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NAUJOJI VAIDILUTE
• MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ ŽURNALAS t
k *

* 1929 m. Kovo-Balandžio mėn. IX T
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■ '■Kaip liūtas galinga, Kaip aras laisva, Siela nūn laiminga, Nes Jėzum gyva.
1 ■ ■ ■Ji debesis raižoIr kelias aukštyn Kas kart prie Dievybės Artyn vis artyn.Ji Dievu kvėpuoja, Ji dega liepsna Jos širdį vylioja Giesmė dyvina.

MEILES KELIAIS
Vynmedžio šakelė.Jau žemės negirdi Skurdžiųjų aidų Jai žemei numirti Su Jėzum saldu!

Skausmuose nerimsta
Mirty išliuosuos, Kol Meilės Dievybės Paskęs spinduliuos.

TIK JAM!
J. Drungaitė.Prie mano lovos kas mielą naktį Pinasi, du angelai.Baltasis laimę žada, juodasis—sekti ju Bet aš!... kad jie žinotų!Aš prieblandos taku miglotuLyg mėnesiena tyliai slenkuKaip ta žuvėdra baltaplunksnė Mėlyną bangą skrodžia sparnu, Nardau į ugnį, į jūros dugną: Kartu ir skęstu ir degu, O rytmečio takais sugrįžus. Kvatoju ir verkiu...Aš tiktai jį, tik jį seku!,.Tik jam, tik juomi gyvenu.
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68 Celina.CELINA
‘ • r • ■ . * ♦ . ■

M. L-us.

Ir vėl tavo akys, brangioji Celina, 
Gyvenimo mano nušvinta kely...
Ir vėl jos many meilės ugnį gaivina, 
Nors tu nuo manęs taip toli, taip toli...

Praskridusias meilės baltąsias dienas 
Užmirštų,—kad supdamies žydinčiuos soduos 
Aukštybei aukojome savo dainas...

Celina! Tik tavo žvilgsniai spindulingi 
Įsmigę dar glūdi manyje giliai...
Iš tavo krūtinės aidai paslaptingi 
Man skamba ausyse, dar skamba tyliai...*DRĖGNAJAM PAVĖSY

T ' ■ »

J. Drungaitė.

Apkaustytų durų drėgnajam pavėsy 
Kaž kas atsiduso, 
Kaž kas suskambėjo, 
Lyg ašara krito.
Gegnės nebylios tyliai suvirpėjo,
Skaudžiai sulingavo retežiai:
„Išeiki, kas verki!“
Nieks neatsakė,
Nieks neišėjo.
Tik drėgnos sienos virpėjo,
Plienas kurčiai dejavo...
Ten laisvė jau netekėjo!...

&
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Pavasario lūkesčiai
. Iz. Matusevičiūtė.

Vakaras. Iš vakarų atlėkė pavasario vėjas ir daužos palan- 
gėmis. Skverbiasi per langą į vidų ir užlaidose pavasariškai 
švilpia.

Krūtinė pasiilgo pavasario. Pasiilgo žiedų, mėlynos padan
gės ir saulės spindulių. Nerimo širdis. Krūtinėj gimė ilgesys. 
Išaugo, praplėšė krūtinę, nusitęsė per tolimą erdvę į žvaigždy
nus, kur saulės amžinai liepsnoja, kur gimsta pavasaris... Vis pu
tėdrėgnas vėjas, atnešdamas širdžiai naujų godų, naujų lūkes
čių; Aš laukiau savo ilgesio, bet jis negrįžo, nuskrido per erdvę 
ieškodamas saulių ir amžino pavasario...

Aš laukiau kankinausi... Širdis nerimo blaškėsi... Naktimis 
ilgai stovėdavau prie lango ašarotomis akimis laukdama pagrjž- 
tančio savo ilgesio. Laukiau žiedų, laukiau džiaugsmo, pavasario 
laimės.

Bet jis negrįžo atgal į mano krūtinę, jaučiau tik žalią va
karų vėją, kuris atsimušė į alpstančią krūtinę, į degančius skruos
tus ir merkė pražiūrėtas akis. Sodrus žaliasis vėjas glaudėsi prie 
manęs, plėšė rūbus, draskė plaukus ir pro atvirą krūtinę brovėsi 
į slapčiausią širdies gilumą. Jis man atnešė žieduotą žalią pava
sario viltį ir tylų, kuklų lūkestį.

Per visą dieną nerimo širdis. Ilgėjaus vakaro, jo kerėjančių 
paslapčių. Kuklusis lūkestis išaugo į nenumaldomą laimės geis
mą. Krūtinė alpo be žiedų... Ji troško pavasario gyvybės... Išėjau 
iš namų ieškoti žaliojo vėjo ir pasitikti pavasarį. Bet kalnuos ra
dau sniegą ir nuogas medžių šakas. Sugelta širdimi namo par
grįžau, užvėriau duris, ir sielą prislėgė beviltiškas nusiminimas.

Vieną rytą išėjau iš namų ieškoti savo pirmojo ilgesio... 
Žemė žydėjo pavasariu ir skendo spinduliuos. Lankoj aš sutikau 
žieduotą ilgesį. Jis parnešė nuo saulės gyvybės ir žiedų...

Ir vėl aš džiaugiausi ir švenčiau savo laimės šventę. Jo 
akių spinduliai įsiskverbė į mano krūtinę, į slapčiausius jos kam
pelius. Jos degino mane ir gėrė mano gyvybės sultis. Norėjau 
aš nuo jų pabėgti, bet jos mane užbūrė... Paskendau užburtoj 
jų bedugnėj... Man trūksta jėgų ir nerandu kelio iš jos išeiti.

Prislėgė mane laimė. '
Vakaras. Pro atvirą langą veržias alyvų kvapas. Rausvų 

alyvų kvapas svaigina.., Įsiskverbė žalias sodrus vėjas, suaudri
no krūtinę... Jis šnibžda man į ausį, kad už lango žydi rausvos 
alyvos...

Žaliasis vėjas degina, plėšo krūtinę, džiovina drėgnas lū
pas, draiko plaukus. •— Ištiesiau rankas į nakties šiltą tamsą...

Naktis už lango slėpė žiedus, o sūkuringas vėjas degino 
krūtinę...

5



70 Pavasario lūkesčiai.

Vidunakty pažadino mane ilgesio akys. Jos žiurėjo tiesiai 
į mane kiaurai peržvelgdamos širdį... didelės tamsios ilgesio akys..,-—,

Jos išmetinėjo-man. Mačiau kaip dvi didelės akys prisipildė 
skausmo, kaip jų gilumą užtemdė spindinti ašara...

Gyvenau jo-skausmų.”
Aš negaliu pamiršti ilgesio akių. Jos savo paslaptim vilioja 

mane į erdves, į kabių viršūnes, į amžiną pavasarį... Jose užkeik
ta mano buities laimė ir prasmė. Jei jos mane apleistų, nusimi
nimas mirtinai užnuodytų man širdį. Bet kartu aš negaliu pa
miršti nakties tylos, žvaigždėto dangaus ir alyvų kvapo... —

Skausmas plėšė krūtinę ir drėko akys... troškau laimės..,
O pavasario vėjas man šnibždėjo apie naujus lūkesčius, apie 

naujus burtus: . V .'j?
Bet manęs nemasino žieduotos viltys, aš pažipau ilgesio pas-

Troškimas Dievą pažinti ir mylėti.
— Šventas Augustinas. *

■ « \ ‘

1. Geidžiu pažinti Tave, Viešpatie, Tu mano širdies žinove. 
O kad Tave pažinčiau, Tu mano sielos jėga! Pasirodyk man, 
Viešpatie, Tu mano ramintojau. Aš noriu Tave matyti, Tu mano 
akių šviesa. Ateik mano dvasios džiaugsme; leisk man Tave ma
tyti, Tu mario širdies linksmybe; įkvėpk man meilės Tave mylėti, 
Tu mano sielos gyvenime! Pasirodyk man Viešpatie, Tavyje ma
no didžiausias smagumas, Tavyje mano malonus poilsis; Viešpa
tie, mano Dieve, Tavyje mano gyvenimas, Tavyje visa mano sie
los garbė. O kad aš tave rasčiau, Tu mano širdies troškime! O 
kad aš galėčiau su Tavim būti, Tu mano sielos Mylimasis! 
O, dangaus Sužadėtini, leisk prisiglausti prie Tavo tėviškos 
širdies. Tavo šventumo prieglobsty mano visa būtybė, iš’ oro ir 
iš vidaus, patiria aukščiausio džiaugsmo virpėjimus. Buk su ma
nim, Viešpatie, Tu mano amžinoji Laimė; leisk man Tavim džiaug
tis visa mano širdies galybe, Tu mano laimingasai, šventas gy
venime, Tu mano sielos didžiausias malonume. „Aš Tave myliu, 
Viešpatie, mano galybe; Viešpats yra mano parama, mano ap
sauga ir mano išvaduotojas (Psl. 17). Leisk man Tave mylėti, 
mano Dięve, Tu mano globėjas, mano apsaugos nebeišgriauna- 
masai bbkšte^fri mano šviesi maloni viltis visuose mano nuliū
dimuose. Lėisk man susivienyti su Tavim, vienintele Gėrybe, be 
kurios nieko nėra gera. Būki, Viešpatie, mano kilniausias džiaugs
mas, mano geriausias iš visų gėrybių, Tu, be kurio joks daiktas 
nėra kilnus! Savo žodžiu, kuris yra labiau pervedąs už kiekvie 
ną dviašmenį kardą, atidaryk mano ausis iki galutinių jų gelmių,

’ * Soliloquia c. I.
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kad jos išgirstų Tavo balsą. Viešpatie, te griausmu sugaudžia 
nuo aukštybių Tavo tvirtas, galingas balsas: teūžia jūrės visu 
savo vandens pilnumu ir tesudreba žemė ir vi sa tai, kas jo
je yni. . v .

2. Tu nebeįmanomoji Šviesa, apšviesk mano akis Savo švie
sos spinduliais, tarsi žaibo kibirkštimis, pėrskrosk jas ir iš sklai
dyk jų žvilgį, o jos daugiau nematys niekingumo. Padidink savo 
ugnies žaibus ir jų šviesa nustelbk mano akis: tepasirodo—joms 
vandenų šaltiniai ir tepasireiškia žemės pagrindai (Psl. 17). O 
nematomoji Šviesa, suteik man regėjimo galią Tave, matyti! Dan
gaus Tėve, nuo Tavęs skleidžiasi amžinas dieviškumo dvelkimas, 
sukurk manyje naują kvapą: teseka jis paskui Tave ir tėkrypsta į 
Tavo yiršgamtiškų dvelkimų kvapą, jkilnink mano skonį ir suteik 
jam galios, kad jis galėtų ragauti, kad jis pažintų ir skirtų, kaip 
didis ir neišsemiamas yra, Viešpatie, Tavo saldumo gausumas, 
kurį Tu surengei visiems tiems, kurie yra kupini Tavo meilės. 
Suteik man širdį, kuri dėl Tavęs plaktų, suteik sielą, kuri Tave 
mylėtų, įkvėpk man dvasią, kuri į Tave būtų visuomet palinkus, 
įkvėpk nuovoką, kuri suvoktų Tavo paslaptis, suteik man protą, 
kuris į Tave, Viešpatie, į Tavo malonų prielankumą, butų neati
traukiamai tvirtai įkibęs. Išmintingoji meilė tegu myli Tave_vi
suomet! O gyvenime, kurio garbei gyvena visos gyvosios būty
bės! Gyvenime, Tavo dėka aš gyvenu, Tu, Viešpatie, esi mano 
gyvenimas; juo aš gyvenu, bė jo aš mirštu; Tu esi gyvenimas, 
kuris mane prikelia ir neša aukštyn, be jo aš puolu, nykstu ir žuvu.

T u esi gyvenimas, kuriuo gyvendamas džiaugte džiaugiuosi; 
jam manyje užgesus, mane smaugte smaugia tamsus, juodas nu
liūdimas. Malonūs, riieilus ir visuomet minėtinas Gyvenime, Tu 
gyvenimo šaltiniu sakyk kur esi? Kur Tave rasiu, kad sau mirčiau, 
o Tau imčiau gyventi ir Tavyje egzistuoti? Ateik įr gyvenk ma
no sieloje, mano širdyje, kalbėk mano lupomis ir leisk išgirsti 
mano ausims Tavo balsą, būki man artimas pagalboje. Ateik, 
Viešpatie, nes aš meilės ugnimi liepsnoju, nes aš bė Tavęs mirš
tu; tuo tarpu užtenka viena mintim pakilti į Tave, kad bučiau 
prižadintas gyvenimam Tavo dvelkimas, Viešpatie, atgaivina ma
no jėgas, 1 avęs atsiminimas suminkštiną mano troškulį; tačiau 
tuomet tik būsiu sotus, kai man pasireikš Tavo garbė, Tu mano 
sielos gyvenime. Mano širdis Tavęs trokšta ir alpsta Tave atsimi
nus, mano brangus Viešpatie. Kada įeisiu į Tavo karalystę 
matysiu Tavo veidą, Tu mano džiaugsme?

3. Dėl ko laikai nukreipęs savo veidą nuo manęs, Tu ma
no vieninteli džiaugsme, kuriuo džiaugiuos? Kur esi pasislėpęs, 
Viešpatie, T u gražumo idealas, kurio ištroškęs laukiu? Tavo dvel
kimu aš kvėpuoju, gyvenu ir džiaugiuosi; tačiau Tavęs nematau. 
Aš girdžiu Tavo balsą: n Kol žmogus ^nenumirs, nematys manęsu 
(Ex. 33). Tad leisk, Viešpatie, man numirti, kad galėčiau Tave 
matyti; leisk man Tave matyti, kad čia numirčiau. Nenoriu gy
venti, noriu mirti; „as geidžiu būti sunaikintas, kad galėčiau būti 
päs Kristų“ (Philipp. 1). Aš trokštu mirti, kad Kristų matyčiau;
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atsisakau “gyventi tam, kad su Kristum gyvenčiau. O Viešpatie 
Jėzau, imk mano dvasią; Tu mano gyvenime, priimk mano sielą, 
Tu mano džiaugsme, kelk mano širdį aukštyn; Tu mano saldus 
išganingas maistas, stiprink mane; Tu Viešpatie, mano vadove, 
vesk mane ir viešpatauk mano valiai! Tu mano akių Šviesa, ap
šviesk mane: Tu gražiausioji žavinanti Melodija, nustatyk visas 
mano gyvenimo stygas, kad jos sutartinai skambėtų; Tu šventa
sai dangaus dvelkime gaivink visad mane! Dievo Žodi, atnaujink 
ir stiprink mane! Tavyje, Viešpatie, mano garbė: džiugink Savo 
tarno, sielą. Įženk į šią sielą, mano tikrasai džiaugsme, kad ji 
Tavyje visuomet džiaugtųs; įženk į mano sielą, Tu aukščiausioji 
saldybe, kad ji gėrėtųsi tuo, kas tikrai yra saldu; Amžinoji švie
sa apsupk ją savo spinduliais, kad ji Tave pažintų, suprastų ir 
mylėtų. Nes jeigu ji Tavęs nemyli, Viešpatie, taip kaip reikėtų 
mylėti, tai tik dėl to, kad ji Tavęs nepažįsta; ir dėl to nepažį
sta, kad ji Tavęs nesupranta, ir todėl nesupranta, kad ji Tavo 
šviesos nepriima: šviesa švietė tamsybėse, o tamsybės jos nepriėmė.

4. Mano proto šviesa, o Šviečianti tiesa, o skaistus spindė
jimas, kuris apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į šį pasaulį (at
einantį, bet jo nemylintį, nes kas myli pasaulį, tas yra laikomas 
Dievo priešu), išsklaidyk tamsybes susitelkusias mano dvasios 
bedugnėje ir tegu nušvinta mano sielos padangė,, kad ji supra 
sdama Tave matytų, suvokdama Tave pažintų, pažindama Tave 
mylėtų. Nes kas Tave pažįsta, Viešpatie, Kas Taye myli, tasai 
save užmiršta J r Tave myli daugiau negu save; jis save^ palieka 
ir eina pas Tave džiaugtis Tavimi. Viešpatie, jeigu aš Tavęs 
taip nemyliu, kaip turiu mylėti, tai tik dėl to, kad aš Tavęs 
dar nepažįstu; ir kadangi Tave mažai pažįstu, tai ir mano meilė 
kuria Tave myliu, yra silpna: ir kadangi Tave nepilnai myliu, ta 
mažai Tavimi ir džiaugiuoši. Deją, išorės pagundų ,suviliotas aš 
atsitolinu nuo Tavęs, Tu tikrasai- mano išvidinio sielos gyveni
mo džiaugsme; nors ir žinau, kad Tu man tik vienas esi reika
lingas ir būtinas, tačiau aš svajoju sudaryti neleistinus, nuodė
mingus ryšius su pažeminančiais iŠorės pasaulio niekingumais^. 
Deja, man gyvam vargo skurdui, štai į pasaulio menkniekius aš 
įtempiau mano širdį, kurią privalėjau Tau paaukoti su visa jos 
meile ir visais jos palinkimais; mylėdamas niekingumą aš likau 
niekingas. Kad aš Tavyje, Viešpatie, nerandu sau džiaugsmo ir 
prie Tavęs visa savo meile neprisirišu, tai tik dėl to taip atsi
tinka, kad aš esu išorėje iššiblaškęs, Tu gi mėgsti būti musų 
sielos gelmėje; kad mano smagumai eina iš kūno geismų, o Tavo 
smagumai kyla iš dvasinio kilnumo, ir, pagaliau, kad. mano 
dvasia blaškosi nykstančiuose šio pasaulio dalykuose, apie ku
riuos mano mintys spiečiasi ir visa kalba sukasi; bet Tu, mano 
Viešpatie, gyveni amžinuose, pasauliuos, Tu esi pati amžinybė. 
Tu viešpatąuji danguje, o aš šliaužioju žeme; Tu mėgsti auk
štybes, o aš puolu žemyn į bedugnes; Tu myli dangaus daly 
kus, o aš esu atsidavęs šio pasaulio reikalams. Ir kada šie 
taip priešingi troškimai galės sutapti?

Sulietuvino O. VUtiietė,
\ . •
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Prostitucija kaipo socialė blogybė, 
ir kaip su ja kovoti

Dr. P. Kalvaitytė.

Kad tinkamai būtų sutvarkomas visuomenės gyvenimas, 
negana yra žinoti tai, kas yra naudinga tai ar kitai asmenų gru- 
pei.Vien tiktai naudingų daiktų žinojimas, ir tvarkymas vien pagal 
tas žinias visuomenės gyvenimo, nėra užtektinas, kad butų ap
sisaugoma tų ar kitų nelaimių. Nelaimių galima išvengti tiktai 
gerai susipažinus su jų kilme ir priežastimis. Taip tariant, norint 
išvengti nelaimių, reikia atrasti jų šaltinį ir padaryti jį visuomenei 
nežalingą. •

Viena iš didžiausių visuomenės nelaimių yra prostitucija. 
Ši blogybė, kaip teisingai yra pasakęs Dr. Epšteinas 1), yra seno
vės liekaną ir vaisius nepakankamo išsilaisvinimo žmonijos iš 
vergijos ir nelygybės. Jau šia prasme ji yra itin žalinga visuome
nei. Jeigu vergijos laikais viskas buvo gera, kas buvo pono leis
ta2), jeigu tada buvo laikoma „dora ir teisinga" vyrams apim
tiems gyvuliškų geidulių eiti jų tenkinti pas prostitutes, kad 
neapsunkintų savo žmonų ir dukterų, kaip kad išsireiškęs romė
nas Kato2), tai mūsų laikais prostitucija šia prasme ne tik kad 
negali būti pateisinta, bet turi būti smerkiama. Viršui paminėto
sios nuomonės plaukė iš vergijos principų ir buvo tais princi
pais remiamos. Musų laikais, kada vergija, teisingai yra pripa
žinta netikusia visuomenės santvarkos forma, prostitucija, kai
po vergijos ir nelygybės vaisius, yra stačiai priešinga visuome
nės santvarkos pagrindiniams dėsniams. Ir tai turi giliai neigiamos 
praktiškos reikšmės. Stipri visuomenė gali būti, iš tikrųjų, tiktai 
susitvarkiusi asmens laisvės ir lygybės principais, nes tiktai lais
vi asmenys gali būti geri pilietiškai susipratę visuomenės nariai. 
Vergas negali būti naudingas pilietis, nes vergas negali nei my
lėti nei gerbti, o gali tiktai bijoti ir neapkęsti. Visai tad nenosta- 
bu, kad mūsų dienų „baltosios" vergės, f. y. prostitutės, neturi 
piletinio susipratimo. Ryškiausiu pavyzdžiu jų pilietinio susiprati
mo stokos yra tai, kad jos užkrėstos lyties ligomis, netik kad 
nesistengia, bet dažnai dar vengia gydytis4), nors ir žinotų, jog 
gali užkrėsti savo lankytojus ir tuo padaryti juos nelaimingus.

■ , I I, , ■ 1,1 !■■.»!■« . ,1, \ .

i) Dr. Epšteinas, Veneros ligų šaltiniai „Liet. "Abol." N. 4.
L>) Dr. Epsteinas, ten pat.
3) Cituota pagal Dr. Epšteinas „Liet. Aböl“. N, 4.
4) Pagal Dr. Epšteiną vengia gydytis iki 50% prostitučių. „Liė. 

Aidi.« 4 Nr.
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Teisės atžvilgiu toleruojamoji prostitucija ne tik kad negali 
būti pateisinta, o yra didžiausias prasižengimas ir kas nėra pa
grįsta teisingumo principais, tai yra žalinga.’ Mūsų laikų visuo
menės sutvarkymo principais, vi si piliečiai yra lygūs prieš įsta
tymą. Tuo tarpu prostitucijos tvarkymo dėsniais, tam tikra pi
liečių grupė yra iš tų taisyklių išskiriama. Iš moterų vadinamųjų 
prostitutėmis yra atimamas pasas ir tuo pačiu laisvų piliečių 
teisės, ir jos yra verčiamos gyventi laikantis tam tikrų, tik joms 
taikomų, dėsnių. Tiesa, tai yra taikoma po skraiste apsaugoti 
antrąją dalyvaujančią ištvirkavime pusę, t. y. vyrus, nuo užsikrė
timo lyties ligomis. Nors, kaip yra parodžiusi tos pačios pro
stitucijos praktika, ta antroji pusė nė kiek nesivaržo užkrėsti ly
ties ligomis prostitutes (o atsitiktinai ir kitas moteris), tačiau 
jiems nėra taikoma jokių išimties taisyklių. Jie yra atsakomingi 
tik prieš teismą. Reikia manyti, jog dėl tam tikrų priežasčių ir 
atsakomybė praktikoje pasilieka fikcija.

Taigi visas sunkumas toleruojamosios prostitucijos gula tik 
ant moterų pečių. Tik iš moterų yra atimama laisvų piliečių 
teisė, nors ištvirkauja ir antroji pusė. Tik moterų sveikata yra 
priverstinai tikrinama, nors jas užkrėsti lyties ligomis antroji 
pusė daugumoje atsitikimų, rodosi, visai nesivaržo.

Prostitucijai tvarkyti taisyklės, tam tikrame laipsny, galima 
sakyti, liečia kiekvieną moterį, nes einant laikinųjų taisyklių § 3 
punktu b kiekvienos įskųstos moters sveikata gali būti priver
stinai tikrinama sveikatos apsaugos komiteto nuožiūra 5), ir jo 
paties nuožiūra gali būti įrašyta į prostitučių skaičių. Tiesa, 
1922 m. buvo įnešta pataisa, jog tokie priverstini sveikatos tikrini
mai (o lygiai ir įrašymas į prostitučių skaičių) gali būti daromi 
tik teismo parėdymu6), bet gyvenimo praktika yra parodžiusi, jog 
šios pataisos nevisada žiūrima. Manau daugelis gerai dar atsi
mena liūdną Kėdainių įvykį, kur 1925 metų pavasarį vieno va
karėlio metu policijos nuožiūra buvo priverstinai patikrinta svei
kata visos moteriškosios besilinksminančios jaunuomenės pu
sės. Vyriškoji buvo palikta laisva.

Panašūs įvykiai, be abejojimo, yra visuomenės pažiūrų į 
atskirų lyčių dorovingumo saugojimą vaisius. Moteris prasižen 
gusi prieš dorovę, ar tokiame prasižengime tik įtariama, yra 
smerkiama, taip tariant, visų ^pirštais badoma", tuo tarpu, kad 
vyrai panašiais pasielgimais, už kokius yra smerkiamos moterys, 
nesidrovi pasigirti, o dažnai net ir pasididžiuoti ir, kas blogiau
sia, dažnai patraukti į ištvirkimą ir moteris.

Čia mes priėjome dvejopą moralės klausimą, kurio dėka 
prostitucija tik ir gali būti mūsų laikais kenčiama. Bet, ką duoda 
ši dvejopa moralė visuomenei? Ji Skaudžiai užgauna ir žemina 
moteris ir palaiko prostitucijos instituciją. Ji nuima vyrams atsa
komybę dėl lytinių ištvirkavimų išdavų, o tai, ypač silpnesnės

6) Žiur. Laikin. prostitucijos reglamentaė. taisyklės „Medic." 1928 m. 
88 pusi.

Sanitarijos reikalai „Medic." 1922 rh. 519 pusi.
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valios vyrams, sudaro didelę pagundą ištvirkauti. Todėl, teisingai 
’ sako abolicionistai, jog tokia dvejopa moralė yra didžiausias ir 

beveik vienintelis ištvirkavimo ir prostitucijos šaltinis 7), nešąs 
pražūtingų nuodų žmonijai.

Prostitucijos institucija pagrįsta dvejopos moralės pagrin
dais, kaipo viešai žinoma ir kenčiama ištvirkavimo įstaiga, iš tik
rųjų, gali būti pavadinta ištvirkavimo mokykla. Tokia vieša higie
nos globoje laikoma institucija gali sugundyti ir, nėra abejojimo, 
jog dažnai sugundo ne vieną nepatyrusį jaunuolį į lengvą ir 
neatsakomingą lyties geidulių tenkinimą, o toks lengvas nesusi
jęs su atsakomybės jausmu lyties geidulių tenkinimas silpnina 
žmogaus valią ir kartu su tuorhi pajėgumą atsispirti bet kuriems 
geiduliams. įpratę ištvirkauti žmonės darosi savo geidulių vergais 
ir, nebegalėdami jiems atsispirti, nugrimsta ne tik į ištvirkavimo, 
o dažnai ir į girtavimo purvyną ir į kitus prasikaltimus, 
užmušimus ir vagystę. Tokie moraliai puolę asmenys yra visuo
menei labai žalingi. Jie dažnai pridaro visuomenei įvairių nesma
gumų, be to, visuomenė dažnai turi tokius žmones išlaikyti, nes 
jie patys nebepajėgia užsiimti naudingu darbu, kad užsidirbtų 
sau duonos, arba yra dedami į kalėjimą kaipo prasikaltėliai. Paga
liau, jie savo blogų pavyzdžiu, lyg kokia limpamąja liga, užkrečia 
kitus asmenis.

Įgudę jaunystėje ištvirkauti jaunuoliai, jeigu, gerai susidė- 
jusiomis aplinkybėmis, ir nepasineria į prasikaltimų bedugnę, vis 
tik pasilieka nesusivąldą ir tolimesniame gyvenime. Tokie nesu- 
sivaldą vyrai, kaip tenka girdėti, dažnai nesiliauja ištvirkavę ir 
vedę. Tai yra, viena, didžiausias išniekinimas moterystės Sakra
mento ir žmonos, iš kurios kiekvienas vyras paprastai reikalauja 
tyrybės, kaip yra sakoma „gero vardo“; tai veda dažnai prie ųe- 
sutikimų šeimose, nelaimingų moterysčių ir persiskyrimų; antra, 
tokie ištvirkaują vyrai dažnai užkrečia savo šeimas užkrečiamo
mis lyties ligomis ir kitomis.

1 Lyties ligos, kaip tai yra parodęs mokslas ir patyrimas, ypa
čiai plečiasi per lytinius santykius, t. y. tais atsitikimais, kada 
įpratę lengvai tenkinti lytinius geidulius žmonės, santykiuoja su 
bet kuo. Tokie žmonės greitai užsikrečia nuo kitų, o pa
tys užsikrėtę ir kitus užkrečia. Šie užkrėtimai ir užsikrėtimai gali, 
santykiaujant su daugeliu asmenų, įvykti ir be piktos valios šiuo 
atžvilgiu, nes dažnai tokie žmonės gali net nežinoti, jog jie yra 
užsikrėtę. Bet ir žinodami, jog serga, tokie nesusivąldą žmonės 
dažniausiai nežiūri to susirgimo ir santykiuoja toliau su kuomi 
pakliuvę, žinoma, užkrėsdami kitus asmenis. Dėl šių priežasčių, 
prostitucija, kaipo vieša ir laisva lyties geidulių tenkinimo įstaiga, 
yra didžiausias lyties ligų plitimo šaltinis.

Pačios prostitutės duoda didžiausią nuošimtį sergančiųjų 
lyties ligomis. Prof. Blaschko daviniais8) Berlyne 3O°/o sergančių 
šiomis ligomis sudaro prostitutės. Pradedančios prostitutės, reikia

’) Taith reporfof the Asociation for Moral and Social Hygiene puslap 12.
8) Cituota pagal dr.Epšteiną „Veneros ligų šaltiniai • „Liet-abol“. Nr. 4.
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manyti, su mažomis išimtimis, yra sveikos, nes nesveikoms nėra 
leidžiama ir prostitucija užsiiminėti. Bet jos greitai yra užkrečia
mos laukiančių jas vyrų ir tampa pačios lyties ligų nešiotojos

Lyties ligos tiekia žmonijai daugybę nelaimių. Tiesa, jos yra 
išgydomos, bet dažnai palieka sirgusiojo asmens organizme ne
išdildomų pėdsakų, o ypač jeigu jos yra negydomos, arba ne
pakankamai gydomos. Sifilis, pavyzdžiui, pasižymi įvairiais odos 
išbėrimais iki didelių sunkiai gyjančių opų. Tokios opos atsiran
da ir kitose vietose, k. a., burnos gleivinėje, nosyje, kauluose ir 
vidaus organuose. Opos atsiradusios veido srityje stipriarsubiauroja 
žmogaus išvaizdą, atsiradusios vidaus organuose gali privesti žmogų 
prie luošumo ir prie mirties. Be to, ir gerai gydomas sifilis duo
da palyginti dažnai smagenų susirgimą ir, tuomi pačiu, veda 
žmones prie paraližų ir beprotybės.

Si liga turi didelės neigiamos įtakos į žmonių prieauglių, 
nes ji yra viena dažniausių persileidįmo priežasčių ir duodą di
delį naujagimių 'mirtingumo skaičių. Fournier ir Blaschko davi
niais9), procentas negyvai gimusių ir vaikų mirtingumo pirmais 
po gimimo metais siekia:

tik tėvui sergant 28 % 
tik motinai sergant 60 „ 
sergant abiem tėvam 68,5 „

Be to, Cassel’io10) daviniais sifilis duoda iki 2,3 % nevaisin
gumų.

Kita lyties liga gonorrhpe duoda žymiai didesnį nevaisin
gumų skaičių, negu sifilis. Šefero daviniais, kaip yra pranešęs 
prieš keletą metų dr. Fuksas11), 71 proc. moterų nevaisingumo 
atsitikimų ir 80 proc. vyrų —- yra šios ligos išdava. $i liga taip 
pat duoda didelį aklumų skaičių, nes gonorrhoeš antkryčiui akys 
yra labai jautrios, o sergą šia ilga žmonės, ir besisaugodami, ne
tyčia gali antkrytį pernešti nuo lyties organų į akis.

Lyties ligų skaičius Lietuvoje yra nemažas ir vis dar auga. 
Sveikatos Departamento sanitarijos skyriaus daviniais12) buvo nau
jų susirgimų įregistruota:

1920 met. 2065 jų tarpe sifilio 1100
1921 B 1550 „ „ 775
1922 „ < 913 „ „ 481
1923 n 1059 „ „ 520
1924 „ 1554 „ ,, 745
1925 „ 1500 „ r 678
1926 „ 2033 9 „ 973
1927 „ 2459 „ / 1291
1928 „ 4002 „ „ 2173.

°) Cituota pagal dr. Epšteiną „Be kaltės kalti“, „Liet, abol.“, 3 Nr,, ir 
dr. Fuksą „Veneros ligų reikšmė visuomenei“, „Nėdie“, 1921 met., pusk 311.

Io) Cituota pagal dr. Epšteiną]„Be kaitės kalti“ „Liet, abol.“ 3 Nr.
n) Dr. Fuksas „Veneros ligų reikšmė visuomenei“, „Nedie“, 1921 m. 

311 pusi.
12) „Medicina“, 1920—28 met., ,,Sveikatos reikalas“.
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susirgimų buvo, daug mažiau, negu lyties ligųr o juk _džiova yra 
labai išsiplatinusi liga. Pav., 1927 metais džiovos įregistruota 
2219 atsitikimų, lyties ligų 2459 .1928 met. džiovos įregistruo- 
toš 1402: atsitik.' lyties-ligų 4002.

Be abejojimo, tie skaičiai yra toli gražu nepilni ir, todėl, ne
gali būti laikomi absolučiu rodikliu. Bet, turint galvoj, jog su 
lyties ligomis, kurios musų laikais yra, vis dėlto, susijusios su _ 
tam tikru gėdos jausmu, dauguma žmonių slepiasi, o su džiova 
nesislepia, reikia manyti, jog gavus ir absolutų skaičių, lyties 
ligų skaičius vis tik perviršytų džiovos atsitikimų skaičių.

Gydymas lyties ligų yra sunki našta visuomenei. Lyties li
gos, kad patrauktų sergančius jomis prie gydymosi ir tuomi su
mažintų jų plitimo pavojų, yra ir turi būti gydomos nemokamai. 
Taigi, visas gydymo išlaidas neša ne sergą, o visuomenė ant 
savo pečių. Vidutiniai skaitant gydymas vieno sergančio lyties 
liga asmens kainuoja 150 litų. Sakysim, kad visi seniau sergan
tieji jau buvo išgydyti ir kad 1928 met. reikėjo gydyti tik nau
jai susirgusius, ir tada per visus metus susidaro mažiausia 4002 
XI 50=600300 litų. Be abejojimo, tai yra tolL gražu ne visos iš
laidos, kurios yra išleidžiamos sergantiems šiomis ligomis žmo
nėms gydyti. Vieno gydytojo apskaičiavimu, vien Kauno miesto 
prostitučių gydymas 13) valstybei atsieina 80.000 litų met

Per prostituciją platinasi ne tik lyties, bet ir kitos užkrečia
mos ligos ir jų tarpe džiova. Džiova, vkaip parodė Samson,u) 
yra labai išsiplatinusi prostitučių tarpe. Šia liga serga iki 26,2°^ 
prostitučių, ir daugiausia jaunosios, būtent, tarp 20—30 metų. Si 
liga, to paties autoriaus daviniais, daugumoje atsitikimų nė^ kiek 
nekliudo prostitutėms priiminėti klientus, nes, ir atvirai džiovai 
esant, ne taip greit nukenčia sergančiųjų savijauta ir išvaizda, 
kad sudarytų kurių nors kliūčių lytiniams santykiams. O užsik- 
krėtimo pavojus sveikiesiems, turint artimų santykių su džiovi
ninkais, visada yra didėlis.

Čia mes trumpai išnagrinėjome daugelį blogybių, kylančių 
iŠ prostitucijos, ir turėjome progos įsitikrinti jog ji tiekia visuo
menei labui daug žalos. Bet, jeigu mes valandėlei leistume, jog 
prostitucija nėra nei žalinga, nei naudinga, tai ir taip turėtume 
pripažinti ją esant sunkia visuomenės našta. Tai yra žmonės, ne
dirbą naudingo darbo, neužsidirbą išlaikymo; juos turi išlaikyti 
visuomenė. Kiek yra tų dykaduonių prostitučių Lietuvoje sun
ku pasakyti, nes, šalia registruotųjų, yra dar daugelis neregist
ruotų; 1924 met. registruotųjų prostitučių buvo Lietuvoje v617 
Poros Brigados daviniais, kaip rašo gydytojas „Lietuv. Zin.“ 
30/2932 N r., kasmet yra įregistruojama iki 150 naujų. Taigi,’da-

i
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bar jų skaičius turi siekti bent 1200. Kiekvieno žmogaus išlai 
dos įkainuojant 5 lit. dienai, įskaitant maistą butą, ir apdarą ne 
mažiau ir išeina,—vien registruotųjų prostitučių išlaikymas dienai 
kainos 1200 X5 =* 6000 litų, metams 6000 X 365 =-2190000 
litų. Jeigu neregistruotų daleisime esant tiek pat kaip ir regist
ruotų, nors jų skaičius manoma, yra žymiai didesnis, tai tada 
prostitučių išlaikymas visuomenei kainuoja 2100000 X2-= 4380000 
litų metams. Jeigu prie šių skaičių pridėsime prostitučių ir daly
vaujančių prostitucijoje asmenų lyties ligų gydymą, jeigu sus- 
skaitytume visus nuostolius kylančius iš moralio puolimo, parei
nančio iš prostitucijos, tai ši suma, gal būt, dvigubai padidėtų. 
Taigi, prostitucijos išlaikymas ir jos išlaidų apmokėjimas yisuo- 
menei yra sutiki našta, ir didelis ekonominis nuostolis.

Suvedę viską, kas buvo pasakytą, į krūvą, mes turėsime 
pripažinti prostituciją esant didžiausia visuomenės gyvenimo blo
gybe. Mes matėme, jog ji, kaipo vergijos ir nelygybės liekana, 
silpnina valstybę, sudarydama pilietiškai nesusipratusių asmenų 
grupę ir tokį pilietinį nesusipratimą skleisdama aplink. Mes 
matėme, jog ji, palaikoma neteisybės ir dvejopos moralės pa
grindais, yra moralio sumenkėjimo priežastis ir ištvirkavimo 
plitimo šaltinis. Pagaliau, mes matėme, kokia sunkia našta ji 
gula ant visuomenės pečių, kaipo dykaduonių instancijai ir kaipo 
lyties ir kitų užkrečiamųjų ligų plitimo šaltinis.

Prostitucija skaudžiai užgauna pilietiškus moters jausmus, 
tačiau mūsų moterys kantriai kenčia tą pažeminimą. Kantrybė, 
tiesa, geras daiktas ir kenčią dėl teisybės yra palaimintais pava
dinti. Bet šiuo atvejų kenčiama ne dėl teisybės ir ne var 
dan teisybės, o kenčiamą dėl ekzistavimo didžiausios visuo
menės blogybės, gresiančios pražūtimi mūsų artimiesiems ir 
dažnai suviliojančios juos į tą pražūtį. Ar nevertėtų tad mo
terims sukrusti, kad tos blogybės nusikračius. Tik darbas pa
dėtas kovai su prostitucija gali būti pavadintas palaimintu, o ne 
jos kentimas ir ne kentėjimai dėl jos.

■ • M.

Senai jau prostitucija yra, pripažinta visuomenės blogybe ir 
todėl senai kovojama su ja. Ta kova ypač buvo griežtą ir žiau
ri viduramžiais, o ypač Austrijoje Marijos Terezijoš laikais. Te
nai prostitutės buvo žiauriai rykštėmis plakamos, išniekinamos 
ir rišamos prie gėdos stulpo viešai pajuokti. Griežtai kovo
jęs ir Liudvikas šventasis15), Bet jų kovos liko bergždžios. 
Kitaip ir negalėjo būti. Kankinimai vienos ištvirkaujančios pu
sės negali būti sėkmingi. Ir bendrai šiuo atžvilgiu vargu ką 
gali kūno kankinimai padėti.

Nepasisekus žiauriais kankinimais išnaikinti prostitucijos, 
daugelis priėjo išvadų, jog kova su prostitucija neturi prasmės,

15) Karuža: Prostitucija ir Sifilis ir kova su jais. „Medicina“ 1920 met. 
8 Nr. . .

t
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jog prostitucija yra neišnaikinama ir, jog todėl reikia tik steng
tis padaryti ja nežalingą. Bet nežalinga norėtų padaryti ją tiktai 
užkrečiamųjų lyties ligų atžvilgiu. Šia prasme ir buvo įvesta reg- 
lametacija.Betar sanitarinė prostitucija Šiuo atžvilgiu atsiekė savo 
tikslo? Atsakymas čia gali būti tiktai neigiamas. Ir geriausiai ap
žiūrint žmogaus sveikatą lyties ligų atžvilgiu susirgimo pradžio
je negali būti pastebėta, nes ligos apraiškos pasirodo tik ke
letui dienų po užsikrėtimo praslinkus, o kitus Užkrėsti sergan
tieji gali dar ir nepasirodžius ligos apraškoms. Bet, jeigu ir ga
lima butų ligą, tuojau užsikrėtus ja, pažinti, ir tada dabartinė sa
nitarinė prostitučių kontrolė neturėtų prasmės. Prostitu čių svei - 
kata yra tikrinama kartą, retai kur 2 kartu, savaitėj. Juk tuoj po 
apžiūrėjimo prostitutė gali būti užkrėsta savo lankytojo ir pas
kui 3 dienų metu, ar net ir Savaitės, priiminėdama klientus vi
sus juos gali apkrėsti, o vidutiniškai imant yra laikoma, jog kiek
viena prostitutė priima į dieną apie 10 vyrų.

Sanitarinė prostitučių kontrolė ir lyties ligų plitimo atžvil
giu turi tiktai neigiamos reikšmės. Toji neigiamoji reikšmė yra 
ta, jog sanitarinė kontrolė atsako už prostitučių sveikatą ir tuo 
būdu lyg ir pasiūlo vyrams sveikas ištvirkavimo dalyves, o tai 
kaip aukščiau matėme yra tiktai apgaulė.

Taigi, net šia prasme reglamentacija negali būti pateisinta, 
ir turėtų būti smerkiama dėl tų pasiūlymų, kurių negali ištęsėti.

Kad prostitučių rėglamentacija nesumažina lyties ligų, vaiz- 
( džiai įrodo. anglų armijos statistikos daviniai17). Prieš įvedant reg

lamentaciją Anglijoje 1863 met. užsikrėtimų lyties ligomis ang
lų armijoje buvo 261 atsitikimų tūkstančiui kareivių. Panaikinant 
reglamantaciją 1885 metais užsikrėtimų lyties ligomis buvo 275 
atsitikimų tūkstančiui. Po tų metų, t. y panaikinus reglėmanta- 
ciją, užsikrėtimų lyties ligomis skaičius palengva pradėjo eiti ma 
žyn ir 1921 met. davė tik 40 susirgimų tūkstančiui. Dar ryškiau 
tai pastebima palyginamojoje statistikoje užsikrėtimų lyties ligo
mis armijų stovėjusių per karą Anglijoje ir okupuotose anglų 
vietose, kuriose veikė reglementacija. Būtent, Anglijoje, kur reg
lamentacija neveikė, 1920 metais buvo 48, o 1921 m. 40 atsiti
kimų tūkstančiui. Tuo tarpu kai Pareiny, kur reglamentacija vei
kė 1920 metais buvo 188 atsitikimai tūkstančiui, o 1921 met. 
212. Konstantinopoly taip pat reglamentacija veikė. Tenai stovė
jusi anglų armija davė 1920 met. 213 susirgimų tūkstančiui, o 
1921 met. 288. Šitie skaičiai iš tikrųjų, vaizdžiai kalba prieš reg
lamentaciją ir konstantuoja jos bankrotą apsaugojimo lyties ligų 
atžvilgiu. Visais kitais atžvilgiais kaipo pagrįsta dvejopa morale 
ir nelygybe prieš įstatymus ir palaikanti prostitucijos instituciją, 
ji, taipgi, yra labai žalinga. Tuo mes turėjome progos įsitikinti 
I Šio straipsnio pirmoje dalyje.

Taigi, prostitučių reglamentacija nėra net neitrali priemo
nė, o yra žalinga, nes pataikaudama vienos lyties geiduliams ir

17) Sorne Paints concerning the Medical Control af V D. in Oreat 
Britain. „The shild 1925 met. 221 pusi.
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stengdama apsaugoti tą lytįj t. y. vyrus, nuo ištvirkavimo išda
vų, t. y. užsikrėtimo lyties» ligomis, palaiko dvejopą moralę ir 
tuomi pačiu skatina prie ištvirkavimo. Tai pripažįsta ir rimte
snieji vyrai. Man yra tekę girdėti vieno rimto ir gerbiamo visuo
menės veikėjo išsireiškimą, jog prostitučių reglamentacija iš tik
rųjų gundo ištvirkauti, nes esant jai, daug lengviau yra vyrams 
rasti ištvirkavimo dalyves, negu tada, kada jos nebūtų.

Esant tokiam padėjimui, reglamentacija neturėtų būti kenčia
ma, nes pakol ji yra, negalima nei svajoti apie prostitucijos ir 
ištvirkavimo sumažėjimą.

Mūsų laikais negalima kalbėti apie kovą tik su prostituci
ja. Prostitucija kaipo žvejopos moralės padaras ir išaugęs iš 
tos dvejopos moralės ištvirkavimo vaisius, negali būti įveikta, 
kol pamatai, t. y dvejopa moral ė, stipriai laikys iš, Taigi, kova su 
prostitucija gali būti vaisinga tiktai įveikus jos pagrindines prie
žastis. O tokia kova gali būti tiktai kultūrinė, paremta vienoda 
morale abiem lytim ir teisingumo principais. Pirmieji tos ko
vos žingsniai turėtų būti nukreipti prieš dabartines pažiūras, 
laikančias prostituciją „moterų amatu“ ir smerkiančias už doro
vės įžeidimą tik vieną dalyvaujančią ištvirkavime pusę, t. y. mo
teris. Kol pasikeis panašus nusistatymas visuomenės tarpe 
kova su prostitucija yra neįmanoma. Norėti laimėti tą kovą esant 
visuomenės nusistatymui, kaip dabar kad yra, teisingai pastebi 
Anglų „ Dorai ir socialei Hygienai kelti “ draugija savo X meti
nėje apyskaitoje, butų panašu į norą rinkti vaisius ne tik nuo ne
sėtos ir neravėtos, bet ir nuo neartos dirvos 18). Todėl, jie teisin
gai pataria pradėti kovą su prostitucija ir ištvirkavimu 
palenkiant visuomenės nuomonę ta kryptimi, jog dalyvavimas 
prostitucijoje tiek iš vyrų, tiek iš moterų pusės yra sociališkas ir 
morališkas nusikaltimas19). Prostituciją sumažinti ir išugdyti auk
štą dorovės supratimą, jų manymu, galima polaipšniui pakei
tus visuomenės nuomonę ta linkme, jog prostitucija nėra nei 
būtina, nei neišvengiama. Priešingai, prostitucijos sumažėjimo ne
galima atsiekti, pastebi jie, nei pastačius dorovei saugoti unifor
muotus agentus, nei viešai skelbiant prostituciją esant tiktai mo
terų amatu 20). Prostituciją gali mažinti įstatymas ar uždraudė 
mai. Bet persekiojant prostituciją įstatymų keliu iš vienos pusės, 
kaip matėme, negali turėti teigiamų išdavų, o greičiau turės nei
giamų, nes persekiojant tik vieną ištvirkaujančią pusę yra palai
koma dvejopa moralė tas kertinis ištvirkavimo ir prostitucijos 
akmuo: antra įžeidžiama moters pilietiški jausmai, nes už panašius 
nusikaltimus nelygiai yra taikoma bausmė abiem lytim. Ir dar 
daugiau, dažnai persekiojant \ prostituciją nukenčia visai nekaltos 
moterys, kaip jau sakėme, pav., 1925 Kedainuiuose. Tokių atsitiki
mų įvyksta ir kitur; kultūringiausiojo pasaulio šaly, Anglijoje, įvyko
* .... .......... . 111 .

18) Tenht Report of the Association for Moral und Social Hygiene,
1925 m., 9 pusi. ’

19) ten pat., pusi. 9. 3
20) ten pat, pusi. 12.
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šiuo atžvilgiu skandalingas atsitikimas, kai 1928 metais buvo, 
kaž kam įskundus areštuota, kaipo prostitutė, p-lė O Malley, 
kurią apžiūrėjus atrasta esant nekalta mergelė21),

Taigi, su prostitucija gali būti tiktai kultūrinė kova- Tą 
kovą reikia pradėti mūsų r sąlygose nuo prostitučių re 
glamentacijosir eiti kiek galint greičiau prie jos panaikinimo, ir 
žiūrėti, kad įstatymo keliu butų draudžiama tarpininkams išnau
doti kitų ištvirkavimą pelno tikslu.

Kad būtų įtraukiamos į naudingą darbą jpratusios ištvir
kauti ir atpratųsioš nuo doro uždarbio moterys, reikia įsteigti 
darbo namus, kaip tai yra Sovietų Rusijoje 22) ir kai kuriose ki
tose valstybėse22). Pagrindinis darbo namų uždavinys turi būti 
išmokyti puolusias moteris naudingo darbo ir, be abejojimo, kelti 
jų dorovinį susipratimą... Išėjusios iš darbo namų moterys turi 
būti aprūpintos naudingu darbu, teikiančiu įmanomą uždarbį. 
Šiuo būdu Sovietų Rusijoje esą pasisekę „išrauti iŠ prostitučių 
eilių ištisas moterų grupes, kurios pradeda pamėgti darbą ir nu
stoja platinusios veneros ligas“24). Tai yra geras pavyzdys, jog kul
tūrinė kova su prostitucija yra galima ir jog ta kova gali būti 
vaisinga.

Ypač reikia rūpintis apsaugoti dar nepatekusias [prosti
tucijos purvyną mergaites, nuo to pavojaus. Pirmoje eilėje, šiuo 
atžvilgiu, reikia padėti prasižengusioms prieš dorovę mergaitėms. 
Iki šiol nemoterystėje tapusios motinos yra smerkiamos „pirštais 
badomos“ iš tarnybų atleidžiamos ir t. t., o juk tokie elgesiai 
jų atžvilgiu yra jų galutinė puolimo priežastis. Juk toji panieka, 
kuri yra iki šiol tiekiama nemoterystėje tapusioms motinoms, yra 
viena iš didžiausių priežasčių labai dabar išsiplątinusių krimina
linių abortų, t y. vaisiaus naikinimo. Taip pat tai neretai veda, 
nejučiomis kartais paslydušios dorovės kely, moteris prie savi- 
žūdystės. O stipresnės valios; moterys, nesistengusios paslėpti 
savo nusikaltimo prieš viešąją etiką nei vaisiaus užmušimu, nei 
savižudyste, yra stumiamos į prostitucijos purvyną, nes doro už
darbio joms dažnai sunku begauti. O juk tai yra didžiausia ne
teisybė; juk nemoterystėje tapusi motina ne viena yra šiuo pra
sižengimu kalta. Juk tame prasižengime dalyvauja ir vyrai. Juk 
jie dažniausiai yra suvedžiotojų rolėje, taigi dar kaltesni, 
kalbamojo prasižengimo atveju, negu moterys. Tačiau, jie yra 
paliekami laisvi, ir visas sunkumas čia užgriuva ant vienos mo
ters pečių.

Moterys šiuo klausimu ypač turėtų susirūpinti ir reikalauti, 
kad vyrai suvedžioję moteris būtų įstatymų keliu priversti rūpin
tis dėl jų kaltės nemoterystėje tapusiomis motinomis ir jų vaikais.

‘ ‘ ' - . . ’ • *

31) Thirteenth report of the Association for Moral und Social Hygiene 
1938 m. 16 pusi. ; .. . u ..*2) „Kova su veneros ligomis Sovietų Rusijoje“. „Mędip . .. .

23) P-nios Gvildzenes žodžiais tokie darbo namai yra Ceko-Slovakijoje. 
24> Ten pat, 22.
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Turkijo je, pasakoja, jog vyras suvedžiojęs moterį turįs ją vesti; 
ir ten suvedžiojimu esą daug rečiau negu mūs krašte25).

Be to, reikia globoti jaunas neprityrusias mergaites atva
žiuojančias iš sodžiaus į miestą, nes Čia jos gali būti visokių 
agentų lengvo uždarbio pasiūlymais suviliotos ir nugabentos į 
viešojo ištvirkavimo įstaigas, nors ir kitais vardais laikomas.

Einant šia linkmė prie prostitucijos ir tuomi pačiu blogų 
pavyzdžių sumažinimo, reikia nepamiršti, jog visuomenėje visada 
buvo ir bus žmonių silpnos valios, blogų palinkimų ir jog todėl 
ištvirkavimas, kaip ir kitos ištvirkavimo ydos ir prasikaltimai ne
gali visai išnykti. J tokius, linkusius į ištvirkimą, silpnos valios 
abiejų lyčių asmenis, reikėtų ypačiai kreipti dėmesys. Pirmiau
sia reikią stengtis paveikti į juos kultūriniu keliu, mo
kant juos ir auklėjant jų valią. Nepataisomus, jeigu jie 
yra žalingi viešajai tvarkai ir padorumui, izoliuoti, kaip 
tai yra daroma su visais griaunančiais viešąją tvarką žmo
nėmis. . A •

Kovojant Šiuo būdu su prostitucija ir ištvirkavimu, reikia 
nepamiršti neigiamą įtaką skleidžiančios pornografinės literatūros, 
paveikslų ir pikantiškų, šiuo atžvilgiu, kino-filmų, jies visa tai er
zina lytinius geidulius ir veda prie ištvirkavimo. Šiam klausimui 
išspręsti reikia įvesti griežtą kontrole, ypač jaunimui teikiamos, 
literatūros ir kino-filmų. Ta kontrolė turėtų būti pavesta rimtiems 
sąžininigiems žmonėms, aukštos dorovės žmonėms. Moterys 
turėtų ypač aktyviai dalyvauti tokiose kontrolės komisijose. Mo
terys, manyčiau, turėtų sudaryti jose branduolį ir daugumą, nes 
moterys, nešdamos ant savo pečių dvejopos moralės skriaudą, 
yra jautresnės už vyrus moralės klausimuose ir bendrai.

Toliau, kaip jau pirmiau matėme, reikią nepamiršti ir vie
šosios nuomonės d vėjo posmoral ės klausimu. Šiuo atžvilgiu reikia 
dėti pastangų, įskiepyti ypač abiejų lyčių jaunuomenei gilų atsa 
komybės jausmą dėl visų savo elgesių. Tai geriausiai gali at
likti motinos ir mokyklos. Todėl ypač svarbu moterims, kurios 
tapusios motinomis yrą pirmiausios ir geriausios auklėtojos, gi
liai persiirnti vienodos moralės principais. Tik pagal tuos prin
cipus auklėjant nuo kūdikystės abiejų lyčių jaunuomenę, galima 
ją apsaugoti nuo nelaimių plaukiančių iš ištvirkavimo ir tuomi 
padaryti ją ir visą visuomenę laimingą.

Mokant jaunuomenę ir skiepijant jai vienodos moralės 
principus, be abejojimo, reikia eiti ne ta linkme, kad būtų nu
imamą moterims atsakomybė dėl jų elgesių, bet ta—kad ir vyrų 
elgesiai dorovės atžvilgiu, o teipogi ir visais kitais, butų taip 
pat įvertinami ir smerkiami kaip ir moterų. Nes, tik pagrįsta 
atsakomybės jausmu dėl savo elgesių moralė gali išlaikyti ir ap
saugoti tiek atskirus visuomenės narius, tiek visą visuomenę 
nuo ištvirkavimo.

. —f     i I 1,1.1.

25) Dr, Müller žodžiu, Tarptautinio aboličionistų suvažiavimo metu Grą
že 1924. A

18



t

vyrą tvirtinant, jog susivaldą vyrai gali netekti proto.
ši nuomonė yra, iš tikrųjįį lazda su dviem galais. Jeigu 

jau moterys, galėdamos be žymių sunkumų suvaldyti lytimus 
geidulius, vis dėl to ištvirkauja kartu su vyrais ir tuomi išgelbsti 
juos nuo beprotybės ir kitų negalavimų išstatydamos save viešai 
paniekai, tai jos pasišvenčia vyrų ir, tuomipačiu, visuomenės 
labui. Todėl ir prostitučių nereikėtų niekinti, preikėtų jas gerbti

liomiš dorovės globėjomis ir vaidilutėmis! palaimintomis dėl žmo
nių nuodėmių.26). O Lecky, kaip rašo apie jį A. Maude Royden, 
nebuvo nei ištvirkėlis, nei hedonistas, bet garbingas ir gerbia
mas kultūringos visuomenės narys?7). Kadangi iš minėtojo čia 
Lecky veikalo man yra žinoma tik ši viena citata, Jai aš nega
lėčiau pasakyti, kuriais pobūdžiais vadovaudamasis jis yra pana
šiai išsireiškęs. Bet dėl praktiškosios klausimo pusės mums tai 
ir nesvarbu. Mums šiandien rūpi netiek ši, dviem galais lazdavo 
prostitucija kaipo visuomenės yda, kuri tiekia daugybę nelaimių, 
ir kaip nuo tos ydos išsilaisvinti, är nors ją sumažinti. Taigi, 
mums yra svarbiau nagrinėti ne prostitučių pasišventimą vyrų 
atžvilgiu, o tai, kiek tas pasišventimas yra reikalingas, būtent: ar 
vyrai, iš tikrųjų negali suvaldyti savo lytinių geidulių, ar atvikš- 
čiai. Reikia pasakyti, kad ne visi vyrai yra tos nuomonės, jog susi- 
valdymas vyrams žalingas, ir gydytojai dažnai šią nuomonę neigia. 
Prof.Karūža yra pasakęs^ jog dėl susivaldymo niekas nėra}susirgęs28); 
Dr. Epšteinas taipgi mano, jog Jam tikrą valios jėgą pavartojus 
susivaldymas yra galimas 29). Žymus psichiatras profes. Bleuler 

‘taip pat rašo, jog nėra ryškių įrodymų, kad kas dėl susivaldymo 
būtų susirgęs, priešingai rašo minėtasis . autorius, turime 
gana ryškių įrodymų, jog susivaldymas nekenkia, pay., katali
kų dvasiškija, kurios nariai laiko nekaltybę visą amžių, ir kiti 
dori žmonės, negyveną lytiniu gyvenimu, dėl to tačiau nesergą30) 
Panašių nuomonių galima užtikti ir kitų autorių veikaluose.

Remiantis čia nurodytomis rimtų autorių citatomis, reikia 
laikyti, jog nuomonė, kad susivaldymas yra vyrų sveikatai žalin
gas, yra autosugestijos, t. y. įsikalbėjimo, vaisiusi Todėl reik steng-
......... .  Į' ■*» N' ‘ ..—..Į-.——

26) Cituota pagal A. Maude Royden „Sex and common seuse“. V lei
dimas,Įžanga.

2’) Ten pat, pusi. 15 pusi. .
S8) Dr. Karuža, „Apie kova su sifiliu Lietuvoje*. „Medicina“^ 1921 m., 

344 pusi. -
«) Dr. Epšteinas, „Veneros ligų šaltiniai*» 8Liet Abolic“. 4 Nr. 
s*) Bleuler „Lehrbuch der Psichiatrie“. 1920 met. 153 p.
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tis pakreipti jaunimo autosugestiją, jo paties gerovės dėliai, 
į priešingą pusę, ir tada susivaldymas nebus sunkus. Tai dar 
galima palengvinti, nurodant sunkias nevaldom ų lytinių gėidūlių 
išdavas.

/ {skiepijus. susivaldymo lyties geidulių atžvilgiu galimumą ir 
reikalą vyriškajai jaunuomenės pusei, lengva bus jai įrodyti ir 
atsakomybės. dėl 4ų elgesių svarbą ir reikalą. O tuomi pačiu pri
eisime ir prie vienodos momlės klausimo teigiamo išrišimo ir 
įgyvendinimo. Tai turėtų būti musų idealas ir mūsų siekimų tik
slas, ir tai labiausiai turėtų rūpėti moterims, skaudžiai užgau
toms dvejopos moralės neteisingumo.

Mes, Lietuvos moterys, kaipo laisvos pilnateisės pilietės, 
susispietusios visos į vieną darbą, galėtume daug padaryti. Mes ga
lėtume, jeigu tik panorėtume turėti didelės įtakos į krašto sutvar
kymą, į papročių normavimą, į viešosios nuomonės skaudžiai- 
siais mums punktais tinkama kryptimi palenkimą ir tuomi pačiu 
teigiamo vienodos moralės klausimo išsprendimą. Moterys, kaipo 
motinos auklėtojos, gali turėti ir turi didžiausios įtakos į priau
gančiosios kartos principų išugdymą. Jeigu mes Lietuvos mote
rys būtume norėjusios ir dirbusios tam tikra kryptimi, tai rei
kia manyti, jog/prostitučių reglamentacija Lietuvoje būtų jau pa
naikinta, o kartu su ja būtų panaikintas ir didžiausias papiktimo 
šaltinis, viliojus J ištvirkavimą. Manau, ateity, ir dabar net, dar 
galima tai padaryti, reikia tiktai rimtai dirbti šia kryptimi.

Reikia tat pagaliau pabusti mums iš snaudulio ir rimtai 
imtis darbo. Darbas dirbamas kovoje su prostitucija ir ištvirka
vimu, o taipgi aukštos vienodos moralės abiem lytim išugdymu, 
iš tikrųjų, bus didžiai naudingas mūsų valstybei ir tautai, nes jis 
pakels jos gyvenimo jėgas ir sustiprins atsparumą žalingiems 
įvykiams. O kas yra naudinga vienai žmonijos daliai, tai yra 
naudinga ir visai žmonijai „Jų vaisius palaimintas bus" yra pa
sakęs poetas Maironis31) kalbėdamas apie darbus padėtus tėvynės 
atgimimui. Tą patį galima pasakyti ir dėl darbų padėtų kovoje 
šu ištvirkavimu, ir tie darbai yra didėli, nes jie veda prie dvasiška 
atgimimo ir jos moralių jėgų sustiprinimo, o nuo to pareina tautos 
jėgų sustiprinimas ir jos ekzistavimo galia.

31) Rodos, poemoje „Jaunoj Lietuva“.
t x * ■
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(Tęsinys).

S e ūse s, k ai po m i s t i k o a š m e n y b ė20).

Jo asmenybės esmė — šventoji meilė. Tai iš karto 
pastebėjo jo atsiminimų rašytoja Elsbieta, išsitardama:

„Iš mažens jis turėjo meilingą širdį. Amžinoji Išmintis 
Šventam Rašte pasirodo taip nuoširdžiai, nelyginant, kokia mei
lužė, kuri dailiai puošiasi tam, kad visiems patiktų,.. Dažnai ji 
sako, kokios apgaulingos kitos meilužės, o kokia ji priešingai, 
esanti meili ir pastovi. Tas sužadina jauną jo dvasią. Šituo 
žavingų būdu, meilingu viliojimu ji dažnai kvietė jį į dvasinę 
savo meilę, ir darė tai ji ypač knygomis, pavadintomis „Išmin
ties knygos“. Jam pagerėdavo nuotaika, kai pietų metu jas skaityda
mas išgirsdavo iš jų tokį meilikavimą. Iš to ilgesio jis susirgo 
ir jo meilės kupina Širdis Svajojo: I urėtam pabandyti savo lai
mę, ar nepasisektų tau ta aukštoji meilužė užkariauti. Stebuk
lingų dalykų aš apie ją girdėjau, o tavo jaunoji, nepastovioji Šir
dis vis dėlto ilgainiui be ypatingos meilės gyvent negali...“

Būdamas užsidegęs tokia kilnia meile jis įkvėpė ją ir 
kitiems.

Kitas bruožas— tai jo j a u s m i n gumas: jausmuose jis pa
skendęs. Tuo atžvilgiu jis pilnai išreiškia savo gimtosios šalies 
žmonių savybes. Jis tipiškas alemanas iš Švabų krašto. Rodosi, 
kad po begalinių susijaudinimų ir mistinių sensacijų pojūčių ga
limumai turėjo būti išsemti, tačiau tas žmogus vis atrasdavo 
naujų didesnių, kuriuos vis būdavo galima užgauti, vis nauju 
būdu įskaudyti. Kančiose jis surado malonumų, kurie prašoko 
visa, kas lig šiol pasitaikė mistikoj. Tos dvi mistikos stygos 
kilniausias sudvasinimas ir aistringiausias jautulingumas jo įtemp
tos iki nutrūkstant. Geležine plunksna jis įrėžė Jėzaus vardą 
savo krūtinėn, jo rūbai — subadyti aštrių smailių vinių, kurios7 
draskė jo kūną. Jis puolė nuo pergyvenimo prie pergyvgnftd. 
Mistinis gyvenimas buvo jį persunkęs visur ir visada, darbo ir 
poilsio metu, kiekvieną valandą ir visuos keliuos — jausmingai, 
skrupulingai. Jis užbūrė savo klausytojas, kurios be sąlygų ry
žosi eiti jo keliais. Giminės tų moterų, kurias jis atvert# qiorejo 
jį užmušti. Ūkininkai^ laikydami jį burtininku, ūžnuodyjaitaįL Zu
inius, šaukia: „Paskandinkim jį Rheine! “ Kiti vėl: „Ne! Nesūrusis? 
užmušėjas dar užnuodys mūsų veridenis. Geriau sudeginWn“.

21



86 / Kilni mistikų pora.
'' ’ —-............... ................................................................. ;■ ----- ■ .r'—'1......................... i i ■ . ■ i«™ ' n 1' i i ii.,.iy.>r iin’w.«».», 'i r .. , t,... ......... .........

■ "■'■'I»    ■■'■■■ —    . .i, . ...................... n . I|'I~«.».I«-.||!WII- I 1.1 |< »i.lii .f. I ,1 , I.-.I II 1.1 . .. i—)->    w < ,,i,į,<    ■

Milžiniškas, rusišku švarku užsivilkęs ūkininkas ietimi nori ji 
perverti, kaip nuodingą gyvatę. Vaitoja aplinkui sustoję jo pasė
kėjai, tačiau pagalbon ateit jam nedrįsta. Ir beprotiškoji minia 
savo pašėlime butų jį sudraskius, jei ne vienas kunigas, jėga iš
plėšęs iš tų sužvėrėjusių valstiečių nagų.

Jis kupinas ir fomąn tiškos r it ėr iš ko s dvasios-— 
jis visiškai persiėmęs dvasiškomis savo pažiūromis. Visa dvaro kul
tūra nukreipta į dvasios sritį ir bažnytinę sferą.

Jis ir vienuolis, ir minesengeris, dėlko Wackernagel drąsiai 
galėjo pavadinti jį einen Minnesänger in Prosą und auf geist
lichem Gebiet.

Kaipo minesengeris, jis ieškojo dvasinių avantiūrų, ir dėlto 
išorinis jo gyvenimas buvo baisus ir pavojingas. Jis tikras mis
tikos avantiūristas. Kasdienis gyvenimas skyrė jam daug bai
sumų, o iš jo sielos krištolišku grynumu tryško šaldžiausiėji 
mistikos žodžiai. Jis g y v e n o savo mis t i k a, ir jo gyvenimas— 
jo kūryba, jo poema. Tai, kas nerado kelio į jo plunksną, tai Už
degė sielą, sukrėtė kūną. Jo asmenybė—vaikščiojanti mistikos 
simfonija. 7

Kaip beveik visi mistikai, taip ir Seuse buvo didelis g a m- 
t o s rh y 1 ė t o j a s. Jis, kaip ir kiti, visada ragino naudotis šiąja 
originalia maldaknyge. Vienoj vietoj jis taip sako: „Didieji Pary
žiaus profesoriai skaito dideles knygas, varto jų lapus—tai gerą; 
bet tikrieji Dievo drangai skaito tikrąją, gyvąją knygą; Jie varto 
lapus tokios knygos, kuri yra ir dangus ir žemė, ir čia išskaito 
stebuklingąją Dievo kūrybą-.

„Pažvelk [ir tu] į viršų, ir pažiūrėk į keturias pasaulio pu
ses, koks platus ir aukštas gražusis dangus greitame savo bė
gime, kaip prakilniai Kūrėjas išpuošė jį septyniomis planetomis ir 
nesuskaitoma daugybe žvaigždynų, kaip vasaros metu skaidri 
saulutė linksmu ir skaisčiu savo žiūrėjimu džiaugsmingai pasiro
do ir visiems tvariniams šypsos, savo jėga patenkina žemę ir 
duoda vaisių, kaip visa žydi, žaliuoja kalnuos ir slėniuos,—kaip 
visa yra pilna Dievo

■. . I . . - ' ' • • ■ . ■ . ■ ,

P r a n e ši m a s a p i ė E I s b i e t o s S t a g e 1 g y v e n i m ą 21).
Palaiminta sesuo E1 i s a b e t S t a g 1 i n yra kilusi iŠ rite

riškosios kilmės šeimos, gyvenančios Zūricho mieste, Konstanzo 
vyskupystėj. Dar jauna buvo pašvęsta Dievui ir gyvenę domi“ 
ninkonių vienuolyne Töss’e prie Winterthuro, netoli gimtojo mies
to. Išaugusi, visai nusikreipė į Dievą — nam ein edel ker zu 
Qotu—atsižadėjo visko, išskyrus norą mokytis, kad geriau sektų
si tobulėti. Besidomėdama Bažnyčios mokslu ji sužinojo apie 
mokytus, šventus Dievo draugus, ypač apie palaimintus 
savo orderio brolius,r kuriais labiau susirūpino, ir daugiausia 
„ šventu, kilniu magistru broliu E r c k a r d u s“. Iš jo ir ki
tų brolių mokslo ji turėjo nemaža naudos, ji pasidarė panaši į 
darbščią bitelę, renkančią saldų medų iš gėlių žiedų. Ir, nors tuo

• - * ■ * . ' . - . . ’ > ■ . • ' -
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metu Tos šo vienuolyne gyveno daug palaimintų seselių, ji savo 
šventumu visas viršijo: ir žibėjo, kaip „visų dorybių veidrodis“. 
Tuo pat laiku domininkonių vienuolyne Konstanze gyveno šveng
tas žmogus, vardų „brolis Heinrichas“, kitaip vadinamas Seuse. 
jis buvo nevien Šventas, bet ir labai mokytas, ir visas jo troški
mas tebuvo „tarnavimas Amžinajai Išminčiai*. J jo gyvenimą bei 
mokslą ir nukreipė Dievas jos dėmesį Sesuo Elsbieta išdrįso 
paprašyti, kad šis jai kenčiančiai duotų pamokymų ir kad papa
sakotų iš savo paties gyvenimo, i Š ko ji galėtų pasisemti stipry
bės šio gyvenimo kovose. Kadangi iš Tösso į Konstanzą neper- 
toliausią, tai Seuse išklausė jos prašymą ir sutiko, keliaudamas 
neretai aplankyti savo dvasios dukrytę. Elsbieta savo dvasios 
vadą plačiausiai išklausinėjo ir tokiu būdu daug sužinojo iš jo 
mistinio gyvenimo. Visa tai ji slaptai rūpestingai užrašė, bet Seu
se, sužinojęs apie tą geistlichen dlepstal, ją fiubaudė ir 
išreikalavo užrašų, kuriuos paskui sudegino. Tą patį jis norėjo 
padaryti ir su antrąja užrašų dalimi, kurią jinai buvo nusiun
tusi kitiems globoti. Seuse apie tai sužinojo, bet tiktai Dievo bal
sas jį sulaikė nuo tokio pat pasielgimo. Elsbieta su laiku savo 
užrašus išvystė į gražią knygą, kurią mes vadinam das Seu* 
šen puch. Po jos mirties tie užrašai atiteko Seusei ir jis 
pats juos galutinai perredagavo pridėdamas dar daug gerų 
dalykų.

Sesuo Elsbieta, pasinaudodama įgytomis apie mistiką žinio
mis, pati pradėjo mistišką gyvenimą ir tuo įgavo daug aukštų 
kilnių minčių apie Dievo esmę 23), apie žemės daiktų niekin
gumą, apie atsipalaidavimą nuo išorinio pasaulio ir 1.1, ir tt.., vi
su tai pasisavindama per dvasišką Seusės prizmę perėjusį Ecke- 
harto mokslą. Bet ji geidė dar daugiau žinoti ir dėl to vėl krei
pėsi į Šeusę. Tas jai atsakė, kad tikra palaima išplaukia ne iš 
gražių žodžių, bet iš gerų darbų, ir visaip ėmė ją atkalbinėti 
nuo mistikos. Bet ji, nepasitenkindama tokiu atsakymu, savo 
mokytojui Konstanze praneša, kad visai nemananti susižavėti gra
žiais žodžiais, bet kad visas jos troškimas esąs šventai gyventi, ir 
prašo iš naujo duoti jai nurodymų, kad kaipo junges schnlerlein 
galėtų pradėti nuo pačių žemiausių asketinių pratimų žengti prie 
vis tobulesnių, kol pagaliau pati taptų ein meister der 
ktinsfėn.

Galop Sėuse sutiko būti jos mistikos mokytoju, įsakęs, kad 
visu pirma, atliktų iš viso gyvenimo išpažintį. Savo nuodėm
klausiu ji pasirinko patį brolį Heinrichą, bet kadangi savo nusi
dėjimų ji pati negalėjo jam išpažinti, tai viską surašė į di
delę vašku aptrauktą lentą ir užrakytą ją nusiuntė į Konstanzą. 
Tuo pat metu Heinrichas, dar negavęs siuntinio ir nieko apie jį 
nežinodamas, anksti rytą pasimeldęs regėjo tokią viziją: jis sėdėjo 
angelų tarpe ir štai atėjo „šventoji sesuo“ Elsbieta, atsiklaupė, 
ir savo galvelę priglaudė prie jo širdies, ir visi prie jo buvę an
gelai, kaip ir jis pats, stebėdamiesi žiūrėjo į ją. Tokiu bųdu Seuse 
sužinojo apie neužgesinamą jos troškimą siekti dangiškų maloniu
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mistikos pagalba. Tą pačią dieną, „Amžinosios Išminties“ tarnas, 
gavo siuntinį. Perskaitęs, susijaudinęs ir sužavėtas jos maldin
gumu, puolė ant kelių ir meldė Dievą: Ėją, švelnusis Viešpatie 
mano, drauge su ja aš puolu orie Tavo kojų ir maldauju Tave 
ją išklausyti. Ji ieško Viešpaties turtiftgurnp Jo tarno asmeny. 
Ištarki jai paguodos žodį, ištark, confide filią, fides tust 
te salvam fectt... Paskui per tą patį pasiuntinį Heinrichas 
pranešė jai apie savo viziją, kaip atsitiko su jos prašymu, kaip 
Dievas jo neatmetė ir tt.

" Po to „šventas tėvelis brolis Heinrichas“,kilnusis „Amžino
sios Išminties* tarnas, - siuntė jai daug gerų nurodymų, tarp kitko 
ir keleto Šventųjų Bažnyčios Tėvų pamokymus, kur taip pat buvo 
kalbama ir apie labai sunkią askezę Iš to ji padarė išvadą, kad 
dvasiškasis jos tėvas norįs, kad ir ji užsiimtų panašiais pratimais: 
ėmė nešioti šiurkščius pakulinius marškinius, susipančiojo virvėm, 
badydavo savo kūną smailiom geležinėm vinim ir t.p. Seuse, su
žinojęs apie tokius jos darbus, griežtai uždraudė jai juos prak
tikuoti sakydamas, kad Kristus neliepė ant savo pečių imti Jo 
kryžiaus, bet kiekvienam įsakė nešti savąjį. Ji labai nustebo 
išgirdusi, kad tas, kuris pats taip baisiai vargina savo kūną, nori 
uždrausti jai tą pat daryti. Tada jis vėl jai aiškina:

„...Dievo draugai įvairų vesdavo askezės gyvenimą, kiekvie
nas sulig savo prigimtim, nes kas tinka vienam, tai netinka kitam. 
Todėl kiekvienas privalo atsižvelgti į save, o jau tada jis pats 
supras, ko Dievas iŠ jo reikalauja. Iš viso, yra geriau su saiku, 
negu perdedant, vesti askezės gyvenimas. Kas negali tiksliai nu
statyti sau kiekio, tas tegul verčiau duotąsias ribas susiaurina, 
negu jas perdeda. Dažnai pasitaiko, kad tas, kuris be saiko savo 
kūną vargina, vėliau yra priverstas vėl nepaprastai daug jam grą
žinti. Tokią askeze teužsiima tie, kurie šiaip savo kurią lepina, 
tačiau tau tas netinka daryti. Dievas daug turi kryžių, kuriuos 
uždeda ant savo draugų pečių, ir man rodos, kad tau, dukrele, 
Jis yra kitą kryžių nužiūrėjęs, ir jis gali būti tau labiau skaudus, 
negu tavo rankos askezė. Tačiau priimk jį ramiai, nežiūrint to, 
kas tau būtų suteikiama...“

Netrukus Seusės pranašavimas išsipildė. Elsbieta smarkiai 
apsirgo ir jos. kūnas pasidarė ein siech dürre, dürftige uncz an 
Iren tod. Dvasiškasis tėvas sužinojęs apie taip sunkią jos BJigą, 
pranešė jai, kad ta liga Dievas ne vien dvasišką savo duki yję 
bet ir jos vadovą kankina, nes dabar jis, Seuse, nebeturįs, kas 
su tokiu rūpestingumu ir ištverme galėtų padėti jam knygas ra
šyti; dėl to jis maldavo Dievą, kad jai vėl grąžintų sveikatą. Bet 
kadangi Dievas jo maldos neišklausė, jis ėmė Juo nepasitikėti, jo 
Dievo meilė atšalo ir jis nutarė daugiau apie Jį neberašyti.

...Tadą vieną sykį atsitiko taip, kad aš būdamas mūsų kop
lyčioje nustojaū sąmonės ir regėjau angelų būrį, kurie atėjo ir 
dangiška giesme mane paguodė. Jie paklausė, kodėl aš toks 
nusiminęs ir su jais riegiedąs. Tada aš jiems issipasokojau; O 
jie mane pamokė daugiau nebarti Dievo, nes tau Jo siųsta liga
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nešanti tik gera. Šiuo tarpu ji ir esanti tavo kryžius, kuriuo tu 
turėtum įsigyti daug malonės šioje žemėje ir visokeriopo atlygi- 

kaipo malonią gerojo Dievo dovaną...
O sesuo Elsbieta iki pat mirties nebepasveiko, ir visą 

savo ligą pernešė su dideliu kantrumu. Tėvas Seuse jos ir to
liau neapleido, dažnai lankė ir stiprino savo pasakojimais bei 
pamokymais: apie savo jaunystę, apie kūnines bei psichines kan
čias, apie kentėjimo esmę ir prasmę ir apie tokius aukštus ir 
dieviškus dalykus, kurie sudarydavo jai tokių saldžių malonumų, 
kad ji nekartą sušuko: ,, O, Dieve, kokią palaimą jaučiu savo 
širdyje! Aš plasnoju Dievybėje, it erelis ore!“24). Toliau jis 
aiškina jai, kokia didelė malonė trykštanti iš meilingojo Jėzaus 
vardo, kurį jis pats įrėžęs savo krūtinėn. Tokie svaigus žodžiai 
apie Kristau s meilę sužavėjo ir ją; ir ji dabar raudonu šilku siu - 
vinėjo Kristaus vardą mažutėse skepetėlėse, kurias nusiuntė savo 
mokytojui prašydama pridėti jas prie savo krūtinės ir taip pa
laimintas grąžinti, kad ji galėtų savo dvasios dukrelėms išsiunti
nėti. Paslaptingas Dievo balsas aiškino jai, kad paskutinėje gy
venimo valandoj Dievas ypatingai globos tą, ir kad didelių Die
vo malonių įsigy s tasai, kuris tokią skepetėlę su Jėzaus vardu 
su savim nešios, kas dieną sukalbėdamas po vieną wTėve mūsų“.

Vienam laiške šiai kilniadvasiai savo mokinei Seuse -taip 
rašė: ...Dukrele, ateity manęs daugiau nebeklausinėk; klausyki tik 
to, ką Dievas tavy kalba... Vieninteliu tavo rūpesčiu tebuna — 
gyventi dieviškoj ramybėj ir laukti valandos, kad pateksi į am
žinąją laimę 25J.

Tokių išmintingų savo mokytojo nurodymų klausydama iki 
galo ji gyveno šventą gyvenimą, sulaukė (apie 1360 m.) palai
mintos mirties — „nam ein vii seliges ende*r ir-iškilmingai buvo 
palaidota Tösso vienuolyne. Po jos mirties įvykusiais stebuklais 
Viešpats apreiškė mums, kad ji, kaip ir šioj žemėj kad buvo, ir 
anam gyvenime yra išrinktųjų tarpe, švenčiausiu tyrumu pasi
puošus, dangiško džiaugsmo kupina, ji pasirodė savo dvasios 
tėvui ir prisiartinus pasakė, kad „sy in die plosse gotheit vergan- 
gen were..,“ Seuse iš džiaugsmo nustojo sąmonės. Atsipeikėjęs 
jis meiliai atsiduso ir galvojo: O, Dieve, palaimintas tas žmogus, 
kuris vien tavęs siekia! Visa - jis mielai perneša, nes tu taip gau
siai atsilygini jam už visus kentėjimus.

u<

collecta per quendam Jrat rem Turicensem de conventu Bassüieni 
ordinis predicatorum, anno domini MCCCCLIV*.
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tis per f ectus ėst: Jūs turit būti tobuli, kaip jūsų dangiš
kasis Tėvas yra tobulas. Tą žodį numylėtiems savo apaštalams 
tarė mūsų Viešpats J ė z u s K ris tu s, dar žemėje būdamas, 
ir taria Jis jį visiems savo išrinktiesiems nuo pirmosios iki pa
skutinės dienos. Dievas, būdamas aukščiau viso laiko supratimo, 
yra visų tobulybių Kūrėjas ir viskas Jam yra galima už tūkstančių 
metų, kaip buvo galima ir prieš tūkstančius metų. Kad Dievas 
ne vien savimi apima visas galimybes, bet kad savo jėgas ir ma
tomai panaudoja, tai aiškiai rodo ir šventasis mūsų tėvas 
D o tn i n i n k a s, ta meilė liepsnojanti ugnis, kuris 1214 m. po 
Kristaus mirties įkurdamas mūsų ordeną, pasekė šventaisiais 
apaštalais, nes ordėnas pagal jų dvasią sudarytas.

Amžinoji to šventojo orderio saulė, ir jo širdy taip pat 
karštai žėrėjusi, išaugino daug gražių sodybų su aukštais me
džiais, pilnais" dangiško mokslo žiedų, bei tobulų, kilnių darbų, 
kurių saldusis aromatas visą krikščionybę svaigina, panašiai, kaip 
džiugusis gegužės mėnuo, kuris visai žemei sugrąžina naują 
gyvybę ir ją padaro vaisingą.

Kai kuriuos žmones mūsų Viešpats ypatingai savo malo
ne paženklino, statydamas juos, kaipo pavyzdį krikščionybei, 
juos rodydamas jai, kaipo tyrą veidrodį, pav., šventasis Petras 
ir šviečianti saulė šv. Tomas, iš kurių kiekvienas gali mokytis, 
kaip reikia Dievą siekti. Ir daugiau dar yra šventų ordeno žmo
nių, dar neiškeltų, kurie dėl krikščioniškosios tikybos atidavė 
savo gyvenimą, tai tie, ordeno veikimo pradžioj nužudytieji, 114 
kentėtojų^ Yra ir kitų šventųjų, tiek moterų, tiek vyrų, kilniu 
savo gyvenimu užsitarnavusių, kad Dievas ir Šiame ir aname 
pasauly per juos darytų tokius didelius stebuklus, kurie net vi
są žmoniją nustebina. Meilingasis Dievas visokeriopą savo 
malonę pareiškė įvairiuose šio šventojo ordeno vienuolynuose, 
bet ypatingą meilę Jis parodė mūšų vienuolynui nuo pat jo 
įsikūrimo. Ir dabar Jis nori tą pačią meilę teikti, jei tik męs 
savo nusidėjimais jos neprarąsim.

Toje vietoje, kur dabar yra v ienų o 1 ynas prieš jo pa
statymą buvo regėta nuostabus spindėjimas. Čia tuo laiku 
gyveno vienas malūnininkas, kuris, turėdamas išsikraustyti, labai 
erzinosi tos vietos netekdamas, ir visokiais būdais stengėsi su
trukdyti vienuolyno statybą. Tada tris naktis iš eilės pasigirdo 
jam balsas: Kodėl tu trukdai man ilsėtis toj vietoj, kuri man 
patinka?... Toliau jis matė gražius žibintus, jam tiek malonumo 
suteikusius, kad daugiau jau be pasipriešinimo tą vietą paliko. 
Taip tai tokiomis paslaptingomis šviesomis mūsų Viešpats nu
kreipė šventų žmonių dėmesį į tą vietą, iš kurios per amžius 
norėjo jiems šviesti. Ir tokiu būdu vienuolynas buvo pradėtas 
statyti. Tai buvo 1233 m., šv. Morkaus Evangelisto dieną, pra
slinkus 18 metų po ordeno patvirtinimo.
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Malonu ir gera butų išgirsti ir tai, kaip senesnės mūsų 
seselės gyveno, tačiau ne viskas galima žodžiu išreikšti. Jų 
gyvenimas taip tvirtai spinduliavo Dievo šviesa, kad jau iš to 
drąsiai galima spręsti apie jų Širdyse įsikūnijimą tų žodžių, ku
rie pradžioj buvo pasakyti:

Žinodamos, kad niekad tobulybės nepasieks, jei sąžiningai 
neprisilaikys tų trijų taisyklių kuriomis remiasi mūsų ordenaš ir 
tobulas gyvenimas—neturto, visiškos paklusnybės ir tikros skai
stybės—jos budriai stovėjo jų sargyboje ir ypatingai saugojos 
turtingumo, žiūrėdamos, kad neturėtų bereikalingų rūbų ar kitų 

' dalykų,
Gyveno jos pagal regulą bei įstatymus ir visiškai, dievo

baimingai prisilaikė to, į ką turėjo atsižvelgti, todėl ir pasiekė 
tikrojo tyrumo. Jos įsigilino į šv. Augustino žodžius, įrašytus 
regulom «Jūs turit palikti žemiškus dalykus ir savo širdį bei 
sielą pakelti prie dangiškųjų".

Ir kitais šventais pratimais jos pasižymėjo: pertraukdavo 
miegą ir dažnai nuoširdžiai ašarodamos melsdavosi.

O savo darbus dirbdamos jos buvo kuklios ir ramios, ir, 
kad ir dienos metu, vienuolyne būdavo taip tylu ir iškilminga, 
tarsi po vakarinių maldų. Slaptai jos nieko neveikdavo namų 
darbai būdavo- atliekami su tokiu susikaupimu, jog kartais jos 
net verkte verkdavo, lyg mišiose dalyvaudamos.

Kantriai jos ištęsėdavo visus, nors ir didžiausius, pasnin
kus, ir puikiai mokėdavo susilaikyti tiek valgydamos, tiek ger
damos; jų nusižeminimas buvo matyti tiek apsirėdyme, tiek vi- 
vuose gyvenimo reikaluose, ir tos, kurios pasauly buvo kilmin
giausios, dabar paprasčiausius darbus dirbo. Perdaug būtų šiais 
laikais aprašinėti visus tuos šventus pratimus, kuriuos jos darė 
Mūšų Viešpats, kurio valia visa tai buvo daromą, visa puikiai 
žino ir visa yra įrašęs į gyvąją knygą, kurios niekas nesudras
kys. Todėl amžinai tebūna Jis šlovinamas ir garbinamas A. M<E. N.

[Toliau eina palaimintųjų vienuolyno seselių sąrašas].
...Tai, ką mes rašėm, dalimi esam iš savo tėvų girdėję ar 

jų rašyta skaitę,
Ir tegul ir dabar šią knygutę skaitąs nebando jos turinio 

savo protu aiškinti. Jeigu ją skaitydamas kas ir nepasidaro ge
resnis, tai bent stengiasi, kad blogesnis nebūtų. Kartų, daug 
čia praleidome ir to, kas, gal būt, tikrai būtų buvę verta pasi
skaityti, o įdėjome, gal būt, tai, kas menkai atrodo, bet Dievo 
akyse kartais yra kitaip: Dievui yra dideli dalykai, kurie mūsų 
akimis atrodo maži, arba atbulai.

. Pirmiausiai ji studijuoja palaimintųjų savo ordeno brolių, ypač 
Eckeharto, raštus. Tas mokslas tai nė kas kita, kaip domininkonų 
mistika, kurios filosofinį pagrindą sudarė tas pats Eckehartas.

f

27



92 Kilni mistikų pora.
------ i .... I ■'-> .1^., ... ----- —........  -.....    ... N ■ . .... Į ■ ..į.-.r, ' ■■?,>■■■

Dvasiškos literatūros srity tai buvo patys aktualiausi, bet ir subti
liausi, ir tuo pat pavojingiausi dalykai. Čia toks reikalas, kad 
Šveicarijoj Eckeh artas niekad nedėstė ir savo pamokslų ten ne
siuntė, o tačiau visas Rheino slėnis ir alemanų kraštas jais bu
vo užpildytas. Tokį pamokslų išsiplatinimo darbą atliko dau
giausia jo klausytojai, tikriau sakant, klausytojoš^trasburgo ir 
Keolno vienuolės; mat, nemažas jų skaičius, kurioms neužteko 
pamokslus išklausyt, juos užrašinėdavo. Tas užrašinėjimas bu
vo vedamas su dideliu atsidėjimu, tačiau dažnai ne visai tiksliai. 
Išsyk pažymėdamostik svarbiausias pamokslo mintis, vėliau at- 
statydamos pilnesnį jo tekstą, jos davė progos įsi skverbti visokiems 
netikslumams, neaiškumams, iškrypimams ir net klaidoms.

Apie to darbo eigą praneša viena seselė: „diese bredigen 
het angnese steffan sahssen Dochter gehoert bredigen und hei sie 
behalten in irem hertzen und het sü geschrieben a 28).

Tas užrašinėjimo darbas buvo daromas ne vienos vienuo
lės ar bėginės, kiekvienos, žinoma, kitoniškai, ir tai ne, viename 
vienuolyne, dėl ko-tų pamokslų ir turinys ir forma labai ne 
vienoda.

Bet ir tuo dar nepasitenkinta. Esant dideliam tokio dvasinio 
peno troškimui, užrašai buvo ir kitų seselių kopijuojami priva
tiems savo reikalams. Originalinis tekstas tokiuose nurašymuose 
būdavo dar labiau iškraipomas) stilius dar labiau sudarkomas. 
O labai dažnai ir tuo kopijavimu nebepasitenkinant, tekstas bū
davo, tarsi, iš naujo redaguojamas, ir tai visai laisvai, nes kiek
vienas jį taikė s a u. Tokiu būdu tie pamokslai kartais labai žy
miai pakeisdavo ne tik savo turinį, bet ir formą.

Iškraipymo pavojus nebūtų buvęs toks didelis, jei ne tas 
savotiškas Eckeharto išsireiškimo būdąs. Neretai jis mėgdavo 
naudotis paradoksais, negirdėtais palyginimais, rizikingais perdė
jimais, kurie pradžioj nekartą pasirodydavo saką ką nors naują, 
arba su Bažnyčios mokslu nesutaikoma. Tai, kas jam Čia tarna
vo tik oratoriniai s ar s ti Ii sti niai s tikslai s, padedančiais i š j udinti 
vienuoliško ramumo apimtąją publiką, kai kurių itin sujaudintų, 
tariamais ar tikrais mistiniais pergyvenimais suerzintų klausytojų 
būdavo imamą kaip grynas pinigas. Toj ortodoksinio mokslo 
persunktoj atmosferoj įspūdžio padaryti galėjo ne tiek mokslas, 
caipo toks, kiek jo perteikiamasis būdas, tie krikščionio ausį rė
žią emfatiškumai, paradoksai, kurie smigte smigo į galvą ir, kurie, 
kartą išgirsti, ilgai užsiliko atminty.

Tai buvo pirmi užrašai, liaudies kalba apimą sunkius teo
logijos bei filosofijos klausimus. Moterys čia daug nusipelnė 
gimtajai savo kalbai, savo krašto literatūrai it Bažnyčios mokslui 
išpopuliarinti, nes jos tai darė tuos užrašus, kai tuo tarpu mo
kytieji vyrai savo darbuos naudojosi tik lotynų kalba. Tuo mo
terys davė puikų pavyzdį vyrams, ^kuriė, kaip rodo istorija 
juo nępasėkė.

Žinoma, tie pamokslai negalėjo aplenkti nei Tösso, kur ne
stigo jų nurašytojų ir ypač studijuotojų. J juos įsigilino ir Eis-

«
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lieta. Tai darė jai nemaža garbės, nes toks spekuliavimas reika
lavo itin gero teologinio išsilavinimo. Bet tai kartu buvo ir gera 
ir ne, nes paties Eckeharto likimą prisiminus darosi labai neaiš
ku, kur ji būtų nuėjusituotaip labai slidžiu keliu 29) jei ne to 
paties Eckeharto mokinys, Seuse, gerai žinąs, kokiais pavojais 
gresia netiksliai arba savotiškai suprastas spekulaty v ines mistikos 
mokslas. O tokia lanksčios dvasios ir daug žadančia mergaite 
padidinti klaidatikių skaičių jam iš viso atrodė esą negalima, dėl 
to jis stengėsi tai judriajai sielai duoti kitą kryptį. Iš karto ji 
bandė su juo gvildenti Eckeharto temas, turbūt,manydama jo 
asmeny suradus to Paryžiaus magistro mokslo komentatorių. Ta
čiau Seuse tokios malonės neprisiėmė. Jo manymu, maža reikš
mės teturi tos žinios, kurios ne pergyvenimo keliu įgytos. Kaip 
jis pats, prigimties liepiamas, nepasišventė vien intelektualinei 
mistikai, taip ir naujai savo mokinei nepatarė pasitikėti vien mis
tiniu žinojimu, nes, girdi, religinis pergyvenimas, per kurį veda 
kuklumo, nusižeminimo ir atgailos kelias, daugiau s veriąs. Viskas 
turi būti vidumi pasisavinta. Šitas patarimas jam, kaipo psicholo
gui, tedaro garbės, nes Čia jis primigtinai pabrėžia tai, ką vėly- 
besni, žinoma, daug „šviesesnių“ šimtmečių vyrai visai pamiršo. 
Viduramžių vienuoliams savaimingai suprantama dvasine nuosa
vybe buvo tai, ką vėliau racionalistai ir į juos panašus buvo su
darkę ir ką mūsų laikai turėjo atstatyti.

Ir Seusei pavyko sulaikyti Elsbieta nuo jos anksčiau taip 
pamėgtos teorinės mistikos. Taip jis atitraukė ją nuo svarstymą 
ir aiškinimo įvairaus mistinio gyvenimo sąlygų bei prielaidų, kiek 
jas nagrinėja teologija ar filosofija, ir priartino prie praktinės 
mistikos. O ji iš savo pusės, lyg atsidėkodama dvasios vadui, 
padėjo jam sėkmingiau surašyti mistinius jo pergyvenimus. Taip 
ji pasįdarė tų jo pergyvenimų atpasakojimų registratorė ir litera- 
rihė tvarkytoja. Tik jos dėka nors dalelė < nežuvo tiį turtų, ku
riuos Seusė taip be saiko išsijojo. Ji slaptai nurašė jo išpasako
tus atsiminimus, surankiojo jo parašytus laiškus su pamokymais, 
sudarė visą jų tomą, kuriuo paskui po jos mirties, galėjo jis 
puikiai pasinaudoti, išleisdamas du—-mažesnį ir didesnį—laiškų 
rinkinius. Tuo dar nepasitenkindama, ji išvertė į vokiečių kalbą 
jo lotyniškai parašytas eiles, aiškinančias jo kapeloj iškabintus 
Šventuosius paveikslus. Už tokius savo darbus ji pasidarė jam 
nepamainomai brangi ir jis rimtai Dievui nusiskundė, kam jai 
ligą siųsdamas atėmė iš jo tokį vertingą bendradarbį: „...ir mane 
Dievas nuskriaudė, nes dabar aš nebeturiu, kas man padėtų mano 
knygučių rašymo darbą; tik tu viena dar sveika būdama gelbėjai 
man su tokiu stropumu ir kilnia ištverme (gütliche trewen). Dėlto 
aš Viešpatį meldžiau, kad Jis grąžintų tau sveikatą. Bet kadangi 
Dievas nesiskubino manęs išklausyti, aš nepasitenkinęs šiurkš
čiai skundžiausi Jam ir pasiryžau daugiau apie Jį, kaipo apie

Jo patarimų klausydama Elsbieta vis lavinosi mistikoj visa 
stengdamasi kuo gyviausiai įsivaizdinti ir kuo skaudžiausiai per
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gyventi. Tačiau jos perdėjimams jis nepritarė ir tuo antrą kartą 
parodė aukštą savo pedagoginį išsilavinimą, jis —- geras gydy
tojas, mokąs savo ligonims nustatyti tinkamą asketinių pratimų 
dožą. . T ai padarė jis ir jai, nepamiršdamas, kad tačiau geriausia 
doza yra paties Dievo paskirta. Ilgai laukti nereikėjo, ji sunkiai 
apsirgo ir — iki pat mirties nebepakilo. Tokiu būdu dabar sa
vo reikšmės nustojusią praktinės mistikos dalį Seuse pakeitė la
biau reikalinga — spekulatyvine, kuria dar jaunesnė būdama ji 
interesavosi -ir prie kurios buvo dabar jau labiau priaugusi. Šitoj 
gyvenimo fazėj Heinrichas padeda jai išspręsti sunkiausius gy
venimo klausimus, suprasti nelengvai suvokiamus dalykus.

Tais reikalais begyvendamas iškyla jis į tokias aukštybes, 
kurios ne visais amžiais ne tik moterims, bet ir vyrams galėjo 
būti prieinamos. Taip, pav., jis nori sužinoti, ne vien tai, kaip 
dvasiškai neprityręs žmogus gali rasti tikrąjį kelią į dvasiškąjį 
gyvenimą, kuri yra geroji krikščioniškoji nuotaika, bet kur ir kaip 
yra Dievas, kaip butų galima suprasti tą už trejybės egžistuo 
jančią viršesančią Dievybę ir dargi kaip jinai yra pasiekiama, ir 
ką siela jaučia tuo metu, kad Dievo malonei padedama, ji nu
gali visas ją nuo Dievybės skiriančias kliūtis, tampa viena su 
Dievu ir Lt ir 1.1.

Kaip tikra moteris ji, kad ir labai užimta spekulatyviniais 
klausimais, nepamiršta ir praktinio gyvenimo reikalų. Ji nuolat 
galvoja, kaip ir savo seseris įjungti į tą išganingą srovę, tekan
čią iš dievpbaimingo Seusės gyvenimo bei mokslo. Tam tikslui 
ji pasirūpina jau anksčiau minėtų skarelių, kurias, jo palaimintas, 
siuntinėja savo draugėms, jo dvasios dukterims.

Ji daug už ką yra dėkinga savo mokytojui, bet ir pastara
sis dėkingumo atžvilgiu neturi teisės apsileisti, nes beveik tik 
jos dėka pasaulis plačiau žino apie jį, kaipo mistikos didvyrį: jo 
paties gyvenimo aprašymu ji pastatė jam paminklą, visų amžių 
regimą. ■ ■_ \
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Käip Sense pamokė Ssbietą.
Seuse-misti kos mokslininkas.

. * * 1 " • »

Žmogus turi atsikratyti žmogiškosios 
savo prigimties, turi lavintis pagal Kristaus 
pavyzdįir persiformuoti į Dievybę.

' **•..*'*

J.'./Mistikos istorikai Ęckehartą yra įpratę vadinti mistikos filo
sofu, nes jis daugiausia Ją studijavęs ir prisidėjęs jos esmei pa- 
žinti; Taulerį jie vadina mistikos praktiku, dėl to, kad jis labiau
sia pritaikindavo ją kasdienėj savo pastoracijoj, ö Seuse,trečiasis 
iš tos domininkonų mistikų trijulės, tai—mistikos poetas, nes ja 
visą savo širdį persunkęs. Tas palyginimas, kai dėl-Seusės, yra 
tikras, nes visa jo esmė yra poetiška. Visi, nors ir sausiausi, 
protiškiausi dalykai, su ja susitikę, būdavo supoetinami. Būdamas 
tikru poetu jis buvo ir gerai išlavintas, išmokslintas. Jo tėviškės 
vienuolyne išgirstas mintis vėliau pagilino aukštosios Koelno mo
kyklos profesoriai.

Kaipo domininkonas, jis pirmiausia yra scholastinės filoso
fijos 1 atstovas. Jis pažįsta Aristotelį, Boetijų, Augustiną, (jregorių 
Didįjį ir pirmoj eilė, Sv. Tomą, kurio mokslas tarnauja pradžios 
punktu ir pagrindu visiems jo išvedžiojimams. Jis nesigaili pa
gyrimų ir šiaip meilių žodelių tam didžiausiam savo ordeno 
mokslininkui — T omas jam yra „lieb sant Thonias“. Taigi Seųsė 
yrą scholastikas. Bet tuo jo nepasitenkinta, nes jis, kaip ir nu^ 
mylėtasis jo mokytojas Eckehartas, gėrė dar ir iš kitos versmės 
— iš mistikos, taip kad greta minėtosios filosofinės linijos atsi
randa dar ir kita, kurioje figūruoja mistikai, kaip, pav., Dionizas 
Areopagita, šv. Bernardas, šv. Bonaventūra. Reikšmingiausias 
šių dviejų linijų susikirtimo punktas viduriniais amžiais buvo 
Eckehartas 3°) jį labai artimai sekė Seusė. Taigi, Seusė drauge 
yra ir scholastikas ir neoplatonikas. Tačiau, sekdamas savo mo
kytoju, jis stengėsi išsisaugoti tų perdrąsių, paradoksiškų posa
kių,’ kurie Eckeharto priešininkams leido jį apkaltinti ir iš popie
žiaus Jono XXII 1329 m. išgauti visos eilės jo (tikrų ar tariamų) 
tvirtinimų pasmerkimo bulą ^ln agro dominico“. Nepaisydamas 
visiško ištikimumo savo mokytojui, Seusė net leidžiasi į jo mok
slo kritiką ten, kur jam atrodo, kad perdaug drąsiai pasielgta su 
sąvokomis, iš ko mistikos naujokams galėjo susidaryti tam tik
ras pavojus. O jis visur atsargiai daboja mistinius savo žings
nius, visur savo žodžius stengiasi pagrįsti ortodoksinio mokslo 
mintimis, kad tik išvengtų tos klaidos, kuri Eckehartui taip tra- 
gingai sudrumstė jo gyvenimo galą.
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. Mokslinės kūrybos—kuria pav.jo mokytojas buvo užsiėmęs 
— jis nesiėmė, pasitenkino tik savo laikų žinijos pasisavinimu, 
dėlto Jis jokios vaišingos minties prie Ėckeharto sistemos ne
pridėjo. Bet tą sistemą jis sugyvino tuo, kad į jos mistinio 
kraujo apytakos indus įleido savojo kraujo ir varinėjo jį po visą 
kūną savo karstai plakančia poeto širdimi.

Visa, ką jįs turėjo savo galvoj, taip pat slėpė ir Širdy, ir 
globojo lakia savo fantazija, visą mistinį mokslą sugebančia jam 
taip realiai perstatyti, kad jis net pieštuku 3*) galėjo atvaizduoti 
pagrindinę savo mistikos mintį:

l , ' • • ■ ..... '

'M '

»Žmogus turi atsikraty t i savo žmogiškosios 
prigimties, lavintis pagal Kristaus pavyzdį ir 
transformuotis į Dievą“.

Atsikratyti savo prigimtus.
Išsiskirk iš žmonių, laikykis nuošaliai, pasilais vink nuo iš

viršinių paveikslų, iš savo prigimties pančių, nukreipk savo žvilgį 
į dieviškus dalykus—palik save.

4 •• “ * • • . ' , z . ■ • .
O • ’ * ' . ■ „ . ‘ ‘ . 4 4

Persidirbti Kristuje.
• ° ... e . — •

Kristus yra amžinos palaimos vartai, pro kuriuos žengia 
visi tikri Dievo draugai. Kenčiantį Kristaus žmogiškumą sekda
mas žmogus prisiartina prie Dievybės. Neėj t s Kristaus kančių 
keliu dangaus vartų niekad nepasieksi.

Transformuotis į Dievą.
Kristus tarė: „Ir mano tarnas turi jbūti ten, kur aš esu“. 

Jis yra visiškai atsikratęs išoriškumu, -ir, jo dvasiai nebetekus 
savo aš, jis pakylą į proto nebeapi m amą beformiškumą, j tokį, 
kur, nebėra nei prigimties, įvairumu, nei dieviškųjų asmenų trejy- 
bės, o tik tyra dieviška vienybė, savy paskandinanti dvasią, — o 
tai reiškia amžinąją jos palaimą. —

Apie Dievą Seusė kalba su pamėgimu ir bando jį vis 
naujais aptarimais nusakyti. Tam jis pasinaudojo iš neoplatonikų 
paveldėtu neigiamu metodu, kurį ir scholastikai pritaikė. Tai, ką 
buvo Pseudo Dionizas pasakęs: „At jjieo dTCocpaastę erei Osto>v 
dTCTjheię, ai zaTaęatjscę dvapjioatoi“, 32) pakartojo ir didieji 
scholastikai, sakė ir Eckehartas žodžiais: „In divinis affirmati&nes 
sunt ineompacte'*. Vėliau tą pačią mintį išreiškė ir Seusė. Dievas 
jam yra „nut“ (Niekis), „nitwesen“ (beformis) arba paprastai „tve- 
senfi (esimas). Tačiau tokia, kad ir labai pamėgta theologia ne- 

- gativa jis nepasitenkino, bet, kaip šv. Tomas ir kiti, ir teigiamais 
išsireikimais bandė apibudipti Dievą. Ir tas darbas jam nekaip 
vyko, bent ne taip gerai, kaip tą patį darant neigiamuoju būdu, 
kur su ypatingu užsidegimu jis mokėjo pritaikinti visus poetinės 
savo kalbos lankstumus.
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Už trijų Dievo asmenų randasi pati Dievybė.
Dievas Tėvas ištardamas žodį savo Sūnų sukūrė nuo am

žių. Sutvertasis pasaulis savo pradžią turi Dievo fontale principi- 
wmr kur jis buvo nuo amžių. Žmogus yra Dievybės atspindys, 
trejybės paveikslas,—ein spiegel der gotheit, ein bilde der driealti- 
keil ein exernplar der ewikeit, Kiek Dievas yra begalinis savo 
turtingumu, tiek žmogus savo norais grįžti T Dievą, nes iš Jo 
yra jis kilęs. Dėlto vi si tvariniai trokšta sugrįžti ten, iš kur jie 
yra išėję. Visas jų gyvenimas~tėrar-skttbinimasis prie savo vers
mės. J tą dieviškąjį ęsirną ir gyvenimą mus veda Kristus, nes jis 
yra jungtis tarp Dievo ir empirinio pasaulio.

Aukščiau nurodytu keliu Dievas galima būti ir gy venime pa
siekiamas. O tai yrą aukščiausialaimė,kurią žmogus tik begali įsi
gyti. Ir Seusė vis naujesniais ir keistesniais,vis drąsesniais išsi
reiškimais bando nupasakoti tą žmogaus dvasios kelionę prie 
Dievybės, kuri vien savomis jėgomis nėra pasiekiama. Žmogaus 
dvasia turi ieškoti Jos pagalbos. Jos veikimo ji neišlaiko ir pa
siduoda ekstazei.

Tas mintis Seusė išdėstė savo dvasios dukrai, kuri domė
damos ir suprasdama visa priėmė. Tais pamokymais dar nepa
sitenkindama ji klausia jo.' įvairių klausimų ir tuo gauna progos 
pasisavinti tai, ką vyriškieji ordeno nariai girdėjo sėdėdami po 
garsiausių tų laikų profesorių kojų Paryžiuj, Oskforde, Koelne; ir 
pasinaudojo tuo ne ji viena, bet, kartu su ja ir šimtai panašiai 
nusiteikusių seselių nuo Rheino versmės iki jo žiočių, Olanduo
se. Tikrai tais laikais moterys dalyvavo rimčiau šiame moksle, ar
timiausiai buvo su juo susirišusios, ko vėliau jau rtebėbuyo, gal 
tik išskyrus mūsų šimtmetį. Visa tai išgirdo Elsbieta savąja kal
ba, nes jos dvasios vadas, kaip ir visi panašūs didžiųjų magistrų 
mokiniai mistikai, viską iš lotynų kalbos išvertė į vietinę kalbą. 
Tuo jie įleido stiprią minčių srovę į miestelėnų luomą, patobuli
no jo kalbą, kaip prieš tai buvo padaręs tik žinoma, daug ma
žesnio maštabo, St. Galleno vienuolyno benediktinas Notkėr 
Labeo, kurį Eckehard IV. vadino „magister doctissimus at benigni- 
ssimus^, miręs 1022 m. tą dieną, kai baigė savo Jobo knygos ver
timą ir kai kiek vieliau (1522,1545) tą patį padarė Martynas Liu
teris su savo Biblija. Elsbieta tai ne vien tik išgirdo, bet visa, ką 
pasisavino, ir kitiems perteikė. Tuo ji ir pradėtąjį savo mokytojo 
dąrbą labiau išpopularino, ir prisidėjo gimtajai savo kalbai kulti- 
vuot.

Retai kada pavyko moterims atsistoti taip, arti prie kultūros 
laimėjimų, retai kada jos galėjo jais pasinaudoti taip gausiai, kaip 
dabar, kai Bažnyčia davė visas galimybes Šviestis joms įtinkama 
kryptim.* Už tai jos pasirodė didžiai dėkingos, ką liudija ištisi 
moterų šventųjų sąrašai.

Visų mistikų didžiausias troškimas buvo pasiekti pagaliau 
vi s i š k ą s u s i v i e n i j i m a s u D i e v u. Elsbieta to trokšdama
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prašo patarimų savo dvasios vadą. Seuse nuo to nebeatsisako, kaip 
pirmiau, nes jo mokinė buvo išėjusi gerą teologinę mokyklą ir 
be to, buvo jau prityrusi dvasiškame gyvenime. Taigi, tėvas Heinri
chas nesidrovi jai dabar pasakyti, ką jis Jos mistinio kelio pra
džioje išaiškinti buvo atsisakęs. .

Tirmiausia Seuse imąsi aiškinti mistinio gyvenimo tikslą, o 
antroje eilėje _bando n u sakyti, kaip prie jo prieiti. T i k s 1 a s jam 
yra aiškus, būtent u z t r e j y b ė s e s an t i D i e v y b ė. Bet 
kaip ją apibūdinti?! Čia susiduria mūsų mistikas su tomis pat 
sunkenybėmis,kurias anksčiau buvo sutikęs Dante (1265—1321) 
tose savo veikalo }fl)wing Commedia“ (prieš 1314 m.) dalyse, 
kur teko jam Dievą ir dangų aprašyti; dalykus, kuriems jokie, 
kad ir geriausi vaizdai, palyginamai neatatįnka. Tas pačias sun
kenybes, kurias sutiko vėliau C. „Paradise
Lost“, (1655, ir „ Paradise Regavned“, 1671), KI o p s t o c k (1724— 
1803) („Messias“ 1748/73) ir dar daugybė kitų. S e u s e kaipo 
teologas dar žymiai blogesniame padėjime, negu anie poetai. Kas 
jiems dar buvo vaizdai, tai jam yra sąvokos, o kaip sąvokas iš
aiškinti? Štai problema, kuri kvaršino jo, prityrusio pedagogo, 
galvą. Jis imasi ir šio aiškinimo darbo, nes sielos ganymui jis 
nebijo nei jokių sunkumų. Bet kiek tas darbas jį privargino ma
tyti, kad ir iš žemiau išspausdintų eilučių, kuriosę jis vis» naujais 
ir tai vis savotiškesniais išsireiškimais bando nusakyti šio gyve
nimo tikslą ir ką žmogus patiria jį siekdamas. Jausdamas savo 
silpnumus Seuse pasikviečia talkon Dionizą Areopagitą, kuris 
iš viso drauge su neoplatonikais, ypačiai Proklu 34) visam jo misti
niam mokslui patiekė svarbiausius elementus, bet ir visų tokių 
talkininkų pagalba pasinaudodamas nepergeriausia jis sugeba žo
džiais, savo alemanų tarme aiškinti ką žino ir Jaučia. Dėl to ne
pasitikėdamas vien savo stilistikos sugebėjimais pieštuku nupie
šia žmogaus mistikos kelią; bet ir taip dar lieka nemaža neaiŠ- 

' kūmų. '

1 š Seusės pamokymų.
. ‘—- * ... .

Dvasiškai neprityręs žmogus 
turi vien savo reikalų žiūrėti, 
ir nenorėti dar ir kitus vesti^).

Quaemodo potest caeeus caecum ducere?

Tarpe daugelio dukterų, kurias tarnui36) buvo tekę vesti pas 
Dievą, buvo viena, apdovanota silpna ir nepastovia valia. Jos no
rai tarsi nenorai — ji lyg norėjo, lyg nenorėjo. Ji troško būti 
palaiminta, bet kartu nesikratė ir pataikavimo kūnui. Tarnas jai rašė:

Ar tu nematai velnio, mielai trokštančio tave pavedžioti ant 
kaklo užnertu Šilkiniu siūlu? Tu negali save pamokyti, esi silp
nesnėj už Ievą rojuje ir dar nori pas Dievą nueiti? Tu nori pri
mesti šiaudų į dar neužgesusią ugnį?
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Štai ką aš turiu tau pasakyti:
Viriliter agite! Kai garbingas riteris37) pirmą sykį į kovos 

areną įveda jaunuolį, jis padrąsindamas jam taria:
„Ėja; garbusis karžygy, šiandien tu turi narsiai pasirodyti, — 

drąsiai elkis ir vikriai atsikirsk! Nepasirodyk bailiaširdžiu! Geriau 
garbingai mirti, negu negarbingai gyventi. Po pirmo susikirtimo 
tau jau bus lengviau“. Lygiai taip dvasine prasme imant, kalba 
ir šventasis Dovydas drąsiajam Dievo riteriui, kuris savo darbų pra
džioj turi skirtis nuo žemiškų laikų. Jis taria: Vinlite agite^ t. y., 
visi jus, km ie Dievupasitikit, veikite drąsiai, kaip vyrai!

Ir tau, mano dukra, to reikia. Tu turį būti tvirta ir neklau
syti nelabojo patarimų. Pati blogiausia tavo būklė yra dabar. Jei 
tu pajėgsi pereiti tą siaurą lieptą, tai veikiai pasieksi platų ir gra
žųramaus dvasiško gyvenimo klonį. O, kad aš galėčiau tavo 
vietoj stoti į kovą ir tuos tvirtus, tavo širdžiai teikiamus, smū
gius pats priimti! Bet žinok, kiek strėlų dabar paleidžiama į tave 
tiek rubinų tu nešiosi dangiškoj savo karūnoj.

Ak, mano vaikeli, drąsiai dėlto kovok. Dabartinės tavo kan
čios trumpos, o tas, ko tu trokšti, amžinai tęsis. Būk negirdinti 
ir nereginti tol, kol praleisi pirmąjį susirėmimą. Galingas audras 
visada seka, lydi šviesios dienos. Neužmirški, kad daugelis žmo
nių, ir gražesnių, ir jaunesnių už tave tokią riteriška kovą laimėjo .

Ėja, mario vaikuti, duok šian savo ranką ir tvirtai laikykis, 
tik ne manęs, wbet galingojo mūsų Viešpaties, kurio vardan tu sto
jai į mūšį. Žinoki, kad tavęs, jam visiškai atsidavusios jis nie
kada neapleis.

Visas kliūtis nugalėti padės tau du dalykai.
Vi e n a, turi nėsusidėti su tais, nepaisant, ar jie būtų drau

gai, ar priešai, kurie norėtų tave šunkeliais nuvesti;
ant r a, neieškok ir nepasiduok tavo širdį čiulpiantiems žal - 

čiams. ■ ■.
Sek mane: jei nenori iš naujo pakliūti rytoj, tai šiandien 

sutrink jų galvas! Ir padaryki tai tuojau ir visa galia nes kasgi 
iš to, jei tu lieti tik jų uodegas? Taip jie tik dar arčiau prie ta
vęs glaudžiasi ir dar pikčiau tave kanda. Todėl skelbki jiems ka
rą, ir tiktai karą!

Dar vieną patarimą norėčiau tau duoti, tik nepyki už tai. 
Mat, aš pastebėjau, kad tu dar ne visai pasidavei Dievo valiai 
dar nepasiryžai visų dalykų išsižadėti. Bet argi galima dviem po
nam tarnauti? Juk ne, iš tikrųjų, ne! Visiškai palik anąjį žmogų—- 
tu mane supranti — palik visa, ką duoda tokia praeinanti meilė 
susitikimais arba laiškais, ir nieku būdu neišsižadėk savo pasi
ryžimų, nors dėlto kas tau grasintų ar tave glostytų. Atsiskirki 
nuo draugų, tau blogai patarusių, ir įtraukusių į tą nelaimę ku
rią tu nori ir turi palikti. Nebeik vaikščioti ir negalvok, kaip ir 
kokiu prasimanymu galėtum nors valandėlei pasprukti, nes juk 
ir Dievas ir žmonės žino, kad nedaug gero iš to susilauksi. Nei 
rytą, nei vakarą nepaliauki rūpintis, kaip išbristi iš to visokio 
skurdo, ir kaip susitaikinti su rūsčiuoju teisėju. Iš tikrųjų, savęs
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pasigailėjimu neverta pradėti dvasinio gyvenimo. Drąsiai tau rei
kia stoti prieš savo kūną, suvaldyti miklų savo liežuvį ir giliai 
susikaupti po tiek išsiblaškymui Padaryk taip, kad tavo širdis 
nebūtų panaši į kažkokį viešbutį, ar atdarą smuklę, kuri visiem 
prieinama, ir kurioj kiekvienam leista elgtis taip, kaip jam patinka. 
Ėja, išvyki tą patvirkusią kompaniją, nes kitaip tu niekad nega- 
ėsi priimti mielojo Viešpaties! Atsimink, kad tave Jis nužiūrėjo 
savo numylėtines, todėl saugokis, kad nebūtum kokia palaidūnė.

Skirtumas tarp tikrojo ir netikrojo protingumo 
kai kuriuose žmonėse 38).

Sicut aąuila provocans ad rolandum pultos suos etc.

Kai šventoji dukrelė 39) geru savo dvasios vado mokslu 
buvo suformavusi savo asmenybę, kaip nuo šilimos formuojąs* 
vaškas, tada jis tarp kitko jai šitaip rašė:

Dukrele, dabar būtų pats laikas tau pakilti iš lizdo, kaip 
jaunam, bet jau subrendusiam ereliui: tvirtai išaugusiais savo 
sparnais, prakilniausiomis savo sielos galiomis pakilk į palaimin
to ir tobulo gyvenimo aukštybes. Ankstybesnis tavo lavinimasis _ 
buvo tik geras prisirengimas prasimušti per gyvuliškojo ir ne
prasmingojo gyvenimo dykumas arčiau į tyrosios, ramiosios šir
dies pažadėtąją žemę, Aš stengsiuos tau nušviesti tą aukštąjį 
dvasinį kelią, kad geriau jį pažintum. Jei tu suprasi mano distink- 
ciją, negalėsi paklysti, nežiūrint to, kiek aukštai tavo dvasia iš< 
kiltų. Dėl to atydžiai klausyki s: Y ra dvi rusi žmonių, kurie pasi
rodo esą geri; vieni gyvena pagal sveikus proto reikalavimus, o 
kiti—beprotiškai. Pirmieji tai tie, kurie visas savo mintis ir vei
kimą sutvarko pagal šventosios krikščionybės mokslą Dievo gar
bei ir žmonių ramybės užtikrinimui. Jie gerai prižiūri savo žo
džius ir elgesį, kad nieko neužgautų. Taip daryti verčia juos ir 
gamta ir protingumas, kuris yra palaimintas ir dieviškas protingumas. 
Tavy šviečia Jis paslėpta teisybe, kaip dangus savo žvaigždynais. 
O tie iš neva gera darančių žmonių, kurie, darydami visa, ką: 
daro, dėmesy teturi savo aš, gyvena neprotingai. Jie, tiesa, daly
kus gerai nuvokia ir neišmintingiems moka apie juos gerai pa
kalbėti. Tačiau tokių žmonių protingumas yra nukreiptas į orą, o 
ne į vidų. Jis yra panašus į sutrūnijusį medį, kuris nakties metu 
gerai atrodo, tačiau iš tikrųjų yra niekam netikęs.

Tokius žmones 40) galima pažinti iš jų posakių, kuriais 
jie, tartum, žaizdami sviedžia. Vienas tokių, pav., yra iš Šven
to Rašto paimtas: „Teisingajam nereikia jokios nuodėmės bijotis“. 
Šitas ir kiti į jį panašūs posakiai netoli matantiems žmonėms ne
atrodo blogai, bet toliau regintieji tuojau supranta, kad šitokį 
tvirtinimai nėra pagirtini. Kasgi „teisingasis" ir kas ta „nuodė
mė“? Plačiausia žodžio prasmę „teisingąjį“ reikia suprasti, kaipo 
teisingą žmogų, nes teisingumas, kaipo toks, pats vienas negali
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egzistuoti, jisprivalo turėti tam tikrą lyg Jr savo nešiotoją, ir 
šiuo atveju tas nešiotojas yra teisingas žmogus. Toliau, kas yra 
„nuodėmė“? Tai kliūtis, atskirianti žmogų nuo Dievo. Ar teisin
gas žmogus neturėtų bijoti jokios kliūties, nei vengti nuodėmių? 
Tas aiškiai priešinasi Su tuo posakiu galima, butų sutik
ti turint dėmesy tai, kad teisingas žmogus ir visi dalykai^yra vie
nas ir tas pats viršesančioje Dievo dvasioj, kurioj jie gludi įvai
rių be skiriančių formų amžinu nebuvimu. Tiesa, ta prasme su jais 
galima sutikti. Bet teisingasis žmogus toje Dievybės esmėje žmo - 
gus nebeegzistuoja su savo kūnu, nes Dievybėje materiališkumo 
nėra ir dėl to joj negali būti nei kliūčių, nei nuodėmių. Bet kiek
vienas žmogus gyvena už Dievybės ribų, kūniniu pavidalu. Ir 
čia tas marusis žmogus yra išstatytas pavojun nuodėme atsito
linti nuo Jos. Dėlto žmogui reikia vengti viso, kas galėtų 
jį nuo Dievybės, siekimo sulaikyti.

Skirtumas tarp tikro ir išdidausproiingumo
Dukrelė už tokį pamokymą, raštu dėkojo ir prašė dabai 

nurodyti skirtumą tarp tikrojo ir netikrojo protingumo, Seusė ja 
šitaip vatsakė:

Žmogus, laimėjęs pirmą kovą, t. y., nugalėjęs savo kūno 
palinkimus ir geidulius, sutinka gilią upę, kurioj daug žmonių 
prapuolė tai yra išdidus protingumas. Kas tai yra „išdidus pro
tingumas “?—Pirmiausia iš nuodėmių ir fantazijos iluzijų pasilais
vinęs žmogus skrenda ir skrenda laisvai virš laiko ir erdvės, kur 
anksčiau jis buvo uždarytas ir negalėjo prigimtu savo kilnumu 
naudotis ir džiaugtis. Ten, viršuj, atsivėrė jo dvasiškosios žmo
gaus akys, ten siekė kito, geresnio džiaugsmo, kuris glūdi teisy
bėm pažinime, dieviškos palaimos atjautime, amžinybės supratime 
ir p. Kai sukurtoji dvasia (žmogus) pradeda bent kiek suprasti 
amžinąją, nesutvertąją dvasią (Dievą) ir įžvelgti jos veikimą sa
vyje ir visuose dalykuose, tada jam keista darosi ir jis pradeda 
pajusti, koks jis buvo pirmiau nuo Dievo atsitolinęs aklas elgeta. 
O dabar jis jaučiasi Dievybės kupinas. Jam atrodo, kad nieko 
nėra, kas nebūtų Dievu, ir kad Dievas ir visi dalykai sudaro vie
nintelę vienumą. Tą supratęs žmogus ima jaustis dideliu, jis yra, 
tartum, rūgstąs dar nenusistovėjęs vynas. Jis aukština tik savo 
protą, privedusį jį prie tokio pažinimo, ir kito jokio balso klau
syti nebenoru Jis pamiršta tai, kad dalykų esmės dar visai ne
patyrė. Su tais žmonėmis atsitinka taip, kaip su bitėmis, kurios 
spiečiu išsiveržę lakioja aplinkui, kol daugelis visai žūsta, o ki
tos vėl susemiamos į naujus avilius. Taip dėl to, kad jiems 'buvo• 
leista regėti Dievą, tai jie mano, kad dabar yra jau viską nuvokę, 
ir kad dabar jau patys savo nuožiūra gali tvarkyti mokslą ir gy^ 
venimą. Šitą klaidą jie daro arba dėl nepribrendusių samprota
vimų, arba dėl savo dar nenugalėto klastingumo. Šitoks^ žmogus 
tėra užkariavęs priešakinius apgulto miesto apkasus, tačiau jam 
dar lieka svarbiausias darbas—užkariauti pats miestas.
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Žiūrėk, tokioj būklėj daugelis žmonių gyveno ilgiausius 
metus, nežinodami, nei kur eiti, nei ką pradėti. Šiuo štai aš no
rėjau nurodyti tau kelią, kad nesuklystum...

... Įsidėmėk sekančius gerus pamokymus, nes jie žmogų 
išlaisvina iš jo storžieviškumo ir pajamblumo ir veda jį į auk
ščiausią palaimą. —

' * r. ' • * , . ’ . ’

Dvasinis žmogaus įvedimas į jo vidujumą^).

Stenkis, idant tavo darbuose protas turėtų pirmenybę, ne 
kur pergreįt prasiveržia pojūčiai, ten atsiranda daug blogybių.

Džiaugsmą tau turi suteikti ne pojūčiai, bet teisybė. —
Dievas nori mums suteikti begalinį džiaugsmą, o ne jį 

išplėšti. —
Aukščiausias iškilimas glūdi didžiausiąriie nusižeminime. —-
Kas nori vidumį gyventi, turi išsilaisvinti iš viso išorinio 

įvairumo, turi atsižadėti viso, kas nepriklauso to Vieno. —
Vargas, kančios ir proto aptemimas yra ten, kur pasireiškia 

mūsų ^prigimties egoizmas.;—
Žmogus turi gyventi tuštumoj ir beformėj, nes ten yra dau • 

giausia džiaugsmo. —
Kokiais pratimais turi verstis apsiraminęs žmogus? Atsikra

tyti kūninio pasaulio. —
Jei nori būti naudingas sutvėrimams, tai nusikreipk 

nuo jų. —
Gyvenk taip, lyg be tavęs kito jokio sutvėrimo pasauly 

nebūtų. —
Mokėjimas iškilti virš visų daiktų žmogų įgalina daugiau, 

negu tų visų daiktų turėjimas.
Žiūrėk, idant prigimtis nebūtų blogų palinkimų ir apsun

kinta. Žiūrėk, idant išviršinis žmogus atatiktų išvidinį. —
Rūpinkis savo vidujumu, nes nuo jo priklauso ne tik iŠ- 

viršinisjbetirišvidinisgyvenimas,-—
Pojūčių apmirimas yra teisybės pakilimas. —
Džiaugsmą tesuteikia tai, kas yra panašu į vidujausiąjį die

viškosios prigimties pradmenį.
Vra žmonių, kuriuose pasireiškia išvidinis varžtas^ bet kurie 

juo nepaseka. Juose labai toli nuo vienas kito yra tai, ką jie turi 
vidujausia ir išviršiausia, o tas ir sudaro daugelio žmonių ne- 

. laimę. — ■
Pasilik savy. —
Ir vidujumas savy labiau stiprėja to, kuris stengiasi pada

ryti jį ir išviršumu, negu to, kurio jis ir pasilieka tik vidujumu.— 
Visais dalykais tenesidomi tas, kuris nori juos pasisavinti.— 
Apsiraminusiame žmoguje nelaimei vietos negali būti. — 
Viso atsižadėjęs ir dėl to savy aprimęs žmogus turi atsikra

tyti žmogiškosios savo prigimties, turi lavintis pagal Kristaus 
pavyzdį ir persiformuoti į Dievybę. —
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Jei apsiraminęs žmogus nori pasiekti teisybę, tai jis turi:
1) sukaupti savo pojūčius, nes pievas yra ■ dvasia;
2) sekti, ar kada nors nesudarė sau kokios kliūties (nuo

dėmės);- '• ■■ ' •;
3) saugotis egoistinio vadovavimo savim ir
4) jame turi tešviesti amžinojo Dievo šviesa ir jis turi jaus

tis tesąs Dievybės įrankiu.
Juo daugiau žmogus atsikratys savęs ir visų sutvertų daiktų, 

juo daugiau jis bus suvienytas (su Dievybe) ir palaimintas. —
Apsaugok savo pojūčius nuo visų esančių formų. —
Išs• J • > izadek viso 1-r- • 1 M - ;o, ką pasirenku gudrumas, supančioja valią

ir atmine:iat suteikia ssmagumo. —
Ne• W i ■ • sirišk su nie 1*1 < * ’■ J i jku, kas nepriklauso Dievui. —
Itini didelių turtių įsigyja tas, kuris visada gyvena sayy.
Pojūčių išsiblaškymas sumažina žmogaus vidujumą. Žiūrėk, 

kad nepasiduotum Tave išblaškantiems dalykams. Nesiduok ran
damas tada, kai dalykai tavęs ieško. Tada skubiai pasinėrk 

.savy.-—
Save valdąs, viso atsižadėjęs ir aprimęs žmogus visas savo 

sielos jėgas turėtų taip sutvarkyti, kad į save pažvelgus jam ro
dytųsi (dvasiško pasaulio) visuma. —

Tobulai nusiteikęs žmogus savimi nesirūpina, lyg jis apie 
save visai nieko nežinotų, nes vien Dievo esimu visi dalykai jau 
puikiai sutvarkyti. —

Sukoncentruok savo sielą, išsiblaškiusią pojūčiuose, pasi
davusiuose išorinių dalykų įvairumui. —

Pasmerk savy ir nuolatos grįžk į vidujinę savo vienumą ir 
ten priimki Dievą.—

Ištverk ir nepasitenkink, kol—jei iš \viso tai silpnam 
yra galima—dabartyje sučiupsi amžinybę. — .

A.,1 Z;- ' . \. ■ ■ ■ ■ • ... . ' . ^.-'7.
Paaiškihimas, I’i
kur yraDievas43). ■

Geroji duktė tarė: „Tėveli, dabar aš tikrai supratau,kadi7 ^^ 
yra Dievas, bet taip pat labai norėčiau žinoti ir ...kur 
Jis (tarnas) atsakė: „Tu ir tą išgirsi“.

Mokytojai sako, Dievas neturįs kokio nors „kur“, Jis esąs 
Visa Visame. Atverk vidujines savo sielos ausis ir atydžiai klau
syki. Ir logikos mokytojai sako, kad apie bet kokį dalyką žinių 
suteikia jo vardas. Vienas iš jų tvirtina, kad žodis „buitis“ yra 
pirmas Dievo vardas. į šitą buitį ir tyrąją esmę tekreipk, savo 
akis, o visa kita palik nuošaliai. Tiktai šitą buitį priimk kaipo 
tokią, gryną, nesumaišytą su nebuitim; nes kaip nebuitis neigia 
visą buitį, taip ir buitis, kaipo tokia, neigia visą nebuitį. Buities, 
sumaišytos su nebuitim, nepažinsi kitaip, kaip tik savo dėmesio 
nukreipimu į beribę esmę ir buitį. Toji buitis negali būti ko nors 
dalimi, nes padalyta buitis yra sumaišyta su kitkuo, su kitais
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elementais, ir turi galimumą dar ką nors įgauti. Dėlto bevardė 
dieviškoji Buitis savy turi būti beribė ir savo dabartiškumu api
manti visus dalykus.

Žmogus pasižymi keistu proto aklumu, nes nepajėgia pa
tikrinti to, be ko nieko negali regėti ir pažinti. Su juo yrą taip, 
kaip su akimi: rimtai stengdamasi regėti spalvų įvairumą, ji ne- 
bepatiria Šviesos, kurios pagalba tėra visa kita matoma. Ir šviesą 
matydama ji vistiek jos nejaučia. Taip yra ir su mūsų sielos 
akimi: kai ji pažvelgia į vieną kitą atskirą buities dalį, ji nebe 
jaučia tos Visumos, kuri yra visiškai tyra, pilna buitis, kurios 
pagalba ji tegali patirti visa kita. Dėlto vienas mokytas žmogus 
sako, kad dėl savo silpnumo mūsų pažinimo akis santykiuoja su 
buitimi, kuri, kaipo tokia, yra puikiausiai suvokiama, taip, kaip 
šikšnosparnio akys su aiškia saulės šviesa, nes buities dalely
tės išblaško ir apakina sielą, ir ji dėl to nebesugeba matyti die
viškosios tamsybės, kuri savy yra ne kas kita, kaip gryniausias 
aiškumas.

Dabar atverk vidujines savo akis ir, jei gali, regėk Buitį 
paprastame, vientisame jos tyrume. Tu tuojau pamatysi, kad Ji 
nuo nieko nepareina, kad Ji neturi nei praeities, nei ateities, kad 
Ji nekinta ir, kad Ji yra tik nesudėtinga „Buitis“. Tu suprasi, kad 
ta Buitis yra visų reališkiausia, visur esanti, tobuliausia, kad Jai 
nieko netrūksta ir yra vieninga, nes Ji paprasta, vientiesi.

Jau ši viena mintis tvirtina ir sukelia kitas, k. a., kadangi 
ji yra paprasta Buitis, tai Ji turi būti Pirmoji, nuo nieko nepa
reinanti ir amžina; ir kadangi Ji yra pirmoji, amžinoji ir vientie- 
sioji, tai turi būti ir dabartiškiausia, visur esanti. Ji yra aukščiau
sia tobulybė ir Jai nieko negalima nei pridėti, nei atimti. —-

Jei tu gali suprasti, ką aš tau čia pasakiau apie gryną Die
vybę, tai tu jau būsi įgijus gerą nuovoką apie nesuprantamąją 
dieviškosios ir paslėptosios teisybės šviesą. Ši paprastoji, gry
noji Buitis yra pirma ir vyriausia viso esimo priežastis. Kaipo 
visų dalykų pradžia ir galas, visu savo dabartiškumu Ji apima 
visa tai, kas laiko ribose atsirado. Visada ir visuose daiktuose ir 
visada už visų daiktų Ji yra. Dėlto vienas išmintingas Magistras 
sako: Dievas, tai, tąrsi, apskritimas, kurio centras yra visur.

t 1 ' .

Aukščiausias mistinis pergyvenimas ekstazėje.^.

Išmintingoji dukra tarė:
„Labiausiai norėčiau išgirsti paaiškinimų apie tas Šventojo 

Rašto vietas, kur kalbama apie tą paslaptingiausi ir kilniausi 
mokslą, nurodantį, kokiu būdu dvasiniuos reikaluos prityręs ir 
savo išoriškumo visiškai atsižadėjęs žmogus gali pasiekti aukš
čiausiąjį tikslą, taip būtent kad vidujinė psichinė jo patirtis suta
ptų su Bažnyčios mokslu“.

Į šį klausimą atsakydamas t a r n a s išminties sėmė iš raštų. 
Ir išdėstė štai ką:
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...Šitoks prakilnus žmogus ima dėmesin Amžinojo Sūnaus 
ištartąjį reikšmingąjį žodį; „Ten, kur aš esu, turi būti ir mano 
tarnas“. ...Ėja, kur yra tas ,K u r“? Dieviškoje vienybėje! O ši 
savo bevardžiu vardu yra Niekis, savo esme—ramumäs,savo pasiro
dymo forma—trejybė, savumais — savo esmės spinduliavimas ir 
pagaliau amžinuoju sava-prįežastingumu toji visiems dalykams 
jų esmę suteikianti esybė.

Tame tamsiame beformiškume (t. y., tame „Kur“) Išnyksta 
visos įvairybės ir dvasia nustoja savo aš,, nes visas jos veikimas 
pasiliauja.

Tai ir yra tas aukščiausias tikslas ir tas begalinis „Kur“, 
kuriame baigiasi visų dvasių dvasiškumas ir kuriame paskęsti 
reiškia amžiną palaimą.

Kad tą dalyką dar geriau įsidėmėtume!, klausyki dar: die
viškosios vienybės šviesoje randasi visagalės amžinos Dievybės 
asmenų pirmavaizdis, nes asmenų trejybė egzistuoja prigimties 
vienybėje, o toji—asmenų trejybėje. Vienybė veikia trejybėje, o 
trejybė savo galią turi vienybėje, kaip išsitaria Šv. Augustinas 
savo knygoj apie trejybę. Asmenų trejybė yra vieningos prigim
tinės esmės; dėl to kiekvienas iš tų trijų asmenų yra Dievas, ir 
kiekvienas dėl to savo prigimtinės esmės vieningumo yra Die
vybė. Ivairuose (Dievo) asmenyse tas vieningumas atspindi įvai
riai, bet trejybė dėl tokios vieningos savo esmės vienybėje švie
čia vieningai. Tėvas yra Sūnaus priežastis; dėl to Sūnus savo 
asmenimi yra ne kas kitas, kaip amžina emanacija Tėvo, kuria
me Jis visada pasilieka savo esme. Tėvas su Sūnumi skleidžia 
savo dvasią. Tas vieningumas, esąs pirmosios priežasties esme, 
yra ir vienoda visų trijų asmenų esmė. Bet kaip toji trejybė yra 
viena, ir viena savo prigimties vieningume, o trejybė vis dėl to 
yra kilusi iš vienybės,— dėl tokio problemos kilnumo žodžiais 
išaiškinti ji yra negalima.

Į šitą, proto jau nebeapimamą, „Kur“, pakylą dvasia. Tais 
prakilniais Dievo stebuklais ji skrenda ir begalinėse aukštybėse, 
ir plaukia bedugnėse jūrėse. Ir paskui, atsipalaidavusi visų že
miškų dalykų ir nekliudoma jokių debesų ji nuostaba spindin
čiom akim regi ir amžinus, ir galingus, drauge savy susikaupu
sius ir iš savęs išplaukiančius asmenis, tuos dieviškuosius ste
buklus. Ar begali būti didesnis stebuklas už tos tyros dieviš
kosios vienybės, kurioj paskęsta asmenų trejybė ir kurioj nebe- 
žymu ^prigimties įvairumų?

Šitą asmenų paskendimą reikia suprasti, kad tie trys asme
nys, kilę iš tos savo esmės vienybės, amžinai vėl į ją grįžta.

Ir visi tvariniai turi savo pradžią toje Dievybėje esančioje 
ir Dievo esmę sudarančioje vienybėje kaip Evangelija sako In 
principio\ Kas buvo sukurta, tas jame amžinai buvo kaipo gyvybė.

Ir ta tyroji vienybė yra, tarsi, koks tamsus ramumas, gu
dus tingumas, kurį suprasti tegali vien tos vienybės apšviesta
sis, jos esmės pripildytasis. Iš jos tryška paslaptinga ir niekuo 
nesuteršta teisybė. Dvasinis žmogaus regėjimas joje prablaivėja. • ’ * - ’ ’ ‘ ‘ ‘ t .

1-
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Smogus joje yra visai kitoks; visai kitaip jisv regi; yra kaip Šv. 
Paulius sako: „Aš gyvenų, tačiau nebe aš“. Žmogus patenka į 
paprastojo dieviškojo buities beformiškumą. Dieviškųjų asmenų 

■- skirtumai čia mažai tepaisoma, vnes, kaip yra rašyta, nei vienas 
Tėvas, nei vienas Sūnus, nei Šventoji Dvasia skyrium palaimos 
nesuteikia; palaimą tesudaro visų trijų asmenų vienybė, kurioje 
randasi ir visų dalykų pirmavaizdžiai.

Tas dvasinis 'Kur* būtų galima pavadinti,-esamuoju bevar
džiu niekiu. Dvasia čia susitinka su tos “vienybės niekiu; ir, 
'niekiu* toji vienybė vadinama dėl to, kad dvasia jokiais žmogiš
kais būdais nesugeba nustatyti jos esmės. Dvasia tik jaučia, 
kad ji yra kažko kito, ne nuo jos priklausomo, nešama, ir dėlto, 
tiksliau sakant, tas nešėjas yra 'kas, o ne 'niekas'.

Kai dvasią, praradusi sąmonę, pradeda toj žiban čioj, švie
čiančioj tamsybėj gyventi, tai, anot šv. Bernardo, ji netenka visų 
savo ypatybių ir pasilaisvina iš visų varžtų. Tai įvyksta mažes
niam ar didesniam laipsny, žiūrint ar dvasia kartu su savo kūnu, 
ar laisva nuo jo pasiekia šią tamsybę. Sąmonės nustojusi dva
sia, tarsi išnyksta, tačiau ne visiškai Ji įgauna kai kurių Dievybės 
ypatumų, nors; savo prigimtimi Dievu ir netampa. Tie savumai 
jai suteikiami iš malonės, nes žmogus, kaipo ’kas’, yra sutvertas 
iš to amžinojo 'Nieko*.

Dieviška šviesa spindinčio buities pagalba dvasia yra iške^ 
liama virš prigimtinių savo galių, į tą tyrąjį ’Niekį’, kuris neturi 
jokių formų, kuo nors panašių į tvarinius, bet kuris yra tam 
tikra esybė. Tas beformis pavidalas sudaro Dievo asmenų esmę, 
jų prigimtį. Ir tas pažinimas vyksta nesąmoningai, to 'Nieko* 
vienybėje, neišmatuojamoje jo sąmonėje. Čia dvasia visko nu
stoja, viską pamiršta— ir savo vardą, ir ypatumus.

Tame viršdieviškojo ’Kur’ nesuprantamumo kalnyne siela 
jaučia artima gelmingumą visom tyrosiom dvasiom, ji įžengia į 
savotišką svetimumą ir į tai, kas yra paslaptinga ir neištariama. 
Tai yra tvarinių neišmatuojamos ir tik jos vienos težinomos be
dugnės gelmės, jos yra pašlėptios nuo viso to, kuo pačiosmėra, 
ir tampa žinoma tik tiems, kuriems nori apsireikšti. Ir jie turi 
ieškoti jas ramioje nuotaikoje, ir pažinti jas, tarsi, jos pačios 
pagalba; kaip ir Šventas Raštas sako: „mes pažinsime, kaip pa
tys esame pažįstami“. To pažinimo dvasia neturi pati iš savęs. 
Aukščiausioji vienybė per trejybę ją traukia prie savęs, kurioje 
yra jos tikroji, viršgamtinė buveinė; ten virš savęs ji gyvens 
tame, kas ją vedė prie tikslo. Vispusiškai gyvendama dvasia 
čia miršta Dievybės stebukluose. Bet toji mirtis nekeičia dva
sios esmės. Atgavusi sąmonę ji vėl atskiria asmenų trejybę 
ir kiekvieną daiktą skyrium atpažįsta.

įsidėmėki dar viena:
Šitoje ekstazėje vienybė tryška vientisa šviesa, kuri trejy- 

bės dėka, spinduliuoja į tyrąją (žmogaus) dvasią. Ir to spindu
liavimo įtakoj dvasia netenka savo sąmonės ir galių. Toj eksta-
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žėj dvasia palieka save ir įsilieja į svetimą buitį, patenka į ži
bančios tamsybės ramumą, esantį vienybėje. Ir šitame ’Kur* ran
dasi visa aukščiausia laimė.

D u k r a tarė: Ėja, ėja, taip tai stebuklinga! Kažin, kaip bū
tųgalima prie to prieiti?

T ar nasatsakė: Čia tegul kalba šviesusis Dionyzius. Sa
vo mokiniams jis taria:

...Jei norit šį paslaptingumą pasiekti, drąsiai kopkite aukštyn, 
bet palikę savo kūno ir sielos pojūčius, visą protavimą, visa, 
kas tik yra regima ar neregima, kas turi ėsimą, ar jo neturi, — 
visa palikę kreipkitės į tą paprastąją vienybę. Ir į šią tylą, | šį 
niekuo nebeapimamą, nebsuprantamą dieviškosios tamsybės spin
dėjimą tu turi įsiveržti visa tyra savo Širdimi. Čia jūs turite pa
sirodyti atsipalaidavę visų varžtų, užpakaly savęs palikę visus 
dalykus. Toje viršformėje viršdieviškos dievybės trejybėje, esančioje 
ant nepažintos paslaptingos, viršesančios, viršžibančios aukščiau
siosios viršūnės dusliai prabilančioj tyloj girdėti stebuklų stebuk- 
klai. Čia, toj viršžibančioj ir gūdžioj tamsybėj žėri toks viršryš- 
kus, spinduliuojąs žibėjimas, kuriame atspindi visuma, ir kuris 
protą perpildo nepažinta, neregima, viršesančia šviesa...

Mistinio kelio atvaizdavimas.
(Autobiog^

i t v

D u kr a tarė: „Ak, tėveli, jūs, semdami iš Šventojo Rašto 
ir iš savo žinojimų, kalbate taip išmintingai, krikščioniškai apie 
tyrosios Dievybės paslaptis, apie dvasios išsiveržimą ir grįžimą 
į savo šaltinį. Ar nesiteiktumėt man savo žinojimo turtingumū 
kokiais ryškiais pavyzdžiais dar labiau paaiškinti tą paslaptingąjį 
mokslą, nes tada aš visa geriau suprasčiau. Aplamai aš pagei
daučiau, kad visus tuos pirma taip plačiai man teiktus aukštus 
pamokymus dabar suglaustai ir su palyginimais dar sykį pakar- 
totumėt, ir silpname mano prote jie ilgiau užsiliktų"•

Tar nas tarė: Kaipgi būtų galima paveikslais išaiškinti 
tai, kas vaizdingo pavidalo neturi ir prašoka mūsų pojūčius ir > 
protą? Bet koks palyginimas greičiau tūkstantį kartų atatiktų vi
sai ką kitą, negu tai, kam jis skiriamas. Tačiau, kad trumpais žo
džiais baigčiau ilgas savo kalbas, pabandysiu tą abstraktųjį mok
slą konkrečiai išdė

Klausyki! Vienas išmintingas magistras sako, kad Dievas 
yra tarsi apskritimas, kurio centras yra visur, o kraštų — niekur. 
Štai tas pats palyginimu: į ramų vandenį įmestas akmuo jį su
judina. Pakilusi vilnis bėga apskritimu, ir savo judėsiu sukelia 
kitą vilnį, šioji vėl trečią ir t. t Atsiradę apskritimai vis didėja. 
Kartais gali taip atsitikti, kad akmenį smarkiai įmetus, vanduo 
gali per krantus išsilieti. Tas pirmasis apskritimas reiškia neiš
semiamą kuriamąją Dievo_ Tėvo galią: pirmojo apskritimo sukel
tas antrasis bus Dievo Sūnus, ir trečiasis, tai — abiejų Dvasia,
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lygiai amžina, lygiai visagalė Dvasia. Taigi tie trys apskritimai 
reiškia: Tėvą Sūnų ir Šventąją Dvasią.

Toje bedugnėje dieviškoji Tėvo prigimtis ištaria ir pagimdo 
žodį,., ir žodis priima žmogišką prigimtį.

Kas nori tai konkrečiai regėti, tegu įsivaizdina žmogų iš 
kurio giliausių širdies gelmių išauga panaši figūra, savo žvilgiu 
amžinai nukreipta į savo Šaltinį. Tas dvasinis užgimimas yra pas
kutinė visų dalykų ir dvasių priežastis. Ji teikia daiktinę egzis
tenciją. Aukščiausioji Dvasia, žmogų padarydama amžinosios 
Dievybės atspindžiu, jam pridavė kilnumo. Dėlto, pagal musų 
palyginimą, iš didžiojo apskritimo, reiškiančio amžinąją Dievybę, 
tryška maži rutuliukai, reiškią sielų protingumo kilnumą.

Yra žmonių, kurie bėga nuo to dvasinio prakilnumo, kurie 
užtepa tą spindintį paveikslą ir puola į kūninių šio pasaulio 
linksmybių glėbį. Ir tuo tarpu, kai jie mano taip jau įsigiję džiaug
smo, ateina žiauri mirtis, ir viską pakerta. O išmintingas žmogus 
masinamas tos dieviškos žiežirbėlės savo sieloje kreipiasi į am
žinąjį savo Šaltinį atsiskiria nuo visų tvarinių ir laikosi vien 
amžinosios teisybės.

Gėriai įsidėmėki ir d v a s i o s s u g r į ž m o t va r k ą.
Pirmas laipsnis47), tai šalinimasis nuo pasaulio linksmybių 

ir nuodėmių, galingas artinimasis į Dievą stropia malda, atsisky
rimu ir išmintingais pratimais dorybėse. Tuo kūnas priverčia
mas paklusti dvasiai.

Antras laipsnis, tai— noringas ir kantrus iškentėjimas vi
sų tų begalinių nesmagumų, kuriuos suteikia arba Dievas arba 
Jo tvariniai. .

Trečia — savy jis turi sekti nukryžiuotojo kančias, saldų 
Jo mokslą, švelnų elgesį bei taurų gyvenimą ir tuo, Jam pade
dant, vis labiau kilti aukštyn.

Po to, nuo išorės darbų pasiliuosavus, tvirtu pasiryžimu 
užsidaroma savo sielos ramybėje, glūdumoj taip giliai, tarsi, pa
čiam sau apmirštama.

Pagaliau, savimi nebesirūpinant, telieka jam garbinti Kristų 
ir dangiškąjį Tėvą ir nusižeminti prieš visus žmones, tiek drau1 
gus, tiek priešus.

Vėliau, dvasiniuos reikaluos prityręs žmogus pasiekia tokį 
laipsnį, kuriame kūno pojūčiai, anksčiau buvę perdaug smarkiai 
prasiveržę, visiškai numalšinami. Siela nustoja didžiausių savo 
galių, žmogiškoji prigimtis pasvyra ir žmogaus dvasia apdova
nojama viršgamtiniu receptingumu. Žmogiškosios savo prigim
ties nustojęs žmogus patenka į tą apskritimą, kuris reiškia am
žinąją Dievybę, ir tuo pasiekia dvasiškos tobulybės. Tai didžiau
sias žmogaus dvasios turtingumas, kad dieviškosios galios pa
galba, nebejausdama jokių nuodėmingų sunkumų, pasikelia į ty
riausi savo dvasiškumą, kur patiria dangiškosios paguodos srovės 
veikimą. Tokiame stovyje žmogus sugeba suprasti dalykų esmę.
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Sūnaus pagalba pasilaisvinęs iš oriškumo—jis dabar randasi Sū
nuje. Bet ir taip jis vistiek dar tebėra už Dievybes ribų ir da
lykus tesugeba jų Sutvėrėjo duotam pavidale regėti. Šioji bū
klė būtų galima pavadinti dvasios persikėlimu, neš čia ji 
yra virš laiko ir erdvės, ir meilingų regėjimu Dievuje yra 
išnykęs, paskendęs. „

O kas sugeba dar labiau nuo savo prigimties atsipalaiduoti 
ir kuriam dar ypatingai Dievas padeda, kaip Jis padarė, pa v., šv. 
Pauliui ir kas, anot šv. Bernardo, ir dabar dar tebėra galima, ~ 
to dvasia yra nuvedama ten, kur vien savo jėgomis jis niekad 
nebūtų pakliuvęs. Ten jį apima save ir visus dalykus regintį 
nežinojimą, ten nebėra nei formų ir įvairumo, ten drauge su 
trejybe jis nusviedžiamas į tos bedugnės paprastumą, ir ten jis 
aukščiausiu realumu patiria aukščiausią laimę. Čia nebėra nei 
veržimosi iš sielos, nei traukimo iš virŠesančios Dievybės pusės, 
nes pradžia ir pabaiga čia yra į vieną susilieję. Siela ekstazėje 
su Dievu yra susivienijusi. .'

Įsidėmėki dar gerai, mano dukra, visi tie čia pavartoti pa
lyginimai ir vaizdais išaiškinti dalykai yra taip toli nuo teisybės, 
kaip negro juodumas nuo saulės šviesumo.

Paskubomis paskaičius šiuos Seusės paaiškinimus bei pamo
kymus galima būtų padaryti išvadą, kad čia kviečiamai kvietiz
mą, kuriam yra svetimos etinės ir socialinės pastangos. _Iš tikrųjų 
taip nėra. Seusės mistika niekur neturi kvietistinio pobūdžio. At
virkščiai visur vengia jo pirmas kviesdamas, mistikos kelyje aktingai 
siekti tol, kol Dievas savo gerumu pats pasigailės siekiančio su
bjekto ir apdovanos jį savo malone, ir antra, ragindamas dėl sa
vo mistinių pastangų nevien neapsileisti kasdieniame darbe, o jį 
dirbti itin gerai, nešant j jį išvidinio kilnumo. Sens ė dėl to ne
kviečia jį palikti nelemtam likimui, o eiti į jį,( išplėšti iš 
jo plėšriųjų nagų kiek galima daugiau, padaryti pasaulį, 
gyvenimą dieviškų idėjų žydiančiu sodu. Taigi Seusė nėra nei 
kiek prielankiai nusistatęs kvietizmo (pasingumo)i atžvilgiu, o 
griežtai jį paneigia, kaip galop ir visi tikri katalikai mistikai.

Atydžiai skaitydamas jo patarimus tuos, jo raginimus dirbti gy
venime, dirbti savo artimiems.

Aiškiai tai gali jausti. Tik dar syk skaitykime pav. jo pasakymą: 
„Ir vidujumas savy labiau stiprėja to, kuris s t e n g i ą s i p a d a r y t i 
j į i r i Š v i r š u m u, negu to, kurio jis ir pasilieka tik vidujumu“. 
Tokių raginimų yra dar daugiau.

Elsbieta puikiai suprato kilnų savo mokytoją, kaip liudija 
jo gyvenimas, pilnas etinių, socialinių pastangų *).

■ MII ■ ll— 1^

*) Šio straipsnio išnašos1 turidangiau. specialaus pobūdžio, labiau praplečia 
patį tekstą; jos spausdinamos praplėstoj šio straipsnio atspandoj.
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Paskutinė kova.
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X a. mūsų brangiosios Zelmos Turlaitės metinėms 
mirties sukaktuvėms paminėti).

Žmonės gailisi, kad kartais vos pražydęs žiedas miršta nuo 
kaitrios saules žvilgsnio. O žiedas šaulės bučiuojamas miršta vir
pėdamas iš laimės. To. nesupranta mirtingoji žmogaus akis. Gai
lisi jo, skundžiasi saulė. Tik ar tie patys žmonės nenuskina gra
žiausiojo žiedo savo nepažabotam norui patenkinti? O paskui.... 
Kai aistringoji žmogaus akių šiluma be laiko jį numarina, kur to 
gerojo žmogaus gailestingumas? Žiedas nuvysta, o dulkių sluok
snis suteršia jo skaistųjį rūbą. Ir kodėl, o kodėl žmonės tai ne
pastebi?.. .

* $

Kambary, baltoje lovoje ilsisi ligonė. Jos veidas pablyškęs, 
kaip baltosios antklodės, kurios dengia ją. Mėlynos akys žvalgosi 
po kambarį — čia visas jos pasaulis. Kiekvienas mažiausias daik
telis jau šimtą kartų jos peržiūrėtas. Tik dabar jau gana! Jr 
jaučia, jau paskutinės jėgos tirpsta. Lyg mirties šaltosios rankos 
šiandien ją glamonėja, į amžinąjį poilsį vadina. O ji paklausys 
jos, jau klauso — pailsės, nurims, jau pavargo. Už lango švie
čia pavasario saulė, dvelkia gaivinąs pavasario vėjas. Jos kam
bary, tarp žaliųjų mirtų, šypsosi baltoji rožė, pilna ilgesio žiuri 
į saulę. Čia nauja gyvybė, čia naujas džiaugsmas.

O ten kampe?.. Ašaros sužvilga mergaitės akyse. Paskutinė 
kova. Tik kas ją supras? Ar turi mirtingasis tokį jausmą? Gyve
nimas ir mirtis veda kovą. Vaizdas slenka po vaizdo. Kiekviena 
valandėlė stoja prieš akis. Ir tiek nepastebėtų dulkių slepia, taip 
viskas pilka. t

„Nuvysiu, kaip mirštanti žolelė, be ženklo, be pėdsako. O 
tiek tų ilgų valandų, valandėlių— galėjau jas gėlėmis nusagstyti, 
ir mikčiau kaip gėlė“... dar smerkia save.

Gyvenimo balsas jai šnibžda į ausį:
„O kuo tu tas dulkes nuvalei? Jos juk tavo takus apdengė. 

Kuo pateisinsi tiek kartų svajojus vien apie savo džiaugsmus, už
miršus, kad ir kitiems tavo širdis buvo leista?“

„Palik, palik viską, ar laikas galvoti kai mano jau esi. Palik, 
kas nebe tavo, palik!..“ taip plaka jos silpnėjanti širdis, tai žino 
ji pati. O kuo pasiteisinti? Ką atsakyti gyvenimo balsui? Už
miršti norėtų viską. Palikti viską.

„Skausmu aš apmokėjau pirmykščius tuščius džiaugsmus, 
ašaroms nušluosčiau dulkes“... sakytų jiems. O jie nerimsta. Su- 
silpnėjant jėgomis, kyla naujos abejonės, iš kur jos, iš kur? Ma-
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žūčiai prakaito lašeliai trykšta ant kaktos. Užmerkti akis ir nieko 
nebematyti! »Tavo akys ar nedegė akimirksnio aistra? O kakta, 
tavo baltoji kakta, ar nepapilkavo nuo kasdieninių dulkių sluoks
nio?“ reikalauja gyvenimas atsako. Kas čia atsakys, kas? Ar 
skausmo prislėgtas tėvas, ar ašaromis plūstanti seselė? Ar pasi
tenkins Kūrėjas jų maldomis? Vis nauji klausimai vargina sielą.. 
„O mirtie, nereikalauk tiek daug! Mano lūpos maldos vainiką tau 
nupynė, mano akys ašarų perlais tave papuošė, daugiau jėgų ne
beturiu“, — bando kalbėti širdis, nes lupos vien tamsų kryželį 
tespaudžia prie savęs.

Tik skaistus rožės žiedas lenkiasi saulei. Skaidrus spindu
lys naują gyvybę jam žada. Šypsosi žiedas ir virpa džiaugmu su- 
tikdamas pavasario pasiuntinį. Jo grožis — gyvybės džiaugsmas^ 
jo skaistumas — žmogų vilioja.

O toliau? Rasos perlai žvilga ligonės akyse, melsvai baltas 
veidas bejėgis ilsisi pagalvėje. Likusios jėgos karščiu daigo kūną, 
kepina lūpas. J ją žvelgia dieviškos, meilios Rafaelio Madonos 
akys. Motiniškos, nežemiškos akys... VienintėĮė paguoda, ramybė. 
Nyksta mirštančios veide skausmas, pabalusiose lupose amžino
sios ramybės šypsena skleidžiasi, akys gaudo dieviškosios Ma
donos akis. Ir niekad nepakreips to žvilgsnio kitur!

„Nesakykit, kad aš mirusi, aš išeinu naujos gyvybės ieš
koti“... paskutinius žodžius sušnibždėjo stingstančios lupos. 
Akyse žvilgėjo paskutinė žemiška ašara...

S. Juškaitė.
, - . ■ • t . f
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r Papročių reforma Arabijoj.Hedsoje, padedant ka
raliui Ilen Sand, įsikūrė „Lyga religijai ir papročiams ap
saugoti“. Ji išleido 17 įsakymų, kuriais draudžiama blo
gai kalbėti apie religiją, gerti, rūkyti, barzdą skusti, gedė
ti mirusiųjų, burti. Vyrams ir moterims draudžiama susitikti pasi
linksminimų ar gedulo proga. Vyrams draudžiama puoštis auk- 
su bei šudabru ir dėvėti šilko rūbus, moterims—nusitepusiorns 
pasirodyti gatvėje ir apskritai be reikalo naktį iš namų išeiti. Pir
kliai ir fabrikantai privalo susilaikyti nuo apgavystės. Moterims 
negalimą lankyti ka'pų, išskiriant pranašo kapą, prie kurio tačiau 
ji gali tebūti neilgai.

Sovietų moteris gamyboje. Per pastaruosius metus So
vietų Sąjungoje pastebimas moters darbo augimas pramonėj. 
1927 m. sausio mėn. 1 dienai stambioji ir vidutinėj pramonėj 
dirbo apie 3 milijonus darbininkų, jų tarpe daugiau kaip 700.000 
moterų t. y. 28% viso pramonės darbo jėgos sąstato. 1928 me
tais sausio mėn. 1 dienai moterų procentas gamyboje pakilo jau 
iki 29%.

Ypač sunku buvo įtraukti į gamybą tautų mažumų moteris.
Tačiau ir šioje srityje pasisekė daug padaryti. Pav., Toto

riuose moterys pramonėj 1928 metais sudarė 25% bendro dar
bininkųskaičiaus, Armėnijoj—14, 7% Užbekistane—14, 2%, Tur- 
kmenistane—9, 2°/0, Kazakstane—8, 4% ir t. t.

Reikia pastebėti, kad beveik visose tautinėse respublikose 
moterUj darbas pritaikomas visoms pramonės sritims. Tiktai Uz- 

bėkistane ir Turkmenistane moterys kol kas randa sau darbą 
medvilnes valymo ir šilko sukimo fabrikuose.

' Moterų dalyvaujant gamyboj, auga ir jų vaidmuo administ- 
ratyviniame bei techniškąme fabrikų valdyme. Greta moterų tech
nikių, meisterių, instruktorių, yra jau tam tikras skaičius moterų 
fabrikų direktorių ir direktorių pavaduotojų.

Čadros nuėmimas. Baku mieste keturios tūkstantis tur
kių jau nusiėmė čadras. Čadros klausimas svarstomas visuose 
moterų susirinkimuose, Moterys vienu.'balsu nutaria kadą reikią 
išleisti įstatymą, kuris uždraustų čadros dėvėjimą.

Ukrainos tautodailės dirbinių eksportas. Pastaraisiais 
metais į Vokietiją Austriją ir į kai kurias kitas šalis buvo išvežtos 
bandomosios, kilimų partijos,/pagamintos Ukrainos namų pra
monės darbininkų (kustari). Šie dirbiniai turėjo pasisekimą už
sienių rinkose. \
_ Dabar ypač daug Ukrainos kilimų pareikalauja Vokietija. 
Šie kilimai yra geros kokybės, dailaus rašto ir puikių spalvų.
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Be to, jų kaina labai prieinama. Šiais kilimais taip pat susdomė- 
jo kai kurios Amerikos firmos ir 1929 m. į Ameriką išvežama 
žymi kilimų partija.

Stambią vietą tarp eksportuojamų tautodailės dirbinių jau 
dabar užimą meno dirbinių skyrius: staltiesės, dekoratyvinė me
džiaga, pagražinimai suknelėms ir t. X Japonija ir Kinija jau yra 
užsisakusios šių dirbinių. Markizeto dirbinių pavyzdžiai s 
mino kai kurias Argentinos firmas. 1929 metais į Argentina bus 
išvežta pirmoji markizeto dirbinių partiją.

Nauja tikybinė organizacija. Olasgowe, Didž. Britani
joj įsikūrė nauja organizacija „ In s titutum „ U eiparae“, kurios tiks
las yra garbinti moterystės šventumą, suteiktą motinystei per 
Dievo Motiną Šv. Panelę. Šis garbinimas, kaip tik tinka šiais lai
kais, kada moterystės prasmė ir esmė yra atvirai dažnai niekinama.

Šios įstaigos nariais yra išimtinai moters, kvalifikuotos me
dikės ir slaugytojos. Jos jungia savo aukštą medicinišką išsilavinimą 
ir pašaukimą su giliu religingumu; nariai daro neturto, skaisty
bės ir ypatingai paklusnumo Sv. Sostui apžadus.

Moterų padėtis Sovietų Rytuose. Rytuose moterų vei
kimas pradėtas neseniai, vos 6—8 metai. Bet ir tuo laiku jau 
padaryta naudingų jų būviui pagerinti dalykų.

Visai neseniai (prieš 3-4 metus) buvo suorganizuotos spe- 
cialinės komisijos Rytų moterų darbui ir buičiai palengvinti. Pir
mosios komisijos buvo, suorganizuotos Užkaukazy 1923—24 me
tais. Po dviejų metų jų atsirado ir Vidurinės Azijos, respubliko
se, o paskui ir kitose tautinėse respublikose ir srityse. Tos ko
misijos atliko (ir atlieka) didelį darbą, aiškindamos sovietų įsta
tymus ir teikdamos teisinę pagalbą rytų moterims. Be to, komi
sijos organizuoja ūkininkių ir kt. namus.

Visų skaudžiausiomis liekanomis, slegiančiomis Rytų mo
teris, yra moterų pirkimas-pardavimas, moterų grobimas, 
daugpatystė, kraujo kerštas, kai kurių tikybų papročiai. Su visu 
tuo komisija atkakliai kovoja.

Komisija taip pat agituoja nusiimti čadras. Šis lozungas 
sutinka bajų (buv. dvarininkų), mulų, šiaip turtingesniųjų pasi
priešinimą. Ir vis dėlto, nežiūrint to pasipriešinimo, per pastaruo
sius dvejus metus viename tik Uzbekistane nusiėmė čadrą apie 
120 moterų.

Be grynai teisinės pagalbos teikimo ir sovietų įstatymų aiš
kinimo, komisijos atlieka didelį darbą įtraukdamos vietos mote
ris į smulkių dirbinių įmones, arteles, fabrikus ir kt. Pav., Azer
baidžane moterims suorganizuota dėžučių, kojinių ir kitokios dirb
tuvės. Labai svarbus komisijos darbas yra kova su prostitucija. 
Azerbaidžane suorganizuoti specialiniai namai moterims bei prie
glaudos, kur joms duoda butą, gydo ir moko amato.

Baigiant reikėtų dar vienas dalykas pažymėti. Peržiūrint ir 
tvirtinant 1925 m. baudžiamąjį kodeksą, kilo klausimas įdėti į

t
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3. Trumpas linksnių mokslas. Praktiškam lietuvių kal
bos mokslui, P Butėnas. Kaunas Akc. „Spindulio“ B-vės spaudi
nys 1929 m., Kauna 2 litąi.

4. Lietuva Kankinė. K.Kamolįo, Dr. P. M. (išitalų kalbos). 
Vilniui Vaduoti Sąjungos leidinys? Kaunas, 1929, kaina 50 c.

5. Mintys ir patarimai jaunimo dvasiai kelti. Vertė kun. 
B.Ąndriuška S. J. Kaunas, 1929 m.

6. Tikiu Jumis! Mintys ir apsvarstymai vyresnių klasių 
mokiniams. M.Hofmanienė. „Vairo“ B-vės leidinys. Kaunas, 1929 
m., kaina 1 litas.

7. Ateitininkai. Ateitininkų Susišelpimo Fondo leidinys Nr. 3. 
Kaunas, 1929 m., kaina 30 cnt.

/ v
8. Musų Pasakos, III knyga. Žvaigždutės Knygynas, 

1929 m., kaina 2 litai.
9. Sargyba. Mėnesinis mokslo blaivybės ir sveikatos lai

kraštis, 1929 m. (204) 1 Nr., kovo mėn.
10. Naujas Žodis, Nr. 4 (92), Kaunas, 1929 m. kovo 1 d. 

kaina 75 c.

Redaguoja Amelija Mažylytė. Karo cenzūros Imta.
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