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Ugdymas moteriškumo koedukaci- 
nėše mokyklose.

Žemaičiu Ateitininkės prašė mane paskaityti joms 
apie „Ugdymą savarankiškumo koedukacinėse mokyk
lose“. Štai toji paskaita.

Labai džiaugiuos, kad jums rūpi toks svarbus klausimas, 
kurį formulavote šiais žodžiais: „Ugdymas savarankiškumo 
koedukacinėse mokyklose“. Bet man rodos, kad žodis sava
rankiškumas nevisai čia reiškia tai, ką jūs manote. Man ro
dos, aiškiau būtų pasakius „ugdymas moteriškumo“ — arba, 
jei paimsime svetimą žodį, „ugdymas moteriškos individualy
bės“. Kitaip sakant, kaip elgtis, kad mokydamosios, dažnai 
būdamos su berniukais, mergaitės netik neprarastų savo mo
teriškų ypatybių, bet dar jas išplėtotų.

Prieš pradėdamos gvildenti tą klausimą, turime atsakyti 
j kitu du, kurių neišsprendus, nėra kuo pasiremti, atsakant i 
pirmąjį, nėra tvirto pamato po kojomis. Pirmasis yra šis: ar 
žmonių dvasinės raidos (plėtotės) idealas yra vyro ar moters 
būdo įgimtus skirtumus saugoti ir gilinti, ar juos niveliuoti, ly
ginti? Antrasis: Koks yra moters charakterio idealas?

įvairių, yra nuomonių apie tą dalyką. Prasidėjus vadina
majai moterų emancipacijai, moters pasistatė idealu vyriškį. Jį 
reikėjo pasiekti visame kame, viską reikėjo daryti_ vyriškai. 
Tą savo nusistatymą jos ėmė reikšti ir išlaukiniu būdu. Kiek
viena išsiemancipavusi, einanti augštesnius mokslus moteriškė, 
stengės ir savo išvaizda kuolabiausiai panėšėti į vyrą: būtinai 
kirpo plaukus, dėvėjo pusiau vyriškus drabužius, mėgdžiojo 
vyro manieras, kalbą, rūkė papierosus ir t. t. Tikrais darbais 
tebuvo laikomi tie, kuriuos dirba vyrai, į visus moteriškus už- 
siėpiimus žiūrėta, kaip į žemesnės rūšies darbą, kurį gėda at
likti mokytai, pasiliuosavusiai, praplatinusiai savo horizontą 
moteriai.

Tai buvo klaidinga, bet tai buvo suprantama reakcija 
prieš moters uždarymą iš tikro per daug siaurose ribose, prieš 
moters lėlišką auklėjimą. Kai kas, ilgai sėdėjęs tamsoje, išsi
jaus į saulėtą pasaulį, tai, šviesos apakintas, iš pradžios nie
ko nemato — ir nenuostabu, kad eina ne tuo keliu, kuriuo rei
kia. Pamažu, apsipratęs su šviesa, jis apsidairo ir susipranta 
paklydęs.

3



162 Ugdymas moteriškumo...

Bet ir dabar dar, nors dauguma moterų pamatė savo^pa
klydimą, tebėra tokių, kurioms idealas yra visa, kas vyriška. 
Tačiau nėra abejonės, kad žmonijos dvasinio riedėjimo tikslas 
nėra niveliavimas — lyginimas. Visa kultūra yra paremta kaip 
tik individualizavimu, įvairumu, skirtingumu. Niveliavimas, 
visų lyginimas, vienodinimas yra kultūros mirtis. Jei Leidėjo 
valia pasaulyje yra dvi lyti, tai aišku, kad kiekvienai yra pa
skirta tam tikra misija atlikti, ne tik fizijologinė, bet ir dvasinė. 
Žinoma, ir vienos ir kitos lyties atstovai yra pirmų pirmiausia 
žmonės, ir moters ir vyro galutinis tikslas tas pats — sielos 
išganymas, ir moters ir vyro pareiga yra skleisti Dievo kara
lystę žemėje, bet prie to bendro tikslo juodu eina katras savo
tišku keliu.

Tuos kelius parodo pati prigimtis. Fizijologiškai moteris 
taip sutaisyta, kad gailėtų nešioti savyje naują gyvybę ir at
vesti ją į pasaulį. Ji fiziškai silpnesnė už vyrą. Visa tai riša 
ją stipriau prie namų, prie ramaus, vidaus gyvenimo, kreipia 
į save pačią, į v i d ų , į sielos gilumą. Jos fizijologinė prigim
tis verčia ją kentėti, aukotis, savęs atsižadėti — ir tai išspau
džia žymę ant. jos sielos, nes šiame gyvenime kūnas labai ar-, 
tūnai surištas su siela. Moteris turi silpnesnius nervus, yra. 
jautresnė, įspūdingesnė, jausmingesnė, švelnesnė. Vyras, bū
damas labai mažai absorbuojamas fizijologinių lyties funkcijų, 
yra daug laisvesnis. Kai jo moterį varžo motinystė ir riša prie 
namų, jįjį pati prigimtis stumia kuo daugiausia veikti lauke, 
saugoti tą moterį ir vaiką, tiekti jiems visa, ko jie reikalingi. 
Tuo būdu pati prigimtis stumia vyrą techniškai užvaldyti pa
saulį, organizuoti. Vyras organizuoja, moteris yra organiza
vimo siela. Vyras stato, moteris yra tas cementas, kurs visą 
trobesį laiko. ' ' _

Bet nemanykite, kad, jei taip yra, tai moteris turi būti pa- 
sivė, vadinas, nieko neveikti. Visai ne. Ir čia yra aktivumo, 
veiklumo, tik kitokios rūšies. Tai yra pakreiptas į vidų veik
lumas. Tai yra daugiau vidujinė negu išlaukinė kova — kova 
su egoizmu ir garbės troškimu, gryninimas motivų, apgalėji- 
mas skausmų, audrų, apsivylimų. Kaip kūno, taip ir dvasios 
pasaulyje yra du elementu, du pradu: vyriškas ir moteriškas. 
Vyriškas yra: protas, valia, jėga; moteriškas: jausmas,-meilė, 
švelnumas. Tikra kultūra, graži harmonija tėra tuomet, kai 
tuodu principu veikia drauge, kai vienas kitą atsveria, vienas 
kitą stiprina. Kaip tik vienas, pradeda per daug imti viršų, pa
saulio tvarka irsta. Jei ima viršų vyriškas elementas, viešpa
tauja žiaurumas, jei moteriškas — ištižimas. Klasiškas vyriš
kojo elemento viešpatavimo pavyzdys yra Sparta. Žinote jį iš 
istorijos. Šiurpuliai krato, skaitant apie tą geležinės jėgos va
lios, narsos valstybę, kurios nešildė meilė. Panašiai buvo ir 
senovės Romoje. Apskritai sakant, senovės laikais visur per
tverdavo vyriškas elementas. Moteris buvo pavergta, laikoma. 
žemesnės rūšies būtybe, ir jos dvasios ypatybės taip pat buvo
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Ugdymas moteriškumo... 163

niekinamos. Tik krikščionystė, pastačius meilę į pasaulio cen
trą, augštai iškėlė moteriškąjį elementą ir tuo pačiu stipriausiai 
paliuosavo moterį nuo vyro.

Sakiau augŠčiau, kad harmoningam pasaulio gyvenimui 
yra reikalingu du elementu ir kad žmonių rados tikslas nėra 
tų elementų niveliavimas. Bet nereikia to taip suprasti, kad 
tas tikslas yra vien tik ugdyti tuos skirtumus — kad moteryje 
turi būti vien meilė, švelnumas, jausmai, vyre — jėga, valia, 
protas. Tokie asmens vargiai bebūtų žmonės — vieni būtų 
tiktai vyrai, kiti tiktai moters.,.’ Krikščionystė rodo mums daug 
universalesnį, pilnesnį idealą. Tas idealas yra: išlyginti abiejų 
lyčių dvasinius vienašališkumus, bet drauge su tuo ne tik ne- 
išdilmti jų ypatybių, bet dar jas pagilinti. Vadinas, kiekviena 
lytis turi pasisavinti kitos lyties gerąsias ypatybes, ne tam, 
kad sunaikintų savąsias gerąsias ypatybes, bet kad tuo būdu 
jas pastiprintų ir kuopilniausiai išplėtotų. Taigi, moteris turi 
išlavinti savyje nepalenkiamą valią, heroišką nuosakumą (kon- 
sekvenciją), drąsą, patvarumą—ne tam, kad vyriškai elgtųs, bet 
kad jos pasišventimas būtų nepalenkiamas, jos užuojauta nuo
saki, jos meilė heroišką. Moters charakterio tikslas yra mo
tiniškumas, tai, ką Goethė vadina „das Ewigweibliche“ (amži
nasis moteriškumas) —? todėl kiekviena moteris turi kuopil
niausiai išlavinti įgimtą motinystės jausmą. Bet tas jausmas 
tuomet tepražydi gražiu žiedu, jei dirva jam yra, taip sakant, 
įtręšta vyriškais elementais — kitaip visas tas motiniškumas 
virsta bobiškumu. Be tų vyriškųjų elementų, moters jautru
mas virsta histerija, švelnumas — ištižimu, meilė tampa aša
rota, kvaila ir nepastovi.

Kiekvienas padaras Šioje žemėje tuomet tepasiekia tobuly
bę, žinoma, nors dalinę, kai daro tai, kam yra paskirtas, kam 
turi tam tikrų gabumų. Ir moteris tuomet tegali pasiekti ide
alą, kuomet nuosakiai išplėtoja motiniškumo jausmą. Tuo
met ji daugiausia padaro'kultūrai, tuomet jos įtaka gyvenimui 
yra stipriausia.

Goethė sako: „Ji (moteris) saugoja šventąjį, neišsemiamą 
ramybės turtą“. Kas tai yra toji ramybė, kurios randame kil
niausiose visų laikų moteryse? Aišku, kad tai yra kaž kas vi
sai priešinga naujamadžiam karštiškam veikimui, rėkavimui 
visose kryžkelėse, o tačiau tai nėmaž nėra pasivumas. Tai yra 
taip pat aktivumas, bet pakreiptas į vidų. Tokios moters taip 
pat, kaip ir vyrai, apgali ir užvalgo pasaulį, tik kitokiu būdu. 
Jos tai padaro „iš vidaus“. Tobūlindamosios, nugalėdamos 
savo egoizmą; jos tampa gyvenimo viešpatės. Iš to nugalėji
mo ir kyla ta Goethės skelbiamoji „šventoji ramybė“, Tokia 
moteris laiko ant savo fiziškai silpnų pečių visą kultūrą, ramin
dama vyrų demoniškas aistras, primindama paskendusiems 
materijoje vyrams tai, kas svarbiausia. Tuo'būdu tikra mote
ris veikia pirmų pirmiausia ne savo išlaukiniu darbu, bet savo 
buvimu; ji ir vyrą nuolat kreipia nuo gryno veikimo prie
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buvimo ir moko, kad b ū t i yra svarbiau negu v e i k t i, nes 
veikimas juk tėra buvimo dalis, plaukia iš buvimo. Pirmiau 
žmogus turi b ū t i tvirtas, doras asmuo, paskui jis tegali tvirtai, 
doraį veikti.

Šv. Tomas Kempietis sako: „Dievas daugiau vertina darbo 
priežastį, negu patį darbą“. Todėl pirmiausia turite rūpintis, 
kad jūsų sieloje tebūtų gerų priežasčių, tokių, kurias Dievas 
vertina — meilė Dievo ir artimo. Svarbu ne tiek veikimas, 
kiek ta versmė, iš kurios jis plaukia. Juo gilesnis sielos gy
venimas, juo labiau plėtojasi sąžinė, juo didesnė meilės jėga — 
juo veiklesnis yra žmogus tikrąja žodžio prasme ir juo stipres
nė jo įtaka pasauliui. Nemanykite, kad ta augščiau minėtoji 
„šventoji ramybė“4 liepia moteriai tik šventai ramiai sėdėti ir 
nieko nedirbti. Ne — ji yra suvienijama su kiekvienu, net ir 
su profesiniu darbu. Tik tokia moteris atlieka tą darbą visai 
kitoniškai, negu tokia, .kuri tos šventosios ramybės neturi. Kas 
jos turi, tas žino, kaip, kada ir kiek jam reikia veikti.

Anglų garsusis filosofas-estetas Ruskin’as yra parašęs 
knygas „Karalienės sodnai“. Ten jis kalba apie moteris. Jis 
sako, kad kur kilnioji moteris malšinanti aistras, taikinanti žmo
nes, išplėšianti likimui jo gylius,,ten viešpataujanti namų dva
sia, ten esą karalienės sodnai — net ir biuruose ir fabrikuose. 
Tokia moteris turinti savo sieloje židinį ir visur nešiojanti jį su 
savim.

Platonas sako, kad augštai, virš visų veikiančiųjų gyve
nimo jėgų, viešpataujanti Gero idėja. Ji judinanti visą gyve
nimą, bet pati esanti amžinoje ramybėje. Paklausus, kaip tai 
gali būti, kad tas, kas viską judina, pats nedalyvauja gyvenime, 
jis atsako: „Augščiausioji idėja judina gyvenimą tuo ilgesiu, 
kurio tobulas daiktas žadina netobulame.“ Ta Platono min
tis gali būti simboliu to veikimo, kurs išeina iš ramiosios mo
ters sielos.

Senovės saksų kalba moteris buvo vadinama „taikos audė
ja“. Taika tai yra meilė. Štai moters misija ir idealas — 
austi meilę. Be meilės ilgai negyvuos jokia organizacija, jo
kia valstybė. Juo labiau plečiasi žmonių organizacinis dar
bas — politiškas, techniškas, socijalinis — juo daugiau reikia 
tokių „taikos audėjų44. „Vyrai sukūrė politinę valstybę, mo-. 
terš turi kurti valstybę sieloje“ — sako Försteris.

Šiais trumpais žodžiais norėjau paaiškinti, kas tai yra mo
ters individualybė ir kaip svarbu ji plėtoti. Dabar bandysiu at
sakyti į klausimą, kaip ugdyti tą individualybę koedukacinėje 
mokykloje.

Koedukacinių mokyklų mintis buvo: papildyti vieną lytį 
kita. Tikėtasi, kad bendrai besimokant, viena lytis pasisavins 
iš kitos tai, kas anojoje gera ir ko ji trūksta. Kad berniukai 
taps švelnesni, mandagesni, mergaitės — energingesnės. Bet 
praktika parodė ką kita: mergaičių įtakos berniukams visai ne
matyti, o berniukų įtaka mergaitėms pasireiškia tuo, kad jos
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praranda daug moteriškumo. Ir dabar rimti visu šalių pedago
gai beveik vienu balsu atmeta koedukaciją, sakydami, kad 
kiekviena lytis pirmiau turinti išugdyti savas ypatybes, o pas
kui tiktai tegalinti turėti pedagoginės įtakos kitai lyčiai;

Tokioms mokykloms pas mus tebesant, ką gi. jums daryti, 
kaip apsisaugoti nuo blogos berniukų įtakos ir kaip plėtoti savo 
moterišką asmenį?

Pirmų pirmiausia privalote suprasti, kad vyras nėra kaž
kokia augštesnė už moterį būtybė, kažkoks siektinas idealas. 
Dabar daugelis moterų, klaidingai suprasdamos kultūros eigą, 
kaip tik mato vyre idealą, su kuriuo būtinai turi susilyginti, kurį 
žūt-būt turi pasiekti, ir todėl, kiek begalėdamos, stengias vis
ką dirbti ir elgtis, kaip vyrai. Ta pažiūra reikia kuogreičiausįai 
nusikratyti. Moters idealas turi būti visai nepriklausomas, vi
sai savarankis. Turite suprasti, kad esate berods k i t o k i o s 
negu vyrai, bet visiškai 1 y g i o s v e rt ės. Vyrai turi savo 
uždavinį pasaulyje, jūs savo, bet nė kiek nemenkesnį. Atvirkš
čiai, pasakysiu, kad net kilnesnį, nes meilė šventesnė už protą 
ji viską valdo, viską judina, ji yra pasaulio siela. Visų laikų iš
minčiai tai juto ir ne be reikalo statė moterį ant piedestalo. 
Kiekvienas žmogus, būdamas Dievo paveikslas, turi savo oru
mą, garbę, bet moteris turi dar savo ypatingąją. Nesuskaitoma 
daugybė poetų dainavo apie tą moters orumą, kurs pajėgią 
suvaldyti net žiaurumą ir smurtą. Kame yrą tos galios paslap
tis? Nuostabu, įi yra kaip tik tose moters ypatybėse, kurios 
yra labai toli nuo noro viešpatauti, valdyti, imponuoti, viešai 
pasirodyti. Net ir garsinamoji laisvė čia nėra reikalinga. 
Kaip tik priešingai — tas rezervas, tas laikymasis ūksmėje, tas 
tvirtumas, su kuriuo moteris moka laikyti save gerų, padorių 
papročiu ribose — štai kas sudaro tą orumą ir kas ir kitus su
laiko, neleidžia ne tik asmeniškai per arti prie jos prieiti, bet 
net jos akivaizdoje peržengti tam tikras ribas. Ir tam visam 
nereikia būti senesniu asmeniu. Tokio orumo esu mačius visai 
jaunose mergelėse, o antra vertus, nemačiau jo daugelyje senų 
moterų. Kolonijų istorija pasakoja, kad dažnai žiauriuose, be
tvarkiuose Afrikos ir Amerikos kolonistų santykiuose viena 
vienintelė kilni ir grynadvasė moteris suvaldydavus visą pa
sileidusią draugiją. Žinoma, ne jėga, ne šauksmu, bet savo as
mens galia. Ruskin’as sako, kad kiekviena moteris turinti būti 
karaliene — vyro, brolio, mylimojo širdies karaliene.

Taigi turite pirmiausia pajusti.tą savo moteriškąoru- 
m ą ir tą orumą saugoti, tą jausmą ugdyti. Juo augštesnė ko
kio žmogaus garbė, juo jis oresnis — juo daugiau iš jo reikalau
jama, ir tame kaip tik yra jo kilnumas. Karalienei leista ma
žiau, negu paprastai moteriai, kaip tik dėl to, kad ji karalienė. 
Jei kokia paprasta piemenė supykus parodys špygą savo drau
gei ir ims ją keikti, tai, žinoma bus negražu ir nuodėmė, bet 
nieko labai nepaprasta — tam ji ir piemenė. Bet jei karalienė 
taip pasielgtų, tai ji nieko daugiau nebūtų verta, kaip tik eiti
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nuo sosto į piemenės vietą. Prancūzų patarlė sako: Noblesse 
obligę — kilnumas uždeda pareigų. Jei berniukas elgias žiau
riai, nepadoriai, tai tiek neužgauna, taip nerėžia akių, kaip toks 
pats mergaitės pasielgimas — kaip tik dėlto, kad mergaitė yra 
laikoma kilnesne. Todėl labai klysta tos iš jūsų tarpo, kurios 
mano, kad uždraugimas jums kai kurių dalykų yra jūsų žemini
mas. Kaip tik atvirkščiai. Jūs pačios dar daugiau turite reika
lauti iš savęs. Privalote taip augštai laikyti savo moteriškąją 
garbę, taip elgtis, kad vyrai, jums čia pat esant, nedrįstų kal
bėti to, ką kartais kalba tarp savęs, nei taip elgtis, kaip elgias 
kartais savo tarpe. Yra žmonių kilnių, dorų, kurių akivaizdoje 
kiekvienas stengias būti geresnis, pasirodyti iš savo kilniausios 
pusės. Tokiu žmogumi turėtų būti kiekviena moteris. Tokios 
moters įtaka pasauliui iš tikro yra milžiniška, Šimtą kartų di
desnė, negu tokios, kuri neišlavinus savo garbės, nesutvarkius 
pati savęs, važinėjas po susirinkimus ir šaukia mitingus. O 
tai tik nuo jos pačios pareina ir to reikia mokytis iš pat jau
nystės, nuolat atsimenant tą moterišką orumą ir vengiant visa, 
kas jį traukia žemyn. .

Labiausia traukia žemyn mėgdžiojimas vyrų manierų, 
kalbos, apsiėjimo. Jei mėgdžiojate vyrus, tai vadinas, pripa
žįstate juos augštesniais už save, išsižadate savo moteriškumo. 
Parduodate savo pirmgimystę už lešienės bliūdelį. Vyrais 
juk vistiek netapsite, o savo originalumą, ypatingumą, prara
site ir kartu su tuo, žinoma, moterišką įtaką. ♦

čia reikia pakalbėti apie vadinamąjį draugiškumą, kurs 
yra koedukacijos vaisius. Tarp mergaičių ir berniukų užsimez
ga kaž koks buršiškumas intimumas, santykiai „saus faęon*4 
prancūziškai tariant, taip sakant be ceremonijos. Pedagogiškai 
žiūrint, toks draugiškumas nėra geras: jis kliudo plėtoti savo 
individualumą ir vienai ir kitai lyčiai. Jei draugiškumas tampa 
visų žmonių santykių idealas, tai visados yra ženklas, kad kul
tūra puola. Tai yra niveliavimas. Mergaitės ilgesnį laiką taip 
besidraugaudamos ir iš to didelio draugiškumo bedalyvauda- 
mos visose berniukų pramogose, įsigyja jų manierų, nuomonių, 
net ir jų žargoną ir palieka kaž kokiais vištgaidžiais, drauge su 
tuo, žinoma, prarasdamos geriausios įtakos kitai lyčiai. Vie
name Zūricho laikraštyje kartą rašė vienas studentas: „Ne tuo 
mergelė veikia jaunikaitį, kad kuodažniausiai su juo plepa, 
bet savo gyvenimo būdu, matomu „par distance“ — iš tolo. Ne 
didžiausias artimumas, bet drova ir pagarba duoda geriausių 
vaisių.“ Draugiškumas yra lygaus su lygiu santykių forma. 
Nevienodos rūšies žmonės tuomet tegali apsaugoti savo kito
niškumą ir savo ypatingą misiją, jei laikos savo ypatingų elgi- 
mos papročių, kurie neleidžia vieno eiti į kito sritį. Berods, 
daugeliui jaunikaičių iš pradžios patinka tas nepaprastas arti
mumas, bet neilgai trukus, jie pajunta, kiek per tai nustoja, 
kokios gilios reikšmės tikrajai vyrų kultūrai turi riteriškas ap-
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siejimas su kita lytim, kaip tas moterų gerbimas švelnina ir 
kelia augštyn vyro būdą.

Viena vokiečių pedagogė pasakojo apie du prieteliu, jaunu 
studentu. Vienas turėjęs kilnadvasią išmintingą seserį ir per 
ją pažinęs daug panašių į ją jos draugių. Antram niekados ne
tekę būti tokių gerai išauklėtų mergelių draugijoje. ,Kartą 
pirmasis pasikvietė antrąjį į ekskursiją drauge su savo sese
rim ir jos draugėmis. Tasai buvęs tiesiog pagautas tų merge
lių ir paskui prašęs tos padagogės: „Naudokis tamsta kiekvie
na proga pasakyti mergelėms, kiek daug jos gali mums padary
ti, kaip savo artimumu jos gali mums padėti kelti sielos kultū
rą, kaip nekaltos mergelės paveikslas stiprina mumyse visa, 
kas gryna, mūsų norą būti geru ir tikru vyru. Pasakyk tai 
joms tamsta jų pačių ir mūsų naudai.“

Štai yra pačių vyrų nuomonė, prie kokių augštų tikslų esa
te pašauktos. Neišsižadėkite pačios tos savo galios.- Jei kuo
met nors ims jus pagunda pasitenkinti pigesne apgale, flirtu 
paremta, atsiminkite, kad nepasipriešinusios jai, pigiai parduo
site savo brangiausiąjį turtą, tikrąjį moteriškumą, kurs, anot 
Goethės, „kelia žmogų augštyn.“

Visai nesakau, kad reikia vėl uždatyti jus, kaip senovėje 
kad buvo, užtverti aukštą tvorą tarp jūsų ir berniukų ir su nuo
latine baime saugoti, kad per ją neperšoktumėt. Ne, tegu ne
būna jokių tvorų lauke. Tvora čia nieko nepadės. Svarbu 
čia ne dirbtinės užtvaros, bet asmeninis kiekvienos 
mergaitės laikymasis. Nuo jo viskas čia pareina. 
Nereikia tvorų tam, kas nelenda, kur jam nepridera. Bet 
reikia mokėti nelįsti. Štai kas-svarbu. Juo mažesnė 
išlaukinė prievarta, juo didesnė turi būti viduje prievarta, turi 
būti nepajudinama ištikimybė pačiai sau, turi būti išlaiky
tas stilius. Juo labiau mokslas, socijalinis darbas, sportas 
griauja išlaukinę sieną tarp abiejų lyčių, juo labiau moters yra 
reikalingos to stiliaus, tos tvirtosios pilies, kurią vadiname 
moterišku 1 a i k y m u s i ir kurs yra svarbus padagoginis 
veiksnys ir didelis kultūros turtas.

Tam stiliui įsigyti' būtinai yra reikalingos formos. Žinau, 
kad daugelis šių laikų jaunimo nepripažįsta formų. Svarbu esą 
turinys, ne forma. Tiesa, turinys labai svarbu, svarbiausia, 
bet šiame materijos pasaulyje gyvendami, mes tegalime viską 
sugauti,-suvokti tiktai pajautomis, vadinas, kokioje nors formoje. 
Pats turinys, betarpiškai, yra mums neprieinamas. Mes jį te
sugauname tuomet, kai jis pasireiškia kokia nors forma. Juk ir 
mūsų tikslas čia žemėje yra dvasinti materiją, vadinas, formuoti 
ją. Juk tuomi ir mūsų siela yra uždaryta kūne, kad tą kūną 
dvasintų, formuotų. Taigi forma —tai yra dvasinga materija. 
Vadinas, įsigydami gražių formų, dvasiname, savo kūną. Be 
formos juk nėra nė dailės. Kad ir gražiausias būtų turinys, jei 
jisv nepasireiškia gražia forma, nebus dailės veikalo. Ir žmo
gus, galima sakyti, nėra pilnas žmogus, jei jo gražus sielos.turi-
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nys nepasireiškia gražiomis, atatinkamomis formomis. Formos 
parodo mums, kas yra žmogaus sieloje. Kitaip tos sielos pa
gauti, pažinti mes čia negalime.

Kas apie tai gerai pamąstys, tas supras, koks svarbus da
lykas žmogui yra gražios, padorios elgimos formos. Jos netik 
meilina, švelnina gyvenimą, jos kartu ir dorina žmogų, pade
da jam valdyti materiją ir kibti virš jos. Del to pedagogai va
dina manieras geriausia moteriškos doros mokykla.

Vienas Amerikos pedagogas sako: „Kai mergaitės ima 
n.etvarkiai rėdytis, niekinti formas, o jaunikaičiai netenka draus
mės, kurią jiems uždėdavo mergelių draugija, tai yra tikras- 
ženklas, kad jau prasidėjo kultūros puolimas.“

Be to, formos yra labai svarbios ir doros atžvilgiu. Se
niau, kai mergaitės buvo stipriai atskirtos nuo berniukų, kai 
tesusieidavo su jais vyresniesiems matant, formos neturėjo to
kios didelės reikšmės, kaip dabar. Dabar turite čia absoliučios 
laisves — drauge mokotės, važinėjatės, vaikšČiojate pas berniu
kus į butą, nė kieno nedabojamos. Dabar visas ginklas, visas 
šarvas tėra vien tos formos. Jos turi nutiesti tą liniją, kurios 
nevalia peržengti, nustatyti tą atstumą, kurį panaikinus, žūva 
moteriškumas, šventoji moters neliečiamybė, ir prasideda ko
munizmas — beformė masė, kuria virsta Šiame pasaulyje visa, 
kas ima gesti, pūti. Todėl formos, manieros yra vienas svar
biausiųjų dalykų, ugdant moteriškumą.

Reikia pripažinti, kad pas mus viešpatauja chaosas tuo 
atžvilgiu. Blogiausia tai, kad neturime formų tradicijų . Reikia 
viską pradėti nuo pradžios. Del to mišrios mokyklos yra mums 
dar pavojingesnės, negu kitoms tautoms. •

Teko man matyti tokią mokinių fotografiją: vyrai stovi, 
o mergelės sėdi ant jų pečių ir sprandų. Ar tai gražus paveik
slas? Ar tai nėra beformis choasas? Galima įsivaizduoti, 
kokie „draugiški“ yra tų mokinių santykiai.. O prieiti prie to 
labai lengva: kartą atmetus formas, panaikinus tą liniją — jau 
nebėra jokių ribų. Teorijoje viskas gražiai atrodo: esame 
kaip broliai ir sesers, gyvename meilėje ir t.t. —bet praktika, ★ 
deja, dažnai rodo visai neestetiškus ir nelinksmus rezultatus. 
Mat, visa nelaimė, kad esame čia visi negrynos dvasios, bet 
turime ir kūnus, kuriuos reikia laikyti geležinėmis pirštinėmis, 
kad nekeltų maišto.

Viename vokiečių katalikų jaunimo laikraštyje įspėja vie
nas jaunikaitis, kad nustatant lyčių santykius, reikia visados 
atsiminti mūsų nupuolusią prigimtį. Iš tikrųjų ■— kol žmogus 
nėra angelas, tol jis turi skaitytis su savo, kūnu. Prancūzų 
rašytojas, Juozapas de Maistre’as savo knygose „Soirėes de 
$t.-Pėtėrsbourg“ sako, kad Rytai giliai pažindami žmones 
taip perskyrė lytį nuo viena kitos. Čia teesanti dvi alterna- 
tivi — du keliu — kuri atsižiūrinti į realų gyvenimą: arba anoji 
Rytų, arba krikščionių, kuri išdrįsta duoti pilną santykių laisvę,, 
bet už tai nustato iš vidaus distanciją — atstumą, aiškiais, tvir-
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tais papročiais ir doros formomis. Trečiojo kelio nesą, jei ne
norime visiškai sugriūti.

Rasti tą distanciją, įsigyti tų doros formų — štai yra jūsų 
uždavinys. Tai padariusios, būsite tikrai moteriškos asme
nybės.

Senovės laikai sutvėrė kilnų „damos“ paveikslą — kodėl 
gi jūs negalėtumėt sutverti tokio moters tipo, kurs būdamas ly
giai kilnus, lygiai gražus, pilnas moteriškos gracijos ir meilės, 
būtų pritaikintas prie šių laikų santykių? Argi nėra jūsų tarpe 
tokių, kurios išdrįstų nesekti visur ir visados paskui kitus, at
mesti, kas priešinas kibiajam moters idealui, kurios supranta, 
nujaučia tą atstumą, kurios ne tik disputuoja, kiek y r a, kurių 
artimumas uždeda priedermių, kurių tylėjimas kalba, kurių 
meilė yra išmintinga ir nuosaki? Žinau, kad yra. Žinau, kad 
daugelis jūsų ilgis tokio idealo — tik reikia tvirtai ir nuosa
kiai eiti prie jo.

Dabar dar keli žodžiai apie vadinamąjį flirtą. Musų miš
riose mokyklose tai tikra rykštė. Beveik kiekviena mergaitė 
nuolat ką nors įsimylėjusi, nuolat rašinėjama meilės laiškeliai, 
skiriama rendenz-vous ir t. t. Tokia amžino flirto atmosfera 
yra be galo nemoteriška, baisiai demoralizuoja, žemina mo
ters garbę. Moteriškumas — tai meilė. Bet kur yra medelių, 
ten nėra meilės, nes ten ta meilė yra iškeičiama į smulkius pi
nigus ir aikvojama centais. Kas jūsų nori tikrai mylėti ir tik
rai būti mylima, ta tegu saugoja savo širdies turtą, kol subren
dus, sutiks tokį žmogų, kuriam galės ją atiduoti, visą ant vi
sados. Tiktai tokia moteris .tegali pati rasti gyvenime meilės 
laimę ir duoti jos kitam, bet niekuomet ta, į kurios širdį, kaip 
į žiedą, lekia kiekvienas drugys.

Taigi, jei norite ugdyti savo moterišką asmenybę — plė
tokite moters garbės jausmą, vertinkite formas, stengkitės įsi
gyti kilnių, gražių moteriškų manierų, vengkite blogai suprasta 
draugiškumo ir vykite iš savo tarpo tą nelemtąjį flirtą.

M a r i j a P e č k a u s k a i t ė.
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Sudegintas vekselis.
Pasakojama, kad ciesorius Karolius Penktasis buvęs sko

lingas vienam dideliam pirkliui Fuggeriui milžinišką pinigų su
mą. Kaj ciesorius vieną kartą atvykęs pas pirklį pasikalbėti 
apie skolos išmokėjimo atidėjimą, Fuggeris ėmęs ir metęs 
vekselį, ciesoriui matant, į ugnį.

Mūsų kiekvienas turi savo skrynioje aibę vekselių. Be
rods, ne visados tai yra gautų pinigų pakvitavimai. Tokie 
vekseliai lengvai išieškomi. Bet yra dar kitokių skolų, kurios 
nėra taip lengvai apskaitomos ir atlyginamos: čia patarnauta, 
čia pasiaukota, čia užjausta, čia meilės parodyta. Vekselio 
už tai, žinoma, negauta, bet tikimasi visas tas skolas esant kaip 
reikiant, įtrauktas į kitų atmintį ir sąžinę. Ir štai, ūmai pama
toma, kad kitas nieko nėra užsirašęs ir nieko apie tai nežino. 
Net dar blogiau: jis įsitikinęs, kad tai, ką jisai mums yra pada
ręs ir paaukojęs, yra nesulyginamai daugiau ir svarbiau, negu 
visa, ką mes savo išlaidų knygose jo skolai esame užrašę. Kaip 
neapsakomai biauru, kai žmonės tokiame atvejy ima rodyti 
kits kitam savo vekselius — prietelystėje, moterystėje, šei
mynos gyvenime arba kitur kur žmonių santykiuose! Vienas 
svarbiausių šio žemės gyvenimo turtų yra didelis pečius vekse
liams. Kas neturi tiek sielos kilnumo nuolat mėčioti vekselius į 
ugnį, tas niekados neišsivaduos iš vidujinės ir išorinės netaikoš. 
Ir dar reikia vieno dalyko, be pečiaus: pirkliui Fuggeriui buvo 
triumfas matyti ciesorių pripažįstant jo teisę ir galėti parodyti 
tam ciesoriui savo augštą dvasią. Tačiau tokių aiškių teisių ir 
tokių šio pasaulio triumfų ir augštadvasiškumo užmokenių te
esama- vien apčiumpiamųjų vekselių karalystėje, bet ne gilesnių 
skolų pasaulyje. Ir juo daugiau kitas mums skolingas, juo la
biau jis stengias užtrinti ir sunaikinti sąskaitą ir net apversti at
virkščiai. Daugelį geriausių ir neegoistingiausių žmonių toks 
elgimos tiek apyylia ir erzina, kad jie ima nesiliaudami pykti ir 
bartis su Dievu ir pasauliu. Tai jų teisingumo jausmas taip .pik
tinas dėl sufalšuotos sąskaitos, neleisdamas jų pasiekti sielos 
ramvbės.

Bet tai rodo subrendimo ir tikrenybės jausmo stoką. Šioje 
žemėje mes turime būtinai kantriai kęsti užtrintas ir sufalšuo- 
tas sąskaitas, nors ir dėl to vieno, kad niekados negalime žinoti, 
kiek užtrintų ir sufalšuotų mūsų naudai sąskaitų yra mūsų pa
čių sieloje. Kuomet nors geresniajame pasaulyje viskas bus iš
vesta aikštėn, bet čia reikia drąsiai deginti vekselius, kuriuos 
turime iš kitų, ar tariamės turį, reikia tik tą skolą atsiminti, ku
rioje mes patys esame ir kurią turime išmokėti kitiems. Mums 
tai daiant, ir. kiti mėčios į ugnį vękselius, kuriuose stovi užra
šytos mūsų naštos..

Fr. V. F ö r s t e r.
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Kaip būdavo seniau.
(20 metu spaudos grąžinimo sukaktuvė s paminėti.)n

Praeitame „N. Vaidilutės“ sąsiuviny (145—147 p.) 
trumpai paminėta apie spaudos išsikovojimą, ir apie 
vaidmenį, koki toj kovoj vaidino ir Lietuvos moters — 
plunksna ir kitais būdais/ Dabar štai turime džiaugs
mo įdėti žiupsnelį atsiminimu ir vienos iš didžiausiu tu 
laikų plunksnos kovotojų — musų šių dienų brangio
sios bendradarbės. ■ Redakcija.

20 metų! Akimirksnis prieš žmonijos gyvenimą, stambus 
laikotarpis prieš žmogaus gyvenimą. Nedaug jau beliko spau
dos uždraudimo laikų darbininkų seniausios kartos, o ir senes
nioji karta ar truks iškeliauti į bočių šalį? Juk laikas lekia, lyg 
sparnus turėdamas. O pasitraukus tiems, kurie anuo metu bu
vo jauniausi, visas tas mūsų tautos gyvenimo laikotarpis taps 
istorija ir „mūsų kovos ir kančios bus nebesuprantamos*! tiems, 
kurie užims čia mūsų vietą.

Kad to nebūtų, gera yra, kiekvienai progai pasitaikius, pri
minti tas kovas ir kančias, nes. jos sudaro vieną garbingiausių 
ir kilniausių mūsų istorijos lapų. Kiekvienas, kad ir smulkiau- 
sis, anų laikų atsiminimas turi mums būti brangus ir įdomus.

Kai imu raustis savo atmintyje, visados pirmiausia nerias iš 
jos du atsitikimu. ,

Buvo tai 1900 metais. Vieną gražų vasaros rytą atsikėliau 
slegiama keisto sapno įspūdžio. Kažin kas pasakė man:

— Dešimtą gruodžio!
Nubudus, tas kaž koks nepaprastas, gūdus balsas nesiliovė 

skambėjęs man ausyse. Nežinojau nei kieno jis'buvo, nei kame 
jį girdėjau, nei kokiose aplinkybėse ir veltui stengiaus tai atsi
minti. Nieko daugiau nebeliko atmintyje, tik tas balsas, tariąs 
tuodu žodžiu:

— Dešimta gruodžio! . —
Galų gale ėmiau manyti, kad tai būta pranašingo sapno ir 

kad tą dieną kas nors mane ištiks. Laikui einant, žinoma, ėjo 
silpnyn ir sapno įspūdis, bet vis dėlto tie mįslingieji žodžiai ne- 
dilo atmintyje.

Pasibaigus atostogoms, apsigyvenau ties Kuršėnų stotim, 
Mūruose, pas pp. L. Tie metai buvo aršiausio lietuvių perse
kiojimo laikais. Pavasarį areštavo gydytoją Vaineikį, paskui ke
lius kitus lietuvių patrijdtus. Nuolat ateidavo skaudžių žinių 
apie kratas ir areštus. Atmosfera rados labai sunki. Del sa
vęs aš nelabai tebijojau, tiesiog nemąsčiau apie pavojų ir ra
miai rašiau sau „Viktutę“. Taip praėjo ruduo ir atėjo žiema.

Vieną rytą pabudus, atsiminiau, kad jau prasidėjo gruodis

13



172 Kaip būdavo seniau ..

ir tuojau pat ausyse suskambėjo pažįstamas gūdus balsas: „De
šimta gruodžio!“

Ir tame pačiame akimirksnyje supratau pranašavimą: de
šimtą gruodžio mane kratys. Rados man lengva ir ramu. Tik
tai tiek. Ta data nereiškė nei brangaus asmens mirties, nei ki
tos kokios nelaimės. Lig tos dienos dar buvo laiko, todėl tuo
jau pat dar nemaniau rengtis sutikti malonius svečius. Už tai 
tuojau ėmiau mąstyti, kaip čia prirengti savo principalus, kad 
neišsigąstų ir nemanytų tų svečių atvažiavus pas mane vogtų 
daiktų ieškoti.

Kelionės dienomis prieš 10 gruodžio atvažiuoja iš Šiaulių vie
nas pp. L. pažįstamas ir duoda man laišką nuo mano motinos, 
gyvenusios tuomet Šiauliuose. Motina man rašo, kad prisi
rengčiau prie revizijos, nes kažikas pas ją atėjęs ir įspėjęs tik
riausiai ją būsiant. (Kas buvo tas geradaris, ligšiol nežinau.) 
Man tai nebuvo jau naujiena, tjk dar labiau nustebau, kaip vis
kas sutinka su mano sapnu. Atsimenu, 9 gruodžio, pavakarį, 
ėmiau „rengtis“. Išrinkau iš savo daiktų visas lietuviškas kny
geles, visus sąsiuvinius ir manuskriptus lig paskutinio popier
galio, visus laiškus nuo įtariamųjų asmenų ir viską sudėjus, pra
šiau ponią L. padėti kur nors į savo spintą, ką ji noromis ir pa
darė. Tepasilikau kaip tik tuomet savo skaitomą vieną Tolsto
jaus knygelę, išleistą užsienyje* — mat nenorėjau pertraukti 
skaitymo ir, jos formatui esant nedideliam, tikėjaus galėsianti 
įsikišti ją į kišenę paskutinėje valandoje — ir „Viktutės“ lapelį.

10 gruodžio buvo sekmadienis. Mėgdavau ilgiau pamie
goti tomis dienomis, bet šį rytą miegas anksti pabėgo nuo ma
no akių. Negaliu pasakyti, kad jį pavarė baimė: žinojau, kad 
svečiai nieko neras, nors kažin kaip ieškotų — bet viena ta 
mintis, kad svetima, neprieteliška ranka rausis mano daiktuose, 
buvo begalo skaudi ir sunki. Tuomet pirmą kartą taip giliai pa
jutau, kas tai yra vergauti.

Sapnas nenurodė valandos, tat nuo pat ryto ėmiau žiūri
nėti pro langus į kelią ir klausytis, ar neskamba varpelis. Pašto 
varpelis anais laikais buvo nejaukus garsas — su juo važinė- 
davos įvairūs valdininkai, kurių apsilankymas nelemdavo nie
ko gera. Tiek kartų gyvenime teko pergyventi dėl to skam
balo stiprių emocijų, kad ir dabar dar, išgirdus ką nors su juo 
važiuojant, Širdis nesąmoningai ima stipriau tvaksėti, kol pro
tas, įsikišęs, jos nesulaikys.

Tuo tarpu atėjo vidudienis, o svečių vis nebuvo. Paval
gius pietus, atsisėdau salione pas langą su Tolstojum rankoje. 
Argi sapnas būtų apgavęs? Bet vos tesuėjau perskaityti ke
lius puslapius, pas vartus sudundėjo* pasklido nelemtasis din- 
din-din ir prie prieangio privažiavo brika, kaip man pasirodė, 
pilna prisėsta žmonių. Paslėpiau knygą į kišenę ir, nors mane 
kelt? kėlė iš vietos, nutariau ramiai sėdėti. 

t .

Ne liukus j salioną įėjo ponas L. ir jaunas, augalotas, gašus 
vyras su policijos4 uniforma, kurį ponas L. pristatė man esant
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Kuršėnų „pristovu“. Ponas pristovas pasirodė didelis džentel
menas. Mandagiai pasisveikinęs, jis ėmė skųstis turįs labai ne
malonią misiją padaryti pas mane reviziją. Jam esą be galo 
sunku, bet ką padarysi — įsakymas, tarnystė, aš juk, tur būt, 
suprantanti. Žinoma, skubėjau pareikšti visiškai suprantanti jo 
padėtį ir juokdamos paprašiau greičiau tą nemaloniąją prieder
mę atlikti. Jo pašaukti, atėjo uriadnikas ir žandaras su raudo
nais akselbantais. Visus juos nuvedžiau į savo kambarį. Žan
daras su uriadniku ėmė kratyti mano spintą ir skrynią, bet la
bai švelniai, nemėtydami ir ne perdaug vartaliodami daiktus.

Vėl širdis man užvirė apmaudu, kai žandaro rankos pradė
jo čiupinėti mano brangias fotografijas. Bet stengiaus žiūrėti į 
viską iš komizmo pusės ir vis nesilioviau šypsojus. O pristo
vas lig galo išlaikė savo džentelmenišką stilių: net neįėjo į ma
no kambarį, tik stovėjo pas slenkstį ir pats nepalietė nė vieno 
daiktelio. O kai uriadnikas ėmė sklaidyti knygas, tarė: „Do- 
volno.“ Gal manė, kad jose yra kas paslėpta ir iš savo džentel
meniškumo pasigailėjo manęs. Taip pasibaigė krata pas mane, 
labai laimingai ir džentelmeniškai ir kratytojai išvažiavo namo, 
nepasiėmė nė mažiausio popierėlio. Bet nuo to laiko tapau at
sargesnė, nebelaikiau savo kambaryje jokio įtariamo dalyko, o 
parašius „Viktutės“ lapelį, tuojau kišdavau jį į šieną daržinėje.

❖
Antras atsitikimas buvo kitais metais, vasarai baigiantis. 

Kun. Tumas neseniai buvo atsidanginęs į Kuršėnų filiją, Micai- 
čius, Tai buvo taip netoli nuo Šiaulių, kur tuomet laikinai gy
venau, kad nutariau kuo greičiausiai jį aplankyti. Drauge su 
manim panorėjo važiuoti mano pusseserė, mano širdinga prie- 
telė nuo pat mažų dienų ir tuomet taip pat karšta lietuvių patri- 
jotė. Ji tepažinojo kun. Tumą iš mano turimos jo fotografijos, 
o aš nelabai te daugiau, nes buvau mačius jį tik vieną kartą la
bai trumpai Šiaulių stotyje. Aš lydėjau vieną savo pažįstamą, 
o kun. Tumas kaip tik važiavo kažkur pro Šiaulius ir mudviejų 
bendras pažįstamas supažindino mudu. Pasikalbėjova kelias 
minutes, kol traukinys stovėjo — ir tai buvo visa pažintis. Bet 
bendros idėjos artina žmones greičiau ir stipriau, negu ilgas 
matymasis. Po to susitikimo užsimezgė tarp mudvėjų kores
pondencija, padariusi man be galo daug naudos, ir rodės man, 
kad esava geru pažįstamu.

Tat vieną gražią šiltą rugpiūčio dieną jsėdova abi su pus
sesere į traukini — labai sujudinti ir laimingi, kad važiuoja va 
pas Vaižgantą — didžių didžiausi patrijotą, rašytoją, veikėją, 
laikraščių redaktorių, baisųjį litvomaną, kokio pasaulis dar ne
buvo matęs, apie kurį buvo pasakojama legendos Žemaičiu dva
ruose. Mudviem kiekvienas tų titulų, skyrium paimtas, be galo 
imponavo, ką besakyti visi kartu. Trumpai sakant, į tuos Mi- 
caičius keliavova, kaip į kokią Mekką, baisiai oriai ir kilniai nu
taikanti. Nuo Kuršėnų stoties važiavova arkliais. Kadangi ne-
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privažiavova prie pat namo, bet sustoję pas kiemo vartus, nu
ėjo va pėsti į prieangį, tai niekas mus atvažiuojant nepajuto. Nie
kur nebuvo matyti jokio žmogaus, bet įėjusi į prieangį, išgir
do va toliau, kambariuose kalbant kelius vyriškus balsus. Ma
tyt, kun. Tumas turėjo svečių. To bereikėjo! Būdami tikri že
maiti, abidvi negalėjo va pasigirti ei vile drąsa. Pati ta vizitą 
pas taip mažai tepažįstamą žmogų jau buvo mudviem, galima 
sakyti, šiek tiek heroiškas darbas, ir reikėjo, mat, nelaimės, kad 
čia dar svečiai, ir dar, tur būt, vis vyrai! Rados mudviem ne
jauku. Neišdrįsdami eiti toliau, nutarė va tuo tarpu instaliuotis 
prieangyje ir laukti, kol kas ateis. Bet visa tai nė kiek nesu
drumstė mudviejų linksmo ūpo; plepėjova ir juokėvos paty
lomis nesiliaudami, spėliodami, ar greit apsireikš mudviem vei
das to, kurį tiektroško va paregėti.

Tuo tarpu, nepasiekusi dar tos laimės, džiaugėvos maty
dami nors jo buveinės prieangį, kur jis, tur būt, praleisdavo ne 
vieną savo naudingo, darbštaus, tėvynei pašvęsto gyvenimo 
valandėlę. Atydžiai, garbingai apžiūrėjo va visus prieangio 
kampus — juk pirmą kartą savo amžiuje-buvova tokio garsaus 
patrijoto namuose. Puodeliai su žolynais, laikraščiais, pamesti 
ant suolo — viskas buvo nepaprasta, iškilminga. Rodės mud
viem, kad čia ir oras buvo kitoks. Berods, tie laikraščiai tai 
buvo keli kažkokio rusų dienraščio numeriai ir vienas lenkų 
„Kraj’o“ numeris — bet žinojova, kad giliau, kaip brangiausi 
jausmai pačiame širdies dugne, yra ir kitokių ir mudvi juos pa- 
matysiva. Tačiau, nepaisant tos pagarbos jausmo ir tos nedrą
sos, kurių buvau pilna, atėjo man mintis apgauti šeimininką. Su- 
sitarėva su pussesere, atėjus jam, pasakyti, kad ji tai aš, o aš 
— ji. Vieną kartą labai trumpai mane tematęs, kun. Tumas pa
tikės — ir paskui bus juoko. Taip praėjo koks bertainis. Jau 
buvova bepradedanti nerimauti ir derėtis, katrai pirmajai eiti 
toliau — tik štai išgirdova žingsnius ir į prieangį įėjo kun. Tu
mas. Iš karto mane pažinęs, ėmė širdingai sveikintis. Mano 
sumanymas nuėjo niekais. Visi nuėjova į salioną, kur sėdėjo du 
svečiu kunigu. Juodu netrukus išvažiavo ir tuomet prasidėjo 
vienintelė pasaulyje, įdomių įdomiausia šneka: kas spaudina- 
ma, kas rašoma, kaip eina knygų platinimas, kokių yra suma
nymų, kaip stovi spaudos atgavimo reikalas, kuo aš galiu būti 
naudinga. Brangiausi, artimiausi klausimai, už kuriuos įdomes
nio nebuvo man tuomet nieko. Visa pusė dienos lig vėlybo va
karo pralėkė man, kaip viena valanda. Šeimininkas buvo be 
galo malonus, linksmas, įdomus. Energija tryško iš jo, sugisti- 
jonuodama visus. Bet ne vien tik kalbėjomės salione sėdėdami. 
Apžiūrėjome dar bažnytėlę ir Vaižganto jauną ūkį, krėtėm ska
nias kriaušes sodne, rausėmės lietuviškuose laikraščiuose ir 
knygelėse, paslėptose kaž kokiame užkampyje, pasirinkova 
skaityti po kelias rusiškas ir lenkiškas knygas, kurios, dar nesu
tvarkytos, didele krūva riogsojo valgomojo kambario gale. Prieš 
išvažiuodami nuėjova į šeimininko miegamąjį sukrauti lietuviškų
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laikraščių ir knygelių, kuriais jis buvo mudvi apdovanojęs. Pra- 
sidėjusloji 1900 m. lietuvių persekiojimo stipresnė banga dar ne
buvo nurimusi, tat visus tuos daiktus reikėjo vežioti labai atsar
giai.- Ėmė va viską krauti ant savęs: laikraščiais apvyniojo va 
blauzdas, knygeles paslėpėva po rūbais. . Tuo būdu iš laibų pa
nelių tapusi kresnomis moterėlėmis ir gavusi iš šeimininko pri
žadėjimą netrukus atiduoti mudviem revizitą Šiauliuose, išva- 
žiavdva — abidvi laimingi, įsisvajojusi apie Lietuvos ateitį, pa
siryžusi dirbti jos naudai, kiek jėgos atneš.

* ❖

Nuo to laiko nė trijų pilnų metų nesukako, ir išaušo ta se
niai laukiamoji diena — rusų vyresnybė sugrąžino mums spau
dą. „Te Deum laudamus! Spauda leista!“ —‘rašė man 23 
balandžio 1904 m. į Žemaičių užkampį prof. A. Voldemaras. Jis 
pirmas pranešė man tą linksmąją žinią, už ką lig šiol turiu jam 
gilaus, neišdildomo dėkingumo. Tas laiškas, rašytas trijumfin- 
gu, džiaugsmo sklidinu tonu, žavįs patrijotinio jausmo jėga, lig 
Šiol tebėra laikomas su didele pagarba tarp kitų mano brangių 
raštelių, tam svarbiajam mūsų istorijos įvykiui atsiminti.

Perskaičius jį, vėsulu nulėkiau iš savo kambario ant augšto 
laiptais žemyn ir po visus kambarius bėgiodama, visiems šau
kiau tą žinią. CK ką žinojau labiau tą džiaugsmą atjaučiant, tam 
puoliau į glėbį su ašaromis akyse.

Kai kuriam laikui praėjus, atėjo paštu iš Peterburgo pirmas 
,Lietuviu laikraščio“ numeris. Dieve, kiek jis buvo vartalioja- 
mas, skersai išilgai skaitomas, čiupinėjamas, žiūrinėjamas! 
Žiu j gus pats save klausei nustebęs: ar tai tiesa, kad jis štai guli 
sau viešai padėtas ant stalo kambaryje^ kur kiekvieną valandą 
gali įeiti pristovas ar uriadnikas?

Taip buvo prieš 20 metų. Taip sunkiai iškovota, su tokiu 
ilgesiu laukta, taip džiaugsmingai sutikta, kokia šventa turėtų 
mums būti mūsų spauda. Spauda -— kankinė. Turėtumėm ją 
be galo gerbti, augštai iškėlę laikyti, kad neprikibtų prie jos 
žemės turgaviečių ir gatvių purvo ir nešvaros. Bet ar taip yra? 
Štai 20 metų praėjus, kad. ir labai sopa širdis, bet turime pasa
kyti, kad dažnai, dažnai ją profanuojame niekų šmeižtu, ne- 
apykanta. .

Jūs, jaunimas, kurie norite statyti gyvenimą ant Kristaus 
mokslo pamatų, turite suprasti, kad tikras krikščionis seka Kii- 
stų visur, taigi ir spaudoje, vadinas, kad tikro krikščionies kiek
vienas nespausdintas ir spausdintas žodis turi būti tiesa, ir ge
ras, ir artimo meilė.

Marija P e č k a u s k a i t e.
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Įvairių tautų moters padėtis įvairiais 
laikais.

Bruožai iš kultūros istorijos.
(Tęsinys iš 92 pusi).

Šių dienų primityvios tautos.
„Moters likimas pagonų kraštuose“, rašo Kamerūno misi- 

jonierius Tėvas Jonas Emonts, „yra vienas iš tamsiausių šešėlių, 
kurie kada n o js dengė šį pasaulį; yra tai vienas iŠ liūdniausių 
laikotarpių, kuriuos žino žmonijos ir pasaulio istorija; yra tai vie
nas iš opiausių ir neatidėtiniausių klausimų, laukiančių atsakymo 
ir greito išsprendimo, nes pagonų moteris yra vargingiausia esy
bė šioj ašarų pakalnėj, užlietoj neišmatuojamo liūdesio ir begė
dystės, kančių ir neteisėtumo, pažeminimo ir prispaudimo... Trū
ksta plunksnai žodžių, liežuviui— išsireiškimų, minčiai—gilumo, 
vaizduotei — nujautimo suvokti ir išreikšti, kiek šių dienų pago
nybėje yra moters skurdo ir vargų0.

Jau patys juodosios pagonų moters namai teikia tiek ne- 
paguodos, kad mes negalim net nujausti to viso skurdo. „Jos 
gyvenamasis butas yra ne kas kita, kaip vargingiausia, maža, be
langė būda, pastatyta iš bambuko karčių, apdrėbta moliu, už
dengta žolėmis. Vietoje durų yra maža skylė, pro kurią reikia, 
tikrai pasakant, įšliaužti... Grindys —suminta žemė. Stalo veltui 
ieškotum; tokio daikto juododžiai nė vardo neturi. Nakties guo
liui eina mažas bambukinis suolelis, kurį galima sulyginti su mū
sų belaisvių ir kalinių guoliu; ant jo padėtas paplokštintas me
džio gabalas, turįs būt pagalve. Ilgoms naktims, kurios kalnuo
tame Kamerūne yra juntamai šaltos, nėra jokio šilto, uždangalo, 
j kurį vargšė moteris galėtų susisukti ir užsikloti. Židinį suda
ro maža ugnavietės duobė grindyse ir trejetas augštesnių akme
nų, į kuriuos įstatomas molinis verdamasis puodas. Netoli židi
nio guli išdžiovintas vaisiaus kevalas, kuriuo naudojamasi kaip 
indu vandeniui. Veltui dairytumės kitų virtuvės ir stalo indų; 
visa tai yra nežinomos sąvokos juodosios moters namų ruošoj. 
Jokia lempa niekada neapšvietė mažos erčios, joks tepliorius 
niekada nenudažė maloniomis ir gražiomis spalvomis pajuoda
vusių nuo dūmų lubų ir sienų; nėra čia vietos bet kokiems pa
puošalams, arba tiems gausingiems patogumams, kuriuos mes 
pripratę turėti savo namuos. Vienatinis malonus dalykas tai maža 
gaivinanti ugnelė ant grindų, kuri šaltą vakarą pašildo atšalusius 
sąnarius, bet užtat visą būdą pripildo troškinančiais dūmais ir 
garais taip, jog vargu pusę minutės ištvėręs bėgsi laukan. Kai 
ko tačiau netruks, o tai, būtent, vyro iečio bei ilgo peilio, ir pin
tinės bei sunkaus kauptuvo, kuriuo dirba moteris, ir kiekvienoj 
pirkėlėj netruks vieno ar keleto margai nudažytų būrimo puodų
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ir prietarams naudojamų daiktų. Tai ir visi baldai, tai visas vi
daus įrengimas, tai juodosios pagonų moteriškės butas, tai jos 
virtuvė ir miegamasis kambarys, tai rūšis ir sandėlis, tai drauge 
priimamasis kambarys ir salionas, — bet tai drauge taip pat 
vištų, šunų ir kitų naminių gyvulių nakties prieglauda. Ir nė vie
noj pirkelėj tikrai netrūksta pulko žiurkių bei pelių ir kito brudo, 
kuris nakčia siautėja šokinėdamas, cypdamas, kandžiodamas ir 
geldamas.

M a i s t a s. „Juodieji valgo tik vienų vieną kartą per dieną. 
Kai pavargus moteris sugrįžta vakare iš lauko, ji pakepina par
sineštus kukurūzus ant ugnies, kad jie išdžiūtų ir duotųsi ma
lami. Tada ji atsiklaupia lauke prieš savo malamąjį akmenį ir 
mažesniu akmeniu sutrina grūdus į miltus, iš kurių ji paskui 
verda, lazda pamaišydama, tirštą kukurūzų tyrę (košę). Dilgėlės 
arba batatai arba makabo lapai, su stipriais pipiriais ir palmių alie
jum išvirti, dažnai net be druskos, atstoja daržoves ir visos die
nos valgis gatavas. Tai yra valgių sąrašas visiems metams: ku
kurūzų miltai ir vėl kukurūzų miltai. O kai kukurūzų išteklius 
suvartojamas ir ateina bado savaitės bei šykštavimo mėnesiai, 
tai žolės stiebeliai turi atstot vargingiausią maistą. Vienatinis gar
dumas ir užkandis yra ne naminiai gyvuliai — vištos ir ožkos, 
bet laukinės pelės ir žiurkės, beždžionės ir žiogai, baltosios skru
zdės ir vabalai, svirpliai ir kiti vabzdžiai, į kuriuos dažniausiai ga
lima žvilgtelt tik su pasibjaurėjimu“. Tai toks juodosios pagonų 
moters maistas.

Drabužiai yra „toki vargingi ir primityvūs, kad apie juos 
nedrįstu nė kalbėti.“ ’

Bet juodosios moters skurdas pasirodys mums dar neap
sakomai didesnis, kai mes atkreipsim akį į soči j a Ii n i u s juo
dosios moters s a n t y k i u s. Lygų augšfį ir lygias teises su vy
ru moteriai davė tik krikščionybė, ką mes dar paskiau pamaty
sim. Bet kür „moterystės švelnumas ir neišskiriamumas nėra 
vyrą ir moterį jungiąs ryšys, kur trūksta Dievo duotų moterys
tės principų ir pažiūrų, tenai moteris nustoja buvus vyro pagel- 
binirtkė bei lygaus augščio jo gyvenimo draugė, ir tampa verge, 
dirbamuoju ir kraulą nešiojamuoju gyvuliu; ji nužeminama iki 
turinčio verčios paprasto daikto; ji yra visai atiduota vyro va
liai bei ūpui, sauvaliai bei užgaidoms ir pagal šitas užgaidas 
bei ūpą paskui ir tvarkosi sočijalinė pagonų moters padėtis. 
Taip yra faktinai visuose pagonų kraštuose“.

To moko mus jau tas vienas faktas, jog mergaitės gi
mimas visų pagonų tautų buvo laikomas kaip šeimynos 
nelaimė, ir net dar ir Šiandien taip žiūrima. Tokios pažiūros pa
darinys yra tas, jog moteriškos giminės tik ką gimę kūdikiai diena 
dienon išmetami arba netgi nužudomi. Taip antai, Šneideris savo 
žinomose knygose „Primityvios tautos“ pasakoja apie Todas, 
jog pagal taisyklę, pirmoji mergaitė iš moterystės lieka gyva, an
trojiretai, trečioji — niekada.

z ■ ■ ■
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Tas pats autorius sako, kad Australijos negrai nesivaržo 
savo kūdikius, būtent, mergaites, patys suėst. „Ir ne tik su di
deliu apetitu suėdami priešų lavonai, bet ir pačių kūdikiai, bū
tent mergaitės.. Dažnai jas kelerius metus gerai globia, o pas
kui, tokia jau taisyklė, pati motina užmuša su pagaliu ir už tą bu
delio darbą pasiima sau geriausią kąsnį, kaip antai, ranką arba 

- kulšį, jei vyras nepasiskubina jų pirmiau pagriebt.“ ’ >
Tokio elgesio žiaurumas nemažėja pasakant, būsią visa tai 

daroma iš prietarų. Kitose tautelėse' „bent laukiama kūdikio 
gyvybės savaimi užgestant, vietomis motina žindo vietoj jo šu
nį ar kiaulę“. „Tūlas tik ką gimęs kūdikis turi motinos krūtimis 
dalintis su šuniukais arba jas visai jiems užleisti“.

Jei mergaitei paliekama gyvybė, tai dažniausia tik iš gry
nos spekuliacijos (išrokavimo). Artimiausiai ir geriausiai progai 
atsitaikius parduos ją mėgėjui už juokingus skatikus arba už 
porą bonkų degtinės, vis vien ar jis turi raupus ar miego ligą, 
ar jis yra žmogžudys ar burtininkas; svarbiausias dalykas —- tai 
kad jis gali mokėti.

Apie pagonių mergaičių auklėjimą negali būt nė kalbos; 
Ten nėra nei mokyklos nei rankų darbo pamokymo. „Aš dar nė kar
to nemačiau Kamerūne pagonių mergaites kitaip mokant, kaip 
tik praktiškai ir šiurkščiai; jos mokosi iš savo motinos laukuos 
prie kieto ir sunkaus žemės darbo. Kai tik mergaitė įstengia pa
kelti kauptuvą, eina ji su motina į laukus ir nuo šio laiko, tik
rai sakant, jos jaunystė ir auklėjimas jau yra pasibaigę“. — Kitose 
primityviose tautose moterų giminės padėtis negeresnė. Mokslas 
skaityti ir rašyti indų mergaitei, antai, būtų stačiai nuodėmė, 
užtraukianti nelaimes ant jos pačios ir jos vyro ir neretai pa- 
greitįsianti mirtį. Šventose indų knygose visiška moters igno- 
rancija (nieko nemokėjimas) įsakoma net kaip religinė pareiga. Pir
mas dalykas, kurio išmoksta japonų mergaitės, tai tas, kad jų 
broliukai yra „ponai“, ir kreiptis į juos tegalima tariant „ponas 
broli*. Primityviose tautose moterys neturi jokio augštesnio 
idėjų išplėtojimo žymės. Iš tolo stovint negalima net vaizduotis 
baisingo moters kvailumo, jos visiško bankroto dvasios srityje, 
jei nesakyti — sugyvulėjimo. — Papuašų moteris būdama 50 

. metų amžiaus yra lygiai tokia pat mažaprotp, kaip 5 ar 8 metų 
mergaitė. — Melanezijos mergaitės, rods, turi mokyklą, jei taip 
pavadinti kareivines arba pirkias, kuriose jas metodiškai įvesdina 
į visus paleistuvystės rafinumus. Kai ką pamažinant ir padidi
nant tą pat galima pasakyt ir apie įvairias Afrikos rasių negrų 
gimines. Fetišizmo mokyklos šiuo atžvilgiu juk pagarsėjo net 
visame pasauly.

„Kamerūne svarbiausia moters pareiga yra darbas ir, rods, 
sunkus žemės darbas... Laukai dažniausiai įdirbami už kėlių va
landų kelio nuo kaimų, giliose ir nesveikose, bet derlingose šlė- 
nyse. Kelias į ten blogas ir akmenuotas, einąs per kalnus ir 
kalvas. Vos saulei užtekėjus keliauja negrų moteris basa šiais 
baisiais takais, nešdama ant nugaros tuščią pintinę, o ant peties
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geležinį, trumpakotį kauptuvą. Ten nuvykę, matome. nelaimin
giausią sutvėrimą, dirbantį prakaituotu veidu, tiek kepinančiame 
atogrąžų (tropikų) saulės 40—50 ir daugiau gradų karšty, tiek 
per negailestingą atogrąžų lytų, pilantį kaip iš kibiro. Ir vyrams bu
tų sunkiausias darbas sukapstyti pilną šaknų veją; o čia šį darbą turi 
atlikt moteris, ji viena, nes lauko darbas šioj šaly yra moters 
darbas ir joks vyras jai nepadeda/ Ji yra, kaip jau sakiau, vyrui 
tik darbo gyvulys.

Ji viena turi rūpintis šeimyna ir žiauriu savo viešpačiu bei 
valdovu, kurs nei mažina nei lengvina jai sunkios darbo naštos, 
kurs nei pagiria nei užmoka, nei dėkoja nei pripažįsta jos nuo
pelnų, kurs daugiausia tai laiks nuo laiko ateina, pasigėrėti įdir
btos dirvos didumu ir netolimos pjūtės gerais vaisiais. Bėda mote
riai, jei vyras rastų ją tinginiaujant. Kas jos tada laukia, galite ma
tyti iš šio atsitikimo, kurį aš kartą pergyvenau keliaudamas.su 
misijomis Bafumbume. Ateina pas mane viena moteriškė ir pra
šo įteikt linkėjimų savo seseriai ir vaikams, gyvenantiems tolimame 
Bansos krašte, kuriame mes turime savo misijų stotį.. Mano 
paklausta, kaip ji pateko į šią tolimą šalį, atsakė ji vos girdimu 
iš liūdesio balsu: „Mano vyras pardavė mane j čia kaipo vergę, 
kadangi jis užtiko mane lauke kelis kartus, kai aš nuvargus ir 
alkana truputį ilsėjausi. Pirmiausia jis su manim baisiai žiauriai 
pasielgė, paskui atstūmė ir pardavė. Aš taip norėčiau išvysti 
savo vaikus*.

Ištikimybės reikalaujama tik iš pagonės moters, bet niekada 
iš vyro. „ Daugelyje šalių, ir taip yra ypač primityviose tau
tose, k. a., papuasų, vyras gali savo moterį paskolinti; taip daro 
jis ir savo draugams ir šiaip atsilankantiems į jo namus. Kadangi 
vyras turi neribotą galią ant savo žmonos, tai užtenka mažiau
sios priežasties nuo jos a t s i s k i r t i, t y. ją pavaryti. Jei ji 
nors kartą perdegino kukurūzus ir jis buvo blogo ūpo, žmona 
gali būti jo nubausta nukertant kelis pirštus, mušant iki kraujų 
arba pavarant, kai kada ir mirtimi. Naujojoj Gvinėjoj retai su
tiksi moterį, dar gyvenančią su savo pirmuoju vyru“. — O sun
kiausia dglis tenka pagonų moteriai ypač tada, kai vyras, nustoja 
vilties turėti iš jos sūnų, kaip jau buvo nurodyta (pav. kinie
čiuose).

„Bet ir be šitų pikčiausių pagoniškos moterystės iškrikimų, 
pagonės moters likimas yra labai blogas. Ji turi viena, arba be
veik viena atlikti namų ir lauko darbus, kada vyras pasislėpęs 
nuo kepinančių saulės spindulių dribso artimoj pakrūmėj arba 
apsiginklavęs vilyčiomis ir lanku leidžias į mėgiamuosius medžio
klės žygius. Randai ir žaizdos jos kūne rodo pakankamai aiš
kiai, kokiu būdu jos ponas parodo už tai jai savo meilę ir dė
kingumą. Juk ji yra tik jo vergė. Būdama tokia, ji pavargus 
ir nuilsus protekiniais bėga paskui savo vyro vežamus asilo ra
tus, arba paskui jojamąjį arklį, arba jo nešamąją kėdę.“

Tėvas Hautecoeur, iš Baltųjų Tėvų Kongregacijos, praneša 
iš Kivalapalos (pusiaujo Afrika), kad masikos (atogrąžų baisiųjų
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lytų) metu lygumos pavirsta dumblynais. Nebuvo galima ten 
išdrįst žengt žingsnio nenugrimzdus į dumblyną. O vis dėl to 
vienas kaimynystės negras įsakė savo žmonai paieškoti ten mal
kų vakarienei išvirt. Bet vos tik ji išėjo į lauką, kai pradėjo 
skęsti ir veikiai nugrimzdo dumble iki pažastų, negalėdama iš
lipti, nes turėjo ramiai užsilaikyti, kad dar giliau nenugrimštų ir 
nežūtų. Praeiviai tik juokėsi iš jos verksmingų pagalbos šauks
mų. jai negrįžtant, išsirengė pagaliau ir vyras su lazda jos ieš
koti; radęs toje nelaimėje, jis nė nebandė jai pagelbėti, tik iš tolo 
numetė jai savo lazdą, kad reikale galėtų apsiginti nuo hijenų. 
Po to jis nuėjo ramiai namo. Ant rytojaus nebuvo likę tos ne
laimingos moteriškės jokio pėtsako.

Ir galvonų (giminės galvų, vyresniųjų, karaliukų) žmonos 
ne geresnio j padėty, kaip paprastų negrų. Vienas misijonierius 
šiurpulingai pamini žodžius vieno galvono iŠ Bukųmbi’ų, kuris 
jam vieną rytą pasakojo kaip kokį savaime suprantamą dalyką: 
„Šią-nakt užmušiau penketą savo žmonų“.

Galingi galvonai, kurie savo krašto viduj gali daryti ramiai 
ką jie užsimano, dažnai pasielgia dar blogiau. Tėvas Levesque, 
pirmiau buvęs Ugandos misijonierius, pasakojo: Kai jis vieną kar
tą karaliaus Mtezos dvare laukė šio valdovo audijencijos,staiga 
triukšmingai atsidarę karališkos priemenės durys praleist dviem 
ginkluotiem kareiviam, kuriuodu vilko už kojų lauk vieną nelai
mingą vergę. Ji buvo viena iš mylimųjų karaliaus žmonų, bet 
kaip tik buvo jo nuteista, kad jai nupjautų ausis, nosį ir paga
liau galvą, kadangi ji per garsiai kalbėjusi prieš audijencijai pra
sidedant Nusprendimas buvo įvykdytas čia pat, prieš susirin
kusią minią. Į nelaimingosios šauksmus, kurie draskė misijo- 
nieriaus širdį, aplink stovį atsakinėjo tik linksmais juokais.

Beveik žodis į žodį tai pritaikoma ir australietei. Ją vertina 
tik sulig jos atliktu darbu, ji laikoma tik kaip namų baldas ir 
pagal tai atatinkamai su ja ir pasielgiama. „Labai, labai reta užtikti 
moteriška esybė, kurios galvoj, arčiau apžiūrėjus, nebūtų baisių 
randų arba jos kūne iečio žaizdų“. Moterys pagal vyrų sauva
lę būna pavaromos, sumainomos ir paskolijamos.

O už moterystės ištikimybės sulaužymą moteriai keršijama 
mirtimi.

Dar tamsesnių šešėlių, dar nelaimingesnio* būvio pastreiš 
kia moters ir motinos gyvenime. Ji yra visiškai beteisė, ji, 
rodosi, lyg ir visai nepriderėtų į žmonių visuomenę ir vertinama 
ne ką augščiau už gyvulį. Pagoniškos praeities laikais .išmoko 
ji tarnauti, kentėti ir tylėti. Nebyliai, kaip gyvulys, pildo ji gerus 
ir blogus, lengvus ir sunkius savojo viešpaties įsakymus. Ji 
neturi pakelt balso kaip ją skriaudžia, ir ji neturi jokios reikš
mės nei valstybėje, nei giminėje, nei šeimynoje.

„Visos šios paniekos ir beteisėtume) šaknų reikia ieškoti 
d a u g m o t e r y s t ė j e (poligamijoje). Kaip ji bujoja, tai jau yra 
žinoma ir iš kitur. Čia, aiškiau dalykui nušviesti, dar pridedu, 
jog, antai, Ugandos karalius Mvanga turėjo tik 15000 pačių. Tas
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pat yra ir Vangananų krašte Zanzibare. Elgesys su šiomis ne
tikromis žmonomis tiesiog neaprašomas. Livingstonas praneša 
apie vieną jauną merginą, kuriai buvo uždėtos ant pečių dvi lėn-_ 
tos, kiekviena šiek tiek ilgesnė kaip dviejų pėdų ir nuo 10 iki 12 
colių pločio. Viduryje abiejų buvo tokia skylė, kad galėjo tilpti 
kaklas; vidurinėj pusėj jos buvo sukabintos stipriai prikaltu me
diniu skersiniu. Kitos nešioja ant kaklo sunkią, vidurinėj pusėj 
šiurkščią colio storio kaklo geležį..., kurioj yra atsikišusių į 
viršų 6—7 colių ilgio geležinių virbalų ir kurie dar labiau trukdo 
laisvai judint galvą. Panašių dalykų randame ir Zanzibare. Ten 
negrų merginos dažnai nuteisiamos ištisais mėnesiais valkioti 
medinę trinką (kaladę), vadinamą gogo, kurią pririša grandinėmis 
prie kojos. Jei eidamos nenori nusidaužyti kojų, tai turi ranko
mis neštis trinką priešais, kadangi trinka pririšama taip trumpai, 
kad negalėtų jos j užsidėt ant pečių.

„Tolesnį moteriškės niekinimo ir nužeminimo pagrindą su
daro ta aplinkybė, jog ją perka ir parduoda, panašiai, kaip juda
mąjį ir nejudinamąjį turtą, už pinigus ir pinigus atstojančius daik
tus, kaip antai už ožkas, vištas, maisto reikmenas. Iš daugelio 
pavyždžių nežinia nei ką rinktis. Mboro galvonas parodė man 
kartą didelius, du kart apie kaklą aptenkančius tamsiai mėlynus, per
linius karolius. Rimtai atkreipia jis mano dėmesį į šitą įrodymą, 
kaip jis turi daug moterų, sakydamas: „Žiūrėk, baltveidi, šitie perli
niai karoliai kainuoja 80 moterų; už kiekvieną šių didžiųjų perlų 
aš mokėjau po vieną moterį, ir už du šių mažųjų perlų aš taip 
pat daviau po vieną moterį“... Taigi 80 moterų už net negražų 
papuošalą. > Tokių ir panašių perlinių karolių ir įsimainytų daly
kėlių mačiau daugybę taip pat ir pas kitus galvonus. Juo dau
giau galvonas turi moterų, juo jis turtingesnis ir gali puikiau 
pasirodyti.

„Kitas Ndzunglės galvonas, kurio kaime aš pastačiau mo
kyklą, pardavė trejetą moterų kaimynei giminei už tokią pinigų 
sumą, kurios jam trūko išmokant mokesčius Bamendos kariuo
menės stovyklai. Kadangi aš jį už tai subariau, jis atsakė: „Ar 
gi moterys ne man priklauso? Ar gi aš negaliu su jomis daryti, 
ką aš noriu? Ar gi dėl kelių moterų aš turiu išstatyti save 
pavoju n? “Po tokių prityrimų visai nenuostabu, kad yra organi
zuotų mergaičių pirklių, kurie supirkinėja kūdikius nuo tokių 
tėvų, kurie, gal, rūkydami opijų įpuolė į skolas arba šiaip nori 
„durnu daiktu“ nusikratyti. Tėvui, kaip aukščiau minėta, nerūpi, 
kas yra jo dukters pirkėjas: ar jis turi raupus ar miegamąją ligą, 
ar žmogžudys ar burtininkas; svarbu čia tik, kad užmoka pora 
bankų degtinės ar šiaip kelis skatikus.

Jei su sveika moteria, kuri yra pagonims vis tik apimokan- 
čiu darbo gyvuliu, taip žiauriai elgiamasi, tai į kokį neapsakomą 
skurdą turi patekti m o t e r i š k ė susirgusi? „Jei ji yra ligota, 
netinkanti darbui ir tampa vyrui sunkenybe, tai ji neturi jokių 
teisių gyventi namie. Ją išvelka į tojimą pirkelę miške arba lau
kuos, kur ją vieną ir palieka“. Čia jos guli stingdamos nuo

23



182 įvairių tautų moters padėtis
______________ ________ ■ * ,________________

purvo ir utėlių, apdengtos pūliuojančiomis ir dvokiančiomis žaiz
domis, kankinamos alkio ir troškulio, deginančio drugio ir sopan
čių žaizdų, be paguodos ir vilties. — Bėda bus tai vargšei mo
teriškei, kuri išdrįstų pamest šią jai paskirtą vietą! Kartą atėjo 
tokia bado nukankinta sena moterėlė į Kibangos (Aukštutinis 
Kongas) misijonierių stotį. Bet vos tik sužinojo apie tai jos vy
ras, kai tuojau jis atsirado stoty pareikšdamas, jog tik tada pa
tiksiąs čia savo žmoną, jei jis už tai gaus atatinkamos drabužių 
medžiagos. Bet jo reikalavimas buvo tiek per didelis, jog misi- 
jonieriai negalėjo jo išpildyti. Tada jis vėl pasiėmė žmoną ir pri
vertė ją grįžti. Ligos, alkio, troškulio visai nukankinta, ji nega
lėjo. jos amžiuje spėti su stiprijr vyru. Ką jis darė? Jis varė 
vargšę moterėlę lazda prieš save ir taip žiauriai ją mušė, kad po 
10 minučių ji visai nuilsus susmuko ant žemės. Tada kraugerys 
peršovė jai galvą ir ramiai sau nuėjo.

Žmonos kančios nesibaigia net vyrui mirus. Nes, kad 
vyrui aname gyvenime netrūktų reikalingiausių patarnavimų, 
įvairių tautų įsatymai reikalauja, kad moters savu noru ar prievarta 
eitų paskui vyrą ir miriop. Kai kuriose vietose, kur kartu su 
kolonistais įsibrovė europiečių kultūra, o ypač misijos įvedė per
mainų, šios baisenybės panaikinta. Bet šio nelabumo, kad ir kaž 
kokiomis priemonėmis neišnaikinsi greitu laiku. Taip antai,Tomso- 
nas pasakoja apie barbarišką paprotį, jo stebėtą mirus Valungų 
galvonui. Visos jo moters (o jų buvo labai daug), išskyrus 
vienų vieną, buvp užmušamos ir sudeginamos drauge su jų 
viršininku. Blogesnis likimas laukia tos vienos, kurios neužmuša. 
Iškasa duobę, kokios kaip tik pakanka jai įtalpinti. Įstatę į duobę, 
ją užpila žemėmis palikdami tik siaurą plyšį, pro kurį ji kvėpuoja, 
ir jai į rankas įduodama smaigas. Jei praslinkus dviem dienom 
po užkasimo randa ją tam baisiam kalėjime gyvą ir dar laikančią 
rankoje smaigą, tai ją ištraukia ir palieka gyventi. O jei ji bus jau 
numirus, ar neduoda jokių gyvybės ženklų, tai jai nereikia jau ki
tokio palaidojimo ir dalykas baigtas.

Baigiu šį pragrafą, kuris tik labai paviršutiniškai atskleidė 
skaitytojams šių dienų primityvių pagonų tautų moters panie
kinimo gelmes; nes ir tik artutinai norint aprašyti šių tautų mo
ters baisingą vargą, iš paragrafo pasidarytų ištisi tomai.

Iš Fangauefio — M. Kazlauskaite.
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Darželis.
Išaušo pavasaris, skaisčioji saulutė jau šaiposi linksmai pa

dangėje, gaivindama žemelę savo aukso spindulėliais ir vilioda
ma visus žmones iš senų sulinkusių bakūžių į tyrą orą.

Jau sugrįžo paukšteliai giesmininkai, tarp kurių pirmas vė- 
versėlis, pagrįžęs mus džiugina savo saldžiomis giesmelėmis. Jis 
ankstų rytą pirmas pabunda ir žadina visus gyvius. Jo saldžios 
dainelės linksmina visų žmonių sielą: tiek artojėlius laukuose, 
tiek piemenėlius ganančius savo bandas. Sujudo visi... Ir žmo
nės ir žvėrys ir paukščiai. Paukšteliai lizdelius krauna, žvėrys 
guolius taiso, žmonės taip pat bruzda po laukus. Vyrai laukus 
aria, piemenėliai bandas gano.

Nesnaudžia ir mūsų seselės. Jos rūpestingai taiso po lan
gais darželius. Taiso, purena juodą žemelę, deda aplinkui ak
menėlius, rūpestingai sėja visokių gėlelių sėklas. Ir jos bruzda 
ir jos kruta.

■ * *
>1;

Jau atėjo Šiltoji vasarėlė, jau atėjo ilgos šiltos dienelės, su
žaliavo jau visur plačiosios pievos, dirvonai ir laukai, apsipylė 
jauna žolelę, jau visi medžiai, krūmokšniai apsidengė žaliais rū
bais, pražydo pakrantėse ir miškuose ievos, pražydo margosios 
gėlelės lankoj, viskas atsimainė, visur gražu, visur žmogaus akį 
traukia; bet užvis daugiau visų akį traukia, už vis gražiau atrodo 
žydintis seselės darželis: ten auga žalios rūtelės, ten žydi nastur- 
kos, ten pinavijos, ten žydi ir rožės skleisdamos savo gardų 
kvapą.

Džiaugiasi jaunoji seselė savo darželiu, gėlelių gražumu ir 
nesigailėdama savo trūso laisto jas ir ankstų rytą ir vėlų vakarėlį.

Jei nuliūdimas jai širdį spaudžia, jei kada atsiranda koksai 
neramumas, visuomet pralinksmina ją jos žydintis darželis, visuo
met čia randa ramumo, paguodos, čia kiekvieną rytelį ar vakarėlį 
raiboji gegutė graudžiai užkukuoja, čia lakštingala savo saldžio
mis dainelėmis visuomet jos sielą ramina.

Džiaugiasi, seselė savo darželiu, gėlelėmis. Jas myli, jas 
skina ir nešasi eidama į bažnyčią, ar priskynusi užmerkia ir pa
stato ant stalo... Čia jos vėl puošią kambarį ir pripildo jį įvai
riausiais kvapais.'

Bet ne vien jaunoji seselė džiaugiasi savo darželiu, ne vie
ną ją čia linksmina gėlelės ir traukia savo gražumu į save akis, 
ne vien seselė čia randa ramumą, bet visi žmonės. Visi džiau
giasi gražiuoju seselės darželiu iš kurio gardus kvapas ore plau
ko. Visi džiaugiasi žydinčiomis gėlelėmis.

Greitai prabėgo gražioji vasarėlė, greitai prabėgo šiltos die
nelės atėjo negailestingas, nelaukiamas, žiaurus ir piktas ruduo. 
Jis savo geležinėmis rankomis, sukaustė žemelę, surakino medžių
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šakas, žoleles ir gėleles. Parudavo laukai, dirvonai ir pievos. 
Negailestingas ruduo sunaikino visus gamtos gražumus. Vėjas ■ 
pakilęs drasko, daužo nuvytusius medžių lapelius, daužo berželio 
svyruokles šakas. Liūdna daros žiūrint, liūdi visa gamtą. Liūdi 
medžiai nebetekę žalių lapelių, liūdi pievos, laukai, liūdi berželis 
svyruonėlis, nuleidęs savo šakas.

Skaudu širdžiai, pažvelgus į rūtų darželį. Kur pirma žydėjo 
įvairios gėlelės,v kur gardus rožių kvapas plaukė, dabar vien ža
barai beliko. Žiaurus ruduo sunaikino, sušaldė. Nuvytosios gė
lelės liūdnai pargriuvo žemėn ir ten pabaigė savo gyvastį.

Liūdna daros seselei pažvelgus į savo darželį. Jau jos ne- 
belinksmina gėlelės, nebeužkukuoja gegutė raiboji, nei lakštutė 
nebelinksmina saldžiomis dainelėmis. Vien šniokščia vėjas, dras
kydamas visus gamtos gražumus, plėšydamas lapelius nuvytusius^ 
žoleles parudavusias, lankstydamas medžių sustingusias šakas, 

O ruduo džiaugiasi apgalėjęs vasarą. Liūdna visiems... Nu
tilo miškuose paukšteliai, nebeliko jokių žaliumynų, vien šaltas 
vėjas kaukia, vien lietos per dienas lyja.

* *
*

Atėjo žiema... Apdengė žemelę storu minkštu patalu. Ap
dengė pievas, laukus, papuošė medelius baltais rūbais. Sukaustė 
upes upelius, ežerus ir pelkes... Visur baltuoja visur sniego pil
na... Kur pirma po langu žydėjo darželis, dabar didžiausi pusnynai.

Liūsta seselė, jai gaila žalių rūtelių, gaila pirmųjų rožių, jai 
ilgu be darželio.

Neliūski, sesule! Jau baigiasi žiema, aušta vėl pavasarėlis^ 
ateina šiltoji vasarėlė, vėl tavo darželis žydės, vėl gėlelės skleis 
gardų kvapą.

Vėl čia rasi ramumo, vėl džiaugsies.
Medeinės Vaidyla.

*

-t ❖
❖

Malda — ramybė;
Malda — paguoda;
Malda — saldybė.
Kur’ Dievas duoda!...

Nutrūkusi Styga.
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Praeities valandėlė.
Kaip miela visa, kas praėjo! Ir nuostabaus padaro esama 

to žmogaus! Vis gailis to, kas buvo, vis laukia to, kas bus. 
Praeitis ir ateitis, o dabarties tartum nėra. Ir iš tikro beveik 
nėra. Dabartis tai toks trumpas momentas, kad beveik nenu
jaučiamas.

Kokia yra mano dabartis ? Guliu hamake tarp dviejų obe- ' 
lių. Prieš mane margų aguonų miškas. Zyzi bitės, klevų lapai 
o?:a, kvepia liepų žiedai. Taip gražu, taip gera, taip miela. Virš 
aguonų girios plaukia keistas debesys — lyg milžiniškas kalnas 
snieguota viršūne. Ir štai mintis lekia i Snieguotus kalnus, at
mintyje pabunda ta gyvenimo dalis, kurią praleidau t,ų kalnų 
prie globs tyjė. Ir ima noras pašnekėti apie tuos laikus ir, kažin 
kodėl, apie universitetą.

Esant man Zūriche, tenykštis universitetas neturėjo savo 
rūmų ir viešėjo politechnikoje, naudodamasis jos erdvomis sa
lėmis. Savo nuosavybės teturėjo nedidelį namą per kelius šim
tus žingsnių nuo politechnikos į pakalnę, kur buvo raštinė ir 
keletas auditorijų, nedidesnių už vidutines klases. Lekcijas jame 
skaitė daugiausia teologijos profesoriai, nes neturėdami per 
daug klausytojų, sutilpdavo ir ten.

Sužinojus, kad vienas teologijos fakulteto profesorius skai
tys „Grosse Denker des Christentums“ ir kad į tas lekcijas gali 
eiti, kas nori, nutariau jų pasiklausyti.

Ir nepasigailėjau: profesorius skaitė taip gražiai, įdomiai, 
su tokia meile ir pagarba piešė šy. Augustiną, Origeną ir kitus 
neminus dvasios galiūnus. Bet kas gi iš plačiosios publikos 
beįdomauja mūsų laikais tais „persenusiais“ galvotojais? Tat 
klausytojų buvo nedaug — mudvi su drauge ir keliolika teologų. 
Auditoiijos mažos, baisiai prikūrentos, šilta, kaip pirtyje, o lek
cijos būdavo vakare, taLgal ir nenuostabu, kad teologų „stropi 
dvasia“ nebesuvaldydavo „silpno kūno“ — ir jie sau nekalčiau
siai snausdavo. Žinoma, ne visi. Ypač pasižymėdavo vienas, 
gražus juodplaukis vaikinas. Tasai atėjęs kaip atsisėsdavo ker
čioje, tai atsilošęs j sieną, tuojau paskęsdavo nirvanoje ir to
kioje padėtyje išbūdavo punktualiai tris bertainiųs, kol suskam
bėdavo varpelis. Tada pasipurtęs ir akis pratrynęs, išeidavo su 
kitais, vadinas, po lekcijos.

'Žiūrėdama į jį, dažnai klausdavau save, ko jis, tikrai sakant,, 
ateina į tas lekcijas. Juk šimtą kartų geriau jam būtų buvus per 
tą valandą pamiegoti minkštoje šveicarų lovoje, negu čia> ant 
kieto suolo tokioje nepatogioje pozicijoje. Ir pats nesikankintų ir 
kitų nejuokintų, kur nereikia. Kad tai būtų buvę retkarčiais, tai 
būtų galėjęs žiūrėti į tai, kaip į nelaimingą atsitikimą, kurio dau
giau nebus. Bet juk tai buvo visados, kiekvieną lekcija, be jo-

tl

27



o

"186 Praeities valandėlė
<1 ' ■ . ’ ■ .

kios išimties. Tiesiog apmauda imdavo. Bet juo ilgiau taip į jį 
mieganti žiūrėjau, juo silpnin ėjo ta mano apmauda, užleisdama 
vietą simpatijai. Tas juo atkaklumas sąžiningai lankyti lekci
jas nė vienos nepraleidžiant, ėmė rodytis man tiesiog heroikas. 
Juk kiek tai vargšas vaikinas turėjo kovoti su savim, neleisda
mas sau pasiieškoti tai <valandai patogesnės vietelės pasiilsėti, 
kiek jam reikėjo energijos taip nuolat nuveikiamam vis eiti ir 
nenustoti vilties, kad pagalios dvasia nugalės silpną kūną.

Tuose namuose buvo skaitoma ir prancūzų literatūra, ku
rios aš taip pat klausiau. Deja, ankštosios auditorijos pasirodė 
čia esančios dar per erdvios: nabagas profesorius teturėjo be 
manęs tiktai vieną klausytoją, kąž kokį jaunikaitį. Kodėl taip 
buvo, nesuprantu. Jis neskaitė kažkaip nepaprastai puikiai, bet 
ir neblogai, įdomiai, gražia prancūzų kalba. Tur būt, aplinky
bės taip susidėjo, kad tame semestre neatsirado daugiau norin
čiųjų studijuoti pracūzų literatūrą. Mudviejų padėtis buvo sun
koka. Labai nemalonu buvo, kad dėl dviejų klausytojų varg- 
šasprofesorius gauna vaikščioti ir kalbėti per tris bertainius. 
Ir tiesiog pavyzdinga buvo matyti, kaip sąžiningai jis tą pareigą 
ėjo. Ne tik nepraleido per visą semestrą nė vienos lekcijos, 
bet net nepavėlavo nė kartą. Lygiai su skambučiu įeidavo 
jis ■— laibas, jau gerokai pražilęs, elegantiškas, gražiais judėji
mais—tipiškas prancūzų „gentilhomme“ — ir visados jau rasda
vo savo ištikimu klausytoju sėdinčiu suoluose, vieną dešinėje, 

Jkitą kairėje. Eidama į tą lekciją, visados su baimę mąstydavau, 
kas bus, jei mano kolega ims ir neateis. Vadinas, profesorius 
tuomet būtų skaitęs man vienai. Ir sykį ta diena išaušo. Atei
nu, jaunikaičio nėra; jau už minutės paskambins — nėra. 
Pirma mintis buvo bėgti, bet paskui ėmiau galvoti, kas maloniau 
profesoriui: ar skaityti vienam klausytojui, ar atėjus nerasti 
nieko. Ir pasilikau. Tuo laiku daugiausia klausyto jų pritraukdavo 
du profesorių: Försteris ir Zaičikas. Vienas į kitą nepanašus, 
kaip diena j naktį. Bet tai tebuvo charakterių, ne principų 
kontrastas. Jųdviejų pažiūros turėjo daug bendra. Abudu 
tvirtai tiki nemiria žmogaus dvasios galia, abudu paskutinį 
tikslą/mato išsivadavime dvasias iš materijos vergijos, abudu 
gerbia religiją ir skelbia jos didelę reikšmę žmonių gyvenime. 
Bet būdais, tai tikrai du ašigaliu. - .

Försteris — apaštalas, užgesusių sielų gaivintojas, pakly
dėlių vadovas, riteris be baimės ir papeikos, gailestingumo 
ir meilės kupinas, atjaučiąs menkiausio žmogaus sielą ir bijąs 
ją užgauti, pakeliąs mažiausį kirminėlį nuo tako, kad jo nesu- 
mindžiotų. Vadino va jį su drauge „mistras“. Iš tikrųjų, jis 
kaip tie senovės mistrai, kurie vedė paskui save žmonių būrius: 
Rodos, atsisėstumei pas jo kojas ir valandomis kiaušy tumei jo 
įkvėptos, meile trykštančios kalbos, o paskui eitumei, kur jis 
tax e siųstų, darytumei, ką jis lieptų, nes žinai, kad visa, ko jis 
nori ir sako, yra gera ir teisinga. Daug esu girdėjus jo gyvų 
žodžių, esu skaičius beveik jo visus raštus — ir kad kame nors 

. ■
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koks paniekinimas savo priešų, pikta ironija ar skaudi pajuoka. 
Visur begalinis svetimų nuomonių gerbimas, visur kaž koks 
tiesiog genialus svetimos sielos atjautimas, neapsakoma meilė, 
augščiatisias mandagumas. 0 jei ir rasi kur koki neva pajuokos 
sakinį, tai ta pajuoka tokia švelni ir neskaudi, lyg tas motynos 
dūžis, apie kurį žmonės sako, kad esąs „sviesto gniužis“. Ir ta 
jo amžina ramybė. Ar griauja priešingas teorijas, ar atremia 
asmeninius užpuldinėjimus, visados ramus. Ramybė žmogaus 
geležine valia viešpataujančio ant savo jausmų, žmogaus žiū
rinčio i viską „sub specie aeternitatis“.

Per savo lekcijas apie „Autoritetą ir laisvę“, jis kalbėda
mas apie tai, kas galįs būti autoritetu, sakė apie Comte‘ą, Niet
zsche, Schopenhauer’! ir apie Kristų. Ir vieną dieną gavo du 
laišku nuo savo klausytojų. Vienas pyksta, kaip jis drįstąs i 
vieną eilę statyti Nietzsche ir Kristų; kitas prikaišioja, kam jis 
kalbąs^apie Kristų, kurs jau seniai visiems nusibodęs ir jau per
daug pasenęs ir todėl nebeverta esą juo domėtis. Försteris 
abiem atsakė viešai per lekciją. 1 pirmąjį laišką pasakė nekal
bas čia apie savo religines pažiūras; čia nesanti vieta joms skelb
ti. Jis imąs tiktai žmogiškąją pusę Kristuje, bet iš to neišeina, 
kad nepripažįstąs Jo dieviškosios pusės. Man rodos — sakė 
— kad būdami priversti tiek vertinti Kristų ir kaip žmogų, mes 
Jį iškeliame dar augščiau. Kokie nykštukai yra didžiausi mąs
tytojai prieš Kristų! Labai sunku, beveik negalima suvienyti 
gilią’ žmonių pažintį su didelę meile. Niekur gyvenime mes to 
nerandame tokiame laipsnyje, kaip Kristuje.

| antrąjį atsakė suprantąs autorių, nes pats esąs kilęs iš 
tos pačios stovyklos. Jaunas, jėgingas žmogus matąs nelaisvę 
tokiame pasidavime, jam esąs koktus kaikurių tikinčiųjų saldus 
sentimentalizmas, netinkančios įvairios bažnytinės formos. Bet 
tai esanti kaip tik augščiausioji laisvėj Nietzsche sako: „kai 
sekmadienio rytą skamba bažnyčių varpai, žmogus klausi save: 
kaip tai galima, kad štai jau 2000 metų, taip gerbiama žydas, 
kurs sakėsi esąs Dievo sūnus!“ Nelaimingas, jis nesupratęs. 
Koks laimingas esąs žmogus, visas tas gerąsias ypatybes, ku
rias jis jaučiąs savo sieloje tiktai kaipo pradžią, kaip Šešėlį, 
radęs stipriausiame tobuliausiame pavydale viename asmeny
je! Kodėl filosofija niekados negalinti pakilti augščiau už Kri
stų? Del to, kad Kristus viską pasakęs tobulai ir aiškiai. Šv. 
Augustinas išbandęs visus mokslus, išėjęs visas filosofijas ir 
tesustojęs prie Kristaus. Paskutinis visų klausimų išsprendi
mas esąs Kristuje. Jis priklausąs iš vienos pusės amžinybei, 
iš kitos dabarčiai. Kiekviena tikra filosofija teesanti Jo mokslo 
papildymas. Čia abiejose" augštosiose mokyklose skaitoma esą 
daug lekcijų, kurios visai nemini Kristaus ir Juo nesirūpina, tai 
jis tariasi galįs čia elgtis atvirkščiai. \

„Autoritetas ir laisvė“ buvo gražiausios jo lekci
jos'. Viena minutė pralėkdavo trys bertainiaf. Užmirš
davai viską, įsižiūrėjęs tą kilnųjį stuomenį, dažniausiai juodai
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apsivilkusį, tas gilias dvasingas akis. Tebeskamba man atminty
je jo malonus, ryškus balsas: „Krikščionystė atsveria mokslą; 
mokydama mus meilės, ji saugoja,kad mokslas mūsų nesugadin
tų, nepadarytų žalos: „Kad kalbėčiau žmonių ir angelų kalbo
mis, bet neturėčiau meilės, būčiau kaip žvangantis varis ir skam
bančios kanklės“. Yra visos kultūros pamatas — o tai yra 
Jėzus Kristūs“.

Visos tos lekcijos buvo viena Kristaus apologija. Užbaigė 
jas Forsteris žodžiais: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. 
Tuomet klausytojai padarė jam ovaciją: visi atsistojo ir ilgai 
plojo.

Jo augštinimas religijos gal dar ir dėl to darė tokio įspū
džio, kad visi žinojo jį patį buvus auklėjamą be religijos ir tik 
paskui atsikreipus į ją. Ir atkreipė jį ne abstraktus gal
vojimas, ne bežadės formulės, išperėtos filosofijos išdžiovintuo
se smagenyse, bet pats gyvas, tikras gyvenimas. Filosofijos 
teza sugriaujama kita teza, bet gyvenimą — kaip sugriausi? 
Bet žinoma, klausytojų buvo visokių. Kiti ironiškai šypsodami 
sėdėjo per lekcijas, o paskui kuosmarkiausiai kritikavo. Ta
čiau vis ėjo ir klausė. Kartą Forsteris pasakė, kad tikroji kul
tūra tcesanti tik krikščionystėje. Atsimenu, po tos lekcijos vie
na studentė, Varšuvos žydė, baisiai pasipiktinusi ir supykusi, 
šaukė: „Bet jis nenormalūs! Tai jau mes, žydai, negalime turėti 
kultūros! Juk tai absurdas!“

Profesorius Zaičikas tai įkūnytoji ironija. Filosofas — es
tetas, Rusijos žydas, bet jau seniai krikščionis, kaip ir Forsteris, 
tuomet pačiame stiprume vyras, brunetas, šiek tiek žydiškais 
veido briežiais — atrodė man kartais panašus į Satirą. Puikus 
kalbėtojas, tiesiog scenos artistas. Jo mimika, gestai, intonaci
ja taip surišta su kiekvienu žodžiu, kad sudaro visišką vienybę. 
Jo lekcijos užrašytos nustoja pusės savo vertės. Žibančios pa
radoksais, originaliais prilyginimais, pagražintos sąmoju, darė 
jos improvizacijos įspūdžio. Rodės, tiek jo galvoje minčių, kurios 
pačios gražiausiais žodžiais pasipuošusios, veržte veržias iš jo 
lūpų, kad jis nespėja nei ištarti, nei sugaudyti. Niekados jis ne
turėjo jokių užrašų, nebent ant mažučio popiergalio parašytą

• kokią citatą iš kalbamojo veikalo.
Skaitė jis įvairiomis, laisvai parinktomis lemomis: apie vo

kiečių romantikus, apie Vagnerį, apie Goethės Faustą. Bet te
ma tai jam tiktai kanva, ant kurios jis siuva įvairių įvairiausi 
savo minčių raštą. Tas raštas žiba auksu, marguliuoja vaivo
rykštės spalvomis, brangiausiais akmenėliais jis siuvamas. Iš
imk, kokį nori, žiūrėk ir gėrėkis. .

„Žmoguje yra du elementu: dieviškas ir (Jemoniškas, siela 
ir kūnas. Demoniškas elementas trokšta gėrėtis, o pasigėrė
jime yra žmogui tragizmas. Tiesa, yra žmonių, nemaž to 
tragizmo nejaučiančių. Jie sėdi Auerbacho alinėje ir linksmi
nas su daugelių Gretchenų — o kartais net ir veda kokią. Mes 
nežinome, iš kur ateiname ir kur einame. Ar tai tiktai aklas a t-
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sitikimas? Tai kam gi rašyti, gyventi, žmonių likimą 
lengvinti, gerą daryti ? Kodėl ? Kam ? Arba gyvenimas yra 
pasta plis ir mes stengiamės atskleisti, arba viskas yra ab
surdas.

Optimistai sako žmogų esant gimusį gerą. Bet gi esama 
egzempliorių!“

Sakiau augščiau, kad Zaičikas parašytas — tai tik pusė 
Zaičlko. Reikią girdėti ir matyti, kaip jis pasako apie tuos 
„egzempliorius“ — tada jauti tokio pasigėrėjimo, kokio duoda 
kiekvienas tobulas daiktas.

„Tikra malda yra dilės produktas. Tai pakilimas virš 
viso, kas yra pasaulyje.“

Kalbėdamas apie Faustą, jis kartą pasakė:
„Pudelis Fauste yrą žemesniosios žmogaus pusės, kūno 

simbolis. Žmogus sudarytas, jei norite, iš dvasios ir pudelio. 
Yra žmonių, sudarytų tiktai iš pudelio. Kai kuriuose pudelis 
net tampa drambliu.“

Jo mėgstamoji, tema ironizuoti — tai mūsų laikų bedievy
stė ir pet didelis mokslo augštinimas.

„Mūsų dvasia išriedėjo iš instinkto, sakome mes, kurie 
nepripažįstade Logo. Ir nuostabus dalykas: ta dvasia, iš in
stinkto kilusioji, su tuo instinktu kovoja.

Paskutinėj* dramos scenoje Fausto dvasia eina į dangų. 
Bet jūs paklausite: pone Goethe, bet kur gi yra tas dangus? 
O aš jums atsakysiu. Kas neturi dangiškumo savyje, tam ne- 
reikia jokio atsakymo, tas vis tiek nieko čia nesupras;

Įsivaizduokite Sikstaus koplyčią ir žmogaus leidimą. (My
kolo Angelo freskas.) Tamstos sakote: „Mes to nesuprantame
— kas čia per paveikslas! “ Mykolui Angelui reikėjo paskaityti 
Hakel’į ir pažinti darvinizmą. Tik tuomet jis būtų galėjęs gerai 
tapyti. Tuomet jis būtų papiešęs protoplazmą ir būtų buvę 
puiku. Und es wäre fertig!

‘ Bet tamstos sakote: Juk aš į tai negaliu tikėti! AŠ esu stu
dijavęs tiek filosofijos! Tat aš tamstoms sakau: Tai filosofija 
tamstas pagadino. Jei sakote, kad jūsų ir beždžionės dvasia
— tas pats, aš nieko prieš tai neturiu. Sakykite ir manykite, 
kiek norėdami, ir meldžiamieji, sutverkite ką nors.

Kas tai yra mokslas? Mes gyvename tam, kad eitumėm 
vis tobūlyn. Kam gi yra mokslas? Jei jis nedaro mūsų geres
niais, jei jis nepajėgia duoti to, ko žmogus reikalingas savo dva
siai kelti augštyn, tai aš leidžiu sau tokiu mokslu abejoti.

Žmonės, kurie tepriima tai, ką pripažįsta jų protas, nesu
pranta poezijos ir mistiškų žmonių. Mato jie žmogų, neatatin- 
kantį jų mastui, ir šaukia: „Tai peraugšta! Kame tu esi? Sė
skis truputį žemiau!“

Mąstyti — tai veikti. Kitoks mąstymas tik laiko gaiši
nimas, betikslis rausiojimas. Mąstyti taip, kaip dauguma filo- 

' sofų, argi tai gyventi? Stato sistemas, mąsto apie savo rną- 
•stymą. Mąstyti — tai daryti taip, kaip mąstoma. Tai šv. Pau-
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liūs, tai Kristus. Paskui protestantai mąstė, taikino filosofiją 
su krikščionybe — ar tai gyvenimas?

— Kam ta filosofijos istorija? Käs met pasirodo kokios 
penkios filosofijos istorijos! Kam tai reikia? Argi negalima pa
žinti filosofijos, skaitant didžiųjų filosofų veikalus?

— Mes studijuojame filosofiją, studijuojame ir studijuoja
me... Mes, vargšai sliekai! Esu perskaitęs" tiek knygų apie 
filosofiją ir psichologiją, žinau dabar, ką tas ir anas yra pasa
kęs, bet ko iš to išmokau? Iš vienos Šekspiro dramos išmo
kau daugiau psichologijos, negu iš visų psichologijos knygų. O 
betgi’yra žmonių, kurie mano, kad logika gali išmokyti mąstyti.

—• Kiekvienas žmogus turi savo sieloje skylelę, pro kurią 
gali ieiti velnias, kaip Mefistofelis pro kaminą. Jei skylelė nėra 

' gerai užkimšta, ji tampa didele skyle ...
liečiąs dalykas, kuriuo Zaičikas savo dantis galanda, tai 

partijos.
Visi tie šios dienos žmonės, kurie įvairių partijų priklauso, 

turi galvoje savo dogmą ir yra didesni fanatikai negu senovės 
religiniai fanatikai. Viena partija turi vieną tiesos dalelę, antra 
kitą dalelę — ir taip kovoja tos dalelės su viena kita.

Štai Zaičiko pasakymų saujelė. Ištisai užrašinėti jo lekcijų 
buvo negalima. Viena — jis labai nekentė, kad jo klausytojai 
rašytų per lekciją, antra — visados būdavau taip pagauta jo iš 
kalbos, kad virsdavau vien klawsa ir žiūra, nieko daugiau nebe- 

* galėdama daryti.
Nuo klausytojų Zaičikas reikalavo tikrai kultūringo klau

symo.' Sykį keli studentai pradėjo per jo lekciją kalbėtis. Ži
noma, tai buvo Rusijos piliečiai. Zaičikas paraudo, nulipo nuo 
katedros ir nuėjęs lig pusės auditorijos, tarė:

— Paprašysiu tų ponų išeiti. Kalbėtis galite kitur. Gra
žus dalykas akademijos laisvė, bet reikia būti jos vertam.

‘ Kas čia nepripažins Zaičikui tiesos? Gal kiek perdaug pa
rodė savo nekantrumą, bet faktas yra, kad tie studentai pasi
elgė, kaip piemens, kuriems ne vieta universiteto auditorijoje. 
Tačiau daug studentų iš Rusijos labai supyko už tai ir kai kurie 
net liovės lankę jo lekcijas. Ar Zaičikas tai pajuto, abejoju. 
Jis ir Försteris visados turėjo tiek klausytojų, kad jie vos te- 
sutilpdavo didžiausioje auditorijoje. Reikėjo į jų dviejų lekcijas 
bėgti kuo anksčiausiai, nes paskui tekdavo stovėti. Ne
žiūrint to, juodu turėjo studentų tąrpe daug priešų. 
Försterio nekentė už Katalikų Bažnyčios augštinimą. Zai
čiko ypač už niekinimą mokslo ir išjuokimą partijų, o abudu, 
man rodos, labiausiai už tai, kad juodu ręligiją statė virš visoko. 
Tokie įsitikinimai neužsimokėdavo tuomet Zūricho universitete.

Man gi jųdviejų lekcijos tiekė visados tokio gėrio, kurs re
tai tepa tiriamas žmogaus šioje žemėje. Jųdviejų iškilimas virš 
visų dienos obalsių ir valandos dievaičių, jųdviejų ilgėjimos to, 
kas amžina, kas nekinta ir nepraeina, — gražiausia harmonija 
atsiliepdavo mano sielojė, pilnoje tokio pat ilgesio. Buvo juo- 

c
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du, lyg adari langai, pro kuriuos eina tyras Alpiu oras, plaukiąs 
tiesiog nuo amžinai baltų viršūnių ir gaivinąs sielą, užtroškusią 
materijalizmo atmosferoje.

Kaip mokytojas geras buvo filosofijos profesorius Eleuthe
ropulos, graikas, mažas, juodas, ilgais, garbanuotais, juodais 
kaip varno, plaukais. Savo dalyką mokėjo jis taip aiškiai ir si
stemiškai dėstyti, kaip niekas kitas. Įdomus jis ir kaip absoliu
tinio ateizmo pavyzdys. Jokio svyravimo, jokio abejojimo. 
Kad nėra jokio Dievo, jokios viršprigimtos nematerijalios prie
žasties jam taip aišku ir įrodoma, kaip tai, kad dusyk du —ke
turi. Jis tvirtai įsitikinęs, kad ir kiekvienam bus tai taip pat 
aišku, kas tik išgirs jo įrodymus. Vieną semestrą skaitė jis re
ligijos filosofiją. Klausytoju susirinko kokie 8. Ir jis tikrai, 
širdingai stebėjos, kodėl tiek mažai teatsirado žmonių, norinčių 
sužinoti tiesą. Perkratęs įvairias tikybas, nupasakojęs religijos 
istoriją / jis išankto pranešė per kitą lekciją darysiąs išvadas
— ir tuomet mes išgirsią visą tiesą. Tai svarbiajai dienai at
ėjus, išgirdome, kad Dievas — tai daugiau nieko, tik fantomas
— šmėkla — o religija — žmonijos blūdas. Bet deja, religija 
būsianti amžinai, nes ji remiantis žmogaus psichologija. Tai 
esąs blūdas, bet amžinas. Bet per paskutiniąją lekciją, pats sau 
prieštaraudamas, ėmęs svajoti apie religijos ateitį, pasakė, kad 
žmogaus protas tiek išsiplėtojęs, kad galėsiąs, kaip ant delno, 
įrodyti, jog Dievo neesą. Širdis gausianti pasiduoti protui. Tuo
met visa žmonių giminė virsiant kitokia.

Grįždama iš tų lekcijų, visados užeidavau į bažnyčią. Mano 
siela bųtinai reikalaudavo pasikalbėti valandėlę su Tuo, Kurį 
vienas jo padarų taip įžūliai niekino. Jis nepyko ant manęs už 
to niekinimo klausymą, nes davęs mums protą, Jis nenori, kad 
mūsų tikėjimas būtų kvailas ir nesąmoningas.

Sykį pasitaikė puiki proga vaizdingai pamatyti skirtumą 
tarp Fersterio ir Eleutheropulio būdo. Försteris, pabaigęs skai
tyti .pedagogiją, padarė pasikalbėjimą — diskusijas. Beveik tuo 
pačiu laiku padarė tą patį ir Eleutheropulos, pabaigęs skaityti 
socijologiją. Försteris per tas diskusijas buvo įkūnytas kuklu
mas ir švelnumas. Buvo paklausimų ir priekaištų visokių, net 
labai naivių ir nepamatuotų. Bet jis į visus atsakė kuo mei
liausiai, ir jo giedrame veide nė. vienas briežys nekrustelėjo iro
nija, panieka ar nekantrumu. Rodės, kad jis klauso kažkokių 
išmintingiausių posakių, kad jis pats mokos nuo tų savo klau
sytojų. Ta valanda buvo viena maloniausių mano gyvenimo 
valandų. Ne dėl to, kad galima buvo išspręsti abejotinus klau
simus, išgirsti daug reikalingų daiktų tik dėl to, kad mačiau 
žmogų, neturintį nė krislelio puikybės, tikrai gerbiantį žmoguje 
žmogų, žmogų lauko gėlės siela, O Eleutheropulos stovėjo prieš 
savo oponentus rankas Sukryžiavęs, galva kinkuodamas, su 
ironiška šypsena ant lūpų. Visa nelaimė, kad būdamas žemo 
ūgio, negalėjo žiūrėti Iš augšto. Visas, rodės, šaukte šaukė:
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„Ką jūs čia man galite oponuoti, jūs — studentėliai, man — pro
fesoriui! Klausykite mano tiesos ir nusilenkite!“

Kaitą Forsteris pasakė, kad šios gadynės žmonės atrodo 
jam panašūs į balandį, kuriam išpjovė vieną smagenų dalelę. 
Balandis netenkąs visos jausmų ir sąmonės kategorijos. Jis, 
pa v yzdžiui, vaikščiojąs arti katės, jos nėmaž nebebijodamas,nes 
nebėnuvokia jos esant pavojingos. Ir šios gadynės žmonių vie
na smagenų delelė esanti paraližuota — toji, kurioje tūno reli
giniai jausmai.

Beklausant įvairių Zūricho universiteto profesorių, dažnai 
man ateidavo į atmintį šie žodžiai. Jų kai kurie taip visiškai 
nesupranta ir neatjaučia tikinčiųjų žmonių psichologijos, kad 
reikėjo iš tikro stebėtis ir išaiškinti tai tebuvo galima nebent 
tam tikrų smagenų narvelių atrofija. Štai vienas smulkus pa
vyzdys. Prof. Bovet’as, dėstydamas italų literatūrą, pasakojo 
apie Viktoriją Colonną. Labai jauna ištekėjus už daug vyres
nio žmogaus ir, kaip sakoma, be meilės, buvo ji geriausia žmo
na. Graži, garsi, mokyta — ji turėjo daug adoratorių, bet vi
sados buvo ištikima savo vyrui, o jam anksti mirus, kuo doriau
siai išnašlavo lig mirties. Stebėdamasis tąja jos nepaprasta do
rybe,— ypač nepaprasta anais renesanso laikais —VBovetas 
bandė surasti tos dorybės priežastį. Ir nusprendė: Viktorija 
Colonna buvus labai puiki, troškusi garbės, norėjus, kad ainiai 
ja stebėtųs, žinojus, kad jos, kaipo garsios poetės, gyvenimas 
bus tyrinėjamas, kratomas, ir bijojus, kad jame neatsirastų ko 
nors ją žeminančio.

Nustebus žiūrėjau į prof. Bovetą, manydama jį juokiantis, 
Ne, jis kalbėjo visai rimtai. Vadinas, mintis, jog už kelių šimtų 
metų, mano jau ir kaulams supuvus, kokie nors literatūros is
torininkai tyrinės mano gyvenimą, yra tiek galinga, kad pajėgia 
suvaldyti stipriausius žmogaus geidulius! Kame čia žmogaus 
sielos pažintis? Net nuostabu, kad profesorius nuo katedros 
gali taip ištarti. O vis tai dėl to, kad nebėra žmoguje to religi- 
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nio jausmo, kurs net ir netikėliui padeda suprasti tikintįjį. Juk 
čia priežastis tokią aiški: Viktorija Colonna buvo labai tikinti. 
Perskaitykime tik jos gražius sonetus, gyvu tikėjimu liepsno
jančius, meile Dievo degančius — ir mįslė atspėta. Nes tik 
rodant tai, kas amžina, tėra pažabojama žemesnioji žmogaus 
pusė.

Štai, ką suverpė mano atmintis, bitelėms linksmai beūžiant 
ir klevams melancholingai bešlamant.

Marija P e č k a u s k a i t ė.

c*
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Jokūbą Paskalyti (Jacqueline Pascal *).
„Jei sesers yra lygios su savo pagarsė

jusiu broliu, tai jos tikrai už j j augštesnės “.
S a i n t e-B e u v e, Port-Royai.

. „Nieko nebuvo paprasta arba tik normalu Paskalių giminėje, 
kurioje sielos per ištisas kartas troško kaž ko begalinio ir jų 
nepailstą intelektai naikino kūnus, kurie jiems buvo per silpni 
ir buvo jų dar nekenčiami". Šiais žodžiais prasideda Marijos Du- 
toitpavyzdingas veikalas apie Blažio Paskalio genijalią seserį 
Jokūbą (išleistas Paryžiuj 1897 m.). Blažys Paskalis būdamas 12 
metų, jau įrodinėjo Euklido geometriją jos dar nepažinodamas; 
o tokio pat amžiaus dvejetą metų jaunesnė jo sesuo Jokūbą 
savo eilėraščiais sveikino karalienę Oną, gimus sosto papėdi- 
ninkui. Blažys ir Jokūbą abu pasimirė dar neturėdamu keturių de
šimtų metų. Jokūbą Paskalytė reiškia Rišeljės (Richelieu), Dekarto 
(Descartes) ir Korneitio (Corneille) gadynės moters tipą. Ji stovi 
pirmoje vietoje tarp tų moterų, kurios, kaip pastebi Viktoras Ku- 
zenas (Cousin) savame jos laiškų ir_ raštų išleidime, „turėjo ne
paprastai daug dvasios ir visur barstė savo jėgą bei didybę; 
kurios nemokėjo rašyt, bet, kai stvėrėsi plunksnos iš vidujinio 
būtinumo, tai iš savo dvasios ir širdies rašė stebuklingus žo
džius ir dažnai puslapius, kurių joms pavydėjo didžiausi ra
šytojai“.

Jokūbą, rodės, esanti užgimus savo šeimynai ir visuomenei 
žavėti. Graži ir giedri, tokio genijalumo, kuriame dvasios rim
tumas ir gracija jungėsi su nuostabiais poetiniais gabumais, ji 
staiga, religinio entuzijazmo pagauta, išsižada savo talentų, kurie 
ją būtų galėję padaryt savo amžiaus kultūros nešėja, ir lieka 
Port - Royal’io vienuole. „Su žavinčiais moters privalumais dangus 
buvo jai suteikęs ir visokių genijaus dovanų“, sako Kazėnas, „Ji ne
buvo žemesnė už savo brolį Blažį nei dvasia nei charakteriu, ir . 
nežinia kas iš jos būtų išėję, jei ji būtų branginusi garbę ir būtų 
rūpestingai išplėtojusi savo gabumus“.

Jokūbą gimė 1625 m. spalio m. 5 d. Jos penkiais 
metais vyresnė sesuo Gilbertą praneša apie ją: „Kaip tik ji 
pradėjo kalbėti, pasirodė jos dideli gabumai. Be to, ji buvo tobū-

*) Oenijalaus prancūzų ^natematiko, didelio fiziko ir giliai religingo 
vyro Blažio Paskalio (Blaise Pascal) 300 metų gimimo sukaktuvėmis 
(1923 m.), be mūsiškių gamtos mokslo ir filosofijos žurnalų („Kosmos“ ir 
„Logos* 1924 m.) ir „Naujoji Vaidilutė“ tarėsi turinti šioms sukaktuvėms 
temą, būtent, patieki savo skaitytojoms žiupsnį žinių; apie geni jai i ą P a - 
s k ai i o seserį Jokūbą, Tatai čia ir daroma pasinaudojant E. M. 
Lang ė’s „Hochland’e“ (XX, 296—307) patiektąja medžiaga.

Redakcija.
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lai graži ir maloniausio, romaus ir giedro būdo, taip jog ją my
lėjo ir jai meilikavo tiek, kiek tik tai daroma kūdikiui“.

Būdama kūdikiu, Jokūbą norėjo skaityti tik eilėraščius, ka
dangi juose ji girdėjo savo vidujinės muzikos aidą. Prieš galė
dama išmokt gerai skaityti, jau ji eiliavo pati* Būdama 11 rnetųr 
ji su žaidimų draugėmis sustatė komediją, kurioje buvo išlaiky
tos visos taisyklės. Iš vaikų tarpo ji buvo rodoma Paryžiaus 
publikai stebint. Viena karaliaus dvaro dama, ponia Marangis, 
nugabeno Jokūbą pas karalienę Oną, kuri panorėjo patirt, ar 
Jokūbą tikrai yra parašiusi tą sonetą sosto papėdininkui gimus. 
Iš jos norėjo improvizacijų ir ji parašė eiles poniai de Hautefork

Beau chef-d’oeuvre de l’univers,
Adorable objet de mes vers, 
N’admirez pas ma prompte poėsie.

Votre oeil, que l’univers reconnait pour vainqueur,
Ayant bien pu toucher soudainement mon coeur, 
A pu d’un mėme coup toucher ma fantaisie.

Gražusis pasaulio kūriny, 
Garbingasis mano eilių objekte, 
Nesistebėk mano skubia poezija.

Jūsų akis, kurią pasaulis pripažįsta per nugalėtoją,
Galėjus staiga sujudinti mano širdį,
Tuo pat akymirkiu galėjo sužadint mano fantaziją.
Dvaras buvo sužavėtas, bet Jokūbą tuščiai nesididžiavo; j> 

jautė, kad ši dovana yra nuo Dievo ir ji tat giedojo Jam, kaip 
upelis ir upė, su kuriais ji save lygina savo eilėse, kuriose ji 
dėkoja Dievui už poezijos dovaną:

Comme les torrents, les ruisseaux, - 
Les fleuves et toutes les eaux

Retournent en les mer, lieu de leur origine, 
Ainsi, grand Dieu, mes petits vers 
Sans soucis de tout l’univers

Retouvneront ä, vous, vous, leur source divine.
Kaip srovės, upeliai,
Upės ir visi vandens
Grįžta į jūres, savo kilmės vietą, o 
Taip, didis Dieve, mano menkos eilės, 
Nepaisant viso pasaulio,
Sugrįž į Tave, savo dievišką versmę.

1639 m. pradžioje Paskalytės tėvas buvo valdžios įtartas ir 
augštesniu įsakymu pašalintas iš Paryžiaus. Kaip tik tuomet 
Rišeljės rūmuose rengė vaidint Scudėry’o „L’amour tyrannique“, 
kur Jokūbą, prašoma kardinolo giminaitės grapienės d’ Aiguillon, 
turėjo vaidint Kasandros rolę. Vyresnioji Jokūbos sesuo Gil
bertą, pradžioj atsisakius’leist Jokūbą vaidint, paskui sutiko, ka
dangi grapienė jai įkalbėjo, kad tai galėsią būt naudinga jos te 
vui. Po vaidinimo Jokūbą reikalavo pasikalbėti su kardinolu
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Richelieu; o kai bauginosi ją leist, ji pati viena nuėjo pas tą 
galingą žmogų. Ji padeklamavo jam savo skirtas eiles, ir jau 
po keleto žodžių kardinolas pasisodino kūdikį ant kelių ir taip 
„ją mylavęs,kaip negalima įsi vaizdi nt“, taip Jokūbą paskui 
rašė tėvui. „Mus tada nuvedė į salę, kame mus puikiai vaišino 
vaisiais, limonadais ir panašiais dalykais“. Jokūbos prašymas 
buvo išklausytas. Richelieu pasirūpino leist tėvui grįžt ir užkvie
tė jį su vaikais pas save. Gavęs progos tarė jam: „Aš reko
menduoju jums jūsų vaikus ir noriu padaryt iš jų didelius žmo
nes“.

Rambouillet’o rūmuose Jokūbą turėjo progos šalia Scudėry’o, 
pasipažint ir su Benserade’u. Jis gavo iš jos eilėraščių, kuriuo
se ji nuduoda įsimylėjusi, bet nesuprantama. Benserade’as atsakė 
jai juokaudamas, kaipo suprantąs. Korneilis Jokūbos bruožuose 
matė savo Chimenos arba Paulinos bruožus. 1640 m. Korneilis 
paakino Jokūbą parašyt ei lies S v. Mergelės Nekaltam Prasidėjimui 
pagerbti; už tai Jokūbai iškilmingai buvo suteikta didžioji poezijos 
dovana; tada Korneilis atsistojo ir dėkojo „jaunos Mūzos“ vardan. 
Gilbertą sako: „Ji priėmė tai nuostabiai šaltai; nors ji buvo 
jau penkiolikos metų, be.t dar buvo tokia paprasta, jog dar bu
vo turėjusi lėles, kurias su pamėga aprėdydavo ir nurėdy davo 
lyg būtų buvusi tik dešimties metų“. Dirbtinėje dvaro aplinku
moj Jokūbą išlaikė sielos tiesmukumą. Ji išsaugojo švelnų in
stinktą į esmingus ir išimtinai siektinus dalykus. Kai ji už keleto 
mėnesių prieš vaidinimą pas Richelieu buvo susirgusi rauplėmis, 
ji veikiai nugalėjo tą nemalonumą, kad tos ligos- paliekami ant 
veido randai sumažins jos gražumą. Jokūbai tapus seserim Eu- 
femija, jos stilius įgavo kilnaus griežtumo; jame daugiau nebėr 
tokių eilių, kaip karaliaus f o voritei ir Bensera^e’ui.

Jokūbos individualybė ne menkiau stipri, kaip ir jos bro
lio. Kai tėvas nesutinka ją leist stot į vienuolyną, ji tuojaus jo 
paklauso ir pasiryžus sutikt su visais išviršiniais reikalavimais, 
kadangi savo viduj ji nieko nereikalauja. JoĮcūba ir Blažys buvo 
lygiai dideliai aistringi. Jų sielas galėjo patenkint tik vienas 
Dievas savo begalybe, savo tobulybe ir harmonija. Paskalių gi
minės nariai vieni kitus mylėjo giliai širdingai,’bet jų meilė ne- 
sireiškė žodžiais; išviršinis apsėjimas su vienų kitais buvo Šal
tas, švelnumai jiems buvo kaž kas svetima. Blažio Paskalio vei
kalas „Mystėre de Jėsus“ ir Jokūbos Pas kalytės meditacijos, apie 
Jėzaus Kristaus mirtį yra įrodymai, kad juodu mirštančiame Kri- 
tuje matė ne tiek Atpirkėją, kiek Atgailėtoją. Jokūbą buvo 23 me
tų, kai ji rašė; „Jėzus mirė ne tik pats sau, bet ir savo motinai, 
savo giminėms ir prieteliams. Taip it aš turiu numirti ne tik 
visiems, net ir nekalčiausiems dalykams, bet taip pat ir visiems 
kūno bei kraujo ir žmonių draugystės interesams (Meditacijos 
V ir VI). Aštuntoje savo meditacijoje Jokūbą neišdildomai mūsų 
atminty nubraižo savo psichę' „Jėzus nenorėjo laukt mirties se
natvėj, jis ją pasitiko pilnomis jaunystės jėgomis. Todėl aš ne
lauksiu mano jėgų sukritimo, kad’numirčiau pasauliui, bet tikrą-
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ją mirtį pasitiksiu per mirtį.“ Eilės, k urias ji parašė ligoje būda
ma trylikos metų, jau rodė, jog ji giliau buvo užsiėmusi Dievu 
ir amžinybe.

1646 m., Jokūbai esant 21 metų amžiaus, kai kurie janseni- 
stai paakino Paskalių šeimyną skaityti Janseno traktatą apie 
„Vidujinio žmogaus reformą“ Šito padarinys buvo tas, kad 
visa Paskaliu šeimyna nusilėmė asketiškon krikščionybėn. Tai 
buvo Blažio Paskalio „pirmojo atsivertimo“ ir Jokūbos Dievui 
atsidavimo pradžia. Jos sesuo Gilbertą, paskiau ponia Pė- 
rier’ienė, praneša apie ją: „Seka pripažinti, jog ji tuomet iš 
tikrųjų apturėjo šv. Dvasią, nes nuo to laiko ji visai pasikeitė.“ 
Jos brolio įtaka buvo labai galinga ir brolio su seserim prasi
dėjo labai artimas santykiavimas. Juodu skaitydavo Jauseną, 
Saint-Cyran’ą, Arnauld’ą ir kitus. Jokūbą, smulkių SainbCyrano 
raštų skaitymais, ruošėsi prie Sutvirtinimo sakramento, kurio 
dar nebuvo priėmusi. Ji girdėjo apie Port-Royalio kun. Singlin’ą 
ir buvo priimta pasikalbėti su to vienuolyno viršininke Angelika 
Arnauld’aite.

Po šios audijencijos buvo nugalėti visi priekaištai, kuriais 
jos protas kėlė maištą prieš askezę. „Aš būsiu vienuolė“ sakė 
ji džiaugsmingai. Jos džiaugsmas drauge virpėjo ir sieloj jos 
brolio, kuriam kun. Singlinas užtikrino, jog jis dar niekuomet 
nematęs tokių nepaprastų pašaukimo ženklų. Nuo to laiko Bla
žys ir Jokūbą nebebuvo brolis ir sesuo kūnu ir krauju, bet Die-, 
vas jungė juodu kilnesniu ryšiu. Juodu drauge rašydavo savo 
intimius laiškus, ir pasirašydavo savo vardus pirmosiomis raidė
mis J. B. Keletas tokių laiškų Gilbertai Perier’ienei yra iki šiol 
išlikę; juose brolio ir sesers mintys visai susilieja. Blažiui tarpi
ninkaujant, Jokūbą pareiškė savo norus tėvui; kiek pasvarstęs 
tėvas atsakė, jog jis niekuomet nepritarsiąs jos norui stot į Port- 
Royalio vienuolyną. Brolio ir sesers santykiai pradėta pridabot, ir 
Jokūbą dabar tik slaptai susisiekinėjo su Port-Royaliū. Gilbertą 
Perier’ienė pasakoja, kad jos sesuo čia parodžiusi nuostabaus 
sumanumo. Steponas Paskalis per daug mylėjo dukterį Jokūbą, 
dar kūdikiui esant netekusią motinos, kad būtų galėjęs ją nuo 
savęs paleisti; jis prašė jos savo pasiryžimą vykdint tik jam 
mirus.

Iš Gilbertos pasakojimo apie Jokūbos ligą rauplėmis matyt, 
kaip tėvas buvo prisirišęs prie dukters: jis pasiskubino pas ją 
nors ir buvęs ištremtas. „Jis neatsitraukė nuo jos nė akimirksnio, 
ir netgi miegojo jos kambary“. Jokūbą nedavė tėvui jokio pri
žadėjimo, kuris būtų ją pažeminęs prieš save pačią, bet ji tiktai 
sakydavo: „Dievas žino, kad aš jums niekada neduosiu progos 
skųstis mano nepaklusnumu“. Šis persigalėjimas yra reikšmingas 
jos religiniam gyvenimui. Ji visa paaukojo, pasiryždama likti pa
saulyje. Nuo šiol ji buvo vienuolė pasaulyje. Kadangi jų šei
myna iš Rouen’o persikėlė į Clermont-Ferrand’ą, tai Jokūbą, pa
keisdama savo gyvenimo vietą, pakeitė ir gyvenimo būdą. Ji 
šalinosi nuo kasdienio gyvenimo triukšmo, rėdėsi kukliai, kaip
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būtų pritikę tk vyresnei; lankė tik bažnyčią ir pavargėlius. Ji 
gyveno savo mažame kambarėlyje, kad galėtų melstis ir mėgsti 
pavargėliams; žiemą ji tai darė užgeltomis rankomis, nes savo 
kambario nekūrino. Tik prie stalo ji matydavosi sa savaisiais; 
tačiau pasišventusiai slaugydavo Gilbertą ir savo seserėčias li
goje. Vienas iš kūdikių pasimirė, jai dažną naktį prie jo išbu
dėjus. Vidaus gyvenime jos nieks netraukė prie šeimynos; tas 
jos gyvenimas buvo nuolatinė širdies malda ir sielos kvėpavimas 
Dievuje, kaip sako Oratry’s.

Ji prašydavo Dievo, kaip rašė 1648 m. kovo 24 d., „idant 
Jis savo šviesą daugiau siųstų į širdis, negu į protus“; ji išklos- 
tydavo Dievui visus savo reikalus „ne kad juos primintų Jam, bet 
kad juos pati turėtų prieš akis“. Ji visuomet girdėdavo žodžius:; 
„Būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas (Laiš
kas 1648 m. bal.1).

Šį laikotarpį nuo 1648 ligi 1652 m. Jokūbą, rodos, mažiau’ 
santykiavo su Blažiu, kaip su Gilbertą, kuri pati taip pat bu
vo retai atsitaikanti religinga asmenybė, ir kuri taip pat sekė sa
vo brolio ir sesers askezę, kiek tai jai buvo galima kaipo mote
riai ir motinai. Gilbertą visada buvo prie Jokūbos, kada ši jos 
reikalavo, ir netrukdydavo jai, kai ši ieškojo vienumos.

Jokūbą pasilikdavo santykiuose su Port-Royaliu ir gaudavo 
nurodymų iš Motinos Agnės ir kun. Singlino. Ji drausmino 
savo kūną, idant profesijos priėmimui siela butų visai laisva 
nuo jo. Gal būt savo dvasinėse pratybose ji nueidavo per toli, 
tai betgi jos veide to negalima buvo pastebėti. Šalia kūno as
kezės, ji lavinosi ir dvasinėj. Kai ji, vieno pratorijonų kunigo 
prašoma, pradėjo versti Bažnyčios himnus eilėmis, ją nutvėrė skru
pulai (abejojimai), ar ji negeriau padarytų paaukodama savo ta
lentą; Motina Agnė, Singlino patariama, jai pritarė ir paakino dau
giau nebeeiliuoti. Didžioji Angelika Arnauld’aitė, šv. Pranciškaus 
Salezo mokinė, tikrai nebūtų taip griežtai nulėmusi, kaip siau
resnių pažiūrų Jokūbos mokytojos. Tiktai dar vieną kartą, kai 
jos seserėčia Margerita Perier’ytė stebuklingai pasveiko nuo akių 
ligos per šventąjį dagį Port-Royal e, Jokūbą parašė eiles: „Vers 
sur le miracle de la Sainte-Epine“.

Tikra, kad jai nebuvo lengva paaukot, t. y. atsižadėt savo ta
lento, savo valios, kuri buvo gimusi valdyti. Jos malda „velik ap
šviesk širdis, negu protus“ pažymi didvyrišką auką jos proto, 
kuriame apsireiškia sesuo filosofo, veikalo „Logique du coeur“ 
autoriaus, priėjusio prie intuicijos: „Se moquer de la philosophie, 
ę’est vraiement philosopher“ (juoktis iš filosofijos, tai yra tikrai 
filosofuoti).

Jokūbos meditacijos apie Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus 
mirtį rodo, kaip ji, tikrai imant, darė aukas ne po vieną kitos, 
bet visas kartu paaukodama savo prigimtąją valią. 1651 m. rug
sėjo mėnesį jos tėvas teko ligai, nuo kurios jis ir pasimirė. 
Jokūbą dieną ir naktį budėjo prie jo, atsitraukdama tik akimir- 
kiams pulti ant kelių šalutiniame kambary. „ Ar ji meldė Die-
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vo, kad jos tėvas liktų gyvas“?, klausia Marija Dutoit savo stu
dijoj apie Jokūbą: „Taip išeitų anot vieno ponios Perier’ienės 
žodžio: Tačiau Dievas nusprendė pagal savo valią ir mano tė
vas pasimirė rugsėjo 24 d.“

Šeimyna didžiai gedėjė savo galvos; Blažys rašo savo ir 
sesers vardu Gilbertai: „Raminkimėš vienydami musų širdis, ku
riame susivienijime, man rodos, gyvena tėvelis... Aš prašau Dievo, 
Jus. ir mūsų seserį mylėt labjau, kaip kuomet kitados! Nes aš 
manau, jog mūsų meilė tėveliui neprivalo nueit niekais“...

Jokūbą dabar buvo* laisva, bet Blažys prašė jos dar nepa 
likt gedėti jo vieno. Ji neprieštaravo, bet 1652 m. sausio 3 d. 
per Gilbertą švelniai pranešė, gal jis artimiausią rytą galėtų ne
išeit iš savo kambario. Tuo būdu jis galėjo nujaust, kas atsi
tiks, ir atsiskyrimo skausmai buvo sumažinti. Taip pat ir se
sers neatsiskyrė nuo viena kitos. Gilbertą sako: „Mes netarė
me „lik sveika“ — iš baimės, kad tai gali mus sugraudint, ir aš 
nusigręžiau pastebėjus, jog ji rengėsi išeit“.

Jokūbą tada buvo 26 metų ir trijų mėnesių. Kovo pra
džioj ji rašė iš Port-Royalio Blažiui laišką, kuriame ji reiškiasi 
tiek pat nepriklausoma brolio, kiek priklausoma Dievo. Bet jos 
gyvenimo laimė Dievuje reikalinga broliško dalyvavimo, idant jai 
suteiktoji malonė būtų pakankamai pagerbta. „Jei tu neturi jėgos 
mane sekti, tai bent nesulaikinėk mane; nebūk Dievui nedė
kingas, jei Jis teikia malonės žmogui, kurį tu myli“! J jį kalba 
tai sesuo Eufemija, tai Jokūbą. Ji primena jam, jog ji yra jo mo
kinė, jog jis neprivalo ardyt savo kurinio; ji prašo jo atsižadėt 
jos su tuo šventu džiaugsmu, koks buvo pripildęs apaštalus 
Kristui į dangų žengiant., „Atiduok Dievui, ko Jis prašo tai 
atimdamas, nes Jis nori, idant mes Jam duotume, ką Jis mums 
paima. Mes veikiame tiesoje, ką. Jis mumyse veikia“.

Dabar Blažys prašo nukeli sumanymą iki galo metų, 
iki Visųšventės, bet veikiai sujudina jį pasiryžimas ir skausmas 
Jokūbos elgesy, ir jis toliau į jį nebesikiša. Jokūbą negali atsi
džiaugti, kad ji, pagaliau, štai bus prie tikslo: „Aš pati pasirū
pinsiu, kad viskas tepaliktų iliuzija, kol bus įvykusios šven
tos apeigos“. ‘

Blažys ir Jokūbą užveria savo širdis nuo žmonių, bet Die
vui juodu yra ekspansingi. Po to, kai Jokūbą numirė pati sau 
ir saviesiems, iš jos širdies ištrykšta prisikėlimo palaima. Dabar ji 
rašo savo „Meditacijų“ pabaigoj: „Mespamokomi, jog visi gerieji 
sielos krustelėjimai, visi šventieji norai, visi gerieji darbai, kuriuos 
Dievas jai įsako, eina tik tobulumui ir išganymui, jei jie numa
rina žmogaus valią, kuri palaimingai susinaikina Dievo valioje; 
paskui t u r i eit prisikėlimas, duodąs sielai naują gyvenimą, kiek 
ji atatinka dvasinės mirties principui, išsižada savo pačios valios“. 
Jokūbos gyvenimas pradeda netekt pasijos atspalvio. Ji patapo ji pa
ti, turėdama vidujinio tikrumo, jog ji stovi toj vietoj, kurion ji pa
šaukta, .ir ji džiūgauja: „Dievui patinka mane priimt į tą matomą 
iangelų skaičių, kurie pasaulyje yra tik tam, kad Jį garbintų“. Jo-
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Icūbos ketveri metai ruošimosi pasauly buvo Port-Royaly užskai- 
lyti kaipo novicijatas, ir po keletos mėnesių bandymo Jokūbą 
galėjo ąpsivilkt vienuolės drabužiais.

Bet prieš tai ji turėjo pergyventi apsivylimą, kad jos pavel
dėta iŠ tėvų dalis, kurią ji turėjo jnęšt į vienuolyną; buvo jai 
atsakyta. Žinant brolio ir sesers būdo savybes, šio įvykio prie- 
iastis vargiai suprantama: esą nutarta, kad Paskalių turtas turįs 
likt neišdalintas, ir tiek. Blažys kaip tik tada pradėjo gyvent la
biau pasaulinį gyvenimą; jau priešinimasis Jokūbos pašaukimui 
buvo naujo gyvenimo krypsnio ženklai; jis dabar neišgyveno iš 
savo įplaukų. Jokūbą daug kentėjo dėl tokios nelemtos padė
ties. Bet Angelika Arnauld’aitė norėjo, kad ji tą savo rūpestį 
kukliai slėptų nuo savųjų, nes tuo galėjo blogai juos paveikti. 
Kun. Singlinas stengėsi išlygint abiejų pusių interesus, o moti
na Agnė ramino ją, kaip tikra motina. Angelika pati reiškė Jo
kūbai švelniausios meilės įrodymų. Jokūbą praneša apie ją: „Ji 
kokią valandą laikė mano galvą prie savo krūtinės ir meiliai bu
čiavo, kaip tikra motina; aš galiu tikrai sakyt, jog ji, norėdama 
išblaškyti mano rūpestį, darė visa, kas buvo jos galioje“. Port- 
Royalio geraširdingumas ir Jokūbos susivaldymas nuginklavo 
Blažį“. Jis buvo pasiruošęs nusileisti, ir Angelika, siekusi di
džiausio neturto, kiek pasvyravus, sutiko su jo pasiūlymais. Ji 
atsakė Blažiui: „Mes išmokome nuo palaiminto Saint-Cyrano 
viešpaties, nieko nepriimti Dievui priklausantiems namams, kas 
iš Dievo. Kas duodama kitokiais motyvais negu meilės, tai nė
ra dieviškos dvasios vaisius, ir, taigi, mums neleistina priimti“. Bla 
žys surado į tai tinkamą atsakymą, kuris šį dalyką baigė.

Jokūbos noro, atidėti, jos profesiją iki kol ji pasiims savo 
turtą, viršininkė neišpildė, nes prityrusi sielų žinovė norėjo už
slopinti naujokės savimeilę. Del to pat kun. Singlinas atmetė 
Ir kitą jos prašymą, būtent, likti pasauline seserimi, kad galėtų 
nusižeminti. Singlinas dar tikrai manė ir tai, kad tokioms parei
goms jai truks ir kūno jėgų. Po dvejeto metų nuo profesijos 
ji patapo naujokių mokytoja ir subprijorė, kaip apie tai praneša 
jos seserėčia Margerita Perier’ytė Jokūbos bijografijoj. Aišku— 
jai teikė didelio malonumo mokyti naujokes Dievo meilės; bet 
jai išrodė esant per augšta — „duoti kitiems iš savo trūkumo, 
užuot iŠ Jo pertekliaus“... Laiškas Gilbertai iš 1655 m. birželio 
23 d , kuriai ji iš nusižeminimo ilgai tylėjo apie savo pareigas, 
baigiamas noru, „idant, kitus mokant, 'Dievas leistų jai pačiai 
mokytis“.

Jokūbą paskutiniais metais prieš įstosiant į vienuolyną ne
bedrįso per daug savųjų mylėti iš baimės tuo Dievą nuskriausti. 
Bet užsidariusi kliauzūroj, ji vėl atsidavė ir žmonių meilei. Ji mylėjo 
nelaimingą brolį, seserį ir savo seserėčias labjau kaip pirma, kadan
gi ji mylėjo juos vien Dievuje, ir juos nesiliaujamai Dievui rodė 
maldose. Savo seseriai ji rašo: „Mes Jėzuje Kristuje esame viena 
širdis ir viena siela.“ Net gavėnios metu rašinėja ji Gilbertai. Su 
rūpestingu švelnumu kalba ji apie savo „vargšą brolį“, kuris.
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tuomet, daugiau kaip kuomet nors, buvo atsidavęs pasaulio išsi
blaškymams. (Laiškas iš 1654 m. gr. 8 d.).

Jokūbą meldžiasi už jį su nepajudinamu tikėjimu j jo atsi
vertimą. Ir Port-Royalis meldžiasi —• drauge su jąja. Savo sese
rėčioms Margen tai i r Marijai Jokūbai Penelytėms rašo ji tokių 
dalykų, kuriuose reiškiasi karšto motiniškumo: „Juo daugiau aš 
juntu, tai man rodos, kad juo mažiau aš jums to parodau. Nes 
meilė yra ugnis širdyje, kuri būtinai turi kūrentis; jei ji neprasi- 
muša į viršų, tai juo smarkiau juntama viduje“. Bet šiuos žo
džius ištarus, vienuolė joje išsigąsta: „Tik žiūrėkite^ mano mie
losios seserys, kaip aš, apie vtai negalvodama, nukrypau, kad 
jums užtikrinčiau savo meilę“. Šen ir ten girdėt švelnus Jokūbos 
pajuokavimas. Jos dvasia vėl reiškiasi. Kai Gilbertą prašo jos 
patarimų savo tarnams vadauti, Jokūbą pradžioje iŠ nusižeminimo" 
susilaiko, bet paskiau, pavedus vienam Port-Royalio nuodėmklau
siui, M. de Reboųrs’ui, teikia jai pedagogiškų nurodymų, dar ir 
šiandien turinčių didelės reikšmės.

, 1654 m. vieną rugsėjo mėnesio dieną Blažys Paskalis atėjo 
į vienuolyno kalbamąjį kambarį ir atvėrė seseriai savo širdį. Jos * 
nušvitęs džiaugsmas lydėjo jį keliu į pasaulį ir jos maldos teikė 
jam didesnio kentėjimo, negu tai galėjo padaryti sąžinė. 1655 m 
sausio 25 d. Jokūbą rašo Gilbertai: „Jis atlankė mane ir atsi
skleidė taip, kad sužadino manyje gilią užuojautą. Nes jis man 
prisipažino, jog savo dideliuose darbuose ir kituose užsiėmimuo
se,‘kurie galėjo jį pastūmėt pamilt pasaulį ir prie kurių jis tikrai buvo 
prisirišęs, jis vis dėlto, ir patsai nusikreipdamas nuo pasaulio 
kvailumų bei smagumų ir nesiliaujamais sąžinės priekaištais, bu
vo privarytas visa tai pamest, ir jog jis dabar nuo to esąs taip 
atsipalaidavęs, kaip niekada pirmiau. Iš kitos pusės jis esąs Dievą 
taip apleistas, kad jis nei mažiausia Jo netraukiamas; jis tikrai 
visomis savo jėgomis siekiąs Jo, bet jaučiąs, kad tai esą daugiau 
jo paties proto ir dvasios jėgos, stumiančios jį prie ko geresnio, 
o ne dieviškos dvasios virpėjimai. Jei jis, atsipalaidavęs nuo vi- • 
sako, turėtų tokį* Dievo jutimą kaip pirma, tai jis tikėtų viską " 
galįs Dievu je. „Šitas prisipažinimas“, sako Jokūbą, „nustebina 
mane tiek pat kiek ir nudžiugino, iRaš įgavau naujos vilties, ko
kios ligšiol nebuvau pasivelijus turėti“...

Paskalis atėjo pas savo seserį kaip toks, kuris yra pametęs 
kelią, kaip jis tai mini savo veikale „Apie nusidėjėlio atsivertimą“ - 
(Sur la conversion du pecheur): „Paties Dievo aš trokštu ir Jo 
ieškau; ir tik į Tave vieną, mano Dieve, kreipiuosiu, kad Tave 
pasiekčiau“. Dievas jį ramina: „Tu manęs neieškotum, jei jau 
nebūtum radęs“.

Blažys lankė Jokūbą vis dažniau, taip kad ji pagaliau be
veik visai turėjo jam pasišvęsti. Ji, išsigandusi naujokių moky
tojos pareigų, dabar be jokio netikrumo patampa savo genia
laus brolio tikra mistine mokytoja. Dievas jai tai liepė ir davė 
šiam milžiniškam uždaviniui jėgos. Blažys augo prieš jos akis. 
Jį apėmė giliausias nusižeminimas iki savęs neapkentimo, meilė
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nugalėjo jo genijų. „Visi kūnai ir dvasios drauge paimti su vi
sa, ką jie gali išgamint, neatsveria nė menkiausio meilės virpėjimo“.

Marija Dutoit, kurios su moteriška intuicija parašytoji apie 
Jokūbą Paskalytę studija remiasi tvirtais šaltiniais, kalbingai 
psichologiškai vaizduoja, ką brolis ir sesuo iš vienas kito ima ir 
vienas kitam duoda. Blažiui Paskaliui vadaut veikiai pasiima kun. 
Singlinas ir jau nebetoli laikas Paskalio »Provincinių laiškų“. Jo
kūbą turi stabdyt savo brolio uolumą. Viename jam laiške iš 
1655 m. gr. 1 d. ji mokamai pajuokia jo askezės keistenybes; 
esą jos padarytų jam per daug garbės ir būtų per daug pamo 
kančios, jei jos reikštų augščiausiąjį tobulybės laipsnį, kuo ji 
labai abejojanti, kadangi Šv. Bernardas esąs kitokios nuomonės. 
Jokūbą, rodos, nepripažįsta sau jokių nuopelnų dėl brolio atsiver
timo. Ji visuomet su juo kalba apie savo senąją draugystę, apie 
jos skolą jam. Ji nuolat prašo jo kiekvieno mėnesio 26 d. atminti 
ją, nes ji gegužės 26 d. padėjo pasaulinius drabužius: „Juk aš 
esu jūsų duktė, aš to niekada neužmiršiu“. ■ ' . > * • . , .

Jokūbą, būdama naujokių mokytoja, parodė pedagoginio tak
to, ir todėl jai buvo pavesta auklėt mažąsias Port-Royalio pen- 
sijoninkes. Dauguma šių kūdikių buvo iš prancūzų diduomenės. 
Dvasingiausios tarp jų, kaip Jokūbos seserėčios Margerita ir Ma
rija Jokūbą, vėliau liko vienuolėmis, tuo tarpu kai kitoms toks 
aštrus auklėjimas įgriso ir jos atsidavė palaidžiausio pasaulišku- 
mo gyvenimui. Jokūbą neįstengė nuo savęs ir Port-Royalio nu- 
vyt Saint-Cyrano dvasią, kuri taip pat ir kūdiky matė visada tik 
paveldėtos nuodėmės šešėlį. Bet prie viso griežtumo jos peda
gogika jungė giliausią meilę ir švelniausią individualybės pagar
bą su subrendusiu žmonių . pažinimu. Jos „Tvarkaraštis vai
kams“ (Reglament poūr les Enfants 1657), kurį ji turėjo parašyti 
Singlino įsakyta, nėra sausa sistema, kuriai vaikai aukojami: Šit 
rigor, sėd non exasperans; šit amor, sėd non emolliens“ (teesie 
griežtumas, bet ne per skaudus, teesie meilė, bet ne ištižinanti).

Jokūbos Paskalytės religinė pedagogika griežtai skyrėsi nuo 
ponios de Maintenon auklėjimo Saint-Cyr?e. Port-Royalio atmos
fera buvo malda, Saint-Cyro—-prusinimas (lavinimas). Taip pat 
irSaint-Cyrė kėlė akis į Dievą ir prašė Jo pagalbos duodant paliepi
mus ir juos pildant, bet Port-Roayly kas minutė ir kiekviename 
uždaviny visa darė Dievui ir Dievuje; juk šv. Teresės mokslas 
buvo Port-Royalio moterų tikrasis dvasinis maistas. Saint-Cyro < 
auklėjimas ruošė mergaites pasauliui, Port-Röyalis norėjo sielas 
formuok Nežiūrint visų drumstų atsiminimų apie jo griežtumą, 
diduma jo mokinių, kaip liudija Racin’as, išlaikė vidingiausią 
prisirišimą. Marija Dutoit teisingai nurodo šito priežastį, saky
dama: „Visuomet nusilenkiama, netgi su neišaiškinamu pasidavi
mu įtakai tokių, kurie tik artinasi prie žmogaus po to, kaip jie 
yra kalbėję apie jį su Dievu, kurie tik duoda paliepimus po to, 
kai jie yra paliepimų klausę, arba, geriau pasakant, kuriems pat
sai paliepimas yra paklausymo aktas!“
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Grapienė Gramont’ienė, iš namų Hamilton’aitė, drįso ginti 
Port-Royalį prieš karalių, kai jos jaunystės būklę buvo pavojuje; 
Motinos Angeljkos ir Saint-Cyrano namus juk slėgė įtarimas 
dęl jansenizmo erezijos (klaidatikybos). Stebuklas, kurį padarė 
šventasis dagi s Margeritai Perier’ytei, dar kartą nukreipė nuo 
vienuolyno šią nelaimę. Rytojaus dieną po išgydymo, 1656 m. 
spalių 26 d., Port-Royalio des Champs bažnyčioje buvo laiko
mos iškilmingos pamaldos. Spalių 30 d. Jokūbą aprašo savo se
seriai šią šventę iškilmingame laiške: „Visos sesers su nuleistais 
dideliais vėlionais prieš choro grotas atsiklaupusios giedojo him
ną: Exite filiae Sion ir antifoną: O corona, su žibančiomis žva
kėmis rankose, kaip ir išgydyta mergaitė, kuri pilka pasauline 
suknele ir su kepuraite maloniausiai ir kukliausiai prieš mūsų 
chorą prie pat grotų klūpojo ant dviejų augštų pagalvių, kad 
būtų pakankamai paaugštinta, idant būtų matoma liaudies minių. 
(Port-Royalio tapytojas, Pilypas de Champaigne, panašiai atvaiz
davo Margeritą). Aš nė laiko, nei jėgų neturiu, sese, išreikšt tau 
mano jutimus; aš manau, kad tu supranti. Visa, kas liečia Die
vą, yra neišsakoma, ir daug geriau suprantama vidujiniu patyri
mu, kaip žodžiais. Paskui Jokūbą sustatė paskutines savo eiles.

Naujokės, tarp jų Jokūbos seserėčios ir pensijoninkės, po 
penketo metų buvo iš Port-Royalio išvarytos. Paryžiaus arki
vyskupo pasiuntinys M. Bail’is atvyko išmėgint profesijos seserų 
tikėjimą.

Jokūbą Paskalytė, kaipo subprijorė (viršininkės pagelbinin- 
kė), nužemintu rimtumu atsakinėjo į jai užduotus klausimus. Ji 
tą pasikalbėjimą susirašė. Jos klausė klausimą, kuris jansenis- 
tams patapo kilpa ant kaklo, būtent: „Kaip tai išaiškinti, kad tiek 
daugelis amžinai žūsta?“

J o k ū b a: „Aš Jums prisipažįstu, garbingas pone, kad mane 
tai dažnai kankina ir kad, paprastai, aš melsdamosi, ypatingai 
prieš kryžių, apie tai mąstau. Aš tada sakau: Mano Dieve, kaip 
po to viso, ką Tu mums esi padaręs, gali būti, kad tiek daug 
žmonių niekšiškai žūsta? Bet užėjus tokiomis mintims, aš jas 
atmetu, kadangi aš neįsivaizduoju, kad aš galėčiau suprasti Die
vo paslaptis, todėl aš pasitenkinu tuo, kad pasimeldžiu už nu
sidėjėlius.“ ?

M. B a i 1 i s: „Tai yra labai gerai, mano duktė! Ar jūs nau
jokes mokote, kad Kristus už visus žmones mirė, ir kaip tai 
išeina, kad yra gerų ir blogų žmonių?“

Jokūbą: „Kadangi aš pati šiais dalykais nesisieloju, tat 
saugojuos ir naujokes tuo kankinti. Aš daugiau stengiuosiu, 
kiek išsigaliu, palaikyti jų sielos paprastumą,“

M. B ai lis: „Taip yra gerai; bet ar jūs joms nesakote, 
kad galima nusidėti tik per savo kaltę ir ar taip'netikite pačios?“

J o k ūb a: „Taip, augštai gerbiamas pone, ir aš tai gerai 
žinau iš savo prityrimo; kai aš nusidedu, tai tikrai aiškiai priskai- 
tau šitai sau ir stengiuosiu už tai atgailoti“.
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M. B a i i i s: „Tai yra labai gerai. Garbė Dievui, nes aš 
manau, kad jūs kalbate atvirai,., Ištesėkite visada šiame tikėjime 
nors ir kaž kas jums ką sakytų, ir mokykite taip naujokes! Tai 
baisinga, jog yra žmonių, kurie tvirtina, būsią Dievas renkąs 
pavienius asmenis iš sugedusios žmonių minios, o kitus sau va
lingai leidžia žūti. Bet garbė Dievui, kad Jis jus apsaugojo nuo 
tokio didelio išklydimo“.

Praėjus keletai savaičių po šio tardymo, popiežiaus Ale- 
ksandto VII formuliaras pareikalavo ir vienuoles pripažint, kad 
Janseno „Augustine“ esama tų penketo pagarsėjusių tezių apie 
malonę ir kad jos yra priešingos katalikų tikėjimui. Įvyko pasi- 
arimų tarp Port-Royalio ir Paryžiaus arkivyskupo, ir buvo susi
tarta švelniau formuluot šį reikalavimą. Blažys Paskalis pradžioj 
dalyvavo sustatant kompromisini formuliarą, bet paskui stojo 
sesers pusėn, kuri į bet kokį tarpininkavimą žiūrėjo kaip į tie
sos išdavystę. Port-Royalio vienuolės laikė atgailos procesijų no- 
veną, idant Dievas joms padėtų. Motina Angelika nešė kryžių 
kaip žuvusi Dievo akyvaizdoj, o jos sesers negalėjo susilaikyt 
nuo ašarų.

Jokūbą tada iš Port-Royalio des Champs rašė Angelikos 
Arnauld-aitės seserėčiai, Motinai Angelikai de Saint-Jean, savo 
tą labjausiai pagarsėjusį laišką, kuriame stipriausiai atsispindi jos 
individualybė: „Diduma“, mano ji, „tikrai norėtų, kad arkivysku
po formuliaras būtų mažiau subtilingas, idant jį galima būtų vi
sai laisvai atmesti... Tik tiesą teduoda tikros laisvės, ir neabe
jotinai tiktai tiems, kurie patys ją pastato į laisvę ir ją išpažįsta 
taip ištikimai, jog pelno patys būt žinomi ir priimti kaipo tikrieji 
Dievo vaikai... Aš nebegaliu paslėpti giliai man širdį veriančio 
skausmo reikiant matyt, jog vien tie, kuriems Dievas turėjęs pa
vest savo tiesą, patapo jai toki neištikimi, jog aš galėčiau drįst 
ištart, kad jie neturi drąsos iškęst mirtį, jei reiktų ją garsiai 
skelbtį“.

Šitokia kalba primena Blažio Paskalio jėzuitų užpuldinėji
mus; Jokūbos pribkaištai galiojo pačiam Paskaliui, dar nelaikiu
siam jos pusės. „Aš žinau apie pagarbą“, rašo toliau Jokūbą, „ku
rią turime reikšti augščiausiems Bažnyčios atstovams; aš mirčiau 
už jos neįžeistą išlaikymą, kaip kad aš, Dievui padedant, esu pa
sirengus mirt už savąjį išpažinimą šiuo atveju... Kas kliudo iš
manantiems dvasininkams, kai jiems pateikiama formuliaras, ši
taip atrėžt: Mes reiškiame pagarbos ekscelencijoms vyskupams, 
bet mums sąžinė neleidžia pasirašyt, jog to ir to esama tokiose 
knygose, kurių mes nežinome..? Šventasis Bernardas nuostabiai 
mus moko, jog net ir menkiausias Bažnyčioje ne tiktai gali kal
bėt, bet, kiek jis įgali, privalo kalbėt, matydamas tokią vyskupų ir 
kunigų tvarką, kaip mes. „Kas gali laikyt piktu daiktu“, sako jis, 
„jog aš bliauju kaip avelė, kad išbudinčiau mano miegantį pie
menį, kuriam grąso pavojus patekt į plėšriojo žvėries nagus? Jei 
aš būčiau toks nedėkingas nepadaryt to iš meilės, tai taip tu
rėčiau daryt bent iš baimės man pačiam gręsiančio pavojaus.
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Nes kas gi mane apgins sudraskius mano piemenį!“ (Šitaip at
sišaukiant į šv. Bernardą ateina galvon partinis žodis, kuriuo ko
vota su Port-Royąlio vienuolėmis, kurios buvusios „grynos kaip 
angelai ir išdidžios kaip demonai“).

„Gal būt mus atskirs nuo Bažnyčios“, klausia Jokūbą Pa
skalyti. „Bet kaip ką galima nuo jos atskirt prieš jo valią; ir 
kadangi Jėzus Kristus yra vienintelis jungiąs jos (Bažnyčios) ; 
narius su savimi ir su vienus kitais, tai kaip kas mums gali iš
plėšti šį susijungimą, kol mes išlaikome meilę? Ir jei mes nesta
tome altoriaus prieš altorių ir tik paliekame besiskųsdamos skau- * 
smo žodžiais, tai meilė mūsų piešininkams riša mus neatskiria
mai su Bažnyčia ir tik tie (tos) bus nuo jos atskirti, kurie savo 
valia atsiskirdami nutrauks meilės ir gyvybės ryšį, jungusį juos su 
Kristum ir dariusį juos savojo kūno nariais“.

» Jokūbą baigia laišką reziumuodama: „Taip tat aš manau 
apie formuliarą“, mano mieloji sese. „Aš norėčiau, kad visa būtų 
a i š k u, kas jame yra; man rodos, prie jo galima būtų pridurt toki 
žodžiai: «Kadangi, mums esant tokioms neišmanėlėms, iš mūsų 
parašo negalima laukt nieko geresnio kaip tik ženklo, jog mes 
teisingai tikime ir visiškai nusilenkiame Bažnyčiai, Jos galvai po
piežiui, mūsų viršininkui Paryžiaus arkivyskupui, ir nors mes 
taip nežiūrime, kad šiuo atveju reikia reikalaut pasisakymo dėl 
savo tikėjimo žmonių, niekada nedavusių progos tuo abejot, tai, 
kad išvengtume ką papiktini ir duot save įtart, vis dėlto pažy- 
mime šiuo viešuoju išpažinimu, jog mes nieko taip nebrangina
me, kaip gryno, nesufalsifikuoto tikėjimo turtą, kurį mes norime 
išlaikyt mūsų gyvybės kaina...., jog mes norime gyvent ir mirt 
kaipo nužemintos katalikų Bažnyčios dukters, norime į viską 
tikėt, į ką Ji tiki, ir pasirengusios iškęst mirtį už mažiausią iš jos 
tiesų». — Prašykime Dievo, mieloji sese, idant Jis mus nužemintų 
ir sustiprintų, nes nusižeminimas be jėgos ir jėga be nusižemi
nimo abi yra lygiai menkos vertės dalykai“.

Šitokioj kalboj reiškiasi dvasia Motinos Angelikos Arnaul- 
d’aitės, pasimirusios 1661 m. rugpjūčio m. 6 d. neturte, kurį buvo 
pamylėjus. Veikiai, spalių m. 3 d., paskui ją nukęliavo į kitą 
pasaulį ir Jokūbą, sulaukusi 36 metų amžiaus. Jos ranka buvo 
pasirašiusi formuliarą pirma, negu jos sąžinė įgalėjo išspręst jos 
individualybės pilną abejonių konfliktą su bažnytiniu autoritetu. 
Dabar jos sielos polyfonija (daugelio garsų sąskambis) aidėjo 
savo pilnybėje ir nutrūko mirties akorduose.

Retai buvo iškentėtos sąžinės kovos, pilnos tokio kanki
nančio tragizmo. Vinefas sako apie Paskalį: „Jie nebegali ilgiau 
gyvent, nutrūkus jų artimiems ryšiams. Jie verkia tik savo viduj, 
bet šiose slaptingose ašarose jų gyvybė nebetenka kraujo“. 
Vos metams praėjus po sesers mirties, pasimirė taip pat ir Bla
žys, ištikimosios Gilbertos namuos Paryžiuje (savo paties butą 
jis buvo užleidęs vienam pavargėliui ligoniui) po to, kai kunigas 
buvo davęs jam šv. Komuniją ištardamas žodžius, rišusius jo
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dvasią su Jokūbo s dvasia: „Čia ateina Tasai, Kurio Jūs taip 
labai trokštate“.

Paskalio širdy Jokūbą buvo giliausias žmogiškas pergyve
nimas ir jo intuityvios pajėgos gyvoji versmė. Xyz.

Redakcijos prierašas'. Nevienai iš mūsų skaitytojų galės pa
likt neaiškūs šiame rašiny minimųjų asmenų ir įstaigų vardai. 
Todėl, kad Šis vaizdelis įgautų rys kėnių bruožų, tariamės būsią 
naudinga praplatint jo foną, suteikiant atatinkamų paaiškinimų.

Siame rašte paliestieji asmens ir įvykiai atitenka į tą Pran
cūzijos gyvenimo laikotarpį, kuriame buvo pradėjęs skleistis 
vadinamasis jansenizmas. Jis turi savo vardą nuo Kprnelio Jan
sono (lot Jansenius) jaunesniojo, gim. 1585 m. Jis buvo katalikų 
kunigas, nuo 1630 m. Luveno universiteto šv. Rašto profeso
rius, nuo 1636 m. Yperno vyskupas; tenai ir pasimirė nuo ma
ro 1638 m. Jis yra kelių egzegetikos veikalų autorius. Ypač 
patapo žinomas jo veikalas apie šv. Augustiną (Augustinus 
1640), kame jis, sekdamas tame pat universitete mokiusį teolo
gą ir filosofą Bajų (de Bay 1513—1589), taip pat mokė, jog 
per pirminę nuodėmę žmogaus prigimtis patapo taip sugadinta, 
jog patapo absoliučiai nelaisva ir bejėgė geriems dalykams siekt, 
bevalė blogiems įgeidžiams atsispirt ir Dievo malonei priimt. 
Šituo būdu tatai, visiškai taikoj su Bažnyčia miręs, Jausenas ir 
patapo kaltininku didumoj eretiško (klaidžiatikio) jansenizmo, 
t. y. tokios teologiškos srovės, kurioje susitelkė sustingęs olan 
diškas kalvinizmas su antijėzuitizmu, ir kuri turėjo įtakos Baž
nyčios vidaus gyvenimui paskutiniais šimtmečiais, nemaža pri
sidėjusi atkrikščionint pirmiausia Prancūzijai ir po visą Europą 
pasklydus! ypač aritijėzuitizmo pavidalu. Nepaisant kad buvo pa
kartojamainusmerktas augštųjų Bažnyčios įstaigų (1641 ir 1642 
m.), Janseno „Augustinas“ tačiau veikiai susirado daugel šalininkų 
visų jėzuitų priešiningų tarpe, ypač Luvenov universitete, Belgi
jos vyskupuose, o taip pat ir Prancūzijoj. Čia tatai jansenizmo 
įtakon pateko ir Paskalių šeimyna (iš šešeto vaikiu Paskalių te
buvo likę gyvų trejetas — Gilbertą, Blažys v ir Jokūbą), ypač 
kai 1631 m. tėvas buvo atsikėlęs į Paryžių. Čia, Paryžiuj, jan
senizmo ramsčiais patapo ypač Arnauld’ų giminė, kilusi iš advo
kato Antano Ärnauld’o, aistringo jėzuitų priešininko. Antano 
duktė Jokūbą (1591—1661); dar kūdikiu būdama, gavo iš ka
raliaus Enriko IV Port-Royalio vienuolyną viename Paryžiaus 
priemiesty (Port-Royal-des-Ghampes), į kurį ji įstojo 1599 m. 
Patapusi šio vienuolyno viršininke nuo 1602 m. kaipo Motina 
Marija Angelika, ji, po pradžioj labai pasauliško gyvenimo, labai 
išugdė vienuolišką dvasią ir įsteigė to paties vardo vienuolyno sky
rių dar ir pačiame Paryžiaus mieste. Jonas du Verger de Hau- 
ranne, Saint-Cyrano abatas, ją patraukė jansenizrnan. Vergeriui 
mirus (1643 m.), įžymiausiu jansenistų vadu patapo Arnauld’ai- 
tės brolis Antanas (1612—1694), nuo 1541 m. kunigas ir 
1643 m. Paryžiaus universiteto (Sorbonos) daktaras; gindamas
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jansenizmo principus, jis savo raštu prieš dažną šv. Komuni
jos priėmimą (De la frequente communion 1643) padėjo jan- c 
senizmui išsiplatint po visą Prancūziją; daugely savo aistringų 
raštų jis kovojo su jėzuitais ir gynė jansenistus. Išmestas iš Sor- 
bonos daktarų tarpo, jis, priimtas savo sesers į Port-Royalį, 
iš ten ir varė toliau savo akciją, ir abu Port-Royalio vienuolynai 
patapo jansenistinio judėjimo centrais. Taip pat ir kitu du 
Arnauld’aitės broliai — Enrikas (Angers’o vyskupas 1597— 
1692) ir Robertas (finansų valdininkas 1588—1674) buvo įžy
mūs jansenizmo šulai.

Arti šimtui Prancūzijos vyskupų pareikalavus, ■ popiežius 
Inocentas X 1653 m. pasmerkė kaipo klaidingas penketą tezų 
Jansono „Augustine“. Šiuo laiku tat Port-Royalio jansenistai 
įtraukė į ginčus ir Blažį Paskalį, kurstydami jį tart savo žodį 
ginčui išspręst. Paskaliui į ginčą įsikišus ir atsirado jo veikalas 
„Lettręs ėcrites ä un provincial par un des sės ąmis“, vėliau ir 
dabar vadinamas trumpai „Lettres provinciales“. Šiuose laiškuo
se Paskalis tolyn labyn vis aistringiąų ir fanatingiau įsipolemi- 
zavo su jėzuitais dėl jų moralės mokslo. Šis tat raštas, su jame 
didumoj iš nesusipratimo jėzuitams padarytais priekaištais, dar 
ir šiandien yra didžiausia versmė jėzuitų priešininkams, o anais 
laikais jis daug prisidėjo jansenizmui skleistis.

1657 m. susirinkę Paryžiuje vyskupai ir kunigai, remda
miesi popiežiaus Aleksandro VII bule (iš 1656 m. X. 16), sure
dagavo „formuliarą“, kurį turėjo pasirašyt visi dvasininkai; tai 
turėjo būt kaip išreiškimas, jog sutinkama su Šv. Sosto nuspren 
dimais. 1661 m. Paryžiaus vyskupo generalinis vikaras pareika
lavo, kad tą formuliarą pasirašytų ir Port Royalio vienuolės. 
Tur būt, Paskaliui tarpininkanjant, formuliaras buvo tiek sušvel
nintas, jog jį galėjo pasirašyt ir janšenistat Tačiau vienuolės 
šiaušėsi ir ypač Paskalytė. Paskui visos pasirašė. Tačiau kai ir 
paskiau Port-Royalis nesiliovė buvęs jansenizmo lizdas, jis bu- 4 
vo pasaulinės vyriausybės įsakymu 1709 m. uždarytas, o 1710 
m. ir visai išgriautas.

Saint-Cyr’e (5 km. į vakarus nuo Versailės) 1686 m. buvo 
įsteigta ponios dė Maintenon mergaičių auklėjamoji įstaiga 
parengt mergaites gyvenimui pasauly. Pradžioj buvusi laisve
snio krypsnio, ši įstaiga paskui pačios įsteigėjos buvo padaryta 
vienuoliškesnė. (Plačiau apie tai galima rasti gerėsniuose peda
gogijos istorijos vadovėliuose).

įsi įsi
Gamtos malda.

Kaip puikiai Dievas sukūrė visą pasaulį, ir išmokino jį 
dėkingumo! Kur tik pašvelgsi, kur tik dirstelsi, visur Jį gar
bina! Jam raibos gegutės puikiai kukuoja, vyturėliai vyturiuoja, 
Jam puikūs balandžiai meiliai burkuoja. Jam tiktai čiulba visi

48



Gamtos malda 207
• . * ‘

paukšteliai! Jam visi dainiai dainuoją, taip pat poetai eiles Jam 
rašo. Įsižiūrėk į žaliuojančias pievas ir jose margas gėlelių gal
veles. įsižiūrėk, kaip puikiai rugių varpos siūbuoja. Prisiklau
syk upelio skaidraus vandenėlio čiurlenimui, paslaptingam 
rųiško siūbuojančių medžių lapelių šlamėjimui. Įsižiūrėk į jų 
lengvutį judėjimą, į vėjelio ramų dvelkimą ir į pirmutinius bete
kančios ryto saulės spindulius!

Taip. Ir žmogus neatsilieka nuo visos gamtos. Kaip ma
lonu matyti; kai dar pirmutiniuose, kūdykstės metuose jau 
matutė mokina vaikelį karšta malda išreikšti Visagaliui padėką už 
jo neapsakomą gerumą. Kaip įspūdinga yra toji mažučio kū
dikėlio karštoji malda, einanti iiesiai iš jautrios mažutės ir ne
kaltos širdelės.

Jaunystės metuose žmogus, rinkdamasis naują gyvenimo 
kėlią, taip pat trokšta Dievo palaimos. Pagaliau jau ir paskuti
nėje gyvenimo valandoje žmogus šaukiasi Visagalio Dievo 
pagalbos.

Ir taip visa gamta gieda Viešpačiui padėkos himną. Tai 
yra gražiausia pasaulyje mužiką ir puikiausia meliodija, kuriai 
negali prilygti jokio kito žmogiško pobūdžio ir žmogaus sugal
vota kompozicija.

Ji yra Dievo sugalvota ir mėgiama, kurią Jis įkvėpė gamtai 
ir įsakė niekad jos nepamiršti. Ji yra be galo ir be pradžios. 
Kol pasaulis gyvuos, ji visur skambės ir visus žavės savo s te- 
būklingū malonumu.

Tai yra Gamtos Malda.
Eglutė.

ŽoJ ?©3 ?p3
*•

■ . —•

Gaivinąs šaltinėlis.
i Žalia giria ją slėgė. Josios gardusis kvapas slopino. Jeigu 

Aukščiausias būtų suteikęs jai galingą ranką — aštriuoju kardu 
ji būt* išskynus girią šimtametę. Vėjo sparnus jei būt turėjus — 
išnešiotų jos kvapųjį aromatą.

Lygūs laukai, erdvi plynė ją kankino. Laisvė ją netenkino, 
nes laisvėj laisvai bujojo skausmas. Daužės jis, nerasdamas 
ribų, plėšė jauną jos krūtinę, kankino.

Saulė ją troškino. Jos skaistūs, tartum plieniniai, spindu
liai smigo j giliaušias sielos vietas, apšvietė jos tuštumas, gim
dė neįvykdomus troškimus. Masino ją sukurti savo sieloje to
kią pat saulę, kuri vadinasi laimė. Kad skleistų ji, it toji saulė, 
savosįds saulės spindulius ir masintų kitus. Trošku, trošku 
jai buvo saulėj. \ - ••

Ji ėjo. O paskui ją sekė, apsupusi ją, kančia. Ji kankinosi, 
slopo, troško. Pasaulis jai atrodė prakeikta viso pikto karalija, 
nes ji jautė vien, kad ji troško. Keikė tada pasaulį su jo laisve 
ir saule.

49



208 Gaivinąs šaltinėlis

Ji priėjo gilų, jt krikštolą, tyrų, aiškų, it rytmečio rasa, gai
vinantį šaltinėlį. Žiūrėjo į jį. Jis masino ją atsigerti iš jo ty
ro vandenėlio. Užtroškusi ji gėrė ir jautė, jog darosi leng
viau. Nyko troškulys. Atsigavo. Nebetroškino tada saulutė, ne
slopino giružė, nekankino laisvė. Apsižvalgė. Negalėjo atši- 
džiaugti pasauliu: viskas išrodė taip gražu, viskas džiugino. 
Norėjo ji tada ne keikt tą pasaulį, bet apkabinti ir stipriai, stipriai 
išbučiuoti.

Dabar, kada josios giedrią padangę užtraukia debesėliai, 
kada viskas atrodo tamsu, pilka, — ji skuba atsigerti iš gaivi
nančio šaltinėlio.

Ir vėl jai giedriai šviečia saulutė, maloniai kvepia giria.
Šiauliai, 24. I. 24. Miliutė.

Iš moksleivių gyvenimo.
Šakiai.v Moskleivių pasilinksminimas. Gegužės mėn. 15 die

ną vietinėj „Žiburio“ gimnazijoj įvyko vyresniųjų klasių mok 
sleivių pasilinksminimas, kurį surengė mergaičių at-kių kuopelės 
Dramos Komisija.

Ligi šiol gimnazijoj nebūta visus patenkinančių, tvarkingų 
pasilinksminimų. Taigi šį kartą stengtasi prie to prieiti. Pasilinks
minimas prasidėjo 2^2 vai. po pietų paskaita apie šokius, toliau 
deklamuota eilės, pagaliaus žaista bei dainuota. Šiam pasilinks
minimui žaidimų programą, jų kokybę bei kiekybę nustatė mer
gaičių at-kių sporto sekcija. Žaidimų programa buvo taip su
tvarkyta, jog po gyvesniųjų žaidimų ėjo tylieji, arba sportiniai, 
laike kurių buvo galima atsilsėti ir padainuoti.

Pasilinksminimas baigėsi 7 vai. vakaro. Vist dalyviai, gerai 
suprantą pasilinksminimų prasmę bei reikšmę, skirstėsi iš jo 
pilniausiai patenkinti ir jautėsi atsilsėjusiais nuo kasdienio darbo.

Dalyvavusi.
Šakiai. Mergaičių at-kią kuopelės vakarėlis. Birželio mėn 

1 dieną padidinimui At-kių metinės šventės iškilmių, mergai
čių at-kių kuopelės Dramos komisija surengė savybės vakarė
lį. Vaidinta Kazio Puidos istorinė drama — „Mirga“.

Per vaidinimą, iš labai gausingo dalyvių skaičiaus, matant 
niekinimą ir varginimą kalėjime Lietuvos kunigaikščio Vytauto, 
priešų žiaurumą ir apgaulingumą, taip pat kilnios jo tarnaitės 
Mirgos pasišventimą ir išvadavimą jo iš kalėjimo — nevienam 
pakilo karštesnis nesenai atgimusios mūsų Tėvynės meilės, taip 
pat jai pasišventimo ir jos gynimo jausmas.

Po vaidinimo padeklamuota kelios eilės ir padainuota gra
žių dainelių. Tuomi vakarėlis baigtas gana vėlybu laiku — pu
siau dvyliktą valandą.

Iš surengto vakarėlio gauta 90 lit. 13 cnt. gryno pelno, ku
rių 75 litai paskirta „Naująjai Vaidilutei“. Ateitininkė.
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