu
sprendė tos kuopelės formalų santykį su Studentų At-kų Są
junga. Valdyba tai padarė nesiklausus visų narių nuomonės, 
nes nebuvo laiko sušaukt susirinkimą. Todėl šio susirinkimo 
prašo pareikšti savo sutikimą su Valdybos sprendimu. Susi
rinkimas sutiko.

3. Naujos valdybos rinkimui buvo pastatytos: Rogalskytė 
Felicija, Karečkaitė Domicė ir Žilytė Onutė, kurios vienbalsiai 
buvo išrinktos.

4. Nesant «Naujosios Vaidilutės» Komisijos pirmininkės,
apie «N. V.» gyvavimą pranešė d. Muralytė. Sustiprinimui «N. V.» 
gyvavimo buvo išrinkta «Platinimo Komisija» iš «Aušros» gim
nazijos, «Saulės» seminarijos ir studenčių Ateitininkių tarpo. Pra
nešėja nušvietė, kad «N. V.» «Platinimo Komisijos» padėtis buvo 
sunki taip materijaliniu, taip ir raštų atžvilgiu, Trukumams 
užpildyt buvo surengtas vakarėlis. ?

Kad ateityje darbas eitų sparčiau, susirinkimas pageidavo, 
kad «N. V.» «Platinimo Komisija» būtų renkama tik iš studenčių 
at-kių tarpo, o «Saulės» seminarijos ir «Aušros» gimnazijos at-

* '
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kės Įeitų kaipo atstovės. Šis pageidavimas buvo statomas 
balsavimui ir vienbalsiai buvo nutarta, kad «N. V.» komisija 
būtų renkama iš at-kių studenčių tarpo. Šiton komisijon išrink
tos: Kazlauskaitė Monika, Paulytė R., Kaunaitė Petrusė, Šopa- 
raitė Valė ir Belevičaitė Kotrina.

5. Apie L. K. M. Sekretariate dalyvavimo klausimą pra
nešė d. Rogalskytė. Ji pareiškė, kad L. K. M. Sekretarijato 
Valdyba prašanti būtinai surasti atatinkamą, asmenį ir atsiųsti į 
L. K M., Sekretarijatą kaipo atstovę. Susirinkimas atstovės 
siusti kol kas nesutiko, atrado tik reikalinga siusti iš savo tar
po draugę informacijos tikslais. Tam reikalui atlikti susirinki
mas prašė d. Jųozelėnaitę, kuri sutiko.

6. Apie Žemaičiųv At kių susivažiavimą pranešė d. Ma- 
žilytė. Ji nurodė, kad Žemaitės At-kės įdomaujasi ne tik Že
maičių krašto, bet ir visos Lietuvos moksleivėmis. Ji pranešė, 
kad į Konferenciją buvo suvažiavusių apie 200 atstovių. Že
maičių At-kių tarpe pastebėtas didelis aktingumas ir draugiš
kumas. Konferencijos įspūdis buvęs kuo didžiausias.

7. Klausimų ir sumanymų neatsiradus, susirinkimas buvo 
uždarytas.

Sakiai. Šakių vyresniųjų at-kų kuopa įsikūrė 1921 m. 
Iš karto mergaitės veikė drauge su bernaičiais. Laikui slenkant, 
mergaites nepatenkino veikimas mišrioj kuopoj. Nors jos da
lyvavo ir at-kų mišrioj kuopoj, bet taip pat sutvėrė atskirą 
mergaičių «Vaidilučių» kuopą. Patogesniamvveikimui išsiskirstė 
j dvi sekcijas: vyresniųjų ir jaunesniųjų. Čia svarbiausias jų 
tikslas surasti įvairius mergaites liečiančius klausimus.

Tačiau toks veikimas taip pat pasirodė nepatogus, nes 
veikiant dviejose kuopose mergaičių pajėgos buvo per daug iš
blaškytos, Todėl, kad geriau sukoncentruoti savo pajėgas, įgy
ti darbo inicijatyvos, sutverta atskira mergaičių at-kių kuopa, 
nieku nepriklausoma nuo bernaičių.

Steigiamasis susirinkimas sušauktas šių metų spalių 7 d. 
Išrinkta valdyba iš penkių asmenų, kuri drauge eina ir Tary
bos pareigas.

Kuopos darbas suskirstytas sekcijomis, kurių tuo tarpu 
sutverta keturios: Abstinenčių, Literačių, Sporto ir Spaudos bei 
Visuomenės sekcija. Be to, išrinkta dramos ir fondo komisi
jos. Visuotini susirinkimai nutarta šaukti kas aštuonios savaitės, 
kuriuose kiekviena sekcija paruošia ką nors iš savo srities.

Kuopoje yra dvidešimts narių. Mergaičių ūpas pakilęs. 
Visos pasiryžusios tik dirbti, dirbti...

Draugės, nors mažas mūsų būrelis, bet tvirtas pasiryžimas, 
valios tvirtumas, energija ir ištvermė darbe duos puikiausių 
vaisių. Tad darban vardan idealo! Pasakaitė.
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Pr. R. Žinutę dėl vietos trukumo palikome kitam numeriuk
Pasakaitei. Antrąją žinutę atidavėme «Ateičiai», kai

po liečiančią bendrai visus at-kus.
Prienietėms: Neapsivylėme! Kaip daug-mums pa* 

lengvėtų «N. Vaidilutės» leidimo sunkenybės, jei visų Lietuvos 
augštesniųjų mokyklų mergaitės taip užjaustų musų darbą.

Viridianai, Nutrūkusiai Stygai, Vargo Duktęrei, 
Sesutei. Ačiū. Laukiame ir daugiau.

Eglei, Sesutei. Raštelius gavome 
palikome kitam sąsiuviniui. Ačiū.

i

Aukos.
«Naujajai Vaidilutei» leisti.

100 litų
lyte su
gimnazijos «Vaidilučių» kuopelė iš savo iždo 50 litų- 

Visiems aukojusiems ir
nuoširdžiai dėkoja aukas priėmusi 

, v

\ ■ .' . ’ . ■ ■

Seinų «Žiburio»

Visiems aukojusiems ir pasidarbavusioms aukų parinkti 
■ ■ ■ į • . '

«N.Vaidilutės» Leidimo Komisija.
iii i. iii.' ■ i i. — --

Wilna „H. Ualdlla lės" Redakcijos adresas.
Nuo Šio numerio visus raštus ir pinigus „N. Vaidi

lutei“ adresuoti: v
„Naujosios Vaidilutės“ Redakcijai

KAUNAS, Ukmergės plentas 3&

Dar galima gaut „N. VAIDILU
TĖS“ praeitų (1921-1922) 

metų 4 ir 5 sąsiuviniu, 

ų 2

siuvimu

t
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Konkursas
i

Skelbiama konkursas nupiešti 
„NAUJAJAI VAIDILUTEI“

' - f . • • , ■ '

* ’ . ' ' ' ' ' ■ ’ ' ’

naujas viršelio paveikslas, kurį 
padėtume nuo kitų metų pra
džios. Piešinius atsiųsti re
dakcijai iki šių metų galo.

1

į

v

ir

H-

I

•J**

==±= Kam atlieka

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“
f

1-jų metų 1-sis, 2-sis ir 3-sis sąsiu
viniai, labai prašome mums juos

____ * t • , . • -

grąžinti. Mokėsime po 2 litu už są
siuvinį ir grąžinsime pašto išlaidas.

„N. V.“ Redakcija.
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