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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTE LI GENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

r • . , ‘ ’

8-9 Nr. 1931 metų Rugpiūčio-Rugsėjo mėnesio XI m.

J. Driingaitė. •
* . * - 1 r * ' .

- 1. Tabula rasa.
,z & • . ■ ‘ . • 

“--------------- ------ ---- ,----------------------------------------------------------------------------------------------------------.1-.»»-. 4

. ' Tvlu. . .. ; ;
• ■ 1 • • . • -■

Tik ‘-akmeni grauždamas veržias Neris, 
* * I

Tiktai pro įkaitintą smėlį tas kruvinąs riksmas—kapai!
Ir cemento kryžius ir žuvęs karys.
dr mintys -- pavėnių juodoji kaitra,

— ----- -Kad tu»- -; .  ------ —-----——— . '• ———— ____ ' .
Kad ir tu, kaip sausra/ • j
Kaip tos liepsnos,
Žengi ir išdeginti pėdsakai lieka, 

c . • - ' - ■ ' .

Pelėnas, dulkės ir... nieko!
• ‘ * V- *• SV*r->******^*****.**« *?*****■• ••• S .Z ... V* V-X-> •» - -> •».«». s., X , ^>b-«b4«b» ’ ' w

2. Kraupi valanda.
J ■ ’ ‘ ' • . *

Ar iu supranti tą kraupią tylą,
** •. e s

Naktų be miego, naktų pe proto,
Užsidarai tu lyg perlas konchoj, .
Kad nė skeveldra vidinio trenksmo
Dusliai pro lupas tau neišgriūtų,_
Rymai į delnus paslėpęs veidą _
Ir neprabilsti bepročio juoku.
Kad visas kovas,
Dvasios veržimuos laimėtą džiaugsmą
Už vieną žodį, atsidusimą,
Už vieną mirksnį tu atiduotum...

'i.
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' - Nelė Mazalaitė
...Ugnyskitos... ..

- ‘ . »- ' t'
■ • ... . , • , ’ -—f ■ . —

Kada namuose užgęsta žiburiai — -~-
' Užsižiebia sieloje ugjiys kitos,

~Pabunda dieną slėptieji- sopuliai»___  ' ■ '
Ir kančios niekūnrmematytos.——

‘. 1" ' y ’ ■ ... _ . ’

~~ ' Atsiminimai, žodžiai, žvilgsniai senai būtieji, 
Kaip žaizdos slepiamos, prasiveria iš naujo, —- 
Ir dieną, marmuriniu šešėliu klaidinėjęs

~ Pasijunti vėlei iš kūno ir iš kraujo.

Kaip angelas sergįs, budėjęs visą dieną,
- Nu°. svetimų sielų tą savąją slaptingaL— 

Užgesus žiburiams — palieki vienų vienas. 
Ir/budi tiktai sau — kada kiti užminga.

-v’ ‘

r . * ’ ' * ■ * , » *

Tik vienos akys seka — Valdovės — Amžinosios;
Kai gęstant žiburiams, kiti sieloje žiebiąs-TT 
ĮieiJiaukėje^djenos tu Joms nesumeluosi,
Nei dūšioj uždąrbj "nūbNTir nepasislėpsiu —__ _
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Uosto duktė
% ■ . 

. , • '' * -e

Jean Mauelėrč
A

■ • ’ xv.. >
Vienas didžiausias jurininkų gyvenimo; reiškinys yra bu- 

dėjimas. Kiekvienu momentu, kiekvienoje vietoje, dieną ar 
naktį, uoste ar tose mažose gūštelėse laiveliuose yra žmogus 
įkūnyta jūrininko asmenybė. Šio pasaulio galva ir širdis taip 
sutvarkė žmogaus geni jų, vandens paviršiuje, kad budįs karinin
kas yra dėl viso, kas krante dedasi, atsakingas. Bet vadai ir 
jūrininkai, laisvi nuo budėjimo, gali svajoti apie savo namelius, 
daryti ateičiai planus, ilsėtis ir gavėti i ten, aukštai, yra kas
budi... .,

Šią naktį Lizerakas, apsisiautęs apsiaustu, kuris dėl švel
naus oro beveik buvo nereikalingas, ėjo nakties i tarnybą, vis 
turėdamas prieš akis miesto žiburius, kurie tartum aukso per
lai žibėjo tamsiame aksome. Nematomame bokšte išmušę 
nuoliktą valandą. Visur — laive ir .žemėje — viešpatave 
niurnas, tyla. Kai. sugrįš paskutinysis „laisvųjų“ laivelis,
juodas vanduo supa ir bokštas slepia, tuomet baigsis nuotykiu

vie-

kuri

Besiartinantį laivelį siūbavo bangos. Karininkas paėjo 
priekin, kad padėtų savo žmonėms kopti ore kybančiais virvi
niais laiptais, Paskui .jis prižiūrėjo, kad būtų pakelti j viršų 
laiveliai, kurie atrodė, kaip vaikų žaislai. Kai stipri ranka tyliai 
visa tai sutvarkė, Gerardas, lyg išsiblaškęs, vėl pradėjo tiltu 
vaikščioti. 1

Laisvas./ bent nuo tarnybos, ‘Bet iš tikrųjų jaunuolis bu
vo nepatenkintas. Tame besibaigiančiame balandžio mėnesy 
sentimentų balansas irgi buvo baigtas: jis nieko neišgavo iš Są- 
Eos, absoliučiai nieko. Tik kelis draugiškus žvilgsnius, žavinčius 
šypsnius; kartais malonus balselis sukeldavo daV lyg nežinomus 
Gerardo širdy jausmus — tai buvo viskas. Ta gražuolė, ne- 
skriausdama savęs, galėjo tam rimtam jaunuoliui daugiau au
koti, nes ji su juo draugavo. Jeigu toliau eiti..,

Kurį laiką svajojęs, pasirėmęs ant ramsčio, karininkas
sdaiga pradėjo smarkiai, žirigšniųbti atgal. Tamsoje jis paste
bėjo besiartinant raudoną šešėlį — tai buvo visuomet rūkąs, bur- 

. bono nosimi majoras.
— Lambrecies. tu grįžai laiveliu ?

5
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— Taip. tu nematei, tai p. buvai užimtas, tai visai suprąn-

A — Tu žinai, nakties klajonės visuomet, esti nepatogios.
— Ne tai, ne tai aš norėjau pasakyt! -1 atsiliepė daktä- 

_ ras, kUriš, šposus krėsdamaš’,-buvo panašus į Mefištą.
~ Gerardas - tylėjo, jo draugas, draugiškai liesdamas jo petį, 

tarė:’ • ' — \ - ’
— Sveikinu tave, laimingas vaike!

Ar mane sveikini? Mane? Po galu, kad bent žino-_ _
čiaū ko! ■ ■ [ ■ ■/

— Na, na, nebūk mažas!
—- Vakar aš tave sutikau Aukštojoje gatvėj su labai gra

žia, įdomia panele.. Net praeidamas kumštelėjau, bet tu manęs 
nepastebėjai...

— Dovanok, seneli! — tiesdamas jam ranką, tarė Lize-
■’ . rakas. . .. . - ..... ■ / .

— Gerai! tai visai normalu! Tau visa dovanota... Bet 
pasakykTnan, viskas gerai eina! Kada, šampanas?

— Po galų! Tu man suteiktum malonumo, pats man tai 
pranešdamas, -- nerviškai Trukčiodamas pečius atsakė Lizerakas. -

Antrasis nustebęs:
— Kaip, Lizerekai? Nieko?
— Nieko, brangusis. Ne tai.
— Juokauji! Ta maža moteris? Tartum Reynomldt’o 

Salome.
° — Tįkėk, ar ne, į mano maldavimus ji visai nereaguoja. Ir 

ji... galop aš neatsieksiu... .
— Ar tu neturi tam pakankamai išdidumo, — pabaigė 

daktaras. — Nū, bent nepasiduok tam nepasisekimui?.. Lai
mingai!’ .. J. -

Spausdamas Gerardo ranką, jis atsitolino, bet tas jo nuo
širdumas nė kiek neišblaškė blogos Gerardo nuotaikos. Viė- 
nalvė — galvojimų motina, ir Lizerakas dabar vienas prisipą- 
žinbj kad jaunosios žydės .šaltumas, negalės, virsti aistra. Jis ži
nojo, kad už kelių dienų visa įgula žinos-jfMpadėtį. Daugiau iš, 
puikybės, nei iš meilės Lizerakas ryžosi laimiėti. Galop išdidu
sis Saros grožis, kuris jį persekiojo, dabar labiau stiprino jo 
pasiryžimą. . ,

... Karininkas atsigręžęs nuėjo pasižiūrėti kitų budinčių jū
rininkų. Jau buvo metas susikaupti, ta šilta naktis jam glostė 
veidą, tartum jį švelniai bučiuodama...

y Lizerako susirūpinirųą pastebėjo ne-vien ųik daktaras.’ Stai
gus pasikeitimas jaunuolio, kadaise atviro ir linksmo, -— kuris 

- dabar vaikšto susikaupęs, kažkokio susigraužimo kankinamas,
■ krito kapitonui Vivaret į akį. Ne veltui jis-prit^Tęs, daug matęs 

ir pergyvenęs jūros leitenantas, kad nežinotų tokių gyvenimo

veidą, tartum jį švelniai bučiuodama...
"r
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. . ' ft-praišKų. Tiek daug matydavo kapitonas savo jaunus draugus, 
, . gyvenančius panašias krizes, kad nesunku jam buvo nustatyt 

ligą; kiekvieną kartą jis gailėjo tų išrinktų vyrų — tautiečių, pa
siduodančių viliojimams. Ir jis stengėsi, turėdamas gerą žmo
ną ir didžiuodamasis vaikais, paremti tuos bedugnėn puolančius 
draugus, kuriems geresnis ir ankstesnis likimas šypsojos.

Vieną rytą, išeinant iš komendaųto, kuris buvo sušaukęs sa
vo karininkus, kad jiems pranertų telegramą iš. Paryžiaus, pra- 

——- - ilginančių :^sine- dieRichelieu'4 įgulos buvimą Klaipėdoj, Vi- 
: varei sulaikė Gerardą: -

: • Kas män yra, —- sako Lizėrakas, džiaugsmo pilnomis
akimis, kas man yra7., bet., nieko, prezidente.

— Na, čia jūs linksmas ir staiga,- tas paskutines savaites 
aš jus mačiau susigrabžusį, kartais neramų... Žiūrėk, vaikeli, 
gat aš jums galėčiau būti naudingas...

Seno karininko veidas iš po baltų garbanų spindėjo švelnu
mu, jo atviros akys ieškojo Gerardo. Sis nesuprasdamas atsuko 
galvą: . . .

— Dėkui, prezidente, — atsakė jis nevykusiai šypsoda
masis. — Nieko svarbaus, aš užtikrinu.

—. Juo geriatt. geriau...
V f s.

Vivaret sudejavo; jis nemokėjo įgyt tos jaunos širdies pa
sitikėjimo. Abu karininkai vaikščiojo tylėdami, už bokštelio, 
kuris, lyg mandagi gyvatė, supo šavojkulkosvaidžio Nr. 194, kak
lą; jie atsidūrė ant smėlio. Prieš juos platus guolis abiejų upių,

- - žalias laukas su šešėliais ir gelmių juodumas. Ir dalies vedėjui 
atėjo mintis. Jis paklausė:

— Ir ta prancūzų šeima Kuršiuose, apie kurią jūs kalbė
jot, Lizerakai... Ar jūs ją dažnai lankota

—Hm... Juodkrantė, jau senokai esu buvęs, prezidente.
— Jr kodėl gi, branguti? Tai buvo sveikas židinys, sakėt ’ 

man, ir kuris jums patikor.?- —____—_—----
Pasirodymas pasiuntinio, reikalaujančio iš Vivaret jo žur

nalo, atleido Gerardą nuo to taip painaus atsakymo. Pasilikęs 
vienas, jis įsitikino, kad jo gerbiamas draugas teisybę kalbėjo; 
nieku jis negalėjo pateisint to šaltumo Megninų šeimai, kurį jis 
parodė, susipažinęs su Sara. Ar jų kuklus, namelis nebuvo pasi
ruošęs visuomet jį priimti? Jų židinys ar nepasirodė gailes
tingas?.. Kam jį įžeisti, rodyti tokį šaltumą? Tai buvo blogu
mas, už kurį Gerardas save smerkė. r

Sekančią nlieną jisj su motociklu ^iiduiidė.įm keliu^j^ilanr 
ei u į tą kaimelį. Netoli Juodkrantės jis išbaidė besiganančius 
gyvulius ir jo dėmesį atitraukę žvejys kuris netoli kranto trätt-

~ kė tinklus. Susitiko nustebimo balsai:— ———----— - --
'V r . y—- Kapitone! z . y » .
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•/ —. Oh... Labą dieną, Mėgninai!
Vienu akimirksniu žvejo laivelis atsidūrė krūmuose; tore- 

nietįs iššoko žemėn:
— Ak,-kaip senai mes jus čia matėm, kapitone!
— Aš buvau labai- užimtas^ LLygko_.vengdamas atsakė

jaunuęlis. Ir tuojau jį traukė ■ viliojo tinklai:
4— Jūs traukiai tinklus?

^Mes pradėjom, kapitone, jeigu jūs norėtumėt.^.

ö, •

- Kaip gi, drąsuoli! ~ ——--- ———' ■ ~ ~
Karininkas įsėdo laiveliu, o jūrininkas ant vieno tinklų ru

tulio atsargiai padėjo dviratį; laivelis vėjo nešamas atsitolino 
nuo kranto. Gerardas su didžiausiu pasitenkinimu traukė tink
lą. Blogos mintys jį apleido, švelnus vėjelis glostė ir išlaisvino 
jo galvą nuo vargų. Kai pabaigus darbą Megninas nusivedė 
svetį pas save, su didžiausiu malonumu Lizerakas peržengė to
medinio namelio slenkstį. .

- Sugirgždėjus durims, pasirodė Meilytė, — Meilytė, kuri 
savaitėmis pilna baimės laukė savo meilės objekto. Įsitikinus, 
kad dar kanuolių laivas ties. Klaipėda, diena iš dienos vargšė 
tikėjosirir laukė Gerardo atėjimo. Kiekvienas vakaras jai atro 
dė liūdnesnis, tai buvo tartum "gedulą’ kuri slėgė Meilytės širdį. - 
Naktimis ji ieškojo priežasčių, kurios kliudė karininkui atvykti^ 
Juodkrantėn/ Tai buvo baisios naktys. Kai ji jį pamatė arti 
savęs, vėl taip šypsantį, vos susivaldė nesurikus iš dziäugsmo. 
Ji pabalo, trūko jai paprasčiausių žodžių išreikšti rimtai savo 
džiaugsmą: ir mažoji lietuvaitė ta svetima kalba, kuri juodu 
jungė, tik ištarė:.

Jūs! ' "
— Na, žinoma, aš! — linksmai atsakė Gerardas; ir, ma

loniai į ją žvelgdamas, jis pridūrė:
— Mažoji drauge, kokia jūs išbalus! Ar sirgot?

- Ne, ji nesirgo, bet tiek bijojo jo ligos! Ir dar daugiau, ji 
neabejojo, kad kas nors — juk mieste tiek įvairių tinklų! — ne
davė karininkui aplankyti mažą Kuršių namelį! Tą visą ji pui
kiai/jautė, bet argi? ji nieko negalėjo; pasakyt... i Ji tik, sugebėjo 
triūsti apie ūžiantį virdulį, ir skaudžiai galvodama, kad pran
cūzui ji turėjo atrodyt kvailutė ir atsilikusi kaimietė, ji, kuri 
taip norejp iškilti jo akvse. • , — M. T.
': ‘ (B; d.). : . . ’ /; : . ’’ ■'

- ' <• ' - f -.o »V-. *

k ' • ’ " ■ < ■ ' ;
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... Apgaudinėkime savo širdis...
X ■ • ’ • ■

..........  ' (IŠ apysakos.;.„Pilkas plieno paukštis“).’
• ’ . e

Nelė Mazalaitė
• Atsiskyrimo dienos tokios sunkios, kaip sąžinės ir pareigos 

balsas; atsiskyrimo dienos, ateina, ateina, nęįspėdamos apie save, 
-ąos-nepaminėtos nė viename kalendoriuje, Ne, netiesa, jiems ta 

diena jau buvo žinoma, ir abu baugino nuo seniau, tarsi šmėkla, 
sustojusi viduryje kelio, kuriuo būtinai reikia eiti.

Paskutinę ; savodieną Vilius praleido pas Hanelę. .Išlydėjo 
jį pietiniu traukiniu. Išėjo anksti, kad paliktų laiko pabūti dviem— 
vieniems. Hanelė mėgino juokauti, kad ir nenorėdama, bet jis 
nė tiek nemokėjo meluoti.

— Ko mes taip kremtamės? ką reiškia tie pusantrų me
tų :— per kuriuos, be abejo, dar pasimatysime — būk linksmes
nis!— prašo jį, keldama jo nulinkusią galvą.

— Negaliu, tiesiog negaliu. Ir, jeigu tu žinotum, koks 
prakeikta^ gėlimas širdies — tave juokas imtų, kad vyriškis gali 
tiek kentėti.

Ir jos galva taip pat nulinko, lyg pasakyti norėdama, kad 
jos širdis tame prakeiktame gėlime veda pirmą smuiką — o 
jo tik’ akompanuoja. Ir nė vienas nebęvaidino linksmumo, pil
nai parodydami veidais, visą, ką turėjo dūšiose — kam, kam 
meluoti, teisybė, nors sunkiausia, bet vis dėlto lengvesnė už 
veidmainiavimą Kažin. Taip —- bet kada susitiko žmonės — 
komedija vėl turėjo prasidėti, ir jie vaikščiojo ne kaip du išsi
skiriantieji, o kaip šiandien susitikę, ir susitiksią rytoj. Ir žo- 

C džiai, kurių, rodos, pridėta su kaupais, visi dūšios kampai stai
ga žuvo, lyg išvogti — nieko, nieko nebėra pasakyti.

Iš tolo sušvilpė — ir nuo to signalo, nuo to siauro dūmų 
debesėlio pakylančio ir už miško išsisukimo—sudrebėjo dvi širdys. 
Dvejos akys, susmegusios į vienas kitas neatplėšiamai, bučiavo 
lūpas, kurių negalėjo čia viešai lupomis bučiuoti, ir draudė vie
nos kitoms verkti.

— Būk vakare stotyje, aš dar išlipsiu minutei, prašo 
. jis. - . - - - _

Ir traukinys išėjo. Išėjo, išnešdamas giliaus akis, gra
žiausias pasaulyje, jo lūpas, šypsančias taip liūdnai, veidą ken
čianti — išvažiavo. * ‘

Kaip sunku grįžti išlydėjus, kaip ^unku vienam grįžti! Ge 
lia širdį, ir taip sunku nuo slėgimo tdš vietos, kurioj buvo iš-
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, \ 2/ vogtieji, neišsakytieji žodžiai: Ir štar—' pasirodo, kad jie buvo
' ne išvogti, bet užkeikti, užmigdyti tylėjimu — o dabar nukri- .

to burtai ir jie atsirado'..visi, gražiausi, stebuklingi. Yfa žodžių^ 
bet jų nebėra kam sakyti.

Knygų krūvos sutiko sugrįžusią Hanelę. Taip, nuo dabar, jos 
ir vėl atsiims visą laiką, kuris buvo atiduotas kam kitam, ir at
keršys jai ūse 14. Jau ir dabar nepaėmus-jų nė į rankas, 
pro kietus apdarus, lenda sunkūs žodžiai ir šaukia: Gyvenimo 

;..diksJas?..kas, kas jis9.-2 Ir kaip to tikslo, laukiasi vakaro at- 
' nesančio traukini, laukiasi traukinio, atnešančio žvilgsnį, žvilgs-

- /.> įsi, brangų, kaip gyvenimą. . ~
. . ■ ...» •• . „ • ■* .. . r ■ * •

’ • ‘ « *• i ’ ► * * • 4 • • •'
** ’ ’ ’ • ■ • * ■ ■ ' ■ • ’ ■ ■

. — Hanelei. — kaip angelas,-gera pranešus, skamba bal
sas. Ji ilgai niūrojo —-ir praeitos bemiegės nakties, ir liūdesio 
prikamuota-— užsnūdo ant sofos.

— Ar aš miegojau visus pusantrų metų, ir tu jau sugrį
žai9 — nenoriai juokiasi.

m — Gal tik pusantros valandos. Aš tik turiu pasakyti, kad 
mes padarėme didelę-nuodėmę: dar daug laiko iki vakarinio 
traukinio — aš čia pabūsiu, o paskui tu palydėsi. Gerai?

— Jeigu mirštančiam grąžinsi gyvybę, ar dar reikia klausti 
..gerai4/? ' -J' \

Bet vis dėlto jos eina, eina valandos — ir kas jas gali 
' sulaikyti? — Pasaulio istorija žino tik Jozuę, bet ir tas buvo

išrinktasis.
Temo, kai jiedu išvažiavo. Niūriai brunzgėjo pilnasis/chew- 

ruletas, tarsi reikšdamas savo gailėjimosi^ kad paskutinį kar
tą tingios jo valdovo rankos, jį komanduoja.

— — JRadėk savo ranką ant vairo, aŠ-noriu-ją jausti, — sa
ko rūsčiai, lyg įsakydamas, ir ji maloniai klausydama išpildo *.

Spaudžia jo ranka vairą; ne, ne vairą ranką, tiktai ran 
ką, kad jaustų ją be perstojo '

— Hanele? aš turiu tau ką pasykti... vis bijojausį, bet... 
dabar negaliu... Tu nepyksi?

Klausimas be klausimo.
— Hanele, tu myli mane?
Atsakymas be atsakvmo.

• - — Myli? ■■ / .
— Jeigu aš nemyliu tavęs tai iš viso nėra pasaulyje 

meilės. ' ■
.. Vairą paleidžia valdančios rankos: jos palenkia prie sa

vęs Hanelės galvą.
— ^Tai prižadėk, prisiek man, Kad mylėsi tik mane ir

‘ lauksi manęs.:.. Prisieki— : _  : \
Hanelė-tylomis, nusiim^nuo kaklo kryželį Tr^Škilmingaf' 

: " jį bučiuoja. 2
e ' * ’ - • - ' . '

* * P ' ■ s • Z \ * . - . ■ t . . — ' ’ ' • '
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-Mano meilė .'kilta tik tau! 3 /
Vilius prikelia jos ranką su kryželiu prie savo lūpų ir ty- 

kiai, bettvirtai, kartoją:
— Mano mei]Lė sukirta tik tau! Aš ją atnešiu tau tokią

pat šventą ir tyrą, kaip ji yra šią valanda.4* -- -»s.
- — Tamsi naktis

4

žiūri pro visus langus, ir tyli, kaip nenori-
■irias;-'neprašytas liudininkas. Ir toj nykioj tamsumoj Viliaus 
-veidas išsiblaivo ir pralinksmėja.

— Dabar man ramu. Dabar aš esu tikras, kad grįžęs ra
siu tave, o ne kokią nors ponią.. — jo juokas vėl jaunas, lai . .y. .' 
iningas ir linksmas.
- ■ ■. M ; ■ . -... . ■ .. -■ . ... ■ : . ' ■ ■ ■■■■. M . ■.

’ ' ‘ ’ *> t
* ' ■

Karo tarnybos Viliui liko ne daugiau, kaipmėnesis. Ha- 
nelė, besidžiaugdama tąja žinia, kartu su ja gavo ir kitą laišką 
Laišką, kuris ją nustebino, kaip kažinkbks didelis juokingas " ’. "T-
netikėtumas. Rašė žmogus, kuris jai buvo žinomas iš pat ma- 
žystės — tėvų draugas, žmogus, turtingas, puikus ir labai keis
tas. Amžinai pilnas naujų prasimanymų, niekur ilgam nerim- 
stąs vienoje vietoje — . laisvanoris klajūnas. .Trys metai, kaip 
jis kažin kame trankėsi, niekam apie save neduodamas žinoti — 
ir šitai dabar, taip netikėtai, gavo jo keistoką žinią:

'...„Pagaliau, aš kiek jau pavargau ir nutariau nutūpti. Nusipirkau 
čia apleistą dvaro centrą; tikras romantikos stebuklas -— stilingas 
rūmas su visomis pasakomis ir vaiduokliais, upė ir apleistas didelis

* • - . •

' . parkas. Įsivaizdinu, kaip tu būtum sužavėta, ir žinok, kad toji min
tis daug prisidėjo prie mano pasirinkimo. Už 2t—3 dienų atvažiuoju, 
nes turiu rimtai pasikalbėti su tavim, apie kažinką svarbų. Lauk.“

Iš tikrųjų, po poros dienų Povilas atvažiavo? Maža ką pa
sikeitęs — pačiame savo 40 metų vyriškumo žydėjime, didelio, 
daug mačiusio, daug žinančio, pono manieromis. Tik kaž* kaip 
labiau aprimęs, ‘ir nebedarė įspūdžio, kaip seniau — kad, štai 
— kalba, kalba --ir, nė -sudie nepasakęs, atsikels ir išeis toli, 
toliausiąį ^ ■ ■' ■' -

Visą diėftif jls^pasakojo savo įvairiausius kelionių įspūdžius 
ir per gyveninius, o ^akareidšsikviėtė Hanele pasiyąikšeioii, ?

Nuvesk mane kür nors toliau; kad būtų galima laisvai, 
nieko nesekamam, pasikalbėti?— pasakė jis. - 1

— Na,-kas per paslaptys7 — nusijuokė -ji, bet nesipriešin
dama nuvede į parką. Seniai ten bebuvo^ ir naujai atsigavu- ; r
sioš alėjos, sukėlė liūdnai džiugius 'prisiminįmus.

~ Pasuko alėja į paupį . ; i ?.r; . \
_ „ £ią męs kada ;tai vaikščiojome, čia pįrniutįnė atėjo mei . \ j .'L

lės šypseiia,perėjo minfis, ir toks saldūs lūkesys užpylė šįr

A

11



t?

-——-
•“ »- ■ . - • . » i i.! ‘ •. ■ '  " ’ ~ «. t • ‘ * •■ , *

* • f ' 11111 — , *
* L ‘ t f ■   ' 111 į - _ - , '

. dį, priversdamas atsišlyii i pirmą suolą, nuo^ajautimo7~kad už— 
mėnesio, ir vėl...

- — Pirmiausiai įspėju, kad nenualptum dėl mano pasiūly
mo,—išbudino balsas.

Povilas žiūri į ją su keistu pasiryžimu, o jo akyse matyti 
kažkas lig šiolei neregėto, nuo ko truputį nejauku.

Hanele, aš atvažiavau paprašyti tavęs būti mano
■—žmona... " . .

Įspėjimas buvo teisingas, nesHanelė, iš tikro.beveik nc- 
nukrito nuo suolo iš nustebimo, ir neveikiai galėjo pasakyti:

—. Ar aš tikrai girdėjau?
/—Tikriausiai. Kaip tu manai, juk tai ne taip jau neiš-_ 

pildoma, ką? ~ ’ -
— Bet... bet.. Argi nebėra liiekur tinkamesnes?" .Tukat

virai kalbant — pats turi pripažinti, kad aš .visai ne iš gražių
jų, neturtinga, ir net nelabai mokyta. Ir pagaliau tarp mūsų 
niekada nebuvo panašios kalbos — kaip tas tau galėjo ateiti
galvon?

— Ištisa anketa! Ir aš taip pat atsakinėsiu: tu ne gra
žuolė, tas tiesa, bet per visą margą žemę, aš neradau tokios 
moteries — kuri būtų protinga — rimtai linksma, plačių pa 
žiūrų, neapkęstų liežuvavimų, ir nestatytų mados lygiomis su 
dūšios išganymu... Tarp mūsų tos kalbos nebuvo, žinoma, nes 
aš ir laiko panašioms” baikom neturėjau — bet vis dėlto, teisingai 
kalbant — man rodos, kad mano širdies kertelėje buvo užsi- 
tikrinimas, jog vieną dieną grįšiu, ir ateisiu tavęs pasiimti...

Kažin... — sumurmėjo, jau susigaudžiusi ir susipra-
tus su jo paskelbta naujiena ~ _—

— Ir ką atsakysi?
. — Nieko. Aš niekaip negaliu to suprasti, kaip tai galima: 

’ visai kaip kaimo piršlybos, ar iš senų knygų. Man atrodo, kad 
tai tik vienas iŠ tavo naujų išmislų?

— Ne. Pirma, žinai, aš ir pats, beveik panašiai galvo
jau, bet... nepalaikyk to už netiesą — dabar tave pamatęs, po . 
tiek ilgo laiko, radau kažką... kažką tokio lendančio į širdį, ir. 
jeigu tai nebūtų gėda mano metams— prisipažinčiau, kad... įsi
mylėjau.. . _ ,

— Bravo! — jau neišsilaikė nesikvatojus Hanelė. Bet iš 
tikrųjų, .Ppvilo veide spinduliavo kažkas jai neregėto — augu
sio Vyriškio susižavėjimas, meilė, kuri ypatingai gali būti stipri

— Aš manau, kad mes sudarysimu ideališką porą. Aš 
- jau laimingas nuo vienos minties/kaip tu tarsi senoviška val
dovė -— lady; vaikščiosi po mūsų pilį... O žiemą, žiemą mes 
galėsime atlikti savo jungtuvių kelionę. Kaip tau patinka 
mintis pasivaikščioti Paryžiuj, Sevilijoj ar Venecijoj? '

0

■ 'fe
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> Italija! Tiesiog kvapą užėmė nuo tos minties, kad visa~7— 
—- tos tolimos saulėtos šalys, kai- „_ __

riai už debesiniai — tas viskas būtu leista jai pamatyti.
— Sutinki9Ir kiek galima greičiauman rodos, tre

jetas savaičių užteks toms visoms ceremonijoms. Man perdaug 
niūru vienam savo pilyj .. Sutinki? — Ir Hanelė sugrįžo iš 
Italijos, numetė ją nuo kažkokio ledinio kalno stiprus, deginąs 
rankos pabučiavimas.

-— Iš tikrųjų, kaip matyti, aš įsimylėjau.,. — jo balsas virs
ta į duslų šnabždesį, o veidas toks keistas.

; Rankos pabučiavimas, lyg fotografija, primenanti kažką 
pažįstamo —- Vilius! Vilius, kuris tik vienas moka taip ranka s 
bučiuoti, kad nuo to jauti pasididžiavimą. Ir ką čia tokio ji 

“klausėsi ?-arne juokas? /
— Ne nors man läbair gaila — turiu pasakyti — ne. 

Jeigu tai būtų buvę porą metų atgal —~ būčiau tą pasiūlymą 
laikius už laimę, bet dabar...

— - Bet dabar9 --- jo veidas keistai persikreipė -— skaus
mas naujai atrasto ir nustoto, ar smogtelėjimas savymeilei — 
vyriškio pati didžioji silpnybė.

— Aš myliu kitą. -— vis tvirčiau atsakinėja, nes mintis 
apie tą kitą grąžino jėgas. ■

— A, girdėjau, tas kvailas romanas su... — jo veidas dar 
labiau kryptelėjo. 1

— Taip, nusišypsojo ji.
~~~ — Juk jis beveik vaikas, argi gali būti kas rimto. Negi

jūs susitarėt vestis? -
— Taip, — laiminga šypsena, vedanti prie pasiutimo tą 

didelį, suaugusį vyrą, kurio išdidžioj galvoj netelpa sulyginimas, 
kad jis galėtų būti užmainomas, ir dar kuomi?

Bet jis susivaldė ir pamėgino nusijuokti: 4
— Gerak nieko nepadarysi. Bet juk neatsisakai nuo ma

nęs, kaip nuo draugo?
—- Žinoma, ne! Džiaugiuosi, jeigu man visada juomi pa

siliksi, — ir suspaudžia širdingai Povilo ranką. Jis nori pa 
sakyti, kaOiėra nieko užgaulesnio-vyrui, kaip panaši — drau: 
gystės sutartis su nustota moterimi — bet nepasako.

Vakare Povilas buvo linksmas, kaip paprastai, nors tru 
pūtį susimąstęs. Jie klausosi radio; Povilas rūkydamas, sekė - 
pro dūmus Hanelės galvą, ir ją be galo erzino tas sekiojimas.

. lyg stengimosi įkalbėti jai kažkokią nenorimą mintį.
-—----- --■-==-4Jž-kiėk“4aiko- grĮžta Tas..v-na, tavo berniūkštis9 — pa- .

klausė draugiškai. • .
* ~ — Už mėnesio. — Ją /erzina reikalas būti atvirai, bęt ne-

» galėjo išsisukti, kada jau pati pasiūlėJbūti draugais.
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/ — Ir jūs greit susituoksit? — dar draugiškesnis klausimas.
— Nežinau • ■■■• <■

Kelių minučių tyla
— Žinai, judu galita kada atvažiuoti pas mane; pamaty-

— Vėl .manai išvažiuoti? —/su džiaugsmu nusitvėrė už 
kitos kernos. _ ~ .

—Gal. O ką/jis turtingas? — vėl tas pats.
Oh, dėl Dievo malonės, nekryžiavok manęs tokiais 

klausiniais, man tai mažiausiai rūpi. _____ •' •' . _•. •'__
— Bet man rūpi, kaip senam, geram tavo ir tavo tėvų 

draugui; ir tas niekinamas klausinias pasirodys labai svarbiu 
gyvenime, Tu nepratusi vargti, greičiau, išlepinta, kaip pa

kęstum gyvenimą su trūkumą iš?. -
— Nežinau, — pinigai man niekada nelošė jokios rolės.

— meilė...
Sekundei Povilo veidą Uždengė tirštas cigarų dūmų stuk 

pas — bet tas nekliudė ateiti naujiems žodžiams, šaltiems ir 
skambantiems, kaip įkyrus metalas, kaip kritimas į sąžinę vogto
aukso. - .

$ . ■ * ‘ ■

—- Meilė... tai toks trapus dalykas, ypač — keliais metais 
tu už jį vyresnė? . \ ..

— Keturiais . — Ir taip tie tardytojiški klausimai vargi 
no, kad tiesiog pati negalėjčrsuprasti, kaip pakenčia šitokį, drau
giškumu vadinamą, akiplėšiškumą, ji. kurios greičiau klausyda
vo kiti, negu ji kitų. _/ -

* — Him.. Ar tu nepagalvoji,T kad tas skirtumas gali pa 
augti iki milžiniško^ 30 metų vyras^-tai jaunikaitis,i bet mo
teriškei, kuri-turi už save jaunesnį vyrą, ir dar ypač, kacTTąT 
vyrą myli beprotiškai... Tai uždavinys, vertas pagalvojimo. O 
dar —;tu jo, .^gal būt. pirmutinė meilė, kuri visados nerimta; ir 
jo neprityrimas, neišsimylėjimas — kas vyriškiui būtina — ir, 
kad jis to neimtų praktikuoti po jungtuvių. O dėl to — pus
antrų atsįskyrimo metų — 4ą žinai, kaip jis juos praleido? nors 
jis, žinoma, to nepasisakys... Ar neįlindo nauja nieilę į joyšir.-- 
dį — nors, jeigu jis sąžinės žmogus, jis neatsisakys savo duoto 
žodžio, kad ir tektų pačiam kankintis... Visaip, sakau, padėtis 
verta apgalvojimo, ir aš, kaip draugas, patariu tau tai, JkoKdar 
vra-laiko. — Dabar — labanakt! ' ‘
< —'

1 4 W 

~   te     -----------------------------------------A   —'    ______________________ _________________________ ___________________________________________ - 

Hanelė sėdi verandoje su krūva popierių — tuščio ir pri
rašyto, ■ .'.'J • • v ■'

,,Taip jau susidėjo, kad dar dvi savaitės negaliu grįžti“. — 
rašo Vilius. .

14



c

• • ■ • ' " •' ■ ;; ' —317

:■ ■;•■■•— . Hanelė Šaltai šypso: /<' • / /■ / '•■■/■■. —/•/•
— Taip, taip, žinomą. Visai, kaipPovile-^ranašaūtaT-“'- 

Ir ima jo — kito vyriškio laišką, kuris atviras, kuris su- 
; augęs, išmėgiiięs gerą ir piktą, kurio Tštikimybė gali būti ųžtik- 

rinta, kuris taip viliojamai moka rašyti apie puikų, platų gy 
yenimą, apie senus rūmus ir apleistą parką, kur ji galės vaikš
čioti, kaip išdidi lady, apie sąulėtas šalis.

Skaito — ir galvoja, kad priima tą pasiūlymą, Priims, peš 
kitaip neišlaikys pagundos mylėti jį, tą vaiką, neišsilaikys. Ir 
sugriaus du gyvenimus : / Gerai, kad dar dvi' Savaitės užsitęsė,/ 
šiandien — būtinai — duodą sau žodį — parašys du laišku: 
vieną atsisakanti, kitą priimantį. Ir rašys juos — jaučia — su/ 
kurčiu sopuliu pirmąjį, ir antrą su mintimi apie mirtį.
' Paėmė plunksną, išmaudė jąirašale: ii'j parašė:

...  „Vili...“/ . .. ............ L...^.."
Ranka kelia revcmūciją priešTŪipų:o ne dūšios sakomus 

- žodžius; ranka numeta plunksną, ir iš popierio krūvos ištrau- 
‘ ,kia rėmelius, O juose — berniūkštis, berniūkščio profilis, griež- 

tos lūpų linijos keistas išdidumas — kažinkokš mišinys lau
kinio ir aristokrato.

— Vili!.. — ir, rodos, profilis atsigrįžo į ją -—ir šypsosi; 
liūdnos lūpos lenkiasi — ir bučiuoja popieriuje atmuštą veidą 
taip karstai, kaip 4gal nebučiuos niekada jokio gyvo.

— Saule miSo! — ir vėl visos bendros dienos stovi aplink 
ją glaudžiu ratu, ir šnabžda apie laime.

Bet čia vėl ateina — balsingi, kaip varpai, — ano vyris, 
kio žodžiai — teisingi žodžiai vyrö apie vyrus. Ach, kam tas 
prakeiktasis žmogus, taip ramiai ir gerą linkėdamas padavė savo 

- ^-^-^-draugišką ^patarimą! Kam nepąnkp_4ai^paeiaHšmėgmti tai sa- 
gyvemmu — ir tuomi gyvenimu atgailėti! O! kaip norė

tųsi, kad tų patarimo žodžių nebūtų buvę — bet jie buvo — ir 
neišnyksta. Dabar — jie tai padarė, kad nebetikrmiekam — jie 
padarė, kad dienas ir naktis galvoja, jog turi atpainioti — at 
rišti savo gyvenimą nuo Viliaus^ priežadų, kad nesugriautų jo 

'/■''■•Z''- dienų. Dienų jauno vyriškio,'turinčio daugiau teisių.Laimei, ne
gu ji — kaip kalbėjo anas. Ach! ; "

Bet tię atsiminimdi —šviesūs, be Šešėlio'..
— Ne. gyvenime to nebus — tai buvo pasaka ir svajonė. 

— sako protas, ir vėl viena ranka ieško nublokšto popieriaus, 
rašyti atsisakymo žodžius — kai antroji, ir akys, ir širdis — 
neapleidžia fotografijos.

Nulinko galva.
/ Lengvas durų darymas, lyg šmėklos, kurios žingsniai be

bildėjimo. Kas stovi prieš Hanelę per vieną žingsnį? — Vei 
das iš fotografijos? — Gyvas, gyvas, nes, nors jis baltas, kaip 
popierius, bet akys, rusvai pilkos akys, seka, ką laiko Hanelės
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——--tanka^Ur-^ianiačįusio^ džiaugsmas. Ir Hanelė .
išbalusi, ištiesė rankSTTy^jomis, kad du-—— 
rys įleidusios, moka ir išleisti, bet tos rankos jau kitų sugrieb- 

-— tos,tvirtųr vyriikų1...nefeepabė_gamai."
Ir nebuvo Hanelei nė vieno protingo, švarsTančio, apgal----- -

voto žodžio; pačios abejonės, rodos, Kaip užkluptas vagis, išny
ko, nieko nepalikdamos iš vagystės įrankių — yra vien tik 
džiaugsmas, žvilgsniai, lūpų ^susitikimai — yra viena,viską 
temdanti meilė.

G

Bet kada po dviejų dienų išgirdo daromų vartelių bildesį — ’ 
Hanelė sudrebėjo: šiandieną pasakys.

Atsistojo prie lango ir žiūri. — Labiau suaugęs, suvyriškė
jęs, bet toks pat lankstus ir lieknas. Ir koks gražus! koks gra
žus. Ir pamanyti, kad turi išsižadėti jo..r" 7

—- Tu savo „karžygio“ neišeini nė pasitikti? — jo šypse
na nuo slenksčio ateina tiesiai į jos akis.

Hanelė tyso kėdėj, Ivg prirakintas pasakos velnias, ir Vi
lius išsigąsta jos tokios išvaizdos.

— Tu sergi? - pripuolė.
— Kad sįrgčiau ’ Ach, kad būtų galima kur užsikrėsti 

mirtimi!... Ne, aš tik galvoju, kaip pasakyti tau...
Jis juokiasi, nė šešėliu minties neužgautas, kokią naujieną 

išgirs. Hanelei keista atrodo pasakyti savo sprendimą. Ne -- 
tegu būna, kaip būna - - ji nesakys — ji nori laimės! Tegu pas- 

a kui griūna du gyveniniąį “_bet dabar laimės! Ir jos žodžiai 
toki netikri, lyg sakytų taip sau, vTen įFodydaina, kad^“ darė 
viską, kad jį perspėtų. Sako tam, kad jis karštai juos užginčy
tų — sako, kad daugiau niekada taip nebekalbėtų:

Sakyk, ar tu pats nesirengi pranešti man, kad, - 
žodžiu, kad tu grįžai kitoks manęs atžvilgiu?

-^- Hanele! Tau kas nors ką primelavo? Ach, kad tai 1 
jis nebūtų pasakęs tų pastarųjų žodžių, kurie atėjo, kaip didžiau
sias, apkaltinąs įtarimas. — Hanelei akys užgeso — kažkas mie
tų žodžių trūko — argi ne viskas, ne viskas, ką Povilas paša ? 
kojo? ‘ '

— Ne, — šaltai pasakė, — aš nesiteirauju, bet tas nie- 
b nereiškia — mes turim skirtis.

— Ką tu pasakei?
— Tu girdėjai, .
— Tu iš proto išėjai! Kodėl?
— Taip reikia. "
Jis pašoko, ir perėjo keletą kartų kambarį, bešineryuojan- 

čio žmogaus eisena — ir metė praeidamas pro šalį:
. . . ' ’ " i x ‘ ‘ \ »

1

v

V
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-r- Kodėl? — Prikando lūpą iki skausmo, kažkokios mįn 
4ies-už gautas, ir-skaudžiai sugrobė ją už rankos.^- TKbdėĮ?

. ’ Mus vai pilkos akys; akys gražiaūsįdšTpasąuIyje, žiūri į Ha- 
nelę Su tyliu prašymu. Ji to pakęsti negali — ji nori sakytų 
kad atiduoda sayo^ gyvenimą^tegu jį deda kur nori; ant lūpų 
jau pasvirę toki žodžiai. Bet... bet jeigu... Po- laimei ” nelai
mė bus nepakeliama. - Padaryti nelaimingu jį? Ne, užbaigti! 
bet kaip? taip įsipainiojo i teisybę, kad tik viena melagystė be
gali išgelbėti. ■ ~ .

• ■ ——■ Aš atsiimu savo žodį; 4r~grąžinu- tavąjį, melo preliit-
dijimu.

— Aš... nebemyliu tavęs... šaltai ir ramiai tęsia para 
gautą melą, taip, ramiai, kad, jeigu ne širdis — pati tam patikėtų.

Išbalo — ir tuoj nusitvieškė piktumu.
— Ir... tai tavo amžinoji, paskutinė meilė!
— Nieko nepadarysi.. aš tokia nepastovi...
— Ar aš pirmasis atėjau sutrukdyti tavo ramumo, ar tu! 

— kurčiu priekaištu suskambėjo. — Nebemyli, taip, bet nepa
galvojai, kad visi taip greit gali užmiršti! — jis pakilo taip 
smarkiai, lyg išbėgti norėdamas.

— Vili, nepyk, nebėk! — Jis sustojo tų šauksmų sustab 
dytas. — Nepyk, aš tau juk gyvenimą, laisvę grąžinu — ma
tysi, kaip tau bus lengva vienam... ir galėsi rasti geresnę, tik
resnę meilę... — Jis ištraukė savo laikomą rankovė, ir išbėgo. ‘

Užsitrenkė durys... '
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Lietuvės moters- kūrybos kelias.
J. Tvėr^kctitė •

. ; .Lyg'.i? dienoraščio.-
. —.— ~ ■* - — ■■■■■— ■ ■ r .į ■. ■_ _. — _..—į_—.  . - - —... j į į ._ __  y , ,   _    •* , * s

Taip šalta ir nejauku mano kanibarely, jUšlepėha ruduo 
purvinais vieškeliais. Nenorint prisimena vasara su tyliais va
karais ir svajonėmis Vieną tokį tylų vakarąMankė mane savo
tiškos : mintyk Ne čia. ak, ne Čia, ne tam kambarėly, kur žiūrį 
per langus niūrūs miesto mūrai. Mintys lankė mąne. ten toli 
kvapiam/žaliajam kaime. Taigi! Sėdėjau vakare sode ir mąs
čiau.; ^Mąsčiau apie pasaulį ir apie^žmones. Pagaliau mąstymo 
pipias susiaurėjo. Žymiai susi aurejoTnuo viso pasaulio iki Lie
tuvos. žaliais kaimais pasipuošusios mano tėvynės ir iš visų žmo 

Žilių išskyriau tik moteris, lietuves moteris.
Ne taip dar senai svetimųjų jungą vįlkome. Dar toli_mi; 

nėti pusamžis nuo spaudos atgavimo. Bet, kai pažiūri į nueitą 
kelią, matyt kultūros takelis, mintas iš vyriškų ir moteriškų kojų. 
Gerokai pramintas. Daug pėdų tam takely išmynę moteris. Pra. 
dedant senute Žemaite, ištisa virtinė moterų dirba kūrybinį tau
tos švietimo, kuifūrinimcr darbą.

Sunkūs buvo laikai, visi žinome. O kaip , gi galėjo būti 
lengvi, jei, Viešpatie, tu mano, darbo taip daug, taip daug buvo, 
o darbininkų tiek maža Visi darbštieji viena mintim gyveno: 

—sąmoninti tautą, neduot užmigt Iptargo miegu. Užmigęs juk 
greit nepabusi, o pabudęs gal pasijusi vorų tinklais užaustas, 
smėliu apneštas, musių, vabzdžių dvėseliena užbertas. Nebeiš- 
sikrapštysi. Tad dirbo šviesesnieji. Dirbo, naktis nemigo. Ra
šė, rašė, pasivogę spausdino, spausdino' laikraščius, o' žmonės, 
visus namii plyšelius užsidangstę, skaitė ir neužmigo. Ir vorai 
tinklais jų užaust negalėjo. f

Moteris stoja į bendrą darbą. Ir štai, gabios rankos plunks
na vaizdžiai pasako žmonėms, kas jie tokie, kokie jie yra iš 
tikrųjiį ir kokie iš tikrųjų turėtų būti. Visą, draudžiamąjį laiką 
lietuvės moters kūryba eina viena kryptim: pakišti liaudžiai pa 
nosin veidrodį. Šekit, pasižiūrėkit, kokie jūs. Pasidžiauki! ir 
pravirki!. Pamatykit ii. savo dorybes (kurių, deja, taip maža 
beturi!!1 ir savo ydas. Taisykitės,, kelkit, kad būtumėt tvirti, 
kitaip neparagausit laisvės. Taip žavios, taip pasiilgtosios laisvės.

Ir slenka viens po kito niūrūs kaimo gyvenimo vaizdai. Šai
posi skurdas per skylėtus šiaudų stogus, per užkamšytus dumi- 

mes pirkios langus. Ūžia. svečiai šviesiuose^išpuoštuose dvarinin 
kų rūmuose. Verkia, graužjasi jauna kaimietė, ponaičio dvari-
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5r7~ -- ninko suviliota-. Eina motulės ieškotų bėsirdžių'globėjų skriau
džiami našlaičiai: liūsta džiovos nukamuotas jaunuolis, suėjęs .
į konfliktą su tęvaisdėl pašaukimo...r^rik^retkareiąisšvysteli

.. : šypšenaMĮtąįirotingbjdoro ūkininko troba. BeUtokių trųliųtaip .
' ■ -' maža! Taipmaža šiltesnių tr|bų, smagesnių kalbų, jifekavimų.

dainų ar linksmų piršlybų. Tai retas spindulys anų laikų niū-•_ 
- rioj padangėj. Dažnai tik Vargas, tamsa, skurdas, -
—..j.’’_ Egptistinio pasisakymo beveik nežymu. Ne tokie laikai.

Kųr-čią^žmogus pasakosi apie save kitiems, kai^tie ,,/kifi^vbs vos ~
pakelia nuo snaudulio sunkias blakstienas, šiaip taip praplečia 
akis pąsižiūėti ištoliau į rpdomųjųjų pačių sielvartus ir skurdą...

Ö juk gal kartais mūza ir kitokiais tonais užgriėždavo sim
foniją, bet nuo kitokių tonų reikdavo ausis-užsikimšti (jei ne 
kuo kitu, tai bent vata). Juk rašė tada daugiausia ne ką no
rėtum rašytų bet kas reikėjo rašyti. Reikėjo kalte įkalti liau- t
džiai prisikėlimo idėją Ne tik liaudžiai, bet ir nžsnūdušiems 
šviesuoliams. Tad ir kalė, o kūjis buvo mūsų anų laikų vi- 

. šuomenės gyvenimo veidrodisr-kurio dūžiai turėjo būti lygūs
varpo balsui: ..Kelkitės, kelkitės; kelkitės!“

Prisikėlėme. Iš dūminių pirkių persigabenome į šviesiom 
sienom, mūriniais kaminais trobas. Prisistatėm miestuose gra
žių rūmų. Prisisteigėm mokslö, meno ir kitokių įstaigų. Sku
biai vejamės laisvuosius, toli nužengusius kultūros vieškeliu.

:■ Taip toli visi laisvieji nužengė, kad ilgai turime vytis, spar-
‘ čiai bėgti paskui, Vieną darbą metame, kitų šimtus pradedame

Y Dirbame, plušame. Reikia atidirbti už laiką, kuriuo draudė . 
dirbti. Dabar mes sau žmonės! Mes — sau žmonės su plą 
čiom svajonėm, didelėm viltim. Priauga jaunoji karta. Layi 
naši ir bręsta kitokioj aplinkumoj, kitokiose sąlygose. Priauga 
jaunoji moterų karta laisvėj ir pradeda dirbti kūrybinį darbą.
Jaunosios baigia pavaduoti pailsusias pirmatakes.

Sušvito kitokios dienos, kurias taip gražiai moteris moka 
apibūdinti: , ,

... „Mūsų dienos, kaip šventė, 1
Kaip žydėjimas*'vyšnios.
Tad skubėkim gyventi,

‘ , ■ Nes praeisnebegrįš jos! \
Tad skubėkime džiaugtis! - —
Greit praeis, nebegrįš jos!

—Tos mūs dienos, kaip paukščiai,
* * Kaip žydėjimas vyšnios.44

laisvėj augančiom, laisvėj bręstančiom dienos, žinoma, 
šventė. Ir kūryba kitokia. Laisvai pasisakomi, savi, asmeni
niai džiaugsmai ir sielvartai, užsimojimai ir viltys. Mažiau 
niūrių, pilkų spalvų, daugiau, spindulių, daugiam giedros, saulės:

’ . ' * ■ ’ ’ .... ■ •.  —■■—.—.  —   —c.' . ' ‘ ‘ ’
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....Nerūpi nieks, ir paukščiais• suokiam;— 
: čirenam vyturiais“,

"dainuoja viena, o-kita giriasi jauna širdimi ;

/.Kiekvienas praeidamas ruduo
Mano širdin po aukso lapą dėjo, .
Senatvės laukiau pažymių, *
Bet man širdis jaunėjo ir jaunėjo../44'''

Širdis jaunėja — viltys didėja, 
visumet graži. .

Šventoji Hildegarda iš Bingeno
J. Drangaitė

Pagaliau Hildegarda savo švelniais pirštais paliečia žmo
gaus kūną. Ji gydo, čia atsiveria prieš ją nauja dirva artimo- 
m eilės darbams pareikšti. • . _

Šia proga liaudis mato Hildegardoje stebukladarę. Sukuria 
daug pasakojimų. Sako, viena bingenietė dukteriai sergant krei
pėsi į šventąją. Hildegarda davusi jai švęsto vandens, kurio 
paragavusi ligonė pasveiko. Šio vandens likučiai pagydę dar vie
nąjaūnikaitįrUgonys pastodavo Hildegardai kelią. Kartą jai 
keliantis per Rheįną į vienuolyno filiją Ęįbingne, viena atnešė 
prie jos nuo gimimo aklą kūdikį: Hildegarda pasėmusi Rheino 
vandens sudrėkino vaiko akis, ir šis praregėjo.

Negalim sakyti, kad tokie pasakojimai būtų visai be pa- 
7 grindo, kada Hildegardos asmenybė pasižymėjo jau mums žino

momis antprigimtomis ypatybėmis. Tačiau čia, šalia šventosios, 
mislikės ir stebukladarės mums rūpi ir gydytoja mokslininkė.

Dar Disibodenbergp vienuolyne šventoji atidžiai stebi gam- 
- tos-jeiškinius. Jos susidomėjęs žvilgsnis tyrinėja dangaus kūn

inis ir tą neaprėpiamą tolumąri^kur dumia galingi viesulai ir atei
na debesys. Tai vėl klaidžioja po žalumynus. tirdaina paslėptas 
augmenijoje gyvybės jėgas. Ji linksta prie gamtos. Šis palinki
mas, patogių sąlygų padedamas, stiprėja. Mat, viduramžių vie
nuolynuose, kurie buvo ne tik religijos, bet ir kultūros žymiausi 
centrai, gamtamokslis kartu su medicina užimdavo svarbią vietą. 
Vienuolis, būdamas vienintelis anų laikų kultūros atstovas, be 
savo tielio^mirppareigiy-Feliginėj-srity, turėjo rūpintis ir kitais.
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■ .o; ypač sveikatos reikalais. Tam reikėjo pažinti gamtą, susekti
/; jos dėsnius,„augalų gydomąsias savybes, pažinti gyvą organizmų 

sudėtį ir fiziologiją. Reikėjo įrankių, medikamentų. Vienuolynai 
visu tuo kiek įmanydami stengdavosi apsirūpinti. Šalia reikalin
giausių rankraščių, būdavo. vaistinėlės, kuriose rasdavosi beveiki——a 

_ __  išimtinai pačių vienuolių rankomis pagainintipreparatai.TaUyi 
dar vienas dalykas: vienuoliai buvo ir fermaceutai. Vaistinės 
reikalams vienuoliai augindavo įvairius gydomuosius augaluSį 
prisodindavo jų didėlius plotus, kurie atrodydavo. kaip tikri 
botanikos sodai. Galimas daiktas kad ir vienuolynuose dėstomo 
mokslo programoje gamtamoksliui buvo skiriama daug vietos.

įlildegarda nuo mažens gyvendama vienuolyne turėjo 
progos pažinti ir suprasti žemesnių Dievo tvarinių pasaulį ir 

. galėjo išmokti jame glūdinčias jėgas panaudoti žmogaus kūnui 
gydyti. j

Rupertsberge, nuo 1150 iki 1157 metų, t. y. aštuonerius 
metus, kada žymiausias mistinis veikalas „Scivias“ garsino regė
tojos vardą, ji pati įsigilina į gamtos paslaptis. Hildegarda ne
praleidžia nė vienos progos, kuri gali ką nors naujo duoti jos 
studijoms. Ją mokė gyvosios knygos.-Naniię daržas, laboratori
ja, žolių rinkėjos, kurios pristatydanms vienuolynui ryšulius “ 
gydomų žolių mielai atverdavo prieš gerbiamą vienuolyno mo
tiną ir savo žinių bei burtų krepšį. Tų studijų išdava buvo du 
mokslo veikalai: ,\Phyšicali arba „ über simplicis medicinae“ 
•ii_ ,,Causae et curae'' arba „über compositae medicinae'k

„Physica“ arba ..liber simplicis medicinae“ yra gamtos , 
aprašymas medicinišku atžvilgiu Joje yra devyni skyriai. Pir
mame aprašoma 230 įvairių žolių: javai, dąržovės, prieskoniai, 
miškų, pievų ir laukų svarbesnės žolės. Antrame, ypač susidomė
jimo vertame skyriuje, kalbama apie orą, vandenį, jūrą, ežerą, __
Rheiną, Mainą, Dunojų, Moselį. Nahę ir -• Gleną. Gale dar apie 
žemę — apie baltą, juodą, raudoną ir-žalsvą žemę. Ypač įdomus . 
oro klausimas, kur autorė prilygsta moderniškiausioms tyrinėto
jams. Ji savo pranašišku žvilgsniu jau anais laikais įstengė 
įžvelgti į medžiagos amžinumo paslaptį, jos nuolatinio keitimo
si fazes. ,.Oras viską gaivinąs ir maitinąs, visur esąs. Jo įtakoje 
kyla ir auga tvariniai, kiekvienas pagal savo rūšį. Bet žemės 
atmosferą ne vien duoda, ji ir ima, ir štai organizmai mirštą, ir 
oras atgauna vėl savo pirmykšti stovį. Jis tampa, kuo buvęs 5<t. 
Trečiame skyriuje aprašyti vaismedžiai, miškai ir dekoratyviniai 
medžiai. Ketvirtame šnekama apie akmenis, ypač apie brangak
menius, kurių priskaitoma iki 27 rūšių. Penktasis, šeštasis, septin
tasis ir aštuntasis skyrius paeiliui kalba apie žuvis, paukščius, 
žinduolius ir ropuolius. Devintame skyriuje aprašomi metalai.
" *• >■■■■» ■■■ ■ ' I II »I I   —I • * —— ■ *

S Pagai May J 04—105 p.
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Šio didelio veikalo šaltinis, manoma, yra pačios Hildegar- 
dos patyrimas, vienuolynuose surinkti medicinos ir gamtamoks- 

—i__ - liG turtai iiy pagaliau, liaudies gydytojų žinios, kurias autorė
pasisavino iš žolių rinkėjų. ■

Kitų autorių panaudojimo šiame veikale visai nejaučiame.
- -- išskyrus tolimą panašumą kai kurių vietų sii Izidoriumi iš Sevil-

los. Bet tas nerodo, kad autorė būtų nežinojusi ir nepanaudojusi 
savo veikalui kai kurių augalus aprašomų knygų.

“’ / ~^^hyrieaA?^caipur kjti- Hildegardos raštai, yparašyta lotynų .
k kalba. Bet svetimos kalbos panaudojimarTiekliudoy-kad^^is-^vai^ „i 

blausias viduramžių medicinos mokslo paminklas būtų savas 
tautos kultūrai. Jis išsiskiria iŠ kitų, arabiškos mados atneštų 
mediciniškų pažiūrų tuo, kad jame surinkti turtai yrasavo kraš
to gamtoje surankioti ir todėl labiausiai tinka to krašto gyven- 
tojų reikalams. Kiekvienaš_gamtininkas, ypač botanikas, ras šia
me veikale nemaža įdomių dalykų. -• - _

Labai artimas „Physicai“ yra ir kitas tos pačios autorės
■ _ medicinos veikalas „Causae^et curae“ arba „über compositae _____

medięinaę“. Čia autorė kalba apie ligų priežastis, jų pasireiški
mo žymes ir gydymą. Tai gausi medžiaga fiziologijai, patologi
jai ir therapeutikai. Daug vietos skiriama lytinio gyvenimo nag- 
grinėjimui. Veikalas daugiau fiziologinis ir dėl savo aforistiškumo 
sunkiai charakterizuojamas.

Pirmoje, penkių knygų — skyrių autorė pasakoja apie kū
rimą, skliautus, žvaigždynus, jų taką oro atmainoms, apie plane
tas ir elementus? Antroji, užimanti kuone pusę veikalo, kalba 
apie pirmųjų žmoniųjnrolimą, žmogaus kilmę, apie temperamen
tus, apie įvairius gamtos reiškinius: rasą, rūką, Šerkšną, apie 

——--——.. . . žmogaus kūno organus ir jų ligas, gimimą, dvasios įkvėpimą.
sieTo“s tr*kūn«L_siĮ^gimus. Trečioj ir ketvirtoje surašyti įvairūs 
receptai. Šio skyriauT^ate-labaljskimingai pridėta: „Šios prie- 
monės turi žmogų būtinai pagydyti^afba~jfc~-micsr-arba_Dievas 
nenori jam sveikatos“3. Paskutinioje sužymėtos gyvybės TrTnir=~~—^. 
ties žymės. Maudyklės vertė ir mėnulio įtaka embrionui,

V r. , , . ' . ’ —------

Veikalas rašyta^lotyniškai Kalba pasižymi poetiškumu, 
ypač ten, kur sunkiau suprantamas vietas autorė bando aiškinti 
vaizdais. Šiedu abu Hildegardos veikalai, kad'ir fragmęntariškai 
nagrinėja atskirus klausimus, iš esmės nėra jau taip palaidi, kaip 
šiupinys Priešingai, mės šalia grynai mediciniškų minčių suse
kame juose dar ir autorės pažiūras į gamtą. Šia prasme „Physi- 
ca“ ir „Causae et curae“ yra netgi filosofiniai kūriniai. Jose ran- 
d am e autorės gamtos filosofijos sistemą, nuo kurios pareina sa
votiškas medicinos klausimų traktavimas.

6) May 110 p.
• ‘ 1
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y Hildėgarda į kūno nedateklius ir ligas nežiūri taip paVMu--;
^^ tiniškai, kaip kad dar ir ^dvidešimto amžiaus dauguma iiiedlku.

Ji ligonyje mato' ne vien kūnu sužalotą, bet ir dvasioje sužeistą 
žmogų. Ji eina Iki pat ligoscJaltinio, t. y. gydydama ligos simp- . 
tomus neužmiršta pašalinti ligos priežasties* (kuri dažniausiai/ 

duoninių ligii/ glūdi-žmogaus psichinėje struktūroje/, iš/ -- 
plaukdama iš dvasios nesutarimo su tais dėsniais, kuriuos Didy
sis Kūrėjas Įdavė savo tvariniams, o ypač žųiogui. Iš čia' ir toji : 
gydomoji ^os-asmenybės jėga, iš čia ir. tas pasisekimas, kuriuo 
stebėjosi jos amžininkai. Iš čia ir toji mistiška nuotaiką, kuri 
rodos tokiems realaus mokslo veikalams viski netiktų,-ir kurios 
huyimds tepasidaro aiškus arčiau susipažinus su autorės vidaus 
gyvenimu. — "• ' ■ ' /-;'< / ~"

Ypač stipriai persunktas misticizmų petrografijos skyrius.
Ji brangakmeniams skiria kažkokią magišką jėgą. Čia norima '/~. 
įžiūrėti stabmeldybės Įtaka, kurios likučiai 12 š. dar stipriai buvo 
įsišakniję, liaudyje. Tą nuomonę sustiprina ir jos pusiau medi
ciniški, pusiau magiški receptą/ primeną senąsias kerėjimo-for
mules, žinomas iš Merseburge surastų likučių.

Nors šie dalykai nė kiek nesumažina Hildėgardos moksli
nės reikšmės, priešingai, jie tesustiprina jos originalumą, bet 
vis dėlto į šį magišką elementą vertėtų pažiūrėti ir kitu atžvilgiu.

' Nepaneigiant jo kilmės vertėtų į jį žiūrėti daugiau kaipų simbo
lišką, o ne kaip Į pagonybės likučius.

Baigiant šias pastabas apie Hildėgardos gamtos ir medici
nos srity nuveiktus darbus, reikia dar pridėti, kad ši germaniš 
koji Sibilla, kuriai teprilygtų isterijai žinomas Tortulės asmuo, 
yra pirmoji Vokietijoje gamtamokslio istorikė" ir gydytoja moks
lininkė, padi/usi kultūj inės-ištorinės vertės veikalų, kurie tėra 

_^vienintėlis/viduramžių medicinos paminklas. 
* v •**'«- • *

\ • ■ ■ •

.c

a

Bet bene įdomiausia Hildėgardos darbuotės sritis bus jos 
mistiniai raštai. Ši darbo sritis yra Hildegardai charakterin- 

“gTattStar; —ir——_____ .
Jau anksčiaumiūėTomer-kadJEIildegarda iŠ päT mažens re

gėjo ypatingą šviesą. Juo tolyn, juo keistešni^n^gmiu-ji-Taiilz_. 
davo, girdėdavo balsus Iš pradžių ji tai laikė natūraliu da
lyku, bet vieną kartą parūpo jai pasiteirauti tuo klausimu pas 
kitas seseris. Tai buvo dar Disibodenberge prie Juttos. Hilde- 
garda sirgo.-Ir štai susirūpinusi nuolat ją neraminančiomis vi
zijomis klausia slaugančios sesers, ar ji irgi matanti ką nors 
kita šalia paprastų, apčiuopiamų dalykų? Nustebinta tokiu 
.klausimu, vienuolė griežtai užginčijo. Jaunutė mergaitė išsi
gando.'Joje dedasi kažkas nenormalaus, kažkas, ko ji nesupran-

23



ta, ko ji niekam nepasakos. Ir Hildegards paliko savo pa
slaptį sau Varginama ir kankinama nuolat pasikartojančių 
mistinių antplūdžių, susilaukė keturios dešimtys trečirp metų, ku
riais turėjo pakelti didelę kovą stusayo vidaus pasauliu ir ją pra
laimėti, Jos vidaus "pergyvenimai nesidavė ilgiau varžomi ir iš
siveržė nepaprastai galingomis, spontaniškai tykštančiomis vaiz
dų kaskadomis..

Ligos parblokšta ir nuolat raginama paslaptingo balso, 
kad išpasakotų, ką reginti, kad visa' išdėstytų ne pagal žmo

gaus protą, bet pagal tikrosios šviesos apre-iškimų^ji—ry^ 
dėti darbą. Ir nuostabu, vos tik sukruto daryti pirmuosius žy\ 
gins, kaip skausmai praėjo ir .ji visiškai ^pasveiko. Štai, kaip 
ji pati pasakoja šio veikalo įžangoje jo: atsiradimo priežastį ir 
pradžią: ' : '/

„Jau iš savo vaikystės dienų aš buvau apdovanota slaptų 
ir keistų dalykų regėjimu, nes nuo penktų amžiaus metų iki šiol 
aš turėjau paslaptingų apsireiškimų. Bęt išskyrus kelias vie
nuoles, niekam to nepasakojau iki tol, kol Dievas panorėjo, kad 
aš pagal Jo malonę tą skelbčiau.

„Kai peržengiau mergystės, laikotarpį ir kai mano kūnas 
jau buvo—visas savo amžiaus savybes įgavęs, užgirdau iš dan
gaus balsą: Aš gyvoji šviesa, apšviečianti tamsybes... Tu, žmo
gau, kuris visa tai išgirsi skaistybėj ir paprastume, o ne apga
vime,.. rašyk, ką girdėsi ir regėsi. . __

„Nors visa tai regėjau ir girdėjau, tačiau abejojimai ir 
baimė dėl kilsiančių iš to kalbų mane varžė; ne iš užsispyrimo, 
bet iš kuklumo atsisakiau rašyti, kol pagaliau Dievo rykštės 

-išplakta, susirgau. Stumiama sunkių skausmų ir padrąsinta 
vienos bajorų kilmės taurios mergaitės, pradėjau rašyti.

„Vos tik ėmiausi darbo, kaip tuojau atgavau tą galingą 
regėjimo žvilgį aiškinant Šventąjį Raštą ir po dešimties metų 
kieto darbo šis veikalas buvo pabaigtas. .

„Tuos regėjimus turėjau ir užrašiau ganytojaujant arki
vyskupui Henrikui, Rompj ^viešpataujant karaliui Konradui, šv. 
vyskupo Disibodo kalno vienuolyno viršininku esant Kūno, po- 

„piežiui Eugenijui valdant “7).
Pats veikalo vardas, „Scivias“, raiškia tą patį, kad ir „Sci- 

vįas Domini“ — ^žinok Viešpaties kelius; Vokiečiai šią antraštę 
išsivertė žodžiu ,/Wegweiser“, mūsiškai būtų ,,kelrody s“. '

Veikalo turinys — dvidešimt šešios. žavingos vizi jos, lyg 
saulėje/rymančios didingos .'debesų kolonos. Bet ne estetinėje 
veikalo pusėje jo svarbu. Veikalas, kuris savo forma nevirstu ir 
mėvisądą atitinka estetikos reikąlavimus, užimponuoja savo tu 
riniu, minčių gausumu ir gilumu.

7) David 26, 28 p. . .
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Autorė, atsistojusi ant etiologinio pagrindo, "bando duoti iš- 
. alkusiai dėliai kunigų neveiklumo tautai dvasinio maisto ir tuo 

sustiprinti tikinčiuosius prieš įvairias tuo laiku siautusias sek- 
tas Bet nežiūrinti autorės palinkimo į spekuliatyvumą^ dogma
tiniai apmatai tetarnauja pamokančioms išvadoms ir nekliudo 
autorės plunksnos meniško puošnumo. Šis dogmatiškumas pa
daro tai, kad jos šiame veikale duodami perspėjimai ir pamo
kinimai yra pagrįsti griežtai religiniais_dėsniais. Autorės dog-^ ; r 
matika remiasi 12 š. teologija, kurią ji betgi pasisavino dau
giausia ne iš raštų, bet žodiškai, gal būt, kad iš savo dvasios 
vadoir bendradrabio Veimaro.

j,Scivias“ nagrinėjami klausimai yra Š, Š. Trejybė, Bažny
čia ir Eucharistija. Šiuos religiniai dogmatinius klausimus au- . 
torė dėsto vis į naujas situacijas pastatydama, vis naujų spalvų 
pridėdama^ Čia ir Dievas, ir angelai, žmogaus būklės pirma- ■ y 
vąizdis, nupuolimas, išganymas,.-sielos kovos, ir antichristąs ir_■ k. 
Žymią vietą turi seksualinis klausimas, kur autorė intymiausius 
dalykus aprašo su dideliu stiliaus rimtumu ir orumu. Kartu su 
pirmųjų žmonių nupuolimu gvildena lyčių skirtumo problemą, 
kur pavyzdžiui tarp kitko sako, jog žaltys todėl sugundęs pir
ma Ievą, kad žinojęs, jog Adomas, pastarąją mylėdamas, leng
vai pasiduosiąs jos Įtakai. Bendrai, esą vyras moters nebijąs - 
ir todėl lengvai priimąs jos žodžius. _

Tų laikų kultūros būklė negausiai teatstovaujama šiame 
veikale. Rasime čia kiek apie liaudies ištikimybę ir neištikimy
bę savo viešpačiui, apie moterų madas, apie gražų tų laikų dva
rų elgesį, vieno daržo aprašymas, plačiai . viduramžiais pasklydęs 
pasakojimas, primenąs Jobo knygų (40^.19) mintį apie Dievo 
meškerės kabini, kurį velnias prarijo ir t.t.

,,Scivias“ filosofija nesiekia toliau 12 š. filosofinių laimė
jimų. Žmoguje pagal Aristotelį ir Platoną skiria kūną, sielą ir 
jausmus; r

Gamtamokslio žiniomis ..Scivias“ labai turtingas. Autorė 
kalba apie motinos iščiuje pabundančių gyvybę, apie nevaisin
gumo pasekmes, apie stiprius ir silpnus kūdikius, apie paukšti . » 
ir kiaušinį, apie gyvatės kojas, žmogaus alsavimą,-gydomąsias y
žoles ir k.

Vietomis iškyla aikštėn ir socialinės autorės pažiūros. Pa
vyzdžiui, kai ji skirsto visuomenę. Pagrindinis skirtumas — 
,,majores‘‘ ir ,,minoresu<; iš pastarojo žodžio esąs kilęs šv. Pran
ciškaus Asižiečio brolių minoritų vardas. Toliau visą tautą 
skirsto į „rectores“, ,,Über“ ir ,,comunis popdlus“.

Pranašyste šis‘veikalas tepasižymi ten, kur autorė prasi
deda su apokaliptiniais dūmojimais, būtent, trečios knygps vie
nuoliktoj, vizijoj, kur' kalbama apie antichrištą. Trumpais ir 
ryškiais žodžiais autorė prabyla: „Aš žiūrėjau į vidurnaktį ir
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štai: tenstoivėjb penki žvėrys/ kurių vienas buvo, kaip ugningas 
^^ėėyjiętmėdegąst^yienas/ kaip geltonos spalvos liūtas, kitas, kaip >

.palšasarklys.darkitas, kaip juoda kiaulė ir vėl vienas, kaip 
pilkas * vilkas. jiė^btrvo<nusigręžę į vakarus.“ — „Ir aš išgir
dau is! dangaus balsą/ Jiüriskman kalbėjm Nors viskas pasauly 
eina prie galo, tačiau mano Sūnaus Sužadėtinė, nors ir sunkiai 
bus kankinama, nieku būdu nesunaikinama, kad ir labai puo
lama, ji amžių gale pasikels tvirtesnė ir stipresnė, bus gražesnę ----- —
iri šaunesnė, kad juo meiliau if^maloniau pasitiktų Mylimojo 
mylavimus. Tai rodo mistišku būdu ir •.tas regėjimas, kurį tu 
matai... Tie penki žvėrys yra penkios pasaulio karalystės"•buk-/'

' lės: ugninis, bet nedegąs, šuo reiškia mėgstantį ginčus, išdidų:-^, 
stokojantį dieviško teisingumo laiką, palšas žirgas reiškiat pa- 
laidą, audringu godulingumu gerą pralenkiantį laiką/ juodoji 
kiaulė reiškia laiką, kada Širdys voliojasi nešvarumų purve ir 
stengiasi dieviškųjų mokytojų vieningumą išardyti daugybe su
siskaldymų.. Penktasis laikas yra antichristo, kada galingi 
žmonės dviprasme klasta kraus grobį ant grobio ir anos valsty
bės vadai Susivaidys ir grius, o didžiausia klaida pasikels iŠ 
pragaro iki dangaus. Tai bus tikinčiųjų kankinimo ir velniškų 
antichristo menų laikas. Tie penki žvėrys žiūrėjo į vakarus, 
nes, kaip saulė, jie pasirodys ir pranyks“8). Ši mintis ir kituose 
Hildegardos veikaluose užkabinama, bet vis dėlto labai bendrais 
bruožais, panašiai, kaip ir čia. :

Iš tos, kad ir labai bendros veikalo apžvalgos, galėjo pa
aiškėti, kad jo turinys reikalautų moksliško stiliaus ir formos. 
Bet Hildegarda. nežiūrint turinio statomų kliūčių, sugebėjo sa
vo mintims duoti, lengviau prieinamą formą; nelyginant skanės
tais pagardintas valgis. „Scivias“ meniškai išpuoštas pasidarė 
kiekvienam prieinamas ir įdomus. Gal svarbiausias veikalo iš- 
raiškos pažymys bus vaįzdingunias, kuris betgi nepareina tiek 
nuo autorės ieškojimų ir pastangų suteikti savo kūriniui puikų, 
vaizduotę masinantį rūbą, kiek nuo vidaus pergyvenimų vaiz
dingumo — juk jį užrašinėjo vizijas, užrašinėjo "jai, ką matė, 
ką girdėjo.

Iš panaudoti! priemonių svarbiausią rolę turime skirtį sim
boliams ir alegorijoms. Dėstomos tiesos ir idėjos apvelkamos 
atitinkamais vaizdais, įasmeninamos. Klausimų išsprendimui 
sukombinuojamos atitinkamos situacijos. Todėl dėstymo tvar
ka neišplaukia logiškai iš priešais einančių vaizdų ir situacijų, __ 
bet yra visai mechaniška. Viskas tvarkoma pagal tai, ko reik a 
Jauja paslėpta teologinė mintis. Ir vaizdai daugiau schematiš- * 

^ki/ iie orgaųiški, tai nėra peizažai, bet mozaika, puiki brahgak 
menių mozaika. : ■ ••

' ■ ,-į|ĮT-i u m , »„...K—  _  - ■ k
. • . ’ '—   ■ —’—’ ■ —:   __ . ...    ’ ’ , * - * * *

R)_IJrof. Ereto mnkrast. „Hild. Bing ". ' . , . —
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▼tore prieina tiesiog,
Nuo minties prie minties, ~nuo klausimo prie klausimo au

tore prieina tiesiog, nejvesdanni--4.jas-^5keuLylujo, pastato klausi-^ — 
^~mą: ,jKaįp tai ■ gąlrBūti, kokiu būdu“ ir panašiai, 0 po to jau 

„ atsako— ^iškina. Pradžioje patiekia vaizdą, sakysim, pirmų- 
- ■* jų knygų (pirmasis regėjimas stovi prieš mus didingas^ milžiniš ^ 

kas, nuo amžių toks buvęs ir per amžius pasiliks). Autorė 
murns jį nupiešia: „Ir mačiau milžinišką kalną, kurio spalva, 
kaip geležies; ir ant jo kažką didžiai spindintį sėdint, kurio 
šviesa apakino mano veidą. Nuo jo į abi pusi tolyn sklido švel~< 
nūs šešėlis, lyg nuostabiai platūs ir ilgi sparnai. Bet prieš jį, 
to paties kalno papėdėje, stovėjo kažkoks paveikslas, kuris pil
nutėlis buvo akių, ir kuriame dėl tų akių skaistumo negalima 
buvo išskirti jokio žmogiško pavidalo. Priešais šį aiškėjo ki- 
tas, vaiko amžiaus pavidalas, apvilktas blankiais rūbais, bet bal- , 
omis^kurpaitėmis., ir ant jo galvos, iš to, kuris kalne sėdėjo, 

liejosi tokia šviesą, kad aš jo veido negalėjau matyti. Bet taip 
pat nuo to, kuris anann 
kurios abu paveikslus su dideliu malonumu apsiautė. Pačiame 

di, ėjo daug gyvų kibirkščių.

kalne galima buvo matyti labai daug langelių, kuriuose pasiro- 
• - dydavo ia^dalies blyškūs^^is^dalies balti žmonių veidai“9). .

- Arba vėl, pirmos knygos ketvirtoje vizijoje autorė mato 
didelę šviesą, sklindančią iš daugybės, akių ir turinčią keturius 
kampus, nukreiptus į keturias pasaulio šalis. Toje šviesoje ji 
mato dar ir kitą Šviesą, ^panašią į aušrą. Žemėje žmonės in
duose neša pieną ir gamina iš jo sūrius. Iš tiršto pieno .geri 
sūriai, iš skysto blogi, iš paplėkusio biauriai kartūs.
laiku ji mato moteriškę, kurios kūne kito žmogaus pavidalas 
slaptu Kūrėjo parėdymu judesiais pareiškė gyvybę ir štai, kaž
kas, lyg ugninis 
žų, apgaubė ano 
sąnarius išsiliejo.
pakeičia spalvą.

Audringi vėjai puola panašų, esantį žmogaus* kūne ugnies 
rutulį ir lenkia jį prie žemės. Bet pastarasis spiriasi, nors ir 
girdi nuliūdimo balsą, kad jis yra mirties šešėly, kad klaidin
gu keliu keliaunąs, kad suraminimas toks; kokį turi parėjūnai, 
ir t.t., vargsta siela, iš vienos klaidos į kitą puldama. Pagaliau 
išsiaiškina, kad šitie biaurūs paklydimai pareina nuo senos gy
vatės, kuri per nuodėmę pridariusi tiek netvarkos ir sumišimo, 

djųjuri visos- šio veikalo vizijos: suku- 
aiiekto dalyko aiškinimas.

Tuo pat

rutulys, visai neturįs žmogaus išvaizdos bruo< ’ 
pavidalo širdį, palietė .smagenis ir po visus jo .

Po to anas pavidalas palieka moters kūną ir

&

Panašia konstrttk 
riamas vaizdas, ir tik po to'ėirn 
Pasipasakokime čia kad ir tos pačios aukšciau~k 
koto^vizijos aiškinimo dalį:—— --- — .

w —1 - _ - - - i Ii «H*»  r-Į-M _

,9) David 29 p. '

"11
*
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y Balsas iš dangaus priffiena~Vjenatinį^Dfcv0~Sūnų, kuris gi
mė iš mergelės žmonijos išganymui. Kad tas būtų žmogui dar % > •' 
lengviau suvokiama, štai toji keturkampė šviesa, simbolis Aukš-

• • *4 *’"**’ , *** 1 a , . ’—— 1  —- * - .   - I.     '** *

"čiausiojo majestoto. Anoje šviesoje pasirodęs skitas purpurinio 
skaidrumo žibėjimas reiškia tai, kad Amžino Tėvo Vienatinis sū
nus dėl žmonijos-praliejo kraują, tuo parodydamas Dievo iš
mintyje geni/..ir bloga,r bet nė mažiausiu šešėliu jos neužtem- 
dęs. Žmonės, vyrai ir moterys, nešą pieną, tai žmonijos sėk
los nešiotojai. Kaip iš tiršto pieno išeina geri sūriai, taip iš 
geros sėklos tvirti ir žvalūs žmonės gema. Jų darbų žiedai klės 
ti ir Dievui ir žmonijai, nes piktoji dvasia neturi juosė dalies. 
Kaip kiti, skysto pieno sūriai netikę, taip ir kita dalis žmonių 
sėklos silpna, nes tik pusiau subrendusio ir iš jos gema silpni 
žmonės Jie nenaudingi nei Dievui ne pasauliui, nes neieško 
Dievo atsidėję. (Ir kaip iš ano su puvėsiais sumaišyto ir paplė
kusio pieno išeina kartūs sūriai, taip ir trečia žmogaus sėk
los rūšis duoda žmones neaiškius, beformius, su visokiais ne
tobulumais, dėl to jie nevisada įstengia pakilti aukštyn. Bet 
daugelis iš jų bus naudingi, nes patyrę dvasioje daug audrų ir 
neramumų? išeis laimėtojai. —. _

Taip ir toliau Jfaktas po fakto, vaizdas po vaizdo — aiški- 
nųnas, kuris nesusijungia organiškai sti patiektu vaizdu, bet tik 
visai schematiškai paralelizuojąs su juo. ----- ---

Veikalas parašytas ta kalba, kuria regėtoja girdėjusi savo - 
vizijas, būtent, lotynų kalba, kuri betgi neišvengia Rheino tar
mės įtakos. Bet ši klašiškumo stoką Hildiegardos kalbai ne 
kenkia. Tarmiškumas teatgaivina knygose uždususią lotynų 
kalbą, sustipfina~jps ryškumą, fial tik todėl Hildegardos kalba 
ir yra tokia ryški, įspūdinga ir vaizdi, kad ji savo išsireiškimus 
prilyginimus ir kitas vaizdavimo priemones sėmė iš gyvo šalti
nio — liaudies. -

' - ■ - t , k

o ‘ '

Kartu su šiuo veikalu, kuris buvo pirmasis mistiškas ir 
iš viso pirmasis'Hiläegardos kūrinys, po kurio.sekė visa eilė 
kitų raštų, pravartu pažvelgti į jų autorės kabinėtą, kur buvo 
tie kūriniai rašomi..

Hildegarda, kad ir raštinga, nebuvo įpratusi/į rašybos me-. 
ną tiek, kad savo vizijas galėtų užrašyti pati. Jai trūko grama
tikos taisyklių žinojimo .Todėl, kada ji pasiryžo surašyti savo
vizijas, jai pirmiausia teko pasirūpinti, kas galėtų duoti joms 
tinkamą formą. Šį uždavinį atlikti buvo pakviestas Disibodeno 
vienuolyno brolis Veimaras. Bet tai buvo dar ne viskas. Pa
sirodė, kad tiksliam, darbo išpildymui reikalingas asmuo, kuris 
tiesiog, kiek galima taisyklingiau, užrašytų vizijas iš pačios re
gėtojos lūpų. Hildegarda išsirinko iš savo dukterų tarpo Ričar
dą, Stadomarkgrafaitę. Si mergaitė buvo gerai išauklėta ir pa-

28



V

• ’ . • Qr ----- ___ _&
<4 ’ ’ ' • ’ .
> * w ' ’ “V ■ • .. *

331
’ * *

kankamaiišlavinta, ir "visai tiko paskirtoms / pareigoms. Tik \ • 
dabar prašidėjo kūrybos darbas.

Apie 1147 mėtųs, kada šv. Bernardas Klervietis/ škelbda-/ 
masDievo žodį, užkliūva ir į Disibodejibergo apylinkes, pirmo- 

“ sios dvi „Scivias* dalys Mäinco kunigijos tarpe jau; svarstomos 
su dideliu susidomėjimu. Bet Hildegarda, matyt? vis dar neri
maudama dėlįai savo vizijų prigimties, padrąsinta didelio liau- . 
dies ir dvasiški jos bei vienuolių judėjimo, sutinkant garsų pa
mokslininką, kreipiasi į jį laišku, atidengdama jam savo sielą ir 
prašydama nors vieno2- suraminimo žodžio; Bet šv. Bernarda s 
jai teprimena, kad, jei kas sakoma iŠ Dievo malonės, tai ne pa
peikimui kitų, p sustiprinimui. Matyt, jam nelabai patiko Hil- 
degardos aštresni- atsiliepimai kai kurių luomų ir ypač dvasiškijos 
adresu. Bet nedaug vėliau, taip pak 1147 metais, prieš visą aukš
tosios dvasiški jos susirinkimą-Triere, dalyvaujant popiežiui Eu
genijui III. ir grįžusiai iš Disibodenbergo vienuolyno komisijai, 
kurie Vietoje tyrė šiame susirinkime keliamą klausimą/-— Hil- 
degardos regėjimų prigimtis, —■■■ šv. Bernardas, išklausęs komisi
jos pranešimo ir Hildegardos raštų skaitymo, užtaria juos. Esą. 
popiežius turi iškelti tokią didelę krikščioniškos --dvasios- -šviesų:--
viešumon. Popiežius sutiko su ta nuomone, ir šventosios raštai 
ėmė plisti. Tuo tarpu Hildegarda rašė savo regėjimus toliau ir 
po dešimties metų, 1'151 metais, visų laukiamas pirmasis vokie- 

_ LČių_mistikos kūrinys buvo baigtas.
..Scivias“ gvildeno aktualiausius tų laikų gyveninio klau

simus, todėl visiems buvo reikalingas, visiems įdomus. Vos pa 
sirodžius pirmosioms vizijoms, J-Iildegarda gaiidavo laiškii ir as    
meninių prašymų, nevilkinti su veikalo pabaiga. Kūrinys buvo 
branginamas ir vertinamas. Vienuolis Vibertas. valonas, Wol- 
maro įpėdinis, Hildegardos bendradarbis ir biografas/ stato ją 
aukščiau už Arono seserį, už Deborą, už Jūdithą, Jos raštus

v

lygina su biblija.
Labai artimas savo turiniu ir minčių dėstymo būdu ,,Sci- 

vias“ knygoms yra kitas mistinis Hildegardos veikalas „Liber 
Divinorum Operum“, parašytas tarp 1163 ir ,1170 metų. Jame 
galima rasti beveik visas dogmatines ir asketines mintis, kurios 
yra pirmajam kūriny. Bet vis' dėl to jis nėra tas pat, kas pir
mas. Tai kūrinys iš gamtos filosofijos srities. Autorė nori 

žmogų išmokyti kūriniuose garbinti jų Kūrėją — Dievą. Pa
saulio ėentraliniu punktu statoma Inkarnacija. Jos savotiškas 
šv. Jono evangelijos pasaulio kūrimo aiškinimas, apokaliptiš- 
kas pranašavimas apie antichristą, dėstomas iš christologinio 
matimpunkčio išeinant. Trdmpai sakant, visas veikalas dvelkia 
tuo karščiu, kuris, šv. Povilo apaštalo žodžiais tariant, yra nė 
kas kita, kaip troškimas visa atnaujinti Kristuje.
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Per visą veikalą vingiuoja filpsofĮnių pažiūrų į gamtą stu
las, kuo ypač ryškiai pasižymi pirmą kinygų dalis. Antroje ir 
trečioje daly filosofinių minčių tinklas vis labiau ir labiau skin- 
da, įsigali vaizduotė, ir knyga baigiasi visišku jos triumfu atlie
piančiu „Scivias“ trečios dalies pirmajai vizijai.

.. . . . (B« d.). ’ . ■ - .

Kelios mintys dėl katalikių 
moterų judėjimo

■ * ‘ _ ■ /•,****•' ’ ■ * * • . ■ 
Vienas iš opiausių, stačiai spirginančių gyveninio klausimų 

kiekvienam giliau mąstančiam be nebus šiais laikais vadinamasis 
moterų klausimas. Atrodo, kad dėl jo neturėtų kilti nei aršių ko
vų, nei erzinančių Šūkių, nei aklos neapykantos: juk tai švelnes-: 
nioji žmonijos dalis, jos širdis kelia balsą prieš įsiviešpatavusį 
sumechaninto proto terorą. Bet kaip tik širdies žodžių labai ma
ža girdėti visame tame triukšme: kuris kyla aplink moterų judė
jimo pijonieres, ir kuris padalina ir šiaip jau atkakliai kovojan
čius dar į du priešingus liogerius: vyrų ir moterų. Ir vienoj ir kitoj 
pusėje atsiranda labai daug pamatuotų ir dar dažniau nėpama- 
-tuotų priekaištų, daug skaudžių žodžių, daug tulžies ir neapykan
tos. Ir toji kova, atrodo, negreitai nutils, dėl pajudintų, bet galu
tino atsako neradusių. probiemų ilgą laiką nerimaus žmogaus 
protas; vieniems bus sunku nuraminti kovos1 sukeltos ir įsisiūba
vusios aistros, kitiems rūpės surasti tikras ir teisingas atsakas 
į tą amžinąjį klausimą, nes iš tikrųjų į visą daugybę gyvenimo 
keliamų moterų ir su juö arti susijusių kitų klausimų klausimė- 
Im netaip pigu atsakyti, kai tai mano daugelis iš moterų judėji
mo vadų. Gyvenimas yra daug komplikuotesnis, o moterų klausi
mas, vienaip ar kitaip šprendžiamas, visuomet sukels visą eilę 
kitų. Su juo yra supintos ir šeimos problemos, jis nuveda ir į 
motinos pasaulį, kuris intuityviųjų ir meilės jėgų valdomas vi
suomet yra kažkokios paslapties apgaubtas.

Moterų keliami reikalvimai yra dažniausiai iš teisių ir ekono
mijos srities, daug rečiau jie pajudina dalyko esmę. O jų patiekia
mi atsakymai dažnai nepatenkina tų, kurie gyveninio nematuoja 
tik šios dienos reikalais, Gal dėl to nemaža visai rimtų mokslo 
ir meno darbininkų, tiek vyrų, tiek moterų, (pav., žinoma rašy
toja Sigrid Undset) ar šiaip giliau mąstančių žmonių, neina kar
tu su moterimis ko volo jornišT^ior s visai gerai supranta moterų

1
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vargus ir nemano ^rbinti vienašališkos vyriškosios kultųros. 
Dėl to, turBūt, dabar, kada dešimtmečiai skiria mus nuo pirmų' 

. jųkovos dienų, kada tos kovos vMaf visai teisingai tikisi netru- 
~ kus sulauksią pagelbininkųHŠ jaunosios kartos, jų obalsįų išau

gintos, staiga pamatome, kad jaunesnioji ir pati jauniausio ji mo
terų karta jau nusigręžta nuo vyresniųjų, mėgina ieškoti savo

7 7 naujų kelių, o kai kada parodo- ir griežčiausią opoziciją pirmų- - 
—jų moterų judėjimo kovotojų pasaulėžiūrai. (Tai, pa v., matyti 

ir iš Vokietijos “studenčių gyvenimo, kur jaunesnioji studenčių 
karta skelbia visai kitus šūkius, negu tradiciniai kovos obalsiai). 
Rodos, bus atėjęs laikas reviduotitradicinę moterų pasaulėžiūrą

- ir daugeliui klausimų ieškoti naujų giliau pagrįstų atsakų, juo 
labiau, kad lygiagrečiai su nepasitenkinimu moterų judėjimu 
auga ir nepasitenkinimas ir net nepasitikėjimas vyriškąja kultu- 

7 ra, vis dažniau girdėti balsai, pranašaująjnetolimą jos katastrofą.
Šitie klausimai Lietuvoje, rodos,'liar nėra aktualus. Lietu

vos moterims iš viso teko išeiti visai kitoks kelias; nepriklauso- 
mą gyvenimą, negu Vakarų Europos moterims. Mes neturėjom 
tokios aštrios kovos, kaip ' kitur, dėl to turime daugiau laiko 
kūrybiniam darbui. Bet iš tikrųjų, yra kitaip. Lietuvos moteris 
dar nėra galutinai suradusi savo tikrojo kelio, jai pasitaiko dar 
dažnai klaidžioti kryžkelėse. I daugelį svarbių moterų klausimų 
dar neatsakyta,-ar net nė nemėginama, neieškoma atsakymų. 
Dažnai jauti, kad griebiamasi jų ieškoti ten, kur mažiausiai gali
ma tikėtis teisingumo ir pagrįsto rūpimų problemų išsprendimo. 
—- Visi šitie dalykai ir paragino mus supažindinti „Naujosios 
Vaidilutės“ skaitytojas su pagrindinėmis mintimis Marijos 
Schlüter Hermkes staipsnio^ katalikių moterų judėjimo metmens 
(Hochland XXVI, 12). Jau visą pusamžį stebime lėtą ir beveik“ 
negirdimą augimą to judėjimo, kuris dėl savo istorinės reikšmės 
gali būti palygintas tik su darbininkų judėjimu. Pusė žmonijos, 
moterys, kurios ilgus tūkstančius metų gyvena tyliai, šešėlyje, __ _
reikalauja sau lygios vietos. Rengdama į laisvę ir lygybę moteris 
visų pirma sekė vyru. Išsivadavusi ji sugrįžo į savo tikrąją sritį 
sugrįžo Į motinos pasaulį. “Ir iš čia, praturtinusi savo dvasios 
pajėgas, ji žengia vėl tuo keliu, kuriuo žengią visa žmonija, kurti 
objektyviosios kultūros, neiškrypdama iš tikrojo moters pašau 
kimo. _

Tokiu būdu susidarė trys, viena po kitos einančios, moterų 
judėjimo kryptys, trys lipai: kovojanti moterų judėjimo kryptis, 
kuri reikalauja lygių su vyrais teisių, tikrasis, moters esmę la
biausiai atitinkanti, moterų judėjimo kryptis, kuri stengiasi pa
reikšti ir suformuoti tikrąjį moteriškūmą, kuriamoji moterų jū- 

- . dėjimo kryptis, kuri rūpinasi kuriamuoju moters darbu įvairio
se srityse.
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Moterų judėjimas, kuris reikalauja lygių_su vyrais teisių, 
visur budi, kad nebūtų siaurinamos moteriai žmogaus teisės, 
kaį. jai būtų atdaros visos profesijos, kad ji turėtų tas, pačias 
darbo sąlygas ir atlyginimą^ Tygias politines teises ir pareigas, 
vienodas sąlygas savo dvasios gyvenimui plėtoti. Rodos, pasiekta " 
tiek daug, kad dauf kam rodos, kad jų uždavinys atliktas, fet 
iš tikrųjų taip nėra. - Y

Nuo to laiko, kai valstybės konstitucijos pabrėžė vyro ir 
moters lygybę, tenka kovoti ne tiek dėl paties principo, kiek dėl 
gyvenimo praktikos. Pav., moterys jau seniai stengiasi paimti į 
savo rankas mergaičių auklėjimą; o vis dėlto_ dar nemaža valsty
binių ir miesto mergaičių mokyklų yra vyrųvadovaujamų. Mo
terys dar negreitai čia laimės. .

. Pirmųjų kovų dėl lygybės laikai buvo materijalizmo, in
telektualizmo, aklos jėgos laikai, Tai buvo pasaulis be motinos, 
ir didysis karas yra atskleidęs tikrąjį jo veidą. Moteris išėjo į 
viešąjį visuomeninį bei ekonominį gyvenimą tuo metu, kai vy
riškoji kultūra buvo pakilusi ^aukščiausiai. Moteris suprato, kad 
laiko reikalavimas -- tai Dievo reikalavimas, ir kad mūsų laikai 
labiausiai pasiilgę motinos, kuri viena galėtų išlyginti priešngu- 
mus, sukurti taiką, pastūmėtų tikrąją pažangą. Moterų judėjimo 
didžiausia dovana mūsų laikams yra motiniškoji moteris, kuri 
tačiau teisių ir išsilavinimo atžvilgiu' yra lygį , su vyru. Iš čia ir 
kilo tikrasis, moter^esmę: labiausiai atitinkąs moterų judėjimas.

Pirmoji moterų judėjimo stadija yra tarsi marmulo statu
la, kurioje nužymėtos rankos, kad dirbtų, kojos, kąd galėtų eiti, 
bet kuri dar tebėra be Termos, be sielos, ir dėl to nepriklauso 
dvasios pasauliui. Moterų judėjimo siela nėra kova dėl. lygių 
su vyrais teisių, bet tik kuriamasis^ darbas toj srityje, kur vy
ras negali dirbti. Tikrasis moterų judėjimas nekovoja dėl for
malinių leisiu ir ekonominių reikalų. Jis tik norėtų įkūnyti do
rovinę idėją, kuri plaukia^iš pačios moters esmės; Sis judėjimas 
kaip savarankiškas skiriasi nuo to, kuris yra tik reakcija, šis 
judėjmas, kaip tam tikros idėjos realizavimas, skįriasi nuo eko
nominio ir teisinio judėjimo. Jam nerūpi išorinės teisės, bet 
moters teisė būti savimi. Ji nebėra vyro šešėlis, nei jo žaislas 
nei jo gyvenimo papuošalas, jos lavinimosi tikslas nebėra „pa- 
tikti vyrui“. Ištiso ji yra pati sau Dėlto, pav., dabar jos idea
las nėra-pasiekti tdkį pat išsilavinimą, kaip vyras, bet sukurti 
naują lavinimosi idealą, kuris remtųsi moteriškumu.

—_ ■ " r " ' ,

Tas tikrasis moterų judėjimas stengiasi visų pirma pagi
linti natūralinį, moters pašaukimą tarnauti gyvenimui. Tai ne 
reikėtų suprasti taip, kad tas moters tarnavimas gyvenimui yra 
statomas prieš vyro tarnavimą dvasiai. Ši moters pareiga nėra 
viekį pasyvus gyvybės saugojimas. Moteris nėra vien gyvybes
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Giliausias moters pašaukimas yra motinystė,bent dvasine 
prasme. Motinystės kelias eina j pačias gyvenimo gelmes, ir 
kas juo eina, tas pasiekia Dievą,. bes ,<juo šventesnė yra moteris; 
juo ji yra moteriškesnė“. Grįžusi į save, - į savo .tikrąjį pašau-. 
kirną, moteris turės kitaip santykiauti su visa aplinkuma: visp 
pirma su artimiausia, kuri visuomet buvo jos tikroji karalystę y’ 
su šeinia,paskuisu savo valstybe ir tauta, pagaliau kitaip pasi- 

'"Tteikš, ir tarptautinėje plotmėje. Reikės; kitaip vertinti ir moters 
užuonamės darbas, reikės įkurti ir naujos moterų dr agi jos. •■Čia 
katalikės moterys daugiau negu kitur turės darti savoji žodįP

Katalikių moterų judėjimo“ ėsmč y rayniotmiš^kumąs, kuris 
turi savo šaknis Katalikų Bažnyčioj. Katalikė mojeris griežtai 
pasisako už nesu ardomą moterystės sakramentą, nės jai mote
rystė yra tam tikra krikščioniškojo pasiaukojimo forma. Šven
tas gyvenimas dviejų sujungtų žmonių -— tai giliausia krikšeio? 
niškosios moterystės prasmė. Moteris žino, kad ji yra atsakin
ga už viešojo gyvenimo dorovę. Ji žino, kad krikščioniškoji mo
terystė viena tegali palaikyti ar sugriauti vakarų kultūrą. Ji 
žino, kad kiekviena^-ųieaiškumas, kiekvienas kompromisas šitoj 
srityje visųpirma atkeršys pačiai moteriai. -

^^-Tafnauti gyvenimui — reiškia pačius pirmuosius, švel
niausius vaiko proto ir sielos virpėjimus pagrįsti religija. Taip 
išauklėtas vaikas myli ir visuomet mylės gyvenimą. Ir visur 
ten, kur krikščionybė nugali pagonybę, mažėja baisūs nepilna
mečių nusikaltėlių vaikų savižudžių skaičiai. Šitie pirmieji vai 
ko metai yra atiduodami vien tik motinos priežiūrai, dėl to ji 
yra tikroji žmonijos auklėtoja. —

Iš moters tikėjimo išauga vyro veikalas. Negalima sakyti.
kad vyrui kūryba, moteriai vaikas. Visuomet moteris yra 
vyro darbų, blogų ir gerų, dalininkė. Nieko nėra vyras suku-

*. ’ —r j

ręs be sąmoningos ar nesąmoningos moters įtakos, be jos tikėji 
mo, be jos užuojautos ir supratimo. O tikėjimas yra galingiau
sia kūrybinė jėga, ir' kas galėtų turėti tos jėgos daugiau, negu 
motina22_Suprasti — kita moters jėga ~~ yra kiekvienos kūry-

k bos galutinas tikslas. Vadinasi, žmogaus kūryboje dalyvauja 
5, ir vyras ir moteris.

Moteriai yra skirta natūralinę šeimos sujungtų žmonių 
meilę padaryti didelę ir neegoistišką. Jai skirta būti židiniu 
tiems, kurie jo neturi, ir į savo namų laimę ir šilimą įvesti visų 
pirma uždarbiaujančią moterį, nes—ji labiau negu vyrai ar vai
kai pasiilgsta namų atmosferos. Dėl to svarbus moterų Judėji
mo uždavinys yra parūpinti jaukių namų • uždarbiaujančioms 
moterims ir besiruošiančioms kuriai profesijai. Tauta yra šeimos 
padarinys, ne vien tik biologine prasme, ir dvasine. Mote-
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ris, .nuo kurios pareina šeimos fizionomija, kuria tokiu būdu 
ir visos tautos fizionomiją ir sielą, Tauta — tai didžiulė šei- 

/ ma, valstybė — didžiulis šeimos ūkis. Dėl ypatingo savo pa
šaukimo moteris, be netiesioginės įtakos per šeimą, turi irsvar- 

’ bią socialinę bei politinę misiją tautoje. Savo pažiūromis į mo
ters! politinį veikimą katalikių 'moterų judėjimas skiriasi nuo 
kitų, kurie, pasitenkindami reikalavimu lygių teisių su vyrais, 
priklauso ankstyvesnei moterų judėjimo stadijai. Katalikių 
moterų jūdėjimas yra pažangesnis už visus kitus, nes jis, pa
grįsdamas politinę misiją moters esme, priklauso ateičiai, ’ 
" Galimas dalykas, kad politikos srity moteris gali parodyti 
didžiausius savo sugebėjimus^ Visai tikra, kad beveik visų val
dovių • išimčių yra labai maža — politika buvo tikrai gudri; 
juoba reikšmingesnis yra šis faktas, kad sostus jos dažniausiai 
laimėjo savo pasisekimais, bet ne rinkimais iš pačių geriausių jų. 
Šių dienų moteris, kuri tik pradeda intensyviai politikoj daly
vauti, vis daugiau ir daugiau užsitarnaus mater patriae, savo 
krašto motinos vardą. Plačiausias moters-motinos veikimas yra 
jaunosios kartos auklėjimas. Čia ji gali ne tik visus savo suge- - 
bėjimus parodyti,-išlygindama priešingumus, nugalėdama nesan
taiką, sutajkindama priešingiausius reikalus, bet ji gali paskleisti 
šaly ir teisingumo ir meilės idėjas, kurios tiek turi reikšmės 
žmonių sugyvenimui; sykiu su tuo ji turi už jas pasiimti ir at
sakomybę. Remdamasi teisingumo ir meilės idėjomis, taip pat 
suprasdama, kad kiekviena tauta reiškia ypatingą Kūrėjo mintį. 
moteris nori visų tautų taikos. Jeigu visos moterys visą tautų 
ne tik taikos trokštų, bet ir norėtą, karas pasidarytų visai ne
galimas. Ypač katalikės moterys, pasaulio Bažnyčios moterys, 
jaučiasi ypatingu būdu atsakingos už visĄ moterų taikos nusi
teikimus. Vokiečių katalikės moterys, viešai prisipažindamos ir 
norėdamos nuolat apie savo taikos norą liųdvti, pastatė Frank
furte prie Maino katalikių . moterų taikos bažnyčią. Toji baž
nyčia yra aukščiausiųjų moters politinių troškimų simbolis, ku- 
ris feiniasi- tikrojo, moters esmę atitinkančio, moterų judėjimo 
motiniškumu. .. ' - ’ ;.

Katalikės moterys.ka i p geroji sėkla, yra išblaškytospa- 
šaulyje, kad visur ten, kür dirbama tikrajai žmonijos pažangai, 
kur kovojama už moters judėjimo laimėjimą, noktų ir švento
sios dvasios vaisiai. Sudarymas ryšio tarp tų visų gyvųjų sėk
lų, turėtų būti uždavinys visą pasaulį apimančios moterų bend- 
rijos, kuri ne iš organizacijų, bet iš. žmonių susidarytų.

Katalikių moterų judėjimas yra dažnai pasisakęs vienu iš 
svarbiausių mūšų laikų klausimu, būtent: moters profesijos 
klausimu. Jis visai griežtai neigia tą nuomonę, kuri moters pro- 

... f esi joj mato neišvengiamą likimą, arba laikiną blogybę, arba net 
,,praeambula mafrimonii“; Didesnė dalis moterų, lygiai kaip ir
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vyrtp dirba mechaniškus darbus.y Mes nenorime tvirtinti, kad tie 
darbai moterį visiškai išsemia, ir kad ji sau pasitenkinimo tu- 
rettĮ ieškoti už savo pašaukimo1). Mes esame įšitikrinę, kad 
kiekvieną-darbą galima dirĮbti su meile; tai darbo nusiteikimas, 
kuris, žiūrėdamas visumos, vertina kiekvieną smulkmeną. Kiek
viena profesija, net mechaniškiausiasUr menkiausias darbas, gali 
būti persunkiamas tikėjimo į sielą, kuri yra daugiau, kaip kū- ~ 
naš, tikėjimoį dorines vertybes, kurios yra realesnės už pini —— 
gus, rūbus ir maistą. Kiekvieną profesiją galima atlikti .sū tuo 
įsitikinimu, kad kiekvienas pareigų ėjimas didina Dievo garbę 
ir kartu sustiprina Dievo panašumą žmoguje, kad ji tokiu būdu 
tarnauja ir tikro jo ; moteriškumų ^realizavimui. Savo iniciatyva 
ir savo jėgomis . moterų judėjimas sukūrė sociales moterų mo
kyklas, kurios labai svarbiai sričiai paruošia išlavintas specia 
listes. Jis pripažįsta moterį ne tik auklėjimo ir social ės globos . 
arba Caritas sritysė^^Jis-kddžia moteriai veikti ir didelėj daly _ 
tų profesijų, kurios buvo tik vyrams skiriamos, nors vyrų pui
kybės jausmas prieš tai kovoja2). . ;

Katalikių moterų judėjimas su didele atsakomybe atsisto-
ja prieš neištekėjusių moterų problemą, juoba, kad visiškai ma
ža dalis moterų laisvu noru atsisako tekėti. Ypač ši problema 
turi rūpėti katalikei moteriai, nes čia ji nepripažįsta jokio kom
promiso. Kad atsisakymas nuo moterystės būtų miela ir vaisių 
ga auka, kuri ne tik pakeliama, bet pasirenkama ir mylima, 
kad neištekėjusi-katalikė moteris, atsiduodama Dievui, siektų" 
skaistybės idealą, tam katalikių moterų judėjimas turi gerą 
dirvą bažnyčioje. Nes, kaip abi krikščioniškos gyvenimo for
mos, moterystė ir skaistybė, yra pažymėtos Kryžiaus ženklu, — 
šiandien daugiau, negu kada nors, — ir viena antrą papildo, — 
moterystė nėra krikščioniška, jeigu ji neturi savy skaistybės, ir 
skaistybė nėra tikta, jeigu joje nežymų motinos nusiteikimų, — - ■ 
taip ir ištekėjusios moterys; stovi Bažnyčioj šalia neištekėjusių 
viena antrą suprasdamos irr gerbdamos.

Ypatingas katalikių moterų judėjimu^ažymyš yra tas, kad 
jis apima visų luomų miestietes ir kaimietes, inteligen
tes ir darbininkes. Siainė^mversališkume jis yra tikrai katali- 
kiškas. nes katalikams nėra žmonių antros rūšies, bevardės ma
sės, bet tik atskiri brangūs individai^Tr jų organiška bendrija 1 
mistiškame Kristaus Kūne. Toks platus moterų judėjimas nė
ra Joks greitas, kaip tas, kuris tam tikro luomo moteris apima.. . 
bet- užtai daro gilią ir plačią įtaką, kuri plaukia iš plačios pa- ./

-1) Čia neliečiama problema, ar ištekėjusi moteris turi tarnauti, ar ne. 
moteris turi pasirodyti, nekraipydama savo

■ • . • • & 

-esmės, t. y., būti motiniškąja moterimi. Rßdr /

II

V

2) Suprantama, ir ten

■
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saulėžiūros. Tame judėjime dalyvaują ir -moteriškasis' .jauni- 
mas, taip pat jaunimo bei profesinės organizacijos, kurios savo 

. moteriškumu dalyvauja katalikių moterų bendrijoj, AŠ manau, 
kad ateinančiais dešimtmečiais katalikių moterų judėjime daly
vaus ypač jaunimas, nes pereinamaisiais laikotarpiais kaip tik 
jaunimas pasiilgsta glaudesnių santykių tarp jų naujų gyvenimo 
formų ir kūrybinių didelės organizacijos jėgų. O organizacija, 
kuriai vadovauja suaugusios moterys, turi girdėti ir matyti kiek
vieną naują Dievo kūrinį naujoj kartoj, kad ir moterų judėjime 
būtų gyva kūrybinė dvasia, kuri nori, kad žemės veidas būtų 
visuomet naujas, . Y

Iš pradžios moterų judėjimas kovojo su vyrų, paskui grį- . 
žo savais keliais atgal, neneigdamas, vyro/-būties, ir jo darbų?'Jis 
grįžo atgal į save. į savo tikrąją esmę, į motiniškumą, nors čia 
ir nesustojo. Kaip kūriamasis judėjimas, jis dirba kar$i su vy
rais. Dvasiškoji ir kūniškoji motinystė yra giliausioji moters 
esmė. Bet motiniškumas, net plačiausia prasme imamas, ne
sudaro^ visos moters esmės. Tėviškumas, giliausioji vyro esmė, 
labai dažnai užmirštamas pabrėžiant bendrą žmogiškumą vyre, 
tuo tarpu kai motery pastebima'išimtinai motiniškumas ir už- _ 

' mirštama bendra žmogiška jos sielos dalis. Pagal Šią vienaša
lišką pažiūrą, dvasiškumas priskiriamas vyrams, o seksuališ- 

_kumas moterims, ir tuo pagaminamos kategorijos naujoms, isto
rijos ir kultūros pažiūroms. ..Bandoma kartais ir kitaip galvoti: 
vyras priskiriamas žemei, moteris dangui. Iš tikrųjų, vyras ir 
moteris jau vien dėl savo lyties skiriasi kūnu ir dvasia. Vis 
dėlto šio skirtumo yra sritis, kuri aukštesne prasme yra žmogiš-

. ką, kurioj Dievas ir siela susitinka p kurioj moteris ir vyras 
duoda vienas antram rankas, ne taip, kaip moteris vyrui, 
kaip žmogus žmogui. . ?

Kūriamasis moterų judėjimas išeina iš moters siekimo 
lietinių teisių toj dvasios srity, kur žmogus yra kūrėjas. Jis 
pasireiškimas kūrybinių moters jėgų’ jos tikėjimo į ateitį,
i:ioj .mcjieris nei viėšpalauja nei vergauja, bet kur dvasios gyve- 

. -' nime vgras ir moteris yra kartu vekiantieji Dievo paveikslai. 
Dvasios veikalai yra paprastai atskiro žmogaus pastangų veistus. 
Ką. moterų judėjimas čia gali padėti, tai yra, sudaryti atmošfe^~^T 

; rą moterų darbams, kurie, būdami giliai asmeniški, sykiu yra 
ir-vertingi. Jo uždavinys yra rūpintis, kad joks kūrybinis dar-

: bas neliktų nepastebėtas. Jis turi sudaryti viešąją ^nuomonę,
kuri;-išvTnotėrs Taukia jai-tinkamų kultūros darbų, kuri gerbia 
visa, kas gera, kuri ne tik moterų judėjimo sukurtus niokslo ir 
meno veikalus, bet ir naujas gyvenimo bei visuomenės formas 
pripažįsta. KūHūnčiėji moteris^kaip tik yra reikalingą tos pa
ramos moterų judėjime, kuris jai padeda, jos darbus, šventina 
ir jais džiaugiasi.;? Be ^plataus moterų judėjimo vargu būtų ga-

pa

yra

neiiKių nepasteneias. jis turi suuaryu viešąją jnu 
įš^ moters laukia jai- tinkamų kultūros darbų, kuri gerbia

i

s

1

36



——339 , —
— • - , ■ , t - ■ 1 - •■ • •—"—■— : —--------- . »■• ■ ■ -■1 j . r ■’.. ■ , . ... ■ . .... \ lp j i ■ . ,. * ___________ . .; , —i

'**’****• . ‘ 4Č * V ' ‘ ■ , ' ’ ’ . . ■ ’

f wVW'»v-.rl t • ' * ' - “ J ■~'v ' * • *

limi moters dvasios kūriniai. Kiekvienas moters žingsnis dva-p^^-^ 
sios srity yra aukštesne-prasme .kūrybiškas darbas, kaip vyro, 
nes vyriškieji mokytojai moko jas pagal ^vyriškus metodus ir 
reiškia pretensijų būti vieninteliais šioj srity. Kritika, politika, 
istorija mano esančios visuotiniai žmogškos, nors, iš tikrųjų, 
geriausiu atveju yra visuotiniai vyriškos. Bet moteris yra ne tik 
vyriškais metodais išlavinta, bet irvisi praktiški ir teoretiški 
darbai, valdymo aparatas ir mokslo medžiaga yra vyrų sukurta. 
Moterisjurr nugalėti biurokratiško paviršutiniškumo ir moks
liškumo žaliavą. Vyras ir moteris, kurie dvasiškaLJmrfa, tūrį 
sukurti tą patį veikalą^ nes nėra nei_ vyrįškų^S^tootėriškomoks
lo, nėra nei vyriško nei moįeriškorfeeno, ekonomijos, industri
jos, technikos. Bet vyrasTr moteris kuria kitaip. Moteris ne .
tik kliria veikalą'r kaip vyras, bet ir juo gyvena. Moteris su 
klumpa prie tokio darbo, kuriam ji negali padovanoti savo 
sielos. Visai natūrali yra dėl to abejonė, kurią turi išgyventi, 
beveik kiekviena kuriančioji moteris, ar ji pati ir moteris ap
skritai yra leista darbui, ar nėra klaida jos realumo noras, ar 
ji jos pačios esmės nesuskaldo. , _

sÄtrodo, kad dėl tos abejonės daugiausia kenčia katalikė 
proto darbo darbininkė, nes kitaip būtų sunku išaiškinti, ko
dėl taip maža katalikių mokslo darbo, nežiūrint, palyginti, di- 
delįp^tudenčių bei akademikių skaičiaus. Iš 39 moterų, dėstan-

^~~~~~čių vokiečiir~aukMosiose mokyklosė^ vos dvi tėra katalikės; vo-. —-—
viečių universitetuose, rodos, nė viena katalikė ‘ nedėsto. Taip
pat ir kitose mokslo srityse nežinau nė vienos žymesnės katali
kės tyrinėtojos^' Čia katalikių moterų judėjimas turi didelį, bet 
iki šiol nepradėtą vykdyti uždavinį. _ 2_—- —

' Apskritai g jeigu moters siela neprogresuo
ja augant pažinimui ir nesukuria naujų vertybių, pasitenkinda
ma senų dalykų pakartojimu, tai atsiduriama tuštumon ir iš
eikvotos jėgos reikėtų kur nors kitur sunaudoti. -Bet, dėl nau
jų’galimumų, padidėja kūrybai pašauktos moters gyvenimo aki
ratis padidėja dvasinių uža vinių sudėtingumo ir atsakingumo 
Supratimas, ir visų dalykų vienu tik protų sprendimo netikru
mas. Moteris- spręsdama darosi savarankiškesnė ir kuklesnė, 

~ pasitiki savo jėgomis irmioka nusiienkli prieš dideliLis dalykiis.
Tokiu būdu atrandami nauji dalykai, o senai žinomi visai naiu— 
jai suprantami. Yra reikšminga visai kultūrai, kad moteris kaip 
tik technikos žydėjimo laikais veržiasi į priekį. Tai gali išgel
bėti intelektą nuo !savęs Sunaikinimo ir gali padėti sulaikyti 
mechanikos pasaulio įsiveržimą į dvasios sritį. Tokių būdu ša
lia vyro „naujojo realizmo4’, kuris veda į "sudaiktinimą, atsistoja 
..nauja asmenybė"4, kuri pradeda reikštis naujuose veikaluose. t 
Taip pat šalia- technikos laimėjimų ir amerikonizmo prasiver
žia dvasios jėgos.” ihdtistrijabįznio laikaisi auga- darlm- ir-darbT
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ninko kilnumo supratimas, kaip lygiai ir šalia kraštutinės de
mokratijos, pradeda vertinti ir asmens didybę. Šalia skirstan
čio špeeializavimo, atsiranda ir sintetinis dvasios supratimas. 
Kuriančioji moteris kaip tik liudija, kad, be intelektualizmo, 
yra ir meilės suteiktas atvirumas tikrovei. Dvasiškus dalykus 
ji mato kaip tikrove, gyvus ir organiškus. Gyvenimo vertybes 
moteris daugiau vertina už darbo ir daiktų vertybes, teisingą 
gėrybių padalinimą už produkcijos pakėlimą, žmonių išauklėji
mų už jų darbingumo pakėlimą. Ji kovoja prieš pinigų impe
rializmą, prieš luksusą, prieš karą ir valstybės absoliutizmą. Ji 
stengiasi kiekvieną dalyką tinkaUiai įvertinti, tuo j)ačiū prieš 
visų vertybių suvienodinimą? pastatydama tikrai katalikišką 
visų vertybių subordinacijos jausmą. Iš čia tat aiškėja, kokios 
reikšmės gali turėti mūsų materializmo ir technikos laikams kū- 
riamasis moterų judėjimas.

Pripažinimas religija pagrįsto moterų judėjimo nėra joks 
rezervas kovos dėl moterų teisių ir pareigų^joks išsisukinėjimas 
arba stabdymas didžiojo moterų judėjimo. Toks nuo didžiosios 
srovės atsiskiriąs moterų judėjimas yra reikalingas^ nes jis iš
kelia tam tikrus bruožus, atskiras linijas ryškiau pabrėžia, bet 
esminių dalykų niekuomet neišleidžia iš akių. Katalikių mote
rų judėjimas yra taip pat drąsus ir. pasiryžęs, kaip ir bent ku
ris kitas. Vis dėlto katalikes njoterys nėra dar pakankamai toj 
kovoj pasižymėjusios. Gyvenamasis momentas-reikalauja, kad 
katalikių moterų judėjimas, o taip pat ir atskiros katalikės nio- 
terys bendradarbiautų su visutiniuoju moterų judėjimu. Čia. 
kaip ir visose kitose viešojo ir dvasinio gyvenimo srityse? krikš
čioniška dvasia negali atsispirti bežygiuojančiai Mabmeldybiei, 
jeigu Kristaus mokiniai, pasilikdami-ramiam Jcriizaly. neišsi- 

•'skirstys po visą pasaulį.
Bet iš antros pusės tikrai pažangus tegali būti tik. katali

kių moterų judėjimas, nes jis remiasi žmogaus panašumo į Die
vą dogfna. Krikščionybė pamažu žygiuoja į priekį, atnaujinda
ma žemės veidą ir vieną tiesą po_ kitos įvykdo pasauly. Argi 
nebūtų atėjęs laikas, Kad toji dogma būtų daugiau, kaip viena 
katekizmo tiesa? kad būtų gyvenama įsitikrinimu, jog moteris 
lygiame laipsnyje su vyrais yra Dievo paveikslas?

Pagal Bažnyčios Tėvų mokslą, sielos panašumas į Dievą 
merą bes i tęsiąs ramybės padėjimas, bet veikimas, pilnas pasireiš
kimas žmogaus būties. Tobulas pasireiškimas žmogiškos 
moters būties, -jos.tobulai išplėtotos esmės visose gyvenimo- ir
dvasios srityse, yra tikslas ir prasmė katalikų moterų judėjimo - 
Tai žodis bendrajam moterų judėjimui, kuris gali mesti platų 
šešėlį, bet niekuomet negali taip giliai leisti šaknis. . . - * * 1 ■ ’ ■
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Jo keliais
(Šv. Ttzbietos Tūringietės ,700 rrietią mirties sukaktuvių progai).

St.Užupytė
„Mario mintys nėra jūsų 'mintys, ir jūsų 

keliai nėra mano keliai. Kaip dangus nepaly
ginamai aukštesnis už žemę^ taip ir mano ke- 

. liai daug aukštesni už jūsų kelius ir mano 
mintys daug aukštesnės už jūsų miritis“ (Iz. 
55, 8 9). ’ ■'

, ' ’ 10 . (

Didžiųjų sielų keliai vingiliojasi tokiose svaiginančiose 
aukštumose, kurias nei pasieksi, nei pamatysi — mąstome, kai 
gyvenimo dulkės perdaug stora uždanga apdengia mūsų sielas, 
o skirtoji našta atrodo perdaug veržianti mūsų pečius. Ir laukia
me, nemėginame pasiekti, nebandome numesti naštą, nuvalyti 
dulkes. Tikimės. Gal švelnia šypsena atplauks vėjas iš tų nepa
siekiamų, neužmatomų viršūnių i mūsų žemės slėnius, paskaidrins 
sielas, nupūs vieškelių dulkes. Juk jie tokie turtingi, tie didieji
argi jie negali mums nors likučius duoti! Ir veik niekada nepa- 

-jnanome. kad ir jų naštą rodėsi jiems per sunki, o jų keliat per- 
daug dulkėti. _ . ;

Tat, eikš, drauge, pasakyšiuTaurapie vieną tokią sielą, daug 
kentėjusią iki tos valandos, kol šviesiu balandžiu—išskrido pas 
Tą, Kurio keliais vaikščiojo.

Prieš 700 metų mirė .Turingi jos kunigaikštienė šv. Elzbie
ta. Tai buvo didi asmenybė, sugebėjusi savo nuolankumu ir meile 
pasiekti tų aukštumų, kurios nevienam iš mūsų atrodo tolimos, 
vos matomos. * . « r • *’ .

Ji buvo Vengrų karaliaus Andriaus duktė. Gimusi karaliaus
— rūmuose, pirmuosius^savo amžiaus urėtus praleidusi turte ir pra

bangoj, Elžbieta iš- pat mažens, rūpinosi vargšais ir ligoniai^ 
Trečių metų kūdikis jau dalina elgetoms išmaldą. Legendas pa
sakoja, kaip kartą žiemos metu nešama vargšams duona Elzbietos^ 
žiurstelyje virto gražiausiais rožių žiedais. Visi jos paveikslai daž
niausiai ir piešiami -— mergaitė, nešanti pilną priejuostę rožių.

Jau savo kūdikystėje Elzbieta sužinojo, koki skaudūs būna 
kartais šios žemės takai. Ketvirtų metų mergytei jau peršamas 
septynerių metų Turingo kunigaikščio sūnus Liudvikas. Ir mažu 
tė Elzbieta išvyksta su savo-palydovais ir kraičiu į tolimą, nepa
žįstamą šalį. Čia ji buvo formaliai sužieduota su Tūringp įpėdiniu
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Liudviku. Elzbietai buvo didelis smūgis netekti gimtinės, nesitikė- 
ti kada nto pamatytr tėvus—^avą kraštą. Tačiau ją guodė, jos

■ ašaras saldino gražūs, malonūs tėvynės prisiminimai. Tarsi iš 
kažkur atskrisdavo pas ją švelnūs motinos pabučiavimai, meilūs 
paglostymai. Ir tai ją ramino. Po -trejų metų kaip Elzbieta Tbuvo_ _ 
išvežta Tūringan, Vengrijoj buvo nužudyta jos motina. Aštuntų 
mėtų vaiką pasiekė žinios, šmeižiančios motinos garbę. Ir sudužo 
visos svajonės apie šviesią gimtinę, dorą motiną; o sudužusios 
privertė ir visai užmiršti gimtą šalį. Našlaitei teliko viena žemiška 
paguoda—tai jos globėjas, Turingo kunigaikštis Hermanas. Savo 
šventuoju globėju, anų laikų papročiu, burtų keliu išsirinko šv.

?. Joną. . ■ - • ;■' .
Pamaldusis kunigaikštis Hermanas leido Elzbietai dalinti 

pavargėliams išmaldas, daryti ilgus tikybinius pratimus. Bet., mi
rus Hermanui. jo žmona Zofija, tikra pasaulietė moteris, ir duktė 
Agnė visą savo rūstybę išliedavo ant vargšės našlaitės. Dėl Savo 
pamaldumo ir artimo meilės Elžbieta susilaukė daugybę priekaiš
tų ir pajuoktos. Ją keikdavo ir niekindavo visi pilies tarnai. Be 
pykčio ir be’gėdos leidosi ji save visaip niekinti ir šmeižti. Rodėsi, 
kad visos piktosios galios supuolė šią dešimtės metų vaiką niėkin- 
t, tyčiotis ir pajuokti. Tarp visų tų žmonių jij atrodė lyg lieknas 
medelis vidury lauko audrai siaučiant, kuri smarkūs vėjai ir lietūs ’ 
vargina ir lenkia pfie žemės, tos purvais ir dulkėmis suterštos že
mės. Bet ji išsilaikė. Medelis ištiesė savo liemenėlį, šaknimis dar 
giliau į žemę įsisiurbė, o viršūne siekė pačios saulės. —

Artinasi laikas, kada ji turėjo būti amžinai moterystės sak
ramentu surišta su savo sužieduotiniu. Landgrafienė Zofija pradė
jo ĘlzbietosMar labiau nekęsti ir šmeižti, kad tokia davatka visai 
netinkanti jos sūnui būti žmona. Niekas nenorėjo, kad jaunasis 
kunigaikštis pamiltų savo sužieduotinę: visi jam įkalbinėjo, kad 
sitistu Elzbietą atgal į Vengriją, nes ji netinka būti kunigaikštienė. 
Bet jis, vienas”iš visų, neniekino savo sužieduotinės, jis nekryžiavo, 
nemažino jos meilės prie vargšų. Jis vienas iš visų mylėjo joje tai. 

= ko kiti nekentė — jos dorybes. Slaptai guosdavo savo paniekintą 
sužieduotinę,-grįždamas iš kelionių visada parveždavo dovanų. 
Ir džiaugėsi Elzbieta juo, kaip tikru savo broliu.

Kunigaikštis Liudvikas laikėsi savo žodžio. Kad padarius 
galą toms visoms kalboms ir paniekinimams, jis nutarė susijungt 
su savo sužieduotine. Jungtuvės įvyko 1221 m., kada Elzbieta 
buvo 14 metų, o Liudvikas 21. Moterystė negulė sunkia pasta ant 
juodyje jų pečių. Gražus, geltonplaukis Liudv įkas buvo kilnus, 
doras ir vyriškas. Tai buvo tinkamiausias vyras dievotai Elzbietai,

— __ _

sesers meile mylėjusiai savo sužieduotinį. Tik vieno ji bijojo per 
daug pasiduot jo meilei, užmiršti Dievą mylėt. Tačiau, abiejų pas
tangomis, sujungtos meilės padėjo jiems geresniais ir tobulesniais 

■' .pasidaryti.
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- ' Liudviko ir Elzbietos moterystėįgali būti pavyzdžiui visiems, 
kurie mano gyventi šiame luome. Liudvikas leido savo žmonai 
visas religines praktikas,net savo kūno plakimą pakęsdavo; nepy- 
ko net kai Elzbieta įjo lovą pūliuotą raupsuotąjį paguldė. Elzbieta 
taip pat stengėsi patikti savo vyrui. Ji gražiai rengdavosi, kaip 

---- -pritinka kunigaikštienei, nors dažnai po blizgančiais šilkais ir auk
so papuošimais nešiodavo aštrią ašutinę. Savęs tobulinimosi praty
bų Elzbieta ir dabar neapleido. Pasirinko sau nuodėmklausiu, vie- 
nuoĘ Konradą, labai grięžtąJituštrų.nsketą^Ir ėjo, kopė į aukštu
mas, pati vargdama, kentėdama. ~~ ’

Pirmąjį savo sūnelį, vos gimusį, Elzbieta paaukoja Dievtti^ 
ir meldžia. kad^ns^^ panašūs į Tvėrėja kelius.
Tėvas gi sūnaus atminčiai pastatngražią koplyčią^ Tėvai paaukoję 
Dievui ii antrą savo kūdikį. Tikrąją motinos meile mylėdama savo 
vaikus, Elzbieta neužmiršta nei našlaičių, elgetų, nuskurdėlių vai
kelių. Ji įsteigia jiems prieglaudą; pati prižiūri, globoja. Jos širdis "
visiems užtenka meilės ugnies. ’

Ramiai slinko Elzbietai dienos, džiaugiantis geruoju vyru, 
maloniais vaikais?globojant vargšus. Bet pasklinda po šalį šauki
mas eiti atvaduot iš pagoniųPSventostos Žemės. Liudvikas ne
gali rūpintis vien savo šeima, jis slapta padaro apžadus eiti į 
kryžiaus karą. Priima iš vyskupo rankų kryžių ir paslepia jį 
savoi kišeniuj, nes bijo per daug staigia žinia sujaudinti Elzbie
tą. Vieną vakarą bežaisdama su Liudviku, Elzbieta netyčia iš
traukia -RL jo kišenės kryžiaus -žygio ženklą. Be jausmų puola 
ji ant žemės. Skausmas, baimė ir rūpestis ją nugalėjor ir kry
žiaus ženklas ją parbloškė. Ilgai turėjo kovoti su savo jaus
mais Elzbieta iki galėjo susitaikinti su Dievo valia ir vyro ap
žadais. ; Tr-paėmė ji savo gyvenimo—naštą, pasunkėjusią dar 
vienu kryžiumi, ir nešėsi su savim visu savo keliu.

Skaudus buvo Elzbietos atsisveikinimas su mylimuoju vy
ru. Skaudžiai kentėjo ir pernešė ji žinią apie jo staigią^ mirtį 
žygyje. Užsidėjo Elzbieta juodus našlės rūbus ir niekados jų 
nenuėmė. Jos_širdis tapo pakąsta tos žiaurios šalnos, kuri pa- 
kanda ne vieno mūsų širdį, atimdama iš mūsų mylimiausius 
žemėj asmenis. .

_ Mirus Liudvikui, jo brolis užsigeidė valdžios ir. išvijo iš 
pilies vargšę Elzbietą su trimis vaikeliais į gatvę. Klaidžiojo- 
ji šaltyje, alkana su dviem ištikimom tarnaitėm Eisenacho gat
vėmis ir niekas jos nepriėmė įšavo namus, net tie, kuriuos ji 
seniau šelpė. Toks jau valdovo įsakymas. Nakvoja kiaulių tvar
te-. Tik^p_keletos dienų prisiglaudžia neturtingame ^vienuolyne; 
SuvargintaT^smėkinta, pajuokta kunigaikštienė atsikelia vidur
nakty iš savo vargingo guolio^'tina bažnyčion ir prašo vienuo
lių sugiedoti „Te Deum laudamus“. Džiaugiasi... Pati savo pa
nieka, savo vargais džiaugiasi! /Viską aukoja Dievui, viską Jam

4
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net prašo išrauti iš širdies motinišką meilę, kad tik galėtų tobulėti. 
Savo 2 metų dukrelę atiduoda vienuolynan, ir iš šios mažittės duk
reles po ilgų metų išauga didi siela, prilygstanti savo motinai. 
Tai _ šv. Gertrūda. Sūnus Germanas tampa Turingo valdovu, iš
mintingu valdymu panašus savo tėvui. Pati Elzbieta pasistato 
sau molinę bakūžę ir, prašalinus iš savo širdies visus žemiškus 
rūpesčius, gyvena vien savo tobulėjimo siekdama.

. Savo širdies ugnį ji dalina kitiems. Švelnia ranka plauja 
pūliuotas ^žaizdas , glosto mažučių galvas; lūpomis bučiuoja ligų 
subiaurotus veidus, taria paguodos saldžius žodžius. Mažučiai 
našlaičiai ją myli, kaip savo tikrą motiną. Laiks nuo laiko, šv. 
Elzbietą pasitraukia nuo žmonių ir apverkia savo kaltes. Jai 
rodos, kad ji vis dar per mažai gero daranti. Nors labai daž
nai iš žmonių ji sulaukdavo tik bloga, bet nesiskundė. Ramy- 
b ės šypsena ir džiaugsmo ašaros puošė jos veidą.

■ Buvol‘231 metai Elzbieta sunkiai susirgo. Paskutinį
kartą jos nuodėmklauSisišklausė jos gyvenimo išpažinties. Savo 
menkų turtų įpėdiniu paskyrė patį Kristų — sau ir saviesiems 

---- ji nieko nenorėjo, nes viską atidavė kitiems. Paskutinėmis va
landomis prieš mirtį ji karštai meldėsi ir nejučiomis užmigo am
žinuoju miegu, kaip užmiega nekaltas kūdikis.

Per daug mėginimų, dauginančių ir didelių pastangų pa
siekė šv. Elzbieta didžiųjų sielų viršūnes. Jos gyvenimo kelias 
nebuvo lygus ir platus, jos kely dažnai pasitaikė ir skaudžių dy
gių, bet viską ji mokėjo pernešt su_tokia kančių meile, kuri mus 
stebina. _ ~

. Gyvenimas neglostė ir "nebučiavo šios šventosios, kaip ne
glosto nei vieno žemės keleivio, kaip neglostė ir neglosto ir tavęs,, 
mano drauge. Bet vis vien tu gali, jei tik nori, užkopti į tas 

— tobulumo aukštumas, nuo kurių mūsų žmės pasaulis atrodo toks 
pilkas ir purvinas, o mūsų keliai baisiai dulkėti. Argi tu nenö 
rėtum, kad. tau bekopiant per granitinius uolynus, skaidrėtų ta
vo rūbai, o tavo siela bent kartą pajustų visišką ramybę ir nie-

■ ■ kieno nesudrumsčiamą džiaugsmą? Argi tu nenori, kad aukštu- 
“"Tnų-vėjaa nupūstų nuo tavo kojų vieškelių dulkes?
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Dar dėlmcdors yąidrnėns namų židinyje

A. Petrauskaitė
3 * ■ - ‘

„Naujosios Vaidilutės“ redakcija nuo seniau pradėjo lukš
tenti šį svarbų ir opų klausimą, bet “ pradėjusi ir vėl nutilo. Ne
manau, kad redakcija ir žurnalo skaitytojos taip ir paliks ne
priėjusios galutinų, išvadų, netarusios ir savo svaraus žodžio. 
Ši tyla reikėtų aiškinti tuo, kad paliestas klausimas yra neleng
vai išsprendžiamas. kaip ir daugelis kitų moterų judėjimo prob
lemų. Tuo tarpu „Naujojoje Vaidilutėje4-pasirodė dvi, iŠ pažiūros 
griežtai priešingos, nuomonės. Viena norėtų (P. E. Turauskienė, 
„N. V.“ 1930 m. II.)".-matyti motery mylinčią ir pasiaukojančią 
šeimos židinio kūrėją, kuriai visų pirma rūpi jos artimiausioji 
aplinkuma. Per ją, netiesiogiai ji norėtų daryti. įtakos visuome
nei. Kitas straipsnis (P. A. Šalčiuvienė Gustaitytė, „N. V.“ 1931, 
I.) griežtai reikalauja, kad moteris išeitų ir už šeimos ribų ir mė
gintų perauklėti visuomenę ne per šeimą, bet, tiesiogiai susidur
dama su visomis blogybėmis, paskelbtų joms karą.

Klausimas painus. Ar moters įtaką turi pasilikti, kaip ir 
ankščiau vien tiktai netiesioginė, ar moters turi auklėti per šei- 
mą, ar priešingai, išeiti iš Šeimos į platųjį pasaulį ir ten skelbti 
naujosios kultūros obalsius —- taiką ir meilę? Ir kaip skelbti, 
taip pat svarbu. Ar tais pačiais metodais, kuriais kovojame dėl 
įvairių įvairiausių politinių, socialinių, ekonominių idėjų? Ar 
tais pačiais ginklais, kuriais, kovoja dėl savo įsitikinimų atskiri 
luomai, atskiros valstybės? Pagaliau,-ar moteris turi eiti vyro 
pėdomis, ar nėra pasauly kitų kelių, ar turi palikti pati savimi. 
Ar palikti tokia pat pasyvi, kaip buvo, pasyvi, dažniausiai vien 
siaurais ekonominiais reikalais susirūpinusi, bet švelni, mokanti 
pasiaukoti ir mylėti? Ar kartu su kitais žengti pirmose eilėse į . 
gyvenimo kovą ir palikti išblėsusią židinio ugnį tuščiuose namuo
se? — Štai visa eilė minčių, kurios kyla tuos du straipsnelius 
paskaičius.

Nemanau, kad moteris paskutiniais dešimtmečiais »kovoja 
vien tiktai dėt geresnių ekonominių-sąiygų, norėdama savo gyve
nimą padaryti patogesnį. Tai vis dėlto rodytų, kad moteris turi 
per maža idealizmo, per maža dvasiškumo, o tokia ji nėra. Man 
rodos, moteris kovoja ir prieš tą buvusią nelygybę, kai jai buvo 
skiriama beveik išimtinai rūpintis materijąliniais žmogaus reika-

d
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ląišz Teisingu, f’oersterio pasakymu, moters kr ikščioniško ji~sieia~~ 
keliA maistą prieš vipiiašališkąTjm onk1ėjimąj ji tmkšBrd^įya-... ■; 
duoti iš lyties būtybės siaurumo. Dėlto tik visai trumparegiai 
žmonės galėtų sakyti, kad moteriai pakanka labai menko pavir
šutiniško išsilavinimo, jei ji negalės būtį advokatu, gydytoju, 
ar kuo kitu. Moteris jau vien dėlto, kad yra žmogus, turi teisės 
išplėtoti ko tobuliausiai savo dvasios galias, turi teisės lavintis 
ir auklėtis. Jos krikščioniškoji siela negali būti palenkta mater i- 

-jalmiems- reikalams. Dėlto aš ir nenoriu sutikti, kad moteriai.
kuri ištekėjusi negalėtų, dirbti kurio nors profesijos darbo, turėtų 
būti uždaros durys į mokslo ir meno pasaulį:

2 Bet ar išsilavinusi moteris būtinai turi ieškoti sau darbo 
už šeimos ribų? Ar šeima nėra ta sritis, kur daugiausia reikia 
žinių ir išsilavinimo? Juk čia daugiau negu kitur reikia turėti 
žinių iš įvairių įvairiausių sričių, daugiau negu kitur reikia rim
tai pasiruošti. Čia reikia stiprios išlavintos valios, šviesaus proto, 
didelės jausmo kultūros, nes čia diegiami pirmieji žmoniškumo
diegai. Ir kodėl turėtų' daugiau didžiuotis inžinierius pastatęs 
gražų statinį negu motina? Kodėl jos dąrbas neturėtų būti paly
gintas Su žymiausių menininkų darbais? '

3. Gal opiausias klausimas, ar moteris turi dirbti užtiona-
■ mes darbą, ar pasilikti vien; savo šeimos ribose? Netenka abejoti, 

kad šeimos darbas reikalauji# moters nemažiau fizinių ir psi- 
chinių jėgų, kaip kuri nors kita, profesija. Dėlko ji turėtų tuomet" 

-—__1_ l_dįrbtrdvigubą darbą? ,'Ar galima isivaįzdūoti idealią šeimą, kur
žmona nė7 vien rūpinasi šeimos auklėjimu, priežiūra ir globa, 
bet dar turi rūpintis uždirbti duoną. (Aš nekalbu! ^äpie tas sun- 

Z _ . kįąsekonomines sąlygas, kųrips~vyerčią uždarbiauti ir šeimos 
f motiną,— tai blogybė, su - kuria reikėtų kovoti). Dėlto man ro- 

dos, kad moterys, kovodamos, dėl' ištekėjusios* moters tarnybų 
stovi ant labai pavojingo kelio. Juk jei taip toliau eis, vyrai ne
turės jokio darbo..; Reikėtų kovoti, kad motinos darbas būtų 
pripažintas lygiateisiu sukitom profesijom. Kas kita idėjinis, 
visuomeninis ar mokslo darbas, kuris nepąveržia visai dienai 
motinos. Bet ir jis turi būti dirbamas tik tiek, kiek nekenkia pag- 

/ . findiniams rūpesčiams — šeimos globai.-Šį "darbą paprastai
mėgstama; argumentuoji tuo, kad, moteris tūri švelnančią savo 
įtaką paskleisti ir visuomenėj-, nė tik savo šeimą išauklėti, bet 
naują sukurti ir tą aplinkumą, kurioj vėliau teks būti jos šeimos 
nariams. Taip, būtų gera, kad visą pasaulį, pajėgtų perauklėti 
tikras moteriškumas. Bet kaip moteris pateisins savo aktingu- 

. mą visuomenėj, politikoj, moksle, jei tuo laiku;Tai ten bus jau- 
. čiama jos įtaka, bet namuose nebus motinos. Ar jos negeidžia

ma visuomenės įtaką neįsiskverbs į jos namus anksčiau, negu ji 
spės pareiti, nuveikusi didelius visuomeninius darbus ir daug lai
mėjusi mokslo ar meno srityse? Kas apsaugos namų jaukumą
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ir-šttimą^ reikalingi jaunoms- sieloms, jei jų tikroji
geriausioji saugotoja bus priversta grumtis su gyvenimu toli 

a-n'tto savo narnų. Moters įtaka /vLuumutfri gyvenimui labai rei- 
r— • kalinga, gal šiais laikais labiau, negu kada nors. Bet pasiner

dama visiškai visuomenės darbe moteris rizikuoja palikti ir sa
vo šeimą be moteriškos įtakos, dėl kurios ji dabar kovoja. Tik- 
rai atrodo, kad tenka kartais pasitenkinti tuo veikimu, kuris gal 
ir nėra taip ryškiai matomas, bet yra tikras.

4, Labiausiai nemalonus, tur būt, modernioms moterims 
yra tyirtinirųas, kad moteris šeimoje negali būti nepasiaukoda
mair neišsižadėdama savęs. Paprastai“ klausiama: kodėl nepa-

. siaukoja vyras. kodeT jTs nenori rūpintis šeimėš ūkio smulkiais 
reikalėliais, kol jo žmona profesorius ar advokatas užimta’savo 

. profesijos darbu („N. V.“, 1931, 1, 34 p ). Visų pirma, niekas 
geriau už moterį negali rūpintis šeima, tai yra jos sritis, jos 
darbas, kurio joks vyras nepajėgs atlikti, kažin kaip norėdamas. 
Lietuvių liaudies pasaka, kaip vyras, pasikeitęs su savo žmona 
pareigomis, pasiliko šeimininkauti namuose, visiems, tur būt, ži

noma. Darbas bus geriau atliktas, jei jis bus paskirstytas: vie
nas rūpinasi šeima už namų sienų, kitas viduj. Aš manau, to
kių, kurios tikrai norėtų pasikeisti su vyrais savo pareigomis, 
daug neatsiras. -- Tačiau pasiaukojimas, kurio reikalaujama iš 
moters, yra dar didesnis. Ne vien.tik karjeros išsižadėti tenka. 

Lbet ir dalies savęs. Šeimoje nėra vyro ir moters su įvairiais 
skirtingais norais, nusistatymais, užgaidomis, bet tėra viena bū
tybė, kuri vienaip mąsto, vienaip kovoja dėl savo idealų. Čia 
negali būti jokių ypatingų teisių, čia negali būti nė kalbos apie 
kokius nors reikalavimus. Norėčiau būti teisingai suprasta. Aš 
nemanau, kad vienAmoteris turėtų savęs išsižadėti. Tai turi da- 
r}Tti ir vyras. Iki šių laikų tie reikalavimai buvo statomi vien 
moterims. Bet. jei kiti klydo; neturi tų pačių klaidų kartoti 
moteris, ir gal tokiu būdu greičiau privers vyrą is^pagrmdtp re^_ 
viduoti ir pataisyti savo nusistatymą moterų ir seiiüos klausimu...

5. Daug karčių žodžių tenka išgirsti iš aktingesniųjų mo
terų toms, kuriOš^pasirinko sau kitokį ginklą, negu jos. Kurios 
nemano, kad kilnią asmenybę galimą išauklėti be kilnumo pa
vyzdžio, kad ginldu galima išnaikinti karus pasaulyje, kad ga-.

» Įima priversti mylėti ir taikiai gyventi aštriais priekaištais, ener
gingais raginimais Bet esama ir. įvairių švelnumų. Švelnu
mas, kuris tėra ištižimo ir charakterio minkštumo pažymys, 
nėra niekam vertas. Tik tas švelnumas, kuris kvla iš šamonin- 
go nusistatymo, iŠ valios, pajudins pasaulį Moteris turi sujungti 
savy tuos du pradus, ji turi natūralinę meilę pakelti ir ištobu
linti. Vėl to paties Foęsterio žodžiais moteris į išsižadėjimą 
turi įnešti nepalenkiamo dvasios tvirtumo, sukurti herojišką 
meilę..'; . ■ ’ - ' > '■ ...

45



348 ■ " . ■' 

* • * ’ 
. ■ ~~'yr—:.y. ■ —“ •/ .■ ,"■—-—’—■—w. ■ . .. ■: • J •   • ’ . • ■

6. Ar reikia ruoštis šeimos pareigoms? Sakoma dažnai, 
kad šeima nėra amatas, nei profesija. Tikrai, šeimos pareigos 
yra aukštesnės už bet kokią, kitą profesiją, dėl to ruoštis reikia 
.Tuo atžvilgiu galima būtų labai daug pakalbėti apie mūsų mer
gaičių mokyklas. Jos ten^viske išmoksta, irmeblogaiMšmoksta, 
bet neišmoksta vieno dalyko, kurį vėliau beveik visoms tenka 
pasirinkti. ^Gal reiktą galvoti ir apie aukštesniąją mergaičių 
mokyklą, bet apie tai vėliau darbusgalima kalbėti, --- _ . .---- --_------ --- . _  • _ • • . '

Kas yra namai?
(Laisvai versta iš Dt, Lillian M. Gilbreth, ,Namai ir darbas“.).

_ • — Kas yra namai, namų židinys? Kas sudaro svarbiausią
jų dalį, kokie yra. bent miniinaliniai gerai tvarkomų namų rei
kalavimai? Ir kaip reikėtų juos tobulinti ir tvarkyti? - 

Joks protingas žmogus niekuomet nesiryžtų steigti kokią 
, nors įmone, neišsiaiškinęs sau visų pirma, ką jis nori pasiekti ir 
kokiomis priemonėmis. Jis visai nesijaustų užgavęs tokiu būdu 

; sävo planuojamos įstaigos garbę ar sumažinęs jos vertę. Jis 
visuomet norėtų, — žinoma, jei jis tikrai turi sveiko proto, — 
savo jėgas įr savo pinigus tiksliai sutvarkyti, kad jo steigiama 
įmonė turėtų pasisekimo ir padarytų jį laimingą.

' e Lygiai tokiu pat būdu turi ir namų šeimininkė, —* vis tiek,
ar jis bus motina, žmona, sesuo ar samdoma, —bent vieną 
kartą pagalvoti, ko gi ji galų gąįe norį, ir kaip geriausiai ji galį 
savo norą patenkinti.

Dažnai nesistengiama pakankama sau išsaiškinti, kad na-
* *- ‘ ’ a • ‘ r | ®mai priklauso bendruomenei, dažniausiai jie yra kurios nors šei

mos nuosavybė. Bendroji nuosavybė, bendra atsakomybė, bend
ri tikslai, —■ štai klausimai, kurie yra glaudžiai susiję stenamų 
žtdmiojdausiniu. Juos reikia gerai išsiaiškinti, kad namai būtų 

' laimės irzpäsrtenkTnime--¥i^ta^dL^ šeimoje pasilaiko įvairių įvai
riausių norų, kur ieturi būtisLiderintijTeni^ir~kTtais--—_______ 

Tai kas gi yra namai? Tai poilsio vieta kiekvienam iš 
■ mūsų, tai darbo vieta kai kuriems iš mūsų, ir pagaliau vieta,

~ kur galima pasislėpti nuo to, kas įvyksta už namų sienų, ir pa
daryti malonias ir naudingas mūsų dvidešimtsketurias dienos 
valandas. Tai reikalauja iš namų šeimininkės, kad ji suprastų 
visus žmogiškfisios būtybės reikalus. Kai kurių dąlykų mes visi 
trokštame, nes jų esama vienodu ir reikalingų visais laikais. 
Kitų norai tik tam tikros grupės, vėl kiti norai yra labai indivi-^ 
dualūs ir pareina nuo atskiro žmogaus būdo.

Galimas dalykas, kad daugelis iš mūsų net nežino, ko jis 
noki. Esame pątęnkinti — tuomet gera ir gražu! Jįei ne, ■-—• 
tuomet turime surasti priežastis, kodėl m^s tokie esame. Vieni 
iš mūsų mėgsta knygas, kiti paveikslus, treti gražius rūbus. Vie-

- ’ i
_ . . V
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. - - į ■ į < • ■ J—*  ' -j. • a ' 1 ’ ■ 1 * T * f gm norriii nbilvii a-iiimk save ramybę ir tvarką kurių kitas tuo 
momentu nenori. Taigi, šeimininkė turi gerai pažinti savo šei
mos narius. _

Labiausiai norim mes visi- turėti tokius namus, kur mes' ' " ■ * . ■ ....
galėtumėm taip elgtis, kaip kitur negalime. O ypač tai Svarbu 
tuomet, kai m’es—neturime jokios savarankiškos profesijos, nei
name' jokių 'atsakingų, pareigų. Tuomet mes dar stipriau nori
me turėti vietą, „kuri man priklauso“, turėti ,įSavo namus“, 
„savo kambarį“, „savo stalą“; „savo knygas“. Mes visuomet 
džiaugiamės, kai turime kokią mors nuosavybę. O namų šeimi
ninkė be to visuomet jaučiasi turinti ypatingų teisių į savo ma
nius, ir kad namų įrengimas jai vienai priklauso.

Narnai nėra vien tiktai vieta, kur galima netrukdomai gy
venti, kaip patinka, bet ir vieta, kur galima kurti. Daugeliui 
gyvenimas teikia įvairių galimybų kūrybos darbui ir už namų 
sienTĮT^r jie dėlto nieko iš savo namų netrokšta, kaip tik 10Q% 
ramybės. Bet atsiras dar daugiau, žmonių, kuriems namai bus 
vienintelė vieta pareikšti savo kūrybiniems sugebėjimams: su
planuoti sodą, parašyti knygą, padirbti stalą, arba stačiai įgy
vendinti kokią nors senai jau turimą idėją.

Visi šeimos-naria i turėtų prisidėti tvarkant namus, visi tu
rėtų pareikšti savo kūrybinę iniciatyvą. Atidi šeimninkė ir mo
tina visuomet suras naujų keliu, kurie leistų kiekvienam šeimos 
nariui ką nors sukurti, kuo nors prisidėti prie bendro darbo.

Sakoma, kad namai yra mums visiems poilsio vieta. Dau
gelis pasilsi-tuomet, kai gali duoti laisvės savo dvasiai ir kūnui, 
tokiu būdu surinkti jėgų naujiems darbams. Kiti pasilsi fiziš
kai dirbdami ir leisdami savo protui pasilsėti, treti turi rasti 
namuose poilsio nuo fizinio darbo. ....

Pasilsėti galima labai įvairiais būdais, ir tai, kas vienam 
atrodo poilsis, kitam gali būti neramybės ir nuovargio šaltinis. 
Tėvas gal su didžiausiu malonumu eis pokaičio, sūnus norės pa
lošti tenisą, duktė prieš pat vakarienę paims skaityti naujausius 

~~~~~~iaikrašeius.~ Išmintinga namų šeimininkė pasistengs patenkinti 
visų norus, ir pasirūpins, kad tuo metu namuose būtų tyla ir 
ramybė.

Bet ir pačiai šeimininkei namai turėtų būti poilsio vietai 
Jei ji buvo labai užimta per visą dieną, turėjo daug darbo .su 
pirkiniais mieste, ji gerai padarys, jei po pietų ir pati šiek tiek 
eis pasilsėti. Jei ji turėjo per visą dieną sėdėti namuose, rei
kėtų bent trumpai išeiti pasivaikščioti, nunešti laišką į paštą, ar 
atlikti šiaip kurį nors reikalą.

Gal kam atrodys, kad taip tvarkomas darbas ir poilsis yra 
per daug sumechaninti, gal kas mano, kad tikrai ^pasilsi tik tuo
met, kai patenkina* staiga iškilusį norą. Bet nėra nė reikalo 
Kelti jpirmą vietą mechaniškumo; mums rūpi tiktai, kad kiek-
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vienas šeimos narys galėtų tikrai pasilsėti. Akyla šeimininkė 
gali šitą poilsio valandą padaryti tikrai malonią. Čia tik nei*- 
kalingas taktas ir- gera uoslė surasti tai, kas tuo momentu yra. 
reikalingiausia. '
-— Patenkinti visų šeimos narių_ norus nevisuomet yra lengva, 
nes tai, kas vienam atrodo patogu ir naudinga, kitam gali būti 
nepakeliama sunkenybė. Čia ir yra ypatingas šeimininkės ir 
motinos uždavinys.

Namuose reikia sąmoningai ugdyti grožį, bet ir čia pasi
taiko labai įvairių nuomonių: kas vienam gražu, kitam gali 

-atrodyti visai neestetiška. Pamilti ir suprasti grpžį yra auklėji
mo dalykas. Dažnai pasitaiko, kad perkame daiktus vien tik 
dėl to, kad jie yra gražūs, nors mums visai nereikalingi. Jie 
visai netinka tiems namams, kur jie pastatyti. Štai, pav., per
kama kėdė, kuri atrodo buvusi nupirkta tik dėl to, kad patiko 
pardavėjui. Bet ar suderinta ta kėdė sujotais jau seniau nu
pirktais baldais, apie tai nieks negalvoja. Taip pat dažnai per
kama virtuvės spinta visai ne dėl to, kad ji geriausiai tinka 
tiems namams ir yra praktiška, bet tiktai dėl to, kad ji yra gra
žiai padaryta. __ ' JĮb 

Reikalaujama, kad kiekvienas baldas būtų gražus, bet rei
kia žiūrėti, kad jis būtų ir naudingas, ir praktiškas, patogus. 
Pirkėjas, pirkdamas baldus, turėtų žiūrėti šių trijų reikalavimų, 
ir jau vien dėl to tas baldas atrodys jam gražūs. Minkšta,kėdė,; 
netoli jos knyga, ir dar patogi skaityti lempa yra daug daugiau, 
negu šiaip sau kėdė, knyga ir lempa, kurios visai skyrium pirk
tos neturi jokio ryšio, jų spalvos ir forma yra visai skirtinga. 
Tokiu būdu svarbu, kad visi daiktai namuose būtų suderinti 
vienas su kitu, turėtų kokį nors ryšį su namų visuma, o taip pat 
ir atskirais šeimos nariais. 

* ♦ • , "
Šis tas iš virimo technikos

. ’ ? H. Petrusaiiskienė^ _
~ Kol nius pasiekia koks nors naujas technikos išradimas^ 

praeina kiek ilgesnis laikas. Net kartais būna taip, kad kuo 
--•mes vos pradedam domėtis, tai kitur, jau būna nebe naujiena, 

bet įprastu ir tenai, naudojamu dalyku. Gal būt, tai yra dėl to, 
kad mes esam kiek atsilikę nuo namų ruošos.moks!ų ir iš viso - j r " s ■ *tais dalykais mažiau domimės.

Šiuo atveju-tenka pakalbėt apie vieną mažmožį, kuris ta
čiau namų ūkio srity turi neabejotinos svarbos. Čia turima gal- 

^^TiaųjokJkpnslrūkcijos virtuvės puodai (žiūr. pav.). Šių puo
dų principas nėfaPn;aujas^nes_jau 17 šimtmečio pabaigoj pran
cūzų fizikas Papin išrado, kadmždaTmmThde-padįdėja oro spau
dimas, gaunama aukštesnė temperatūra ir maisto produktai daug

■»
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greičiau išverda, Tačiau dar tada minėto mokslininko išradi^ 
mas namų ūky neturėjo praktiškos reikšmės. Tas dėsnis buvo 
pritaikintas garo mašinoms.

Puodai yra daromi iš plieno, kuris esti cinkuotas' arba ema
liuotas. Į puodo vidų įstatomas antras inet-almis—(dažniausia iš- 
nikelio arba aliiiminiaus) plonom sienelėm puodukas, Šio vi
dujinio puoduko dugnas yra skylėtas — sieto pavidalo. Į tą 
puodą įdedama mėsa ir daržovės, o į didįjį puodą įpilama van
dens. Puodas uždengiamas dangčiu, kurio vidaus kraštuose yra. 
guma. Taigi, dangtis glaudžiai prisispaudžia prie puodo krašto

• ir-taip užsukamas, kad negalėtų įeit oras, arba iš vidaus išeit 
garas. Dėlto kaitinant puodą, viduj darosi didelis^42-—^^-atmos
ferų) spaudimas. Tuo būdu “susidaro uukštesnio laipsnio karš
tis, negu paprastame puode verdant. Produktai daug greičiau 
išverda. Puodo dangtely įtaisytas švilpukas. Švilpuko pagelba
galima nustatyt slėgimo aukštumą, vadinasi, ar 2 ar 3—4 at
mosferų. Be to; švilpukas praneša virimo pradžią . Pastačius 
puodą ant plytos arba ant primuso, galima ramiai palikti. Kaip 
tik puodas užverda — pasigirsta švilpukas. Tada švilpukas rei
kia užsukti ir dar tiek virti, kiek laiko tesės iki Švilpimo, t. y., 
užvirimo. Puodas labai greit užverda. Taip, pav., verdant mor
kas, grieščius, kalafijorus, šviežmsTF71žiovintus vaisius iki švil 
pimo trunka maždaug 4—5 min., bulvėms, veršienai, jaunai 
paukštienai, kiaulienai — 6 — 10 minučių; jautienai, avienai, 
seno paukščio mėsai, ankštinėms daržovėms, baltiems ir raudo- 

xniems kopūstams — 10 - 15 minučių ir t.t. Vadipasi, iki pro 
_duktų iš virinio, prie virš minėto laiko — reikia dar kita tiek prt 

dėt, bet vis dėlto7 verdant pietus 4enka sugaišti labai maža laiko.
Taigi, didelis patogumas toms moterims, kurios yra užim

tos tarnyba, bet yra priverstos pačios pasigamint maistą.’

•0
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Be to, kad sutaupomas laikas ir küta—dar yra patogu 
tuo, kad čia visai nereikia rūpintis, kad užviręs puodas neiš
bėgtų, produktai nepervirtų, neprisviltų ar pabaŠiaį^Tokių da
lykų čia niekados negali atsitikt. Pagaliau, šie puodai— iš 
higieniško atžvilgio turi gerą pusę, nes per •trumpą virimo lalki—• 
nepražūva vitaminai ir kitos maistingos dalys.—Taip pat pro- 
duktai nenustoja gero skonio. Daugelį dalykų (pav., daržoves-, 
mėsą) galima ištušinti tiesiog ant garo. Tais atsitikimais į didįjį 
puodą Teikia įpilt mažai vandens.

Dabar puodai yra gaminami įvairių firmų ir į rinką eina 
įvairiais pavadinimais, pav., „Rekord“; Express“; „Weblico“ 
ir kiti. Kaune tokie puodai pardavinėjami su pavadiuimu„Se- 
cur“. Šia proga tenka pastebėt, kad ,,Secur“ labai atpigo. Pernai 
kainavo TOJ—ošiemet 48 lt.

Greta viršmihėtų puodų, beveik, tuo pačiu principu re
miantis, yra sukonstruota patogi keptuvė, kurioj galima stebė
tinai greit iškepti mėsą, kotlietus, viščiukus, žuvį, pyragaičius 
ir Lt. Žinoma, šioj keptuvėj, galima sakyt, tušinasi, o ne ,,kepa“, 
tikra prasme, nes kepsniai nepasiskrudina (neparuduoja). Ta- 

— čiau sveikatos žyilgsniu tai vra daug geriau, negu kepant papras
toj keptuvėj/ kai produktai apdeginami, jKeptuvė yra plieninė; 
turi dvigubas sieneles, kurių viduj yra azbestas. Į keptuvės vidų 
(panašiai, kaip puodę) būna įdėtas aliuminiaus indelis. Indelio 
dugnas yra išimamas sietelis; į tą indelį ir talpinami kepimui 
skirti produktai. Labai patogu, kad šioj keptuvėj nedega tau- 
kai — jų nepasiekia ugnis (dvigubos sienos su azbesto izolia
cija). Keptuvė esti germetiškai uždaroma.

Kadangi nuo didelio karščio tuojau užsidaro produktų po- \ 
ros, tai susinaudoja daug mažiau riebalų, -kepsniai nepridega ir 
nepraranda gero skonio. — \ .

Visų geriausia, kkEkeptuvei užkaitinti vartojama elektra, 
tačiau galima iškepti ir ant primuso, spiritinei lempos ar karš- 

... tos plytos. .
• ' . ' . —T    ‘ ■ . ' . ' . . -
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__-JKTEGR ALINIS SIGRID UNDSET REALIZMAS. Sigrid 
eL-viena iš žymiausių šio laiko romanistų, yra autorė di- 

aūsiiiia, Lavranso duktė44; „Olav Au- 
Įcloniu išgirsti

džiulių kurini ų,k.
duno sūnus“; „Gymncdenia“; Jeniiy^^Tr~dfeitų^^^mu išgirsti 
kelis jos kūrybą «charakterizuojančius profesoriaus K.~MutTrū~^~— 
žodžius, kuriuos čia trumpai sutraukę atpasakojame. S. Undset 
kūrybai charaktėringa yra nepaprastai gilus tikrovės pajautimas.
Tai padaro jos kūrinius įdomius net tiems skaitytojams, kurie se
nai jau nebeskaito romanų, nes jiems nusibodo gyvenimo kopi
jos ir pasakojimai.

BeVšis tikrovės pajautimas nėra tas realizmas, kuriuo pa - 
paprastai vadinama tam tikra literatūros srovė, skirtinga nuo 
klasicizmo ar romantizmo. Nė tas realizmas charakteringas 
Undset kūrybai, ne jis prirakina skaitytojus prie knygos ir pa
tikrina jai gausų skaifvtojų būrį net tuomet, kai jos katalikiš- 
kbs pažiūros išėjo aikštėn. Tai padarė drąsus realizmas, kuris 
nebijojo pakilti į aukščiausias gyvenimo viršūnes ir nusileisti į 
pačias bedugnes. Žinoma, nemaža kūrėjų turi taip pat jautrų 
'.tikrovės pajautimą. Bet vienų kūriniuose vaizduojama vien tik
tai artimiausia aplinkuma, kitur paliečiama kuri nors dvasinio 
gyvenimo sritis, pav., moters, namų, mokyklos pasaulis, bend
rieji žmonijos gyvenimo keliai, žmogaus santykis su tauta ir val
stybe, su profesija.Tuo tarpu norvegų rašytojos realizmas yra 
daug gilesnis. Ji vaizduoja ir žmogaus dvasios gelmes, kur pa- “ 

^ ^sislėpusi abejonė, kur pilna svyravimų, prieštaravimų, neišriša
mų klausimų. Jos realizmas atidengia slapčiausias žmogaus 
dvasios kerteles, apie kurias mes dažnai vengiame galvoti, bet 
vis dėlto žinom apie jas. Ten pasąmony slepiasi žmogaus page- 

1 dimo ir nuodėmės diegai, kurie nulemia mūsų gyvenimą. Tokį 
realizmą aš norėčiau pavadinti krikščioniškuoju realizmu, ku
ris pagrįstas teisingai suprastų žmogaus santykiu sų Kūrėju ir 
visu pasauliu. Kai Aurelius Augustinas kamavosi su klausimu, 
iš kur pikta ateina pasaulin, jam atrodė, kad vieninteliai tikras 
atsakymas yra tas, kurį jis pareiškė šiais žodžiais: Aš stovėjau 
aukščiau, negu visi kiti, bet žemiau, negu Tu. Tu buvai man 
tikrasis džiaugsmas, aš buvau Tau klusnus, o man Tu palenkei 
visa kita. Ir čia buvo visas mano išganymas, kad aš turėjau 
išsaugoti savy Tavo paveikslą ir, Tau tarnaudamas, valdyti savo 
kūną. Bet kai aš sukilau prieš Tave, tuomet ir tas žemesnysis 

——ypasauHs-mane-puolėriiLjiugaĮėjo^Jrjisjiiekur neradau paguodos.
i.

Tu buvai man

A. ___
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poezijos vaizduojamo

- :' ■ ■ - ■' ■ ■ ■ ■ ", s ' ’ ' - Aš norėjau-susikaupęs mąstyti; man neleido žemės vaizdai, ku- 
rieaugo iš mano širdies žaizdų. _

Šitoks prisipažinimas yra kiekvieno krikščioniškojo realiz- . 
_  _mo pagrindas. Jis yra svarbus ir ne vien tiktai- krikščoniška- 

jam menui~ bet ir kiekvienam kitam. Ir Sigrid Undset kūryba — 
yra Šia prasme realistiška:, iš kitos puses, ji kaip tikra kūrėja, 
moka atvaizduoti tuos priešingumus ir kovas, kurie juk ir su- 

——daro žmogaus gyvenimą.
Jau antikinėje poezijoje svarbiausia" probtema buvo „žmo

gus kryžkelyje“, paliko ji svarbi ir dabar.^r tik čia glūdi visas 
poezijos vaizduojamo gyvenimo dramiškumas. O kūrėjo užda
vinys parodyti tai savo sukurtą asmenų gyvenimu. Jis neturi 
aiškinti ar kalbėti — jis turi atvaizduoti, ir tik tokiu būdu skai
tytojai galės kartu apmąstyti ir įsijausti į keliamas problemas. 
Vadinasi, romane svarbu ne pats problemos skatymas, bet gy
venimo atvaizdavimas, kuris jau kelia tą problemą ir verčia ją 
pastebėti. Tikrai universalus realistas poetas visų pirma stengsis 
išlukštenti turimą medžiagą, neturėdamas iš anksto kurios nors 
idėjos, ir jo medžiagos apdirbimas bus juo įdomesnis, juo daž
niau pats kūrėjas yra klajojęs gyvenimo kryžkelėse.

Kartais manoma, kad geriau atvaizduos tikrovę tas, kuris 
apsiribos netolima praeitimi. Bet taip suprastas realizmas, kaip 
aukščiau nurodyta, visai nereikalingas asmeniškų. įspūdžių iš ne- 

. tolimos aplinkumos, jis visai nereiškia, kad poetas turi pasiten
kinti, piešdamas vien tik pojūčių patiriamus dalykus, vien tik 
nuogas apčiuopiamas žmogaus gyvenimo smulkmenas. Poetas 
gali būti „realistu'*, vaizduodamas ir šenai prabėgusias dienas, 
kaip jau patį Sigrid Undset yra įrodžiusi savo istoriniais roma
nais. Šiam straipsniui tačiau mano pasirinkta jos dabarties ro
manai, nes juose yra gilesnio gyvenimo patyrimo, jautresnis tik
rovės pajautimas, juose esama dalykų, kurie pakelia jų vertę, 
bet iš kitos pusės ir apvilia skaiytoją! (Palyginti H. Liitzelerio 
kritiškas pastabas, Hochland, 1930 kovo m.).

Esama tačiau dar .aukštesnės realistinio romano formos, 
kuri būtinai turėjo būti Undset pasisavinta, ypač nuo to laiko, 
kai prieš jos vidaus akis atsidarė nauja aukštesnė tikrovė. Nie
kuomet neneigdama savo tėvynės protestantiškos bažnyčios in
dividualizmo ir smulkaus miesčioniškumo, Sigrid Undset atsisa- 

-------kė galų gale ir pagoniškos pažiūros į katalikybę, kuri negalėjo 
-neimponuoti tokiai realistiškai nusiteikusiai prigimčiai. Perėjusi 

_ į katalikų eiles, ji panoro atvaizduoti savo tėvynės katalikų- gy
venimą. Ji gerai pažino protestantiškąją savo laiko visuomenę, 
atsivertusi pasidarė artima tam mažam Norvegijos katalikų pa
sauliui, kurį ji norėjo atvaizduoti be jokių iliuzijų. Ir štai, prie 
jos jau pamėgtos ir nuolat kartojamos meilės-temos prisidėjo dar 
viena -— atvaizduoti tuos du taip skirtingus pasaulius. Ją pavi-

b
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liojo mintis praplėsti savo piešiamos tikrovės ribas ir parodyti 
ją kitokią, aukštesnę. Nes iŠ tikrųjų gyvenimas visuomet atro
dys netikras, .tariamasis, jei nebus nuskaidrintas aukštesnės, re
liginės tikrovės. Šitą tiesą ne vien tiktai pareikšti, bet įrodyti 

-d^eia išmėginti savo poetinį talentą-pasiryžo rašytoja. Pradėjau 
rašyti „Gymhadenia“. Ir pats vaizduojamasis šio kūrinio pa-., 
saulis yra paprastas ir vyriausias veikėjas, Paul Selmer, joks 
dvasios karžygys Tai sveiko proto paprastas vidurio žmogus, 
kuriam foną^ st^aro ^eima, yisuonienė> jo-draugų.pasaulis. Bet 
visur jausti poetės šviesus protas, atvirumas, natūralus realiz-. 
mas. Čia ji surado savąją sritį, čia ji kuria, ir dėl to yra vėl 
nauja ir įdomi net tiems, kurie jau pažįsta jos ankstyvesnius 
romanus.

Šitas religijos pagilintos tikrovės atvaizdavimas papildo
mas dar pasakojimu apie Pauliaus Selmerio atsivertimą. Atsi
tiktinai susipažinęs su neturtinga katalikų šeima, Paulius susidomi 
katalikybe, o jo gyvenimo bėgis verčia jį ieškoti objektyvių ti
kėjimo normų. Jis, kuris aplinkui mato pusiautinumą, aiškiai 
jaučia, kad katalikybėje yra visiška konsekvencįja ir palnatvė 
ir pats nori jomis pagrįsti savo gyvenimą. Tokį mes-matome prieš 
akis Pauliaus dvasinį vaizdą, kai baigiasi romano pirmoji dalis, 

i Atrodo, kad kūrinio tąsa bus jau tikras atsivertimo romanas. Ir 
dėl-to daugelis nusivylė, kai paėmė į rankas antrąją jo dalį 
,.Liepsnojąs krūmas“., Tačiau jau pirmoji romano dalis kėlė 
abejonių, ar pasiseks čia kūrėjai surasti naują tikrai menišką
atsivertimo romanų formą. Kiek buvo laukta iš ,,Gymnadeni- 
jok“, tiek nusivilta vėliau. Bet iš viso, ar yra galima grynai 
meniška tokio romano forma? Juo labiau, kad poetė savo atsi
vertimo problemą stato visai kitaip. Jos vyriausias veikėjas ne
pergyvena jokio didelių katastrofų, kurios priverstų jį pasista
tyti sau klausimą: kam jis gyvenąs. Jis tėra nusivylęs gyve
namąja aplinkuma, jis reikalingas gyvenimo visumos ir tikru
mo ir dėl to ieško Dievo ir tikėjimo. Tikrai, visuotinėj litera
tūroj nėra kito romano, kuris mėgintų tą patį atvaizduoti taip 
realiai, teisingai ir be tendencijos. Bet kiekvienas tikras’ atsi
vertimas yra toks paslaptingas antgamtinis dalykas, net pats atsi
vertėlis vargu pajėgs duoti sau pačiam pačių giliųjų priežasčių 
apyskaitą. Kiekvienas atsivertimas yra labai individualus dalykas
vienas atsitikimas yra labai nepanašus į kitą. Ir jei atsivertimo 
romanas pasistatys sau tikslą parodyti apčiuopiamai, “daiktin- 
gai atsivertėlio sielos gelmes, jiß visuomet turės nepasisekimo. 
Juk meno esmė ir yra parodyti vidaus gyvenimą matomomis 
priemonėmis Idėja, ar tam tikra asmenybė, gali būti įkūnyta, 
bet niekuomet negalima atvaizduoti paslaptingo talpsmo. Tokiu 
būdu, panašūs romanai turėtų mums rodyti jau atsivertusį, bet 
ne jo atsivertimo eigą. TuomeJ skaitytojas yra lengviau įtikina-

■ • - ' ' . *
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>ituo keliu, 
yra didėle Ir įdomi, įspūdinga. Bet

u _
su daug didesniu kūrybiniu užsimoji-

Bet vis dėltomu ir

Inas, net tada, kai jam parodomos įvairios atsivertėlio gyvenimo 
j _■ stadijos, '• y ■ ' -' '■ ■ '■'I"''

Sigriųi Undset ir ėw šituo keliu, kitaip ji nebūtų buvusi 
menininkė.!Tr visur čia fe-.yra didėlė Ir įdomi, įspūdinga. Bet 

~ AirpašuluaLmL kitu^ būdu jitidavė duoklę tipiškam
atsivertimo/Įrpmanų žahn 

-atsivertimo ėigk, žinoma, .__*o
mu ir mokėjimu pasagoti. negu jos pir matąkai
jausti didaktinis apblogetipis momentas, kuris trukdo skaitytojui 

. kärtü gyventu  .
Baigiant galėtume pasakyti, kad Sigrid Undset romanas, 

kiek jis atvaizduoja išviršinę bažnytinio atsivertimo eigą, tūri : 
neniazä trukumų, Bet kiek jis rodo mums jau atsivertusį žmo 
gų ir jo darbus bei gyvenimą, jis toli , pralenkia visus tos rūšies

0

romanus.-: - ’
■ / . • . ’ (Iš Hochland, 1930-31. 9).

KARMĖLAVOS KURSUS PRISIMINUS. Autobusas lekia 
t f- . ' ą . .1

Ukmergės link. Ties Karmėlavos mergaičių ruošos mokykla su
stoja. Iš jo išlipa visas būrys linksniai nusiteikusių studenčių 
su čemodanais rankose. Išlipa ir ųesidairydamos eina į gana 
dailų dviejų aukštų namą. Jas pasitinka taip pat šypsanti mo
kyklos. vedėja p-lę' O. Smulkštytė.

Įveda į kambarius ir liepia juose ištisas dvi savaites (nuo 
1—15 liepos) šeimininkauti. Kartu praneša^kad reikės viską da
ryt: gult, kelt ir valgyti, davus skambučiui/signalą. ‘ Įdomu pa
gyventi bendrabučio dvasia! Nepripratusidnis prie tokios^„tvar
kos“ reikėjo, aišku, per silauž t ir apsiprast. ••

O tuo tarpu miestely tik ir eina gandai, kad studentės at
važiavo į kulinarijos kursus „išduot egzaminų“ ir pasiruoši į 
,,stoną moterystės“. \ .

1 Ale tegu šneka, kaip kas nori, negu uždrausi šnekėt. Bet 
tos dvi savaitės!.. -' Kiek daug malonau^ džiaugsmo jos—suteikė 
toms, kurios panorėjo susipažinti su 'visomis gaspadinystės 
„gudrybėmis“. į

Kaip visur, taip ir čia, praktika būyo įdomesnė už teoriją. 
Vedėjai nurodant ir maloniai padedant, sinagu buvo žiūrėti, kaip 
gražiai kepa tortai, kringėliai, skanūs pyragaičiai.../jrdkit., o
paskui bendrai ragaut „skonio“. U

Žinoma, per dvi savaites bažnyčios nepastatysi. Taigi ii 
mes paėmėm tik virimą, kepimą ir bendrąją ruošą. Bet ir to jau 
mums užteko, kad . galėtumėm vaizduotis save ^diplomuotom 
gaspadinėm“ (nors diplomo nė viena negavom...). Gailėjomės 
labai , kad ministerija atsisakė duoti tiems kursams pašalpą, nes 
tada būtume už Juos pačius pinigus “(60 litų) visą mėnesį mokytis 
šeimininkauti.

r. •
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Visos kursistės džiaugėmės at-kių mergaičių iniciatyvą ir 
rūpesčiu suruoštais kursais ir tikimės, kad ateity panašūs kursai 
kur kas platesniu maštabu bus ruošiami. . ..-••• y--

. _JVisos tos, kurios.jąorėtų naudingai praleisti nors vieną va
saros atostogų mėnesį, būtinaLturėfii .atvažiuot pakvėpuoti Kar-

— mėlayos—grynfT orn pasigrožėt gražia gamta ir drauge"Įsigyt 
„gaspadynėms“ reikalingiausių žinių. - E, B.

J KATALIKIŲ MOTERŲ KONFERENCIJA. Š. m. rugsėjo
mėn; 13 ir 11 d. Kaune, Ateitininkų namuose, įvyko Liet. Kat. 
Moterų Dr-jos konfcrėnerjaT" kurioj dalyvavci daugiaii kaip 60 
skyrių atstovių ir daug svečių. Konferenciją pradėjo. Dr-jos pir
mininkė:-p."M. Galdikienė ir pakvietė konferencijai vėst prezi- ' 
diunią. _

Konferenciją sveikincTTeTE". Vyskupas Keinys—iT-pastebėjo, 
kad pirmą kartą dalyvauja konferencijoj, kuri prasidėjo punktu
aliai. Ekscelencija ragino moteris niekuomet nepamiršti pasiau
kojimo ir punktualumo.

J. E. Telšių Vyskupas atsiuntė konferencijai, savo Gany
tojišką palaiminimą. , *

Konferencija susilaukė žodžių 10 sveikinimų, o raštu 11. *
J. E. Vyskupas Reinys savo paskaitoj ,,Jei katalikas, tai 

visuomeninkasl‘ patiekė daug svarbių, įdomių ir kiekvienam ka
talikui žinotinų minčių. Pabrėžė, kad Vyskupai yra autorite
tingi šv. Tėvo minčių aiškintojai ir skleidėjai, ir todėl, kataliku 
negali vadintis tas. kurs neklauso vyskupų. Kiekvienas sąmo
ningas katalikas', kurs elgiasi pagal Bažynčios mokslą, bus ir 
visuomenininkas. Visuomnininkas yra tas žmogus, kurs sten
gtasi savo kraštą, visuomenę šviesti, auklėti, gerinti, tobulinti. 
Šeima, spauda, Marbininkai, ^vargšai našlaičiai, jaunimas —- vi- 
suomenininko-darbininko plati dirva.

Konferencija gausiu plojimu dėkojo-Ekscelencijai už pa
skaitą. Po to skyriai pranešė, apie savo nuveiktus darbus. Pui
kiai veikia Valabininkas, Garliava, Panevėžys ir kiti.

Veikimą įvertino kun. Kriipavieius irL pabrėžė, kad moterų 
veikimas tikrai gyvas, ir narės, matyt, jau tinkamai suprato Savo 
darbą ir sugebėjo atsiliept į visus gyvenimo statomus klausimus 
ir reikalavimus. * • o ,' ► * . * • r ,Sl

Antrąją konferencijos dieną padarė savo darbų pranešimus 
Centro Valdyba, Revizijos Komisija ir Mergaičių Globos Sekcijos 
Valdyba. Ponia-Juodišienė pranešė įpsūdžius iš tarptautinio mer
gaičių Globos Kongreso Budapešte.

/ Po pranešimų išklausyta trys įdomios ir svarbios paskaitos 
apie motiną ir vaiką J?. Ragaišienė skaitė „Motinos ir vaiko

šim a s seimvn miamhigiena“,v_/ ■*

auklėjimui“ ir p. Pikelingienė— „Motinos ir vaiko
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7 tymdavystėj4'.. Šios paskaitos nuodugniai išnagrinėjo motinos 
ir vaiko reikalus. Po to nutarta įsteigti Inotmos^ir^vaiko globos 
sekcijąrdntri TüpuntiIsi-metinU" hF^vaik^ priežiūra ir globa. Per- 

— i:_ skaityta tos sekcijos įstatų projektas. 7.
Konferęncija išsirinko naiiją Dr-jos Valdybą, kurią sudaro 

pp. Galdikienė, Juodišienė, Pikčlingienė, dr. Karvelienė, E. Kal- 
ivaitytė, \O. Gaigalaitė-l^ Požėląiiė. Revizijos ko-
misi^^sudaro: pp^ Starkienė, Katilienė ir J. Petrauskaitė.

Konferencija priėmė' daug gražių nutarimų, sumanymų ir 
rezoliucijų. Nutarta ir pasirūpinti Drau
gijos himnu, Dr-jos Globėja pasirinka Dievo Motina Gerosios 
Patarties. Nutarta per Kalėdų ir Velykų atostogas kiirengt ūki
ninkaitėms namų ruošos kursus. Savo gyvavimo 25-rių metų 
sukaktuvėms Dr-ja sušauks 1933 m, didelį narių kongresą.

Konferencija pasiuntė sveikinimus: Tėvui, Amerikos-.
Katalikėms Moterims ir L. K. M. Dr-jos skyriui Anglijoj.

Gražia, įdomia kalba baigė konferencijos darbus prezidiu
mo pirm-kė. p. Ladygienė. Po to sukalbėta „Sveika, Marija“, 
ir konferencijos atstovės išsiskirstė. R. R.

■«

IŠ PAVASARININKU] PADANGĖS. Šiuo momentu pava
sarininkų judėjimui charakteringa yra vyrų ir mergaičių vei
kimo .paralelizavimas, besireiškiąs vyrų, ir mergaičių atskirų 
kuopelių steigimu. Šis judėjimas, prasidėjęs jau prieš kelius 
metus, kada paaiškėjo, kad mergaitės negalėsiančos bendroj 
organizacijoj pilnai išvystyti savo individualybę ir išauklėti cha
rakterį, - Pažvelkime; kokiose, būtent, srityse bus minėtas mer
gaičių pasavarininkių judėjimas pasireiškęs. Gausių ir vis dar 
tebegausėjąnčių kuopelių nuolatiniai susirinkimai, rengiamos 
pasiraitos, šias metais įvykę trys: Šeduvoj, Kuršėnuose ir Rokiš
ky, merąaičiū kongresai, ir tas, anot prof, Eerto, niekad nesibai-^ ^ 

/ giąs kongresas, spauda., čia .,Sesučių Šnekos<(, liudija kad pava 
—sarininkių veikimas eina plačia ir stipria srovė, kuri, apima tiek 

teoretinę, tiek praktinę sritį. Šalia paskaitų, liečiančių idėjinę 
organizacijos ir narių gyvenimo sritį, randame ir grynai prak
tinio turinio, iš ūkio srities ir namų ruošos dalykų. Kongresuose 
rankų darbų parodos, kurios ypač pasižymi lietuviškais audi
niais ir siuviniais, parodo, kad iš viso pastangos paimti organi- 
zacijon žmogaus ne tik dvasinį, bet ir materialinį gyvenimą, yra 
galimas ir būtinas dalykas. Nors daug dar reiks pasidarbuoti, 
kol pavasarininkės pasijus visiškai savistovios, ir kol jos užims 

l lig šiol joms svetimas sritis, bet neabejodami, jau galime tarti, 
kad ši vis stiprėjanti jaunų moterų organizacija įneš mūsų tau- 

.tos gyveniman naujų pradų.
l-
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A. Šalčiuvienė GtišMtytė, LAIKO LAIPTAIS. Kaunas, • .. ” 
kaina 3 Įit. 311 pusi. x.

Mūsų literatūroje daugiau pasirodo -lyrikos- dalykų,—kny—— 
gynų vitrinas dažniau puošia eilėraščių rinkiniai. Gal mūsų 
tautos genijus perdėm lyriškas, gal laiko dvasia kalta. Bet štai 
turime didoką romaną p.-Šąlčiuvičiehėš, kuri buvo žinoma tik 
kaip visuomenės^ veikėja, ar vieno kito aktualaus j straipsnelio _ 
autorė. Beletristikoje jidebiutante,“Ir.--Iš pirmųjų (žingsnių jau 
parodė plačius užsimojimus. į

Šioj trumpoje recenzijoje nemanome tarti galutino žodžio 
apie autorės talentą, tai būtų dar per anksti. Mes susidomėję 
lauksime, kuriuo keliu romano autorė žengs toliau, kaip bręs ir 
rutuliosis josios talentas, kokiomis formomis jis dar pasireikš. 
Dabar tegalime supažindinti skaitytojas su ta mūsų literatūros - 
naujiena ir paraginti ja susidomėti.

Pats siužetas gana nesudėtingas. Tai kelių jaunų lietuvai
čių, baigusių 1914 m. Kauno gimnaziją, gyvenimas. Jam foną 
sudaro karo metai Lietuvoj, sunkus ištrėmimas į Rusijos gilu- , 
mas, revoliucijos siaubas. -Tame fone plėtojamas siužetas gan 
jdomus. Vyriausioji veikėja -— Marytė Zieniūtė Grikšienė. Jos, .. _
jos vyro, sesers ir artimųjų draugių likimas nupasakotas vaiz< 
džiai, sugebėta atvaizduoti Charakter ingį Lietuvos kaimo ir mies- .
to bruožai. Pasigendi kartais gilesnio .motyvavimo, pasitaiko 
netikėtumų. Vytautas Grikšą tikrai atrodo, kaip iš numirusių
jų prisikėlęs: taip nelauktai jis pasirodo savo žmonos kamba
ryje. Bendrai, ši susitikmo sceną kompozicijos atžvilgiu bene, 
bus silpniausia. . 4 ■ .

Romanas, sąmoningai ar ne mėgina spręsti moterų klau- .
simą, ištekėjusiųjų moterų studijų, tarnybos klausimą. Kaip sude
rinti dvigubas moters pareigas—šeimos ir profesijos? Kokia mo
teris sukurs laimingą šeimos gyvenimą — ar toji, kuri rimtai 
pasiruošusi gyvenimui, turi be meilės;.ir vyro dar ir kitokių rei- . 
kalų, domisi kultūros ir mokslo laimėjimais, ar toji, kuri, kaip 
nelaimingoji Danutė, nejaučia jokio reikalo pamėginti savarau- ------ -■
kiškiau gyventi? Čia. autorei, be abejo, turėjo įtakos jos visuo
meninis darbas ir aktualios moterų gyvenimo problemos.

Labai ryškios yra ir autorės pacifistinės idėjos. Karas — 
didžiausia žmonijos nelaimė. „Kas pateisintų karų priežastis. 
Diplomatai, politikai ir kiti dideli ponai, stovį už eilinio žmo- . 
gaus pečių, aiškina tai ekonominėmis sąlygomis, tautų intere- . ■
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Mis, ir daug kitų gražių mo^vų, puikiai pateisinančių argumen
tu suranda išmiklinti liežuviai. Eiliniam žmogui, bent tam, kurį 
Šis baisus karas skaudžiai palietė, joki argumentai, joki motyvai 

’ neužtektinai svarūs, kad atsvertų svarstyklių lėkštę, ant kurios 
"būtų susemtas nekaltų žmonių _kraųjas‘‘J —-’_sako autorė.

Kalba graži, gyva. “ Tai bus vienas iš mėginimų atvaiz
duoti musų netolimos praeities gyvenimą, paliesti opias proble
mas, priminti mums jau išgyventus vargus ir džiaugsmo valan
das. kuriuos-jau aptraukia užmiršimo pelėsiai. Dėl to romanas

/ ' - bus mielai skaitomas. P. •

Fr. W. Foeiste'ris. KRISTAUS IR ŽMOGAUS GYVENIMAS. 
Vertė M. Pėčkauskaitė, „Žinijos“ bendrovės leidinys Nr. 36. 
Kaunas, 1931 m.

Vargu kuris kitas .šių laikų moderniųjų rašytojų be Foerste- 
rio moka taip giliai pastebėti dabartinio žmogaus gyvenimo tra
gizmą — tą prarają, kuri skiria jo žodį nuo darbų. Ir nė vie-

- __nūs-be Foesterio nemoka taip greitai atsiliepti gyviausiais žmo
gaus būties klausimais ir parodyti šių laikų pagoniui, dažnai 
įsitikinusiam savo tariamuoju religingumu ir teisumu, seniai gir
dėtas krikščionybės tiesas, visai kitaip nušviestas^ Nei viena gy
venimo smulkmena neliks jo nepastebėta, į visus varginančius 

—klausimus jo ieškoma atsakymo religijoje. Ir šioje šiais metais 
išverstoje knygoje paliečiama daugybė moderniųjų problemų: 
luomų kova, klausimas, darbininkų/ moters emancipacijos ir ko 
va dėį savo nepriklausomybės, svarbieji auklėjimo ir auklėjimo
si uždaviniai ir t.t. Autoriaus pasirinkta trumpų straipsnelių 
forma, mėginama vadovauti žmogaus dvasios-gyvenimui, išei
nant ne iš aukščiausiojo principo, bet iš konkrečių gyvenimo 
reiškinių.

' ' . __ > Knyga Jbus_tikru draugu kiekvienam šviesuoliui, kuris ten
visuomet ras atsakiis^^rsns^ąkyauus^-meįšsprendžianius klausi
mus. Štai, keli įdomesni skyreliai: nemirūngojr^ieĮaU^riWš-4i^ 
Cezaris,-šis ir anas pasaulis, Kalno pamokslo prasmė ir pritaiki
nimas, Kristus ir šių laikų siela, savęs .pažinimas. „Naujosios 
Vaidilutės“ skaitytojos, ras gilių minčių skyriuj „moterų orumas 
ir moterų švietimas“.

Šis „Žinjjos“ leidinys tikrai praturtinamūMi4iteiiatūrą ir 
yra vertingiausias šiąis metais pasirodžiusių* knygų rinkoje da-

■ •‘•■v ‘ ' tykų. /
MOTERŲ SKYRIUS „RYTO“ DIENRAŠTYJE. Moterims 

“ nepapanka perodinių žurnalų, laikas nuo laiko nereguliariai 41a-
sirodančių brošiūrų joms rūpimais klausimais, mokslo veikalų, 
nagrinėjančių mbterų judėjimo, šeimos ir kitas artimas proble-

7
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mas. Gyvenimas mūsų laikais kiekvieną dieną iškelia tiek daug 
naujų reikalų, moterų pasauly nuolat pasitaiko naujų dalykų, 

’ įdomių visoms, kad yra gyvas reikalas turėti tuo tarpu bent savo 
skyrių viename iš rimtesniųjų dienraščių. Toks skyrius jau seno
kai yra ,,Ryte“. Jame rašoma labai įvairiais moterų klausimais. 
Užtenka tik pavartyti kelis numerius, kad įsitikintum, kad sky
riaus redakcija moka atsiliepti visais aktualiais moterų reika
lais. Čia rašoma apie vaikų auklėjimą- šeimos problemas, mer
gaičių mokyklas., Paliečiama keliais atvejais ir moterų pasaulė
žiūra. Pavyzdžiui, kaip žiūri moterys į karą, į pacifistinį judė
jimą (1931 -VII-11), j savo profesijos ir šeimos darbo suderini
mą (1931-VIII-ld.) ir t.t Kartais painformuojama apie vieną 
kitąmioterų įstaigą ir jos veikimą, pay., apie katalikių moterų 
Draugijos mergaičių globos sekciją, neužmirštama didžiosios ju
biliatės, k. a. šv. Elžbietos 700 m mirties sukaktuvės 1931 m. 
IX-12 dienos numeryje. Duodama labai daug žinučių iš moterų 
veikimo kitose valstybėse, apie jų pažangą profesiniame, akade- 1 
miniame, moksliniame darbe. -

Kad šis skyrius yra aktualus ir būtinai reikalingas, apie 
tai netenka nė kalbėti, tat savaime suprantamas?™ir„ aiškus daly
kas visiems, kurie rimtai žiūri į moters vaidmenį ir jos įtaką 
gyvenimui. Taip , pat aišku, kad to skyriaus redaktorei teūka 
pakelti nemaža vargo ir triūso, kad šis skyrius reguliariai lan 
kytų skaitytojas. O jos tegali būti vien uz tai dėkingos. Tačiau vis 
dėlto norėtum palinkėti, kad būtų paimta aiškesnė ir griežtes
nė linija, kad būtų ryškiau nušvieštį pagrindiniai katalikės mo
ters pasaulėžiūros dalykai. Kad įvairūs moterį Itečią^tausįmaU .....

- k. a. dviguba profesija, mokyklos, jaunimo auklėjimas ir t.t,. 
būtų išnagrinėti, atsižvelgiant į tikrąjį moteriškumą, kad ir. Lie-.
tuvoje katalikės moterys pradėtų naująją moters esmę, geriau
siai atitinkančią judėjimo kryptį. Kad jos nesiblaškytų ir ne
būtų pagaunamos pigių šūkių, dažnai nieko bendra neturinčių 
su tikruoju moteriškumu ir nesuderinamų su katalikybe. To- < 
kios griežtesnės orientacijos šiam skyriui dar trūksta. Pav., dvi
gubos moters profesijos problema taip ir paliko neaiški, nors na
grinėta ne vieną kartą. Net esama prieštaravimų tarp pareis-\ 
kiamų laikas nuo laiko minčių. Ar moteris tikrai nieko nežiūrė
dama turėtų reikalauti sau teisės dirbti profesijos darbą šalia 
šeimos, ar moters asmens laisvei ir savarankiškumui apsaugoti

. reikėtų paieškoti dar ir kitokių būdų ir t.t.
Tačiau šiaip ar taip moterų skyrius atlieka ir ateity dar 

atliks svarbų uždavinį ir jam tegalima palinkėti laimingos 
kloties. ' A.

AMŽINAS-—ŽYDAS, eilėraščiai
Kaunas, 1931 m. Išleido K. Demikis; Kaina 3 luūUAT-

t •
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Jau pati-rinkinio antraštė įspėja mus, kad dalykas einą 
apie, klajūną, čia žmogaus dvasios blaškymąsi nuo šviesos prie 
tamsos, nuo gero prie blogo ir p.:

„Atverčiu širdį po dideli lapą 
idant matytųsi visa ji kaip prieš išpažintį gerą —

— (Alpuhera, 7 p.).

pasisako autorius rinkinio pradžioje. Iš tikro, skaitydami eilu- 
testoliau.-jaučiamežmogausgyvą širdį su jos kančiomis, abe
jonėmis, liūdesiu ir džiaugsmu - ._ ______

Kartais šis žmogus susirūpinęs autoriaus lūpomis klausia:

„Kur būsiu,. Izraelio skausme ir Apvaizda,
ir, mano Jėzau, o kur aš eisiu—'
Žemėje Tu su tikinčiais ir su gerais, -
danguose su šventais“... (Didelis daiktas, 35 p,).

arba susimąsto:

„Nesumano širdis, ko čia klausti, prašyti, 
ar baltųjų gėlių, ar gėlių neregėtų,

ar per metų šimtus nenumirti norėtų.“
, („Ir tie bokštai balti“, 50 p.),

■ ■ ’. • ’ , ' • . o • . t. .

„Amžinajam žyde“ žmogus betgi supranta tikrąją savo pa
dėtį. Jis prisipažįsta: „Jėzau... namie yra septynetas vaikų ir 
jų motina ir neturi ko padėti ant Kalėdų stalo ir neturėjo šį 
vakarą klotko*? Aš viską, aš viską pralaku, kaip alkanas šuo, ir 
keletą nakčių nesulaukia manęs mano lova“. („Ką sakė mūri
ninkas Jėzui tą naktį“, 58 p.).

Jis žino, kad jis „alkoholikas, cinikas, latras ir vistiek 
(sako) aš krikščionis.“ O švenčiausias, o emanuėlij o mesijau, „ 
tn_būsi prikaltas už šitokius žmones“.

Tik nežiūrint tokio aiškaus savo padėties jautimo, šio eilė
raščių rinkinio žmogus prieš visas gyvenimo išdavas bejėgis: jis 
liūdi, jis ilgisi, jis mistiškai nusiteikęs svajoja gyvenimo griuvė
siuose, kaip senos pilies mūrų skeveldrose rymąs paskutinis 
ainis. Niekur kovos, niekur tos ugnies, kuri sprogina pįutas ir 
kuria iš skeveldrų naują gyvenimą. Visur yra daūgiauiyg kon
statavimas įvykusio ar vykstančio. Nugrimzdimas, paskendi 
mas savo viduje, .toli nuo visų varžtų, kentėjimas. Tik dėl vei
kalo psichikos, jo nuotaikos, Išviršinis šonas pasižymi biblišku 
kilnumu ir terminais. Paimkime kad ir ,,Jo rūškanas šešėlis“ 
iš 54 pusi.: ’ ?'
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„Pirmos pradžios pirmoje pradžioje
viešėjo viešpatnus šešėlis... —
Visa
Kas buvo
buvo Žodis
ir Žodis buvo Visa...“

Ar neprimena šios eilutės Jono 1, 1, 2? Be to, autorius, 
kaip jau ir minėjom, mėgsta biblijinūs terminus: Jahoya, INRI, 
psalmės, Hiobas’ Šv. Veronikos skara ir k. Kaip pastarieji, taip 
ir tokie^kaip antifona, libera, kyrie eleison, terminarrsujungti su 

^iihiijO^~pavyMtžm—stiHjomtais i šs i reiškimais, suteikia rinkiniui 
ne šių dienų kvapo. _ ~

Patirtinį pasaulį konkrečius vaizdus autorius panaudo
ja labai_ įvairiai savo vidaus pergyvenimams reikšti. Jis tau 
žo turimuosius vaizdus į sau reikalingas- skeveldras ir sudeda 
iš to geidžiamą rūmą, kuriame apgyvendina savo idėją. Kar
tais tokių skeveldrų piramides darosi kiek sunkokos. Kitur 
susidaro nesuprantami vaizdai: „Todėl aš, kaip medžiotojas se-

’v ■ ’ ---- “ („Juodosios liepsnos“, 57 p.)
, kuriuos galėtume, tiesiog . su- 

iš_tįkro labai vykę, pav

^išgersiu pusę litro savęs...
Labai mažai vaizdu turime

prasti, bet kur yfartai

f

’ 7

... „Pilna trobelė vakaro, 
pilna juodųjų debesų.
Ir verkia saulė, kaip pamestas kūdikis, 
prie sudaužytos blėstančių saulėlydžių vitrinos, 
ir vaikšto sutemų sesuo 
liūdna ir nusiminusi“. („Apie išvytą karalaitę“, 16).

Šiaip autorius kalba labai ryškiai ir įspūdingai, tik per
daug jau vietomis susižavi pakartojimais, ir priverčia nuobo
džiauti prie vieno žodžio ar skiemens, pav.:

„ ir žmonės išlipa beržų kvapais pakvipę, 
beržų dalia ir mane paima.
Ir mane paima,
ir mane paima,
ir mane paima ant cemento perono^..“4 („Antifona“, 11).

♦ ’ o

Čia be jokio nuostolio autorius galėjo „ir mane paima“ 
pavartoti tik vjįeną kartą. Vietomis randame cinizmo, kas to
kios nuotaikos kūrinėliui nevisai tinka, < _

Tik- nežiūrint šiųvisų netobulumo pėdsakų, „Amžinas Žy
das“ parodo autoriaus nemenkus^äfeuttmsy* ir 4š—visrugalL būtį_
priskirtas prie geresniųjų naujos laidos literatūros dalykėlių. J. D.

‘J’

.»

*
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NAUJOJI PEDAGOGINĖ LITERATŪRA Šiais mokslo 
metais ypač daug yra gerų vadovėlių vis literatams. Turime J. _ 
lAtnbrozevičiaūs ir J. Griniaus Visuotinę literatūros istoriją. Tie
sa, šiemet teišėjo pirmoji dalis, išnagrinėta senoji, viduramžių ir 
renesanso laikotarpių literatūra, vadinasi, aprūpintos tik penk
toji ir šeštoji klasė. Bet reikia tikėtis, kad ir antroji dalis netru
kus pasirodys, o tai, ką mes jau turime, verčia manyti, kad nei 
mokytojai, nei mokiniai nebus apvilti. Graži, vaizinga kalba 
griežtą sistema ir planingumas — tai savybės, kiekvienam va
dovėliui būtinos. Svarbu taip pat, kad mokinių iniciatyva ir 
Savarankiškas galvojimo būdas nebūtų Slopinami, vadinasi, va- 
dovėlyj turi būti daug uždavinių, temų rasiniams, literatūri- 

miamsjpašnėkėsiąms, teismams ir 1.1. Viso to šiame vadovėlyje 
yra apsčiai. Gera taip pat. kad kiekvienas teigimas yra įrodo
mas, tokiu būdu mokinys nėra verčiamas kalti atmintinai, bet— 
gali visuomet jį patikrinti. -

Tokių pats savybių turi ir Z. Kuzmickio, Lietuvių literatūa. 
Čia tuo tarpu pasitenkinta tautosaka-: dainos, pasakos, pasakė
čios, patarlės, priežodžiai, mįslės, burtai, sudaro vadovėlio tu
rinį. Tiksliau pasakius? Čia yra chrestomatija su plačiais pa
aiškinimais. Kreipiama dėmesio kūrinio grožines ypatybes: 
į jo kompoziciją, stilių, poezijos priemones. Mokinių savaran
kiškam darbui vädove.lis labai pravers. Juo labiau, kad^Biejrr 
autorių darbai gausiai iliustruoti. . X

Literatūros; -pamokose^ darbas. neįmanomas, jei mokiniai 
neperskaitys bent svarbiausiųjų pasaulinės vertės kūrinių verti
mų. Anksčiau išleistoji T ai ritant o visuotinėsliteratūros^chrėsto- 
matija patenkino šį reikalą bent penktajai klasei. Dabar pasi
rodė tos chrestomatijos IV dąlis, kuri duoda naujosios literatū
ros kūrinių vertimų. Apima romantizmo, realizmo, natūraliz
mo, simbolizmo laikotarpius, teikdama gražių pasiskaitymo da
lykų ir tiems mokiniams, kurie negali laisvai naudotis svetimo
mis kalbomis. Reikia tik laukti, kad visų šių knygų autoriai 

. netrukus vėl pasirodys su savo darbais. — Visus šiuos vadovė 
liūs išleido ..Sakalo“ bendrovė. - ,M..-

Ö > v “ ,
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Atsiųsta paminėti.
VISUOTINĖS^tlTERATŪROS CHRESTOMATIJA. Sudarė ;

J. Talmantas ir E. Viskanta. IV-ji dalis. Nąujųjų laikų litera
tūra. „Sakalo“ B-vės leidinys. Kaunas, 1931 met. Kaina 6 lit.

Juozas Ainbrazevičius ir Jonas Grinius,. VISUOTINĖS- EI- 
TERATUROS ISTORIJA. I dalis. „Sakalo“ Bendrovės leidinys. 
Kaunas. 1931 metai. Kaina 6 lit. . r . b- ■ ‘

Zigmantas Kuznickis, LIETUVIŲ LITERATŪRA. I dalis. 
Tautosaka. Vadovėlis aukštesniosioms mokykloms. Sakalo“ 
B-vės leidinys. Kaunas, 1931. Kaina 4 lit.

— 'P;-Stn*Hš«s,-LIETUVOS GEOGRAFIJA vidurinei mokvk- 7 “ ———   _ ■ ■ .
lai ir gimnazijai. „Sakalo“ Bendro vė,Kaunas,1931.Kaina5 1it.

;. A. Herlitas, ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Eng^ 
. lisch-Lithuanian Dictionary. 1931 m. Spaudė „Ryto“ bendrovės 

spaustuvė Klaipėdoje.
. . Kun. Th. Moreaux, Bourges’ų observatorijos Direktorius, 

IŠ KUR MES ATEINAME? „Žinijos“ Bendrovėm 31-sis leidinys
-Kaunas, 1931 metai. Kaina 4 lit.

A. Jakštas, M O KŠLAK~IR TIKĖJIMAS._ Tobuli ar irę
apelogiškų ^raipsniių. rinkiny s. Įvadą parašė J. E.- vysk. P. 
Bučys. Išleido „Žinijos“ Bendrovė. 1930— Vytauto Didžiojo— 
metai. Kaina 10 lit.

Fr. TV. KRISTAUS IR ŽMOGAUS GYVENIMAS.
Vertė M. Pečkaūskaitė, „Žinijos“ B-vės leidinys Nr. 36. Kaunas,
1931. Kaina 6,5 lit.

MARIJONŲ VIENUOLIJA, Mariampolė, Marijonų spaus
tuvė, 1931m. *

Vai. Bulgakovas. TOLSTOJUS, LENINAS, GANDHI. Ver
tė Vai. Knvva. Kaunas, 1931 m. Kaina 2 lit

Vaižgantas, JAUNOSIOS ANTANO SMETONOS DIENOS. 
25 (1906 — 1931) metams, jo rasto darbui paminėti. Žemės 
Ūkio Akademijos Lietuvių Studentų Tautininkų „Jaunosios Lie
tuvos“ 2 leidinys Kaunas, „Spindulio“ B-vės spaustuvė, 1931 m

VAIŽGANTO RAŠTAI XVII t Kelionių vaizdai Galicijoje, 
AmerikojeųPrancūzijojėį Italijoje. Kaunas, 1931 m.

\ Roland Dorgele’s, MEDINIAI KRYŽIAI: Did. Karo roma- 
’ nas. VeftFTtYAndrtusevjčms ir

dinys. Kaunas. 1931 m. .

J
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AntanajL Jasiunas, LIEPSNŲ MALDA^_ Kaunas, 1931 m.
Kaina Lt. 1,50. r

. V. Liulėvičius, GRUPINĖ MANKŠTA BERNIUKAMS IR L I 
MERGAITĖMS. Vadovėlis skiriamas aukštesniųjų ir vidurinių jų 
mokyklų mokytojams bei sporto ofganižacijų vadovams. Švie- $
timo Ministerijos Knygų Tikrinimo Komisijos pripažintas tinka- iĮ
ma mokslo priemone. „Vairo“ Bendrovės leidinys. Kaina 2 lit.

J. Marcinkevičius, SUKAUSTYTI LATRAI, romanas I t„ 
„Sakalo“ B-vės leidinys, Kaunas, 1931" m., kaina 3 lit.

Paukštelis Juozas, UŽGROBTO J ŽEMĖJ, 5 veiksmų dra
ma. Kaunas, 1931 m.v „Žinijos“ B-vės, Lnys, kaina 3,5 lt

ŽIDINYS. Iteratūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo 
gyvenimo mėnesinis žurnalas, 1931 m. liepos m., Nr. 7.

TIESOS KELIAS, Religijos bei doros mokslo ir visuomenės 
gyvenimo laikraštis. 1931 m., 7—8 Nr,
——-LIETUVQSJMOKYKLA. Tautos ugdymo laikraštis. Nr. 7—8.

• ■ --------------— ______ . ■ ________ ■ ■ . • »

1931 m.
KOSMOS. Gamtos ir šalimų mokslų iliustruotas mėnraštis 

su populiaru skyrium „Gamtos Draugas.“.. XII metai, 4—6 Nr. 
1931 m. Pavestas Vytauto Didžiojo Universiteto Rektoriaus 
Prof. Vinco Čepinskio 60 m. amžiaus sukaktuvėms paminėt, 
l oji dalis.

SOTER, Religijos mokslo laikraštis, Redaguoja prof. dr.
- P. Malakauskis, VIII. 1931 m. - . ■. . _ r .

T u r i n yjį: Redakcijos žodis — 3 ; Doc. M. Morkėlis, Ana- 
lytinis ir sintetinis katekizmo mokymo metodas — 5—I Lp.; Doc 
Dr. Ign. Cesaitis, Charakterio šv. Tomo Akviniečio doktrina ’— 

.12—-23 p.; Doc. Pr. Venckus, Stebuklas, išklausymas maldos ir 
gamtos dėsniai — 2.4- 33 p.: Dr. P. Malakauskis, Bažnytinė cen
zūra ir draudžiamosios knygos — 34—60 p.; Doc. Pr. Penkauskas. 
Pirmas Kryžiaus karas — 60—78 p.;

1 Bibliografija: 1) Šv. Augustino 1500 m. jubiliejaus 
literatūros apžvalga (doc. Ign. Česaitis) — 79—87 p.; 2) Šv. Raš
tas— 87—88 p.; 3) Apologetika (Dr. Pr. Venckus) — 88—90 p.;

. 4) Moralinė teologija (doc. dr Ign. Česaitis) — 90—96 p.; Dog
matinė teologija (doc. Dr Pr. Venckus) — 96—97 p.; Pastoralinė 
teologija (doc. Dr. Ign. Česaitis) — 97—100 p.; 7) Bažnytinės 
teisės (Dr. P. Malakauskis) — 101—103 p.; 8) Patrologija (doc.
M. Morkėlis) — 103p. ;9) Asketika (doc. J. Meškauskas) — 104 p.;
10) Orientalia cbristiana — 104—107 p.; Teol-Filosofijos Fa 
kulteto leidiniai — 107—108 p.; Redakcijai atsiųstos knygos —

Kr otri k a: J. Mausbach (doc. Dr Ign. ČesmtisĖ" 409-^-
112 p.; J .i Biederlačh (Dr. P. Malakauskis) — 112 p _
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Malonūs „N.V.“ skaitytojai ir platintojai!
x . ■ ■. ' ■~ ■— ---------------------------------- ------------------------—£—:—_• - —:_

Atostogos su „savo“ džiaugsmais jau praėjo. Atėjo laikas • 
rimto ir sąžiningo darbo „Naujosios Vaidilutės“ administraci
ja prašo visus gerb, skaitytojus ir platintojus atkreipti į Šį trum- į 
pą laiškutį malonų dėmesį.

Visiems užsisakiusiems „N. V.“ tik 1-am pusm. žurnalo 
daugiau nebesiiintinėsime, kol gausime reikiamų žinių. Prašo
me todėl paskubėti sutvarkyt šį reikalą.

Administracija tikisi, kad visi-pusmetiniai „N. V.“ skaity
tojai būtinai pasidarys metiniais prenumeratoriais.

■T
5 5-

Visas senąsias platintojas prašome kaip galint greičiau 
^atsilyginti I-jo pusm. ir senesnes skolas. Naująsias platintojas \ 

maloniai sveikiname ir prašome pranešti administracijai savo 
adresus ir visad palaikyti su ad-ja tamprius ir nuoširdžius i 
santykius. „Naujosios Vaidilutės“

Adniinis/racija.

„Naujajai Vaidilutei“ aukavo:
J. E. Panevėžio Vyskupas Paltarokas 150 lit.

i

Kun. J. Ruškys . . 
Kun. J. Norvilą . . 
Kum A. Lipnickas . 
Kun. J. Paliukas . . 
Kun. A. Kripaitis . . 
Dr. Rapačkas . . . 
Kun. A. Paurys . . ... 
r

Kun Strumila ...... 
Kun. Asmenayičius . 
P-nia Sondeekienė . 
Kaišedorių klebonas 
Kleb. Mileika . . . 
Kun. Rimša . . . . 
Kun. Šakenis . .

. . 20 lit.
. . 10 lit.
. . 20 lit.
. . 10 lit.
. . 10 lit. 
. . 5 lit.
. . 5 lit.
. . 5 lit.
. . 10 lit.
. . 5 lit,

. . . . ... . . 10 lit. 

. . . . . , . . 25 lit.

. . . . . . . . 10 lit.

. . . . . . . . 200 lit.
Už aukas širdingai dėkojame.

i ; ..Naujosios Vaidilutės“~ 
Redakcija ir Administfacija.

b - .
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Juo anksčiau, tuo geriau.
4 • ' ’*r nA**J*/k,*A’*A ,t . . • , ,

* ****__

— Vienuolikti metaŲkai „NAUJOJI VAIDILUTĖ“ varo didelį 
tautų žiedų — jaunimo -auklėjimo» darbą. Ji visados sekė gyvuo
sius lietuvė moters reikalus, budėjo didžiųjų idealų sargyboje.

Ji spietė ir spiečia apie save visas lietuves literates, meni 
ninkes ir visuomnininkes ir atsiliepia visais aktualiais klausimais.

> • X - ■

„NAMŲ ŽIDINYS“ per trumpą laiką jau suspėjo duoti nau-
* . ... • —; ■ • 

dingų, praktiškų ir gyvenime būtinai reikalingų žinių.
Ir toliau bus nagrinėjami svarbūs klausimai, keliamas mo

ters susipratimas, skiepijama jaunose sielose amžinųjų dalykų 
pamėgimas.

■ • . . „NAUJĄJĄ VAIDILUTĘ“ turėtų skaityti jaunuolės esančios 
‘ ‘ ’ t- . ,

mokyklos suole ir akademiniame gyvenime ir einančios plačiuoju 
vieškeliu , U • .

C •' ' ■ *■’..> . ---------- ----------- ,

Ja taip pat privalėtų susidomėti visi pedagogai, kunigai, 
tėvai ir visi, kuriems rupi tautos ateitis.

Pradedame antrąjį pusmetį 1931 metų. Greit prabėgs šis 
/■ • . • 

pušmetis ir ateis 1932 metai. . '
Laikas būtų jau dabar pagalvoti platintojams, kaip kuo 

didesnį „N. V.“ egzempliorių skaičių išplatinti. ■ —~ .
Nepraleiskime progų savo žurnalui platinti!
Taip pat dar nevėlu atnaujinti 1931 m. II-ji) pusmečio pre

numeratą. Tik skubėkim! Raina visuomet ta pati:
nemoksleiviams metams 10 litų.

. pusmečiui 5 lit.
moksleiviams metams 5 lit * • . . . ...

1 pusmečiui 3 lit.
, „NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“ Redakcijos ir Administracijos 

adresas: Kaunas, Laisvės Al. 3. -

1 —■* . ► ■ ■ • , ’

Redaguoja J. Jaiulytė. , ~ Karo cencūros leista.
■ ’ . . . * ■ ■ ■ r
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