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MARGAIČIŲ MOKSLEIVIU ŽURNALAS 
1929 m IXVasario mėnV

i

Žiema darželyje.
P. Orintaitė-

Spindi žvaigždutės ant visų takų.

Gaila man rožių, kur šalna nuskynė 
Žiauriai sugniaužus rausvas galvutes. 
Tyliai nulinko ir margi jurgynai, 
Speigas pakando kvepiančias rūtas.

Šiandie lysutės drobėmis apklotos — 
Nei rausvo tapo, nei gyvų žiedų, 
Lyg kaž kas miega jose pašarvotas. 
Ir, lyg prie karsto, darosi graudu...

Ir atgaivinkit mirusias gėles!
Kad vėl žydėtų rožės kaip žydėje, 
Skleistų ant tako garbanas žalias.

Ž©nfi©i* a
J. Gutauskas

O motina mano, žinau, kad vėl grįžtu 
Trumpai paviešėjęs į tavąjį įšČių, 
Tegu tik pirmiau dainų šalį išvystu 
Ne taip man bus gaila sapnų vakarykščių.

Tave atlankys daug slaptingų rytojų, 
Ir amžiais girdėsi jų skambančią giesmę, 
O mes, motinėle, sparnus vos ištiesme 
Ir krintam tuojau juodai Viešniai po kojų,
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Žemei,

Ak, leisk, nors trumpai, man dainoj suliepsnoti,
Lyg tam meteorui padangių platybės, 
Kad Amžinai Meilei himnai giedoti <
Lydėtų šalin laimingos Amžinybės.

j. $31110/ :
J. Drungaitė,

■ - . ’ . ’ • • * . '

. • , ■ * * ■ " . . * .

Kiek kart į saulę šviesią, žvelgiu,
Kiek kart’ : džiaugiuo si Jos šilumą, 
Tiek kart’ Dievulį brangų miniu, 
Sielą paliečia Jojo šviesa!

Kaip debesėlių plauko būriai,
Taip prie Dievulio noriu nuplauki, 
Prie jojo kojų prikrist tyliai, 
Kaip debesėlis saulei priklaupt.

’• , • • •

Taip, kaip lengvieji barsto rasas, 
Barstyti džiaugsmą noriu visiems.
Meile sušildyt širdis šaltas, 
Nešt džiaugsmą žemei, laimę žmonėms.

O’kai pabaigsiu žemės takus
Smilkylų dūmais dangun pakilt, 
Laiminant žemės juodus kelius '
Amžių platybėj paskęst, nutilk...

Po metu.
■ ■ ■ ■

Leonas Vitkauskas.

- Kažin kur tu, kažin kur aš, 
Kažin kur praeitis... .
Kažin kur mus toliau nuneš ’ 
Akla buitis...

A 

. ' ' . ' * • 1

Prieš metų tiek aš tau buvau
Minčių viltis:
Buvau ne tas, nors ir klupau — 
Ne toks, ne šis... 

V ’ ’ • .

• . ‘ ’ ■ . »

• ’ ‘ . a

Dabar, aš laimę praradau — .
Lyg pabaiga... ■ ■
Ir priešakyje bematau:
Slapta anga...

*1

4



Po metų... 37
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" Tu — žmogus, juo tikrai buvai— 
. Su silpnumu... —-

Bet atmenu tave tiktai 
Su meilumu...■- » 1 *, • ’ •* - - • ■ * . , 

• * . . • • ’ " ■ '■ ' . r ‘ » * *,

kas liepė skirtis mums — saviems?.. , 
Kodėl, ir kam?..
Kas liepė kęsti mums jauniems?..
Kas man jaunam?..

* ■ ■ ' ■ • .

Ateina vis dienužė ta:
Tave menu...
Ir mūsų laime sugriauta 
Pagyvenu...

* . • ',.**• . ‘ » ** , ... ' , ‘

Oi, neskink man, berneli, roželės.
Undinė.

Oi, neskink man, berneli, roželės, 
Ji nepuoš man galvos nei kasų.
Nemylėki liūdnosios mergelės —
— Nesuteiks ji tau meilės džiaugsmų,

Aidas Tavo gražiosios dainelės 
Nepasieks net ir mano langų.
Jos klausys vien tik šviesios žvaigždelės, \
Ji pranyks tarp nakties sūkurių...

■’ , . . k

Teužgęsta vilties kibirkštėlės, 
Nesupranti tu mano minčių.
Nemylėki jaunosios mergelės
Ji jau myli lakūną dausų.
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Kilni mistikų pora.
Pa r. J. Eretas.

Moteries dalyvavimas XIII ir XIV š. š. mistikoj.
• r*. * ■ , ’ 1

R h einas yra jautriausia vidurinės Europos styga. Už
tenka mažiausio dvasinio sujudimo, kaip ji ^tuojau suvirpa. Ir 
vienoj Vietoj sukeltas jos skambėjimas nuo Šveicarijos Alpių lig 
Olandijos marių aidėja sužadindamas vis naujas stygas, Rheino 
dainą nešdamas į saulėtekį ir saulėleidį. XII š. Rheino arfa skam
bėjo riteriškosios meilės daina. Johannes Hadlaub Züriche, Kon
rad Flek ir Konrad von Würzburg Basely, didysis Oottf riedąs 
Strassburge, Reinmar von Hagenau, Friedrich von Hausen, Hein
rich von Vęldeke—vis tai nauji aristokratiški piršteliai, ta styga 
skambiną meilės dainą, pravirkdinančią Gotthardo granitą, sujudi
nančiąir Rotterdam© smėlį.

t Tai buvo XII š., toj gadynėj, kai k savo meilė vy
ras 'da i na vo ir savo dainas aukojo aukštai iškeltai ir jam nepa 
siekiamai damai. Tai buvo nerealizuojama erotika, vainikuojama 
poezija.

Realių savo jausmų patenkinimui jie nukrypo į kitus ob
jektus, lengviau prieinamus, iš žemesnių gyventojų sluoksnių. 
Erotika ir seksualizmas jame turėjo skirtingus tikslus. Kūnas 
nemylėjo to, ką mylėjo siela, dėlto Šios gadynės vyro meilė du
alistinė ir tuo daugeliu atžvilgių kenksminga. Inteligentiškoji 
tos gadynės moteriškė nemažai nukentėjo dėl tokio meilės du
alizmo. Aukštam pjedestale iškelta, nepasiekiama, XlV-tame š. 
ji subrendo, suprato savo vertę ir panoro lig tol surinktus savo 
turtus išdalinti. Dėl to ji darosi vis aktyvesnė, ji peršasi ir do- 
vanoja save. Visa, kas šiais šimtmečiais švenčiausia ir dvasiš- 
kiausia^yra liepsnojanti jos aistra. Bet jai trūko objekto, nes 
visais atžvilgiais jai lygių, puikiai išlavintų ir kultūringų vyrų ma
ža tebuvo, o tik nekitokie būtų galėję tapti tinkamu moters 
meilės objektu, ir dėl to, taip aplinkybėm susidėjus, jų 
jausmai klaidžiojo nerasdami sau verto paskyrimo. Meilės 
jausmai ir su tam tikra direkcija gali virsti nelaime, bet be

■ H
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direkcijos jie jau y r a nelaimė, Tokiu būdu moterys turėjo 
pilno galimumo sekti praėjusių šimtmečių vyrų pėdomis, realius 
savo jausmus nukreipti žemesnius tikslus, ir kad jos taip nepadarė, 
yra didžiausias Bažnyčios nuopelnas., nes ji davė kryptį tiems lais
viesiems jausmams, ji nustatė tai pavojingai bangai vagas parink
dama tokį kilnų Numylėtinį, kuris neišmatuojamom savo gery
bėm ir neapsakomu grožiu jas sužavėjo,—Bažnyčia davė jom 
K r i s tų. r ■ . ■ . • •

Kaip savo laiku germaną vyrą, kuris pietų turtų traukia
mas, keistų neramumu paliko savo tėvynę, veržėsi į svetimus 
kraštus, kur ne tiek turtus ir laimę, kiek pražūtį rado, taip dabar 
Bažnyčia ėmėsi raminti i r m o te rį. Vyrą Ji privertė apdirbti savo 
krašto žemę, sau laimę atrasti namie, o moterį laimino tuo, kad 
erotiniam jos idealizmui nurodė prakilnų tikslą.

Savotiškiausia to naujojo šimtmečio išraiška yra m i s t i k a. 
Moters sieloj tebeskamba dar riteriškosios kultūros daina, bet iš 
jos aukštyn nukreipto veido jau spindi religinė aistra. Dabar 
mistika, kaip savo laiku buvo Minnesangas, yra ku 1 taros 
simbolis. Tai tų šimtmečių nuotaikos išraiška, tai savotiško, 
kolektyvinio, daugiausia moterų, gyvenimo vardas, tai pagaliau* 
kuone vien moterų iniciatyva sudarytos literatūrinės srovės 
vardas. ;

Po ilgų šimtmečių čia moteris išdrįsta pasakyti tai, ką jau
čia jos Širdis, tai, ką išugdė periįgai nutylėti jos sielos lūke
siai. Anais laikais užliejo ją erotinė jūra, nekartą grasiusi su
plėšyti konvencionalumo, mados ir religijos supiltus pylimus. Ir 
vieną kartą tas įvyko Xlll/XIV-tame š. prasiveržė ji užliedama 
visus laukus, paskandindama visus suvaržymo ramsčius. Galin
giausiu įsisiūbavimu dabar džiaugiamasi pirmą sykį įgyta laisve. 
M i s t i ka—p i r m o j i didelės dalies vakarų bei vidų 
r i n ė s E u r o p o s m o t e r s e m a n c i p a c i j a. Vyras, tikrai 
būtų nusigandęs taip radikalaus savo pasireiškimo tokiu nuodė
mingu aiškumu ir gundančiu gražumu, o moteris—nė truputėlio 
nepaisė galimų to savo žygio pasekmių, ji tik dainavo, trium
favo. ' ' - ' ■.

Taigi dar šimtui metų nesuskubus prabėgti, Rheino stygą 
judina jau kitos, daug švelnesnės rankos, ir jos garsai jau skamba 
kitą pasaką, kurios teksto, tonų ir ritmo šaltiniu yra didžioji 
„Giesmių Giesmė“ *). Tokiu būdu prie vidurinio Rheino instru
mentas iš vyrų rankų pateko į nervinguosius Hildegard von

Dvasinę Aukštaičių nuotaiką vyrų viešpatavimo gady
nėj išreiškia Gottfriedas, savo kūrinyje „Tristanas ir Isolde" kur 
riterio meilę apdainuoja žavingais ritmais.

Bingen 2), Elisabeth von Schönau pirštelius ir staiga visi krantai
ir visos Šalys patvino ta dar nauja, skai s čia ves tu1vių giesme.
Žemaičiuose, Flamijoj, siižadėtinių chorą vėdė Maria von (Deg
nies, o prie Rheino šaltiinio, Aukštaičiuose—E 1 s b e t li S t ag e i.
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40 Kilni mistikų pora.

Viena vienintelė puota širdžiai ir klausai!
Nuo Oottfriedo laikų Strassburg e iš esmės niekas nebuvo 

pasikeitę. Nuotaika ta pati. Tik meilės sąvokos turinys, kurį 
prieš Šimtą metų buvo vyrai sudarę, dabar savo prasmę gauna 
iš moterų, vienuolių, bėginių, kurios veržte veržiasi į dvasinį gy
venimą 3). Tą turinį ir organizatorines jo formas gal bent iš dalies 
nusvies sekantis aiškinimas.

XIIL ir XIV šš. Rheino slėnys moterimis buvo perpildytas. 
Miestuose, kaip Konstanze, Basely, Züriche, Strassburge, Frank
furte, Koelne ar Brüssely jų perteklius buvo ypatingai jaučiamas. 
Tam netrūko visokiausių priežasčių. Vyrų nuošimtį buvo labai 
sumažinę Kryžiaus Karai, dvikovos ir įvairūs. neramumai. Be to, 
galinčiu vesti skaičių ribojo visokį įstatymai, taip, pav., kai kurie 
miestai draudžia sukurti šeimas net ištisiems luomams, sakysim, 
zunftų gizeliams. Todėl ne visos moterys turėjo progos ištekėti. 
O neištekėjusių likimas buvo labai neaiškus. -— Vienos tarnavo 
turtingų piliečių namuose, kitos susirado darbo dvaruose, t. y., 
dideliuose ūkiuose, kitos vėl įsimaišė į- keliaujančių poetų ir vai- 

’ dylų tarpą ir, kaipo dainininkės, griežėjos, šokėjos, burtininkės 
ir p., pasirodydavo visur, kur tik pasitaikydavo didesni žmonių 
'susibūrimai. Nemažas skaičius jų drauge su kryžiuočiais vyko 
į Mažąją Aziją ir vėliau už pinigus tarnavo naujai atsiradusiose, 
laisvai samdomose karalių ir kunigaikščių kariuomenėse. Perdaug 
neglostė jų nei Bažnyčia, nei valstybė. Pirmoji kartais net atsisaky
davo teikti jom Šv. Sakramentų.

Kitos vėl rado kelią į mediciną, kaipo pribuvėjos, nes gy- 
nekologijos dalykai viduramžiais beveik išimtinai buvo moterų 
rankose. Jos, žinoma, teikė pagalbą ne vien gimdančioms, bet vers
davosi ir šiaip bendru gydymu; lankė net tam tikras moky
klas, pav., Salernoj (Italijoj), Montpellier (Prancūzijoj) ir kitur. Kai 
kurios jų ėmėsi net mediciniško tūrinio knygas rašytį, pav., Hil
degard von Bingen įr Trotula, išėjusi Salernos mokyklą, išlei
dus gynekologijos vadovėlį De mulieris passionibus. Vienas kul
tūros istorikas tvirtina, kad Frankfurtas XV š. jau turėjęs 15 mo
terų gydytojų. '

Sunkiau buvo jom įsiskverbti į kitas sritis, ypač į tas, kurių 
pareigų skaičiun įėjo ar politinis ar militarinis veikimas. Su 
laiku atsirado ir moteriškių amatininkių, kaip rodo Būcherio pa
daryta statistika, pagal kurią 1320—1500 metų laikotarpy vien 
Frankfurto (ties Mainu) mieste buvo 65 įvairūs veršiai tik mote
rims darbininkėms. Be to, konstatuojama 17 darbo šakų, v kur 
moterų skaičius prašoka vyrus; 38—kur moterys lygiam skaičiuj 
su vyrais ir 81—kur daugumoj vyrų darbuojasi ir moterys. Šita 
statistika rodo, kad moterims yra prieinama 201 darbo šaka. Tik
rai nemažas skaičius. Ko ei no mieste tuo pat metu egzistavo trys 
zunftai, kuriuos sudaro beveik vienos moterys, pav., šilko audė
jos,v gijų gamintojos ir 1.1. Miestų valdybų buvo nustatyta, kad 
savi stove, meistere neturėtų daugiau trijų jos apmokamų audėjų 
ir vienos pardavėjos krautuvėj. Nieko sau ir paragrafas! Vyriškiui 
meisterui mirus, našlė turėdavo teisę vesti jo įstaigą ir toliau, u
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Bet taip ne visur -buvo, pav.,ir tame pačiame jau minėtame 
Frankfurte užteko visokių suvaržymų, apsunkinančių moterų kon
kurenciją su vyrais. Ir tokiu biįdu tik mažas jų nuošimtis rasdavo 
sau uždarbį, ö dauguma buvo priverstos ieškotų sau kitų pragyve
nimo šaltinių, ir tai kartais gan triukšmingu buriu, - demonstrųo* 
jant gatvėse, šaukiant nBrpd um GöttesWiUen!“ Daug jų nuėjo 
į viešuosius namus, kurių Skaičius buvo nemažas, nes miestai, 
šiandien iš paskutiniųjų besiginą nuo tokių „įstaigų“, pa v., turį 
vos apie tris tūkstančius gyventojų, anais metais neretai būdavo _ 
jomis apdovanoti4). ;

Netrūksta ir šviesesnių vaizdų iš tų dvasiniai taip nepapra
sta gyvų laikų, pav. šalia tokio iškrikimoypatingai buvo pradė
ta gerbti ir skaistybės idealąs, vlrginitas. Dabar, ypač Orego
nu i VII vadovaujant iš naujo pasidarė siekiamu idealu tai r ką 
Tertulionas ir ypač Ambrozijų s savo rašte De virglnibus taip 
aukštai buvo iškėlę. Ir laiku ta mintis iš naujo iškilo, nes ne- 
trukus jos pagalba bus reikalinga tūkstančiams moterų tik-, 
rojo savo kelio beieškančioms.

Skaistybė ir šventumas anų laikų moterims veikiai pasidarė 
sinonimu, nes šventumo pasiekimas nebuvo galima įsivaizdinti 
be tam tikrų pastangų lyties srity. Net ir vedę žmonės tuo ide
alu užsidegdavo ir dažnai pradėdavo gyventi virginitati proxima 
gyvenimą. Šventoji Panelė vėl pasidarė ypatingų viduramžių mo
terų idealu. Masėmis jos veržėsi į dvasišką gyvenimą, vienuolynų 
viršininkų melste melsdamos ir joms įkurti atatinkamus vienuo
lynus. Nors ir ne visi ordenai pradžioj ėmėsi patenkinti jų 
prašymus (vestigia terrenti), tačiau spaudimui kasmet didėjant 
nebepajėgė atsispirti. Ir tokiu būdu tarp 1100 ir 1250 nr vien 
Vokietijoj m 6 t e r ų v i e n U oi ynų skaičius nuo 150' išaugo iki 
500. Juose pirmiausia sau užvėją rasdavo aukštesniojo luomo 
piliečių dukterys, kurios dažniausia netuščiotti rankom prašydavosi ir 
pasižymėdavo kartais gana geru išsilavinimu. Vienuolynuose mo
terys vertėsi malda ir darbais kaip, pav., sodininkyste, įvairiais 
rankdarbiais, vaikų mokymu, ligonių slaugymų ir t. t. Šitokiu 
būdu blaiviai apskaičiuojant, virš 6 Q/o (sic) visų moterų rado 
sau prieglaudą vienuolynuose.

Bet ir tai toli gražu ne visos, ypač mažiau turtingos, buvo 
aprūpintos. Lambert le Bėgue 3) apie XIII šimtm. vidurį tirštai 
apgyvento} Belgijoj savo tėvynės moterims .įkuria tam tikrus ben
drabučius — bėgini ų namu s — kurių gyventojos veikiai 
pasiima socialines funkcijas. Ir tuos namus — prie kurių daž
niausia būdavo ir didelių ūkių — nepaisant jų erdvumo, 
moterys ūmai perpildydavo. Kai kuriose vietose, pav., prie 
žemutinio Rheino ir kitur tos moterys sudarė žymų gyventojų 
nuošimtį, taip, pav., apie 1250 m. Koelne randama virš tūkstan
čio bėginių. Ekonominį pagrindą jom sudarė aukos ir palikimai, 
toliau jos išsilaikė ir turtus didino savo darbu: audimu, verpi
mu, mezgimu, ligonių slaugymu ir t. t, Daugumą tų namų gy
ventojų sudarė mergaitės, turtingų piliečių dukterys, naš-

I
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42 Kilni m ištikti pora.
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lės, buvusios tarnaitės. Didelio išsilavinimo jos neturėjo. Praėjus 
tam tikram klestėjimo laikui, ben dram religiniam ūpui nuslūgus, 
ėmė nykti ir jų idealizmas. ? Vid u ram ži ų pabaigoj bėginių vardas 
buvo riebekoks. Sebastian Brau t (1458 —- 15211 savo „Narren
schiffa (1494) jas vadina „dykaduonėm", „parazitėm" ir pagei
dauja, kad jos išsinešdintų ten, kur pipirai auga.

Neturėdavo progos įstoti nei į Vienuolynus, nei į bėginių 
namus, kitokiu būdu stengdavosi naudotis 'Bažnyčios teikia* 
momis malonėmis. Taip atsirado daugybė įvairiausių re 1 i g i n i o 
po b ū d ž i o d raugi jų, kurių dvasios reikalus dažniausiai tvar
kė arba bandė tvarkyti vienuoliai, ypač dominikoriys. Laisvas tų 
draugijų organizavimasis daugybe atvejų padarė jom greitą ga
lą; tačiau, to nepaisant, užtektinai rasdovosi vis naujų asmenų, 
norinčių tokias draugijas kurti ir jom pasinaudojant tobulintis 
krikščioniškose dorybėse.

Bet tolį gražu ne visos jos Bažnyčios kelią pasirinko savo 
keliu. Daugelis pasisuko į tuos skaitlingus būrius, sektas, 
kurios stengėsi sukurti laisvesnį religinį gyvenimą, jas organi
zavo ir globojo dažnai puikiai išsilavinę, bet iš tiesiojo kelio iš
sukę teologai (magistrai, vienuolynų viršininkai) k. a., Amalrichas 
iš Bena, Joachimas iš Floris, Ortlieb iŠ Strasšburgo, David iš 
Dinant ir kiti, skelbią visokius, dažniausia panteistinio pobūdžio, 
iškrypimus, ir siekiant Dievą atmetą Bažnyčios tarpininkavimą* Ši
tose draugijose, apimančiose abi lytis, artimo meilė neretai 
buvo savaip suprantama, kas privedė prie visokių orgijų, vyks
tančių po daugiaspalvio mistiškumo uždanga, ir iššaukė kartais 
labai aštrių tiek Bažnyčios, tiek ir pasaulinės valdžios reakcijų6).

* ' ■ ... ‘ ‘f ' ® . • •

Dominykonys, matydami tas milžiniškas religines moterų 
pastangas ir galimus nukrypimus, iš dalies, labiau suin
teresuotas, paėmė savo globon. Taip, pav., pats pirmasis šv. Do
minyko 1206 m. įkurtas vienuolynas, Prouille, buvo skirtas mo 
terim* Toliau, 1220 m. būdamas Romoj jis paėmė globon ir S. 
Sisto seseris ir net kitas, kurios jam buvo pavedamos. Tačiau 
ilgainiui patirta, kad Šitokia mm monialium sutrukdė ordenui 
tiesioginių savo pareigų ėjimą, ir atsisakyta nuo panašaus glo
bojimo. 1228 m. priimta konstitucija net draudžia, kad dpminy- 
konyš, ut citra vėl custodia monialium yel quarumlibet aUa- 
rum muite rum nostris frat rilius commitatur, neklausą būsią eks
komunikuoti. Vienok metams slenkant popiežiai iš naujo kreipėsi 
į dominykonių ordeną keleto moterų vienuolynų globos reikalu, 
kol pagaliau Klemensas IV. 1267 m. vėl pavedė jiems visą cura 
monialium“. Šitas nutarimas labai žymiai atsiliepė į Vokiečių 
provincijos gyvenimą, nes čia daugiausia tų vienuolynų ir buvo. 
XlV-to šimtmečio pradžioj ši provincija viena priskaitė 70 tokių 
vienuolynų, kai tuo tarpu visos kitos (17) ordeno provincijos drau
ge paėmus turėjo tik apie 90; o tos provincijos vyrai teturėjo tik 
48 vienuolynus. Vienas žymiausių dominykonių centru tais laikais 
buvo Strassburgas, tas mistikos akustikos punktas gulįs prie aukštu
tinio Rheino. Čia moterys turėjo savo septynius vienuolynus; kiek-
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viename skaitant po 50 (tokia maždaug buvo dominykonių nor
ma) mes gaunam apie 350 vienuolių. Prie Jų prisidėjo dar kitų 
trejeto orderių seserys ir keli bėginių namai, kurių XIII ir XIV 
šimtmečiuose buvo skaitoma 40. Panašiai buvo ir kitur. Todėl 
nesunku suprasti, kad popiežiaus nusprendimas labai apsunkino 
Jos provincijos dominykonis. Iš kur gauti tinkamų dvasios va
dų ir pamokslininkų šitam seserų pulkui? Štai klausimas, kuris 
kvaršino tuometinio provinciolo, Hermann von Minden, galvą. 
Jis sudarė ir išleido taisykles tam naujam atsakomingam darbui 
tinkamai tvarkyti; Ten tarp kitko sakoma: „ ne refectio-
ne careantverbi d ei, sėd sicut erudicioni ipsarum convenit, per fra- 
tres docto?y sepius predicetur*, Ir kas per vieni tie fratres docti? 
Denifle mano, kad tai greičiausia magistrai ir lektoriai, nes pa
našiai spręsti leidžia ir kitas instrukcijų punktas: „Moneo insuper 
sorrores,quodvocentfrGtressicut possunt varius utilitate vėl- necessi- 
tąte legittima non existente, cum ipsi scolis,choro, studio, confessioni- 
bus et ciliis observančiis proprii ordinis debeant : intendere“. Nėra 
abejojimo, kad mokslininkai specialiai buvo parinkti sakyti sese
rims pamokslus^ skaityti paskaitas ir t. t, vietos kalba.

Apie šių instrukcijų gyvendinimą matyti iš daugybės ir pa
čių seserų paliudijimų. Vienu garsiu iš anų laikų eilėraščiu
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čių seserų paliudijimų. Vienu garsiu iš anų laikų 
kommen Prediger džiaugiamasi:

„Der hohe Meister Dietrich, 
Der will uns machen froh... 
Der weise Meister Eckhart 
Will uns vom Nichte sagen"...

Taigi Dietrich von Freiberg (arba Theodorich von FÄ^urgj 
ir Magistras Eckehartas, t. y., garsiausi tų laikų dominykonių?ör-- ' 
deno profesoriai, kaip ir daugybė kitų, kurių ne vienas anksčiau 
buvo dėstęs pasaulio mokslo centre — Paryžiaus universitete, 
yra jom dėstę7).

Pirmą sykį vakarų bei vidurinės Europos kultūros istorijoj 
susidarė didžiausios moterų auditorijos, kurios su vyrais, studi- 
juojančiaiš universitetuose, dalinai ima konkuruoti. Šie moterų 
inteligencijų susikoncentravimai būtinai pralenkė Hrotsvithos iš 
Gandersheimo 8j laikų vienuoliškus moterų susibūrimus, prašoko 
juos ir savo didumu ir inteligentiškumu. Taigi, kaip matyti, mo
terys pasidarė dvasinė jėga, su kuria reikėjo skaitytis. Ir Bažny
čia su ja skaitėsi.

Dabar tas naujai atsiradęs uždavinys — s u ž a d i n t i v i d u- 
jinį savo klausytojų gyvenim ą, religinį jausmin- 
g u m ą, a u k 1 ė t i j ų d v a s i ą, privertė pamokslininkus kurti bent 

> kiek kitokią religijos dėstymo formą ir naudotis kitokiom retorinėm 
priemonėm, l oji forma buvo taip vad. collatio. Čia daugiausia 
kalbama apie D i e v ą ir si ei ą, apie juodviejų s a n t y k i avi m ą 
i r s u s i v i e n i j i m ą, apie vienuoliškų pareigų pildymą: kitų 
luomu reikalai čia visai neliečiami. Tokiu būdu šios rūšies pa-
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mokslų turinys gan siauras, bet užtat pilnai išsemiąs savo me
džiagą, Pamokslininkas juose savo klausytojus veda į nepasie
kiamas aukštybes, kurios juos apsvaigina; jis išmatuoja jiem mi
stinių žodžių gelmes. Taigi, kalbėdamas tokiais subtiliais klausi
mais, pamokslininkas galėjo labiau gilintis, laisviau išsitarti, nes 
taip daryti leido nemažas klausytojų išsilavinimas.

Bet neretai pasitaiko, kad per intensingą religinimą jame 
dalyvaujančios pusės pasikeičia rolėmis, būtent, kai kurios 
savistovesnės vienuolės, nebepasitenkindamos savo receptingumu, 
pačios imasi religinės kūrybos. Tada Jos taip įsigilina į Kristaus 
kančią, kad pačios ima visą pergyventi. Jos mato Kristaus žaizdas, 
iš kurių teka kraujas, girdi plaktukų tauškėjimą, Jį kalant prie kry
žiaus, Jo mirties agonijos vaitojimus, ir pagaliau mistiniai dalyvauja 
Jo šv. Kūno laidotuves. Arba, pav., vėl, pergyvena visus Šv. Panelės 
džiaugsmus ir skausmus: jaučia gimdymo skausmą, girdi vaikelio 
verksmą, ir yra įsitikinusios, kad savo rankose Jį laiko ir supa9).

Taip dalyvaudamos religinėj kūryboj jos dažnai savo va
dams palikdavo pasingąją rolę; jos imdavosi jimes vadovauti, iškarto, 
gal būt, labai nejučiom, bet ilgainiui šie pasidarė priklausomi nuo 
jų mistinių fenomenų, kuriuos jos jiem pavedė registruoti; priklau-
somi nuo jų mistinių raštų, kuriuos pavedė jiems redaguoti. 
Kartais atsitikdavo taip, kad dvasios vadai savo klausytojų 
norams turėdavo nusileisti, kas ne visuomet jiem ir jų 
ordenui -- kurio mokslingumui tas savotiškas kapelionavimas 
kiek ir pakenkė — eidavo sveikatom tad teko patirti daugeliui 
teologų, jų tarpe ir dominykonų dvasios didvyriui Ecke- 
hartui.v 10) —...

Žvelgdami atgal į religinį Europos moters išauklėjimą ga
lim pastebėti, kad jis ypač VII ir VIII šimtmečiuose buvo reikšmin
gas. Tada moterys šuoliais žengdamos pirmyn pasiekė, palyginti, 
aukštą religingumo laipsnį. Savotiška anų laikų nuotaika ir socia
linė struktūra išdirbo afatinkantį moters šventosios tipą. Nauja religi
jos banga, pasireiškusi nuo Xll-to š. pradžios ir pakilusi ypač XIII 
ir XIV-tame šimtmečiuose, rado moterį jau visai kitokią. Kitoks 
buvo jos išsilavinimas, kitoki jausmai, kitokia padėtis ir viešaja
me gyvenime. Naujas šventosios tipas, aišku, turėjo . būti visai 
kitoks. Jis yra ^mistinės dvasios persunktas ir toks pasilieka kai
po vyraujantis net ligi viduramžių pabaigos. Nauja šventoji ne
beturi to tarsi nesąmoningo šventumo j kurį anksčiau išvystėkova su 
išorinėm sunkenybėm. Religinės jos jėgos paties išorinio gyveni
mo buvo taip absorbuojamos, kad ji beveik visiškai nebejautė 
egzistuojant išvidinį religingumą. J i pas i d a r b a v o 
d a r ė s v e n t a. Taip būdavo ankstyvesniais šimtmečiais. Kiek 
kitaip elgėsi naujosios moterys. Jos pačios ėmę galvoti apie 
šventumo sąvoką, kas lig šiol buvo laikoma Bažnyčios dvasiškuos, 
ypač vienuolių, monopolis. Giliai tikėdamos jos pačios norėjo 
išsiaiškinti sau šventumo turinį, jos rado jį spekuliatyviu būdu. 
Anksčiau, šventumo sąvoką sudarė kolektyvas, pati Bažnyčia, o 
dabar juo domisi ir jį sudaro individas. Dabar asrneniškesnius

bažnyčia, o
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santykius su Dievu norima sudaryti kiek galima labiau nepri
klausomai nuo laiko ir žmonių, nuo kūno ir gamtos, Tam tik
slui iŠ vienuolynų pasiskolinama askezė ir apmąstymas, dvi prie
monės, turėjusios padėti sudaryti kaip tik tokius individualesnius 
santykius su Dievu. IŠ to paaiškėja, kodėl tais laikais ir už vie
nuolyno sienų askezė įgavo naujos reikšmės. Jos tikslasJbuvo 
kuo daugiausiai atitolinti žmogų nuo gamtos ir jo paties prigim
ties, kad geriau vyktų susivienijimas su Dievu.

Taigi n a u j a š v e n t o j i kaip tik ir p äs i ž y m i t u o v i d u- 
jini ške sni u Dievo s up ra timu i r su t vi rt in t-a aske
ze. Gilus jų noras pasiekti kiek galint aukštesnį šventumo laip
snį jas gundė itin plačiai naudotis askeze ir ypatingai susijau
dinus ieškoti Dievo. Todėl nė kiek nenuostabu, kad b e v e i k 
vis o s š v en tosios an ų Ta i kųm o terys y ra mistike s, 
kaip, pav, Hildegard von Bingen, Elisabeth von Schönau, Gertruda- 
Didzibji, Mechtilda von Magdeburg ir kitos Vokietijoje, o to
liau — Margarita iš Vengrijos, Kitara Asyžietė, Agnieška iš Bo
hemijos, Juliana iš Norwicho, Birgita iŠ Švedijos ir t. t. rt).

Vienas iš pažymėtinų šito naujos šventosios tipo ypatumų 
yra a rti m a d v a s i n ė p ri e t e 1 y b ė s u p r a k i 1 n i a i s i a i s 
d va s i o s v a d a i s. Reta toji mistikė, kurios šiokie ar tokie ry
šiai nebūtų jungę su kokiu nors vadovu, kuris atstovaudamas Baž
nyčią ir Jos mokslą, ir, būdamas didelis psichologas, tai žadin 
damas, tai sulaikydamas tvarko religinę jos kūrybą ir globoja 
jos paliktus turtus, surankiodamas, redaguodamas ir išleisda
mas jos raštus (dienoraščius, laiškus, gyvenimo aprašymus, pa
pasakojimus ir tt).

Tokiais artimais dvasios vadais ir drauge mistines literatū
ros globėjais ir toj srity veikėjais buvo; pav., Taulerįs, Hein
rich von Nördlingen ir daugybė kitų. Ypatingai graži mistinė 
porayra Elsbėt Sta gel ir Hein rich Seuse.

II.

Heinrich Seuse ir Elsbet Siegel.

Didžiųjų mistikų gyvenimo aprašymas dažnai tampa nelen
gvu dalyku, nes veik visada jaučiamas patikrintų žinių trūkumas, 
Todėl jei ne Koelno byla, savotiškai išreklamavusi spekulatyvinės 
mistikos galvą Meister Eckėhartą/ tai dėl jo gyvenimo ir veikimo 
mum butų tekę pasitenkinti tik spėliojimais. Taip pat ir su S e u- 
s e: maža tebūtų likę jo pėdsakų, jei ne moters prisirišimas ir 
gudrumas, — mat, jis turėjo daug dukterų dvasioje, kurių visas 
prašoka Tösso vienuolė Elsbet Stagel. Ji sumanė surašyti dva
siškojo savo tėvelio gyvenimą ir dėka to mum davė vieną iš. 
brangiausių viduramžių mistinės literatūros dokumentų. Iš tos

~ 4 ♦ .
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biografijos, čia kiek papildomos tom šykščiom žiniom iŠ kitų 
šaltinių, galima šiek tiek nuvokti apie Seuses gyvenimą12).

i Jis yra gimęs apie 1295 m. kovo m. 21 d. Konstanzo mies
te ar jo apylinkėse, to miesto patricijų Šeimoj. Tėvas' ku
pinas pasaulio dvasios riteris iš Hegan’o, Ueberlingene vedęs 
taip pat iš bajorų kilusią Suso. Ji, Heinricho motina, dievobai
minga moteris formavo švelnia savo ranka sūnaus būdą, dėl to 
jis jos, o ne šiurkštesnio tėvo pavarde ir vadinosi. Toks 
dalykas nieko ypatingo nerodo šitame moteriškos nuotaikos lai
kotarpy, tiktai charakterizuoja jautrų, meilingą, į kitos lyties švel
numą linkusį Heinrichą. Iš pat jaunytės vaikas, kuris turėjo 
„meilingą širdį“ buvo paskirtas dvasiškių luoman. Jau tryliktais 
metais jis buvo atiduotas į Konstanzo dominykonų vienuolyną, 
ir čia, vienoj Rheino saloj, netoli Konstanzo ežero (Bodensee) pa
sidarė nauja jo tėviškė, nes čia jis praleido ir didesnę savo gy
venimo dalį. Aštuonioliktus metus eidamas jaunutis vienuolis 
ūmai ir griežtai užsidarė nuo pasaulio ir pasišventė dvasiškajam 
gyvenimui, pradinį mokslą išėjo čia pat, paskui buvo nusiųstas 
į aukštąja dominykonų mokyklą Koelne, kur susirinkdavo pats 
gabiausias Vokiečių dominykonų provincijos jaunimas, ir kur 
šiam ordeno žiedui dėstydavo patys garsiausieji magistrai, kaip 
Albertas Didysis, Ečkehartas ir k.

Koelnan atvyko Seuse apie 1324 m. ir toliau tęsė savo jau 
nuo seniau pradėtąjį asketišką gyvenimą. Sprendžiamos įtakos 
į jį padarė jo mokytojas M ė i s t e r E c k e h art a s j3), žino
miausias teologas, tais laikais Vokiečių dominykonų pro
vincijoj.Iki gyvenimo pabaigos jis puikiai atminė tą mo
kytoją, kurio išmintį savo raštuose vadino „prakilniuoju gėrimu 
„saldžiuoju mokslu“, o jį patį — „palaimintu“ ir „šventu“. Ir 
tą prisirišimą prie savo dvasios vadovo jis parodė ne tik žo
džiais, bet ir darbais, kai 1327 m., kuriais Ečkehartas buvo su
laukęs ypatingai smarkių puolimų, numylėtam savo dėstytojui 
ginti rašė net atskirą — pirmąjį— Veikalėlį Büchlein der Wahr- 
heitf dėl kurio ir pats buvo įveltas tön bylon ir tais pačiais me
tais net patrauktas Antverpene dominikonų teisman. Netrukus po to, 
apie kokią nors bausmę nieko nežinodamas, sugrįžo jis Konstanzan, 
kur bažnytinį gyvenimą atrado netvarkoj, nes miestelėnai ir dalis 
dvasiškijos kovoj tarp šalies valdovo Liudviko—teisėtojo karaliaus 
Friedricho IV konkurento — ir popiežiaus Jono XXII, užstojo 
pirmąjį, dėlko popiežius 1326 m. Konstanzui paskelbė interdiktą; 
pasekmės buvo tos, kad per dvyliką metų konstantie- 
čiai neturėjo jokių bažnytinių aptarnavimų. Tuo metu Seuse 
pasišventė vien savo vienuolynui, kür mokė jaunesnius ordeno 
narius. Iš to laikotarpio apie jį nėra jokių žinių, girdėti tik, kad 
tarp 1329 ir 1337 m. kažkuo buvo apšmeižtas ii dėlto nustojo 
lektoriauti. Tame laikotarpy parašyti ir svarbiausi jo veikalai: 
Büchlein der ewigen Weisheit. Jos papildytas, patobulintas 
vertimas į lotynų kalbą buvo vadinamas Horologium sapientiae. 
Nebelektoriaudamas turėjo daugiau laiko pasišvęsti pastoracijai
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Pėsčias atlikdavo dideles keliones į artimą Šveicariją, Alzasiją ir že
mes palei Rheiną, net iki Holandijos. Jis ne buvo toks pamoks
lininkas, kalbąs. masėm, kaip Berthold von Regensburg u), 
tas iškalbingasis pranciškonas, gyvenęs kiek anksčiau (maždaug 
1210—1272 m. bėgyje) ir neprastu pasisekimu skelbęs Dievo 

- žodį, Seuse rūpinosi tik pavienių asmenų išganymu.
Jausrriinga, poetiška jo prigimtis, pasireiškianti nuostabiai 

švelniai ir simpatingai tiek pamoksluose, tiek ir raštuose, bema
tant užkariavo visų vienuolių, ypač dominykonių širdis. Ir pasi
darė jis idealiu jų dvasios vadu, suprantančiu visas jų mintis, 
atjaučiančiu visus, kad ir subtilingiausius jų jausmus. Oeniališka 
savo intuicija surado jis priėjimą prie kiekvienos širdies, orien
tavosi visuose, nors ir labai painiuose sielos reikaluose. Ir buvo 
jis pirmas savo šimtmečio moters sielos žinovas, jautriausias visų 
jos suvirpėjimų seismografas, psichoanalitikas keliais šimtmečiais 
prieš psichoanalitinio mokslo sudarymą. Vienom savo dvasinių 
dukterų jis asmeniškai dėstė, su kitom vedė plačiausį susiraši
nėjimą, pav., su dominykone Elsbet Stagel iš Tdsso vienuolyno 
prie Winterthuro miesto. 1339 m. drauge su kitais confratrais 
jis turėjo išsikelti iš savo vienuolyno, nes vienuoliai nepaisė val
dovo Liudviko įsakymo prieš interdiktą vėl įvesti viešąsias pa
maldas. Vienuoliai, kurių tarpe buvo ir Seuse, išsisklaidė. Tais 
sunkiais laikais, 1343 ar 1344 m. jis buvo išrinktas vienuolyno 
viršininku (prior) ir, kaipo toks, gyvai rūpinosi savo įstaigos rei
kalais. 1347 m. buvo vėl apšmeižtas blogos reputacijos moters. 
Šmeižtas taip sugadino jo vardą, kad net geriausieji draugai, kaip 
kunigas ir mistikas Heinrich von Nördlingen, nuo jo pasitraukė. 
Pats ordeno generolas su kitais aukštesniais ordeno vienuoliais 
1354 m. atvyko Konstanzan ištirti dalyką. Rezultate paaiškėjo vi
sišką Seuses nekaltybė, tačiau pasilikti jis nebegalėjo ir buvo 
paskirtas kiton vieton, j Ulmą, kur tais paskutiniais metais ap
dirbo kęturius savo raštus (Vitar Büchlein der ewigen Weisheit, 
Büchlein der Wahrheit irBrief’büchlein), kurių su redagavimas baig
tas 1362—63 m. 1366 m. sausio m. 25 d. Uline ramiai jis grą
žino Viešpačiui savo sielą.

Iš savo gyvenimo Seuse daug pasakojo gabiai savo moki
nei Eis bet Stagel, kuri išgirstąsias žinias rūpestingai, bet 
slaptai, surašė. Kadangi šio mistikos karžygio gyvenimo už jį 
patį geriau niekas nenušvies, tai ir duodame čia keletą ištraukų.

Pačioj pradžioj šiek tiek žinių apie Seuses tėvus.
Apie motiną ir tėvą 16).

„Jo motina buvo didelė kentėtoja dėl to, kad gyveno su 
visai priešingos dvasios vyrų. Ji buvo Dievo malonės kupinas ir 

s mielai būtų gyvenusi pagal Dievo norą, bet jos vyras, pasaulio 
dvasia apsvaigęs, tvirtai pasipriešino tokiems jos sumanymams.

Vieną dieną gavėnios pradžioj ji nuėjo į katedrą, kur, besi
melsdama ties paveikslu, vaizduojančiu Kristaus nuėmimą nuo
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kryžiaus, taip įsigilino į Jo kančias, kad pati pajuto visus Šven
čiausios Dievo Motinos po kryžium patirtus skausmus. Visai 
sūsigraudinųši, suspausta širdimi, ji nuo to apalpo. Pargabenta 
namo sirgo iki Didžiojo Penktadienio ir atidavė Dievui sielą tą 
pačią valandą, kada ir Kristus buvo ant kryžiaus miręs.

O dominykonis jos sūnus Heinrichas, vadinamasis „Amžino
sios Išminties“ tarnu, tuo metu mokėsi Kbelne. Ji pasirodė jam, 
pranešė apie dideles iš Dievo gautas malones ir, džiaugsmo 
kupina, pasakė: „ Ėja, mano vaikeli, mylėk Dievą ir pasitikėk Juo„. 
žiūrėk, aš iš šio pasaulio išėjau, tačiau nemiriau, ir atbulai, 
turiu amžinai Dievo akivaizdoj gyvent.“ Motiniškai pabučiavo jo •W-J . • ■ "lupas ir pranyko.

O Heinricho tėvas buvo pasaulio vaikas, bet prieš mirtį 
pasitaisė ir įsigijo Dievo malonę. Ir jis po mirties taip pat pa
sirodė sūnui, nupiešė jam skaistyklą, kurion buvo patekęs, ir pra
šė jo padėti, ką sūnus ištikimai ir pildė. Po kai kurio laiko tė
vas jam iš naujo pasirodė ir pranešė, kad iš Skaistyklos jau 

. išėjęs“. ■' ■
Apie jo mistinio gy venimo pradžią

„Tryliktus metus eidamas jis įstojo vienuolyhan ir ištisus 
penkerius metus tęsė paprastą vienuolišką gyvenimą. Aštuonio
liktais savo amžiaus metais gavo iš Dievo ženklą, kad pakeistų 
ligšiolinį savo gyvenimo būdą.. Iš pradžių abejojo, ar 
bus tikęs tokiam naujam gyvenimui, pagaliau jis nusilenkė 
prieš vis aiškiau pasirodančius Dievo pageidavimus. Vienas drau
gas kartą išreiškė jam šitokią Dievo norams prieštaraujančią mintį:

,Gąl bus ir gerai, taisykis, bet perdaug smarkiai to nesiimk. 
Pradėk blaiviai, kad ištesėtum. Valgyk ir gerk pakankamai, savęs ne - 
skriausdamas, ir tik labiausia saugokis nuodėmės. Būk savy toks ge
ras, koks norėtum būti. Tačiau nuo didesnio savęs varginimo susilai
kyk, kad žmonės nepradėtų tavimi baidytis, nes jie teisingai sako — 
jei širdis gera, tai viskas gera. Su žmonėmis tu gali būti link
smas ir drauge geras žmogus. J dangaus karalystę juk nori pa
tekti ir tie žmonės, kurie savęs neapsunkino tokiu kietu asketizmu’.

Tačiau draugams vistiek nepavyko atitraukti jo nuo'naujai 
pasirinkto kelio. Jis norėjo visiškai tarnauti Dievui ir tam tikslui 
atsiskyrė nuo kitų, pradėjo tylėti, ir teklausė tik vidujinio savo 
balso“.
Kaip jis į savo kūną Įrėžė Jėzaus vardą 18).

„Vieną dieną vėl pagautas dieviškosios meilės pasišalino 
nuo kitų ir galvojo: /

„O, mielasis DievCj kad galėčiau išgalvoti amžinąjį meilės 
ženklą, kaipo prirodymą, kad aš Tavo, o Tu mano širdies Amži
noji Numylėtinė, ir kad joks užmiršimas nebegalėtų jo ištrinti“. 
Apsinuogino krutinę, pasiėmė rankon plunksną ir, širdin žvėlg- ? 
damas tarė: „O, galingasis Dieve, duok man šiandien jėgos iš
pildyt savo pageidavimą, nes Šiandien Tavo vardas turi būti įrėž-
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tas į mano širdies dugną“. Ir plunksna įrėžė krūtinėn raides: 
. L H. S. Nuo pasidariusios žaizdos jį apipylė kraujas.

Kaip jis kankino savo kūną12).
„Savo jaunystėj tarnas buvo,labai gyvo temperamento. Tai 

pastebėjęs, suprato jis, kad negerai, ir sų didele atgaila, t. y., 
asketinėm priemonėm bandė tą kūną pažaboti, pav., JlgT laiką 
nešiojo geležinę grandį, kol kaip iš kokio šaltinio, ištryško»-krau
jas, kas pagaliau privertė jį tą grandį nusiimti. Jos vietoj įsitaisė 
apatinius rūbus, kuriuose buvo prismaigyta apie 150 smailių, mi
singinių vinių, smaigaliais nukreiptų į kūną. Rūbas buvo labai 
siauras ir priešaky sutrauktas tam, kad kuo arčiausiai prie kūno 
prisiglaustų, kad tuo būdu pasiektų jį vinys. Taip apsirengęs jis ir 
miegodavo. Vasaros metu, kai būdavo labai karsta ir kai nuo\ vaikš
čiojimo jis būdavo pavargęs ir nusilpęs, arba kai jam nuleisdavo 
kraują, dėlko tada jį kankindavo begaliniai skausmai, vaitodavo 
ir raitydavosi žemėje, kaip kirminas, smailių adatų badomas. Labai 
dažnai kankindavo jį blakės, blusos ir utėlės, ir tada jis jausda
vosi j lyg ant skruzdėlyno gulįs, ir jokiu būdu negalėdavo užmigti. 
Tada iš širdies gilumos šaukdavo Dievui: O, varge, mielasis 
Dieve, koks tai mirimas! Gera tam, kurį plėšikai ar žvėrys užmuša. 
O aš čia kenčiu įkyrių kirminų kankinamas ir mirštu, bet 
negaliu numirti.

Ir kad tokiame kankinimąsi turėtų dar mažiau poilsio, jis 
štai ką išgalvojo: ant kaklo užsinėrė diržą, į jo galuose padary
tas kilpas sukišę rankas ir spynom užrakino, kad negalėtų kasytis.- 
Raktą pasidėdavo visai nuošalioji vieton, kad prieš rytą nekiltų 
pagunda atsirakinti. Rankos būdavo prie kaklo surištos. Taip jis 
darydavo tol, kol rankos pradėdavo drebėti, paskui išgalvodavo 

• vėl ką nors naujo.
Vėl, pav., įsitaisė sau odines pirštines, tokias, kaip nešioja 

darbininkai, raudami dagylius. Vienas Šaltkalvis pritaisė jose smai
lias misingines vinėles, ir nakties metu jis tas pirštines užsimau
davo. Taip jis darydavo tam, kad tos vinelės lįstų į kūną, 
kai brudo piaunamas jis norėdavo pasikasyti ir, žinoma, taip susidras
kydavo, kad atrodydavo, lyg aštrių lokio nagų surėžytas. 
Dėlto iš žaizdų/ esančių visame kūne pradėdavo verstis pūliai; ir 
truko daug laiko, kol jis išsigydė. Bet ir išsigydęs tas žaizdas 
vėl atnaujindavo.

Tokį kančių pilną gyvenimą jis tęsė per šešioliką metų. 
Nuo to visas jo kūnas pasidarė sudarkytas, gyvasis tempera 
mentas, tarsi, užgniaužtas. Ir vieną kartą Sekminių dieną, toks 
jis regėjo viziją, kuri davė jam suprasti, kad Dievas to
liau nebenorįs tokių jo kančių. Nuo to laiko jis taip daręs ir vi
sas kankinimosi priemones bloškė į Rheiną.

(Toliau bus).
Pastaba.

Apie Seuses asketinius pratimus čia paduodama istorijos 
tekiami faktai, kurių kritiška apžvalga bus nušviesta praplėstame 
šio rašinio atspaude. /
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Apie „bubikopą“ senovėj ir vėles
niais laikais.
Prof. Dr. M. Šusteris*.

Tokia moters plaukų nešiojimo mada, kaip vadinamasis 
. bubi kopas“ galėjo įsigyvent tik tokiais laikais, kuomet vyrišku
mas yra neabejotinai pradėjęs smukti žemyn: „ subobėjusiam“ 
vyrui atatinka „sukazokėjusi“ moteris. Žmonijos plėlojimosi isto
rijojbūta ne kartą tokių laikotarpių, kuomet vyriškumas smuk
davo žemyn ir tuo pat laiku reikšdavosi su vyriškumu koketuo
jantis moterų judėjimas; ir vargu bus suklysta pasakant, kad 
tokiais laikai s mados galybė savo yergijon įtraukdavo taip pat 
ir nevieną visai moterišką moterį. Šioki laikai dažnai tai yra vi
suotinos dekadenčijos (nupuolimo) laikai, nors tatai anaiptol nėra 
būtina sąlyga. Antai, Vokiečių Šalyse net romantikos klestėjimo 
laikais būta šiokios srovės (atsiminkime, jog ir dabar jau daugiau 
kaip dvejetas dešimtų metų bujoja neoromantiką); paskui, pana
šaus laikotarpio bus būta taip pat Valterio iš Fogelveidės lai
kais (12-jošimtm. pabaiga ir 13-jo pradžia): nes juk šis minezen- 
geris (vidurinių amžių lirikas), kurs ir šiaip praneša daug kei
stenybių apie savo laikus, skundžiasi dėl savo gadynės iškrypu
sių papročių šiokiais žodžiais: Urnaze, nim dich bei diu an, m a ri
li che iv i p, wtpliche mari. (Poniute Begomare, susirūpink abe
jais: vyriškomis moterimis ir moteriškais vyrais!).

Rodos, kad ir anksty vesnėj senovėj kartotasi panašių laikotar
pių, kuriais kildavo aikštėn moters „kazokėjimo“ pastangos. Vienas 
tokių laikotarpių; rodos buvo prasidėjęs tuo metu, kada Romos 
imperatorius Augustas (Kristaus gyvenimo laikais) visomis 
priemonėmis, daugiausiai taip pat ir įstatymais, stengėsi užkirst 
kelią doroviniam romėnų visuomenės susmukimui ir vedybų ven
gimui. Nes kai jau J u 1 i u s Cezari s 46 oi; pr. Kr. ir A u gu
sta s 28 m. pr. Kr. buvo įstatymais kovoję su vengimu stoti 
moterystėn, bet tie įstatymai nebuvo davę geidaujamų rezultatų, tai 
Augusta s 18 m. p r. Kr. išleido žinomą įstatymą lex lulia de 
mantandis ordinibųs, kuriuomi nevedimas, o taip pat ir bevaikės 
moterystės buvo apsunkintos paveldėjimo teisės ir kitokiais at
žvilgiais, adopcija (prisisūnijimas) - įstatymui apeiti—buvo apsun
kinta ir kiekvienam, be senatorių, buvo leista vest taip pat ir 
atleistinių (libertinų) dukteris. Galutinai Šis įstatymas buvo baig
tasi pritaikinti tik 9 m. po Kr. per lęx Papia Poppeai).

Šiokiais tat laikais pasirodo Romoj ir „bubikopas“. Antai, 
S u e tonius (gimęs apie 75 m. po Kr.), aprašydamas imperato-

* Professor Dr. Mauriz Schuster, Vom Bubikopf im Altertum 
und späterer Zeit. Wiener Blätter für die Freunde der Antike 1928, Novem
ber (Wien, IX. Bezirk, Postamt Nr. 69, Postfach).

3) Plg. S uet Aug. 34. D i o C a ss. LVI 1 ss.
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riaus Augusto gyvenimą (c. 45,4) sako, kad vienam Romos ar
tistui (scenos^ vaidintojui), vardu Stefanionui, prie stalo patarnau
davusi bernaičio pavidalu nukirpta moteris: cui (i e. Stephanionl) 
in puerilem habitam circumtonsam matronam ministrasse. Dėl 
šitokių „šposų“ imperatorius Augustas jUokų nedaręs. Jis tai pa»

f

7/j

Panašios „bubikopiškos“ srovės pasireikšta ir bažnytinės 
lotynų kalbos kūrėjo T e r t u li o no laikais (apie 160 rn. iki 220 
m. po Kr.). Bent kai kurios jo raštų vietos rodytų, kad tai būta 
ne vienkartinio reiškinio. Savo rašte apie mergelių apsidengimą 
(De virginibus veląndis) tas Bažnyčios Tėvas, pirmiausiakrikščio- 
nisko supratimo prasme, pareiškia, kad moterei esanti gėda trum
pai nusikirpdint arba net nusiskusdinį ir ypač gėda esanti taip 
daryt mergelei. Bet taip kalbėdamas Tertulionas juto, kad jis čia 
stoja visiškai prieš tuo laiku viešpataujančią madą bei pažiūras, 
nes jis toliau taip rąšo: ,,Jei pasaulis. Dievo priešgina, meluo
damas nuduoda,* kad toki trumpai nukirpti plaukai r), koki leistini . 
turėt tik bernaičiui, yra mergelei papuošalas, tai tesižinie“ (Proinde

* viderįt saeculūm aemulum dėl, si ita virgini caesum cäpilliim decori 
'mentitur, quem^drnodum^et puero admissnm). O šioje skyriaus 

gale jis, nurodydamas į Šv. Rastą, priduria, kad tankūs, vilniuoti 
,4 plaukai esąs puikiausias moters pažymys, kuriai plaukai tarnauja 

apsidengti: ir todėl tai esąs aukščiausio laipsnio mergelės pager- 
_ bimas. „Tai sudaro jos tikrą papuošalą, ir gausiai sutelkti viršu

galvy plaukai apdengia galvos viršų, kaip vainikas“ (visa ši vie 
ta šiaip skamba: Honor.., mulieris redundantia capillorutn, quia 
comd pro opėrimento utiįįūe hoc maxinie virgM insigne esft 
quarum ėt ornatus ipse proprie sic ėst\ ut concumulata in verti- 
cem ipsa m capitis arcem ambitų eriniam contegat).

Tertuiiono senobinis krikščioniškas griežtumas kreipiasi ne 
tik prieš galvos plaukų madą, bet įsakmiai reikalauja taip pat ir 
moters ap si d engim o (atsimintinas dar ir šiandien Rytuose 
dažn ai esamas paprotys), ir jis tą savo reikalavimą šiaip pagrin
džia: „Vyras nereikalingas savo galvą uždengti, nes jis iš gamtos 
negavo išdidaus plaukų papuošalo (quid nori sit naturatiter 
consecutus ambitiorem capillorum) ir jam nėra gėdos nusisku- 
sdinti ar nusikirpdinti; dėliai jo nenupuolė (neatsimetė) joki ange
lai, jis yra Dievo šlovė ir jo panašumas, o jo galva yra Kristus “ 
(c. 8. imt), Kaip matoma, čia reiškiama tokių minčių, kurios eina 
gretimai su pagarsėjusiu posakiu: ,Malier in ecclesia taOeat (mo
terei bažnyčioj reikia tylėt)“2.

9 Reikia manyt, kad čia kalbama dar apie trumpi a u nukirptus plau
kus, nekaip šią dienų „bubikopas“. Taip pat ir Hieronimas kartkartėmis kal
ba apie šiokią madą; ■

2) Šis šv. Pauliaus posakis būtų reikalingas atskirai panagrinėti, kaip ir 
visas jo „antibubikopiškas“ nusistatymas, ir iš visa jo pažiūros į jo gadynės 
moterų madas, išreikštas ypač laiške korintieČiams (1. Kor. 11, 2—16) M*. I).
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kai romaną apie vienos įsimylėjusių porelės—Klėitofono ir Leu- 
kipės—prietikius, apie gražios medžiotojos ir deivės Artemidės 
„bubikopą“ (Vili 12): „Kartą gyveno viena graži mergelė, vardu 
Rhodopis; jr buvo greitakojė, gerai šaudyt mokanti šaulė; savo 
drabužius ji dėvėjo sustnūkmtus iki kelių ir p laukus n ūki rp- 
t u s k a 1 p v y r ų (dvaBcoapisvoę; sic Jaro ytwv kai z a t cž a v Ö p a ę 
zoop dc rptyÄv). Taigi, ši vieta rodo „bubikopą“ drauge su to
kia drabužių mada, kur kojos iki kėlių buvo atidengtos; čia ma
tome tokį drabužį, kokį rodo ir a m az o n i ų atvaizdai2). Mūsų 
graikas Tatius apie šitai mini be jokios smerkiančios kritikos.

Tačiau su Tertūlionu, „bubikopo“madą smerkiančiu, šian
dien vienaip sprendžia—žinoma, iš kitokio požvilgio išeidama— 
ir išgarbinta šių dienų šokėja rusė Pa v i o v j e n ė (Pavlovą)3), 
kuri apie naują plaukų ir drabužių madą šiaip atsiliepia: «Didžiau
sia kvailybė, kokia moterims kuomet tik galėjo ateit galvon nuo 
jų sutvėrimo dienų, yra tai „būbikopas“. Jos nusikirpdino plau
kus ir dėvi sijonus aukščiau kelių. Tat kur bepalieka ta moters 
paslaptis* kuri pirmiau ją buvo apglobusi ir kuri ją darė ypačiai 
žavinčią vyro akyse?»—-Apačioj pasirašęs šio straipsnelio čia lie- 
tuvintojas siūlyių mūsiškėms poniutėms ir panelėms „bubikopi- 
ninkėms“ šiuos- rusės Pavlovienės žodžius ryškiai ryškiai įsirašyt 
į albomus ir įsidėt į galvas.

Šių dienų moterų drabužių mados „pasiutimas“ yra ir plo
nutės kūno spalvos šilkinės kojinės.—Ir išsigimstančioji senobinė 
Roma turėjo panašios rūšies madas. Antai, imperatoriaus Tiberiaus 
laikais tenai taip pat buvo labai mada dėvėt p 1 o n u s Šilkini u s 
d r a b u ž i u s {vestis Serica), kuriais ypačiai mėgdavo rėdytis pa
sileidusi vyrų jau nuo m e n ė; ir prieš šiokį rėdymąsi buvo iš
leisti įstatymai4). •

Lietuvon šiandien mados ateina iš Vakarų. Vokietijoj „bu- 
bikopinio“ laikotarpio pradžią buvo žymi jau prieš keletą dešimtų 
metų. Aure, jau 1887 m. jų poetas Rob. Hemeriing’as savo 
„Homunkulo“ 6-je dainoje šiaip dainavo: rGleiche Rechte mit 
den Männern /Hatten allzumal die Frauen/ Sassen auch im Par
lamente... /Halb begannen zu verzichten/ Auch auf ihre Tracht 
die Frauen, /Gingen gern in Männerkleidern, /Ungezwungenem 
Verkehr/ Der Geschlechtern zur Erleichtrung“.

Sulietuvino Pr, Dovydaitis, ‘

p Gyvenęs 3-jo šimt. 2-je pusėje. Šią teisingą datą nustatė W. L e h- 
m ann’as (De Ach. Tatii aetate, Breslau 1910), tuo tarpu kai pirmesnieji ty
rinėtojai jo kųrybos laiką nukeldavo i 5-; o šimtmečio vidurį arba- net j 6-jį 
šimt. po Kr.

2) Plg., antai, dviejų amazonių atvaizdus knygoj E. Löw y, Die grie
chische Plastik. Tafelband Fig. 170 ir 174; taip pat medžiotojos (medžioklė— 
tai tikras vyris k a s darbas), kaip, Rhodopis, dėvi trumpą drabužį; plg; seno 
bin es Artemidės statulas, pav., LÖwy’o knygoj Fig. 202. *•' -

3) Plg. Wiener Allgem. Zeitung vorn 2. XII. 1926.
9 Žiūr. Tac. Ann. II. 33. Dig. XXI 2, 37, 1. 
f . ► o «. -

20



Kapų tyloje

Autobiografija.
■ i •' :

Amžių dienoms slenkant, Gyvenimo ir Mirties audroje, pir
mą kart pajutau gyvybės pulsą savo krūtinėje 1906 m. Neatme
nu ar džiaugės ar liūdėjo pirmas žvilgys sveikindamas liepsnin
gą Saulę...

Mano gimtinė mažame Pūkelių kaime, Linkuvos apylinkėje, 
Šiaulių apskrityje. Iš pirmų kūdikystės dienų dažnai menu gėles, 
saulę, žiedus, bet visa tai taip tolima, nebsugrąžinama, praeityje 
palaidota liko.

Šiek tiek paūgėjus pradėjau mokytis. Pirmąsias mokslo ži
nias gavau Linkuvos pradžios mokykloje, kur vėliau, įsteigus 
gimnaziją, baigiau šešias klases, čia prabėgo ir pirmosios jau
natvės dienos su savo audringomis svajonėmis. 1925 m. rudenį 
įstojau į Šiaulių Valstybinę gimnaziją ir 1927 m , gavus brandos 
atestatą, atvažiavau Kaunan.

Būdama antroje klasėje įsirašiau į ateitininkų kuopą ir pa< 
likau joje per visą gimnazijos mokslo laiką. Nekalbant jau apie 
ką kita, noriu paminėti, kad darbas, kurį tekdavo dirbti dalyvau
jant at-kų organizacijoj, visada ypatingą malonumą teikdavo, ir 
tai, ką gavau iš ateitininkų šeimos, nieks neišplėš iš sielos 
gelmių.

Štai keletas trumpų, palaidų minčių iš mano gyvenimo, 
nors nežinau, kam jos gali būti reikalingos ir įdomios. —

< Pranė Bajelytė.
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Naujieji metai sutiko mus skaudžiu smūgiu. Kai daug jaunų, 
drąsių gyvybių vis šviesesnėm viltim, vis drąsesnėm svajonėm ver
žėsi į gyvenimą -a. a. Pranutės žiburėlis užgeso. Sunki lig^ pri- -_~- 
slėgė jos jauną gyvybę ir ji palūžo,, kaip trapi gėlelė. Šių m. 
sausio mėn. 24 d. rytą jos skaisti siela paliko nuliūdusius savo 
artimuosius ir išskrido į ten, kur nebėra baisių audrų, kür skau 
smas ir ašaros nežinomos. ■—

‘ k • - ~ | ‘ ‘ ‘ : •, . ’ * . . ‘ ■

Trumpas tebuvo a. a. Pranutės gyvenimas. Tik viena kita 
jos viltis, tik vienas kitas siekimas teyirto tikrybe. Daug nepasiektų 
troškimų, daug nedainuotų dainų užgeso su jos mėlynų akių 
žiburiais, mirė su. jos jauno; juoko skambėjimu. Tokia skaudi 
toji mirties realybė! .

Savo trumpoj autografijoj a. a. Pranutė tik bendriausiais 
bruožais tepalietė savo gyvenimą. Iš tų kelių žodžių tėra aiškūs 
jos gyvenimo rėmai. Otose paprasto, be žymių įvykių, gyveni
mo rėmuose, tilpo kilnios sielos grožis ir švelnios, geros širdies 
turtai. Šios kelios eilutės norėtų atskleisti vienų kitą a. a. Pra
nutės asmens bruožą.

Iš pat mažų dienų/ neperdaug tvirtos sveikatos. Bet tas 
nesutrukdė jos dvasios augimo. Ką ji kartą buvo pamilusi, siekė 
kantriai ir ištvermingai. Didžiausias josios troškimas buvo mok
slas. Mokslo meilė pašaukę ją naujam gyvenimui, bet toji pat 
meilė atėmė iš jos daugiausiai jėgų. — Gy venimas šaltuose kam
bariuose, svetimos rankos paduotas valgis, rūpesčiai ir trūkumai... 
Tačiau visa tai nepalenkė gabios ir darbščios Pranutės, Ji buvo 
pavyzdinga mokinė, daug skaičiusi, sąmoninga ir veikli. Dar bū
dama žemesnėse klasėse gimnazijos buvo aktyvi at-kų kuopos 
veikimo dalyvė. Gilus religinis nusiteikimas buvo jos švelnios, daž
nai liūdinčios ir aukštybių pasiilgusios sielos šviesi paguoda. Jai 
buvo per mažai to, ko daugeliui dažnai užtenka. Nuo pilkos 
žemės realybės ji kreipė savo žvilgį į ten, kas amžina ir tikra. ’ 
Kilnių idėjų meilė palaikė ją silpstančią ir liūdinčią. Dirbti ir 
siekti! Šitie žodžiai kvietė ją gyventi, nors josios jėgos dažnai 
būdavo nelygios darbui, kurį jai tekdavo dirbti. — Šeštoj klasėj 
būdama be veikimo at-kų kuopoje, buvo uoli skautė ir dirbo 
Linkuvos pavasarininkų rajono valdyboje. Bet tai neatgrąsė jos
nuo darbo; ką ji dirbo, dirbo su meile ir atsidėjusi. Darbo mei
lė ir gilus jos sielos tikėjimas į taį kas gera ir kilnu yra švie
sūs a. a, Pranutės asmenybės bruožai, kurie jos atminimą daro 
mums labai brangų.

Visi, kuriems teko pažinti a. a. Pranutę, pažino ją kaip labai 
švelnaus būdo ir geros širdies mergaitę. Jos jautrią sielą skau
džiai užgaudavo žiauri gyvenimo tikrovė. Ir liūdėdavo jos siela. 
Liūdėdavo, kad gražias svajones apvilia tikrasai gyvenimas, kad 
jai per mažai jėgų pasiekti tai, ko širdis ilgisi. Liūdesys ir tylus
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susimąstymas žiūrėdavo iš jos aidų, kai ji tardavo vieną kitą 
skundo žodį. Tačiau ji nebuvo pesimistė, gyvenimu nusivylusi. 
Nors liūdesys skverbėsi įjos širdį ir išspausdavo jai ne vieną 
graudžią ašarą, bet jos siela išvengdavo klaikios nusivylimo be
dugnės. Ji troško gyventi, ji mylėjo dieviškąjį gyvenimo grožį 

ir kai stovėjom prie jos melsvo grabelio ir žiūrėjom į ją 
baltą ir skaisčią šviesiuose nuotakos rūbuose, su žalių rūtų vai
nikėliu, tarp gėlių ir mirgančių žvakių, — verkė širdys iš skau< 
smo, nes išblyškusiam jos veidely šaipėsi piktoji mirtis.

Mirtis ir balta skaisti jaunystė! — Pergili jų tarpe bedugnė. 
Siela neberanda minčių, kurios ją užpildytų. Ir skausmas^ su- 
spaudžia širdį, ir pabyra ašaros... Nulenkiame galvas prieš di
džiąją gyvenimo ir mirties paslaptį.

Nematomoji galingoji ranka nuskynė jos tik pražydusį gy
venimą, nes ji buvo per trapi gėlelė šioj rūsčioj žemėj. Viešpats 
pavadino ją į Save. Mirtis pažadino ją pilnesniam gyvenimui.

— Viešpatie, nušviesk jos liūdnas, išsiilgusias akis savo 
begalinio grožio šviesa ir jos sielos liūdesį užmainyk džiaugsmu, 
nežinančiu nei baimės, nei Širdgėlos* nei rūpesčio.

/ jatiilytė. .

Ištraukos iš A. A. Pranutės laiškų.
Norėdamas supažindinti su A. A. Pranutės rašymo stiliumi 

ir su viena jos sielos charakteringa • savybe melancholija ir 
svajingumu--parinkau iš pastarųjų ketvertų metų josios laiškų 
kelias ištraukas. Perskaitęs penkiasdešimts laiškų, radau visuose 
veik be išimties gilų jausmą, melancholišką nuotaiką, liūdesiu ir 
svajomis apipintas dejones.

M Dar būdama septintoje gimnazijos klasėje rašo 1925. XII. 5 d. 
iš Šiaulių:

„Nubodo jau gal mano skundas, bet giedria šypsena ne
galiu prašnekti, kad ir kažin kaip norėčiau. Geriau pasirodysiu 
tokia, kokia esu. 2

— Mano sielą slegia begalinis liūdesys, kuris diena iš die
nos vis didėja. Negaliu paskandinti jo juoduose ežero verpetuose, 
nenuklysta nė plačios erdvės verpetuosna, pamilęs mano šven
tovę virgdo jauną širdį... Nebelinksmina manęs nei skaidri žie
mos naktis, nei skaish ei dis mėnulis, nei milijonai žydraakių žvaigž
džių. Kur1 einu, vis liūdesys kartu. Jis žiūri į mane iš po len- 
gvasparnių debesėlių, šnara pageltusiuos rudenio lapuos, vėjelis 
niūniuoja savo dainą... Oi bėgčiau nuo jo aš į plačiuosius 
tyrus ir klajočiau dienas, metus, amžius... Bet, deja, aš bejėgė ir 
silpna!

Ir kas sukūrė manyje liūdesio aukurą. Ar praeities ilgesys, 
ar dabartinė nyki manoji buitis, ar tyli abejonė? Ir kaip atsipa- 
läiduot nuo pesimizmo pančių, kame ieškot man paguodos? AŠ
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norėčiau, norėčiau. ; . Ai daug ko aš norėčiau!. Bet. . tegu -- 
kitą kartą pasiguosiu, o šiandie savus troškimus atvėsinsiu*.

1926 m. rugsėjo 5 d. \ °;
„Kaip patiko paroda? Pasakysiu, daug ko mačiau, bet kaž

kodėl neįdomu buvo ir gana. Kąs_ kita dailės paroda. Aplankiau 
ją pirma ir dabar keletą kartų • dėl to, kad jau visad Šiauliuose 
gyvenu. Ir kokios ilgos pirmosios mokslo dienos, tiesiog metais 
pavirto. Nesmagu... nors tarp daugelio žmonių gyvenu, bet ge
riau, kad jų visai nebūtų! Gal priprasiu, bet dabar taip ilgu 
manojo Vyršyčio (upelis tekąs pro gimtąjį sodžių. Pr. Ž.), rūte
lių darželio. Ir kaip sunku buvo skirtis su darželiu. Tada jis 
tikrai gražiai atrodė.—Visos gėlytės sužydusios. Našlaitėlės aky
tės atdarę liūdna i sudie sakė, astrai galveles lingavo ir daugiau jų 
nebematysiu niekada — pamaniau, ir nejučiomis ant žalių rūte
lių ne šalta ryto rasužė krito, bet gailios ašarėlės biro.. . Norėjau 
dar nors valandėlę ten pasilikti, bet likimas kitaip lėmė. Nubu
čiuos jas amžinai šaltoji rasa, o su jomis išnyks gal ir mano 
svajonės, sapnai;..“ — taip dažnai Pranutė mėgdavo rišt savo 
likimą su pamiltąja jos gamta. Girioj gimus, girioj augus begalo 
artimai buvo susigyvenus su jąją. Ir pagaliau nusivylus nejus- 
lingąja gamta sušunka. —

„Argi tik tas pilkas pasaulis tėra, kurį trumparagė žmo
gaus akis temato, ar nėra kito daug aukštesnio, kilnesnio sielų 
pasaulio?.. Aš kasdien labiau vis ilgstu jo, bet argi liktų tai am
žina paslaptimi. — Ne, oi ne! Aš turiu jį rasti Tik kas nuves 
mane ten kada, ar man jo užburti takai atsivers“?..

Baigus gimnaziją ir įstojus universitetan nenuolatos gyveno 
Kaune. Taip grįžus iš Kauno į namus 1927 m. spalių 3 d. rašo:

„Laimingai grįžau į namus. Tokie įdomūs buvo įspūdžiai, 
tik prisiminus labai gailėjo nelaimingųjų kalinių. Nors dažnai 
galvoju, kad daug vargų ir ašarų plačiajam pasaulyje, bet vis 
šviesesnė viltis blikstelėdavo, ö šį kartą kaž kur jinai dingo ir 
tamsu aplink pasidarė. Ir aš norėčiau kada nors aplankyti ka- 
lėjirųą.

Pas mane dabar nykios rudeninės gėdos. Visos gėlės 
nuvyto. Neprašytas šiaurės svečias diena po dienos mirties 
dainą švilpia ir pasiutusiam savo šokyje alpina visa, kas gyva. 
Bet manoji siela jo nebijo ir drąsiai taria jam: „nenumarinsi, 
šaltas šiaury, tu mano meilės pavasario?“ Ir kopia ji į aukštąjį 
kalną, kur nėra vėtrų, nėra pilkųjų debesų, kur amžinai saulė 
mėlynėja šviečia ir iš ten ilgesio pilnomis akimis žvelgia į pietų 
kraštą...“ ,

Bet pastaraisiais metais susilpnėjus sveikatai susidėjusios 
gyvenimo aplinkybės ir aiškus mirties nujautimas jos sielon įne
šė baisaus tragizmo, taip 1928 m. liepos 22 d. beviltiškai jinai 
nusiskundžia.

„Nuo šios dienos mano gyvenimas bus tik juodos mirties 
šešėlis ir gailių ašarų upelis. Bet gyventi aš noriu. Ten su
plėšytos sielos gelmėje liko dar mažutė kibirkštėlė meilės... mei
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lės senutei motinai, kuri slaugydama mane sergančią nuolat 
stovi prie mano lovos ašarų pilnomis akimis ir drebančiomis 
lupomis kalbat

— Vaikeli, kas tau pasidarė, kas yra? Nepalik manęs, ma
no viltis, paguoda, mano užvadėle,..

Ir aš sukaupiu paskutines nykstančias savo jėgas, keliuos 
ir einu gyventi dėl jos. Ai ne, ne gyventi einu, bet merdėti, 
tikruoju gyvenimu jau niekada daugiau aš negyvensiu. Mano 
skausmas neišverkiamas, neišdejuojamas... Bet tada, kai ji ap
leis šią žemės kelionę ir aš ramiai paskui ją nukeliausiu“.

Tik, deja, šis pastarasis nuoširdžiausias jos troškimas nėbe- 
išsipildė, pritruko gyventi jėgų ir sumerkė amžinai akis jinai 
anksčiau už savo numylėtą motulę, Nustojo plakęs gyvybės 
pulsas ir skausmas krūtinėj užgeso; Žydrūnas.

O ’ W ’ . , ’ , * ' , .

... -^□□□ugnnn^-

Viskas rodo Dievo buvimą; dangus ir žemė, naktis 
ir diena, mažiausi sutvėrimai ir menkiausi judesiai rodo Die
vą ir pasakoja' jo garbę.

R. P. Oratry.

Laiminga ta diena, kurią aš, palikęs žemės dulkes, 
pakilsiu į muš sutverusį Viešpatį.

Ciceronas.

Mirtis tėra vienas etapas pilno prietikių žmogaus 
gyvenimo, įvykstančio šiame pasauly ir amžinybėj, 

R. P. Oratry. 
* . ■ I.
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L. Ų. Sfud. At-kių Draugovės Šęimotyrbs būrelio 
iniciatyva buvo surengta visą eilė įdomių paskaitų tikslu supa- 
žindinti studentes ir šiaip inteligentes moteris su svarbiausiais, 
reikalingiausiais ir praktiškiausiais kulinaruos, namų ruošos, 
higienos ir etiketo dalykų klausimais. Šias skaitytas specialisčių 
ponių paskaitas Čia trumpai ir suglaustai patiekiame.

P, Budrevįčienės paskaitos, skaitytos š. šąusip 
mėn. 22 d., santrauka. Kulinarija yra valgių gaminimo menas. 
Tas pats valgis gerai padarytas yra daug skanesnis ir maištin
gesnis. Svarbu ir valgio padavimas. Gražiai paduotas valgis su
žadina apetitą. Ligonis nenori valgyti, bet jei . mes jam valgį gra
žiai paduodam, patiesiam baltą staltiesėlę, tai ir apetitas atsiranda.

Pirmiausia tenka pakalbėti apie valgius pietums. Iškilmin
giems pietums duodama labai nevienodas valgių skaičius. Be 
užkandžių duodama mažiausia keturi valgiai. Labai iškilmingiems 
pietums duodama iki dvylikos valgių. Jei daugiau duodama valgių, 
tai reik jų mažesnės proporcijos. Nereik daryti visų valgių vie
nodo skonio. Reikia žiūrėt, kad tas pats produktas sekančiam 
valgy nepasikartotų. Nereikia sustatant imti visų labai lengvų arba 
sunkių produktų. Svarbu ir valgių spalva, kad nebūtų vienoda, 
čia paduosiu keletą pavyzdžių. Sakysim duodant 4 valgius, duo
dama: 1) sriuba, 2) žuvis ar kas nors daržovių, 3) mėsa ir 4) 
saldusis. Duodant 6 valgius: 1) Sriuba, 2) žuvis, 3) kepsnys, 4) 
daržovės, 5)^paukštiena ir 6) saldus. Duodant 8 valg.: 1) šalta 
žuvis, paršiukas ar kas nors paukštienos, 2) sriuba, 3) žuvis, 
4) mėsa, 5) sorinis valgis, 6) paštetas, 7) daržovės ir 8) 
saldusis. Duodant 12 valgių, duodama tas pats, tik keičiami keps
niai. Saldžiųjų galima duot du: vieną šiltą, kitą šaltą. Po saldžiojo 
duodama kava. Jei buvo keturi ar penki valgiai, tai su kava pa
tiekiama įvairių sūrių. Gėrimai duodama: per užkandžius degtinė, 
konjakai, po sriubos stiprūs vynai (madeira, portvein’as), po žuvies 
lengvi vynai, po mėsos punšas, alus ir šiaip vynas. Paskui duo
dama prancūziški vynai. Su kava duodami įvairūs likeriai.

Užkandžius deda arba ant to paties stalo, kur pietus valgo, 
arba dabar jau praktikuojamas ir naujas būdas: užkandžiam pri- 
ruošia atskirą stalą, kur sudeda valgius, kuriuos valgant nereikia 
peilio. Užkandę ten prie specialia i paruoštojo užkandžių bufe
tėlio, prie pietų stalo pietus pradeda nuo sriubos.

Pietums staltiesė ir servetėlės turi būt baltos. Ant stalo 
dedamos bent trys kiekvienam svečiui lėkštės: didesnė lėkštė, 
gili ir mažutė lėkštelė. Lėkščių dešinėj pusėj ant „ožiukų“ deda 
šaukštą, šakutes, peilį, kairėj —sulenktą trikampiai ar kaip . nors 
kitaip, servetėlę. Prieš lėkštes, kairėj dedamas didelis bakalas vynui 

' * ' • • . . . t .
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o dešinėj mažas stiklelis. Stalas papuošiamas gėlėmis. Gražu ėsti, 
kai pastatome gėlių mažose važiukėse prieš kiekvieną svetį.

Svečius apie stalą sodina šeimininkė. Pirmo ji vieta yra pa
čios šeimininkės, bet ji gali perleist Ją garbingesnei poniai. Svečių 
pirmoji vieta yra šeimininkės dešinėj, antroji kairėj, trečia vėl 
dešinėj ir t.t. Sodint reikpažįstami su pažįstamais. Neteik sodint 
žmonų su vyrais. ; . v .

Valgius paduoda tarnaitė. Valgiai duodami iš kairės pusės.
Vakarienei duodama tie patys valgiai, kur ir pietums, išsky

rus sriubą. . • e
Arbatėlė rengiama apie 5 ar 4 vai. vakarą. Seniau su arba

tėleduodavo ir biSerbrodų, dabar tenkinasi vien saldžiais daiktais. 
Duoda tortų, pyragaičių, truktų, saldainių, šokolado, krupniko. 
Galima paruoši ne tik arbatos, bet ir kavos, ir paklaust ko kas 
norėtų gerti ir valgyti. Arbatėlė geriau parengti ant atskirų sta- 
lėlių. Stalelius papuošt gėlėmis. Arbatėlei tiesiamos margos stal
tiesės, ant stalo dedama lėkštutės, desertiniai peiliai ir likerio 
stikleliai krupnikui.

Velykų stalą ruošia dvejopai: 1) pastato stalą vidury kam
bario, apdengia ir ant to stalo sudeda valgius, aplink, padeda 
švarias lėkštutes ir valgo; 2) paruošia stalą prie sienos pastatytą, 
sudeda valgius, o greta jo, vidury kambario stato antrą stalą, 
deda lėkštes ir čia valgo. Velykų stalo žymiausi vaid
menį vaidina margučiai, todėl juos reikia gražiai sudėtus, papuoš
tus, dėt vidury stalo. Tortai, įvairūs pyragai sudedami prisilaikant 
simetrijos principo. Ant Velykų stalo dedama įvairus tortai, py
ragai, įvairios mėsos; kumpiai, paršiukai, kalakutai ir t.t.

Kalėdoms specialiai stalo nerengiu
Virtuvės įrengimas labai Uaug reiškia. Juo geriau ir gražiau 

įrengta virtuvė, juo didesnė garbė šeimininkei. Seniau virtuvės 
buvo labai turtingai įrengiamos, būdavo labai brangūs variniai 
indai, daug lentynų, baltos taburetės, stalas per vidurį virtuvės 
(jei didelė virtuvė). Turėdavo būt daug podėlio, bufetas ir daug 
įvairių virtuvės indų. Dabar į virtuvės turtingumą nekreipiama 
tiek dėmesio, pasitenkinama pačiais reikalingiausiais daiktais. 
Stalas su šepute, lentynos, taburetės? visi reikalingiausi virtuvės 
baldai. J šėputę sudeda skauradas, o į lentynas gražesnius indus. Yra 
dėžučių, kur galima supilt druska, pipirai ir t.t. Nesant tokių dė
žučių, galima pirkt blekinių dėžučių ir supilt į jas miltus, cukrų 
ir t.t. ir, gražiai užklijavus užrašai ant dėžučių, sustatyt ant, len
tynų. ' Buljonui virt reikia varinio indo, emaliruotas netinka. Bliu- 
deliai galima ir emaliruoti. Skaurados geriau varinės, bet gali būt 
ir storos geležies. Reikalingi keptuvai, blekos, saldžiai formos, 
virtuvės kočėlas, peiliai, medinis šaukštas ir t.t.

Sandėliukas turi būt švarus, su lentynomis. Sandėliukas turi 
turėti langą ir kad būtų vėsus. Labai reikia kad neatsirastų 
pelių, pastebėjus jas reikia atsidėjus išnaikint.

Moderniškas buto įręngimas. (z?. Jocyntėnės paskaitas, 
skaitytos š. m, sausio mėn. 28 d., santrauka). Kiekvienas žmo-
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gus jaučia grožį. Todėl kiekvienas žmogus norėtų gražiai gy
ventu gražiai ir patogiai įsirengti savo gyvena mus kambarius. 
Deja, ne kiekvienas turi pekankamai lėšų. Dažnai reikia pasiten
kinti mažu butu, net vienu kitu - kambariu. Norėdamos įrengti 
gražiai tuos kambarius, turime pačios tapti menininkėmis, pašaukti 
talkon visus estetikos dėsnius, turimpritaikytisveikintinus prin
cipus, kurie dabar pasireiškia Vakarų Europoj, ir nepamiršti taip 
pat ką turim ir savo gražaus.

Buto įrengimu rūpinasi moteris. Buto įrengime atsispindi 
ji pati, jos inteligencija, grožio jausmai. Vien tik mote
ris moka suteikti butui jaukią išvaizdą, asmenišką atspalvį.

Gimtųjų namų atmosfera turi didelės reikšmės visai šeimai. 
Namuose auga naujoji karta. Vaikas namuose pamilsta grožį ir 
tvarką. Todėl namuose turi būti jauku, gražu.

Kyla klausimas kas musų laikais yra vadinamas gražiu 
daiktu. Grožio supratimas yra ne vienodas įvairiais amžiais, jis 
keičias kas 100 ar 200 metų. Kas seniau būdavo gražu, tas 
mums atrodo nebegražu. Kinta kultūra, kinta gyvenimo sąly
gos, kinta ir grožio supratimas. Gražus daiktas dabartinių 
laikų supratimu turi turėti šias savybes: organiškas visų dalių 
vieningumas ir jų gerai išlaikyta proporcija, formų ir linijų gry
numas ir kad jis atatiktų paskirtą tikslą. Be to turi būti praktiškas, 
padirbtas su technišku tikslumu ir iš geros medžiagos. Nuo 
amatininko reikalaujama, kad jis dirbtų netiktai tinkamus vartoji
mui daiktus, bet ir gražius.

Moderniškas formų sutaikymas pasireiškia namus statant 
ir butą įrengiant. Dideli langai, tiesios sienos, plokšti stogai, 
viskas paprasta, patogu ir higiemška, saulėti kambariai, nepri
krauti daiktais ir baldais,— tai laikoma dabar gražu.

Paprastumas, tikslingumas, praktiškumas,patpgmas pasireiškia 
pramonės ir pritaikomo meno srity. Suprastinimo metamorfozė 
įvyko visose srityse. Kokios paprastos šių dienų moterų sukne
lės sulyginus su praeitų amžių apdarais, kai moterys dėvėjo suk
neles su ilgomis besivelkančiomis uodegomis, kurios rinko pur
vą ir dulkes, arba kai susispausdavo ankštais gorsėtais, kad 
atrodytų laibesnės. Panaši metamorfozė įvyko ir kitose srityse. 
Kiek seniau buvo mėgiama išraižyti, sudėtingi baldai, tiek dabar 
mėgiama paprasti, tikslingi, kuklūs ir iš geros medžiagos pada
ryti baidai. Neturint lėšų įsigyt daugiau baldų, reikia apsirūpint 
pačiais reikalingiausiais.

Įrengiant butą reik žiūrėt, kad kambariai būtų patogiai sutvar
kyti. Dabar pradedama vartoti koridorinė sistema. Suskirstyt kam
barius reik kuo racionaliau: sälionas sujungt su darbo kambariu arba 
valgomuoju, miegamasis turi būt šviesus, ruimingas. Sienoms iš
mušt mėgiama šviesiai gelsva arba pilka spalva. Labai gerai 
medžio klojiniai, ypač valgomajam. Sienų išmušalaį neturi turėti 
labai smulkaus rašto, arba perdaug stambaus. Labai gerai alieji
niai išmušalai, kurie galima mazgoti. Grindys reik linoleumu iškloti.
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Butas turi būt švarus ir sutvarkytas. Daiktų kambary nei: ’
per daug ir nei per maža. Reikia žiūrėt, kad būtų laisvos vietos ■
nes kitaip atrodys ne kambarys, o baldų sandėlis, arba jei per- !
daug gėlių tai primins šiltadaržį. Per daug gražių daiktų su- ;
dėtų į vieną kambarį nustoja buvę gražūs. Norint, kad koks '/■.<.7

gražus daiktas išsiskirtų iš aplinkumos, reikia apie jį palikt ne f
mažai laisvos vietos. Nekabint daug mažų paveikslų, atviručių. į
Geriau mažai, bet gerų paveikslų. Geriau reprodukcijos gerų <
dailininkų, negu quasi dailininko diletanto blogai nupiešti pa- 
veikslai. Nepuoškit kambarių visokiais menkniekiais, pav., įvairiom i

farforinėm ar metalinėm statulėlėm baltų dramblių rinkiniais, iš- 1
siuvinėtom servečiukėm, padėtomis kur jų nereikia, įvairiais ka
spinėliais ir tt, nes tas smulkina kambario išvaizdą it rodo men- 
ką šeimininkės skonį. Čia yra praeito šimtmečio liekana. Visiš
kai išsižadėti papuošalų neverta. Pora gražių keramikos vazų, 
žmonių ar gyvuliu statulų, pastatytų atatinkamoj vietoj puoš 
kambarį. Vasarą gėlės puošia kambarį. Rinkt reik paprastą spal
votą keramikos vazą, o ne ištapytą įvairiais berželiais, palmėmis;
ji turi būti didi. Gėlių irgi neperdaug turi būti.

Reikia stengtis, kad kambary būtų vieningumas, harmonija. 
Vengt didelio margumo. Baldai imami vieno stiliaus turi atsaky
ti išmušalams. Sienų išmušalai neturi turėt perdaug ryškaus 
rašto. Kiekvienas daiktas gražiau atrodo ramesniame fone. Va
karų Europoj mėgiami sieniniai baldai, pav. miegamajam kanf- 
bary sienoj spinta ir tt.

Rengdamos kambarius, turim atsižvelgti ir į simetrijos prin
cipą. Simetrija suteikia estetinio pasitenkinimo. Per didelė simetrija 
suteiks kambariui nuobodumo: neperdaug simetrijos ir neper- 
maža. Reikia laikytis aukso vidurio. Tenebūna užmiršta ir kontakto 
dėsnis. Norint išskirt daiktą iš aplinkos, reikia ta aplinka padaryt 
skirtinga nuo to daikto, pav., didelė vaza atrodys didesnė greta ^7

mažyčių vazų, arba šviesus daiktas atrodys gražiau tamsiam fone.
Svarbu kambarių apšvietimas. Jaukaus kambario Šviesa 

turi būt suminkštinta. Vengt reik pilkų ir monotoniškų spalvų. Tam
sios spalvos slegiančiai veikia į žmogų. Butą reik puošt ryškių, 
gyvų gražiai suderintų spalvų daiktais. Reikia ieškot subtelingų 
originalių spalvų harmonijų, vengt perdidelio jų margumo irper 
ryškių spalvų priešingumų.

Daug reiškia kambary kabą daiktai. Firankos suderina
mos su sienų išmušalais. Langų uždangos turi būt ne tamsios 
ir ne sunkios medžiagos.

Gražiai galima papuošt butą liaudies* meno kūriniais: vi
sas kambarys įrengt liaudies meno stiliuj. *

Galima puošt kambarys gražiais, skoningai padirbtais rank
darbiais. Reikia susipažint su Vakarų Europos moterų kūryba. 
Rankdarbių vartojamos spalvos ryškios ir gyvos, raštas nelau
kus ir nesmulkus.

Valgomasis stalas yra šeimininkės kultūros rodiklis. Staįp 
audiniai ir indai turi būt suderinti. Valgiai reik tiekti gražiai.
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Stalą turi puošt i gėlių puokštės. Valgomajam neturi būti daug 
baldų, o tik vidury kambario stalas, aplink kėdės ir indams nedidelis 
bufetas. Gražu , kai ant jo pastatoma gėlių... S.

. » • ‘ •' ' ‘ 9 " . , • r - , • ’ • • •

Kilni moteris. Kai moters . kova pakėlimo mer
gaičių mokyklų reikalu vis dar yra tęsiama, tikslu yra: nu
rodyti tai, kad savaime aiškus reikalavimas, „mergaitės auklėji
mas priklauso mo tinoms“, katalikų kraštuos visuomet buvo užlai
komas. _ ■ '

Praeitais metais sukako 60 metų nuo : mirties vieno 
garsaus ordeno „Šacrė Coeur“ įsteigėjos Magdalenos Sofi
jos Barat, Ji buvo nepaprastai veikli, didelių gabumų ir didelės 
orientacijos ypač kada ji kalba apie auklėjimą ir jo nustatytas 
taisyklės. Ji gimė 1779 m. Burgundijoj. Jos tėvai buvo amatinin
kai. Dėka savo vyrėsnio brolio kunigo, su kuriuo ji po revoliu
cijos persikėlė į Paryžių, gavo gerą išauklėjimą, toli siekiantį už 
jos luomo ribų. Jauna būdama jau skaitė Homerą, Virgilį, Dantę, 
Servantesą senovės kalbomis. Užsiėmė daugiausiai matematika ir 
filosofija. Keletas kitų mergaičių, kurios taip pat troško; pasišvęsti 
žmonių labui, bet negalėjo1 to noro įvykdyti, tuo laiku dalyvavo 
jos studijose. Čia „Šacrė Coeur“ ordeno pradžia. Idėja stei
gti moterų ordenų mergaitėms auklėti buvo paskleista vie
no jauno prancūzų kunigo, tačiau tik M. S. Barat buvo įgy
vendinta. \

1800 m. ji prie savo tėvų ir draugių vienoje mažoje Paryžiaus 
koplytėlėje pasišveritė tam kilniam darbui ir tuoj perėmė Amijos 
•mergaičių mokyklą, tuomet esančią blogose sąlygose. 1806 m. 
tas darbas jau buvo išsiplatinęs tiek, kad reikėjo’ rinkti ordeno 
vedėją, kurią ir buvo išrinkta M S. Barat. Išsiplatinimas ordeno, 
darbštus gyvenimas įkūrėjos, jos maloni prigimtis, nepaprasti 
darbai, gausios kelionės, kovos ir pergalės yra aprašyta veika-, 
le „Magdeleną Sopfie Barat und ihre Stiftung“ (Verlag Herder, 
Freiburg i Br. Pr. 16 Mk.). Ta knyga apima visą ordeno ir jo 
įkūrėjos gyvenimą. M. S. Barat buvo pripažinta palaiminta 1845

I^oresp. Frauenprėsse.m. gegužės 24 d. Z).,

Bulgarija. Nesenai Sofijoje įvyko Bulgarijos Moterų Są
jungos Kongresas. Svarstytų klausimų tarpe įdomiai spręstas 
mergaičių auklėjimo klausimas. Kaskart labiau įsigalint nuomonei 
kad mergaičių gimnazijos nepakankamai prirengia mokines gyveni
mui, Kongresas ėmėsi plačiau šį dalyką svrstyti. Ponia Rada 
Petrovą, vienos mergaičių gimnazijos direktorė, padarė platų pra
nešimą, kuriame nurodė mergaičių auklėjimo tikslus. Kongresas 
sutikdamas su jos rimtai pagrįstomis nuomonėmis, priėmė šio
kią rezoliuciją:

1) Bulgarų gimnazija teikia savo mokinėms pilnutinį auklė
jimą, plečia jų pasaulėžiūrą ir kilnina jų būdą. Tad Kongresas

0 Apie ją netrukus bus rašyta „Naujoj Vaidilutėj“ plačiau.
■ Red.

I
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išreiškė .nuomonę, kad mergaičių gimnazijų skaičių galima tik pa
didinti, o ne mažinti. , . # /

, 2) Mergaitėms, kurių gabumams persunki gimnazijos prog
rama, turi būt įsteigtos parafeįės klasės su lengvesne programa. 
Tuo būdu galėtų prasilavinti ir mažiau gabios mergaitės; jos, bai- 

* gę Šias paraleles klases, galėtų laisvai apsispręsti stodamas į vie- 
* ną ar kitą amatų mokyklą. • _

3) Turi būti steigiami pirklybos kursai ir įvairių amatų mo
kyklos toms mergaitėms, kurios dar visai jaunos turi užsidirb
ti sau duoną.—Mergaičių auklėjimu turi visuomenė tiek pat rū- 
pintis, kaip ir berniukų auklėjimu.

Vokietijos studenčių šeimų ir sveikatos padėtis. 
Akademijų statistika 1927/28 m. žiemos. semestrą Vokietijoj lankė 
2384 studentės. 779 buvo aukštųjų valdininkų šeimų nariai, 78% 
nariai žemesnių valdininkų šeimų, 233—laisvų profesijų šeimų 
nariai, 178 dukters laisvų meistrų, 295—pirklių, inžinierių dukters 
ir 14—samdinių darbininkų luomo. Tėvų namuose gyveno 675, 
t. y. 28,5 %. 1775 laikė save visai sveikomis, 609, t. y. virš 25%, 
sveikatos buvo nelabai stiprios.

Korresp. Frauenpresse.

Ponia Flarnmarion, neseniai mirusio garsaus astronomo 
žmona, observatorijoj netoli Paryžiaus tęsia vyro pradėtuosius 
darbus. Ji nori baigti vyro pradėtuosius Marso stebėjimus.

Jungtuvės su gėlių vazonėliu. Nesenai Kinijoje vienam 
mažam miestely, jauna aukštos kilmės mergelė susijungė jung
tuvių ryšiais su raudonų gėlių vazonu. Mergaitė atliko savo 
tautos seną paprotį. Šiuo papročiu einant,1 jei prieš vestuves 
miršta sužieduotinis, tai mergaitei aišku, kad jai niekada nebega
lima mūvėti jungtuvių žiedą. Tada daromos jungtuvės su mini- 
šiūoju, kurį simbolizuoja koks nors daiktas; šiuo atveju—raudo
nų gėlių vazonėlis.

Šokoladininkai prieš bųbikopfųs. Londono saldainių 
fabriko savininkai pradeda skųstis įsigalėjusia trumpų plaukų 
mada. Trumpų plaukų priežiūra reikalauja nemažai išlaidų, Sal 

, dainių ir šokolado pirkliai tvirtina, kad anglės savo bubikopfų 
priežiūrai išleidžia tiek pat pinigų, kiek jų pirmiau — kai dar 
dėvėjo ilgas kašas — atidėdavo saldainiams ir kitiems skanėsiams. 
Dėl to Londono saldainių fabrikantai nori pradėti kovą prieš 
bubikOpfus. .... • * 4

y
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Mergaičių darbai.
Panevėžio I-joj gimnazijoj veikia vyresniųjų ir jaunes

niųjų at-kių kuopelės. Vyresniosios susiskirsčiusios į 4-ris ratelius. 
Susirinkimuose nagrinėja įvairius klausimus, ai skinasi nesu pran- — 
tamus kurioms žodžius, įdainuoja, skambina ir deklamuoja.

Bendruose susirinkimuose paskaito gražių paskaitų mok. 
p-lė Ragalskytė. Ji savo saulėta moteriška dvasia sugeba įskiepyti 
j at kių sielas gražių idėjų.

Minėta M. Pečkauskaitės 50 m. sukaktuvės, Maironis, Bara
nauskas. ; ; ' V 'J

’ ■ , , »W ■ • • > . >

Įdomios,paskaitos. Š m; balandžio 5—6 d. Moksleivių 
At-kų Sąjunga ruošia mergaitėms ateitininkėms labai įdomius 
kursu?. Tai rodo ruošiamųjų kursų programą.

■ Balandžio 5 dieną.

10 vai. Atidarymas.
10, 30—12 vai. Paskaita, „Moterų klausimas krikščio

nybės šviesoje“, — skaito prof. Pr. Dovydaitis.
12— 13 vai. Paskaita, ,Moters pašaukimo klausimas ir 

šių dienų aktualiausi jos uždaviniai“,—skaito p. Galdikienė.
13— 15 vai. Pietūs.
15— 16 vai. Paskaita, „Labdarybinė moters rolė visuo

menėje“,— skaito p. Krikščiūnienė.
16— 17 vai. Paskaita, „Moters gražumas Ir teisėtas no

ras patikti“, skaito p. Ladygienė. 1
17— 18 vai. Paskaita, „Mergaičių veikimas Europoj ir 

Amerikoj“,—skaito p. Karvelienė ir p, Pikčilingienė.
19—24 vai. Pasilinksminimas.

Balandžio 6 dieną.

9—10 vai. Pamaldos.
10, 30 -12 vai. Paskaita, „Mergaičių vaidumo ateitinin- 

kų organizacijoj“,—skaito proi. Pr. Dovydaitis.
12— 13 vai. Paskaita, „Moksleivės tipas ir jo Sudary

mas“,—skaito p. d-r ė Ruginiene.
13— 15 vai. Pietūs.
15 —16 vai. Paskaita; „Ateitininkė šeimos židinio kūrė 

ja“, skaito p. Starkienė.
16 17 vai. Paskaita, „Kūno kultūrbs reikšmė mergąi- 

gaitėms“ —skaito p. Steponaitytė.
17—18 vai. Tolimesnis veikimas.

18 vai. Uždarymas.
19 v. 30 m. V. Teatras,
Tad, draugės, taupykime centus ir ugdykime norą nepraleisti 

geros progos!
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„Mok-

Musų šventė. Panevėžio rajono mergaitės ateitininkės vei
kia skyrium nuo vyrų jau 5 metai. Ateitininkės, jau 5 metai at
gal pamatė, kad mergaičių uždaviniai skirtingi nuo . berniukų, 
matė reikalą Specializuotis atatinkamoj^ srity, kiek kitokiu keliu 
ruoštis gyvenimui, — todėl pradėjo veikti atskirai. Bendrais rei
kalais tariasi kuopų ir rajono susirinkimuose.

Mergaitėms ateitininkėms, vos sudarius atskirą at-kių mer
gaičių rajoną, jų uždaviniai nebuvo joms visai aiškūs, žingsniai 
pradžioj buvo lyg ir nedrąsūs. Bet nenuilstamas darbas ir noras 
žengti priekin visus trūkumus pamažu šalino, ir veikimas gerėjo.

Panevėžio mergaitės at-kės veikia kuopelėmis. Yra 5 kuo- 
pelėsi I gimnazijos, 11 gimnazijos, amatų ruošos mokyklos, ko
mercijos mokyklos ir mok. seminarijos.

Gimnazijos ateitininkės pasižymi sportu, jos dažnai tuo pa
įvairina gegužines. Jų susirinkimus labai paįvairina mokytoja p. 
Ragalskytė ir k. Nagrinėtos temos: „Pareiga“, „Įpročiai“, »Mok
slas ir tikėjimas“ ir k Yra mergaičių, kurios susirinkimuose skai
to savo kūrinėlius. Jų kuopelėj yra ir abstinenčių sekcija.

Amatų ruošos mokyklos kuopelė įsisteigusi ves 1927 m. 
Jų veikimas negalėjo dar tinkamai nusistovėti. Bet amatininkės 
veikia daug praktiškai. Būdamos kartu visos ir euęharistininkės, 
lanko ligonius, nešioja per šventes neturtėliams dovanų ir šiaip 
niekuomet vargšų neužmiršta.

1928 m. yra įsisteigusi komercijos mokykloj at-kių kuo
pele.

Pirmieji po atsiskyrimo žingsniai tėra susekti mok. semina-1 
rijos kuopelės at-kių. Pirmąjį savo susirinkimą sušaukė 1924 m. 
kovo mėn. 15 d. (tos datos prisilaikydamos ruošėme šventę). Su
sirinkime skaityta paskaita „Visa atnaujinti Kristuje“. Susirinkimus 
nutarta Šaukti vieną kartą per mėnesį, nes tada nebuvo susirin- 

- kiniams tinkamo buto. Nuo pirmųjų veikimo dienų mergaitės 
užsisakė „N. Vaidilutę“ ir „Ateitį“. Susirinkimuose skaityti refe
ratai ir paskaitos: „Alkoholio kenksmingumas“, „Socializmas“, 
»Elgimasis“, „Koks turi būti^^ at-kas“, „Mergaičiųtikslas gyvenime^ 
„Pažink pats save“, „Moters sociale būklė“, Darvinizmas“, Mū
sų laikų katalikų pareigos“, „Ateitininkų pareigos“, „Gyvenimas 
ir mes“, „Kuklumas“, „Moteriškumas ir vyriškumas“ ir k. Pa
skaitas ir referatus skaito pačios ateitininkės ir kviečiasi moky
tojus arba sendraugius. Ateitininkėms lavintis padeda seminari
jos mokytojas p. Mičiulis, kun. Butvilą, p. Barisas, kun. Tilvytis 
ir kiti. Ypač visokiais patarimais daug padeda mūsų gerasis ka
pelionas kun. Liepinis. >

Seminarijos kuopelėj yra sportininkų ir eucharistininkų (kaip 
ir kitose kuopelėse) sekcijos. Eucharistininkės veikia. Veikimą 
labai pagerino mūsų buvusios draugės A. Dulkytė, Ė. 
Žukauskaitė ir k. Savo darbštumu jos užkrėtė visas savo drauges. 
Ateitininkės supranta savo darbą ir uždavinius, ypač moka tatp 
savęs .susiklausyti. Ką viena sumanė, visos dirba, ką visos dirba,
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66 _______ Mergaičių darbai.

Visų kuopelių at-kės bendrai pasitaria rajono susirinkimuo
se, kurie esti nerečiau, kaip kas mėnuo.

Po tradicinės metinės Panevėžio Rajono at-kų šventės buvu
sios 1928 m. rudenį, at-kės nutarė suruošti šventę vienų mergai
čių, 5-rių metų atskiro veikimo minėjimą. Nutarta ir padaryta. 
Šventė suruošta 1929 m. sausio m. 27 d. Šventėje buvo išpažin
tis, atskiros pamaldos ir šv. Komunija. Buvo suruošta at kių 
rankų darbų paroda, susirinkimas ir meniškoji dalis, kur vaidin
tas veikalėlis „Patricija“, dainuota, skambinta ir plastikuota.

Šioje šventėje dalyvavo daug mums prijaučiančių svečių 
Buvo iš Kauno, Rokiškio ir paties Panevėžio. Malonūs svečiai 
netingėjo mums tarti palankių žodžių ir nurodyti mūšų tikslus, 
kelią. Ypač skatino mus p-lė stud. Matusevičiūtė, Centro atsto
vė, kalbėdama apie „Mūsų uždavinius“, veikti, krutėti ir vis ne
nuilstamai žengti priekin. Mūsų uždaviniai liko mums aiškesni. •

Po šventės mūsų draugės at kės buvo labūi gerai nusitei
kusios; visų veiduose galėjai išskaityti: „Aš nenuilstamai dirbsiu, 
sieksiu gėrio, grožio ir būsiu vis jauna“.

Korespondentė.

Atsiųsta paminėti šios knygos.

5.

Pirmas dešimtmetis. 18 poetų.
Redagavo Petras Kubilevičius. i
Įvado žodį parašė Lindas Gira.
išleido Mikas Gudaitis 1929 m.; spausdino „Varpo“ B-vė.
Ponia Bertulienė. Juozas Grušas.
„Vairo“ B-vės leidinys, 1928 m.
Venecijos pirklys, V. Shakespeare.
Vertė J. Talmantas.
„Sakalo“ B-vės leidinys, 1928 m.
Vaikų Knygelė. Vyskup. Motiejus Valančius.
Su dailininko Šimonio paveikslais.
Redagavo L. Kuodys. „Sakalo“ B-vės leidinys, 1928 m.
Vidurnakčių Baladė. Juozas Paukštelis.
„Vairo“ B-vės leidinys, 1928 m.

Redaguoja Amelija Mažylytė Karo cenzūros leista
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