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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

3 Nn 1932 metų Kovo mėn. XII m.

Augustaitytė-Vaičiūnienė
Atsiskubino

Ar jis mylėdamas tikrai,
Ar tik skaistaus to josios rubino
Dar taip anksti rasotais pagiriais,
Kaip geras gandas, atsiskubino. . *

Kvepėjime jos aistringam
Dryksojo juodos kasos verpetu, 
Kai jis po klėties aukštu langeliu 
Sustojo savo žirgeliu sartu.

Nepyk, brangioji, — juk žinai, 
Kad visą dangų aš čia sušaukiau, 
Kad tau anytosbąltuose dvaruos 
Supinti būt savo juodas kasas jaukiau.

Bet jis ne meilės, ne širdies, 
Tik jos akių tamsaus to rubino 
Dar taip anksti rasotais pagiriais 
Sartais savo žirgeliais atsiskubino ..
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— J. Drungaitė
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Marių ugnis

Juodieji perlai — marių ugnis
...  ... .........Alkaną žvilgsnį kaitina

Pro šnabždantį šydą baltojo šilko, 
Kaip plieno angis susiraitę. .
Tiktai lyg perlūdė gilaus vandenyno, 
Kai žvilgantį turtą į kamolius veją, 
Širdis skąidriaspalvių aistrų jau nežino. 
Vienos, amžinosios aistros užvaldyta 
Gilyn vis nugrimsta.
Perlūdėj nuskendusio j perlas užgimsta 
Perlūdės turtai karalius padabina — 
Širdis, amžinosios šviesos užkerėta, 
Žibėdama gesta, kaip lempa iš lėto. 
Kaip tirpstanti žvakė, 
Į karštąjį vašką dagtis kad apvirto, 
Užgesta suglebus nežemišką turtą, , 
Kad vėl, kaip žvaigždė anapus vandenyne 
Amžių angoje žėrėtų. 

«

Myk. Linkevičius
Virš spindinčių viršūnių

t 
‘ T ■ ’

Virš spindinčių viršūnių supas skliautai, 
plasnoja liepsnos, kyla dieviška Hosanna. 
Nurimk, jauna krūtine, nuodėme apkaustyta - — 
tenai ir tau paskirtas židinys rusena.

Liūdna dalia. Ir ta trobelė.
Ir tas sukrypusis langiukas. ?
Ir kaip, pažvelk, mergytės tos skruostai išbalę, 
aplink lūpyčių toks nedidelis ratukas ...

’O

O, ašarų pakalnė, ašarų pakalnė!
Žmogau, tu plasdeni tiktai drugelis, ne, 

tu šliauži kirminas žeme.
mažytis kirminėlis. Taip. O gal ne ..
O, ne! — tu virpini skliautus gyvenimo giesme!

. . . Bučiuoju erškėtį, deduos į širdį žodį šventą, 
O žodi, tapęs kūnu -— —- ~—
Ir plasda rausvos vėliavos virš horizontų, 
virš spindinčių viršūnių
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—- J. Driingaitė

Mėlynųjų ežerų krašte
Yra mėlynų ežerų kraštas, kur gyvenimas, amžina idilė. 

Ten rugiapjūtėj lt bežaliuoja prinokusių javų rėžiuose sidabriniai 
pjautuvų žaibai, o rudenį menkai apšviestuose klojimuose aidi 
monotoniška spragilų daina. Moterys ten iš vištų ir daržovių, 
iš uogų ir grybų išrenka tiek pinigo, kiek tik joms reikia. Bet 
užtai vyrai tylūs, lėti svajotojai.

Laukai, tie smiltėti kalvų ir kauburių plotai, pasipuošę ši
lais, nepajėgia žmogaus triūso tinkamai apmokėti. Vieton ru
gių gimdo smilgas, o vasarojaus sėklą iškeičia voisilkomis ir kū
kaliais. Todėl mėlynų ežerų krašto gyventojas labiau mėgsta 
laivelį, linguojantį nerštinčios upės ar ežero pakrašty. Malo
niau jam su šratais ir pakulomis tykoti krūmuose ulduojantį te
tirviną, laputę ar zuikį, sėlinantį į kopūstų daržą, negu rausti 
bergždžią dirvą. Maloniau, nes argi ne toks pat tykojimas yra 
vaikščioti paskui žvirgžde švilpiantį noragą dirvoj, kuri pilna 
ūpo ir užgaidų, kaip audros debesys^ nes nuo menkiausio debe
sų krustelėjimo pareina jos derlius,

Menkas derlius, menka medžiotojo ir žvejo laimė atbukina 
mėlynų ežerų gyventojo iniciatyvą. Visų jo pastangų finalas — 
skurdas, ir jis nuleidžia rankas. Daug dirbsi ar maža, vistiek 
tegalėsi, nei daugiau nei mažiau, tik numalšinti alkį ir sermėgą 
susilopyfi.

Bet žmogui įgimta ką nors veikti, ir mėlynų ežerų krašto 
gyventojas nerimsta. Nepavyko jam susidraugauti su nedėkinga 
dirva, nenudžiugino jo žvejo ir medžiotojo skurdus amatas, ir 
jis, nustojęs vilties nusitverti ko nors realaus, pakabo ere. Jis 
pradeda gyventi galimybėmis, jis svajoja. Išsipildys ar neišsi
pildys, tos jo svajonės? Gal būt, prasidės emigracija į anuos pa
sakose užburtus kraštus, gal būt, ims vesti gelžkelį, gal įsteigs 
kokį fabriką — stiklo, anuose smiltynuose ar kalkių akmenuo
tuose laukuose. Jis laukia ir svajoja... Laiko marios žudo/ jo 
dvasią ilgėsiu. Pabunda pavasaris ir, saulei žarstant ežerų tvis
kančias bangas, plėšant ir daužant sukaustytų upelių vagas, tas 

- ilgesys spontaniškai išsiveržia dainos liepsnomis. Ateina ruduo, 
kulti-buvo ar nebuvo ko, bulvės nukastos, daržai nuvalyti ir gas- 
padinės verda prėskinį. Tyliai sruvena prieždoje po» trikoju 
liepsna, ir už mažo langelio capsi šiaudinio stogo sula — ru

* dens lietus. Toli paliko šilai ir gojai, užgeso mėlynosios erdvės,
'? -
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užgeso ir daina, bet vaizduotė laki, jausmas gyvas, verda gys
lose kraujas, neramiai tvaksi žiemos miego pabūgusi širdis, ir min
tys karstosi praeities kolonomis, gaudo pavasario' skeveldras iudens 
melancholijos tvane. Tada gimsta būtos ir nebūtos istorijos. 
Širdis ir protas minta fantastingomis pasakomis ir gyvenimas 
darosi kaip pasaka. Ir atsitinka ten, kaip pasakoj, kaip pada
vimuose.

* I. ■ ■
Jurgis girdėjo, kaip už seklyčios durų piršlys erzina pa

merges, kaip visą dieną vargę muzikantai vis dar tebevedžioja 
išklerusį šmičių ir negalėjo priprasti prie nykios tylos, seklyčio
je. Jis klūpojo veidą paslėpęs delnuose ir nors buvo tikras, kad 
naminio alaus likučiai seniai išgaravo iš galvos, pastaroji buvo 
vistiek nepaprastai sunki. Baisus, niekad nepatirtas nuovargis 
sukaustė jo sąnarius ir nė iš vietos — kaip statula sugniužusi 
po kryžiumi.

Jis girdi, Julė perėjo kelis syk nekantriai per seklyčią, ji 
mėgina minkštą vestuvių patalą, paskum atsisėda. Vis jaučia, 
ji atsisėdo prieš veidrodį, prieš tą didelį veidrodį, kurį jai teta 
parsiųsdino iš Rygos vestuvių dovanoms.

Iš tikro, Julė gėrėjosi veidrodyje savimi ir pyko.
— Davatka, — murmėjo jinai, trankiai darinėdama susta

tytas prieš veidrodį kvepalų bonkutes ir dėžutes.
— Ir aš tikiu į Dievą, bet niekad taip ilgai nesmufksau po

teriaudama. Dabar gi, vestuvių naktį. — Ji sviedė ant staliuko 
sunkų aukso apirankį.

Jurgis krūptelėjo. Jis sukaupęs visas jėgas atsitiesė ir! pa
žvelgė jaunosios pusėn. Ji kaip.rūstybės žvaigždė žiūrėjo į veid
rodį. Šalta ir išdidi, kaip statula. Skaudus šaltis ir neapykanta 
supurtė jo visą kūną. Jis prisiminė kūčių dieną. Didelė rėčka 
pilna vandens. Joje nardo aukso karosai, o šalia sėdi Julė. Žvil
gančiu peiliu skuta gyvas žuvis ir skrodžia, ir juokiasi, kai tos 
merdėdamos spurda. Ji keikiasi. Rankos kruvinos.

-— Julyte, leistum pirma joms numirti, — neiškentė tada • 
nepasakęs.

-— Kokie jūs visi juokingi, — pyktelėjo ji, nuskustas ka
rosas išslydo iš jos rankų ir pliumptelėjo rėčkon, ji sukeikė.

Jurgis neišlaikė, jis greit nusigrįžo ir, net reikalo nepasa
kęs, išėjo.

— Boba, — pasivijo jį piktas Julės paniekinimas.
— Tegu ir taip, — nesipriešino Jurgis ir išėjo iš kiemo. 

Ėjo sodžiaus galan. Prie šulinio stovėjo skaisčiu skepetuku su
sirišusi mergaitė. Tai Anelė, ach, ta Anelė!

— Gal jūsų važiuos kas miestan? — paklausė pasveikinęs
— Jau grįžo, o ko norėjai? — atklausė savo keliu mer

gaitė.
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•— Mamai reikia mielių, pyragai nesikelia... Buvau pas 
Vidus, bet ten moterys tokios piktos. Ta Julė, jis pagelbėjo 
ištraukti kibirą, v

— Mielių bus ir nevažiavus.
Į šulinio dugną krito lašai ir nulūžę nuo kibiro ledukai 

Sidabro muzika kilo aukštyn, kaip iš užburtos angos. Anelė 
leido gilyn į tamsų vandenį kitą kibirą. Jurgis žiūrėjot į jos 
rausvas rankas, į kasas, smūksančias iš po skepetuko per pečius 
į priekį. Kažkoks širdingas jaukumas dvelkė nuo tos motei s. 
Jurgis pasilenkė prie jos. -a

— Aneliut, mėsėdas trumpas... — pradėjo neva juokom.
Ji nusijuokė, kaip tas sidabras, ir, nutvėrusi kibirus, tarė:
— Eikš, duosiu mielių.
— IŠ kur taip greit;— nustebo motina jam parėjus. . 

Ar nuo Vidų?
— Ne, Anelė davė.
— Anelė, — motina apsiniaukė
Paskum liepė vesti Anelę. Jis nenorėjo. Anelė, kaip jis 

paliks Anelę. Kova nusitęsė ištisus metus. Pagaliau tėvai griež
tai nareikalavo. Jis — ne. Motina susirgo, gydytojo, kunigo. 
Būtų mirusi, tik jis nusileido. Vestuvės. Tėvai džiaugiasi: du 
gyvenimai į vieną — tikras dvaras. Pagyvens vaikeliai, papo- 
navos. Julė irgi, rodos, patenkinta. Tik jis, jis vienas, pa
smerktas. Sukando dantis. Jis vienas... bet čia kažkas užkliu
vo. O ji, Anelė, argi ji nieko? Kodėl neatėjo pašokti, juk kvie
tė.,. Lyg būtų kas dar sunkesnį akmenį užritinęs — prabilo są
žinė. O, kad ne ana naktis šventadienio gojuose, rasit būtų vis
kas lengviau pakelti. Dabargi prieš jį suminta, suteršta jau
nystė, mylimo žmogaus, brangaus žmogaus jaunystė. Jis paliko 
ją kaip? išdavikas, paliko1 ją paniekintą, apšmeižtą... O, koks 
jis kvailas, koks kvailas... Pašoko, įsimovė žipono rankoves. 
Kur ji dabar, kas bus dabar su ja? Valandėlę stovėjo sekly
čios vidury, kaip pakvaišęs. Paskum žengė durų link.

---- Jurgi, kur tu dabar? — sustabdė jį nustebusi jaunoji 
jau iš po duknų.

■— Aš... —„ sumišo jaunasis, — man bloga, — pridėjo, jau t
už durų.

Julė trūktelėjo pečiais ir įsikniso į pagalvių krūsnį.
— Nusilakė, —- burbtelėjo.
Ant sprisko, ant tvorų, visame, langų žiburiais nušvies

tame kieme gulėjo minkštutis, tik ką iškritęs sniegas. Iš tam
sių laukų pūtė speigą pranašaująs lytys. Vėsa pagavo išėjusį, 
jis stabtelėjo. Pabraukė ranka per kaktą, kaip žmogus, kuris 
nori įsitikinti, ar nesapnuoja. Ne, taip negali būti, negali. Jis 
nemyli Julės, nemylėjo. Prieš altorių jis melavo. Jis paliks ją.
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jis išeis, jis kitaip nori... — „Per vėlu“, — dunksnojo tamsus vė
jas, — „pervėlu“. Ant rankų pančiai, ant kojų pančiai... Gal
va dega, krūtinėje pragaras, — nematyt, negirdėt, nieko nesu- 
prast. J urgis nužengė nuo spriško, eina per kiemų, išeina į tam
sų, platų lauką, tolyn, tolyn į tamsią naktį, j nebūtį... Kur? Ar 
ne vis tiek? Tik nesugrįšt niekuomet...

II.
Grįčioje tamsu ir tylu, tik už krosnies čirškia svirplys ir 

sena įnamė barškina rąžančių. Anelė uždegė žiburį. „Gult“, 
pamanė ir pati skaudžiai nusijuokė. Jau tiek naktų nemigusi 
argi galės ir šią naktį miegoti. Šią paskutinę baisią naktį. Ap
sigaubė kailinukais ir, paėmusi žiburį, išėjo. Pro praviras prie
angio duris skverbėsi speigas ir mirštančios) gulbės riksmas — 
klerneto garsai. Priėjo prie durų. Vidų kieme kažkas liejasi, 
baisiai, pašėlusiai — riejasi vestuvių muzika. Uždarė ir už
braukė duris.

Nuėjo savo miegamojon kamarėlėm Apsidairė — kaip 
grabe. Atsisėdo ant lovos ir karštą veidą paslėpė į pagalvį.

O Švenčiausioji, — sudejavo, ir ašaros, kaip ugnis, iš
siveržė, — Kodėl, o Viešpatie, kodėl? — degė jos širdy klau
simas. >

— Ne tu pirmoji, ne tu paskutinioji, — prabyla tyloje 
balsas.

k

Anelė- krūptelėjo. Ach, tai Jonutė, brangi mylima Jonutė. 
o kad ji žinotų, kiek Anelė kenčia!

Mergaitė pašoko ir iš stalčiuko išsiėmė dėžutę. Susiieško
jo Jonutės atvaizdą ir įsmeigė į jį ašarotas akis. Jaunos stu
dentės lūpos šypsojo į ją seseriška meile, o akys, tos gilios, 
tamsios akys, rodos, matė jos sielos gelmes.

— Tik kad taip sunku, Jonut, taip sunku, — varto ji at
vaizdą.

—- Neminėk jo, venk, — kalba jai studentė. — Išsižadėk 
jo pati prieš save ir nurimsi, galėsi gyventi.

Bet ji, įsikibusi į; studentės ranką, liūdnai tekartoja:
— Negaliu, Jonut, negaliu! ,
Mergaitė vis žiūri į nebylą atvaizdą. ~
—- Kad tu žinotum. Jonut, kad tu žinotum mano visą ne

laimę, — plasda jos širdis.
Iš kraupių šešėlių išsineria vasaros naktų peizažai: dunkso 

aukštose pakrantėse liepynai, ir bangos supasi žemai .— čiučia- 
čiučia. Kvepia liepų žiedai — medus ir vynas. Plūsta svaigu- 
lim bangos, linksta yešli_žolė. Paskum tyla. Viskas sustingsta, 
lyg miegančios karalaitės pily,įtamsiaskrištolinio marmuro 
statulas. Ir taip ligi aušros, ligi kruvinai patekančios aušros, Ry- 

"to atdusys nupūtė nuo veido svaigulio šydą. Juoduf grįžta blai-
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vaus ežero pakrantėmis. Ji susirūpinusi, o jis, jis žada... Bet 
paskum... O, kodėl ji nepapašakojo Jonutei viso savo; vargo. Ji 
beviltiškai sunėrė rankas. Dabar viskas baigta. Jonutė išva
žiavo. o Jurgis vedė. Liko ji viena gėdos ir skausmo naštą 
vilkti. Viskas baigta. Suspaudė rankomis sopančią galvą.

—■ Kas bus, o Dieve, kas dabar bus?
Ašaros karčios, ašaros karštos krinta, ašaros, kaip ugnis. 

Kad jis būtų miręs, tai ir iš kapo prisikeltų dėl tų ašarų, dėl 
tų vienų. Bet jis ten linksmas, o ten vestuvės, ten Julė...

— Jurgi, o Dieve mano, Jurgi! — veržiasi iš jos lūpų ne
numaldomas skundas.

Prieangy kažkas braižosi — tai pakirdusi iš savo poterių 
įnamė nebesusigraibo. Staiga kamaraitės durys atplyšta su vi
somis klingėmis. Juodose sienų žiotyse, kaip vėjų vėtytas ir 
sudraskytas medis stovi jis, stoyi prieš nustebusią mergaitę jos 

> vienintelis.
— Eikš, — ištiesė jis ranką.
Mergaitė žengė žingsnį į priekį ir pastiro. Dievaži, tai ne 

Jurgis! Tai kažkas baisaus: iš sutaršytų plaukų per iškreiptą 
veidą žliaukia vanduo, pirštai konvulsingai išskėsti ir akys... O, 
tos akys — mergaitė, siaubo pagauta, užsidengė veidą delnais. 
Prieš ją stovėjo baisi šmėkla, Jurgio šmėkla

— Su ana lig mirties, su tavim amžinai. Eikš, ~ kalba 
jis kapų balsu ir tiesia į ją konvulsingai išskiestus . pirštus.

Mergaitė nė žodžio, tik luoštelėjo ir krito, žemėn be są
monės.

III.
Išaušo rytas. Rytas be proto. Jaunojif iš patalų balta, su- 

sisupsčiusi išbėgo pasitikti. Nuoi ežero ligi seklyčios kopia vilks
tinė su baisia našta. Per kiemą vyrai neša lavoną. Išsigandę 
aušros spinduliai lūžta varvančio vandens krištole, vaivorykštėm 
suskyla ledų ir šarmos priveltuose plaukuose.

— prigėrė! Ten amžinai atvira praraja, vis tebegyva sro
vė... Pro tą langą ir net ligi kito krašto...' Iškirtame ledus... 
Jaunasis prigėrė, — dalinasi gūdžią naujieną vestuvininkai. Ir 
plinta baisi žinia nuo žmogaus iki žmogaus, nuo kaimyno iki 
kaimyno. Prigėrė...

Tik nieks neklausia kodėl, nieks. Visiem aišku. Ten, kai
mo gale, kalba sena įnamė apstojusioms ją moterims:

— Radau ją parkritusią be sąmonės. Atsipeikėjusi ėmė 
kliedėti ir dabar tebetokia, — tik Anelei vistiek. Ji girdi, kaž
kur su ilgėsiu ošia siūhuodamos liepos, ramiai linguoja ežero 
bangos, liejasi skaidrios džiaugsmo vilnys, ten jis, ten jos lai
mė... 0 čia baimė; kančia ir šmėklos. Ji nusikankinusi susi
gūžia kokiam nuošaly ir tuno, kaip sužeistas žvėriukas. Ji nieko
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nejaučia, nieko negalvoja. Ją apsupo naktis, amžina dvasios 
naktis.

Iš kaimo iškeliauja laidotuvių vilkstinė, ir žmonės meldžia
si už Jurgio vėlę. Tik ar ne vistiek Anelei?

— Atsimeni Jurgį, — klausia ją apstojusios moterys._
— Jį šiąnakt mačiau, baisus, — atsako pasibaisėdama 

Anelė.
— Jis nusiskandino, jį lydim į kapus, —- tęsia pasikalbė

jimą moterys.
Anelė šypso, paskum nusigrįžta nuo kalbančiųjų ir pa

skęsta savyje.
— Kas dabar bus, o Dieve, kas daban bus — kalba pu

siau sąmoningai pati sau.
Moterys dar neramina. Ji traukiasi, ji stumia jas, paga

liau netenka kantrybės ir išveja visas iš kiemo, ------- ——-----
Susimaišė vargšelė dėl skausmo, — įkalba pakiemiais, 

prie šulinių, — neišlaikė širdis.
Susimaišė, -- kartoja visi, ir niekas neklausia kodėl. 

Visi matė, visi girdėjo —- vakar bažnyčioje laimingą porą. — 
Jurgis ir Julė visom žvakėm žėrint prisiekė amžiną meilę. Vi
si apžiūrėjo Anelės kamarėlę, ten tikrai būta dvasių, būta vai
duoklio, būta skenduolio. Pasakoja vieni kitiem, kaip iš amži
nai atviros prarajos ežere, maurais ir dumblu aptekusi kyla gal
va, paskum už ledo briaunos kabinasi merdintieji pirštai, susti
rusios numirėlio kojos atsiremia į minkštą, ką tik iškritusį snie
gą ir tyliais vėjo žingsniais liuoksi kapų žmogysta sodžiaus link. 
Ji tylutėliai pereina per sienas ir atsistoja prieš išsigandusią 
mergaitę. Kas išlaikys tokią baimę? Susimaišė.

Ateis, atpukšnos pavasaris. Julė vėl sulauks turtingų pirš
lių. Tik negirdės pabodusios stichijos aidų Anelė. Lankomis 
ir skaidrių ežerų pakrantėmis ji valkios savo pamišiusį skaus
mą. Žiedais apipiltoje žemėje ji, kaip piktųjų dvasių apžavėta 
pä^akos mergaitė, stovės kančios, meilės ir skriaudos pamink
lu Nes ten gyvena, kaip pasakoj, ir myli kaip pasakoj, tam 
mėlynų ežerų krašte.

4

10



Q

K. Grigaitytė.

Trys geltonos rožės
Juk tai ta pati moteris štai ši juoda tiuliaus rūbais; ir trys 

geltonos rožės ant peties. Taip. Jai pritinka šis papuošalas. 
O plaukai, antakiai jie toki pat juodai blizganti, kaip manieji. 
Ji atrodo nedaugiau dvidešimts trijų metų; jei taip, tai ji tik 
truputį jaunesnė už mane. Pagaliau įsitikinau, nes ta pati bal
to marmuro ranka, šie lankstūs su blizgančiais smailais nepa- 

- ------pr-astai ilgais nagais pirštai, kuriuos mačiau autobuse, kada ji 
sėdėjo priešais mane. Aš pastebėjau, pro jos odinės pirštinės 
galą buvo išlindęs smailas nagas tada, kai ištiesė ranką konduk
toriui. Man buvo keista ir juokinga, o, ji be abejo, grožėjosi. 
Tik jai buvo truputį nepatogu, kad tai matyt pro pirštinę. Gal 
būt dėl to ji nusimovė abi pirštines, dar visai naujas, bet prairu
siais galais. Kažin kodėl man buvo malonu žiūrėti į ją, į pir
mą kart matomą moterį taip gedulingai jauną. Matyt ji mėgo 
juodą spalvą, ir jai toji spalva tiko. Tiko ir jos akims. Juo
dos didelės ir atviros akys, tiesa, kiek liūdnokos, bet nemirtinga 
lūpų šypsena tirpino visus liūdesio šešėlius.

Štai dabar jos ranka ant Rimvydo peties, ir geltonos ro
žės taip negailestingai prispaustos prie jo krūtinės. Abu jie val
so sūkury, jie nemato manęs, bendrai, jie nieko nemato, tik vie
nas kitą. O vis dėlto baigsis šokis, ir Rimvydas pamatys, kad 
aš esu. Atėjau su tėvu ir broliu kapitonu. Moterys seka aki
mis mano brolį, ir tai yra ne naujiena, jis juk turi pasisekimą 
tarpe jų. Neviena gal man pavydi, nes jis visai nepanašus į 
mane. Pašokęs bučiuoja man ranką ne tiek iš pagarbos, kiek 
iš įpratimo. Bendrai, nežinau ar jis dar moka gerbti moteris. 
O vis dėlto jis yra nekartą apverktas, mano mylimas brolis. 
Pro Rimvydo petį dvi juodos akys žvelgia į mano brolį. Akys 
be klastos, laisvos, bet sykiu godžios.. Argi joms nepakanka Rim
vydo? Tiesa, Rimvydas mažiau (patraukiantis. Jis netoks 
aukštas, petingas, be blizgančių $agų if žvaigždėtų antpečių. 
Juodas smokingas jam puikiai tinka. Bet labiausia tikiu ma
no ašarų dėmės ant juodo šilko atlapų. O gražute juodake! 
nekreipk akių nuo Rimvydo, jis dar tebėra žmogus. O brolis... 
ach,. Dieve, atleisk jam, — jis perdaug pažįsta gyvenimą. Bet 
kas tai? Aš klystu. Juodos akys seka mane. Kodėl? nejau 
ir ji ^pastebėjo, kad mes esame nuostabiai panašios. Nejau ir 
ją kas nors paklausė, ar aš jos sesuo. Mano draugė sako no-
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z rėjusi užkalbinti ją vietoj manęs, tada kai ji įėjoi salėn stTRim-
■ vydu. Bet greičiausia dėl to, kad ji buvo įsitikinusi, jog aš.

kaip paprastai, ateisiu su juo.
Kaip gaila, kad aš čia atėjau. Anksčiau ar vėliau susitiks 

mudviejų akys. Jis-man nusilenks, ir abiem bus_ taip nejauku. 
Bet jis mane greit pamirš, nes jo partnerė maloni ir graži. O 
aš? aš negaliu būti Čia ilgiau. Štai blizga būrys brolio draugų. 
Aš, be abejo, pakliūsiu jų sūkuriu. Jie mėgsta šampaną ir juo
ką, o aš šiandien juoktis negaliu. O jei taip, tai kam ta pilnu
tėlė salė margos minios? Kodėl nepalikti jos, kol Rimvydas 
manęs dar nepastebėjo. Niekam neprasitarsiu, tik pasakysiu 
tėvui, kad galvą sopa. Tėvas ir be to juk nelauktų baliaus ga
lo. Jam svarbu būti dėl manęs, nes brolis mėgsta ne tik šam- 

: — paną. ~ ~ ~ ~ ~~ --------
II.

Šiandien užėjau pas Rimvydą. Užėjau be mažiausio rei
kalo, daug kartų juk esu ten buvus. Vistiek ar čia didelis ar 
mažas nusikaltimas žiūrint žmonių akimis, aš tai darydama ne
sislepiu. O to® žydrios sienos geriausios liudininkės, jei jos ga
li girdėti ir matyti. Aš nedrįsčiau pakelti akių net į jas, jei 
tos akys būtų kada nors purvina aistra sudrumstos. Aš atei
dama atnešdavau gėlių, o vieną kartą pakabinau ties jo lova 
mažutį sidabro krytelę. To dar trūko mūsų laimės pily.

Tarnaitė mane gerai pažįsta. Ji žino, jog aš užeinu kam
barin vistiek ar jis yra ar ne. Atidarė durisf sakydama, kad po
nas neseniai išėjęs. Įeinu. Kambarys kvepia dūmais; Buvo 
kažkas svetimas, Rimvydas juk nerūko. Ir taip nevietoj guli 
papirosų dėžutė — ant sofos Pavarčiau —- ji tuščia. Rūkyta 
„Femina“ ir gal būt Feminos? Bet ne, kodėl aš taip skubu 
įtarti. Juk ir vyrai rūko tuos pačius papirosus. O tai kas? 
Juoda odinė pirštinaitė Ir tas pats „koti“-kvapas dvelkia nuo 
jos, kuris dvelkė autobuse. MaunU ją sau ant rankas. Pui
kiai tinka, tik nagai neįstengia išlįsti, gal dėl to, kad jie daug 
trumpesni, o gal kad pirštų galai dar visai naujai užsiūti. Kam
bary dūmai vis tirštėja. Vos spinkso pati didžiulė lempa palu
bėj. Pilkos sienos susiliejo su mano minčių pilkumu. Tik dvi 
juodos akys tviska kaip brangakmeniai, ir visas kambarys svy
ruoja kaip katastrofai paruoštas autobusas, tai vėl kaip valso 
įsiūbuota girta salė su geltonų rožių aromatu. Išėjau viską pa
likusi savo vietoje. Tik pirštinaitę gražiai įpakavusi pasiunčiau 
savininkei su pilnu siuntėjos adresu.

■ TIL

I Jau visas mėnuo kaip mes su Rimvydu nesimatėm. Aš
| stengiuosi nieko apie jį nežinoti. Kuo daugiausia apkroviau
I *■ * * •
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save darbu, aišku, neproduktingu, bet tik todėl, kad galėčiau 
apsiginti nuo juodų minčių, o dar labiau nuo juodos moters, 
kuri persekioja mane kiekviename žingsnyje. Kaž kodėl ji sto
vi man vis prieš akis. Tamsoje jai besivaidenant įžiebiu žibu 
rį, kad ir vidurnakty, o dieną kiekvienas panašus-siluetas suke
lia lengvą šiurpą, kurs nusmelkia lig pat širdies. Juk ji mano 
priešas, ji pasalų vagis, pavogus manoį laimę. Aš turiu sukurti 
neapykantos laužą ir sudeginti ją kaip raganą., Bet ar nebū
tų ji kartais kaip Žana Dark? Keista. Ir neapykanta blanks
ta juodų akių pavėsyje.

- Šiandien gavau laišką. Ant voko visai nepažįstama dre
bančios rankos rašysena. Skaitau.

„Drauguže mano,
—-----------Tada, kai gavau mažutį siuntinėlį su jūsų adresu, man bu-

vo aišku. Tik dar nežinojau, kad tas adresas bus man taip rei
kalingas. Šiandien aš laukiu mirties expreso. Pirm negu jis 

pasieks paskutinę stotį, jūs turite gauti šį mano laišką. Atrišus savo 
sąžinės ryšulėlį, radau vieną nusikaltimą, kuris tiesioginiai pra
šos Tamstos atleidimo Tai vienas vienintelis reikšmingas Rim
vydo pabučiavimas į ranką, kuriam aš pati daviau progą, prie 
pirmo pasiūlymo užeidama į jo kambarį. Jis tai padarė man 
atsidėkodamas. O aš tyčia palikau pirštinaitę, kad dar būtų 
progos mums pasimatyti. Aš myliu jį. O jis? Mano laimei pri
klauso tik viena yda, tik trumpas pasikartojantis nutolimas 
nuo Tamstos, kuris retkarčiais pamargina jūsų giedrias dienas. 
Bet aš tokia silpna ir be valios, jog nestengiu atstumti ir nuo 
svetimo stalo nukritusių trupinių. Mirtis pasotina visokeriopą 
alkį. Aš jos laukiu; nors ji ir be to neišvengiama. Tik pora 
valandų paliko lig operacijos, dėl kurios dreba gydytojų, rankos, 
o vist ik ji būtina. Atleiskite! Atleiskite ir būkite laiminga“.

Pavasaris įšildė sustyrėsią žemę o alyvos sultingais pumpu
rais stiebiasi į saulę. Jos nuojauta buvo teisinga. Mes abu su 
Rimvydu stovime prie kapo, ji mirė ir liko pamiršta kaip dau
gelis, kaip visi. »Dingo mažutis bereikšmis iš milijoninių ma
sių padarėlis, nukrito kaip vandens lašas į amžinybės! jūrą. 
Kas Žinos, kas pasieks jos vidaus pasaulį, neišmatuojamas skau
smo bedugnes. Viena tik žinau, kad ji man be galo artima. 
Viešpats pats matyt nepastebėjo, jog leido žemėn du taip pana
šiu kūriniu. Ir kada likimas privedė juos prie to paties laimės 
sfinkso, pakvietė pirmąjį, kad neapykantos liepsnos nesudegin
tų antrąjį. Rimvydai, aš pasodinsiu ant jos kapo geltoną rožę, 
o tų ją paliesi. Ir kai norėsi, kad gėlės kalbėtų meilės lūpo
mis. nepamiršk, kad geriausiai suprasiu geltonų rožių žodžius.

Ir pavasario žalumą ir vasaros žydėjimą nunešė vėjai šiau
riniai. Prie iliuminuotos salės langų glaudosi baltos gležnutės 
snaigės. O salė tikras vasaros vidudienis — ji pilna margos
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Mignon
Goethe.

~ Žinai tu tą šalį, citrinos kür žydi,
Kur lapuose dega oranžai auksiniai,
Kur tyliosios mirtos ir laurai išdidę, 
Ir dvelkia meilingas vėjelis žydryne? 
Sakyk, gal žinai lai?

. Tenai! ak. tenai
Norėčiau, o mylimas, eit su tavim!

Žinai tuos namus? Ant kolonų jų stogą?
Ir mirgančią menę ir spindinčią salę,----- ----- —_________
Kur marmuro statulos klausia: Ką blogą 
Padarė, kas nuskriaudė vargšą vaikelį?
Sakyk, gal žinai tai?

'Ienai! ak, tenai
Norėčiau, globėjau, aš eit su tavim!

Žinai tu ten kalnus, takus jų padangėj
Ir mulas kaip ieško sau kelio po' rūką?

_ ---------Urvuosten pik ti slibinai, susirangę,
Uola ten nugriūva, verpetan juos sukai
Sakyk, gal žinai tai?

Tenai! ak, tenai
Mūs kelias! o tėve, keliausim tenai! « ■

Vertė A. Tymolis.

minios... tokios margos, kad visos spalvos,, kokios tik gali būti 
žemėje, pražydo šioj juoko viešpatijoj. Tokios įvairios visuo
met tos moterys — su jom gyvenimas amžinai žydinti pieva, ė 
be jų gyvenimas būtų neįmanomas, ne, tai visai nebūtų gyve
nimo, nebūtų nei meilės, nei neapykantos, nei jų abiejų drauge.

Mes abu vėl laimės estradoje. Tai kas, kad vakar smilko 
žvakės ant katafalo, tai kas, kad skruostai ašarų perlu žydėjo. 
Šiandien jaunatvės muzikos ir juoko trio guodžia mus. Žvelgiu. 
Trys geltonos pavytusios rožės guli ant parketo. Dar siūb
telėjo elegijom muzika, ir paskutinė ašara širdy sudužo. Tik 
tak! taip skęsta minutės į laiko bedugnę...
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J z. Matusevičiūtė.

Goethes motina ir sesuo
Talentingi ar genialūs žmonės savo autobiografijose sa

ko, kad palinkima hvieną ar kitą meno sritį turėję ir vienas 
kuris jų tėvų Iš^pat mažens tėvai gali auklėti savo vaikus jų 
mėgiama kryptimi. Vaikystėje motina lyg suformuoja vaiko 
sielą.

Šįmet kovo mėn. 27 d. sukanka šimtas metų kaip mirė 
__ _ didysis) vokiečių poetas .Jonas Volfgangas Goethe. Dalis tos di- 

dėlės garbės, kurios susilaukė poetas, tenka ir j o m o l i n a i. 
Ji iš pat jaunystės išauklėjo poeto grožio pajautimą ir išvystė 
jo kūrybinę vaizduotę Pats Goethe taip charakterizuoja sa 
vo tėvus:

,,Vom Vater hab’ ich die Statur 
Des Lebens ernsi es Führen, 
Von Mütterchen die Frohnatur 
Und Lust zu fabulieren“.

——------7-Goethes--tėvai nėra frankf urtiečiai: tėvas kilęs iš šiaurės,
o motina gimusi pietuose apsišvietusių valdininkų šeimynoj. 
Jonas Kasparas, poeto tėvas, gimė 1710 m. Frankfurte turtingų 
amatininkų šeimoj. Jis studijavo Lėipzige, Giesene ir Strassbur- 
ge. 1738 m. įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį. Daug kelia
vęs po Vokietiją, Prancūziją ir Italiją, grįžęs į Frankfurtą no
rėjo gauti be formalių rinkimų vietą miesto valdyboj. Bet, kai 
vietos gauti nepasisekė, tada Kasparas nutarė visai jos neieško
ti. Vėliau išsirūpino imperatoriaus patarėjo titulą. Savo karje
rą norėjo pasiekti vedybomis. Tai jam pasisekė padaryti ir 
1748 m. rugp. 20 d. vedė burmistro dukterį Katariną Elizabetą.

Poeto motina gimė 1731 m. vasario 19 d. garbingiausioj 
Frankfurto šviesuolių šeimoj. Jau 17 šimt. jos seneliai Tau- 
beriai buvo aukšti valdininkai. Vėliau jiė pradeda vadintis 
Vėberiais. Vienas šios šeimos narys, buvęs Heidelbergo profe- y
sorium, išvertė savo pavardę į lotynų kalbą ir pasivadino Teks- 
toriu. Jo sūnus' buvo Frankfurto miesto burmistras poeto moti 
nos tėvas. Katarina Elizabeta buvo viena iš jo jaunesniųjų 
dukterų. Tėvui rūpėjo dukteris išleisti už turtingų vyrų ir, pa- 
sipiršus Kasparui Goelhėi, tėvas mielai sutiko, nes jis buvo tur
tingas ir turėjo daktaro laipsnį. Taip suėjo į moterystę du 
labai skirtingi asmenys. Greičiausia tos jungtuvės įvyko ne iš 
meilės, bet jas nulėmė tėvo valia
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Poeto tėvas tada turėjo jau 39 metus. Susikrimtęs ir už
sispyręs dėl karjeros nepasisekimų užsidarė šeimos būrely ir lei
do laiką—savo pomėgiams, be to, mėgo dainuoti ir muziką. 
Ilgai būdamas ^viengungis, liko pedantas ir mėgo savo valią pri
mesti kitiems. w

Motina priešinga natūra. Jaunutė mergaite! vos 17 me
tų ištekėjusi, Švelni, šneki su nemažais poetiškais gabumais. Be to, 
ji buvo gerokai apsiskaicius. turėjo supratimą apie meną, muzi
ką ir literatūrą. Ji pažino 18 šimt. dvasią, ne tik mėgo ir gėrė
josi menu, bet ir pati kurdavo. . Jos laiškai turi labai gražų 
stilių, ir jis gali prilygti prancūzės Mdm.de Saivignė laiškų sti
liui. Ji susirašinėjo vėliau ne tik su sūnumi, bet ir su garsiau
siais?. to meto poetais ir filosofais, kurie vėliau susispietė apie 
Goethę Veimare. Be to, ji buvo gera namų šeimininkė ir gera 
vaikų auklėtoja.

Materiališkai gerai aprūpinta, ji matė gyvenimo' tik švie
siąją pusę. Jos vyrą daug kas laikė jos tėvu, bet jis nebuvo 
kietas savo žmonai. Jis davė jai daug laisvės, pats norėjo ją 
toliau mokslinti, mokydamas italų kalbos,, be to, jos malonumui 
samdydavo muzikos ir dainavimo mokytojus.

Neturėdama jokio vargo, į sunkesnius gyvenimo proble
mas nesigilino. Tikėjime nereikėjo ieškoti ištvermės ir surami
nimo Kaip ir dauguma anų laikų laimingų moterų, ji religi
jos ir socialiniais klausimais sau galvos nelaužė. Buvo links
ma, švelni namų motina, kuri tiko aristokratiškai draugijai.

1749 m. rugp. 28 d. gimė pirmasis jų kūdikis. Tėvai pa
rinko jam tėvuko vardą — Volfgangą. Vaikas gimė apmiręs, su 
pajuodavusiu veidu, bet veikiai buvo atgaivintas, rūpestingai au
ginamas ir kaip pirmasis vaikas, buvo lepinamas.

Vaikui kiek paūgėjus, motina sekdavo jam pasakas, ji bu
vo puiki pasakotoja, nes turėjo gyvą ir lakią vaizduotę. Vai
kas, sėdėdamas ant motinos, kelių, atydžiai klausėsi su žibančio
mis akimis. Jo širdukė smarkiai plakdavo, jei < pasakos hefo 
jui pradėdavo nesisekti. Motina, privedu^ pasaką prie kulmina
cinio punkto, ją nutraukdavo, o vaikas turėjo pats sukurti pa
sakos galą. Jis visada išgelbėdavo herojus ir padarydavo juos 
pergalėtojais. Netrūko ir religinio auklėjimo. Motina skaityda
vo vaikui iš biblijos, bet daugiausia jš S. Testamento. Taip 
Kristus vaikui paliko daug svetimesnis, nei pranašai, nes S. T. jo 
fantazija rado daugiau poetiško gi ožio^

Pati motina buvo pietistė, bet aplinkumoj netrūko nei puri
tonų nei laisvamanių ortodoksų. • Motina, būdama lengvo būdo, 
nesubrendusi, pati neturėdama religinių principų, negalėjo duo
ti jų nei vaikui. Tėvas visai nepažino vaiko sielos ir elgėsi su 
juo kaip su■‘suaugusiu, todėl vaikiy liko visai svetimas ir jokios
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įtakos šiuo atžvilgiu jam nepadarė. Taip Goethė iš pat mažens 
susidarė sau laisvas, pažiūras. Penkiolikos metų būdamas, jau 
buvo netikintis, vėliau studentaudamas nukrypo į panteizmą.

Vaikystės idilijoj kartu augo ii jo sesuo Kornelija, gimu- ____ 
si tik pusantrų metų vėliau kaip Volfgangas. Ji buvo rinito bū
do ir kritiškai žiūrėjo į gyvenimą. Savo dvasine struktūra bu
vo labai panaši į tėvą. Abu vaikai gavo pradžios mokslą iš 
tėvo.

Iš pat mažens motina su vaikais sudarė vieną frontą pries 
tėvą, nes motina, būdama jauna, buvo lyg jų vyresnioji sesuo.

Vaikų lektūrą tėvas labai kontroliuodavo. Leisdavo skai
tyti tik baroko ir rokoko dvasios poetus, kaip Gellert, HallėK 
Hagedorn ir k. Neleido nė Klopštoko „Mesijo“, bet motina slap
tai parūpino jį vaikams. Be to, slaptai jie| gavo) skaityti ir liau
dies knygeles iš viduramžio: „Eulenspiegel“, Gražioji Mezuli- 
na“, „Gr. Mageliona“ ir „Robinsonas Krusoe“.

Motina užstodavo vaikų pusę ir mokėdavo išvengti šeimo
je susikirtimų ir įtempimo Ji pati apie save taip sako:

„Aš džiaugiuosi gyvenimu, kad dar spinkso mano gyvy
bės žiburėlis, aš neieškau erškėčių, džiaugiuosi mažais džiaugs
mais. Jei durys per žemos, aš pasilenkiu. Jei ašį randu ak
menį ant kelio, aš jo išsilenkiu. Ir taip kiekviena diena atneš
davo man džiaugsmo ir galutinis mano tikslas — tikėjimas į 
Dievą.“

Taip ji kalbėjo visai savo gyvenimo pabaigoj, kada nuo 
jos buvo atsiskyręs Jonas Volfgangas,-miręs ir vyras ir duktė 
Kornelija.

Ji savo sūnui buvo labai maloni ir nuolaidi. Kai Goethe 
grįžo iš Leipzigo visai suardęs savo sveikatą, ji nė kiek neišmė- 
tinėdama jį slaugė ir gydė.

Ji labai džiaugėsi, kai sūnus iškilo į pirmaeilius poetus. Ji 
dalindavosi su juo jo kūrybiniais džiaugsmais ir buvo išmokusi 
daugumą jo kūrinių.

Poetas labai didžiuojasi ir savo seseria Kornelija, kuri 
anksti mirė, turėdama tik 26 metus. Buvo labai gabi mergaitė, 
kartu su Goethe kalbėdavo apie jo pirmuosius kūrybinius ban
dymui ir juos kritiškai vertindavo. Jis išvažiavęs į Leipzigą 
studijuoti, sako, nė vienos mergaitės nesutikęs tokios, kokia bu
vo jo sesuo. Ji labai veržėsi i mokslą, bet tais laikais iš mo
ters nebuvo reikalaujama gilesnio išsilavinimo, užteko išviršinio 
grožio ir tuščio plepumo Tokia būti Kornelijai buvo labai sun
ku ir, broliui išvažiavus, ji labai daug kentėjo, nes nebuvo su 
kuo toliau dvasiškai bendrauti ir lavintis. Ji irgi turėjo poeti
nių gabumų, bet jai trūko plataus literatūriško išsilavinimo ir 
filosofinio laiko dvasios supratimo. Ji turėjo ištekėti, o kaip ji 
mielai būtų kariu studijavusi su broliu! 

t
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A. Petrauskaitė.

Dėl moterų mokyklų
1 r ‘

- - (Tęsinys).
Šitoks mergaitės auklėjimas reikalauja be; galo daug darbo 

į ir atsidėjimo, o ypač sunkus šiais laikais, bet iš kitos pusės,
į gal niekuomet nebuvo tiek reikalingas, kaip šiandien. Bręstanti
; mergaitė yra šiandien įvairių įvairiausių įtakų blaškoma, ypač

pas mus. Ją auklėja Šeimoj dažniausiai dar pasenusiais meto- 
j dais, ten dar nenusikratyta senųjų pažiūrų į moterį ir jos užda-

; vinius. Iš pat mažų dienų jai įskiepijami papročiai jokiu būdu
nesuderinami su laisva šių dienų moters žmogiškąja asmenybe. 
Ypač iš miestiečių šeimų kilusi mergaitė jau iš ten išmoksta 
tuštumo, į vyresniuosius nusižiūrėdama pamėgsta puoštis, nau
dojasi visomis pigiomis ir dažnai nepadoriomis priemonėmis pa
tikti. Vyresniųjų, -— ne vien motinų, bet ir tėvų, raginama ir 
padrąsinama kreipia kuo didžiausio dėmesio į savo, išvaizdą, nė 
kiek nesirūpindama savo dvasios gyvenimu. Bet ir ją veikia 
modernusis gyvenimas, tolimieji moterų kovos dėl savo teisių 
aidai pasiekia ir jos ausį. Ir ji nöri būti „moderniška emanci
puota laisva moteiis‘‘, suprasdama emancipaciją grynai išvirši
ne prasme, nė kiek negalvodama apie išvidinį dvasios išsivada
vimą. -Ji atsipalaiduoja nuo varžančių ją tėvų namų papročių 
ir įkyrėjusių tradicijų, bet palieka ištikimiausia vergė naujų to
kių pat neracionalių papročių ir vėjo atpūstų nieku nepagrįstų 
pažiūrų. Toks žmogus bus visų pirma nenaudingas pačioms

Ji ištekėjo už vieno Goetbeä draugo, bet jos moterystė bu
vo nelaiminga. Ji ilgėjosi brolio, kuris keliavo ir studijavo. 
Jis buvo laisvas, o ji pririšta prie namų. Iš melancholijos ir 
susigraužimo ji mirė nervų liga. Gcethė labai tragiškai pergy- 
Veno Kornelijos mirtį, tas skausmas jaučiamas jo kai kuriuose 
veikaluose.

Motina ir sesuo poetui padarė daugiausia įtakos. Nors 
gyvenimo Goethė labai daug mylėjo moterų, bet nė viena jam to
kios įtakos neturėjo, kaip jo šeimos moterys. Jų\ įtakoj susidarė 
jo ypatingas charakteris. Labai daug literatūros istorikų lau
žo sau galvas, kodėl Goethė neprisirišu nė prie vienos moters?

Kai kas pradeda daryti drąsių išvadų, bet ne visa yra ži
noma, nes žmogus mirdamas nusineša į kapus savo paslaptis.
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moterims — kaip šių laikų moters karikatūra. Netiks ji nė se- 
nesniajai kartai, bet ir nesugebės tikrai moderniškai dirbti nei 
šeimoj, nei įstaigoj, nei kitose srityse. Tat auklėtojos ir turi iš
judinti, mergaitę iŠ praėjusių amžių pasyvumo, bet apsaugot) 
jos prigimtį neiškraipytą Jis turi mokėti gudriai išvengti seno
vės mito baidyklių— Scilės ir Charibdės, padėti auklėtinei nusi
kratyti trukdančių laisvai plėtotis dvasios gyvenimui pasyvumo 
ir nedrąsos, o iš kitos pusės apsaugoti ją nuo aštrių ir jai pa
vojingų nukrypimų.

Bet mokyklos uždavinys nėra vien tiktai išauklėti tobula as
menybė, o paruošti mergaitė ir praktiškam gyvenimui Iš mo
kyklos išėjusi turėtų pati sau uždirbti duoną, arba bent aukš
tesniąją mokyklą baigus turėtų laisvą kelią į specialiąsias ir 
aukštąsias mokyklas. Dėl to mergaitė turi gauti tokį bendrą 
išsilavinimą, kuris duotų jai teisės mokytis toliau. Jai turi būti 
duota laisvė apsispręsti ir pasirinkti sau profesiją, labiausiai 
tinkančią jos gabumams. Išauklėję mergaitę ta kryptimi, kuria 
nurodžiau, bet nė kiek neatsižvelgę į tai, ko reikalauja iš jos 
gyvenimas, auklėtojai neatliktų galutinai savo uždavinio. O vy
ro ir moters gyvenimo uždaviniai nėra tie patys, nors ir vieno
dai vertingi. Tik apsidairykime aplinkui atidžiau, o pamatysi
me, kad tuo tarpu, kai vyras gali pasitenkinti vien tik darbu už 
namų sienų, visuomenėje, moteris yra priversta dirbti daugiau ar 
mažiau ir namų ruošos darbą. Ir mūsų laikai negalės visiškai 
atpalaiduoti moters nuo namų priežiūros, ir juo geriau ji bus 
tam darbui pasiruošusi, juo jis bus jai lengvesnis. Tieki tos, ku
rios visiškai nedirba niekur kitur, tiek kurį profesijos, darbą dir
bančios moterys yra verčiamos dalį savo dienos skirti šeimos ir 
namų priežiūros darbui ir jo niekuomet negalės išbraukti iš savo 
darbo plano; O kiek tam darbui jos paruošiamos mokyklo
se? Gal vienoje kitoje mokykloje įvestos! darbelių pamokos kiek 
padeda, ir tai viskas. Vadinasi, jos, palyginti su vyrais, yra 
mokyklos skriaudžiamos, nes vyras, baigęs mokyklą, neturės 
pats ruoštis tokiam didžiuliam darbui, kuriam turi ruoštis bai
gusi gimnaziją mergaitė pati, savo jėgomis. AŠ tyčia iškeliu šią 
moters profesiją ne dėl to, kad laikyčiau ją vienintele moteriai 
tinkama, bet dėl to, kad visos tą darbą dirba, tačiau pasiruošti 
jam tegali specialinėse mokyklose, kurias lankyti baigus gimna
ziją ne kiekviena pajėgs, vien jau dėl materialinių priežasčių. 
Iškeliu ir dėl to. kad tai yra sritis, kur moterys labiau negu 
kur kitur yra darbo vergės ir nemato jokio reikalo iš to vergavi
mo išsivaduoti. Šioj darbo srity viešpatauja kuo didžiausias 
diletantizmas. Visur žengiama į priekį, o čia tebedirbama se
niausiais metodais, visiškai nepaisant naujausių mokslo laimė
jimų. Po senovei tebevargsta moteris (kad ir samdyta tarnaitė), 
turėdama nepatogiausius virtuvės baldus ir knr> prasčiausius
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įrankius, kurie apsunkina darbą, gadina nervus ir ardo sveika
tą. Pagal pasenusius receptus verdami valgiai atima daugybę 
laiko ir neduoda jokios naudos valgytojams. Jie senai gyvena 
visiškai kitokiose-sąlygose, visiškai kitokį gyvenimą, negu tie lai
kai, kada tie receptai buvo pagaminti. Neracionalaus, vargi 
nančio ir beprasmiško, niekam nereikalingo darbo pavyzdžių 
kiekvienos šeimininkės namuose būtų galima rasti begales. O 
jos arba ramiausiu būdu kenčia, bėgiodamos iš virtuvės į kam
barius, į turgų, į krautuves. arba pavesdamos tą darbą samdi 
nei, kuri vietoji jų tą patį vargą vargsta. Blogiausia čia yra tai, 
kad toks neracionalus darbas, visiškas."nenorąą ir nemokėjimas 
išsivaduoti iš tos darbo naštos parodo dirbančios motersj dvasios 
neturtingumą ir siaurumą. Juk ne pats darbas padaro žmogų 
vergą, bet tai, kaip jis tą darbą atlieka, vadinasi, jo santykiavi
mas' su savo darbu. Galima būti kiekvieno darbo vergu, bet 
ir jo valdovu ir savarankišku kūrėju. Čia primintini įdomūs 
Dr. Ernos Meyer žodžiai: ,,Tas darbas, kuris pavergė mūsų 
sielą turi mus vėl prikelti. Jis, kuris išaugo milžinu aukščiau mūsų 
pačių, valdė mus, nes mes negalėjom jo pačios apvaldyti; tas 
laukinis žvėris, kuris mūsų mylimiems atėmė motiną ir žmoną, 
o mums pačioms gyvenimo džiaugsmą ir savarankiškumą, rei
kia vėl apramdyti, prijaukinti ir padaryti nuolankiu naminiu 
gyvulėliu, kuris mūsų klauso ir su kuriuo maloniai žaidžiama“1). 
Mokykla, kuri neparuošia šitoj srity aktingų ir sąmoningų dar
bininkių, pasmerkia daugybę moterų amžinai tūnoti šioj vergo
vėj, niekuomet ne išbristi iš nelemtojo diletantizmo.

Šeimos tvarkymas ir pasiruošimas mokykloj < svarbus 
ir visuomeniniu atžvilgiu. Mūsų inteligentiškoji šeima 

dar tebesikuria, ji neturi dar tradicijų, nei religinių, nei 
visuomeninių, nei tautinių, ji tebėra dar blaškoma įvai
rių įvairiausių įtakų, atkeliavusių pas mus iš rytų, va
karų ir kitų šalių. Ji neturi savo tvirto pagrindo, nes yra dar 
visiškai jauna, nepaveldėjusi iš vyresniųjų kartų nieko, kuo ga
lėtų pasinaudoti: lietuviški kaimo papročiai nevisuomet galį ją- 
patenkinti, o senosios lenkiškos bajorų tradicijos naujai inteli
gentų kartai nebetinka. Dabar kristalizuojasi nauji papročio, 
susidaro savo tradicijos, ir čia labai svarbu mokykloj paruošti 
tai šeimai kultūringų darbininkių. Moteris nepalyginti daugiau 
nei vyras turi įtakos šeimai, nuo jos pareina visa aplinkuma, tat 
šis uždavinys ir turi rūpėti visų pirma mergaičių auklėjimo įstai
goms, nors kai kurių dalykų nevertėtų pamiršti ir vyrų mokyk-

* ■ *

1;. Dr. Erna Meyer, Der neue Haushalt, pusIr-2;—Šios įdomios .knygos 
išėjo per penkerius metus 40-loji laida. Rimtai parašyta, tikrai rekomen
duotina kiekvienai-am perskaityti.
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lose. — Statistikos daviniais, mūsų šalies mirtingumas yra nepa
prastai didelis. Kas pažįsta arčiau kaimą ar neturtingųjų gyve
namas miesto dalis, tas puikiai žino, kokiose sąlygose gyvena 
vaikai, mokyklinio amžiaus ir jaunesni. Ir labai dažnai ta ne
švara yra tamsumo ir nežinojimo išdava, ne vien skurdo. Tuo 
tarpu, ir tų neturtingųjų vaikai ne tik lanko pradedamąsias 
mokyklas, bet ir vidurines ir aukštesniąsias. Čia tai ir yra pui
kiausia proga kovoti su vaikų mirtingumu, su nešvara ir apsi
leidimu. Inteligentų šeimose, kurių kad ir teturime labai ne- 
daug, dalykai šiuo atžvilgiu truputį geresni, bet ir ten labai 
daug konservatizmo, nemokėjimo ir nenoro tvarkyti savo gyve
nimą sveikai ir patogiai. — Jau laikas į šeimos darbą žiūrėti 
rimčiau, kaip iki šiol buvo daroma. Nepakanka gerai mokėti 
išvirti keletą valgių, bet reikia gerai išstudijuoti maisto higieną, 
virtuvės įrengimą, mokėti pritaikinti nauji išradimai toj srityje, 
Moderniajai šeimininkei tenka susipažinti ir su medicinos daly
kais, ir kambarių įrengimu, ir buto higiena. Bet visų svarbiau
sia, mažų vaikų, bent iki mokykla paims juos į savo globą, prie
žiūra. Tas darbas tiek pas mus apleistas, kad reikia plačiai jis 
organizuoti ir energingai varyti į priekį, jei tikrai norime su
tvarkyti mūsų šeimą.

Šiais laikais moteriai gyvenimas iškelia dar naują klausi
mą, susijusį su .šeima. Tai jos šeimos darbo pripažinimas. Jei 
rimtai žiūrėsime į šeimos tvarkymą, į vaikų auklėjimą, tai ne
sunku įsitikinti, kad motinos šeimininkės darbas yra labai sun
kus ir atsakingas. Jis reikalauja iš jos be galo daug fizinių ir 
psichinių jėgų, jis atima jai visą dieną, ne tas 6 valdininkės 
valandas. Motina nežino vieno mėnesio atostogų, kaip kiti tar
nautojai, ir tokį darbą ji dirba kartais kelioliką metų, iki vai
kai pasidarys savarankiškesni ir bus mažiau jos stropios globos 
reikalingi. O tuo tarpu šis darbas nėra laikomas tiek pat ver
tingu, kaip, pav., raštinės mašininkės, kuri per 6 valandas dirba 
grynai mechanišką darbą, nerodydama jokios kuriamosios ini- 
cijatyvos. Bent visuomenė nieku neparodo, kaip ji vertina mo
ters šeimos darbą. Ji dažnai net neturi visų pilietės teisių, ko
kių turi dirbanti valdininkė, ji priversta ieškotis darbo už namų 
sienų, kad būtų aprūpinta materijaliniu atžvilgiu ji ir jos šei
ma. Ji yra priversta dirbti dvigubą darbą, kad būtų lygiateisis 
ir gerbiamas visuomenės narys. Žinoma čia turėtų visų pirma 
pačios moterys griežčiau nusistatytų, nes ir jų tarpe yra daug ki 
taip manančių. Šitą kovą dėl motinos darbo visuomeniško 
vertinimo turi pradėti jaunesnioji moterų karta, kuri, dar mo
kykloj būdama. įpras žiūrėti rimtai į savo darbą, mokės moks
liškai jį organizuoti, parodvs šioj srity kuo daugiausia inierja- 
tyvos ir naujų užsimojimų. , Šiais laikais būtų labai svarbu 
tinkamai suprasti, kad kultūringai suorganizuotas šeimyninis
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gyvenimas ne tik nėra moteriai pavergimo veiksnys, bet tėra 
vienintelis kelias į prideramą padėtį visuomeniniame gyveni
me, nes šeimyninis gyvenimas bei veikimas ne tik yra faktinai 
visuomeninio gyvenimo bei veikimo funkcija, bet ir privalo būti 
atatinkamai vertinama, nustatant materialinį bei moralinį atlygi
nimą už visuomenines pareigas (mano pabraukta. A.P.). Kad 
visa tai galima būtų pravesti gyvenimo praktikoje, reiks dar 
nemaža dalykų reorganizuoti šeimynos gyvenime ir visuomenės 
pažiūrose. Bet Šiam tikslui kaip tik reikalingas yra sąmonin
gas pačių moterų nusistatymas kalbamuoju klausimu ir tinka
mas jų pasiruošimas Šeimyninį gyvenimą bei auklėjimą refor
muoti ir tobulinti. Čia, savaime aišku, negalima apsieiti be 
platesnių šeimotyros studijų, kurios duotų galimybės prieiti su 
moksliškuoju metodingumu prie šeimynos organizacijos, vaikų 
auklėjimo, matrimonialinės psichologijos ir kitokių panašių klau
simų. Žinoma, vienos tik teorijos čia toli grąžui nepakaks, nes 
šalia jos reikės turėti ir įgimto takto ir įsigyto patyrimo. Bet 
šiaip ar taip, dabartinės lietuvės moterys turi prieš save svarbų 
ir platų ir sunkų uždavinį“1). Taip pastebi, nagrinėdamas ak
tualiuosius mūsų tautos, uždavinius, prof. Šalkauskis.

Iš viso, ką čia trumpai paminėjau, aišku, kad mergaitėms 
svarbu jau iš mokyklos išsinešti sau reikalingiausių žinių iš tos 
srities, kurioj jos beveik visos dirba ir kuri neretai yra jų vie
nintelis darbas. Blogai ar visai nepasiruošusios tam darbui ne
galės pareikšti visų savo gabumų ir inicijatyvos, ypač jei joms 
teks tik jis vienas dirbti, įpras atlikti darbą bet kaip, niekuo
met neišbris iš nelemtojo diletantizmo, kurio ir taip užtenka. 
Niekuomet nebus naudingos visuomenės darbininkės, pagaliau, 
ir pačioms tas darbas neteiks jokio malonumo ar pasitenkinimo, 
bet bus sunkiausia našta. Dar pakartoju: aš visai nemanau^ 
kad tai tėra vienintelė moters profesija. Priešingai, jai turi būti- 
atidarytos visos visuomenės profesijos, ji turi visišką teisę 
rinktis. Bet jei kartą darbas dirbamas, jis turi būti dirbamas 
sumaniai, racionaliai, kad trumpiausiu laiku galima būtų dai
giausia padaryti. i

Aišku, vien tik su ta programa, kurią turi aukštesniosios 
mokyklos, neparneši tiems uždaviniams, kuriuos moteriai stato 
šių dienų gyvenimas. Reikėtų ją pertvarkyti ir papildyti. Ta
čiau dar svarbiau yra ne patys dėstomieji dalykai, bet sąmo
ningas ir aiškus mokytojų ir auklėtojų nusistatymas. Vedamoji 
idėja-—.išugdyti moteriškąją asmenybę, (kaip vyrų gimnazijose— 
vyriškąją asmenybę) — turi nuskaidrinti visą mokomąją medžia
gą ir padėti ją sutvarkyti. Tie patys dalykai, pav., literatūra.

x) Prof. St. Šalkauskis, Lietuvių lauios ugdymo uždaviniai, 12 p.
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istorija, matematika, kalbos, gali būti kitaip dėstomi ir taikomi 
mokinio psichologijai.

Mergaičįų mokyklose reikėtų susirūpinti padaryti pačią mo
komąją Tnedžiagą įdomesnę mergaitėms, vadinasi, tektų ją 
taikinti, daugiau negu mūsų mokyklose..daroma, prie mergaitės 
mąstymo būdo, prie jos skonio, pomėgių ir polinkių. Nors jau 
nemaža vietų, kur mokslas einamas skyrium mergaičių ir ber
niukų klasėse, arba visai atskirose mokyklose, mokslo progra
mos vis dėlto yra daug-artimesnės berniukams, nei mergaitėms. 
Jos labai dažnai jaučiasi visai svetimoj joms nesuprantamoj at
mosferoje, labai maža arba visai nieko negali pasisemti iš dės
tomų dalykų savo dvasios gyvenimui. Mokomoji medžiaga tu
rėtų joms padėti pasiruošti ir siibręstrii€v vien tik -b£mdraiii; bet 
ir moters gyvenimui, turėtų padėti auklėti savo moteriškąją as
menybę. Tai galima pasiekti ne tiek kitokiais dalykais, skirtin
gais nuo vyrų gimnazijose dėstomų, kiek metodu. Kiekvieną 
dalyką galima ir reikia padaryti mergaitėms suprantamą ir įdo
mų. (Daugelis mokytojų taip ir daro). Programoje daugiau 
žiūrėta vyrų polinkių, bet kiekvienas mokytojas gali ją pritai
kinti ir mergaitėms. Pav., kodėl reikia pasitenkinti vieno pro
gramoje nurodytu Goethės „Fausto“ nagrinėjimu, kai galima 
joms parodyti tokį gražų moters paveikslą „Ifigenijoje“ ? Mo
kinės nuobodžiauja, kai reikia atsiminti daugybę karų, žygių, 
nerversmų, nes joms tie dalykai ne tiek įdomūs, kaip berniu
kams. Šiems koks senovės karžygys yra nepaprastai įdomus ir 

» atrodo idealas, kuriuo norėtų pasekti; mergaitėms to paties kar
žygio darbai atrodo baisūs, niekam nereikalingi, negailestingi. 
Žinoma, ir vieni ir kiti reaguos visai įvairiai, ir mokymosi vai
siai bus taip pat ne vienoki. Tuo tarpu ir šiuo atveju galima 
surasti mergaitėms įdomių dalykų, iškelti juos ir plačiau nu
šviesti. O tai galės padaryti kiekvienas auklėtojas ar mokytojas, 
jei pasiseks susitarti ir griežčiau nustatyti, ko visuomenė lau
kia iš besimokančių mergaičių.

Kelti ir nagrinėti ši mokyklos problema, o taip pat su ja 
susietus kitus šių laikų moters gyvenimo klausimus, yra vienas 
iš pačių svarbiųjų dalykų ir jais reikėtų susirūpinti pirmiausia 
moterims. Jei dėstomųjų dalykų dalis tiks ir vyrų, ir mergai
čių mokykloms, nes juk ir vienur ir kitur auklėjamas žmogus, 
tai vis dėlto bus ir tokių dalykų, kurie būtinai reikalingi mep 
gaitėms, bet kiti — vyrams. Be vienur kitur įvestų darbelių 
pamokų, reikėtų ir namų ruošos. Žinoma, mokinės ne tiek tu
rės mokytis įvairiausius virimo ar kepimo receptus, kiek siste
mingai ir racionaliai dirbti namų ruošos darbas arba bent jis 
organizuoti ir tvarkyti, jei nori technišką jo atlikimą pavesti 
kitoms. Taip pat būtų svarbu supažindinti ir su kūdikių prie
žiūra, kaip, pav., daroma kai kur Vokietijos mokyklose. Mer-
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gailės galėtų padėti savo motinoms žmoniškiau sutvarkyti gyve
namus butus, prižiūrėti savo jaunesniuosius broliukus ir sesutės. 
Žodžiu, jau aukštesnėse mokyklose mokinės turėtų gaut; bent 
pagrindinių žinių iš šeimotyros, gilesnes studijas galima atidėti 
vėlesniam laikui. Tačiau; nereikėtų ir vėliau jų užmiršti. Aukš
tose mokyklose reikia tam turėti skyrių ar bent pradžioj pasi
tenkinti keliais pagrindiniais dalykais, kuriuos studentės galėtų 
klausvti kaip atskirą studijų šaką. Šeimos darbą dirbančių mo
terų žinios turi būti nuolat gilinamos ir papildomos kursuose, 
paskaitų savaitėse, pratybose ir pan., kuriais neatidėliodamos 
turi susirūpinti moterų organizacijos.

Be šių grynai praktiškų dalykų, reikalingų savo namams 
tvarkytį, svarbu bent visai trumpai supažindinti jaunesniąsias su 
tuo, kas jau laimėta vyresnius moterų kartos. Reikia nu
rodyti joms specifinius moters uždavinius, jos kultūrine misiją, 
jos pareigas, nmodyti, k<> laukia iš jos visuomenė. Dabar jau
nesnioji besimokanti moterų karta yra visiškai atskirta nuc- 
vyresniosios. Jei ii dabar jau dažnai skundžiamasi, kad jau
nesniosios nėra uolios vyresniųjų padėjėjos, tai toliau ši praraja 
tarp jų dar didės. Mes susilauksime iš mokyklų suolo įvairaus 
tipo moterų, bet, tur būt, mažiausiai bus tokių, kurios norės ir 
mokės tęsti vyresniųjų pradėtąjį moters išsivadavimo darbą.
— Tokios pamokos, manau, turėtų pasisekimo^ ir mokinių bū
tų mėgstamos. Tai būtų dalelė labai artimo) joms pasaulio. Juk 
ir šiaip dažnai pastebima, kaip vyresniųjų klasių mergaitės mie
lai globoja savo mažutes drauges, o tuomet šios pamokos dar 
labiau sustiprintų motiniškąjį mergaitės jausmą. Auklėjimuisi * 
tai turėtų taip pat teigiamos reikšmės, ne kartą apvaldytų besi
blaškantį jausmingą jaunos mergaitės temperamentą, išmokytų 
rimčiau žiūrėti į gyvenimą, padėtų nugalėti savo blogus palin
kimus; juk kaip dažnai motiniškumas sušvelnina net ir labai 
žiaurią moterį ir verčia ją aukotis.

Paskaitę šias mano pastabas, daugelis pasakys, kad be rei
kalo noriu apkrauti ir šiaip jau platokas mūsų mokyklų pro-- 
gramas. Tiesa, jos didelės, bet tas dalykas palyginti ne sunku 
sureguliuoti, sutvarkant, gal pailginant, mokymosi laiką. Apie 
tai čia būtų per platu kalbėti, viena tik. pažymėsiu, kad progra
moje turi būti palikti tie dalykai, kurie būtinai reikalingi gauti ate
statui ir teisei stoti į aukštąją mokyklą. Baigdama pabrėžiu, kad 

- nėra dah kų, kurių moteris negalėtų išmokti, kaip ir vyras gali.
vargo spaudžiamas, atlikti kad ir vadinamuosius moteriškus 
darbus! Ir. aukštoji matematika ar kitkas joms nėra per sunki. 
Bet gerų ir įdomių dalykų esama pasaulyje labai daug, tačiau 
vieni jų ypač reikalingi moters gyvenime, kiti — vyro. Taigi 
ir tenka rinktis tai, kas vienam ir kitam yra naudingiausia ir 
geriausia.
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A. Maceina

Amazonės mito prasmė
Mes, racionalistiškojo amžiaus augintiniai, nekartą ironiš

kai šypsomės, girdėdami kalbant apie senųjų amžių padavimus, 
mitus ir legendas. Juk visa tai, pagal sausą mūsų galvojimo 
būdą, yra tik nežabotos vaizduotės padarai, nei mokslui nei 

- parktiškam gyvenimui neturi jokios reikšmės. Bet mes dažnai 
užmirštame, kad pirmykščio žmogaus ir pirmykščio gyvenimo 
kalba buvo m e n o k a 1 b a. Šiandien mes galvojame sąvoko
mis, tuo tarpu pirmykštis žmogus, kaip ir vaikas, 'galvojo vaiz
dais ir simboliais. Bet kas galė^ tvirtinti, kad šitų vaizdų bei 
simbolių pagrinduose neglūdi tam tikra idėja, kad jie nėra iš
raiška tų gerų laikų, to auksinio amžiaus, apie kurį dainavo 
visi poetai ir kurio atsiminimas yra įstrigęs visų tautų sąmonėj. 
Jais ir apipinti tosios pirmykštės laimės įvykiai, jais lydimos 
šiurpulingos katastrofos, padariusios žmogų liūdnu šios tikro
vės, tremtiniu, o mitiškojc paukščio gyvybės grūdo ieškojime 
argi neglūdi žmonijos nemirtingumo ilgesys ir nepatenkinamas 
veržimasis atgauti prarastąjį rojų. Todėl labai gražiai ir labai 
teisingai Görres yra pasakęs, kad „žmogus šitam perijode buvo 
somnanibulis; kaip hipnotiškam miege jis vaikščiojo, nejausda
mas pats savęs, pasinėręs tik pasaulio sąmonėj; jo galvojimas 
buvo sapnavimas. Bet šitie sapnai b u v o t i kr r . In- 
tuityviškoj ekstazėj jis pažino žmogų, pasaulį ir Dievą. Čia 
jis suprato giliausias gyvenimo problemas ir jas išreiškė simbo
liniu būdu. Tai ir «yra mitų, legėndų ir padavimo kilimo me
tas. Bet šituose intuityviškuose pirmykščio žmogaus veizdėji- 
muose ir simboliškoje jo kalboje glūdi gilios metafiziškos idė
jos, kurios iššifruotos atskleidžia mums nevieną svarbią gyveni
mo mintį. Jau ir Ciceronas pasakė, kad „juo senovė buvo ar
čiau pradžios ir dieviškos kilmės, juo geriau suprato tai, kas 
buvo tiesa“.

Taigi, kaip paleontologai kasasi gilyn į žemę, norėdami su
rasti pirmykštį josios stovį, taip mes turime kastis į. žmonijos 
dvasios lobyną, norėdami pažinti vieną arba kitą problemą pir
mykščiam josios skaidrume. Laikas yra daugelio priešas. Jis 
apkloja gyvenimo supratimą storais dulkių sluogsniais, ir rei
kia daug vargo, >kol jas nupūti ir vienur kitur pamatai blizgan
čią mintį. I d ė j ų p a i e o n tolo g į j a. dvasinis kasinėjimą- _
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sis po žmonijos palikimą iŠ tikro atvertų daug naujų dalykų,, 
daug ką paaiškintų, apreikštų ir nušviestų.

Šitos mintys pateisina ir šio straipsnelio pobūdį: vyriš
kumo ir moteriškumo p r o b 1 e m o s ieškoti a m a- 
zonės mite. Pirmykštis žmogus daug labiau nujautė tąjį 
nuostolį, kurį padarė per puolimą įvykęs skilimas tarp vyro ir 
moters, kai tas, kas turėjo būti sujungta kiekviename, dabar 
buvo padalinta tarp paskirų lyčių. Vadinasi, nei vyras, nei mo
teris atskirai nesudaro pilnutinio žmogaus. Šitą mintį yra pa
sakęs ir toks sausas galvolojas, kaip Kantas. Ta pati mintis 
raudonu siūlu eina ir per visą pirmykštę teologiją, kosmologiją j 
ir antropologiją. Ji aiškiai išreikšta yra talmude ir kabaloje. 
Nesunkiai ją galima iššifruoti ir iš Genezės aprašymo» apit žmo
gaus sutvėrimą. O amazonės mitas parodo, kas pasidaro, kai 
viena pusė pameta savo ypatybes ir pasisavina kitos pusės san
tykiavimo su pasauliu būdą, šitąjį mitą čia ir panagrinėsime.

1. Mitas ir jo idėjos
Amazonė šiendien yra laikoma suvyriškėjusios moters sim

boliu. Tam pagrindą kaip tik ir yra davęs senovės mitas.
Pasak padavimo, amazonės gyvenusios Juodųjų jūrų pa

krantėse. Tai bm usios labai karingos moters, užpuldinėjusios 
gretimas Azijos tauteles. Jos tiesiog fanatiškai nekęsdavusios 
vyrų ir su jais susieidavusios tik giminei palaikyti. Savo valstybėj 
augindavusios tik mergaites, o berniukus atiduodavusios vyrams. 
Mergaitės jau nuo pat mažens buvusios pratinamos kariauti 
Pagal padavimą, joms būdavo išdeginamos dešinės krūtys, kad 
nekliudytų įtempti lanko. Todėl ir pats vardas ,,a-mazonė‘\reiš
kia ,,be krūties“. Amazonių karalienė buvusi kartu ir tyriau
sias karo vadas. Jau Homeras mini Belefrono ir Frygų karus 
su amazonėmis. Josios taip pat dalyvavusios ir Trojos kare, pa- 
gelbėdamos Priamui. _

Palikdami šalia visas kitas mito pasakojamas smulkmenas, 
galime šitam pasakojime įžiūrėti dvi charakteringas idėjas: a) 
norą viešpatauti ir b) jėgos vartojimą. Šitos legendarinės mo
terys yra visiškai išsilaisvinusios iš vyrų priklausomybės, Suda
riusios savo valstybę, puolančios ir nukariaujančios kitas tau 
tas -— argi tai nereiškia noro viešpatauti? I§ kitos pusės jos 
šitą viešpatavimą plečia ginklu, va d., vartoja fizinę prievartą ir 
fizinę jėgą. Dėl to ir graikų skulptoriai amazones vaizdavo su 
labai išvystytais raumenimis. Ir suprantama! Jėgos pavarto
jimas kitam visuomet reikalauja visų pirma pačiam būti jėgin- 
gam.

Kaip minėjome pradžioj, amazonės yra laikomos suvyriš
kėjusios moters simboliu. įdomu tad panagrinėti, kuris ama-
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zonių santykiavimo su pasauliu bruožas pagamino šitą suvyriš
kėjimą: ar noras viešpatauti, ar jėgos vartojimas tam viešpata
vimui įgyti ir jį palaikyti? Noras viešpatauti — visų pirma ir 
tiesioginiu būdu medžiaginiam pasaulyj — yra žmogiškosios 
dvasios kilnumo pasėka. Jau Rojuje Dievas yra liepęs žmonėms 
pavergti žemę ir ją apvaldyti. Ir bendrai, per visą Apreiškimą 
eina mintis, kad žmogus yra visatos karalius, kad jis viešpa
tauja tiek gyvoj, tie negyvoj gamtoj, kad jam privalo tamauti 
visi pasaulio daiktai. Žmogaus dvasia jaučia savo nepriklauso
mybę nuo medžiaginių dalykų, jaučia savo galybę ir amžinąjį 
paskyrimą ir todėl negali nusileisti ligi materijos lygmens, ne
gali su ja susibrcliauti, bet visuomet turi būti iškilusi aukščiau 
jos, visuomet pabrėžianti savo viršenybę, visada viešpataujanti. 
Taigi noras viešpatauti yra bendras tiek vyrui, tiek moteriai, 
nes jis yra dvasinės žmogaus prigimties išraiška. Todėl ir ama
zonės, parodžiusios gal net ir perdėtą norą viešpatauti, dar ne 
dėl to pasidarė suvyrišk ėjusios, nes viešpatavimas nėra lik vy
rų privilegija.

Visa svarba yra tame, kokiu būdu} šitas viešpatavimas yra 
įgyjamas, palaikomas ir plečiamas. Nagrinėdami mūsų tik
rovės gyvenimą, galėsimerpastebėli, kad viešpatauti galima dve
jopu būdu: a) jėga ir b) meile. Tai patvirtina šimtai gyveni
mo faktų. Jėga viešpatavimas apsireiškia tuo, kad žmogus ar 
daiktas fizine prievarta yra lenkiamas vykdyti paliepusio įsaky
mus. Viešpatavimas meile biaurisi tokia prievarta. Jis iš vidaus 
padaro įtakos valiai, kad ji nusilenktų Įsakytojo arba prašyto
jo norams.

Kuris dabar viešpatavimo Jbūdas yra charakteringas pe
rams ir kuris moterims? Nereikia nė aiškinti, kad vyrai dau
giau viešpatauja jėga, tuo tarpu moterys šitą viešpatavimą nori 
įgyti meile. Todėl jėgos vartojimas yra vyriškumo ženklas, o 
meilės — moteriškumo. Taigi ir amazonės laikomos suvyriškė- 
jusiomis ne todėl, kad norėjo viešpatauti, bet kad šitą norą 
stengėsi realizuoti jėgos pagalba. Tuo būdu jos neteko to gra
žiausio moters papuošalo — valdyti meile ir tapo visiems am
žiams nurodymu ir perspėjimu, kuo moteris neturi būti. Bet 
argi moteriai jėgos įsigijimas yrajau toks blogas daiktas? Argi 
iš kitos pusės vyrui nėra privalorpa meilė? Štai tie klausimai 
kurie ir, sudaro pagrindinį vyriškumo ir moteriškumo proble
mos bruožą. Juos tolimesniuose skyreliuose ir nagrinėsime.

*

2. Jėga be meilės
Kai žmogaus dvasia nori viešpatauti medžiaginiam pasau

lyj, tuo įrodydama savo nepriklausomybę ir viršenybę, tai šitas 
nors pas vyrą pasireiškia jėgos pavidalu. Jis nori savo fizine
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galybe palenkti pasaulį paklusti jo norams. Jis nori prievarta 
išplėsti savo viešpatavimą visur, kur tik gali įžvelgti jo protas. 
Kas atsisako pildyti jo reikalavimus, tam jis skelbia kovą. To
dėl net ir į kultūrinį darbą kai kas nori žiūrėti, kaipį plėšimą 
iš gamtos nasrų josios paslapčių, kaip į sunkiu darbu ir kova įgy
tą laimėjimą. Esmėje šitas vyro linkimas viešpatauti jėga yra 
neblogas. Juk pasaulyj yra daug pasipriešinimo, daug atspa
rumo, kurio nugalėjimas reikalauja jėgos. Bet šitam jėgos var
tojime glūdi labai didelis pavojus pradėt pasitikėti tik viena jėga 
ir imt niekinti meilės galybę. Kai pažiūrime į istorinę eigą, tu
rime pripažinti, kad vyrai šito pavojaus kaip tik neišvengė. Juk 
visi tie neigiamumai dabartiniam visuomenės gyvenime didele 
dalimi yra atsiradę dėl to, kad buvo pamiršta meilė, o pradėta 
vertinti tik jėga. O toji raudona karų virtinė, kuri eina per 
visą istoriją, argi nėra jėgos vartojimo pasėka? Jėgos vartoji
me glūdi vyro galybė, bet taip pat ir pražūtis. -Vyras jėga ap
valdo materialinį pasaulį, įgyja pasitikėjimo savimi, todėl pa
daro daug iš tikro vertingų ir gerų dalykų. Bet iš kitos pusės 
pradėjimas vartoti tik jėgos stumte stumia jį į pražūtį. Gražiai 
ir teisingai todėl sako Kutter: „Mylėk gamtą, meilingai tyrinėk 
josios dėsnius — ir galėsi viską su ja daryti. Augalai apibers 
tave žiedais ir vaisiais, laukiniai žvėrys sbguls po tavo- kojo
mis. Bet vargas tau, jei tu su ja elgsiesi šaltai arba žiauriai. 
Ji šoks tau į akis ir sutrins tave geležiniu savo dėsningumu“1). 
Ir reikia pripažinti, kad dabartinės kultūros kūrimas kaip tik 
ėjo ta vienašališka kryptimi, pasigavęs tik jėgos, o visiškai už
miršęs ir net paniekinęs meilę. Todėl šiandieninis vad. „civi
lizuotas“ žmogus daugeliu atvejų pasidarė baisus pasaulio prie
šas. Visa gamta jam paskelbė nepermaldaujamą karą už jos 
neapykantą ir trempimą Ji jį pavergė už jos išnaudojimą- ir 
jos paslapčių vartojimą tenkinti egoistiškiems savo norams.

Bet ne tik gamta savo jėgą pastatė prieš vyio jėgą. Net 
ir visuomeniniam žmonių sugyvenime jėgos vartojimas privedė 
prie tų pačių vartotojų pavergimo. Vyriškosios politikos dės
nis visados buvo „divide et impera‘ — iŠskaldyk ir tuomet ap- 
vąldysi! Bet šiandien kai kur prieitai prie to, kad šitas apval
dymas kaip tik labiausiai palietė vyrus. Turiu galvoj bolševi
kiškąją Rusiją. Juk ten viešpatauja ciniška vyrų diktatūra — ir 
kažin ar_jie vyrai tik yra ten daugiausia pavergti. Juk darbi
ninkų gyvenamuose butuose, lyg ir kareivinėse, kiekvienam vy
rui yra paskirta 6—9 kv. metrai vad. „individualinės plokštu
mos“, kur jis gali pasilsėti. Visa kita yra griežtai apribota šitų 
kolonijų reguliaminais: maitinimasis, darbo pertraukos, bendra-

U cit. pas dr. F, E. May, „Die glückliche Ehe“, 62 p. Paderborn, 1931.
-
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vimas su žmonėmis ir 1.1. Tuo būdu privatinis gyvenimas yra 
sunaikintas. Argi tai nėra didžiausias smūgis vyrams ir jų nu
sistatymams. Jėga atsigrįžo prieš jėgą ir ją prarijo.

3. Meilė be jėgos
Kaip vyras gali sudužti į savo jėgą, taip moteris gali pra

žūti dėl savo meilės. Jėga be meilės veda į žiaurumą, i išnau
dojimą ir brutalią prievartą. Meilė be jėgos virsta ištižimu, iš
lepimu, neprasmingu dejavimu ir skundais. Viešpataudama mei
le, moteris gali giliau prieiti prie gamtos ir žmogaus paslapčių, 
negu vyras per savo jėgą. Tiesa, šitas kelias yra kitoks, yra ilgesnis 
ir gal kiek sunkesnis, bet užtat jis yra vaisingesnis ir žmoniš- 
kenis Meilė dvasiai yra daug labiau artima, negu jėga. Meilė 
nekelia karo tarp valdovų ir valdomųjų, tarp žmogaus ir gam
tos, tarp sielos ir kūno. Jėgos politikos dėsnis yra „išsAvi/dyZc 
ir apvaldyk“, meilės politika liepia: „sujunk ir vadovauk!“ To
dėl moters rankose yra geresnis raktas į pasaulio paslapčių lo
bynus; jos arčiau gali prie jų prieiti, negu vyrai. Vyras laužiasi 
į šituos turtus, kaip vagis. Tuo tarpu moteris juos žiūrinėja, 
kaip pilies karalaitė.

Bet čia irgi yra pavajų. Pasitikėjimas vienostik meilės 
galybe būtų vaisingas tuomet, jei šita mūsų gyvenimo) tikrovė 
būtų tobula, jei gamta ir žmogus lengvai išduotų savo paslaptis 
ir lengvai būtų palenkiami paklusti meilės įsakymams. Deja, 
taip nėra. Mūsų gyvenimas turi daug netobulumų, daug ne
nuoseklumų ir nelogiškumų; jame pilna įvairių pasipriešinimų, 
pilna tiesiog blogos valios. Tie du įstatymai, kūno ir proto, 
apie kuriuos kalba šv. Povilas ir dėl kurių skundėsi jau net ir 
senovės stabmeldžiai, mūsų prigimtojoj tikrovėj yra labai skau
džiai jaučiami. Gamta yra panaši į prijaukintą tigrą, su| kuriuo 
galima žaisti, bet kuris visuomet gali suleisti mums -iltis,-ir dėl 
to visados mes turime būt pasirengę pavartoti jėgą. Žmonės 
yra blaškomi įvairių geidulių.' Vieną dieną jie mielai) klauso net 
ir menkų patarimų, c kitą• — reikia jėgos, kad būtų galima pri 
verst vykdyti net ir būtinus sugyvenimo dėsnius. Todėl viena 
tik meilė prigimtojoj mūsų tikrovėj negali būti vaisinga; ji viena 
negali duoti tų rezultatų, kurie reikalingi žmogaus dvasios vieš
patavimui.

Todėl ir moteris, atsisakiusi visiškai nuo jėgos, yra tiesiog 
verste verčiama pasitraukti į užkampį, nes kartas nuo karto pra
siveržiąs pasaulio chaotiškumo sūkurys tik pasityčioja iš josios 
bejėgiškos meilės. Jeigu istorijoj moterys pasižymėjo, nedideliu, 
palyginti su vyrais, išviršinių kultūros laimėjimų produktingu- 
mu, tai čia kaip tik yra kaltas tas per didelis pasitikėjimas mei
lės galybe, tas geras, bet svajingas noras apvaldyti pasaulį —

<»
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tą netobulą, pakrikusį pasaulį— viena tik meile. Visa tai, su
prantama, turėjo greitai moterį įtikinti, kad tai yra tik svajo
nės, kad pasaulis net nėra vertas los meilės, kuri jam rodoma. 
Šitoks nusivylimas pakirto moters pasitikėjimą savimi ir savo 
galybe. Ir čia buvo padaryta didelė klaida, atnešusi moteriai ir 
kultūrai daug nuostolių. Moteris nustojo kūrybinioi produktin- 
gumo, o kultūra, patekusi į vienų vyrų rankas, neteko švebiu- 
mo, pasidarė šalta, sunki ir net brutali. Be pasitikėjimo savo 
galybe, be ištesėjimo, be nuolatinio veržimosi net ir į ten, kur, 
rodos, nėra jokios vilties laimėti, negalima jokia kultūrinė kū
ryba, joks didesnis laimėjimas. Bet ar gali moteris, kaip ji 
šiandien pasitiki savimi, dirbti prie vienos mašinos 25 metus? 
Juk po 10 metų tokio darbo* dar rezultatų beveik nėra. Argi ne- 
gema tuomet nusiminimas? O jis reikia nugalėti ir dirbti dar 
15 metų. Ir tiki tuomet gamta atidaro savo paslaptį. Tiek dir
bo radijo, televizoriaus išradėjas. Taigi, menkas moterų pro- 
duktingumas kultūrinėj kūryboj reikia aiškinti ne sugebėjimų 
stoka, bet per mažu pasitikėjimu savo galiomis ir per menka 
viltimi vis kada nors pasiekti savo tikslą. Prie šitokio moterų 
nekūrybiškumo prisideda ir dabartinis netikęs moters lavinimas/ 
Šiandien moteris mokslo srity j turi prisitaikinti prie specifiškai 
vyriškų uždavinių, turi pati juos spręsti ir lenktyniuoti su vy
rais. Tai išeina josios moteriškumo sąskaiton, žadina tięsiog pa- 
sibiaurėjimą tąja vyriška mokslo analize ir nuo kūrybinio įdo
mumo pastūmi į nepakenčiamą nuobodumą. Ir jeigu šiandien 
moteryse pradeda kilti reakcija prieš tokį vienašališkumą, tai 
šitokius žygius reikia tik sveikinti ir jiems pritarti. Bet iš kitos 
pusės moterų emancipacija neturi eiti vyriškėjimo kryptimi. Ne 
save moters turi perkeisti, bet per daug suvyrintą gyvenimą. Pa
niekinimas gražiausios savo-ypatybės — noro viešpatauti meile 
ir griebimasis vyriškosios jėgos paverstų moteris legendarinėmis 
amazonėmis, o dabartinę kultūrą tiesiog pražudytų: ji neišlaikytų 
savo sužiaurėjimo ir,brutalumo. Tuo* tarpu laikas laukia iš mo
terų, kad jos pataisytų tą, kas buvo istorijos bėgyj pagadinta, 
pataisytų, sukurdamos idealų moteriškumą ir idealų vyriškumą.

4. Meilinga jėga ir jėginga meilė
‘ ?

Jėga ir meilė yra du žmogaus linkimai, dvi galybės, ku
riomis dvasia plečia savo viešpatavimą pasaulyj. Ir viena, ir 
kita yra reikalingos. Persiskyrusios jos ilgisi viena kitos, nes 
tik abiejų veikimu galima pasiekti tikrai žmogiškosios gyveni
mo santvarkos. Kur nėra meilės, ten viešpatauja žiaurumas ir 
brutalurhas'; kur nėra jėgos, ten įsigali ištižimas ir palai
dumas. Tik idealiniam šitų dviejų/ galybių suderinime, tik jų 
pusiausviroj galima išvengti šitų pražūtingų nenuoseklumų.
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Šiandien šitos dvi galybės yra išsiskyrusios tuo būdu, kad 
vyrai pasidarė daugiau jėgos atstovai, o moterys — daugiau mei
lės. Todėl ir visas mūsų gyvenimas kenčia dėl šitokio išsiskyri
mo, ir visa kultūra neina tuo tikru keliu, kuriuo turėtų eiti. 
Reikia tad šitas dvi galybes vėl sujungti. Idealiniužmogum 
reiktų laikyti tą, kuriame jėga ir meilė yra deramo j pusiausvi 
roj. Bet tuo anaiptol moterys nesulyginamos su vyrais, niveliuo
jant lyčių skirtumus. Jie visados liks. Net ir tokiam idealiniam 
suderinime moteris bus moteris, o vyras —. vyras. ' Tik vyro 
jėga privalo tapti meilinga, o2 moters/ meilė — turi pasidaryti jė- 
ginga. Todėl, meilinga jėga būtų idealaus vyriškumo pagrindinis 
bruožas, o jėginga meilė— idealaus moteriškumo pažymys. Vy
ras savo jėgą turi pašvęsti meile, ja persunkti savo veiksmus ir 
savo užsimojimus.“ Moteris savo meilę turi padaryti jėgingą, turi 
įgyti pastovumo pasiryžimuose, ištesėjimo darbuose ir pasitikė
jimo savo jėgomis. Tik šitokiu būdu papildžius savo lyties trū 
kumus, galima tikėtis palaimingos įtakos kultūrinei kūrybai.

Krikščionybė iš visų religijų labiausiai pajėgia /šituol at
žvilgiu papildyti taip vyrą, taip moterį. Vyrui ji įkvepia mo
teriško švelnumo, vad., jo jėgą padaro meilingą. Moteriai tuo 
tarpu ji duoda vyriško stiprumo, josios meilę padarydama jė
gingą. Tie žmonės, kuriuos Katalikų Bažnyčia mums stato gy
veninio pavyzdžiais, net ir šituo atžvilgiu iš tikro buvo idealūs 
žmonės. Jų sielose tiesiog idealiniu būdu buvo suderinta jėga 
ir meilė. Vyrai šventieji, neprarasdami savo vyriškos stiprybės, 
buvo švelnūs, malonūs, sugyvenami, besibiaurį kiekviena prie
varta ir neapykanta. Jie puikiai sugyveno! ne lik su žmonėmis, 
bet net ir su gamta. Tokiam šv. Pranciškui Asyžiečiui visi gamtos 
padarai — net plėšriausi žvėrys -— buvo savi, ir jie jį mylėjo 
„Gyvulių siela pastebi, ar žmogus yra nekaltas“ (Fr. Federer). 

-Šventųjų gyvenime yra atsinaujinę Rojaus santykiai tarp žmo
gaus ir gamtos. — Moterys šventosios šalia savo moteriško švel
numo įgijo vyriškos stiprybės ir drąsos tokiems žygiams, kurie 
stebina net ir drąsiausius vyrus. Šv. Jėzaus Teresė beveik iš 
nieko pastatė keliolika vienuolynų. O kokį herojiškumą paro 
dė pirmųjų amžių kankinės mergaitės! Jų žingsniuose, kai jos 
ėjo į areną pas išalkintus liūtus, skambėjo geležinių Romos le
gi jonų žingsniai (M. Pečkauskaitė). Jų žygiuose susitelkė ir 
Katono ištvermė, ir Cezario drąsa bei šaltas, blaivus protas, Jos
nepabūgo įvairiausių kankinimų, įvairiausių gėdinimų ir pajuo
kos, nes buvo įgijusios drąsos elgtis ir kalbėti pagal savo įsiti
kinimus, o ne-ąaagal aplinkos nuomonę.

Todėl įieapsiriksiine pasakę, kad Krikščionybėj tik ir te
galima išugdyti tikrų vyriškų ir tikini moteriškų asmenybių. Tik 
Krikščionybė tepajėgia žmoguje sujungti tai, kas per nuodėmę 
buvo suskaidyta: jėgą su meile ir meilę su jėga. Iš to plaukia
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svarbi praktiška išvada, kad atsisakymas nuo religijos reiškia 
ne tik netekimą vienintelės garantijos pilnutinei laimei pasiekti, 
bet ir atsisakymą nuo savo lyties papildymo ir atbaigimo Į ši- 

— tokią būklę patekęs vyras išvystys savo jėgą ligi brutalumo ir ga
lų gale pats save pražudys. Tuo tarpw nereliginga ^^erisbus 
priversta arba stoti konkurencijon su vyru ir tuo) būdu tapti 
amazone, arba sunykti nepasitikėjime savo jėgomis ir tapti visai 
neproduktinga gyvenimo kūryboj. Istorijos faktai, patvirtina ir 
vieną ir kitą atsitikimą. Tuo tarpu religijoj vyras, pasak Fr. 
Försterio, pasidaro motiniškas, su meile traktuojąs aplinkinį pa
saulį, o moteris tampanti tėviška, turinti jėgos ir griežtumo ten, 
kur pasireiškia nejautrumas meilei. Todėl jaunuomenės religi- 
nimas tarp kitų dalykų būtinas yra ir tam, kad kiekviena lytis 
išplėtotų gražiausias savo ypatybes ligi aukščiausio -laipsnio, 
papildydama savo trūkumus, savo vienašališkumus irgi gražiau
siais kitos lyties savumais. Tai nereiškia lyčių skirtingumo ni
veliavimo. Krikščionybė to anaiptol nenori. Ji tik nori sukurti 
pilnutinį vyrą ir pilnutinę moterį. O jų idealas kaip tik ir yra 
meilinga jėga ir jėginga meilė, pašvęsta Dievo malone ir Dievo 
pagalba sujungta, v* .

' * * - _
. Kokia tad amazonės mito prasmė? Visų pirma, jis mums 

rodo moterį tokią, kokia ji neturi būti, būtent: praradusią es
minį moteriškumo elementą — meilę. Iš kitos pusės jis taip 
pat pastūmi mus ieškoti tikrojo moteriškumo — lygiagreta ir 
vyriškumo — idealo, kuris randamas tame, kad moteris savo 
meilę papildo jėga, nes dabartiniam blogio paliestam pasaulyj 
viena tik meile negalima visur ir visuomet viešpatauti. Tam rei
kalingas yra ir tam tikras jėgos laipsnis, duodąs pasitikėjimo 
savimi ir galybės apvaldyti tai, kas nenori nusilenkti meilės įsa
kymams. Šitas papildymas išlaisvina moterį iš nuolatinio bailu
mo, svyravimo, vaikymosi aplinkos nuomonės. Jis leidžia mo
teriai daugiau apsispręsti, o ne būti kitų apsprendžiamai. Tai 
didina ir kultūrinį moterų produktingumą. Moterų judėjimas, 
arba vad. emancipacija, kaip tik ir turėtų eiti šita kyptimi: įgyti 
jėgos, neprarandant meilės. ,Jei norite būti tikros, ne vien1 var
du, krikščionės, tai turite stengtis, kad jumyse pasireikštų ta 
krikščionystės jėga. Turite nugalėli savyj visa, kas priešinasi 
,,pasaulio nugalimajai meilei“, kaip pasipriešino tiek kilnių, šven
tų krikščionių moterų. Kitaip visados būsite nudžiūvusios žmo-, 
nijos medžio šakelės“1). Suprantama, nėra lengva atsispirti ap- 
linkai, kai mados nuomonė sunkiu slogučiu spaudžia ne tik mo 
teris. bet ir tuos ..drąsiuosius“ vyrus. Bet be išsilaisvinimo iš

M. Pečkauskailė. Kaštai V I. 7.> p 1928. Kaunas.
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Gyvenimo smulkmenos

Šiais laikais vyrų ir moterų tarpusavio santykiai labai pa
kitėjo. Jei pirma beveik vienintelė proga susitikti ir bendrai leis
ti laiką buvo baliai ir svečių kambarys, dabar tos ribos yra daug 
platesnės: bendros studijos, dažnai net koedukacinės mokyklos, 
dar visai jauniems, vos gyventi pradedantiems, ilgos tarnybos 
valandos tos pačios įstaigos salėse, įvairių įvairiausios pramogos, 
kur susitinkama nepalyginti laisvesnėmis aplinkybėmis, nei pir
ma, pagaliau sportas, visuomenės organizacijos, studentu kor
poracijos, meno rateliai, labdarybės draugijos. Dėl tö ir tarpu
savio santykiavimo formos visiškai“ pasikeitė, ypač senos man 
dagumo taisyklės „negalioja“ ten, kur vyras ir moteris yra ko
legos, bendradarbiai. Pirma tos taisyklės buvo nusistojusios, 
griežčiau suformuluotos, dabar jos dažniausiai arba. nebetinka, 
arba nepaisomos kaip tariamai pasenusios ir yra išdidžiai atme
tamos. O tuo tarpu atitikti tikrą reikiamą toną savo pasikalbė
jimams, elgesiui1 ir visam gyvenimui dabar yra žymiai sunkiau, 
nei anksčiau, nes tas gyvenimas yra kur kas sudėtingesnis. Dau
gelis to visai net nenori, jiems atrodo beį koks mandagumas pa
senusiu dalyku, neesminga smulkmena, neverta didesnio dėme
sio. O iš tikrųjų, kartu dirbančių ar studijuojančių vyrų ir mo
terų vienokie ar kitokie santykiai turi reikšmės. Juk taikus 
bendradarbių sugyvenimas, jų susiklausymas, jų darbo harmo
nija yra būtiniausios sąlygos geram ir sėkmingam veikimui. Mo
terys, kaip jautresnės ir švelnesnės, daug greičiau pastebi ar pa
jaučia šiurkštų elgesį, netikrą toną, pašvilpiantį. ar . dirbtinai 
mandagų, jos labai dažnai pasijunta nejaukiai. Jas labiau vei- 

jos nėra galimas nė vienas žingsnis idealo keliu. Tapti ama
zone irgi lengviau, negu meilę sujungti su pašvęsta jėga. Tokių 
idealinių moteriškų asmenybių nedaug tėra. Bet jos yra vie
nintelė pagalba šiam ligi žiaurumo suvyriškėjusiam amžiui. 
Šiandieninis heroizmas dar gyvena mūšio laukuose. Reikia tad 
jis pargabenti iš pasaulio į namus, į šeimą, į privatinį butą. Ogi 
šitą darbą padarys tik moterys herojės, kurių idealas visuomet 
lieka tie šv. Augustino žodžiai, kuriais jis apibūdino savo moti
ną šv. Moniką: „Rodos, švelni moteriškė, bet vyriška per tikėjimą“.
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kia aplinkuma, ir kartais jų tariamąjį pasyvumą ir reikia aiš
kinti tuo nepasitikėjimu ir nepalankumu, kurio joms parodo, 
kartais ir be blogos valios tie, su kuriais tenka dirbti, studijuoti, 
ar šiaipbendrauti. Bet iš kitos pusės, dažnai nuo jų pačių par
eina sudaryti vienokią ar kitokią nuotaiką darbo salėje, nusta
tyti vienaip ar kitaip savo santykius su kolegomis vyrais. Šiurkš
čių, sakyčiau, neskoningų. ir neestetiškų, elgesio formų tarp vy
rų ir moterų galima ypač pastebėti studentų ir valdininkų tar
pe. Čia turėtų moterys pirmos „reformuoti“ jų pačių naudai.

Nors moteris dabar dirba toki pat profesijos darbą, kaip 
ir vyras, ir tuo niekas nesistebi, vis dėlto gyvenimas nespėjo 
dar sukurti naujų tinkamų jų santykiavimo formų.

Vienas dalykas, kuris tuoj krinta į akį, tai didelis famili- 
jariškumas, kuriuo pasižymi nemaža dalis vyrų, ypač jaunų. Tai 
ne kas kita, kaip takto ir gražių papročių stoka. Jei moteris 
pakliūva į tokią draugiją, į ją žiūrima kaip į vyrą, su ja el
giamasi, kaip tai įpratę daryti vyrai savo tarpe. - Čia ir pra
sideda visas sunkumas. Kaip moteris turėtų elgtis, kaip į tai. 
reaguoti? Kai disciplinuotų, korektiškų žmonių tarpd ji jausis 
visai ramiai, ir greitai įsigyvens į dirbamą darbą ir aplinkumą, 
neišauklėtų tarpe ji dažnai yra bejėgė ir savim nepasitikinti.

Ji gali mėginti visiškai prisitaikinti prie vyriškosios psicho
logijos ir paneigti savo skirtingus ypatumus. Bet tuomet ji la
bai greitai virsta nenatūralia, nemaloniai suvyriškėjusią, kartais 
net karikatūriška savo noru pamėgdžioti vyrą balsą, eiseną, kal
bėjimo būdą. Aišku, bendradarbiai vyrai sąmoningai ar ne, bus 
stumiami nuo tokios, o rezultatas — nedarnus darbas.

Galima kitaip elgtis vyrų draugijoje. Galima visur ypač 
pabrėžti savo moteriškumą, ypatingumą, reikalauti dažnai tam 
momentui netinkančio, perdėto mandagumo pareiškimo. Ir čia 
bus ne visai tikras kelias.

Kolegiškumas tarp vyrą ir moterį remiasi ne tuo, kad abu 
dirba kaip vyrai. Juk net ir mechanišką sausą darbą dirbda
mi žmonės parodo savo individualybę, juo labiau, tai iškils'aikš
tėn, kai susidurs taip skirtingi savo būdais, įsitikinimais, ir visu 
gyvenimu vyras ir moteris. >
V/

Vyras labai klysta, jei jis tariasi galįs į savo bendradarbę 
moterį žiūrėti kaip į savo kolegą. Taip pat klysta ir moteris, 
jei ji į vyrą žiūri kaip į visiškai lygų, nepripažįsta jokių mandagu
mo formų, kurių tas yra gal išmokęs anksčiau. Tuo tarpu, kaip 
toks žmogus turėtų elgtis ne įstaigoj ar auditorijoj, pay., ba
liuj, teatre? Ar ir ten moteris jam turėtų būti vien tik 
..kolega’1? 1

Rodos, lengviausiai bus surasti tikrą toną tada, kai išsi
aiškinsime, kad dirbančių ar studijuojančių vyro ir moters san- 

* tykių pagrindas yra ta profesija, ar tas darbas, kuri jie dirba.
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Iš šių rėmų įstaigoj ar auditorijoj nereikėtų išeiti. Ir vienas ir 
kitas visų pirma turi galvoj savo darbą, kurį jis nori dirbti, įdė
damas visą savo sielą, bet neatsižadėdamas savo individualybės. 
Vyro ir moters charakterių ypatumai pasireiškia darbo atliki
me. Moteris ir turėtų visur pasilikti moterimi, paprasta, natū
ralia, kaip kad ji yra savo namuose. Tuomet ji bus tikras 
žmogus, tuomet ji mažiau kreipia į save kitų dėmesį, ir tuomet 
nebus sunku susidaryti paprastus taktiškus tarpusavio santy
kius. Su įprastu, gal įgimtu, moters Švelnumu ji turi dirbti sa
vo darbą, kalbėti paprastu tonu, nesistengiant pamėgdžioti vy
rą, nes ir moteriškasis balsas nieku nėra blogesnis už vyiiškąjį 
šiurkštoką bosą. Harmonija visuomet maloniai veikia žmogų, 
tuo tarpu kai dirbtinumas erzina ir atstumia. Niekas neturi 
atsižadėti savo individualybės nei profesijoj, nei studijose, nei 
Kur kitur. Tik tuomet darbas bus tikrai dirbamas, kai daly
vaus visas žmogus, o darbe reikia ir vyriškųjų, ir moteriškųjų 
jėgų, nors jų uždaviniai dažnai bus įvairūs, ypač ten, kur dar
bas nėra griežtai nustatytas, o pareina nuo dirbančio» inicijaty- 
vos ir kūrybinio pajėgumo. Tai bus ypač žymu įvairiose orga
nizacijose. Sunku nepritarti Fersterio žodžiams: „Vyras yi;a 
technikos ir politikos organizatorius, moteris turi dvasinti orga
nizaciją, švelniausiai rišti žmogų su žmogumi, mokėti aukščiau
siojo meno — įsimąstyti į tai, kas yra svetima; ji turi įkvėpti 
„namų dvasios“, kur tyli ..aš“ dievinimas, kuri vietoj ardančių 
gyvenimą jėgų veiktų palaimintosios jėgos, nešančios taiką“1).

Jei vyras ir moteris teisingai nustatys savo santykius su 
• jų dirbamu darbu, jei jis bus iškeltas į pirmąją vietą, 0 ne dir

bančių reikalai, tuomet abu pasiners tam darbe, įdės į jį visą 
savo sielą, tuomet jie tegalės būti tiki ai paprasti natūralūs žmo
nės. Jiems nebus sunku nustatyti ir tarpusavio mandagumo for
mas, kurios plauks iš žmogiškos pagarbos vienas kitam, ir gerbs 
viename vyrą, kitame — moterį.

’•) Forsteris, Kristus ir žmogaus gyvenimas, 265 p.
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Šeimos ryšiai1)

Šeima —- tai maža visuomenė. Šeima — pirmoji ir natū
rali Socialinio gyvenimo apraiška, tai bendro gyvenimo, meilės, 
teisių, darbo, likimo, auklėjimo ir religijos bendruomenė. Tai, 
pilna to žodžio prasme, savyje užsidaręs ir nuo išorės apsirti- 
bežiavęs vienetas, tvirta vienaip manančių ir viena siekiančuĮ 
 grandinė. Tai viens kitam priklausančių, viens kitam gyvenan

čių žmonių šiltas lizdelis, žmonių vadinančių save „mes“... To
kia šeima didžiausia priešingybė visokiems nepažabotiems, nie
kuo nesuvaržytiems, klajokliškiems žmogaus dvasios .patinku 
mams.

Taip, rodos, turėtų būti, bet, iš tikrųjų, čia jau seniai ne 
beviskas tvarkoj. Seniau tvirtas šeimos kamienas šiandien pra
deda skilti, trupėti, plyšti pusiau, net visai griūti. Šeimos irimo 
priežastys glūdi ir moderniškose žmonių dvasios srovėse ir šian
dieninio gyvenimo apraiškose, visuomenės santvarkoje ir p.

Moderniškas individualizmas —- pirmoji srovė, ardanti šei
mos židinio pastovumą. Individualizmui rūpi tik viena: savo 
asmuo, savo norai, savęs iškėlimas ir pabrėžimas ir savo nuo
monės pareiškimas, neatsižvelgiant į jokius visuomeninius, taigi 
ir šeimos, motyvus.

— individualizmui artimas liberalizmas. Savo civiline metri- (
kacija, didesne vedusiųjų laisve ir lengvai gaunamais išsiskyri
mais, jis visai automatiškai atveria šeimos skilimui plačius var
tus. Čia reik priskirti ir įvairių vardų ir atspalvių socializmas., 
tas tikrasis Šeimos priešas, kurio nuomone, šeimos auklėjimas 
esanti didžiausia blogybė ir vaikai reikią auklėti tik auklėjimo 
įstaigose.

Prie šeimos irimo faktorių reik priskirti ir kai kuriuos mo
demiško gyvenimo papročius: nepaprastą veržimąsi į viešumą; 
draugijų, klubų, įvairios rūšies pramogų ir spektaklių nesuval
domas noras ir, ypač, gatvės ir minios meilė trukdo ir blaško 
šeimos narių vieningumą

Moderniškasis industijalizmas su milžiniškais fabrikais ir 
nesuskaitoma dirbtuvių daugybe irgi neigiamai veikia į šeimos

’) Pagal A. Worlitschek ..Soziales Christentum“.
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intimumą. Šeimos narių nebe jungia bendras darbas. Dėl duo 
nos kąsnio ne tik šeimos tėvai, bet dažnai ir motinos ir vaikai, 
aplinkybių verčiami, ištisas savaites ir mėnesius išbūva toli viens 
kito. Nebejausdami jokios tarpusavio artimumo įtakos, jie pa
mažu nutolsta ir atšala nuo šeimos židinio.

Nėra patogus šeimai ir perdaug išsišakojęs ir įsigalėjęs 
draugijinis gyvenimas. Tinkamose vėžėse išlaikytas jis'teikia 
daug naudos», tik- nereikia perdėti. Draugijinis gyvenimas turi 
ir tamsių pusių — organizacijų/ nariai kartais būna taip organi
zacinėmis pareigomis apkrauti, kad nebelieka laiko šeimos pa 
reigoms ir laisvų nuo darbo valandų nebegali pašvęsti šeimai. 
Organizacinis gyvenimas, ta milžiniškoji ir galingoji auklėjimo 
ir veikimo jėga, reikia sutikti, yra tik neišvengiama blogybė. 
Viena ranka dalo—kita vėl atima.

Jau matėme, kad šeima turi begalę priešų, kurie įneša į ją 
skilimo ir irimo pradų, ją nepaprastai išblaško ir išskirsto. Tai 
tragiškas, skaudus reiškinys, teikiąs ateičiai dar juodesnių per
spektyvų. Šeimos ryšių sutraukymas gimdo visuomenės tvarkos 
suirimą. Žlugus šeimai — prasideda visuomeninio gyvenimo 
anarchija.

Ir štai todėl, visuotinosios gerovės vardu, pasigirsta naujas 
šūkis: pamestą ir aptemusį šeimos supratimą turime atgaivinti 
pirmykščiame grožyje ir galybėje; vietoj šeimos priešų, ieško
kim šeimos draugų; šeimos gyvenimo spragas sujunkime tiltais, 
atmeskime gražia uždara grandim. Tam tikslui turim panau
doti visas galimas priemones: prigimtines ir antprigimtines, jei 
kuri tik nors kiek gali mums patarnauti.

•j- ; e

Taigi dabar paieškokim šeimos ryšių. Vienas jų žymus, 
nors ir ne pats svarbusis, tai šeimos židinio jaukumas. Pir
masis šeimininkės rūpestis padaryti gyvenamąjį butą ne vien 
bendros nakvynės vieta, bet ramia malonia užuovėja nuo ore 
siaučiančių audrų. Ji turi pasistengti, kad namų šilima magne
tine jėga viliotų visus šeimos narius praleisti čia taip neilgas ir 
taip brangias poilsio valandėles. Todėl, kiek leidžia gyvenimo sąly
gos, reikia jaukiai įrengti ir papuošti butą. Nereik kažko ypa
tingo! Čia svarbu ne prabanga. Galima turėti jaukų butą i 
pilkų ,,kazermų4’ begaliniuose koridoriuose ir-menkiausioje nuo
mojamoj lūšnelėj. Jūk^savi namučiai šiandieną daugeliui tik 
gražus sapnas, oro pilis! Ir menkinusį butą, požeminį urvą ar 
aukščiausią padangtę, galima padaryti jaukiį ir pa'ogų. Tik reik 
išmintingą taupumą suju’ngti su visų galimumų išnaudojimu, 
truputį išlaidų ir daug darbštumo ir rūpestingmo. Svarbu rim-
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tas skoningas baldų parinkimas ir sustatymas, paveikslai, gėlės... 
Bet svarbiausias Čia dalykas —švara ir tvarka.

Jaukus butas padės klestėti šeimos narių tarpe tikrajam 
širdingumui, padės keroti visoms tampraus šeimos ratelio dory
bėms, visoms dvasinėms, dorinėms ir auklėjamoms teigiamoms 
įtakoms. Rodos, visuose kambario kampeliuose, tarp paveikslu 
ir gėlių, tyliai plasdena gerieji namų genijai, šnabžda širdingus 
žodžius ir supančioja namiškius maloniais meilės ryšiais.

Gera priemonė šeimos nesuardomumui palaikyti yra visi 
tie dalykai, kurie įneša į namus ritmo ir gyvumo^ saulės ir šir
dies. Šeima turi sugebėti patenkinti ir visuomeninius savo narių 
palinkimus — čia turima galvoj gražios, kilnios šeimyninės pra
mogos. Nenorima griežtai puritaniškai visai paneigti įvairių pla
tesnio maštabo, viešų, leistinų pasilinksminimų ar spektaklių, 
bet jie gali būti tik gyvenimo paįvairinimas, atskiras epizodas, 
išimtis. Bet tikrojo dvasios ir kūno atgaivinimo, tikro poilsio 
ir pasismaginimo turim ieškoti tik nedideliam artimų giminių ir 
draugų būrely, tik šeimos ir šeimoje organizuojamose pramo
gose. Neš namai yra natūrališkiausioji draugija. Šeimos židi
nys— Dievo skirtoji poilsio ir pasilinksminimo vieta. Tai nuo- 

-širdžiausio džiaugsmo tėvynė. Čia galima atsipalaiduoti nuo 
žiaurių gyvenimo rūpesčių, užsimiršti ir pasidžiaugti. „Kodėl ver
žies į tolį, juk laimė, gėris, žiūrėk, kaip stebėtinai arti?“... Vie
no vokiečių poeto nuomone, tik šeimos džiaugsmai niekuomet_
neperdega. Daug gali suteikti šeimai džiaugsmo įvairūs žaidi
mai, įdomūs pašnekesiai apie praeitį ir dabartį, paprasta nuo 

r širdi namų muzika, Šeimos švenčių paminėjimai ir t.t. Kiek su
teikia sielai tyro džiaugsmo ramūs šventvakariai mieloj šeimos 
židinio "šilumoj praleisti!

Tvirtu šeimos raiščiu galim, laikyti ir namų biblioteką. Ži
noma, tokia biblioteka turi būti sudaryta pagal rūpestingai nu
statytą programą: iš labai atidžiai išrinktų, griežtai dorovingų, 
kiekvienam prieinamų lengvo ir mokslinio! turinio knygų, amžinų 
Knygų. Čia turim laikytis tokios taisyklės: tik geriausios kny
gos yra pakankamai geros. Knygų spmta, lygiai kaip, skalbinių 
ir rūbų, turi būti kiekvienuose normališkuose namuose. Ir, ne
žiūrint pinigų trūkumo ir knygų brangumo, turi būti reguliariai 
kasmet skiriama nustatyta suma namų knygynui papildyti.

Geros knygos — puikiausi namų vaistai pavargusiai sielai 
atgaivinti. Geros knygos — ištikimiausi draugai visuose gyveni
mo pavojuose. Bet mums šiuo> atveju jos svarbios tuo, kad pa^ 
deda sulaikyti šeimos narius namie. „Pasikvieskite į namus ge- 
knygų, o jos jau savo atliks“.

Čia tenka paminėti dar vienas dalykas, galįs daryti teigia
mos įtakos į šeimos ir giminės vienybę, tai giminės padavimų 
registracija— savos rūšies šeimos chronika. Čia pažymimi šei-
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mos padavimai, specifinės tradicijos, žymesnės šeimos/narių gy
venimo datos, šeimos įvykiai, likimas ir patyrimas. Ši šeimos 
istorija, kad ir labai primityvišku būdui atliekama ir jokios pla
tesnei visuomenei reikšmės neturinti, labai teigiamai veikia pa
vienius šeimos ir giminės narius. Iš giminės chronikos spin
duliuoja paslaptingos galios, teikiančios jaunimui savim pasiti
kėjimo, drąsos ir užsimojimo ir jungiančios pavienius narius 
tampresniais, pastovesniais ryšiais.

Žodžiu, stovėdami prieš liūdną šeimos irimo faktą, turim 
sukaupti visas jėgas, panaudoti visas priemones, kurios tik mums 
gali padėti šeimos vieningumui palaikyti.

Visos iki šiol minėtos šeimą jungiančios priemonės buvo 
žemiško pobūdžio, antraeilės ir trečiaeilės vertenybės, netvirtos 
ir nepastovios, sulyginant su giliausiu ir švenčiausiu gyvybės 
šaltiniu—su religija. Ji pirmoji iš pat gelmių, iš pat esmės 
pagrindžia šeimos nesuardomumą. Kur trupa ir skyla — ten 
ji daro suvienijimo stebuklų.

Daug tvirčiau ir pastoviau, negu kambario jaukumas ir 
namų pramogos išlygina šeimos nelygumus bendras namiškių 
suėjimas į ,,Dievo kampelį“, kaip sako pamaldūs tiroliečiai. Tai 
bendra namų liturgija, bendros maldos ir giesmės nustatytu dar
bo dienos metu1). Sielų susijungimas maldoje palieka atgarsio 
ir kasdieniniame gyvenime, suveria piktos tikrovės padarytas 
žaizdas, išlygina ir sugydo., Žmonės, kurie bendrai sudeda ran
kas „Tėve mūsų“ kalbėdami, negali šugniaužtomisi kumštimis 
grasyti viens kitam. Šeimos liturgija yra kilnesnė sielų sutar
tinė, negu gražiausia muzika.

Labiau negu namų menas ir biblioteka jungia šeimos na
rius bendras dalyvavimas bažnytinėse pamaldose ir Šv. Sakra
mentuose, pergyvenimas liturginių metų plačiausia to žodžio 
prasme. Gyvas, aktingas dalyvavimas metų šventėse, palaiky
mas joms tinkamos nuotaikos: pasninkų, maldų ir giesmių, 
bendras pamaldų lankymas ir, svambiausia, tradicinis, taisyklin
gas, visa šeima bendravimas Šv. Komunijoje nustatytomis meti v 
dienomis. Tik čia susimezga neatrišami sielų ryšiai. Ką Dievas 
sujungė — žmogus nėišjungs. Žmonės, kurie intimiškiausiu bū-

*) Čia norisi pri&’mintį mūsų lietuviškas gegužines, birželines ir rn/an- o £
tinęs maldas, kurios pamaldžių kaimo šeimų dar yra praktikuojamos. Rei
kėtų ir musų inteligentėms /jei negali visi šeimos nariai tuo metu regulia
riai lankyti pamaldų bažnyčioje) įrengti namų „altorių“ ir atlikti bendrai 
visa šeima maldas. Kiek čia galima įdėtij ir meno ir širdies!

*
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du bendrai Dievuje susijungia, tuo pačiu susijungia ,ir savo 
tarpe.

Didele parama ir paguoda ir tvirta šeimos gyvenimo jung
tis yra pop. Leono—X1TT įsteigta .,Šy. Nazareto Šeimos“ kongre
gacija, kurios tikslas — gerbti Šv. Šeimą ir visur jos pavyzdžiu 
sekti. Štai čia glūdi amžinas ii tobulas šeimos idealas. Savy je 
užsidariusi ir susikoncentravusi, intimumu spinduliuojanti Šv. 
šeima yra ne povių sukurta svajonė, bet tikrojo gyvenimo iš
dava. Tai Šeima, kurios vieningumas buvo maitinamas, remia
mas ir palaikomas vien religinių jėgų ir motyvų. Šeima, kuri 
jungiasi su Šv. Šeima, yra susijungusi ir savyje.

Pastoviau už namų chronikos ir pan. dalykus jungia šei
mas pop. Benedikto XV siūlomas ,,Šeimos pasiaukavimas Šv. 
Jėzaus Širdžiai^. Tai, iš tikrųjų, paskutinioji ir giliausioji šei 
mos vieningumo paslaptis. Nuolatinis šeimos susikoncentravi
mas apie Jėzų ir dėl Jėzaus mintimis, žodžiais ir darbais tei
kia šeimos vienybei tvirčiausių laidų. Jau pati idealioji Kristaus 
asmenybė yra tikriausias visų Jam atsidavusių vienybės laidas. 
Nes, iš tikrųjų, Jėzus yra didžiausias šeimos Įsteigėjas ir Pa
laikytojas: ir per visą savo 30 metų gyvenimą Marijos ir Juo
zapo šeimoje, ir per šeimos pobūdžio Apaštalų bendruomenės 
įsteigimą ir per pačią Bažnyčios instituciją, kuri, lyg šeima, glo
bojama vieno šv. Tėvo, vadovaujami vienu meilės įsakymu ir 
reiškiasi malda .,Tėve mūsų../“ Šeima vieninga Kristuje — vie
ninga ir tarp savęs.

Taigi religija yra tvirčiausias šeimos uždarumo ir vienin
gumo laidas, tikroji šeimas židinio kūrėja ir palaikytoja.

Šalinkime visa tai, kas ardo ir griauna šeimą. Visomis 
priemonėmis stenkimės atstatyti begriūnantį šeimos židinį. Nes 
tik iš jo galim tikėtis tautos išgelbėjimo. ,,Duokite mums tamp
riai vieningų, savyje pasitenkinusių šeimų — it tautos vienybė 
grįš savaime“. Nes ir galybė — tik vienybėje. 

— - , f ~

Moteris ir namai.
Iz. Blauzdžiūnaitė

Laikas, kaip kinetinė elektros srovė. Kultūra toli žengė 
priekin visose prigimties ir gyvenimo srityse. Skubama ir bė
gama nuo vieno išradimo piie kito. Senovė likos užpakalyj. 
Žmogus gyvena ypatingo ieškojimo ir nerimo bei nepasitenkini
mo periodą. Norima išsiveržti iš gyvenimo smulkmenų. Čia 
neinama upės vaga, bet blaškomas! pavasarišku potvyniu. Nuo 
tiesos prie paklydimo — ir modernus žmogus dažnai klaidą su 
pina su tiesa, o tiesą neigia. Nes nėra laiko analizavimui, lo
giškam įvertinimui. Sukrėtimas jaučiamas kiekvienam gyveni-
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mo užkuliso kamputyj. Net šeimininkės virtuvėj. -— sukultū
rinti įrankiai, darbas; kiekviena smulkmena turi teoriją. Lie
tuvoje tai ne taip pastebima. Liaudies masėse beveik likę na 
mai senoj stadijoj. Šeimininkė visą gyvenimą kantriai kenčia 
virtuvės ir namų turinio nepatogumus. Bet užsieniuose Amc- 

_ rikoj, Vokietijoj, Anglijoj, Prancūzijoj — ypatingai didžiuosiuos
kultūros centruos šeimininkavimas griežtai racionalizuotas. Mo
teris maža turi rūpesčio kasdienei nedėkingai namų ruošai. Pati 
moteris kitokia. Ji veržiasi iš virtuvės į viešumą, ieško gyveni
mo pilnumos vyriškose profesijose, dažnai visai pamiršusi sa
vo paskyrimą ir tikrąją profesiją. Virtuvė ir šeimininkavimas 
modernosios moters akyse — žema, smulkmeniška. Tai ligi 
įkyrumo nedėkingas užsiėmimas. Sutvarkai indus, kambarius — 
po piet vėl'visa sujaukia. Išverdi skaniausi valgį — suvalgo 
ir užmiršta. Sutvarkai drabužius, baltinius — kiek laiko — ir 
vėl iš nauja visa. Taip kasdieniškai Ir visa monotoniška, am
žina, lyg užkerėtam rate. Tai žemina, slegia moderną moterį. 
Pareina vyras — jam nerūpi tas smulkmenišku rūpesčiu su
kurtas menas — jis nori žmonoje dar rasti sau užuojautos ir 
proto draugės! Moderniška moteris mano išsisemianti — ji ne 
pajėgia draugauti su vyru namie. Nekantrumas išveda ją fš 
virtuvės ir namų į mašinistės kontorą, į papirosų tvankų orą ir 
kt. — ji grįžta įspūdžių ištampytais nervais ir drauge su vyru 
valgo svetimų rankų pagamintus pietus, o vaikus išsiunčia į ki
lų kambarį, kad nors kiek galva atsilsėtų! Čia klaidžiojimas. 
Vyras neieško ramybės savo šeimoj. Nes čia nėra tos džiugiai 
rišančios šeimos židinio ugnelės. Jis eina į gatvę, restoraną, lo
šimo klubą. Vaikai jam svetimi, nes juos negloboja ir neaugi- 

__ na žmona, bet svetimieji. Žmona eina ligi galo, rinkdama stip
rius įspūdžius, kol griuvėsiuos dūžta gyvenimas. Tai visos nu 
sižudymų ir persiskyrimų tragedijos. Čia moteris to klaidingai 
suprasto ir realizuoto kultūrinio potvynio priežastis ir auka. 
Moteris liks moterimi, gyvenančia grožiu ir švelnumu Tik 

‘ ji privalo išskirti, pasitikėti, garbingai įvertinti ir vėl pamylėti
savo tradicines pareigas.' Nuo> to išsiveržus, pabėgus, pasislė
pus, ji kaip benamė — ueiąiminga. Ji serga kontorose ir 
vyriškose profesijose širdies troškulio džiova, nervais ir šeimų 
nelaime. Ji kreipia paskui save visą moderną pasaulį ir daro jį 
nelaimingu. Nes moters laimingumo ir pasitenkinimo rezultatas 
— visų tautų laimingumas.

Namai moters laimės židinys. Šeimoje ji sugeba rasti sa
vo žemiško gyvenimo maloniausias gaidas. Virtuvė yra didžiau
sias sveikatos pranašas ir gydytojas. Paliks moteris virtuvę —- 
jos vietoj kaulėta giltinė

Sveikas jnaistas, kurį gamina moteris savo vyrui ir vai 
kams — išaugina juos fiziškai sveikus. O to pasėka yra ir morali-
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nis sveikatingumas, nes organizmas atsparus ištižimui. Vy
ras jaukiam bute randa pasitenkinimą ir poilsį. Sugretinus 
namų šeimininkės profesiją — rūpintis ligi smulkmenų namų 
pasauliu — ir vyro, dirbančio kurioj nors įstaigoj 6—8 vai., — 
įvertinimas išeina moters naudai. Ji kuria kasdien naują gy
venimą, o vyras — monotoniškai tarnauja aukštesniųjų valia. 
Dėl to jis ieško ramumo ir šviežumo savo šeimos namų mene. 
Net didžiavyriai, talentingi specialistai ir tie šeimoje randa kū
rybai pradų, poilsio, žodžiu, laimės. Bet nereikia moteriai ankš
tai užsidaryti tarp keturių sienų ar virtuvėj, kada už jų ban
guoja gyvenimas. Kiekviena diena ją marintų — ji susmulkėtų. 
Moteris irgi turi turėti dvasinę kultūrą. Turi eiti aukštuosius 
mokslus, eiti kartu su gyvenimo teigiamumais ir visa nešti į sa
vo namus, kaip pievų gėles į saliono vazą. Sukultūrinta virtu
vė, suprastinti jos smulkmeniškumai —- indai, rakandai, darbai 
palieka moteriai daug laiko, kuriuo, ji gali užsiimti mokslu, me
nu. Šių dienų moteris turi sujungti savyjf visų laikų religirimkę ir 

«svajotoją, entuzijastę ir mokslininkę, • romantikę ir praktikę mo
terį. To iš jos reikalauja dabarties gyvenimas ir laimė.

Tokia moteris palaima savo namams ir šeimai — to pa
saulio, kurio ji pati kūrėja ir valdovė. Ji optimistiška vyro 
draugė. Ji praktikė — butas, drabužiai, rakandai, lėšos išmin
tingai tvarkomi apsaugo šeimą nuo trūkumų ir įneša daug 
džiaugsmo. Moteris pašaukta namams. Ji tokia leista Kūrėjo. 
Ir šita jos pozicija jiepavaduojama. Intuicija, širdis, f meilė, 
rūpestingumas — čia gėris, kurio stoka neša vargą ir fizinį bei 
dvasinį bankrotą visam pasauliui. Tai sunkus'. ir garbingas mo
ters paskyrimas. Tam jituri rimtai ruoškis. Ji turi būti ne 
savo namų pasaulio diletantiška valdovė, — bet menininkė, kū
rėja, specialistė. 1

Moderniška moteris turi būti pasitikinti ir savarankiška. Ji 
turi neužsiginti savo moteriškumo, bet juo vadovautis. Šeimoje 
tikrai moteriai vyras visumet padės. Jis jaus malonumą kas
dien būti kuo nors geras. Namai ir šeima yra tas palaimintas 
uostas, kuriame pasilsi audrų aplaužytas laivas. Kiek namų 
širdis moteris, tiek namų galva ir protas — vyras. Dažnai mo
teris klysta manydama, jeigu ii neuždirba keletą šimtų mėnesiui, 
tai gyvena iš vyro malonės. Ne! Savd pareigas su meile ir są
žine atlikdama ji uždirba daug kartų daugiau už vyrą. Jos 
darbas apmokamas šeimos gerove ir laime. Vyro rūpesčiai yra 
ir žmonos rūpesčiai. Vaikai, virtuvė, namų turinys — jų 
abiejų. Vyras jaus džiaugsmą, galėdamas virtuvėj pritaikinti iš
radimus. Šita pagalba turi labai didelę reikšmę namų laimei.' 
Vaikai augs įvertindami namų damą.
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APŽVALGA

100 metų nuo Goethes mirties

Kiekvieno žmogaus gyvenimas panašus į meteoro švystelė
jimą padangėj. Kaip meteoras pasirodo žmogus žemėj ir iš
nyksta. Tačiau meteorai ne visi vienokia šviesa nušvinta. Vie
ni sužiba menka, vos pastebima ugnele ir išnyksta, o kiti su
švinta aiškia, skaisčia šviesa. Be abejo, mums visuomet didesnį 
įspūdį palieka tas vienas, aiškiai sušvitęs, skaisčia šviesai užliejęs 
žemę, pervėręs tamsios nakties glūdumą, meteoras, ilgiau mes jį 
prisimename, negu tuos mažus, menkai žybtelėjusius meteorus, 
nors jie ir dažniau pasirodo dangaus erdvėse.

Tas pats ir žmonių gyvenime. Žmonės baigia šią žemės 
kelionę, nepalikdami jokie ženklo, atminimo, ir, praėjus kelioms 
dešimtims metų, niekas neatsimeną, kad; jie? kadaise gyveno, gal
vojo, dirbo, kaip tų menkų neaiškių meteorų. Tačiau iš jų tar
po išsiskiria šviesūs, aiškūs meteorai — žmonės, kurių vardus 
mini ne vien tik jų laikotarpis, bet žino, gerbia ir vertina išti
sos žmonių kartos: nors jie jau- seniai paliko šią žemę. Tai yra 
žmonės — kūrėjai, kurie paliko žmonijai didelių turtų Įvairiose 
gyvenimo darbo srityse, ypatingai mokslo ir meno. Jų vardas 
per amžius nemiršta, kaip ir jų darbai, pav. Aristotelis, Sokra
tas, Homeras, Šv. Tomas Akvinietis ir daugybė kitų.

Šiemet minime sukaktuves 100 metų mirties kūrėjo, kurio 
veikalai labai vertingi ir gyvi šiais laikais. Tai buvo kūrėjas — 
rašytojas ne vienos kurios nors tautos, bet visos žmonijos. Žmo
gus jo veikaluose yra tik žmogus, o ne kurios nors , tautos at
stovas. Šis kūrėjas yra Jonas Wolf g angas Goethe. Jis gimė 
1749 m. rugpiūčio mėn. 28 d. Frankfurte prie Maino, Vaikystė

Priešingai, jeigu namai ne moters pašaukimo) svarbi dirva, 
vyras neis ten ieškoti ramumo ar džiaugsmo tarp apleistų sienų 
ir svetimų rankų pabertų usnių. Jis eis kitur. Ten, kur žūnama. 
Ir tie moters - šeimininkės įstaigo je uždirbti mėnesiniai šimtai 
litų neatsvers suardytą žemės laimę. O tą visą ateinančią kartų 
laimę? Ne!

Kai šeimos židinyje liepsnos nekuriamos gęsta, įsibėgėjusį 
pasaulį laukia mirtis. Ir tik dėl to, kad moters nesiskaitoma su 
jas tikruoju pašaukimu.
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rami, be rūpesčių. Tėvas Jonas Kasparas Goethe, imperatoriaus 
patarėjas, buvo rimtas, sąžiningas žmogus ir labai rūpinosi savo 
vaikų: Jono Wolfgango ir Kornelijos auklėjimu. Stropiai buvo 
lavinama jauna Goethe's atmintis ir vaizduotė. Septynerių me
lų jis mokėjo septynias kalbas. Jo vaizduotę veikė įvairių pa
minklų ir šunybių pilnas Frankfurtas; taip pat didelės įtakos tu
rėjo ir septynmetis’ karas viską stebinčiam vaikui.

Šešiolikos metų levo verčiamas Goethe nuvažiavo į Leip- 
zigo universitetą studijuoti teisę. Studijavo nerūpestingai. Tei
sių mokslas jo netraukė, ir jis daugiau domėjosi menu, literatū
ra. Čia jis paraše keletą dramų prancūzų rašytojų įtakoj. Vė
liau persikėle studijuoti į Strassburgą. Čia susitiko Herderį ir 
jo paskatintas, susidomėjo tautosaka ir Šekspyro dramomis. 
Gyvenimas štrassburge turėjo didelės reikšmės, jis tada sukūrė 
gražiausius eilėraščius. Baigęs studijas, grįžo jis į Frankfurtą 
ir buvo advokatu.

Jo drama „Götz von Berlichingen“ sudomino princą Karolį 
Augustą, ir šis pasikvietė Goelhę į Weimar‘ą. Weimar‘as tuo 
laiku buvo visų menininkų ir literatų centras. Gyvenimas link
smai plaukė. Šiame laikotarpyj Goethe parašė savo gražiąsias 
balades k. a.: ,,Žvejys“, ..Dainius“, .,Girių karalius“ ir kl., pra
dėjo daug dramų ir iomaną. Tačiau trukšmingas dvaro gyve
nimas greit jam įgiiso, ir jis ilgėjosi ramybės. Pagaliau 1786 m. 
išvažiavo į Italiją Ši kelionė turėjo Goethė‘s gyvenime didelės 
reikšmės. Čia susipažino su senovės klasikų veikalais ir supra
to, kad tikra poezija turi gražų turinį įvilkti ir į gražias formas. 
Grįžęs 1788 m. į Wcimar‘ą, išleido savo dramas „Ifigenią“, „Eg 
montą“, „Tasso“.

Čia tenka paminėti jo draugavimasis su Schiller iu, kuris 
turėjo ir vieno, ir kito kūrybiniam, darbui didelės reikšmės. 
Schillerio skatinamas, Gc-ethė stvėrėsi vėl rašyti savo vertingąją 
tragediją „Faustą“, kurią buvo pradėjęs rašyti dar Frankfurte.

1805 m. mirė Schiller is ir Goethe labai liūdėjo jo netekęs. 
Po Schiller‘io mirties į>aigė jis savo ,,Fausto“ I dalį 1806 ir II 
dalį 1831 m. Šį veikalą jis rašė 60 metų.

Poetas jautė menkėjant savo jėgas, troško ramybės, poilsio. 
Mirė 1832 m. kovo mėn. 22 d.. Jo paskutiniai žodžiai: „dau
giau šviesos“. Palaidotas Weimar‘e, šalia savo mecenato herzogo 
ir draugo Schiller io. R. R-tė.

\

KO MOTERIS LAUKIA IŠ KUNIGO? — tą klausimą 
svarstė savo paskaitoj praėjusiais metais dr. Elzė Peerenbom ir 
ponia Gras Kblno' diecezijų sąjungos sušauktame sus-me išspręsti 
moters santykius su kunigu. *

Modernioji moteris šiandien pareiškia tikrą nusimanymą

*
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apie savo asmenybę ir lygų su vyrais žmogiškumų. Ji nori sa
varankiškai veikti, bet tuo pačiu lyg ir pareiškia reikalingumą 
būti vadovu u j a m a. Dirbdama moteris, semia viską iš savo 
asmenybės ir ieško tik asmenybės. Todėl kunigtun i cli* i s t j „ 
moteriai individuališkai vadovauti, turi mokėti švelniai paveikti $ 
jos gyvenimo būdą įvairiose aplinkybėse, vis tiek ar ji būtų,„su
žadėtinė, ar žmona, ar motina, ar neištekėjusi mergaitė. Bet 
jis turėtų auklėti moterį savarankiškumui ir jai specifiškų dory
bių įsigijimui. Tik šitas auklėjimas turėtų būti taip atliekamas, 
kad moteris lyg Ar nejustų aiškios kunigo įtakos. Moteris ypa
tingu būdu yra linkusi į linksmąją Evangelijos naujienų, 
nes ji savo gyvenimo visumą mielai norėtų persunkti dievišku 
kūdikiškumu ir tą kūdikiškumą įgyvendinti net iki smulkmenų. 
Kadangi moteriai sunku nusilenkti prievartai ir įsakymų pildy
mą ji nori suprasti, kaip laisvai pasiimtą darbą iš meilės, todėl 
ji yra reikalinga stropaus sąžinės auklėjimo. Svarbiausias kuni 
go kaip^-paskirų asmenų ar didesnės bendruomenės vado užda
vinys yra iš pagrindų žinoti moters psichologiją, sužadinti) ir pa
laikyti moteryje nusimanymą apie jos būdo savotiškumus ir iš 
to išplaukiančias ypatingas jos darbui galimybes.

MENAS — MOTERS DVASIOS PAJĖGUMO ŠALTINIS 
Moteris savotiškai santykiauja su menu. Tie santykiai yra dau
giau betarpiški negu vyrų, nes menas labiau atitinka moters 
būdą Kitaip sakant: meniškos veiklos vyras yra moteriai arti
miausias. Menininkas ir moteris supranta vienas kitą bo jokio 
komentaro, nors jų psichika ir yra skirtinga. Kai moteris dau
giausia tik spėja intuity vinių būdu ir grimsta chaose, meninin
kas sugeba savo nesąmoningąjį pasaulį sutvarkyti, suformuoti. 
Meno pamėgimas išvaduoja moterį iš sunkaus uždavinio aiškiai 
kurti slegiančiuose, fantastiškuose pergyvenimuose. Moteris yra 
bejėgė prieš vidujį chaosą. Ji lengvai- atsikvepia, kai tokį pat 
sielos pasaulį ji randa išaiškintą mene. Gėrėdamasi menu, mo-____
teris jame rapda tą patį savąjį turinį ir skirtingą, kitokią formą.

Dėl turinio tapatingumo moteris geriau įsijaučia į meną, ne
gu vyras. Ir todėl ji meniškų kūrinių kritiškai nevertina. Tai 
puikiai įrodo jaunimas, pasirinkdamas medžiagą skaitymui. 
Mergaitės skaito visa kas papuola. Jos lengvai įsigyvena į skai
tomus dalykus ir, tik paskiras dalis suprasdamos, sugeba susi
daryti visumos vaizdą. Berniukai daug ko nesupranta. Jiems 
tai neįdomu, nuobodu. Todėl jie griebiasi tokių knygų, kurios 
apeliuoja į logiką. Jie pasirenka skaitymui istorinius veikalus, 
karo aprašymus, karžygių biografijas. Berniukai! reikalauja ap
čiuopiamų faktų, mergaitėms gi prieinamesnis įsijautimas. Dėl 
to turinio tapatingumo meno kūriniai ir pasidaro moters dvasios 
pajėgumo šaltiniu, jie praplečia skaitytojų akiratį. Atsiveria
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naujos pasaulėžiūros, nauji sugebėjimai, nauji galimumai ir 
draug nauja gyvenimo programa.

Dar stipriau ir patvariau veikia moterį menas1 savo skirtin
gumu. Meno kūriniai yra ne tik mūsų atvaizdas, bet idealo vaiz
das. Visa tai viršija mūsų jėgas ir todėl dažnai smarkūs įspū
džiai ir sukrėtimai yra menu numalšinami. Menas ir yra toli 
siekianti moterų priemonė, kuri joms pačioms padeda nuo sa
vęs išsilaisvinti. Moteris nesugeba užsimiršti. Ji reikalauja kaž
ko, kas padėtų jai savimi nusikratyti. Ir todėl ji griebiasi me
no. O čia esmingiausia yra tai, kad ji nieko jau iŠ meno nesi- 
semia. bet visa pergyvena, atjaučia. Tai puikiausiai įrodo mu
zika. Šitoks pergyvenimas pilnai moterį patenkina. Vidujis, sle
giantis, neramus chaosas pasidaro jai aiškus mene ir todėl ji 
čia suranda savęs išsižadėjimo jausmą, asmenybės pergalę. Ji 
puikiai pajunta tas jėgas, kurias-menas jai teikia ir kurių ji turi 
dalimis ieškoti religijoj, moralėj ir estetikoj. A. L.

DIDMIESČIO ŠEIMA. Hermann Platz neseniai parašė la
bai rimtą veikalą, pavadintą ,,Grossstadt und Menschentum“. 
Šiame veikale jis sprendžia įvairiausias didmiesčio šeimos pro
blemas, vertindamas jas pagal krikščionišką kultūrą. Jis pa
kartodamas pabrėžia, kad didmiesčio gyventojai ypatingai turi 
susirūpinti religija. ,,Svarbiausias dalykas yra duoti susmuku
siai šeimos dvasiai naujo maisto4 •. Šiais žodžiais Platz paliečia 
pamatinį klausimą didmiesčio sielų gelbėjimo mene. Dabartinė 
didmiesčio šeima išsigema; ji reikalinga paramos. Todėl rei
kia daug pasiaukoti, kad būtų galima išvesti ją išĮ šitos klam
pynės. - '•

. t

.Didmiestis yra lyg jūra; čia kasdien užeina naujo gyveni
mo bangos. Todėl labai sunku, ypač jaunimui, išlikti pasto
viam ir prieš jas atsispirti.

Šiandien yra pastebimas bėgimas iš didmiesčio į provin
ciją. Toks dalykas šeimų gyvenimui yra teigiamas. Tačiau sie
lų globojimas dėl to sunkėja, nes provincijos gyventojams baž
nyčios yra pertoli, kad jie galėtų be jokio vargo jas lankyti.

„Šeima yra šventas, vestališkas civilizacijos židinys“, sako 
ekonomistas M. Wolf. Todėl ja ir reikia kuo daugiausia susi
rūpinti. Bet kas dabar darosi su šeima? Ji labai dažnai yra 
išsklaidyta: tėvas, sūnūs, dukters ir kartais motina dirba kur 
nors įstaigoje savo profesinį darbą. Tik) valgyti ir ilsėtis šeimos 
nariai tesusirenka namo ir vienas su kitu pasimato. Bet ir tas 
nevisliom et atsitinka. Kartais vaikas visą savaitę tėvo nemato, 
tuo tarpu tėvo auklėjamoji įtaka vaikui turi begalinės reikšmės. 
Kaip žmogaus organizme kaulų pamatas yra nugarkaulis, taip 
auklėjime tėvo buvimas prie vaiko.
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Didmiestis yra malonumų motina. Čia kiekviename žings
ny matome paprastas ir rafinuotas malonumų priemones ir tiems 
malonumams naudoti sąlygas. Didmiesčio epikūrininkai sako: 
„Kaip galima ilgiau išlaikyk savo sugebėjimą malonumais nau
dotis“. Bet Kristus yra pasakęs: Kas nori būti mano mokinysr- 
tas teima mano kryžių ir teneša. Daugumas moterų svyruoja 
tarp šitų dviejų posakių ir paskui, užsimiršusios antrąjį, pasi
duoda malonumams. x

Koelne padarytos 1920 m. statistikos daviniai yra labai pa 
moką. Persiskyrimų 1909 m. buvo 252 atsitikimai. 1920 m. - 
791 atsilikimas. 1909 m. tik vyras kaltas dėl persiskyrimo 124 
atsitikimuose, tik moteris — 78 kalta ir 50 atsitikimų nekalta. 
1920 m. tik moteris kalta 326 atsitikimuose, vyras — 281 ir abu 
184 atsitikimuose. 1920 m. iŠ 17408 gimusių Koelne vaikų 2521 
buvo povainikiai, kas sudaro 14,5% visų gimusių.

Didmiestis ne tik labai smarkiai sukrečia moters moralę, 
bet jis pasidaro ir vaikui žalingas. Jis anksti sužadina vaiko 
Širdy troškimą malonumų.

Koelne 1920 m. buvo 300 netekėjusių motinų 14—46 m. am
žiaus, 800 tokių pat motinų 14—20 m. amžiaus, 200 turinčių ma
žiau 14 m. 900 turinčių mažiau 18 m. amžiaus, sirgo lyties 
ligomis.

Didmiesčio oras yra vaikui labai kenksmingas. Jis pilnas 
bacilų ne tik plaučiams, bet ir vaiko sielai. Didmiesčio šeimai 
gelbėti iš pražūties reikia griebtis religinių, dorovinių ir ekono
minių priemonių. Reikia žiūrėti, kad šeima būtų normali ir 
sveika. Šitą darbą gerai gali padaryti tik religija. Labai tei
singai Ii. Pesch sako: „Tik religija, o ne įstatymas, duoda ir* 
palaiko šeimoje dorovinį charakterį, pašvenčia moterystę, sutvir
tina ir nušviečia šeimos gyvenime santykius! tarp vyro ir žmo
nos, vaikų ir tarnų“. Todėl svarbiausia priemonė didmiesčio 
šeimos būklei pagerinti yra religinė įtaka.

Norintiems susituokti turėtų būti įsteigta tam tikra mokyk
la, kuri parengtų jaunavedžius! moterystei. Jei tas būtų nega
lima padaryti, tai reikėtų bent kunigui, pas kurį ateina pora, 
duoti susituokiantiems nuodugnių pamokymų. Į tai turėtų at
kreipti dėmesį ir mūsų dvasininkai. Tokių mokyklų arba mo
terystei prirengti kursų jau daug kur yra įsteigta Vokietijos did
miesčiuose, ir jie turi neregėtą pasisekimą. Kurštts veda prity
rę kunigai specialistai.

Jėzuitas P. H. Muckermann labai daug yra pasidarbavęs 
savo raštais šeimų gerovei kelti. Jis pritaikė normalios Seinuos 
supratimui biologinį motyvą. Vyskupas Stoffel, juo remdama
sis, surengė Koelne šeimos savaitę, kur paskaitas ' skaitė žymūs 
dvasios vadai, pedagogai, kurie nagrinėjo įvairias šeimos gyve
nimo problemas, remdamiesi krikščioniška doktrina.
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Recenzijos.
A. Vminlaiti^ VAKARAS SARGO NAMELY, „Sakalo4 

b-vės leidinys. Kaunas, 1932 m., kaina 2,50 lit. 129 pusi.
Kuklus ir gražus pavadinimas: ,,Vakaras sargo namely“. 

Knyga vaikams, kaip jau pažymėjo kai kurie recenzentai. Tie
sa, pats autorius nenurodo jos paskyrimo, —- tegu kūrinys pats 
už save kalba.

Šiaip ar taip, mes, bevartydami šią knygelę, pasijuntame 
turį reikalo su vaikų pasauliu.

Vaikas mūsų literatūroje? Šį klausimą gvildendami, su
siduriam su dviem sritimis: vaikas literatūroje, kuri skirta vai
kams ir kur vaikas vaizduojamas jo natūralioj aplinkumoj ir 
vaikas literatūroje, kuri labiau taikoma suaugusiems — ä la 
„Trkos tragedija“ ^Pečkauskaitės) — kur vaikas pastatomas vi
suomenės. interesų plotmėje ir per jo dvasios prizmę ieškoma tų 
interesų išsprendimo.

Prie kurios grupės priklauso mums rūpimo veikalo vaikas? 
Iš viso ko matyti, kad autoriui čia rūpi tik vaikas ir tik jo pa

kai kuriuose Vokietijos didmiesčiuose yra įkurtos motinų 
sąjungos, kurių tikslas — globoti nelaimingas motinas. Tokia 
viena sąjunga turi jau net Rhöndorfe prie Rheino puikius mo
tinų rūmus, kuriuose keli šimtai nelaimingų motinų randa sura 
minimą.

Dar yra vienas dalykas, kuris daug prisidėtų prie šeimų 
dvasinių reikalų pagerinimo, tai pasimeldimas rytą, vakare, prieš 
valgį arba po valgio Jos sureguliuotų šeimas ir pagilintų jų 
tikėjimą. Gera būtų, kad toms maldoms vadovautų pats tėvas; 
tai turėtų daug įtakos vaikams. Taip pat reikėtų maldos prak
tikuoti įvairiose šeimos nelaimėse ar džiaugsmuose. Labai gra
žų pavyzdį yra palikęs vienas vokiečių gimnazijos rektorius. 
Gulėdamas mirties patale, jis sušaukė visus savo septynis vai
kus ir kiekvieną palaimino, uždedamas rankas ant galvos ir pri
mindamas kiekvieno silpnybes bei duodamas patarimų, kaip gy
venti. Jam mirštant, vaikai verkdami už jį meldėsi.

Oswaldo Spenglerio pranašavimai, kad mes artinamės prie 
išnykimo dvasinės kultūros visai išsipildytų, jei krikščionybė 
neturėtų jėgų išgelbėti šitą senstantį pasaulį. Tik ji viena gali 
pakeisti pasaulio veidą. Tautos pagrindas yra ne ginklai, ne 
auksas, bet sveika šeima. Todėl didžiausias kiekvieno kilnaus 
žmogaus uždavinys vra gelbėti Žūstančią šeimą. J. Tns.

(Iš ..Tlipol. u. Glaubeu i.
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saulis. Taigi, skirsime šią knygą prie pirmosios grupės, skirsime 
ją vaikams. (Kitas dalykas, kiek ji tinka savo paskyrimui.

Vaikams skirta literatūra turi} ir pedagoginių uždavinių. Ji 
turi auklėti, kilninti vaiko dvasią. Ji turi patiekti emocijų ir 
vaizdu, kurie padėtų susiformuoti vaiko charakteriui. Ji turi pa- 

- dėti išspręsti vaikui tos ar kitos rūšies situacijas auklėjimui tei
giama kryptimi. Sukurti idealų vaiko pasaulį irjpąstatyti jį prieš 
kasdienį, kartais ir labai sugadintą, taip, kaip knygoje „Širdis4’ 
prieš išdykusį Frantų pastatomas kilnus jo mokslo draugas. Blo
giausiu atveju, vaikam skirta literatūra turi bent nesukelti vai
ko vaizduotėje kenksmingų elementų ir nenuteikti jo bloga 
linkme.

„Vakaras sargo namely4tiesa, įveda mus į vaikų pasaulį, 
bet toli gražu nėra tai idealus pasaulis. Autorius piešia mums 
tikrą, vietomis net gerokai pagedusi, lietuviškos grįčios ir lietu 
viškų laukų vaiką. Toks vaizdely „Nuo kerdžiaus ligi klebono44 
sparvą su smilga lėkdinąs „susivėlęs kuodas“. Autorius kalba 
anie vaikus, kurie muša šunį akmeniu į šoną, plėšo naujintėiaičius 
marškinius kojai aprišti, kurią susižeidė užsirioglinę ant stiklo, 
beerzindami surūkusią žydę. Jie suka iš samanų bankrutkas, vagia 
obuolius, dažnai meluoja ir, visokių kitų suktumėlių pridarę, patys 
iš to viso išeina sausi. Autorius sprendžia prieš skaitytojo akis 
vaikų gyveninio situacijas, bet toli gražu iki’ rūpesnio, kokių pa
sekmių toks išsprendimas turės skaitančiam vaikui, pav., vaiz
dely „Išvaduotojas44 katinui savo kaltės/ suvertimas, arba vaizde
ly „Ispaniška skrybėlė44 vaiko pasinaudojimas pusbernio ir pie
menės bučkio paslaptimi savo troškimams įvykdyti ir k. Gal 
būt, tokie vaikai ir tokios situacijos yra ir savos mūsų kaimui, 
— kaip kad kartais mūsų nestebina' tai, kad vaikas, pasiklausęs 
suaugusių šnekų, ima keiktis, —- gal būt, tokią medžiagą galima 
ir literatūron, kad ir vaikų, paimti, bet vistik reikia ją panau
doti taip, kad ttuo tik pasibiaurėjimą sukelti, o ne sužavėti vaiko 
tokiais dalykais. Vaikas yra sugestyvus, jis nesugeba objektyviai 
vertinti skaitomo dalyko, nemoka savo vieno pastangomis pa
statyti jį į bendrą plotmę su kitais gyvenimo reiškiniais ir to
dėl lengvai pasiduoda sužadintos vaizduotės ir jausmų įtakai. -

Charakteringa A. Vaičiulaičio vaizduojamam vaikui ir tas, 
kad jis jau kažkoks senas, perdaug žino. Tas ypač aikštėn iš
eina ten, kur autorius leidžia pačiam vaikui pasakoti savo nuo
tykius ir pergyvenimus. Pavyzdžiui, vaikas sako: Kai grįžau 
namo, gatvėse viešpatavo pilka prieblanda ir įsimylėję poros44 
(27 pusi.), arba: „Ant klėtaitės stogo amžinoj ištikimybėj bur
kavo melsvų karvelių porutė“ (36 pusi.) _  koks nusimanymas
apie noras! Arba kad ir tokia mintis: „galvojau, kad pasauly 
jau nėra teisybės ir tikrų plėšikų, kaip senovėje“ (28 pusi.) — 
koks vaikas įstengs taip abstrakčiai galvoti? O kokia sugarga-
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žėjusi vaiko siela atrodo apsakymėly ,,Ispaniška skrybėlė“, kur 
vaikas pasakoja apie piemenę ir jos santykius su pusberniu ir 
kuriuos jis (vaikas) tvirtai laikot savo rankoje. Arba kokia keis
ta ten pat, vaiko nuomonė apie Paraičio žmoną, kad ji „gra
žiai raudona ir mokanti patikti“?.

O prie to visko dar ta satyra. Vaikui jį i$ esmės nesupran
tama ir svetima, o tačiau autorius gausiai ją naudoja ir puo
šia ja. visai mažamečių vaikų mintis. Paskaitykime „Testini 
žmogutį“, ir įsitikinsime. Ten nuo 50 iki 51 puslapio vaiko lū
pomis išdrožta tokia satyros prakalba, kurios nepasigėdintų ge
ras kaimo senis. Panašų įspūdį daro ir vaiko nuomonė apie kle
bono pamokymą 90 pusi. Ir perdėm satyrinis dalykėlis yra 
„Meškinas vestuves kelia“. Kad žvėrių pasaulis vaikam impo
nuoja ir tinka, pav., pasakėčių formoj tam tikro amžiaus vai
kam — negalima ginčyti. Bet čia yra kas? kita. Autorius ke
lia čia visai svetimus bet kokiam vaiko amžiui klausimus. Vv- 
riäusi veikėjai: meškinas — nerangus kavalierius, susirūpinęs 
vestuvėmis, lapė — gudrus ir suktas piršlys, svočia, trys meš- 
kaitės ir jų motina, susirūpinusi subrendusių dukterų tekinimu. 
Tai kaimiškos piršlybos su visais savo atspalviais ir vaikam vi
sai netinka. Netinka ir „Gundymas“.

Gal daugiau vaikiško skaidrumo turi pirmas vaizdelis „Va
karas sargo namely“, „Katriutė eina tarnauti“, „Kurapkos“ ir 
„Pasikalbėjimas su zuikiu“.

Stilius ryškus. Vaizdai stiprūs. Pasiskaitykime tik kaip 
kerdžius juokiasi (81—82 pusi.), arba kaip joja raitelių pulkas 
(71 pusi.). Bet vaiko vaizduotei ir čia visko perdaug, vietomis 
pasitaiko net tikrai mįslingų dalykų.

Iš visų čia padarytų pastabų tenka daryti išvadą, kad au
torius šioje knygutėje piešia mums vaiką tokį, kokis buvo ir te
bėra mūsų kaimo vaikas, dar daugiau, autorius kai kuriuos da
lykus net perdeda. Autorius nesistengia gerų ypatybių girti, o 
blogų peikti, it. y. pirmąsias ypatybes priešpastatyti ^antroms. 
Kitaip sakant, palieka viską vertinti pačiam vaikui, net nenutei
kęs jo norima kryptimi (nebent blogon pusėn). Todėl pedago- 
jru leisdami savo auklėtiniams * (bent iki 10 metų) šią knygą 
skaityti, turi būti atsargūs.

Išleidimo technika nebloga. Originalus ir jaukus, pasa
kiško^ nuotaikos viršelis, piestas E. Krasausko. Iliustracijos to 
paties dailininko taip pat neblogos. J. D.

Redaktorė J. Tverskaitė Karo cencuros leistą.
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Atvertęs vienuoliktų savo gyvavimo metų naują lapę, 
vienintelis Lietuvoj inteligenčių moterų mėnesinis žurnalas

• - ** ■ . ' . ‘ ’ ’r . . • ■ » . , ’ - ■ r** * •• ' ’ •.

„NAUJOJI VAIDILUIĖ“ 
pasidarė įdomus ir skaitytinas ne vien lietuvei inteligentei, 
bet ir kiekvienam sąmoningam lietuviui inteligentui. Dar ne* 
velti užsisakyti ir šiems 1932 metams.
' 7 v 7

; administracija, Kaunas, Laisvės Al. 3.
Kaiua: met; 10 lit, pusm. 5 lit Atskiras nr. T litas.

t

K

Visi mylime gamtą. ? Dar ją labiau pamilsime, kai 
ją gerai pažinsime. O pažinti padės vienintelis Lie
tuvoje Gamtos ir šalimų mokslų iliustruotas 
mėnraštis

KOSMOS
su populiariu skyrium

. Gamtos Draugas.
P re n u m e ra t o s kai n a: Lietuvoje (Latvijoj, Esti
joj, Vokietijoj) visų mokyklų moksleiviams, studentams 

' ir kariams — metams 20jit., pusei metų 10 lit, visiems
— metams 2S lit., pusei metų 14 lity.

dtesas: „Kosmos“ Admin., Kaunas, Ukmergės pi. 38 B.
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Jaunesniųjų moksleivių mėnesinis žurnalas

„ATEITIES SPINDULIAI“ ■ 
yra simpatiškiausias jaunųjų žurnalėlis. Jisai taikomas I-IVI 
kl. moksleiviams, tinka ir prasilavinusiai kaimo jaųnuome- ] 
nei. Tėvai ir auklėtojai tą žurnalą savo besimokantiems ar 
globojamiems vaikams BŪTINAI TURĖTŲ IŠRAŠYTI. 
Pravartu tas žurnalas ir jiems patiems skaityti. y 
Prenumeratos kaina: met. 8 lt, pusm. 5 lt 
moksleiviams ir kaimo jaunimui: met. 4 lt, pusm. 2 lt. 50 cnt 
Adresas: „Ateities Spinduliai“. Kaunas, Laisvės AI. 3.
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