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MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS
4 Nr. 1932 metų Balandžio m^n. XII m.

M. Pečkauskaitė

...Dabar visi jūs vėl drauge — lizdelį 
susukę ten, kame jau nieks neirsta.
Girdi jau, motina, harmoniją stebuklingą, 
kurios sugauti čia stengeis iškreiptą toną, 
ir grožį jau matai, už viską čia grasesnį, 
už Alpių ežerus, už veikalus artistų, 
kurių čionai neteko tau regėti.
O aš — lizdelio mūsų paukštis paskutinis, 
pats vienas čia palikęs taip ilgai, 
skrendu pas jus, mamate, vis artyn, artyn... 
Netrukus sunkūs plyš lėlutės — kūno vysčiai, 
siela — drugys auksinis — nulėks pas jus į lizdą. 
Taikiu: vėl kada nors paglostys mano veidą 
rankelės tavo švelnios, kvapios, kaip tos rožės, v 
ir tavo liūdnos akys man šypterės laimingai.
Prie rankų tų brangių pripuolus ilgioms lūpoms, 
kaip Tomas Viešpaties žaizdas kai palytėjo, 
sušuksiu laimėj skęsdama: Mamate mano!

„Sename Dvare”
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J. Auaustaitųtė-VaiČiūniėnė
Savaitė
Septyni mūrai šalia vienas kito, 
Bet ne vienodai juose saulės, nevienodai ir dangaus...
Mano dalis ant penktojo nukrito
Kaip burtai, kur denovydį prigaus...

Čia sausas pasninkas per visą dieną^.. 
0 vakare ilga ilga už kažin ką malda... , 
Vienužis laikrodis, kur puošia sieną, 
Skaičiuoja krūpčiodamas — niekad niekada.

O ten toliau, už durų tų šeštųjų rūmų, 
Iš tolo jau girdėt chaosas nebekrikštytų balsų... 
Nėra tenai vargonų, nebereikia kūmų...
Ir poteriai vienodi jų visų visų...

O dar toliau už šeštojo koncentro,
Visi langai į pietus, kaip siela nenusivylus, atviri. 
Ten paslėptas atramos taškas žemės centro 
Ir į vežėčias saulėtas įstrigę vėjai keturi.

Iš delnų vinys rožėmis pražydę, 
Bijūnais skečiasi plaktukai pamiršti...
Kas leistų padaryt per žalią lauką brydę, 
Kur auga manuos, augalai tiršti....

t

Vienuolės juodos po ilgų rožančių, 
Kaip varnos, sulėkė ant pakėlimo vėliavos... 
O aš, neperžengusi penkto rūmo slenksčio 
Paklausiu, kokias iškilmes vėl sugalvos...

I

Rabindranath Tagore

Mano širdis, tyrumų paukštis, Tavo 
akyse atrado savo dangų.
Jose ilsisi ryto aušra, jos yra 
žvaigždžių karalija.
Mano dainos paskendo jų gelmėje'.
Leisk man tik įskristi į šitą dangų, 
į jot vienatvės begalybę..
Leisk man nors jo debesis perskrost ir 
išplėsti sparnus jo saulės spinduliuose.

v
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P. Orintaitė

Sugrąžinti laiškai
1. • . ■ ■
Kai pro nuogas liepų viršūnes sužibo žvaigždės ir naktis 

uždangstė langus tamsmėlyniu šydu, kaip kad gedulingai apden
giami bažnyčioje per Verbas šventi paveikslai ir kryžiai, — Ga
linda atitraukė akis nuo dangiško skliauto tolybės ir panarino 
jas j šešėliuose skendinčio kambario gilumą.

-— Nuslinko saulė į anapus, ištirpo debesys padangių plo
tuos, tik aš ir vėl likau čia pat, vienui viena, kaip paukštė prie 
kietos uolos prikalta ar kaip kalinys nematomoms grandinėms 
prirakintas... Ir vėl man ta pati saldi kančia, kaip motiniškas 
skausmas, ir vėl tas ilgesys.,..

Ir kiek ji kartų buvo? pasiryžus, kiek kartų tvirtai pasižadė
jus užversti savo gyvenimo tik ką praėjusių dienų lakštus, kaip 
perskaitytą pasaką, padėti "aiškų tašką viso to gale ir daugiau nė 
vienu širdies plakimu j ten nebesugrįžti...

Bet nepajėgė.
Kasdien, kai leisdavosi saulė drumstam debesy ar gryname 

pažare, kai vakaro rimtis slėpiningais vaiduokliais įšliauždavo 
į jos kambarį, ji vėl7 kažkieno negailestingai verčiama^ prieš sa
vo norą, sugrįždavo1 į vakarykštę savo širdies pasaką ir alpdavo 
skaudžias mintis iš naujo vėl gyvendama.

Kiek ji kartų save niekino dėl tokio bejėgiškumo. Kiek kar
tų ji gėdijosi pati savęs!

— Argi esu tokia silpna, tokia menkutė, kad man be jo nė- 
ra gyvenimo?

Ir ištraukė vėl iš storo laiškų pluošto) vieną, kuris pasitaikė, 
ir kelintą kart ėmėsi skaityti. Visi žodžiai buvo jau seniai atmin
tinai išmokti, bet kaskart jie buvo jai vis vėl būtinai reikalingi, 
kaip oras, kaip vanduo, kaip kasdieninė duona... Tai nebuvo žo
džiai, o tikrai gyvas kūnas ir kraujas žmogaus, kuris juos rašė. 
Ji skaitydama tuos žodžius, regėjo ir tas lūpas, kurios juos tarė. _ 
ji girdėjo ir to žmogaus krūtinės alsavimą, ji jautė ir jo šiltą kva
pą ties savo veidu, ji net kaito ir raudo dėl to.

Atskiras frazes ji tarė pusbalsiu, bet jos ausyse skambėjo 
tartum jo paties balsas:

„Tu man brangi ir nepamirštama... Per visas dienas viena 
mintim gyvenu — apie Tave. Netikėk burtams — aš dar su Ta
vim... Vienintelis mano džiaugsmas — Tu.,. Ir, rodos, jei tu bū
tum pasiekiama, bėgčiau pas tave, pasidžiaugčiau savo gerute...
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Rabindranath Tagare
_ _ ^Kas-išeina išTavooiusiže minusių rankų, 

priimu. • Daugiau nieko neprašau“.
„Taip, taip, pažįstu Tave, kuklusis Elgeta!
Tu prašai visko, kas tik turima.“

J ° ■

„Jei tu turėtumei man kokią atliekamą pamestą 
gėlelę, —• aš noriu nesiūli ją savo širdyje...“ 
„O jei ten yra dygliai?“
„Aš noriu juos iškęsti.“
„Taip, taip, pažįstu Tave, kuklusis Elgeta!
Tu prašai visko, kas tik turima.“ ~ ~
„Jei Tu tik vieną kartą savo mylinčias akis 
norėtumei pakelti į mano veidą, mano 
gyvenimas pasidarytų saldus ir anapus mirties.“ 
„O jei jos tada turėtų tik žiaurų žvilgį?“ 
„Aš noriu leist joms pervert savo širdį.“ 
„Taip, taip, pažįstu Tave, kuklusis Elgeta!

~ Tu prašai visko, kas tik turima.“
Iš vokiečių kalbos vertė A. D.

Jokia moteris nebuvo manęs dar tiek suviliojusi! Nežinau, kas 
-artimesnis ir brangesnis man begali būti! Ašnieko prieš-Tave 
negaliu nuslėpti — viską Tau galiu atiduoti, nes Tu — mano dalis."

Ar tikite kas, kad pasauly dar yra šitie žodžiai, kad dar 
yra širdis, kuri gali taip didžiu “Jausmu į kitą širdį prabilti?

Ir tu, kuris esu girdėjęs ar iš laiško skaitęs šitokius žodžius, 
šitokius brangius garsus, gerai žinai, kad jie yra vertesni už vi
so pasaulio turtus, už dangų ir žemę drauge. Tu gerai žinai, kad 
jie turi savyje didžią galią: jie pajėgia tavy sukurti naują gyve
nimą, *jie gali tau grąžinti jaunystės dvasią, jie daug kartų tave 
sulaikė nuo nuodėmės ir pasuko į skaistųjį dorybės kelią, jie 
išaukštino tave ne kartą ligi dieviškojo veido!

Ir todėl mes perkūnu prakeiktume tą žmogų, kuris išdrįstų 
tuos žodžius išniekinti, kuris sakytų, kad tai netiesa, kad melas! 
Tegulžemė tokio nenešioja, tegul dangus nelaiko, tegu pražudo 
tokį, kuris kėsintųsi prieš šią dieviškąją gėrybę, prieš šią saldžią 
galią, per kurią ir iš kurios kyla gražiausieji siekimai ir įvykdomi 
kilniausieji pasiryžimai!

Tad kas dabar daryti Galindai, kai jai jau atimami šie bran
gūs' žodžiai, kai šie dieviški garsai jau virsta į skaudų skaudų 
melą?

-— Jau devyniosk savaitės ir septynios dienos, kai nėra dau
giau nė vieno) tokio laiško...
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2, "
Varsto Galinda tas pačias mintis iš pradžių ir iš galo, ir vis 

nieko nei.šgalvoja,vis nieko naujo nesuranda.
— Jo nėra!
Kad nos jis būtų čia pat, šalia jos, tai ji švelniai paliestų jo 

petį ir paklaustų. Vistiek, ką jis atsakytų — bile pasakytų! Ji 
prisilenktų arti prie jo veido ir pažvelgtų į jo akis, — iš jų 
ji pažintų, ar tikrai melu pavirto tie žodžiai, ar jau tuščia ta min
tis, kuria ji lig šiol tiek dienų gyveno, ar nebeliko daugiau kuo 
džiaugtis ir gėrėtis?

Bet jo nėra. Tiktai — nerimo kančia ir nukamuota viltis.
O prieš kurį laiką dar buvo pažadėjęs aplankyti. Ji tas die

nas laukė jo nuo pat ryto lig nakties: anksčiau kėlė, vėliau gu
lė, niekur neišėjo, jokio kito svečio nepriėmė, nieko veikt nepra
dėjo, — laukė ir laukė tik jo vieno. Ilgus vakarus išsėdėjo, su 
žmonėmis nekalbėjo, knygų neskaitė, nes sieloj ir taip prisirin
ko daug gražių turtų, tiek brangių dovanų jam — taip laukia
mam svečiui!

Tiktai jis — vos už poros savaičių atsiminė pažadą... Atsi
prašinėjo, tačiau nė nepasakė, kuo jis savo širdį užpildė per visą 
tą laiką...

— Ir kokiu būdu dabar galima jį pas save atkviest, atprašyt?
O Galindai atrodo, kad jeigu jis bus čia pat, pas ją, juk jis ne

galės paniekint šių brangių žodžių, kurių kiekvienas yra vertas 
viso žmogaus gyvenimo? Jo lūpos negalėjo pasakyti, kad tai 
melas, kad visa, kuo ji lig Aiol gyveno, beliko tik tuščia tuštybė! 
Nes jeigu jo lūpos tai tartų — žemė prasiskirtų, dangus -plyštų 
pusiau!

Staiga ji sušuko.
— Radau!... Jis bus pas mane, jis sugrąžins mano gęstantį 

gyvenimą. Radau būdą jį pas save parkviesti! Jis negalės neat
siliepti!

Ir sėdo rašyti:
,,Kad jau tavo dienos nuo manųjų atsiskyrė ir Tavo mintis 

nuklydo į kitus pasaulius naujomis gėrybėmis sotintis — tetrūk
sta ir paskutinės grandys. Jei gyvenimas ar laiko rūdys tai įvyk
dė, tebūna drąsos pasisakyti tiesą: jei jau nieko daugiau nebeli
ko — gana! Todėl — sugrąžink man mano laiškus...“ 
' 3. • ■

Kai Galinda paskaitė jo tris žodžius, kad jis pats atveža jos 
laiškus, atgijo ir nauju džiaugsmu pražydo: vėl tartum sfrįš, štai, 
visa, kuo ji gyveno ir kas ją lig šiol stiprino, kas ją ugdė jėgo
mis ir kas jai gražiausių siekimų ir ištvermės įkvėpdavo. Pakaks 
tik žinoti, jausti, kad yra artima siela, yra širdis, kuri tau plaka,
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mintis, kuri tavim sotinas, —ir bus gera, gera... Nereikia nei pa
žadų, nei aukų jokių.

Jis atveš ir sugrąžins jai jos laiškus?
— O ne! To nereiks! Gal ir buvo kurį laiką jo širdis apmi

rusi, kasdieninio gyvenimo rūpesčių apsunkinta, tartum dulkėmis 
apnešta ir nejautri likusi, bet dabar, kada ji tokį aštrų klausimą, 
kaip mirtiną peilį, smeigė, — jis vėl nusikratys kasdieninį purvą, 
vėl pajus dievišką ugnį savo sieloj ir pasakys, kad tai ne melas 
buvo anie žodžiai, kad dar gyvas tas didis jausmas, kuris gyvy
be stiprina ir jaunyste gaivina, kuris žmogų iš baisių nuodėmių 
išgelbsti ir į didžius darbus nuveda.

Ir Galinda ėmė svajoti, kaip po skaudaus laukimo ir nusi
vylimo savaičių vėl grįš giedrusis džiaugsmas, vėl balti pavasario 
žiedai papuoš jaunystę.

Ir toks grynas jausmas, kaip našlaičio ašara, kaip rasos 
perlas, pripildė jos vidų, kad jai ir dangaus mėlynė, rodos, šyp- 
sote šypsojos, ir gatvės akmens ne taip kietai bildėjo, ir žmonės 
ne toki rūstūs ir nelaimingi atrodė...

4.
Atėjo ta diena.
Ji pasitiko jį, kaip savą, kaip tikrai susigrąžintą ir todėl 

dar brangesnį. Žiūrėjo, šypsojos ir džiaugės, ir žodžiams nebu
vo vietos: akys ir veidas, plaukai, lūpos, stuomuo, rankos, — vi
sas jis, rodos, jai kalbėjo, be žodžių, o jausmu, akim ir širdim.

Ilgai, gal būt, ji būtų taip juo gėrėjusis ir niekus tauškus, 
o apie laiškus nė neužsiminus: juk, iš tikro, ne laiškai buvo jo 
atvykimo tikslas, o tik. jis pats... Pagaliau, jai pęrskaudu būtų 
buvę paliesti toks jautrus klausimas, — ji akis į akį niekaip ne
būtų to išdrįsus.

Todėl ji ir nepastebėjo, kad jis sėdi prieš ją visai kaip sve
timas, kad jo akyse nė karto nesužibo pasiilgimo ugnis...

— Galindą, aš išpildžiau tavo norą — atvežiau laiškus. 
Štai, — šalčiausiu tonu tarė jis ir ištiesė popierių pundą.

Tai buvo joį žodžiai. Galindos ausys apkurto:1 argi tai jis?
Pranyko lūpose šypsena, akys prisimerkė.
Betgi ji susivaldė. Tačiau mė vienu žvilgsniu nedirstelėjo į 

laiškus, taip jai jie šiuo momentu atrodė baisūs: tai buvo mirtis' 
Mirtis jos ilgesiui, jos dienas naktis svajotam džiaugsmui, mirtis 
jos grįžtančiam gyvenimui...

O jis grąžino jai tuos šimtus jos nuoširdžiausių žodžių. į ku
riuos ji buvo sudėjusi tiek savo gyvybės, tiek savo sielos, jis 
juos grąžino taip lengvai ir prastai, kaip kad kokį penkių centų 
nevertą daiktą, nereikalingą, atlikusį niekniekį! Jo nė ranka 
nesudrebėjo, nė antakis nemirktelėjp! O tai todėl, kad jau jam jos

8



Theodor Däubler

Marmoro kasykia
Kokios tai buvo nepaprastos, tirštos dulkės, dengiančios 

Migliarino miško skroblų liemenis, kurie žibėjo, tartum mėnesie
nos sidabru nulieti? i Per vasaros naktį, kaip Žvilganti, metalinė 
srovė, tiesėsi kelias. Kai nuskriedavo tuo keliu automobilis, su
kildavo sunkūs, permatomi dulkių debesys, kamuoliais versdavosi 
ant krūmų ir smulkučiai, blizganti kristalai žvilgančiu aksomu pri
dengdavo skarotas skroblų šakasi ir gervuogių kerus.

Mario Marini sulaikė savo automobilį: dulkės taip apgulė 
jo mašinos žibintuvus, kad net užtemdė aiškius jų šviesos ruožus. 
Jis išlipo, nuvalė stiklus ir, kai atsisukęs norėjo grįžti prie vairo, 
aiškioje prožektorių šviesoje pamatė žmogystą, kuri nekrutėdama 
stovėjo tarp medžių.

Keleivis, šviesos apakintais; užsimerkė. Jo veidas susitrau
kė į šimtus raukšlių ir atrodė, kaip stora sraigė, kuri išsigandus 
grūdasi į savo kiautą. Daugiausia tų vario rudumo odos raukš
lių susispietė apie mėsingą nosį; rudi antakiai ištyso iš po tokio 
pat rudumo plaukų, kurie buvo nukarę ant kaktos; stora, šeriuo
ta viršutinė lūpa mėšlungiškai susitraukė po nosimi.

Kai rudaplaukis atvėrė savo mažas, judrias akis, Mario 
tuojau jį pažino. Tai buvo Lucidus Mecherini iš Marina Bassa.

— Tur būt, tamsta nebežinai kas esu? — Sušuko jis nak
ties pakeleiviui. * Jam krito į akis Lucido nemažas išgąstis.

— Ar tamsta atsimeni pulkininką Marini?
Jis linktelėjo.
— Aš esu Mario, jo sūnus.

širdis tikrai nė~penkių centų neverta,kad jos nuoširdžiausi žo
džiai jau jam nereikalingi.

Ir kai jis, paskutinį kartą išeidamas iš jos kambario, uždarė 
duris, ji suprato, kad dabar, kai ir laiškai grąžinti, jau tikrai 
neliko būdo jį daugiau pas save parsikviesti. O tai ji pati, nežino
dama, nenorėdama, viskam padarė galą. Tai ji taip skaudžiai 
apsiriko! - .

Laiškai viską pražudė! Neliko daugiau progos nei teisės 
su juo kalbėti, jam rašyti nei jo laukti.

Dabar jau tik mirdama, paskutinį kartą atsisveikint, ji, gal 
būt, turėtų galios dar jį pas save parkviesti...

9
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Ir Lucido baimė tuoj pranyko, jis priėjo arčiau, pakratė 
Mario ranką ir plepėjo labai patenkintas:

— Tamsta Mario? Mažasis Mario! Dieve, koks tamsta 
didelis išaugai! Staiga pasidarei šaunus, jaunas vyras. O gal 
būt ir ne taip staiga? Nes iš tikrųjų, juk praėjo jau dešimts me
tų, kai aš tamstą paskutinį kartą mačiau. Pagalvok, tamstą, de
šimts metų!

—_0 tada aš galėjau turėti daugiausia penkiolika metų.
— Ar tai tamstos automobilis? — paklausė Lucidus, smal

siai apžiūrėjęs mašiną.
— Taip. Nuo neseniai.
— Vadinas, puikiai sekasi, jau aukštai pakilęs? Tiesa? Ir 

ką tamsta dabar veiki?
— Gyvenu Milane. Esu ,,Secolo“ redaktorius. — O kaip 

tamstai sekasi?
— Kaip kada... — atsakė Lucidus. Atrodė, kad jis turi rū

pesčių. — Bet geriau pasakyk, kasgi atvijo tamstą į mūsų apy
linkę?

— Kam teko praleisti savo jaunų dienų vasaras Marinoje, 
tam tikrai gali kilti noras vėl pamatyti tą seną, mylimąją vietą. 
Nuo vakar prasidėjo mano atostogos, ir štai šiandien aš atvykstu 
iš Milano. Pamanyk, tamsta, kelyje nė karto nesugedo automo
bilis!

— O dabar?
— Dabar tik dulkės kaltos. Jūsų tirštos, baltos marmoro 

dulkės. Jos man visiškai apakino prožektorių šviesą.
Paskutiniu laiku gabeno nepaprastai daug marmoro iš.Car- 

raros į Pizą. Nuo to keliai pasidarė baisūs.---- .——__ __________
— O tamsta, senasis nuotykių ieškotojau, keliauji sau links

mai naktį? Gal tamsta mane kiek palydėsi?
Lucidus įsėdo. Jie važiavo palengva per mišką ir Luci

dus pasakojo. Mario sužinojo, kad Marina Bassa jau seniai 
nebe ta pati tyli, kukli vieta, kurioje jis praleido savo vaikystę. 
Daug pastatyta naujų viešbučių ir vilų; elegantiškiausia Romos, 

. Milano ir Turino publika susitinka tame mažame Viduržemio pa
jūrio kurorte. J

— Žinai tamsta, ir mūsų šeima turi iš to pelno, — aiškino 
Lucidus. — Per tą dešimtį metų, kuriuos mano teta Ifigenija sirg
dama išgulėjo Milane, kasmet, jos namelį išnuomodamas, aš pa
imdavau gražaus pinigo. Beje, šią vakarą jinai sugrįžo.

— Ir, žinoma, tuojau vėl pradėjo rašyti? — paklausė Ma
rijus.

— Savaime suprantama.
— Tai bus tamstai džiaugsmo! "
Lucidus tylėjo. Po valandėlės jis prašneko: ,
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— 0 dabar vėl mes turime daužytis ir kankintis dėl tos pra
keiktos marmoro kasyklos. Per tuos visus metus aš valdžiau 
savo tetosturtą. Tas namelis, tiesa, man teikė džiaugsmo. T>et 
ta kasykla! Tie keliai į kalnus! Nemalonumai su kalnų gyvento
jais. Ir blogi laikai — menkas biznis. Rinkose tik dirbtinis mar- 
moras. Visur jnięko daugiau, tik dirbtiniai akmens. Jei aš nebū
čiau toks sąžiningas man pavesto turto valdytojas — jau seniai 
būčiau pardavęs tą kasyklą. O, ji pasakoja visam pasauliui, kad 
ji, poetė, turėdama tą kasyklą, turinti savo rankose ir tą medžia
gą, iš kurios vaizdakaliai Donatello, Michelangelo sukūrę savo 
kūrinius. Ir tat ją patenkina. Bet dažnai, ponas Marini, iš jos 
marmoro nieko kito nepagamino, kaip tik deserto stalelių ir ko
modų viršų.

Prie vienos kryžkelės1 jis paprašė Marijų sustoti.
— Čia pasisuka kelias į Carrarą, — tarė jis. — Tai ne juo

kai-, keliauti naktį į kalnus. Bet'kai' pradeda kepinti saulė, tada 
eiti dar sunkiau, nes^ galima mirti iš troškulio. O įsigyti auto
mobilį aš, deja, vis dar neįsigaliu.

Lucidus atsisveikino ir pranyko tamsoj..
Netrukus atvyko Mario į Mariną Bussą. Ilgos kelionės 

nuvargintas, pamatęs pirmą geresnį viešbutį apsistojo ir tuojau 
atsigulė.

Lucidui Mecherini iš tikrųjų visai nebuvo taip skubu: jo ke
lias nevedė į kalnus. Bet jis, pajutęs troškulį, prisiminė, kad ne
toli tos kryžkelės dar ir šiuo laiku buvo atdara viena smuklė.

. Jis ten užsuko ir per trumpą laiką gerokai įgėrė.
_  Tada jis išėjo ir kiek paėjęs atsigulė kažkur ant ežios, ne- 
roli pIento if verkiai užsnū€lo. Jis±en iniegojo, kol ryto vėjas susne
lė jo plento ravų nendrėse; kol rausvoji rytmečio'saulė, ištryškusi 
pro marmorinių kalnų viršūnes, nusileido į šį tarp jūros ir kalnų 
gulintį slėnį ir jo žalumyne sužvilgėjo auksu; kol pasirodė dulkių 
debesyse pirmosios baltųjų jaučių poros apkrautos ketvirtainėmis 
marmoro skeveldromis.

Tada Lucidus atsikėlė, užsidegė juodą Toskanijos cigarą ir 
nusivilko į Carrarą.

Šviesus, švarutis miestas, kurio visi slenksčiai^ ir palangės, 
net ir gatvių grindimas buvo iš baltojo marmoro, blizgėjo ir žibė
jo, kaip gerai įrengtos maudyklės kambarys. Dulkėtas nakties 
pabaldūnas, besivelkąs šalygatviu, visiems praeiviams1 nemaloniai 
krito į akis. /

Lucidus Mecherini pasibeldė į vieną unkštą portalą. Tar
nas, apsivilkęs baltu švarku, atidarė jam duris, ir jis įžengė į erd
vų kolonų kiemą, kurio šviesūs takai buvo pasruvę tokiu švelniu 
rausvumu, kaip rožės žydinčios kiemo vidury. Lyg virpanti gėlė
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tryškoi fontanas, ir jo vandeny aušros spalvomis spindėjo raus
vosios gėlės ir marmoriniai skliautai.

Tarnas su nepasitikėjimu žiūrėjo j_Lucidą:
— Ką ponas norėtum matyti?
— Grafą Calzego.
— Ponas grafas miega.
—. Aš mielai palauksiu.
— Ponas grafas priima tiktai prieš pietus.
Lucidus įsitikrinęs atsakė:
— Pasakyk tamsta grafui, kad aš atėjau jam pranešti apie 

vieną marmoro rūšį, apie kurią tikrai jis dar niekad negirdėjo.
Po to tarnas, paprašęs jį sėstis ant vieno iš kieme esančių 

suolų, tuojau pranyko.
Grafas Garlo Calzego di Monte Miliuto buvo vienas iš tur

tingiausių Carraros apylinkės marmoro kasyklų savininkų. Jis 
buvo toks turtingas, jog visai mažai besirūpino savo kalnų pra
mone ir visiškai atsidėjo savo mėgiamiausiam darbui: rinko mar- 
morų kolekciją. Vienoje' savo rūmų salėje laikė jis savo brangų 
rinkinį iš keliolikos tūkstančių plokštelių, kubų, kūgių ir piramy- 
džių, pagamintų iš įvairių viso pasaulio marmoro rūšių. Jis tvir
tino1, kad jo rinkinys esąs pilnas — išskyrus kažkokią Naujosios . o
Zelandijos akmens rūšį, kurios jis dar nebuvo įsigijęs.

Išgirdęs iš tarno nepaprastą žinią, po kelių minučių pasirodė 
kieme. Eidamas kolonų takais, iš nepaprasto savo uolumo taip 
skubėjo vilkti savo kreivas kojas, kad net savo rytiniame žaliomis 
gėlėmis išmargintame apsiauste susipainiojęs, būtų parpuolęs ir 
būtų numetęs akinius nuo išdidžiai lenktos, bet per didelės nosies.

—- Koks reikalas ?( — paklausė susijaudinęs.
— Nauja marmoro rūšis, — atsakė Lucidus.

~ — ----== HEš NaujosiosZ¥lahdijös ? ~7 —
Lucidus Micherini nusijuokė:
— O, nė, pone grafe! Ne iš Naujosios Zelandijos. Ir ne iš 

kurios kitos tolimos pasaulio dalies. Iš mūsų gerųjų, mylimųjų, 
turtingųjų Carraros kalnų.

Grafas išbalo iš nusivylimo.
— Ir tatai drįsti man”tamsta sakyti! suriko jis. — Aš juk 

pažįstu visus šio kalnyno užkampius. Aš jau seniai apžiūrėjau 
kiekvieną tų kalnų ir slėnių akmenį, išvarčiau juos^. išiekojau, iš
tyriau. Pone, tamsta esi apgavikas! —

Lucidus visai neatrodė įsižeidęs, jis nesidavė Jšbloškiamas 
iš lygsvaros ir tvirtai laikėsi savo tvirtinimų.

— Ir kurgi būtų galima rasti tą marmorą? sušuko supykęs 
grafas.

— Mano paties kasyklose. — atsakė Lucidus, — kasyklose 
„Ifigenija Mecherini4’.
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— Tą marmorą aš žinau, — atsakė Calzego.— Tai antros ir 
trečios rūšies Machiato’ ir truputį balkšvesnis Pavonazzo.

— Ir Rosso lucido, -— atsakė Mecherini. — Aš žinau, ponas 
grafe, kad tamsta pažįsti visas pasaulio ir mūsų kalnų marmoro 
rūšis, bet mano Rosso lucido tamsta nežinai.

Calzego nutilo. Jis klausė su didžiausiu įtempimu Lucido 
pasakojimo apie paslaptinguosius akmenis. Jis aiškino grafui, 
kad senieji kalnų darbininkai dažnai jam primindavę stebuklin
gą mormorą, kuris esąs paslėptas jo tetos kasyklose. Tai esąs 
raudonas, kraujo raudonumo ir nepaprasto blizgėjimo marmoras. 
Jau keli Šimtmečiai nebepasirodęs tas akmuo, bet reikią tik giliai 
kasti ir vėl būsią galima jis rasti.

— Ir tamsta tuo tiki? paklausė grafas.
— Kodėl aš turiu nepasitikėti tom seniausiom tradicijom? 

tarė Lucidus. — Labai galimas daiktas, kad tie žmonės sako tiesą. 
Ponas grafe, šiandien aš norėjau tamstai tik tai pasakyti: tos ka
syklos parduodamos. Ar tamsta nori tapti Rosso lucido savinin- 
kas-valdovas nepaprasčiausio, rečiausio marmoro visame kalny
ne ?

— Kad tik tamsta neklystam! Svarstė Calzego.
— Kągi tamstai reiškia ta maža kasykla? — tęsė Lucidas 

Nupirk tamsta! Jeigu kalnų gyventojų pasakojimai yra tiesa, tai 
tamsta rasi naują marmorą; jeigu jų kalbos — tik tušti plepalai, 
tai mano kasykla nėra blogesnė už šimtus kitų, kuriuos tamsta 
turi.

Grafas valandėlę galvojo.
— Atvyk tamsta vėl, poryt. — tarė. — Atvyki tikrai. Mes 

pažiūrėsime, kas daryti.

Tą rytą, po savo atvykimo į Mariną, Mario sėdėjo po 
vynmedžiais, kurie supo visą raudonąjį „Sandros“ vilos namą. 
Saulė švietė pro šviesiai žalius lapus ir vijoklinius vynmedžių stie
bus ir metė aiškios šviesos taškus ant grindų ir ant baltų marmo- 
rinių stalų. Karts nuo karto, rodos, kažkas drebėjo ant grindų? 
tai judėjo lapai, nes dar nebuvo labai karšta. Dar pūtė lengvas 
ryto vėjas iš kalnų,, ir kol jis pūtė, vilos sodely buvo tylu, į

Mario buvo tuo tarpu vienintelis svetys. Vilos šeimininkė, 
ponia -Salvatori, atnešė jam į sodelį kavą. Dabar ji stovėjo prie 
virtuvės lango ir žiūrėjo į jaunąjį vyrą. Jis jos nematė. Jis 
skaitė laikraštį ir rūkė cigaretą. Viena ranka jis laikė pridengęs 
akis nuo šokinėjančių, mirguliuojančių spindulių. Bet poniai Sal- 
vatori rodėsi, kad ji pažįsta jo plaukus. Štai, ir jo kortelėj aiškiai 
buvo parašyta: Mario Marini. Ji dar kartą apžiūrėjo kortelę ir 
vėl žiūėjo į jį.
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Tuo tarpu į virtuvę įėjo Sandra, jos ištekėjusi duktė.
— Pirmasis svetys? paklausė ji šypsodama ' —
— Ir žinai kas? — atsakė motina. — Mario Marini!
Ji padavė savo dukteriai kortelę.
— Aš labai apsirikčiau, jeigu tai būtų ne jis, — tęsė šneką 

senoji. — Gali būti jau dešimts metų, kaip jis buvo — tiek jau yra 
praėję laiko, kaip mirė senasis pulkininkas. Jau tada jis turėjo 
juodas, žibančias akis. Ir plačią kaktą. Ir ilgas rankas.

— Aš manau, ir rusvas garbanas, — pridėjo Sandra. — 
Kažin ar jis mane pažintų?

Tada jūs abu buvote vaikai. Bet gal būt — jei tu jam 
priminsi. A

Sandra padėjo savo rusvą, vilnonę skepetą, greit susišukavo 
savo trumpus plaukus. Ji vikriai įėjo į sodą ir staiga atsistojo 
prieš Mario. Ji šypsojo.

Bet Mario jos nepažino.
— Tamsta nebeatsimeni ? — paklausė Sandra.
Jis atsistojo, mandagiai šypsojos, mėgino prisiminti. Bet 

jaunoji moteris atrodė jam nepažįstama.
— Turiu tamstai prisipažinti, kad ir aš nebūčiau prisimi

nusi, jeigu ne tamstos kortelė, — tarė ji. — Taigi, aš esu Sandra 
Salvatori. - • ■ -

Dabar jis ją tuoj pažino*
Anais vaikystės metais Mario ir Sandra' buvo žaidimų drau

gai. Kiekvienais metais, kai senasis pulkininkas Marini atvykdavo 
Su savo šeima j pajūrį, visados apsigyvendavo šitoj viloj, kuri, 
mirus jos savininkui,_ buvo praminta-vienturtėsdidvLersvardu. 
Tada, kiekvienų'kartą atvykus, mažoji Sandrina ir Mariuccio, 
abiejų tėvams besijuokiant ir rankomis plojant, sveikindamiesi 
apsikabindavo ir pasibučiuodavo. Ir per visą vasarą jie būdavo 
neperskiriami. Kol Mario sulaukė keturioliktus metus ir nebe
norėjo žaisti su'mergaite. Tada Sandrina verkė. Kai mirė pulki
ninkas, jo našlė apsigyveno viename kaime prie ežero; nuo tada 
ir jos sūnūs ten praleisdavo vasaras. Nuo to laiko Mario ir 
Sandra nebuvo susitikę ir gal tik retkarčiais viens kitą prisimin
davo.

Dabar juodu greit įsikalbėjo. Sandra prisiminė, kad ji 
dažnai pastebėdavusi Mario vardą „Secolo“ puslapiuose, bet 
niekada jai neatėjo į galvą pagalvoti apie savo vaikystės draugą.

— O tamsta? — paklausė Mario. — Aš matau iš tams
tos žiedo, kad esi ištekėjusi.

— Taip, — sausai atsakė Sandra.
— Už ko, jei galiu paklausti?
— Aš nežinau, ar tamsta beatsiminsi. Gal būt ir taip. 

Tamstos tėvas gerai pažino mano vyrą: Lucidą Mecherini.
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Mario išsigando. Ir taip labai, kad jis net sumišo.
— Tikrai? — kalbėjo jis. — Aki Už pono Mecherini. Taip, 

taip, aš atsimenu. — Ir po valandėlės jis pridėjo: — Žinai tamsta, 
šią naktį, Migliarino miške aš kaip tik buvau “susitikęs poną 
Mecherini.

— Miške? — atsiduso Sandra. — Naktį miške?
— Jis ėjo į marmoro kasyklą, — aiškino Marijus.
— Kad tai būtų tiesa! Kad tik vėl jis nebūtų buvęs pa

kely į smukles! — Sandra.atsisėdo. —- Žinai, tamsta, jis geria. 
Jis girtuokliauja. Jis lošia? Ką aš žinau, ką jis daro. Ir tai 
yra mano vyras!

Tą dieną Sandrai užteko papasakoti Marijui liūdnąją savo 
gyvenimo su Lucidu istoriją. Buvo tik trys metai, kaip ji iš
tekėjo. Mirus jos tėvui, poniai Salvatori buvo tikrai sunku vers
tis iŠ pensionato laikymo. Tada pasipiršo Lucidas. Jo teta 
Ifigenija, kurios namą ir marmoro kasyklas jis valdė, gulėjo tada 
mirties patale. Sūnėnas buvo vienintelis paveldėtojas. Tiesa, 
geri draugai įspėjo prieš tokias jungtuves. „Kas savo turtą aikvo- 
ja, iš to nelauk, kad taupytų svetimą palikimą“, — aiškino vie
tos kunigas. Bet motina pasitikėjo keturiasdešimčių metų vyru. 
„Mano dukrele, tavo dvidešimčiai metų labiau reikia tėvo, negu 
vyro. Lucidus galėtų būti tavo tėvas“.

— Ir taip įvyko! — sušuko Sandra. — Kas liečia jo am
žių, tai jis tėra vienais kitais metais vyresnis už amžinatilsį mano 
tėvų, kai jis mirė. Bet savo įpročiais jis yra blogesnis, kaip sū
nus palaidūnas. — _

Sandra verkė. Ir kai ji verkė, Mario aiškiai prisiminė 
-vaikystės-dienų Sandriną. Tada, kai jis nebenorėjo su mergaite 
žaisti ir kai kažkur vynuogyno kampeh^ ją verkiančią užtiko, 
tada jos akys turėjo tą pačią šviečiančią gintarinę spalvą ir jos 
veidas buvo taip pat išbalęs ir permatomas, kaip ir šiandien.

.

t Lucidus tesugrįžo tik po> trijų dienų ir trijų naktų. Vidur
naktį jis pasibeldė į duris mažo namelio, kuriame su savo žmo
na gyveno. Sandrai, tuo pat akimirksniu neatidarant, jis pra
dėjo taip balsiai keiktis ir koliotis, kad net kaimynai iš miego 
pabudo. _  _____

— Kodėl tu neišeini? — šaukė jis ant žmonos. .— Matai, 
kad aš esu nuvargęs!

Paskutinį žodį suriko visai užkimusiu balsu.
— Tu esi pasigėręs, — atsakė Sandra, — ir turi gulti.
Dar ji nebaigė pasakyti ir Lucidus dribo vidury kamba

rio, bet nė kiek nesusimušė. Jis čia pat tuoj užmigo.
Sandra mėgino jį pakelti. Bet jis buvo per sunkus. Tada 

ji padėjo jam pagalvę.
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Lucidus taip knarkė ir šnypštė, kad jaunoji moteris nė 
kitame kambaryje nerado ramybės. Kelis kartus ji išėjo į sodą. 
Bet vėl greit įbėgdavo į vidų: pasigėrėlis taip baisiai kosėjo, kad 
jai neit baisu darėsi. Kelias minutes stiprus kosulys purtė jo ~ 
sunkų kūną; jis visas drebėjo ir beldė pušnimis į grindis. Per 
sapną jis tai surikdavo, tai baisiai kriokdavo.

Prieš aušrą Sandra manė kiek užsnūsti. Bet tik prašvitus 
nubudo jos vyras.

— Na? — tarė jis. — Kur gi tu esi?
— Tu kėlei tokį triukšmą, kad aš nė akių negalėjau su

merkti.
—- Skųskis savo motinai, kuri nenori mums didesnio na

mo išnuomoti! Skųskis Ifigenijai, kuri nemiršta, bet ne man. 
Iš kur aš ką geresnio gausiu? -

Jis staiga atsistojo. Bet padarius tą smarkų judesį jo vei
das visai išblyško ir jis turėjo atsisėsti. —

— Ir jei aš tiek pinigų gausiu, kiek manau, namo vis dėlto 
nepirksiu, — tarė jis.

— Kada tu tuos pinigus turėsi! — sušuko Sandra.
— Penktadienį, penktą valandą po piet, — atsakė įsiti

kinęs Lucidus ir paniūromis žiūrėjo į savo žmoną. Bet Sandra 
tylėjo.

— Penktadienį, penktą valandą po piet. Parduodama ka
sykla.

— Kas?
— Aš parduodu kasyklą.
— Kuri tau visai nepriklauso.—------------- -- _---
— Taip.

————Tat -turgau prie to priėjai?——------ — ----------------- —
— Bet, mano mylimasis, gerasis vaikeli, — tarė Lucidus, 

— ką gi, iš tikrųjų, aš vargšas šuva turiu daryti? Jei Ifigenija 
sužinos, kad mes ypotekavom jos namą, tada neteksim pavel
dėjimo teisių. 1

— Na, žinoma, tikrai.
— Ir kas tada? Ypotekai turi būti grąžinta. Tuojau, kol 

aš tebevaldau jos turtą.
— Bet jeigu Ifigenija kada nors panorės aplankyti savo 

kasyklą? Jeigu viskas staiga paaiškės?
— Negalimas daiktas! — šaukė Lucidas. — Keliai yra 

baisūs! Ji per sena, per silpna. Iš kalnų ji gyva nebesugrįžtų.
— Kažin, ar ji visados tikės ta pasakėle, kurią tu jai vis- 

pasakoji?
Abu valandėlę tylėjo. Po to Lucidus papasakojo apie savo 

apsilankymą pas Karolį Calzego. Kai jis aplankė grafą antrą 
kartą, šis norėjo pats apžiūrėti kasyklą, ištirti marmorą. Bet

r
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Lucidus mokėjo tam pasipriešinti: tacia buvo darbo diena ir Gal- 
zego, pasiklausdamas darbininkų, būtų galėjęs lengvai įsitikinti, 
kad nė vienas žmogus visame kalnyne nieko nėra girdėjęs apie 
paslaptingąjį marmorą. Todėl Lucidas pasiūlė nuvykti į ka
syklas ateinantį sekmadienį. Tačiau grafas reikalavo vykti ta
da, kai kasyklose eina darbas. Bet Lucidas savo naudai žinojo 
tai, ;kad ateinantį penktadienį visi darbininkai nenorėjo dirbti, 
kadangi gretimose kasyklose tą dieną turėjo būti atlaikytos ge
dulingos pamaldos už žuvusį draugą. Dėlto jis susitarė su gra
fu kasyklą apžiūrėti kaip tik tą dieną.

— Bet tuo, deja, dar nieko nepadarysi, — pridėjo jis bai
gęs savo pasakojimą. —- Jeigu Calzego nepatikės, jog yra nau
jas marmoras, kasyklos jis vįstiek nepirks. Ir, kas svarbiausia, 
nepirks tuojau. Kad kasykla, ir be to užburtojo marmoro, tie
kia visai geros rūšies akmenį, tas jam visiškai nieko nereiškia. 
Kad geriau būtų galima jį apsukti, aš esu sugalvojęs iškirsti 
vieną juoką — tariamą žmogžudžių užpuolimą. Penktadienį tu 
taip pat ateisi į kalnus I

Sandra, visą laiką tylėdama klausiusi vyro pasakojimo, 
aštriai paklausė:

— Ir kuriam galui?
Jis, bent kiek susidrovėjęs, nusijuokė:
— Žinoma, būsi liudininkė. Tu ateisi persirengusi kaip 

kalnų darbininko žmona. Kai aš tarsiuos su Calzega. tu staiga 
ateisi keliu. Aš-tav^-užkalbinsiu. Ir tada tu būsi toji, kuri pa
pasakos stebuklingojo marmoro istoriją.
- Sandra nesutiko. Lucidiis prašė. Ji jam aiškiai pareiškė, 
kari tai biauri, apgaulinga vagystė”,"prie kurios ji nenori-prisidėti. 

— Aš nenoriu pakliūti į kalėjinfą7^ūip~~tuf~-^~šaukė ji.------—
Lucido nuotaika tuojau pasikeitė. Ir jis mušė ją. Mušė 

tol, kol ji jam prižadėjo eiti drauge su juo į kalnus.
Tuo laiku jau buvo, išaušusi diena. Lucidus atrodė mir

tinai išbalęs, ir jis tuoj vėl užmigo. Jaunoji moteris išėjo iš 
namų.

Ar ji turėjo visa tai papasakoti motinai? Arba Ifigenijai? 
O gal Mario? Tada ji pražudytų Lucidą. Arba jis atsidurtų 
kalėjime. Bet ar galima savo tikrą vyrą padėti į kalėjimą?

Įžengusi į sodą, supantį jos vardu vadinamą vilą, rado viso 
namo langus dar uždarytus. Ji perėjo vynuogyną. Už vyn- 
ųogynd buvo mažas skroblų miškelis, — ten ji pasuko eiti. —

Staiga ji pamatė prieš save Marįjų, bevaikščiojantį ryt
mečio ore. « _ ■

— Taip anksti?. — paklausė Mario. Jis žiūrėjo į jo> 
akis. — Tamsta verkei?
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— Mano vyras vėl buvo pasigėręs ir jis mane mušė, — 
atsakė Sandra.

Mario klausinėjo, kas atsitiko. Bet ji neatsakė. Sandra 
žinojo, kad moterystė yra įstatymas, kaip ir kuris kitas. Įsta
tymas, kurio negalima laužyti. Ir tas įstatymas reikalauja tylėti.

Ar tik ji jau neperdaug pasakė? Ji pradėjo ką kita:
— Kaip maloniai šviečia saulė. Ar tamsta žinai, kad aš

- jau vėl geriau jaučiuos?/ i
— Jie susėdo, ir Sandra nutilo, nes iš tikrųjų ji perdaug 

buvo nuvargusi kalbėti. Jai sopėjo nugara; . ir ji visiškai apie 
nieką negalvojo. Kai Mario uždėjo ant jos pečių ranką ir pri
glaudė ją prie savęs, ji ramiai pasirėmė į jį.

Ir taip sėdėjo, kol jis paglostė jos plaukus.
. Tada Sandra greit atsistojo ir tarė:

— Tamsta užmiršti, Mario, kad mes esam nebe vaikai.
— Deja, — atsakė jis.
Bet ji pažvelgė į jį liūdnai ir nuėjo. 

o

Mario vaikštinėjo pajūryje ir mąstė apie Sandrą. Sandra 
yra nuostabi, galvojo jis, Sandra yra graži. Kodėl ji yra iš
tikima storžieviui girtuokliui? Ar ji visados liks jam ištikima?

Jūra buvo rami, balzgana, kaip perlas, ir mažytės bangos 
švelniai plakėsi į smėlį. Vėžliai baisiai skubėjo, atbuli šliauž
dami į savo smėlio urvus, o būriniai laiveliai, kuriems, gal būt, 
taip pat buvo skubu, tyliai stovėjo ant vandens. Pliaže buvo 
pakeltos vėliavos, bet jos nenorėjo plevėsuoti. Vienas plauki
kas, ant nugaros gulėdamas, suposi ant vandens ir plaukiojo 
srovės nešamas pagal krantą.

Buvo tikra vasara. Kodėl Sandra tebedėvėjo tamsius rū- 
" bus? Ir vakar jis neinate jospajūryje irvienas maudėsi. Kokia 

graži būtų- Sandra vandeny je K Bet^T^äügiatoTtoBesijuükia.—- -
Beeidamas Mario staiga pamatė, kad stovi pre vieno mažo 

sodelio, esančio prieš siaurą aukštą namelį, kurį savo šešėliu 
gaubė milžiniškas ąžuolas. Sodely vaikščiojo aukšta stambi 
moteris, su sniego baltumo plaukais; tai buvo rašytoja Ifigenija

Mario pasisveikino. Ji iš karto jo nepažino, bet kai jK 
jai save priminė, rašytoja sutiko jį su didžiausiu nuoširdumu.

— Puikus šis rytas, —- kalbėjo ji. T— Ar ne tiesa? Jis. 
rodos, leistas tik Homerą skaityti ir gerti mano šaltinio vandenį!

— Tamstos šaltinio? — paklausė Mario.
— Tiesa, — atsakė ji, — juk tamsta to dar nežinai. Ar 

matai, tamsta, ten'šaltinį?
Mario matė tik mažą, surūdijusį vandens siurblį.
— Mano gerasis Lucidus išgręžė šitą šulinį degančiame 

smėlyje. Ir pamanyk, tamsta, koks netikėtas reiškinys: iš tov

I
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smėlio ištriško vanduo su lengvu mineralinių druskų priemai
šų, kuris turi tikrą gydomąją galią.

Ji pasilenkė prie geležinio siurblio ir taip smarkiai pom- 
pavo vandenį, kad net sušlapo jos milžiniška šiaudinė skrybėlė 
su ilgais, baltais tiuliniais kaspinais. Ji padavė Mario stiklinę 
vandens.

Jis paragavo ir suprato, kad vanduo neturi jokio kito sko
nio, tik atsiduoda rūdimis, kurios buvo atsiradusios siurblio van
denyje. Bet tą jis nutylėjo.

Po to Ifigenija vedė jį per „sodą“, kurį sudarė viena di
delė smėlio kopa ir keletą menkų krūmų.

— Žiūrėk, mano mielasis, — kalbėjo rašytoja, — tai yra 
mano mėgiamoji arkadija. Štai ten. palaimingajame alyvme
džio šešėlyje, auga garbingasis lauras. Tenai, pietiniame šlaite, 
žydi nuostabiai vęšlūs pietų augalai: aloės ir agavos. Ir štai 
prieš namą nauji marmoriniai laiptai, kurie simbolizuoja statųjį 
kelią į meną. Jie kasdien man primena tai, kas yra aukščiau
sia — tie spindulingi, tikro carariško marmoro laiptai. Mano 
marmoro! _

f?

Juodu užlipo laipteliais į Ifigenijos namelį, kurio mažyčio 
prieangio sienos buvo rašyte nurašytos graikiškais ir lotyniškais 
posakiais. Mario papasakojo senutei savo nakties susitikimą su 
Lucidu.

— Gerasis! — sušuko susižavėjusi Ifigenija. — Naktį. Pės
čias. Vienas pats nežinomais keliais.. Štai aš vėl pažįstu Meche 
rinių kraują ir jų neribotą gerumą! Ar tamsta žinai, kad per 
visą savo ilgosios ligos laiką aš buvau įgaliojusi Lucidą valdyti 
mano turtą? Jis tiesiog aukojosi dėl to jam pavesto turto! Jis 
patssavo rankomis padarė mon šituos mormi^rinius. Iniptiis. Iš

- _ mano marmoro! Ak, kad žinotum, mano mielas, jaunasis drau
ge, ^koks ilgesvs kviu nian9L sirdy. k.;u aš žiūriu į šituos švie
čiančius kristalus. Ilgesys tų spindinčių aukštumų, iš kurių iir - 
yra kilę. -Ilgesys to begalinio, iškilmingo Kararų kalnų švie
sumo ! ’

— Ar tamsta lankei šiuo laiku savo kasyklas? — paklausė 
Mario.

- — Nuo savo ligos, deją, ten nebuvau. Lucidus sako, kad 
dabar keliai kalnuose yra baisūs, o aš nebesu tokia stipri, kaip 
seniau. Bet ateis diena, kurioje mano širdis vėl nesulaikomai 
veršis į marmoro aukštybes.

Ir Ifigenija Mecherini pasidavė savo skrajojančių minčių 
žaismui.

Ją pertraukė netikėtas Sandros pasirodymas sode. Jaunoji 
moteris atrodė rimta ir liūdna.

Teta Ifigenija trumpai pasveikino ir akylai žiūrėjo į Sandrą:
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— Artu eini maudytis? Tiesa? Užeik į viršų ir apsivilk 
maudymosi kostiumą. -

Sandra nuėjo.
— Tamsta ją jau pažįsti? — paklausė Ifigenija. — Gera 

dūšia, bet, deja, melancholiškas temperamentas. Lucidui daž- 
- nai sunku su ja.

Ir senoji rašytoją, atnešusi Marijui maudymosi reikmenis, 
nuėjo persirengti. Netrukus ji sugrįžo įsikabinusi į Sandros 
ranką. Ji buvo apsisiautusi jūros mėlynumo skraiste su baltu 
meandru; iš po skraistės buvo matyti pasipūtęs klostytas mau
dymosi rūbas,

Visi trys sulipo į jūrą.
— Poseidonas šaukia savo vaikus! -— sušuko Ifigenija. — 

Šokinėkime ir skraidykime, greitai, kaip jūros valdovd žirgai! -— 
Sandra ir Mario toliau nebegirdėjo, nes jie vikriai plaukė į 

atvirą jūrą ir, benardydami ir besipūškindami, veikiai sukėlė 
tarp savęs ir tetos virpančius, siūbuojančius vandens ratus. —

■ * zj- į:

Kalnus siautė nakties glūduma, kai Lucidus Mecherini ir 
jo žmona atvyko į ,,Ifigenija Mecherini“ kasyklą.

Už kalnų viršūnių atsargiai kilo mėnulis: dailiai spindėjo 
sidabrinis jo piautuvas, apsirietęs apie vieną uolos kuorų dantį. 
Tačiau kainų šlaitai buvo juodi. Tik ten, kur kasamas marmo- 
ras, tose atvirose uolos žaizdose, suspindėjo menulis ir nušvietė 
tūkstančius žvilgančių akmens kristalų švelniu sidabriniu ži
bėjimu.

Mėnuliui vis aukštyn ir aukštyn kylant, -nušvito visa ka- 
------ sykla: gilūs, iioloje iškalti kambariai—ir takai, kolonų salės ir 

bažnyčių frontonai—viskas, ką buvo darbas sukūręs, spinduliavo 
kažkokia paslaptinga šviesa, kuri, rodos, sklido iš žemės gelmių 
ir tarsi buvo ir uolų drėgmėHr“žemės “ugnis; o tačiau tai- buvo 
niekas kitas, kaip tik mėnulio pjautuvo šviesa, spindinti mar- 
moro kristaluose.
__ Lucidus bijojo tos užburtos šviesos; vos juodu įžengė i 
vieną akmeninę salę, jis tuoj uždegė žiburį.

—- Nusirenk, mes pabandysime, — pasakė jis Sandrai.
— Aš esu pavargusi, — atsakė jaunoji moteris. — O, be 

to, dar yra daug laiko, kol ateis tavo pirkėjas..
Bet Lucidus buvo nekantrus ir įsakė Sandrai kuo grei

čiausiai persirengti. Jis ištraukė iš po savo apsiausto juosvą 
sijoną, pilką bliūzę ir geltoną kartūninę skarelę ir visus tuos 
senus, aptriušusius daiktus numetė ant vienos marmuro skeveld
ros. Iš to pat, po apsiaustu. paslėptcrTnaišo, išsitraukė apipintą 
vyno butelį ir, išėjęs prie urvo angos ir patogiai atsisėdęs ant 
lentų, pradėjo gerti.
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Su pasibiaurėjimu apsivilko Sandra tais skarmalais, apie 
kuriuos ji net nežinojo, kas juos buvo nešiojęs, rūpestingai su
vyniojo savo rūbus ir paslėpė juos užkampyje. Tada ir ji iš
ėjo, atsistojo prieš uolas ir žiūrėjo j tamsų slėnį, kuris tiesėsi 
po jos kojomis ir nyko kalnų nakties glūdumoje.

Sandra buvo pamaldi. Jai buvo ir žmonių įstatymai ir 
Dievo įstatymai viena ir tas pats. Ji niekados neklausė, at tie 
įstatymai tiesos ar netiesos laikėsi: ji priėmė juos kaip savaime 
aiškų daiktą, kaip vasarą ir žiemą, kaip dieną ir naktį. Koki 
gražūs galėtų būti tie kalnai šviesią dieną! Kaip šiurpiai atrodė 
jie Šią naktį, kada ir mėnuo, greit perėjęs savo taką, nusileido, 
ir tamsuma vėl apsiautė galinguosius uolų kauburius. Bet kal
nai ir naktį buvo kalnai: ir tie šešėliai, kurie smerkiasi į žmo
nių gyvenimą, buvo įstatymai. Toks įstatymas buvo Sandrai 
Lucidus, — vyras, kurį jai jos motina skyrė. Nė vienas žmo
gus negalėjo jos išvaduoti iš to žiaurumo.

Net nė Mario.
Taip galvojo Sandra.
Saulė iškilo su karališka šviesa virš sniego baltumo mar

muro skardžių, nušvito žalių kaštanų miškai, virš slėnių pakilo 
rūkas, sublizgėjo jūra. Uolynuose suskambėjo balsai, kalnuo
se plasnojo maži paukšteliai ir, atsimušę į aštrius kriaušius, kri
to žemyn. Žmonių balsai aidėjo didingose uolų sienose. —

Lucidas miegojo. Jis ranką buvo užsidėjęs ant galvos, kad 
pasislėptų nuo ryto saulės.

Sandra; išgirdusi kanopų bildėjimą marmore, pažadino sa
vo vyrą ir pasislėpė. Netrukus ji pamatė du raiteliu — grafą 
Carlo Caizego ir jo tarną, įjojančius į kasyklą. Lucidus žemai 
nusilenkė, palaikė grafui balno kilpą ir padėjo jam nusėsti nuo 
mulo.  _   : - ——-——   _ 

— O kur darbininkai? — paklausė Caizego. — Aš norė
jau apžiūrėti kasyklą darbui einant.

— Nelaimė ponas grafe! — sušuko Lucidus. — Gretimoj 
kasykloj mirė vienas darbininkas ir mano žmonės išvyko į ge
dulingas pamaldas. Aš norėjau tamstai apie tai pranešti. Aš 
norėjau nuvykti į Carrarą. Bet jau buvo per vėlu.

Caizego suraukė kaktą, ir tylėjo.
Jis išvaikščiojo visą kasyklą skersai ir išilgai, rūpestingai 

rankomis graibė akmenis ir kalinėjo uolą mažu plaktuku. Nu
byrančias skeveldrėles su didžiausiu dėmesiu stebėjo ir apžiū
rinėjo kiekvieną gabalėlį. Jis paprašė vandens ir tame vandeny 
plovė marmoro trupinius, ir išplautas skeveldrėles stebėjo prieš 
šviesą. Kitas sutrupino dar smulkau ir tyrė su padidinamuoju 
stiklu. Pagaliau jis užlipo ant vieno iškilesnio uolos gūbrio ir 
apžiūrėjo visą kasyklos padėtį.
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— Jūsų kasykla yra viena iš paprasčiausiųjų visoj šių kal
nų apylinkėj, — pasakė jis pagaliau. — Tai paprasta, vis pasi
kartojanti marmoro sudėtis. Nieko, visiškai nieko ypatinga. Aš 
netikiu į jūsų raudonąjį marmorą.

-— Kaip Tamsta nori, ponas grafe, — atsakė Lucidas.— 
Bet žmonės pasakoja...

Tuo akimirksniu pasirodė Sandra.
Iš po geltonos skarelės švietė jos tamsios akys ir juodi 

plaukai; jos išblyškusiame, permatomame veide klaidžiojo ne
miegotos nakties šešėliai.

Lucidus akylai stebėjo savo žmoną.
Sandra nedrąsiai ėjo artyn. Kai grafas jai maloniai link

telėjo, ji vos jam atsakė.
— Ar tamsta ieškai savo vyro? —- paklausė Lucidus.
Sandra patvirtino.
— Ar tamsta nežinai, kad šiandien gretimoj kasykloj yra 

laidotuvės ?
— Aš buvau tai visai pamiršusi, — atsakė jo žmona.
— Bet tamsta ateini pačiu laiku ir būsi mums reikalinga, 

— tęsė Lucidus. — Štai, ponas grafas, kurį čia. tamsta matai, yra 
labiausiai netikįs Tomas visam pasauly. Jis net nenori tikėti 
savo paties laime! i

Sandra vis dar tylėjo. Bet jos vyras grūmodamas truk 
telėjo savo rudus antakius ir tuoj pat klastingai nusijuokė:

— Matai, ponas grafe, koki baikštus mūsų kalnų gy
ventojai. Užtenka atvykti į kalnus dviems slėnio ponams ir jie 
pasidaro nebyliai. Bet išmėgink tamsta savo laimę! Paklausk 
tą moterį ir tamsta sužinosi, ką nori žinoti!
.: Calzego jįtsargiai .pradejo klausinėti, o • Sandra nedrąsiai 
ir bailiai atsakinėjo, ką ji turėjo atsakyti. Po to ji greit atsi
sveikino. —

Netrukus Lucidus ir grafas susitarė ir Carlo Calzego di 
Mopte Minuto tapo valdytojas kasyklos, kuri vadinosi ,.Ifigenija 
Mecherini“. Be to, tai įvyko ne be tos didžiulės sumos, kurios 
prašė ir gavo pardavėjas.

Kai grafas su tarnu jau buvo toli nujoję, Lucidas suieš
kojo savo žmoną. Jis piktai, iš jos juokėsi:

— Na, tu pagaliau gi ir meluoti išmokai!
— Visos moterys išmoksta meluoti. — atsakė Sandra. — 

Bet iš tikrųjų ar turi kas teisę jas to mokyti?
(B. dJ. '
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Moterys M. Pečkauskaitės raštuose
' M. Pečkauskaitė-Šatrijos-Ragana lietuvių literatūroje žino

ma kaipo beletristė-pedagogė. Pradėjo rašyti „Varpe“ 1896 m. 
lietuviškos propagandos tikslais. Visa beveik anų laikų belet
ristika buvo realistinė, didaktinė, raginanti, formos atžvilgiu dar 
nesubrėndus. Tendencija buvo svarbiau, negu meno grožis, no
ras mokyti visados persverdavo norą) vaizduoti.

Kūrybiniu atžvilgiu M. Pečkauskaitė nėra grynai rašytoja 
estete, bet ir pedagogė-auklėtoja. Nors jos kūriniuose jaučia
mas tikras beletriškumas, bet vis tik vietomis išsikiša-grynai pe
dagoginė tendencija. Žodžio galybę ji panaudoja žmgaus dva
sios kultūrai kelti. Ne moralizuojančiais pamokslais, bet gy
venimo vaizdais ji nori prabilti į žmogaus jausmusk

M. Pečkauskaitė, būdama idealiste, rūpinasi daugiau tu
riniu, negu forma. Ji stengiasi pravesti kilnias idėjas gražiomis 
formomis. Kaipo beletristė-pedagogė, į savo kūrybos darbą eina 
nusiteikusi mokyt, dorint. Ne kiekybė jos raštuose svarbu, bet 
kokybė. „Jos rastai, nors ir būtų silpnesni, nėra dienos daly 
kai, tai dienai skiriami ir tuojau pamiąštatai“, — sako Vaiž
gantas. ’ . V

M. Pečkauskaitės raštus galima skirstyti i: 1) teoretiškai 
pedagogiškus ir 2) pedagoginiai beletristinius. Jos kūrybinė 
kryptis bus didaktinė beletristika. Jau subrendusiu talentu pa- 
rašė žymesnius kūrinius: „Sename Dvare“, „Anuomet“, „Mėly
noji Mergelė“, kur pasireiškiąs idealizmas pinasi kartu su di- 
daktiškumu tikrai meniškai sukoncentruotais vaizdais ir pagau
na skaitytoją į autorės sukurtą pasaulį.

Daugumas jos kūrinių yra autobiografinio pobūdžio. Vei
kalai nudažyti tomis idėjomis, kuriomis ir pati autorė gyvena. 
Įsiskaičius ir bendrai apžvelgus jos kūrybą, jaučiaipe palinkimą 
visa grupuoti apie: Dievą, tėvynę, artimą ir grožį. Vedamosios 
jos kūrybos idėjos — religingumas, altruizmas, tautiškumas ir 
estetiškumas formuoja rašytojos asmenybę ir nužymi visą jos 
kūrybos kelią.

Paskaitę bet kurį jos kūrinėlį, matome visur protavimą, 
plačią erudiciją, daug gilių minčių ir gražią jų reiškimo formą. 
Religinis altruizmas nuvedė M. Pečkauskaitę į patriotizmą. Tau
tiniai ir visuomeniniai motyvai yra pagrindiniai jos kūryboje. 
Visi jos vaizduojamieji asmenys persiėmę, aktyviu patriotizmu.
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Minėtos jos kūrybos vedamosios idėjos apsprendžia jos kū
rybos materialines aplinkybes. Kiekviena idėja tampa M. Peč
kauskaitės kūryboj branduoliu» centru, apie kurį formuojasi kū
rybos medžiaga, veikiantieji asmenys. Tuo būdu rašytoja yra 
idealiste, t. y. pasirinktąją medžiagą sudvasina, suidėjina. 0 pa
čią medžiagą idėjoms atvaizduoti pasirenka iš paprasto, realaus 
gyvenimo. Šiuo atveju ji realistė. Taigi jos kūrybą galima taip 
charakterizuoti: idėjinis realizmas. Ir šitas dviejų pasaulių (re
alizmo ir idealizmo) susidūrimas M. Pečkauskaitės kūryboj iš
eina gana natūraliai. Bet vistik, reikia pastebėti, didesnę per
svarą turi idealizmas. Ne medžiaga f alsuojama, bet tikslas 
renkasi medžiagą. Pirma pasirodo vaizdas, o paskui autorė jį 
ataudžia tam tikra ideologija. 'Visur viršyja pedagogiškasis 
auklėjamasis momentas: reikia gerinti, taisyti ir idealinti re
alųjį pasaulį.

Savo veikalams medžiagą M. Pečkauskaitė pasirenka iš 
gyvenimo tikrovės: ir foną ir žmones, ir sprendžiamuosius klau
simus. Ypatingą vietą jos raštuose užima žmogus. Jis yra cent
ras materialinio kūrybos pasaulio, Jos žmogus nėra visai gy
venimiškas. Perėjęs per skaisčią, kūrybišką rašytojos sielą, lie
ka sudvasintas, suidealintas. Jo veiksmai stumiami kokios nors 
idėjos (Viktutės aetruizmas, Mamaitės estetizmas ir p.). Nėra jos 
žmogus nė per daug abstraktus, kaip kad Vydūno kūryboj. Jos 
žmogus gyvas, veiklus, autorės šiek tiek pagražintas.

M. Pečkauskaitės veikiantieji asmenys yra įstatyti į kon
krečias lietuvių tautos gyvenimo aplinkybes su vietos ir laiko 
koloritu. Spaudos _ draudimo laikotarpis, atbundančios tėvynės 
idėjos yra įkūnytos veikiančiuose asmenyse. Įdomus faktas — 
lietuvių kaimiečių švietimas, ..daraktorių“ gadynė. Tik čia M. 
Pečkauskaitė falsifikuoja šį faktą — dvaro panelėms paveda— 
liaudies švietimo darbą („Vincas Stonis“, „Į šviesą“).

M. Pečkauskaitės raštuose randame senojo dvaro vaizdus 
ir bandymą suderinti nenormalius dvaro ir kaimo santykius. 
Vaizduojaunieji asmenys — bajorai įr kaimiečiai. Lietuviška 
liaudis, nors tamsi, nemokytä, bet dorovinga. Iš liaudies kilę 
inteligentai (dr. Antanas, stud. Jonas) pradedą vadovauti liaudžiai.

Tarpas tarp sulenkėjusių bajorų ir lietuvių yra susipratę 
lietuviai bajorai, kurie vieni aktyviau, kiti pasyviau dalyvauja 
lietuvių tautiniame judėjime (Viktutė, Mamaitė, Jonavičius). Ži
noma, toks „atliejuvėjusio“ bajoro tipas retas realiame gyveni
me. Čia yra autorės išsvajotas idealas. Ji pati, M. Pečkauskaitė. 
nepasmerkusi bajorijos, kaip Lazdynų Pelėda ar Žemaitė. Tau
tinis idealizmas jai padėjo išspręsti liaudies ir dvaro santykius. 
Dvaras turi būti liaudies švietėjas ir kelti kaimą iš dvasinio ir 
materialinio skurdo. -
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Vaizduodama liaudį, M. P. dialogams vartoja šnekamąją 
žemaičių tarmę, kuri priduoda stiliui ypatingo gyvumo ir vietos 
kolorito. Asmenys — tikri žemaičiai, užsispyrėliai (ginčas dėl 
bičių „Sename Dvare“), prisirišę prie savo, žemelės (Stonis). 
Žmonės taip tikrųrodos, tiesiog paimti iš gyvenimo.

Pereinant iš kaimo į dvarą, autorė jaučiasi daug kompeten
tingesnė. Tas matyti apysakoj „Sename Dvare“. Tas dvaras 
jai savas, brangus, apsuptas romantiškom svajonėm, pilnas gra
žiausių atsiminimų.

Bendrai, M. Pečkauskaitės vaizduojamieji asmenys — mo- 
_ tei\ą pasaulis. Žymesnių jos kūrinių herojai — moterys. „Se

name Dvare“ — Mamaitė, „Mėlynoji Mergelė“ — Miriam, „Anuo
met“ — Roželė. M. Pečkauskaitė yra didelė moterų sielų ži
novė, susirūpinusi moterų klausimais. Kaipo pedagogė, sielo
jasi moterų specifiniu auklėjimu, tikrojo moteriškumo suprati
mu. Jos raštų V t. „Rimties valandėlė“ skiriamas specialiai jau
noms mergaitėms. Tai pedagogiškai moralinio turinio veikalas, 
kuriame keliama ir aiškinama moteriškumo vertė ir jo tikroji 

7 prasmė.
Autorei, kreipiančiai žvilgsnį tik į amžinus, aukštus idea

lus, naujoviškojo gyvenimo išsiblaškymas ir tuštumas atrodo di
džiausia menkystė, dvasios susmulkėjimas. Ji gerai pažįsta šių 
laikų modernizmu apsvaigintus miniažmogius, „tų pasipuošusių 
amžinų lėlių, kurių tuščiose krūtinėse niekados nesuliepsnoja 
didelė, amžina meilė,1 kurios jei kuomet ir domisi „rimtais klau
simais“, tai ar tik dėlto, kad tokia mada, ar tuo būdu tarias ga
lėsiančios kam nors patikti“ (V, 98). Jai skaudu, kad mer
gaitės pasiduoda žemiems, mäterialiams reikalams ir gaudo bliz
gučius ir šešėlius. „Kas iš to“, klausia M. Pečkauskaitė, „kad 
vis labiau išmiklintas protas išranda kas kart naujų technikos 

stebuklų, jei žmogaus širdy nebeįvyksta jokių stebuklų?“—Ji 
rodo kelią, kaip iš to menkumo išsiveržti ir pasiekti dvasios 
viešpatavimo, kurs vienas tegali išvesti žmogų iš klaidžių gyve
nimo klampynių į giedrias aukštumas. Į tas aukštumas kopti 

■ ir kitus į jas vesti yra mergaitės moters misi ja, kurią ji tinka
mai atliks tik tada, kai visur, visada ir visuose skleis meilės 
žodį ir meilės darbus. Bet visų pirma reikia surasti save, ne
pranykti gyvenimo smulkmenose, ir tas smulkmenas išnaudoti 
savo būdui ugdyti.

Moteris yra meilės atstovė, meilės skelbėja. Mylėti — 
svarbiausias jos uždavinys, tikriausias pašaukimas. Moteris tik 
tada teįdės tikrai savo dalį į žmonijos kultūros iždą ir tik tada 
ji tikrai galės tarti pasauliui savo žodį, kada ji išlavins savo 
įgimtąsias ypatybes. O nioteriai įgimta ypatybė, gabumas yra 
motiniškumas noras mylėti, globoti, aukoti, savęs išsižadėti, 
atleisti. . '

y
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Motiniškumą Pečkauskaitė supranta ne egoistiškai. Ji eina 
toliau už siaurų šeimos ribų. „Būti motina galima ne tik savo 
vaikams galima ir svetimiems vaikams, ir ne tik vaikams — 
pagaliau kiekvienam žmogui, su kuriuo susitinkame bėgy vendą 
mos šioje žemėje .. .“ (V, 124). — . .

Plačiausia moters darbo dirva šeimoje. Juk šeimoj mo
tinos vardas tampa beveik šventenybė. Tame žodyje „yra su
dėta meilė, kokia besutelpa žmogaus širdyje, visas tas šven
tumas, koks tik yra pasiekiamas šioje žemėje, visas tas savęs 
užsimiršimas dėl kitų, koks tik yra pakeliamas“ (V, 125). Mo
tina yra šeimos židinio saugotoja. Jos rankose vaiko kūno ir sielos 
gyvenimo vairas. Jai tenka dirbti sunkus ir atsakomingas darbas. 
Ji sugebės tai padaryti tik tada, jei eis savo keliu, išlavins savo 
įgimtus gabumus. Norėdama mėgdžioti vyrus, būti jiems pa
naši, ji praras savo gerąsias ypatybes ir vyriškų neįsigys. Ir 
palieka „nei šis, nei tas“, kaip autorė sako. Moteris yra pa
šaukta visai skirtingam darbui, negu vyras. Gyvenime reikalin
gos tiek vyriškos, tiek moteriškos ypatybės.

M. Pečkauskaitė jautė sau pareigą šviesti ir mokyti tam
sias Lietuvos moteris to sunkaus, sudėtingo ir be galo reikšmin
go auklėjimo meno. Tai įrodė konkrečiu darbu parašydama 
savo raštų I t. „Motyna— auklėtoja“. Tai grynai pedagoginis 
jos veikalas, skiriamas Lietuvos moterims.

Dabar pažiūrėsime, kokiuos moters tipus M. Pečkauskaitė 
sukūrė savo raštuose.

Kaip jau minėta, svarbiausieji veikalų personažai — nio-" 
terys. Ir daugumas jos vaizduojamųjų vyrų mums pažįstami 
per moteris. „Senojo Dvaro“ šeimininkas Liudvikas mums su
prantamas tik per žmoną Mamaitę ir dukterį Irutę. „Viktutė- 
je“ daktaras Antanas yra toks, kaip Viktutė.—Novelėj „Anuo
met“ KastTVytą Roželėm meiiė~grąžiną tėvynei. Irnet „Pančių“ 
Adomas, pamatęs grožio karalienę, nebegali sugrįžti į savo bokštą.

M. Pečkauskaitės moterys daug tikresnės ir gyvesnės už 
vyrus. Jos paimtos iš realaus gyvenimo, iš abiejų luomų: dvaro 
ir kaimo. Dvarininkės — tai sulenkėjusios bajorės ir atlietuvė- 
jusios patriotės, inteligentės. Nerasime Pečkauskaitės raštuose 
nė daugybės įvairių moterų tipų, nė.daugybės charakterių. Per
visus savo veikalus duoda beveik vieną moters tipą, didžią kilnią 
asmenybę, į kurią panašios visos kitos. Irutė, Viktutė, Mamai
tė —• rėmai, kuriuose telpa idealus M. Pečkauskaitės moters pa
veikslas. Visos kitos veikėjos šliejasi tai prie Viktutės, (Roželė, 
Miriam), tai prie Mamaitės (Urbonienė, Stonienė ir k.).

Pažvelgsime giliau į autorės sukurtus tipus psichologiniu 
ir estetiniu atžvilgiu. .

Pirmiausia mokyklinio amžiaus mergaitė. M. Pečkaus- 
ka'itės busimoji moteris „Senojo Dvare“ Irutė jau vienas geru-

4
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mas, pasiaukojimas ir meilė. Visus Irutė myli — mamytę, bro
liukus, tėvelį ir senelį ir Kazelę — visus, visus. Iš tos meilės, 
kaip iš kokios versmės teka visos jos mintys ir darbai. Mamai
tė Irutei grožio idealas ir kriterijus. Irutėje jau galima įžvelgti 
ir visus kitus pilnutinio žmogaus pradus. Ji altruistė, religinga, 
estete (nors dar naiviai), Ji turi labai lakią fantaziją. Pasakų 
jos širdis trokšte trokšta. Vasarą pievose jai atrodo, kad ji pati 
yra pasakos dalyvė.

Irutė labai protinga. Vietomis net perdaug. Ji supranta, 
kad Domeikis be reikalo myli taip savo pačią, nes ši tinginė ir 
dabita. Pastebi, kad p. Jonavičius meilinasi Mamaitei. Nakčia 
pabudus ji bėga į sodą ieškoti Mamaitės, kad ten ją liūdinčią 
suramintų. Žodžiu, ji per daug gudri ir todėl skaitytojo neįti
kina.

Irutė, atpasakodama dvaro įvykius, kartais pradeda per 
daug gudriai išvedžioti. Tai autorės netikslumas. Gyvas žmo
gus į kiekvieną reiškinį reaguoja, pasako savo nuomonę, tik; 
žinoma, tokią, koks pats žmogus. ; „Irkos tragedijos“ Irutė daug 
tikresnė šiuo atžvilgiu. Ji reaguoja į viską, kas aplinkui daro
si. pastebi net intymiškiausius interesus, bet vis dėlto vaikiškai, 
tikrai naiviai. Irkos tipas labai vykusiai, net artistiškai sukur
tas.

..Senojo Dvaro'4 Irutės charakterio motyvavimas mus kai 
kuriose vietose neįtikina. Čia kalta veikalo „Sename Dvare“ 
kompozicija, kur įvykiai pasakojami mažos mergaitės Irutės. 
Ir todėl ne visus pasakojimus galima priskirti tai pačiai mažai 
mergaitei.

Toliau M. Pečkauskaitė labai psichologiškai vaizduoja 
mergaitės brendimo laikotarpi, perėjimo tarpą iš vaikystės į jau
natvės amžių. Ieškojimas nuotykių, troškimas padaryti ką nors 
nepaprastų, didvyrišką—— -čia ryškūs charakterio bruožai. To
kios įspūdingos mergaitės charakterį autorė atskleidžia vaižde- 
lyje iš Didžiojo karo laikų „Pasitaikė Proga“. III klasės gimna
zistė, Onelė Skirgelaitė, neapsakomai jautri visokiems žiauru
mams. Mokykloj visų vadinama „Ramutė“, nes mėgsta visus 
taikinti, raminti. Ir kaip ji norėtų panaikinti tą baisųjį karą, 
sutaikinti vokiečius su rusais! Tyčia duotųsi vokiečiams save 
nušauti, kad tik pasibaigtų karas, nebežudytų daugiau nei žmo- 
nių, nei nekaltų šunelių, nei nieko. Ne kartą Onelė girdėjo mo
kytoją pasakojant apie didvyrių pasiaukojimo žygius. Ji ir pati 
knygose skaitė apie nepaprūstus nuotykius, didvyriškus darbus. 
Širdies gilumoje troško, kad jai nors kartą atsitiktų tokia ne
paprasta proga. Nei valandėlės negalvodama paaukotų säve 
dėl kitų gyvasties ir ramybės. Ir pasitaikė Onelei proga! Pa
mačiusi atjojant rusų kariuomenę, ji išbėgo perspėti, kad vo-
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kiečiai netoliese pamiškėj yra pasislėpę su armotomis. Rusai 
spėjo grįžti atgal, o Onelė žuvo nuo vokiečių šūvių. -

M. Pečkauskaitė čia giliai įsijautė į mergaitės psichiką, 
pergyvenimus, troškimą padaryti ką nors nepaprasta. Prisi
skaičiusi knygose apie nuostabius įvykius, mergaitė jais persii
ma ir nori juos realizuoti gyvenime.

Charakteringai M. Pečkauskaitė vaizduoja moters emanci
pacijos klausimą apsakymėly „Moterų teisės“. Petrė Rimutaitė, 
IV klasės gimnazistė, per Kalėdų atostogas rašo referatą apie 
moterų teises. Jos svarbiausias uždavinys — sulyginti moterų 
ir vyrų teises ne tik teorijoj, bet ir praktikoj. Moterys lygiai su 
vyrais turi užimti valstybėje aukštesniąsias vietas, būti preziden
tu, ministeriais, kunigais ir 1.1. Petrė entuziastingai imasi darbo. 
Bet mintis raštu išreikšti nesiseka. Bematant, p. M. Linksniuo
tės (lietuvių kalbos mokytojo) simbolinga atvirutė su gražiomis 
eilėmis išsinėrė iš jos sąmonės gelmių ir nugramzdino į pat 
dugną ir visas moterų teises ir referatą. Ėmė galvoti, ką ji at
rašysianti! jam, kaip gražias eilutes sudėsianti? Juk bet kokių 
p. Linksniuotei nesiųsi. Būdama prezidentu, Petrė visas mini- 
stėrių vietas atiduotų moterims, tik vieno ministerio pirmininko 
portfelį pavestų p. M. Linksniuotei, visiems žinomu poeto talen
tu ir palankumu moterims.

Naktį Petrė sapnuoja, kad angelas išbraukia jos referatą ir 
parašo ant viršaus: apie moteriį pareigas. Ir rytą atsikėlusi Pet
rė jau pradėjo galvoti ne apie moterų teises, bet apie pareigas.

M. Pečkaukaitė čia beveik karikatūriškai parodo mergaitę, 
kovojančią dėl moterų teisių ir nieko nesuprantančią apie mote
rų pareigas ir pašaukimą. Autorė neduoda pilnai užbaigto Pet
rės charakterio. Nutraukia jos mintis apie moterų teises ir pir-- 
veltfęia, nori ją įtikinti, kad būsią protingiau galvoti apie mote- 

_ nų. pareigas. Čia aiškiai įsikiša autorės tendencija^ noras panio-^ 
kyti. Čia M. Pečkauskaitė Petrės asmeny vaizduoja jaunąją 
moterų1 kartą, kuri, kovodama dėl savo teisių, nepagalvoja apie 
savo pareigas. Bet autorė turi vilties, kad tai yra laikinas reiš
kinys. ir naujoji moteris, kaip Petrė supras sävo pareigas ir už
davinius. 

4

Einame toliau, į antrąjį gyvenimo periodą, kurs M. Peč- 
kauskaitės moterų pasauly yra platesnis ir gyvesnis, negu mo
kyklinio amžiaus periodas. Tai jaunystės laikotarpis, kilnių 
idealų amžius. Sį laikotarpį pirmiausia atstovauja ,.Viktutės“ 
didvyrė. Viktutė yra toji pati Irutė, tik jau suaugusi mergaitė. , 
„Viktutėj“ yra tas pats senas dvaras su gražiu parku, tik vietoj 
tvenkinio čia yra Venta. Ta pati lietuviams prielanki bajorų 
šeima: tėvelis, mamytė ir trys vaikai. Pati Viktutė — pensiją 
baigusi panelė. P. Jonavičių čia atstoja daktaras Antanas, ku
ris čia jau sukasi nebe apie Mamaitę, bet apie panelę Viktoriją.
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Visas Viktutės periodas gana psichologiškas. Charakterin
giausi jos bruožai — pasiaukojimas ir meilė. Viktutės amžius— 
pati jaunystė, pavasaris, žydėjimo amžius. Viktutė — tik ką 
pražydęs žiedas visomis ĄL Pečkauskaitės idėjų spalvomis, pir
miausia religingumu ir patriotizmu. Viktutei religija yra rim
tas gyvenimo reikalas, pradedamasis ir baigiamasis veikimo 
punktas. Religija vadovaudamasi, ji pasiryžo dirbti lietuvių 
tautai. ,,Išgirdus apie lietuvių partiją, norinčią platinti švieti
mą be Dievo, liūdna man buvo ir dažnai gailiai guosdavaus dėl 
tos priežasties“. Ji vakarais moko tarnaites, rašo'moterėlėms 
laiškus, slaugo ligonius, kaimo vaikams rengia eglaites ir dali
na dovanas, nes katalikų religijos didžiausias įsakymas — „My
lėk artimą, kaip pats save!“ Krikščioniškąjį altruizmą ji reali
zuoja kiekviename žingsny. Luomų privilegijos nepateisinamos 
ir , šalin Linos iš gyvenimo, nes prieš Dievą visi žmonės lygūs. Ji. 
nepaisydama tėvų tradicijų, nori atitaisyti jų klaidas, jaučiasi 
kaltininkė esanti tų nenormalių gyvenimo aplinkybių.

Tautiškam judėjimui, kurs tada Lietuvoje buvo aktualus 
reikalas, Viktutė pritarė visa širdimi. Užrašinėdama lietuvių 
dainas, įsitikina, kad lietuvių kalba yra graži ir turtinga.

Viktutės gyvenimo uždavinys „bent vienam vargšui pa
lengvinti gyvenimą.“ Pasirinkdama pašaukimą, nežiūri savo as
meninės gerovės, bet visų žmonių laimės. Bevėlyja geriau nors 
keletą žmonių išmokyti skaityti ir rašyti, nors keliems paleng
vinti sunkų gyvenimo jungą, negu būti menininke arba artiste. 

~~~ Viktutė jautri savo pareigoms. Darbas jai įprasmina gy
venimą. Nesupranta, kaip galima nieko nedirbti ir sėdėti ran
kas sudėjus, veltui duoną valgyti. Net Descartes „mąstau, ergo 
esu“, pakeičia sau „dirbu, ergo esu“. Viktutei ir liūdna, ir pik
ta kartu, kad daugumas t jos luomo panelių vengia darbo, nesu- 

' pranta^oTrelkšmesė 7,Gavau laišką iš vienos draugės. Laiškas 
linksmas: jos tėvai turtingi, ji nieko nedirba, važinėja į svečius 
ir linksminasi. Ak, Dieve! Man net skaityti nuobodu, ne tik pa
čiai jos vietoje būti“ (VI, 13).

Nepakenčiamas Viktutei ir tas panelių partijų (kavalierių; 
medžiojimas, dirbtinis gražinimasis, viliojimas, „Apskritai sa
kant, man biaurios visos šitos piršlybos, partijos. Kiekviena pa
ną būtinai turi ištekėti, nuo pat mažens kalba apie tai visi, ir 
paskui ji pati. Tarsi neištekėjusi nėra ji žmogus/4 (VI, 98).

Koktu ir nepakenčiama Viktutei. kad tie „medžiotojai” 
meilę laiko tiki romantikų plepalu, o iš tikrųjų čia esąs tik fizio 
logiškas gyvenimas. Nepatinka jai ir tų ponių sukta diplomati
ja, vedžiojimas vyrų už nosies; ~ Kiek viena proga Viktutė ban
do griauti tuos sužvėrėjusius papročius, bet niekur neranda pri
tarimo. Visi stebisi, juokiasi ir palaiko ją laukine, vaikiška.
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Jei kalbame apie šių dienų šventojo tipą, tai dar nereiškia, 
kad toks tipas būtų atsiradęs tik šiais laikais, kad seniau apie jį 
niekas nebūtų žinojęs, tuo tik norima pasakyti, kad naujieji lai
kai yra labiausiai tokio tipo reikalingi. Tai aktyvistinis tipas. 
Ji galėtume pavadinti Vakarų tipu, nes Vakaruose jis gali rasti 
savo veikimui labiau paruoštą dirvą, negu Rytuose.

Aktyvistinis tipas jungia savyje religingumu pašvęstą su
sitelkimą ir pasaulietišką kilnųjį.žmoniškumą, vienuolišką nusi
teikimą ir kultūrinio darbo pamėgimą. Jis gyvena sykiu dan- 

- guje ir ant žemės. Jis mato atvirą dangų ir Dievo angelus skran- 
dančius apie žmoniją. Kaip atsiskyrėlis, gyvendamas toli nuo 
pasaulio triukšmo, vis dėlto savo maldomis pasauliui teikia para
mos, taip ir krikščioniškosios kultūros kūrėjas, dirbdamas pa
sauly, yra savo dvasia tartum susijungęs su tyloj gyvenančiais 
savo broliais. Ir pasauliui dirbančiam žmogui pirmiausias tik
slas yra Dievo karalystė. Žmonėse ir visuose pasaulio 
daiktuose jis tartum veizdi Dievą, ir Dievo šviesoj jam rodosi vi
si žmonės ir daiktai. Bet tik tada ir aktyvistas eis tikruoju keliu, 
kai jis išmoks teisingai matyti Dievą. Pasaulis, kokį jis iki šiol 
matė, nebuvo tikrasis^pasaulis, ir iki šiol gyventas gyvenimas ne
buvo tikrasis gyvenimas, o tik vegetavimas. Todėl ir Jėzus luoša
jam pirma atleido nuodėmes ir tuo grąžino jam dvasinį regėji-

9?

t

Ir pensijoj būdama, Viktutė negalėdavo kartu su savo 
draugėmis Įsimylėti. Jai dažnai juokingi būdavo tie jų idealiu - 
kai: juodakiai ir juodplaukiai. Aleilė iš pradžių jai buvo toli
ma-. ,, .. . Vis tik mąsčiau darbuotis daug ir naudingai išgyventi 
gyvenimą... Bet mintis, kad galiu ištekėti, niekados man neatėjo 
į galvą“. (VI, 14). '

Vėliau Viktutė jau pasvajoja ir apie ištekėjimą. Bet būti
niausia sąlyga, meilė. ,,Man ištekėti nemylint yra fiziškai nega
limas dalykas, nekalbant apie doros atžvilgius.

...Žinoma, gali tai atsitikti, bet tik tada, kada pažinus koki 
žmogų, mano meilės vertą, ir pamylėjus jį, pamatyčiau, kad liūd
na ir ilgu man be jo; tada nenorėdama būti nelaiminga _  ište
kėčiau. Kitaip jokiu būdu ir niekados!“ (VI, 99).

eligion und Leben“.
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mą, tik paskui pagydė jo kūno negalę. Modernusis šventasis yra 
šio .pasaulio žmogus. Tokiam šventajam krikščionybė 
nėra kaž kas savaiminga, kaž kas šalia gyvenimo ir gyvenimas 
taip pat nėra kaž kas savarankiško, šalia krikščionybės, bet gy
venimas jam yra krikščionybė, krikščionybė — gyvenimas. 
Jau viduramžiais buvo gyva mintis apie kilnaus žmoniškumo 
vienybę su krikščionybe. Šiandien toji mintis tapo tik1 problema, 
nes renesansas suardė tą vienybę ir įvairūs prieštaravimai vis 
dar jai kliudo, vis trukdo. Paskutiniaisiais laikais retai užtinka
me tokį sąmoningą tos vienybės reikalavimą kaip pas šv. Pran
ciškų Salezietį, kuris sakė, kad „kiekvienas kilnus žmogaus pri
gimties linkimas gali ir turi būti suvienytas su religiniais krik 
ščionio siekiais“. Šituose jo žodžiuose glūdi gili krikščioniškojo 
maldingumo prasmė, nes tuo jis parodė, kad galima sujungti — 
savo gyvenime jis ir sujungė — kilnaus žmoniškumo idealą, 
kaip jį skelbė humanizmas, su antgamtinio gyvenimo ideali! 
kaip jį skelbia Katalikų Bažnyčia.

Modernus šventasis yra atbaigimas tikrosios m ū- 
sų prigimties, žmogaus idealo įkūnijimas. Jis padeda Die
vui kūrimo darbe. Jis yra tas laimingasis, kuris turi gilesnį žmo
nių jr pasaulio pažinimą Dievuje. Jis įžiūri kiekviename daikte 
ir visuose savo pergyvenimuose Dievo apreiškimą, jis tobulai 
girdi savo sieloj tylutėlius Dievo įkvėpimus; jis jautrus panaudo
ti kiekvieną progą pasidarbuoti Dievo karalystei. Jis pažįsta aukš
tesnę laisvę, išplaukiančią iš dieviškosios žmogaus prigimties ir gali 
daryti visa; ką tik nori, būdamas tikras, kad tuo pačiu jis pildo 
ir Dievo valią. „Kame gi Viešpaties Dvasia, ten yra laisvė“ 
(2 Kor. 3,17) .į Ir šventasis gali kankintis dėl paties savęs ir dėl 
tikrovės netobulumo? Bet tojf kančia yra jam tik-dar didesnis__
paskatinimas nugalėti visas kliūtis, kurios jį skiria nuo idealo. 
Jis vos jaučia dorovinį įstatymą, nes jis yra įaugęs į jo prigimtį 
ir nors daug jo troškimų negali išsipildyti, tačiau jis turi išvidinę 
laisvę ir tikisi išsiveržti iš tos tikrovės dėsnių, kai jis pats ir visa 
žmonija buš prie to pribrendę.' Jis jaučia didelę savo vienybę su 
gamta, ir pastaroji nėra jam kaž kas priešdieviška, ar Dievo ne
verta, bet yra jam Tėvo kūrinys ir jo stebuklų apsireiškimas. 
Žmonijos, tautų ir jo1 paties sielos istorija nėra jam tik paklydi
mas ir nuodėmė, bet Dievo Apvaizdos pirštas. Jis rūpinasi savo 
kūnu ir gerbia jį, nors ir paliestą prigimtosios nuodėmės, kaip 
Dievo dovaną' ir kaip draugą paskirtą pomirtiniam persikeitimui, 
prisikėlimui, o ne žiūri į jį, kaip į priešą ar sielos kalėjimą. Ji> 
nebėga nuo žmonių, o pasauly jaučiasi su visais, kaip Dievo ka- 

. ralystės pilietis. Vietoj pasaulį palikęs velniui, jis stengiasi ji 
sudievinti, nes pasaulis turi tik Dievui priklausyti. Jis dėkingai 
priima gamtos dovanas, džiaugiasi ir kuria dvasios vertenybes.
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Bet jis nė vieną akimirką neužmiršta, —"ir tuo jis skiriasi nuo 
džiūgaujančio graiko ir visu kuo jį pamėgdžiojančio romėno, nuo 
vokiečių apšvietos šalininkų, nuo humanistų ir nuo romantikų, 
-v- kad jis negali ir neprivalo šalia tų visų Dievo dovanų ramiai 
ilsėtis nepasidarydamas neištikimas Dievui ir savo prigimčiai, 
nes jis nėra pasaulio savininkas, bet yra tik ūkvedis, tik Dievo 
bendradarbis ir bendrakūrėjas Dievo karalystėj.

ŠvėntasisJ» i o pa s a u 1 i o žmogus vėl grąžins žemei šven
tųjų paveikslą, kuris buvo pasitraukęs, kaip Astrea, kai žmonės į 
ją nebetikėjo. Modernaus šventojo idealas yra kaip toji šventa 
Nehemijo ugnis, kuri ilgai buvo slepiama išdžiūvusiam šuliny, ir 
tik Dievo saulės vėl turėjo būti uždegta. To paveikslo šviesoj 
sublizga naujom atošvaistom senosios sąvokos, kurios daugumui 
jau buvo išblyškusios, kaip neturį esmės šešėliai. Mintis, kad 
kiekvienas; krikščionis turi būti antrasis Kristus, kad kiekvienas — 
žmogus yra Dievo sūnus, kuriame viengimis Dievo Sūnus turi 
priimti pavidalą, įgauna naujo supratimo. Tuo nenorima teigti, 
kad tos sąvokos būtų buvusios nuo pasaulio atsiskyrusių mistikų 
nesuprastos. Ne, jos dabar tik įgavo ir pasaulinikui žmogui su
prantamą ir jam pritaikomą prasmę. Šventumas, Dievo 
karalystė, amžinasis gyvenimas dabar jau nėra vien 
eskataloginės sąvokos, kurios pasauliui visai nerūpėtų. Turėti 
amžinąjį gyvenimą ir būti šventam yra uždavinys ir pareiga 
kiekvieno, nešiojančio žmogaus pavidalą. Pirmaisiais krikščio
nybės amžiais visi tie dalykai buvo gyvi, buvo dabartinis, kas
dienis gėris, nes T,Dievo gi dovana amžinasis gyvenimas mūsų 
Viešpatyje Jėzuje Kristuje (Rom. 6,23), ir „kad kiekvienas, kurs 
įj į tffiir nepražŪtų.bet^ūlTTųainžniąjr^y venimą‘4 (Jon? 3,15)~— 
Pirmieji krikščionys nesidrovėjo būti vadinamais ir save vadinti 
Šventaisiais ir dvasiškaisiais. Apie dangaus karalystę ir apie šven
tųjų bendravimų buvo kalbama, kaip apie visai natūralias, kas
dieninius dalykus, kurie, tiesa, nėra dar atbaigti, bet kurių atbai
gimui Šventoji Dvasia jau yra davusi užstatų. Visos tos sąvokos 
turiivėl tapti gyvos, kaip buvo anais senaisiais laikais. Tada Baž
nyčia, taip mąstančių žmonių bendruomenė, nesijautų lyg bokšte 
uždaryta, bet būtų kaip atviras miestas ant kalno, į kuri visi gali 
įkopti; ji jaustųsi ne kaip konfesija šalia kitų konfesijų, bet kaip 
katalikiškoji t. y. visuotinė bendruomenė, kuriai turi priklausyti 
visi žmonės. Tik herezija turi apsikasti apkasais ir gintis, o ne 
Bažnyčia: „Nes kas ne prieš jūs, tas už jus (Mork. 9,39).

Šventasis neturi savo prigimties, tai yra viso, kas paeina iš jo 
žmogiškumo, nei niekinti, nei numarinti. Malonė aukščiau- O 7 7
šiam savo veikime nedaro prigimčiai jokios prievartos. Ji 
nepadaro iš šventojo b e k r a u j ė s s c h e m o s. Todėl nėra jo
kio iš anksto apibrėžto šventojo tipo. Šventasis, net ir kaip šven-
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tasis, išlaiko savo temperamentą, savo aistras, savo polinkius ir 
pomėgius. Jis tik rūpinasi pašalinti iš savo prigimties visa, kas 
žema, t y. visa, kas nedieviška, kas .nenatūralu. Ne kaž koks ne
paprastu m a s, padaro žmogų šventą. Nepaprastą yra lik _ 
ištikimai eiti savo pareigas ir mylėti Dievą ir žmones. ,,Com- 
munia non communiter“, paprastus daiktus daryti nepaprastu 
būdu, pasak šv. Bernardo, yra tikriausias krikščioniškos tobuly
bės supratimas. Kelias į šventumą pagal šv. Paulių yra ugdy
mas luomo dorybių: vyrams blaivumas, susivaldymas, maloni 
šeimoj viršenybė, moterims — rūpinimasis savo gyvenimo drau
gu, meilės patarnavimai svetimiems ir ištikimas motinos pareigų 
pildymas. Religinis idealas neina šalia dorinio, bet tą dorini ide
aląįima į save. Kuo geriau prigimtis yra paruošta priimti ma
lonę, tuo labiau gali malonė joje išsivystyti, ir kuo .labiau malo
nė žmogų užvaldo, tuo jis aiškiau jos šviesoje supranta dorines 
vertenybes. Prigimtis turi tiek ištobulėti, kad ji laisvai galėtų 
gyventi, nesueidama į konfliktus su religija ir kad iš anksto ga
lėtų būti tikra, kad norės ir veiks taip, kaip to nori Dievas, Dau
gumui tos rūšies šventųjų gali tikti šv. Augustino žodžiai: „My
lėk Dievą ir daryk, ką nori“. Moderno šventojo pavyzdys yra ne 
indų jogas, numarinęs visus savo norus, bet vidujinės harmoni
jos žmogus, kuriame siela ir kūnas, prigimtis ir kultūra, religija 
ir gyvenimas sudaro tobulą vienybę.

Išeinant iš to, šventojo paveikslas, kokį žmonės yra papratę 
įsivaizduoti, yra reikalingas pataisų. Pagal jų turimąjį paveiksią, 
šventasis atrodo kaž kokia ne Šio pasaulio būtybė, be kūno ir 
kraujo, be kovų ir problemų. Žinoma, buvo ir tokių šventųjų, 
kurie buvo abejingi žemiškosios kultūros vertenybėmis. Tas sa- 
vaime suprantama:- žmonės? kurių sielose plaukia dieviškos jėgos— 
ir dieviškas pažinimas, negali būti praturtinami šio pasaulio ver- 
tenybių. Jos gali tik aptemdyti jiems tai, ką jie gryna akim 
išvydo ir intymiai įgijo. Bet ne dėl toi jie buvo šventi, kad jokių 
santykių su pasauliu neturėjo, bet buvo švęnti, nežiūrint į tai. 
Vis dėlto ir religingų žymiųjų žmonių tarpe ir ypač tarpe Bažny
čios šventųjų yra buvę aukštos dvasios kultūros ir švelniausio 
sielos kilnumo žmonių. Taip antai.'šv. Pranciškų Salezietį. Fėne- 
loną, Newmaną nepralenks joks humanistų kilpiažmogįs. Š ven
tame krikščionyje ir krikščioniškame šven
tajame sutampa Dievo vaikas ir pasaulio vaikas. Kilniadvasis 
stabmeldys ir krikščioniškas šventasis, imant iš išorinės pusės, 
stovi labai arti vienas prie kito, bet, pagal savo esmę ir vertę, jie 
yra be galo vienas nuo kito nutolę taip, kaip pozityvūs ir negaty
vūs begaliniai tangentai yra vieni kitiems sykiu artimi ir sykiu 
labai tolimi.

Kilniausias ž m o g i š k u m o pavyzd y s yra Pats 
Jėzus savo mokslu ir gyvenimu. Jėzus nebuvo joks pasaulį
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niekinąs asketas. Jonui Krikštytojui, kurs nevalgė ir negėrė ir 
buvo vadinamas velnio apsėstu, jis priešpastatė Žmogaus Sūnų, 
kuris valgo ir geria, nepaisydamas pavojaus būti vadinamam 
girtuokliu ir rijūnu. „Nes atėjo Jonas; jis nevalgė ir negėrė, ir 
jie sako: Jis velnio apsėstas. Atėjo žmogaus Sūnus; jis valgo ir 
geria, ir jie sako: Štai, žmogus rijūnas ir vyno gėrėjas, muitinin
kų ir nusidėjėlių prietelis“. (Mat. 11,18—19).-

Bendrai, mums daug yra malonesnė Viešpaties linksmoji 
naujiena, sulyginus su Jono griežtais atgailos pamokslais. Kaip 
Jėzus laisvai dalyvauja tautos gyvenime! Jis nepaniekina, ne
draudžia ypatingos Jam pagarbos reiškimą, bet priima ją pa
prastai, nekreipdamas į tai ypatingo dėmesio. Jis mielai daly
vauja Jo garbei ruošiamose meilės puotose. Jėzus nenešioja nei 
atgailos juostos, nei asketo rūbų, kaip Jo pirmtakūnas (šv. Jonas 
Krikštytojas). Jis nenešiojo nė elgetos skudurų, bet prisitaiko 
sau žydų mokytojų apdarą. Jis neliepia nė savo mokiniams pa
sninkauti, kaip nebūtų galima reikalauti iš vestuvininkų, kad jie 
pasninkautų, kol su jais yra jaunasis (žiūr. Mork. 2,18). Savo 
misionieriams jis leidžia valgyti visa, kas yra padedama, nes 
darbininkas yra vertas uždarbio, tik Viešpaties pasiuntiniai turi 
būti ne valgio vergai, o valgyti su išvidine laisve ir apsivaldymu. 
(žiūr. Luk. 10,7). Jėzus džiaugiasi gamta ir gerais žmonėmis. 
Jis bendrauja su muitininkais ir su nusidėjėliais, su trokštan
čiais išganymo ir su sočiaisiais. Jėzaus prilyginimai — pavyz
džiai iš puotų, vestuvių ir gamtos gyvenimo. Jo mokymo 
būdas, Jo palyginimai yra nepasekamo paprastumo, pilni pa

braukiančio grožio Jl neišsemiamo minčių turtingumo. Jis 
džiaugiasi su linksmaisiais ir liūdi sT~veririančiais7~Jis nėra in- _______ _
ternacionalinis žmonijos reformatorius, Jis myli savo tėvų mies
tą ir savo tėvynę. Jis mato gimtosios savo šalies grožį, laukų 
lelijas ir dangaus paukščius. Jis atjaučia kilnią meilę ir drau
giškumą; neatsisako nuo iškilmingo triumfo, su kuriuo įžengia 
į Jerzalę. Jo ištikimybė gamtai skiria Jį nuo daugybės kitų 
religinių reformatorių, ypatingai nuo Budos. Jis yra aktyvis- 
tas tikriausia to žodžio prasme, nepaisant nuolatinio Jo susijun
gimo su savo Tėvu. Jis veikia kaip ir Tėvas. Žodis „veikimas4’ 
turi ypatingos reikšmės Jo pamoksluose. Ir šv. Povilas smar
kiai papeikia tuos klaidingus mokytojus, kurie draudžia vesti 
ar tekėti, puotauti..., nes visa, ką Dievas sutvėrė, yra gera k 
nieko nereikia niekinti, kas su dėkingumu yra vartojama (žiūr. v 
Tim. 4,3) . _

Nesunku surasti daugybę šv. Rašte vietų, kur Jėzus peikia 
dabartini pasaulį, nuo kurio Jis perspėja ir, norintiems Juo sek
ti, liepė imti kryžių ir išsižadėti savęs pačių. Ypač iš Dievo ka
ralystės vadų Jis reikalauja ne tik iš vidaus, bet ir iš viršaus atsi-
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NAMŲ ŽIDINYS

~ Ėm. Petrauskaitė

Žmoniškumas' — šeimų gerovės pagrindas
Red. Mums labai malonu, kad namų židinio klausimas vis gyviau diskutuojamas. Prašome ir daugiau tuo klausimu nuomonių. —

Įvedus ,,Naujoje Vaidilutėje“ „Namų Židinio“ skyrių, šei
ma, jos pastovumas ir kitos ją liečiančios problemos, pasidarė 
aktuali tema. Tais klausimais daug kalbama ir rašoma — jie 
yra gilūs ir neišsemiami. Pasitaiko rimtų ir gana originalių pa
žiūrų. Kartais neapsieina ir be kraštutinumų. Ypatingai tai 
žymu, kada kalbama apie moterų reikšmę šeimos atžvilgiu. Ta- 
da jai nusakoma šimtai pareigų ir užkraunama visa moralė at
sakomybė už šeimos laimingą gyvenimą. Atrodytų, kad ji vie
na savo įtaka gali sukurti laimingą šeimą, 

r

skirti nuo tėvo ir motinos, nuo brolio ir sesers, nuo namų ir 
turtų. Bet ne kiekvieną Jis kviečia, kaip tą turtingą jaunikaitį, 
palikti visa, ką turi, bet tik tuos, kurie nori betarpiškai prie Jo 
prisišlieti. Jis draugauja ir su tokiais žmonėmis ir šeimynomis, 
iš kurių nelaukia tokios aukos. Žmogus, kuriam Dievas ir Jo 
karalystė yra visa, negali su pasaulio reikalais taip ankštai su
sirišti, jog juose nurimtų:—Jėzaus -molernysy^ diroHubiau—Jo-ka---
ralystės vadas, privalo atsisakyti nuo kai kurių šios tikrovė^ 
vertybių, kad, tuo būdu, laisviau galėtų atsidėti savo pašauki
mui. Ir ne tiktai vadai, bet ir visi yra skatinami nemylėti pa
saulio ir kas yra pasaulyje, nes, kas myli pasaulį, tame nėra 
Tėvo meilės (žiūr. 1 Jon. 2,15). Net ir žmogui, atsidėjusiam pa 
šauliui, paskutinis tikslas yra ne pasaulis, net ne jo pakilnini 
mas pagal žmogaus ir Dievo paveikslą, bet tik Dievas. Tuo bū 
du čia mes pastebime du skirtingu pasaulio supratimu: pasaulį 
kaipo Dievui svetimą ir nuo Dievo nusigrįžusį ir pasaulį, kaip 
perkeitimo objektą žmogui bendradarbiaujant. Jėzaus moksle, 
kad visi žmonės, yra Dievo vaikai, glūdi giliausios tikros kul
tūros ir gerovės šaknys. Jeigu žmonės yra Dievo vaikai, tuo
met jie yra ir kilnūs žmonės. Jeigu mes juos imsime kaipo tik
rus vienos Dievo šeimos narius, kaip brolius ir seseris Kristu
je, tuomet socialinis klausimas bus išrištas iš esmės; tuomet iš 
tikro Dievo karalystė bus pas mus atėjusi.
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Šeima yra bendra moters ir vyro nuosavybė, ir jie abu 
i ją turi lygias teises, neša atatinkančias pareigas ir atsakomy
bę. Todėl, jei jie abu nebus šeimyniškai susipratę, jokios, nors 
ir švelniausios, iš vienos tik pusės pastangos išlaikyti nesugriau
namus šeimos ryšius, nueis niekais. Jokios dirbtinės priemo
nės nepririš prie šeimos vieną kurį jos narį, jei jis ieškos vien 
tik smagumų ir žiūrės į šeimą egoisto akimis. Šeimos gyve
nimas reikalauja daug savęs išsižadėjimo ir bendro abiejų pu
sių jėgų suderinimo. Čia visa taip pinasi, rišasi, jog sunku nu
statyti ribas kur baigiasi moters ir prasideda vyro pasaulis. Drą
siau galima būtų apriboti fizinių jėgų paskirstymą, nes čia ryš- 
kesnės yra vyro ir moters pareigos, būtent: vienam — tiekti šei
mai materialinių gėrybių, antrai — tvarkyti šeimos židinį ir eiti- 
motinos pareigas. Tačiau daug sunkiau yra šias ribas nusta
tyti moraliniu — dvasiniu atžvilgiu. Pasakymas: „Vyras yra 
šeimos galva — protas, moteris gi — jos širdis — siela“, — yra 
tik labai subendrinta sąvoka. Kas gi nežino, kad vienas protas 
padarytų vyrą šiurkščiu ir žiauriu, o moteris, kuri vadovautųsi 
vien tik jausmais, būtų ištižusi ir silpna. Jie abu yra vienodai 
žmonės — su širdžia ir smegenimis, o tik turi skirtingus būdus 
savo jausmams ir protui pareikšti; o susidariusios aplinkybės 
n* sąlygos kartais duoda progos vienam ar kitam savumui labiau 
pasireikšti. Jau psichologai, nustatę moters labiau išplėtotą in
tuiciją, vyro gi didesnį logiškumą, — negali nustatyti ryškių ri
bų tarp vyro ir moters psichikos reiškinių. Dažnai gyvenimas 
jų teorijas sugriauna. Gyvenime labai daug pasitaiko vadina
mų „vyriškų“ charakterio bruožų pas moteris ir atvirkščiai. La
bai daug yra „vyriškų“ moterų, pasižyminčių nepaprasta ener
gija, aktualumu ir karingumu, ir "moteriškų“ vyrų — lėtų, ra- 
miųTppašyvių: Kam gi dabar |)avosti vadovauų^B(>ji rolė?~ 
Kuris yra morališkai galingesnis, tas ir turi didesnę įtaką, ar 
bus tai šeimoje, visuomenėje ar politiniam gyvenime. Pažvel
gus iš kitos pusės, —. kam yra daugiau duota, iš to daugiau ir 
reikalaujama, tas ir yra atsakomingesnis. Kalbėdamos apie na
mų židinį, mes vyrą paliekame nuošaliai tik dėl to, kad mums 
rūpi daugiau moteriški reikalai ir problemos, ir juos norime iš
siaiškinti.

Šeimos židinys, jo neliečiamybė, moters rolė namų židiny 
— tai amžinos, vertos dėmesio temos. Jos niekados neišsisemia. 
Tik, rodos, nebereiktų kelti tuos! seniai įrodytus teoretinius klau
simus, koks jis turi būti, kokios ją sudarančių narių pareigos ir 
panašiai. Juk geriausių norų yra pas kiekvieną ištekančią mo
terį ar vedantį vyrą. Jie abu svajoja apie jaukų ir gražų šei
mos židinį, kuriam jie pasiryžę duoti visa, kas yra jų galioje. 
Tik kodėl tos svajonės taip dažnai sudūžta, susidūrusios su
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šiurkščia gyvenimo tikrove? Kodėl iškyla šimtai nenumatytų 
galimumų ir kliūčių, pritrūksta išminties juos suderinti? Kodėl 
ir tos šeimos, kurios turi visas šeimos pastovumui patikrinti są
lygas, tikros laimės nejaučia? Ir tai, deja, vra ne persisotinu- 
siiį kliedėjimai, bet amžina žmonijos likimo tragedija. Gyveni
mas yra persunktas įvairiausiomis blogybėmis: didžiausia doza 
melo, iškrypimo, ištižimo, įvairių prietarų ir nesąmonių. Tos 
blogybės temdo kiekvieną gražesnį žmonijos gyvenimo bruožą, 
giedresnę prošvaistėlę; jos skaldo visuomenę, jos griauna ir at
skirų asmenų santykius ir užtemdo kiekvieną džiaugsmą, kurį 
žmogus su blaivia sąmone galėtų pajausti.

Mūsų gyvenamasai amžius yra įvairių revoliucijų amžius. 
Jis bus į istoriją įrašytas didelėmis raidėmis. Didysis karas, 
sujudinęs pasaulį, pagimdė didelių perversmų visose gyvenimo 
srityse: tautų gyvenime, politikoje, ekonomikoj, moksle. Visa 
tai turėjo begalinės reikšmės ir dvasiniam žmonijos gyvenimui; 
nauja aplinkuma jį sukrėtė, iššaukė daug naujų niuansų. Kai 
senieji, amžini principai dora, religija — kai kam pasirodė 
atgyvenę, į jų vietą jiems lygių nerasta buvo. Palikusi dvasio
je spraga leidžia dūkti nevaldomiems vėjams ir gyvenimo blo
gybėms laisvai auginti savo šaknis. Gimusi dvasios anarchija 
skverbiasi ir į šeimą, grąsindama jai milžiniškais pavojais. Ma
šinų ir materializmo amžius nori sumechaninti ir šį grynai 
moralinį pagrindą, norėdamas ir jį paversti į mažą fabrikėlį, kur 
būtų gaminama gyvoji visuomenės medžiaga ir kurį, kam nors 
panorėjus, galima būtų vėl lengvai uždaryti.

Kaip gi atremti gręsiančius šeimai, o per ją visai tautai 
pavojus? Tai, kas. kartą įleido šaknis, lengvai neišnaikinama; 
reikia rauti su šaknimis, iš pagrindų. Reikia perauklėti yisųo- 

TFrenęT“ Darbas-ilgalaikis,~ stmkus ir bc galo komplikuotas. Mo
terų . rankose didžiausia jėga — maži žmonijos daigeliai, būsi- 
moji karta. Vaiko siela— naši dirva, tik reikia apsaugoti ją 
nuo visokių blogybių ir pasėti ten gryną sėklą. Reikia tose sie
lose {daiginti tikrojo žmoniškumo ir heroizmo supratimą, įau
ginti juos į jų širdis, tada jokios gyvenimo audros nepajėgs jų 
iš ten išrauti. Pamėgs jie darbą, išmoks gerbti savo ir svetimus 
nusistatymus ir nuosavybę, pajaus tikrąją namų šilumą — už
augę jie bus amžini jų saugotojai, o ne griovėjai. ■— • Į

Reikia sukurti pastovi inteligentiška Šeima, išdirbti jos tra
dicijas. Lietuvos inteligentiškos šeimos istorija liūdna. Lietu
viška šeima dar tik besikuria. Tiesa, dar priklausomybės ga
dynėje buvo viena kita tikrai garbinga lietuviška šeima, bet jų 
buvę taip maža, jog negalėjo turėti didesnės reikšmės ir įtakos. 
Vyresnioji karta didumoje auklėjosi pati ir dėlto nenuostabu, 
kad jai turėjo lemiančios įtakos išorinė aplinkuma.
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Tačiau auklėjamoji įtaka_ gavusi pagrindą šeimoje, išeina 
ir iš jos ribų, į plačią visuomenę. Visuomenė stipriai veikia į 
žmogų, ypatingai jo brendimo laikotarpy, kada žmogus su kil
niais jausmais veržiasi į pasaulį, nori daugiau pažinti, sužinoti. 
Išėjęs iš namų, jis susiduria su gyvenimo purvais, tomis visomis 
blogybėmis, kurios iš visų pusių jį atakuoja. Tada jaunoje sie
loje neretai įvyksta toks didelis apsivylimas, jog jaunuolė ar 
jaunuolis nustoja tikėti į ką nors aukštesnį ir neretai pasiduoda 
kraštutinumams. Kad galima būtų apsaugoti vaikus nuo jiems 
gręsiančių pavojų, jam išėjus iš namų, susidūrus su plačiuoju 
gyvenimu, moteris turi skverbti savo įtaką į visuomenę. Ji turi 
aktingai joje veikti. Tačiau kiek daug įtakos ji turi šeimoje, 
taip bejėgė, kaip atskiras vienetas, yra visuomenėje. Moterys 
turi veikti organizuotai ir kiek galint vieningiau. Visų žmonių, 
ne tik moterų, turėtų būti bendras tikslas ir rūpestis — auklėti 
žmoguje tikrąjį žmogų ir kovoti su visu tuo, kas kliudo tam žmo
giškumui tarpti. Eiti vis arčiau prie to idealo, kurį parodė žmo
nijai Kristus ir kurio (to idealo) legendarinis Diogeno šešėlis vis 
tebeieškąs ir negalįs surasti. Čia, rodos, neturėtų būti jokių prie
šingų nusistatymų. Skilimas galimas tik priemonėse šį tikslą 
pasiekti. Negalima reikalauti, kad visi eitų vienu keliu. Šioje 
srityje ypatingai moterys turi ugdyti kuo didžiausį taktą ir ro
dyti švelnią toleranciją.

Ir kultūrinis gyvenimas, turįs milžiniškos auklėjamos reikš
mės, reikalingas švelninančios moters įtakos. Tik reikia įsigi
linti į šių, jau turinčių vardą ,,kultūringųjų44 laikų gyvenimą, o 
pamatysime, kiek daug dar amžiais susiformavusių neteisybių, 

____ nesąmonių ir prietarų šaukia_ išpirkimo ir prisišaukti negali. 
Dėlto moters veikimas turi be galo plačią dirvą. Moters pašau
kimą jau gilioje senovėje labai gražiai atvaizdavo graikų Sofok
lis savo „Antigonoje“. Antigona — tai moteris, dieviškųjų įsta
tymų saugotoja: ,,ne neapkęsti — mylėti čia esu“, — jos šūkis 
Vėliau krikščionybė davė gyvus moters idealo pavyzdžius savo 
šventosiose ir to idealo įsikūnijimą Šv. Dievo Motinoje — Ma
rijoj-

Šventųjų idealai iš tolo šviečia — juos ne kiekvienas pa
siekia. Bet norėti tapti tikrais žmonėmis ir stengtis šį žmogiš
kumą ugdyti, skleisti — yra kiekvieno žmogaus pareiga, o ypa
tingai moters, kuriai tenka didžioji garbė būti žmonijos auklė
toja. Moteris turi būti ir gailestingąja seserim, ir našlaičių, se
nelių, invalidų, kalinių, gyvenimo nepažįstančių mergaičių glo
bėja, ir labdarė, ir pacifiste, ir abolicionistė, ir visokių kitų, žmo
giškumo idėjas keliančių, srovių šalininkė. Ji turi visur būti 
visa žinoti, matyti, ir visa .doriniu saiku išmatuoti — priimti ar 
pasmerkti — atmesti.

I
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Kad visa tai būtų galima pasiekti, kad galima būtų mo
kyti ir auklėti kitus, reikia pačioms moterims būti vispusiškai 
išmokslintoms ir išauklėtoms. Čia ir iškyla svarbiausias moters 
mokslinimo argumentas. Tik inteligentinga, sąmoninga, plataus 
akiračio, stiprius principus turinti motina gali tinkamai išauklėti 
žmogų ir padėti jam išminti stiprius žingsnius į gyvenimą, kad 
jis ten pats neslydinėtų ir kitų nestumdytų. _

Lietuvos konstitucija davė moteriai lygias su vyrais teises. 
Jar atidarytos visos mokslo sritys. Tik dar, palyginus, trumpas 
laikotarpis tą visa jai duota tinkamai panaudoti. Be to, dar 
stipriai tebeveikia nuo amžių klaidingos į moterį pažiūros, ku
rios daro daug kliūčių moterų iniciatyvai plėstis. Tačiau jau ir 
dabar žymu didelė pažanga. Daug jau yra aukštąjį mokslą bai
gusių, mokslo laipsnių įgijusių ir dirbamoje srityje pasižymėju
sių Lietuvos moterų, apie kurias jau net užsienis žino. Moterys 
aktualiai veikia įvairiose gyvenimo srityse ir visuomenės sluoks
niuose. Norint pažymėti jau Lietuvos inteligenčių moterių nu
veiktą kultūros darbą, reiktų pridėti nemaža triūso ir studijų.

Turint galvoje visa aukščiau pasakyta, nesąmonė būtų 
tvirtinti, kad moteris, dirbanti mokslo, ar visuomeninį darbą, 
daranti skriaudą šeimai. Žinoma, ištekėjus mokytis — nebe
laikąs, bet dirbti ir pritaikyti gautąjį mokslą, nesileidžiant į 
kraštutinumus, laiko galima atrasti. Be to1, reikia pabrėžti, kad, 
kuo labiau moteris išsilavinusi, tuo ji rimčiau žiūri į gyvenimą ___ _
ir turi geros įtakos į aplinkumą.

Pas mus dar tebeveikia įsisenėjusi, paviršutiniška į moterį 
pažiūra, kuri virtuvę ir visas šeimyniško gyvenimo smulkmenas 
padaro moters svarbiausiu tikslu. Atrodytų, kad kiekviena ge
ra virėja ar namų ruosos žinovė .jau ir yra toji „idealioji“ žmo
na ir motina, apie kurias dar ir dabar svajoja praktiškieji vyrai. 
Moteris neprivalo būti smulki specialistė. Ji yra namų židinio 
administratorius, privalanti visa mokėti, visame nusivokti, bet 
nebūtinai visa pati dirbti. Būtų neproduktinga perdaug aukoti 
jos jėgas tokiems darbams. Tai visa yra tik smulkmenos, ne
reikalaujančios didelės išminties, o tuo tarpu atima daug laiko 
ir energijos ir atitraukia moterį nuo jos svarbesnių uždavinių — 
auklėti kitus ir pačiai vis gilinti savo žinias. Auklėjimo menas 
yra itin painus; jo reikia nuolat mokytis, o auklėtojo atsakomy
bė yra labai didelė. Nuo jo pareina visos žmonijos gerovė.

Jei bus susipratę, sąmoningi ir kultūringi pavieniai as
mens — jie sudarys stiprias šeimas, o šeimos — galingą tautą, 
susipratusią visuomenę, Tada patobulės gyvenimas ir visas pa
saulis vis labiau artės prie savo galutino tikslo.
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MOTERŲ ROMANAI. Niekur taip ryškiai nematyt, kaip 
moters romane, t. y. romane, kurs yra moters parašytas mote
riai ir apie moterį, kaip mes šiandien esam dar toli nuo moder
niškos moters problemos išsprendimo. Galima pajusti, kad mo
terų judėjimas atsidūrė kryžkelėj. Dabar ne kova, kurią mote
ris prieš vyrą kovoja, yra to judėjimo esmė. Nors vis dar jau
čiama ta absoliučiai antvyriška kovos kryptis ypatingai tų mo
terų tarpe, kurios domisi politika, ir mintis, kad vienašališkas 
vyro vadovavimas yra valstybei pražūtingas, toji mintis dar nėra 
mirusi. Iš tikro, šiandien yra kovojama už tai, kad iškovotas 
laisves ir teises įgyvendinti ir jas sau užtikrinti tikru kultūros 
darbu.

Pasikeitus gyvenimo aplinkybėms, buvo laukta, kad mo
terų literatūra savo uždaviniu pasistatytų padėti moteriai pasi
keitusiose gyvenimo aplinkybėse prisitaikyti prie darbo, nugalėti 
visas sunkenybes, kliudančias moteriai įsiveržti į viešą socialinį 
gyvenimą, Literatūra turėtų moteriai padėti pažvelgti virš in
dividualaus pasaulio ribų, kad ištrauktų ją iš moderniškosios 
problematikos sąmyšio, išmokytų ilgėtis amžinųjų tiesų ir pa
skatintų kurti, prisidėti savo darbu prie tautos, valstybės ir pa
saulio tvarkymo. Bet ta kryptim dar labai maža moterų litera
tūroj padaryta. Bendrai, iš viso, kas yra moters moteriai pa
sakyta, sunku susikurti ryškų vaizdą apie moderniosios moters 
gyvenimo problematiką. Dažnai kartojamos senos, seniai jau 
išsvarstytos problemos, o jei ir iškeliamos dienos švieson nau
jos, tai jos yra arba paskiro individo problemos, plačiau nepri
taikomos, arba kokios negyvenimiškos būtybės, arba, geriausiu 
atveju, jos gali turėti platesnę kokią simbolišką reikšmę. Daž
niausiai jos veda gilyn į erotikos paslaptis.

Daugumas rašytojų, tiek vyrų, tiek moterų, rašančių apie 
moteris, supranta gyvenimo formos pasikeitimų naujoviškumą" 
tame, kad; moteris erotiškiems pergyvenimams turinti turėti ly
gios laisvės su vyrais. Toji literatūra, tokia lėkšta, be gilesnio 
sielos supratimo, labai siaura dvasiniu horizontu, prisitaiko prit* 
jausmų ir galvojimo/ būdo tų skaitytojų, kurios apima tik siaurą 
ratelį ,,pasaulinių“ moterų, duodančių „toną“ didnuešcių drau
gijose, tarptautiniuose viešbučiuose ir sporto aikštėse. Toji lite
ratūra užplūsta knygų rinką ir yra išgrobstoma. nes ji moka pri
sitaikyti prie smulkmeniškos tokių moterų smegenėlių arba jų 
jausmų problematikos, prie jų estetiškų arba roinantiški|/fgei-__
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džių, moka pataikauti jų aistroms, jų silpnybėms ir nesmagu
mams. Funkcijos, kurias atlieka tokių romanų didvyrės, ati
tinka kaip tik toms funkcijoms, kurias ir jų skaitytojos atlieka, 
būtent, patelės funkcijas. O jei kartais jos, elementarine savo 
meilės jėga sutrauko aplinkumos varžančius pančius ir nenusi- 
gąsta žudynių arba nusižudymų, tai jos skaitytojams atrodo jau 
didvyriškumo spinduliais nušviestos. Yra faktas, kad roma
nuose, kaip ir gyvenime, saužudybėmis pasibaigiančių meilės 
tragedijų skaičius niekad nebuvo toks didelis, kaip šiais laikais.

Meilės tema yra vyraujanti ne tik toj jau grynai erotiškoj 
masinėj produkcijoj, bet ir rimtesnėj moterų literatūroj. Tuo 
tarpu, kai vyrų romanuose dažnai santykiai su moterimis yra 
antraeilis dalykas, o pirmo n eilėn yra statoma-dažnai žmogaus 
kova su savo dvilypumu dėl aukštesnių idealų ar kita kokia idė
ja, tai moterų romanuose centriniu punktu dažnai ir yra pasta
toma tik lyčių priešingybė, įvairūs tarp jų nesusipratimai, vie
toj kad patiekti skaitytojoms naujų moters gyvenimo formų pa
vaizdavimą. Labai retai yra statoma ant metafiziško pagrindo 
moderniosios moters gyvenimo problematika. O čia kaip tik ir 
būtų tikriausias ir geriausias viso mūsų dabartinio gyvenimo 
chaotiškumo išrišimas. Iš daugybės moterų romanų ar šiaip 
dailiosios literatūros kūrinių retai yra klausimas tokiu būdu ri
šamas. Lietuvoj, kur nėra milžiniškų didmiesčių, kur gyveni
mas nėra įsuktas į kaž kokį pašėlusį viesulo šokį, tas moder
niojo gyvenimo chaotiškumas nėra taip ryškiai pajaučiamas, 
nors ir mes kuo tik galėdamos sekame užsienius, ir pas mus 
yra tokių ,,lėkštų smegenėlių“, kurios gėrisi ta masinės produk
cijos erotine literatūra. Bet kaip vienašališkai būtų žiūrėti į visa 
tik pro rausvus meilės akinius, nematant nieko daugiau, tik 
siaurus erotikos horizontus, taip lygiai vienašališka būtų nepa
kęsti visa, kas vyriška ir skelbti jiems žūtbūtinę kovą taip žo
džiu, literatūra, dailiąja kūryba, taip ir darbu. Niekuomet ne
galės moteris dalyvauti valstybės, tautos kūrimo darbe, jei ji‘ko
vos su vyrais. Tik tada ji “daug galės nuveikti, jei ji turės vyrui 
įtakos: sutaikinti prieštaravimus, sulyginti skilimus, visokį 
šiurkštumą, visokį chaotingumą ji turi sujungti į gražią harmo
niją. Šiais laikais, kai visur tiek chaoso, taip maža rimties, taip 
daug šiurkštumo, moteris neturėtų įsivelti į tą chaosą, bet kaip 
tik priešingai, ugdyti romumą, pasiaukojimą ir dvasinį heroiz
mą. Todėl moteris turėtų atsiminti savo mėtafizišką paskyrimą, 
savo metafiziškas, kaip motiniškosios moters, kūrybos galias.

PONIOS BARBOROS DIDŽIOKIENES ŠARŽŲ PARODA, 
trukusi balandžio mėn. 1—15 d., maloniai nustebino Kauno vi
suomenę. Savo vykusiais šaržais ponia Didžiokienė parodė, kaip 
gali mo'teris savo švelnumu užtrinti kampuotą dygią satyrą ir
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patiekti švelnų juokelį pro ašaras. Nuo'sienų šaipėsi, lyg iš
kreiptam veidrody, visos charakteringesnės mūsų visuomeninio 
gyvenimo negalės, pradedant ,,viengungio mokesniais“ ir ,,lab
daringais baliais“, baigiant krizio smaugiamu piliečiu, pradedant 
asilais meno kritikais, baigiant modernisto sapnu, kur jį kanki
na jd sukurtųjų paveikslų moderniškosios esybės. Visa Šaržistė 
pastebi ir, papuošusi švelniu jumoru, patiekia visuomenei tos pa
čios visuomenės ydų apyskaitą. Štai „Miss Žaliakalnis“ vaiz
duoja daugumos mūsų moterų pamėgimą laisvų pozų, minkštų 
sofų, pamėgimą nieko neveikti, išskyrus tuščią flirtą. Štai išsi
skutęs, išsipuošęs, blizgąs advokatas rėžia didžiausią prakalbą, 
gindamas valkatą. Štai, valstybės teatras, užuot davęs progos 
saviesiems iškilti, ugdyti lietuviškąjį meną, kviečiasi ne lietu
vius, kurie juk lietuviškojo meno neišugdys. Ir visa tai mokėta 
parodyti taip švelniai ir tokia šypsena pro ašaras, kokia tik mo
teris moka nusišypsoti. Charakteringa dar ir tas, kad šaržistė 
ir medžiagą savo šaržams naudoja labai trapią: visos jos figūros 
karpytos, lipytos iš įvairiaspalvių popierių, daugiausia ji nau
doja tapetus ir nuostabiai moka pasiekti visų spalvų niuansų, 
milo šiurkštumo, šilko žvilgėjimo, vaškuotų grindų, medinių bal
dų ir k. iliuziją. ' > T,

ŠVEICARIJOS KATALIKIŲ STUDENČIŲ SĄJUNGA. Ilgai 
Šveicarijos studentės pasitenkindavo tik pripuolamai įkurtais 
draugiškais būreliais. Vienur kitur susikurdavo neitralios (be 
skirtumo pasaulėžiūrų) draugijos, ir tik visai neseniai ėmė bur
tis vienokios pasaulėžiūros studentės į sąjungą.

- . -Išimtį sudarė tik Zūrichas, kur jau seniai yra įsikūrusi 
katalikių studenčių sąjunga. Dabar tokios sąjungos, beZuricho, 
yra dar Freiburge, Bazely j ir Berne. „Pax Romana“ studen
čių Sekretoriato Freiburgė paragintos, šių metų vasario mėn. vi
sos Šveicarijos aukštųjų mokyklų katalikių mergaičių organi
zacijos susijungė į vieną Sąjungą, su kasmet perrenkama val
dyba. Toji sąjunga pasivadino „Šveicarijos Katalikių Studen
čių Sąjunga“, kurios pirmininkė šiems metams išrinkta panelė 
Hedi Odermątt, Bazelio katalikių studenčių būrelio pirmininkė.

Sąjunga numato labai plačią savo veikimui dirvą. Ji svars
tys visus moterims rūpimus klausimus. Tarp kitkoA bus prak
tikuojama užsienių studijos (pasikeitimas gyvenamomis vieto
mis) , įvairios ekskursijos, kelionės ir t. p.

(Iš „Schweizerische Studentenverein“).

O KĄ MES VEIKIAME? Prisiminiau matytą Kaune fil
mą, kurioj buvo rodoma Sovietų Rusijos pamestų, benamių vai
kų auklėjimas. Jie buvo norėta išauklėti bendram darbui, bend
rai nuosavybei, žodžiu, komunizmo idėjoms. Ir su kokiu pasi-
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šventiniu, su kokia ištverme, su kokia meile tie vaikai buvo auk
lėjami! Iš čia trykšte trykšta komunistinės-dvasios -jėga, ku
riai niekas negali pasipriešinti, kuri nugali visas kliūtis, nes jai 
nėra negalimo. Darbas dirbamas nuosekliai, su dideliu pasiry- 
žimu. Komunistas yra komunistas ir savo idėjose ir pasaulė
žiūroj, ir kasdieniame gyvenime — šeimoj, kiek ją, kaip tokią, 
komunizmas pripažįsta, — ir tautoj, ir valstybėj.

Bet ypatingai vienas dalykas smigo iš ekrano paveikslų. 
Toji pasaulėžiūra; nėra tik surišta su galvojimu, su protu: ne, ji 
išplaukia iš aistringos žmonių meilės, iš gyvinusio susirišimo tų 
žmonių su darbu, su bendra kūryba. Visa tai tuos žmones 
vadus ir jaunimą — taip pagauna, taip pripildo (gyvenimas, 
darbas, bendra nuosavybė) , kad jiems nebereikia nė Dievo. Jiems 
Dievas yra darbas, gyvenimas ir bendra nuosavybė.

Ne dėlto visa tai čia kalbu, kad norėčiau sužadinti pasi
gėrėjimą komunistinėmis idėjomis. Anaiptol! Čia tik norėjau 
pasakyti mintį, kuri man kilo, kai tik pasibaigė filmą, ir salėj 
įsižiebė šviesos. Aš pagalvojau: ar mes esame tokie katali
kai, kaip Rusijos komunistai? Ar mes taip sklidini esam ka
talikiško apaštalavimu noro, kaip anie bolševikai? Ar mes, sa
vo mistiniu priklausymu Dievui, esame taip kūnu ir krauju su 
Juo susirišę, kad mūsų katalikiškas žmoniškumas, moterišku
mas pdsireikštų visose gyvenimo srityse, — šeimoj, tautoj ir 
valstybėj? O gal mes esame tik nuolat lūkuriuojančios, šešė
liuose, pavėsy besiilsinčios, nors esame krikštytos ir meldžiamės 
ir kitas katalikų pareigas atliekančios? Jei mes esame tikrai 
katalikės moterys, mergaitės, tai mūsų veikimo jėga turėtų iš
augti virš1 mūsų pačių.

Chaosas yr ir mūsų kraštą palietęs. Komunizmas ir mū- 
sųlemėjstengiasr^avošakiiis įleistu .. Ar nejaučiame pareigos 
padėti skelbti žmonėms tai, ką žmonijai sako Bažnycia? Juk 
ne pripuolamai šv. Tėvas savo paskutinėse enciklikose kalba 
apie taiką, apie moterystę, apie socialinius ir ekonominius klau
simus. Visas tas šv. Tėvo pagrindines mintis turėtume įnešti 
į mūsų politiką, į ekonomijos ir valstybės gyvenimą ir į mūsų 
privatinį gyvenimą.

Ugdykime krikščionišką bendruomenę, o ne 
sovietų kolektyvus. Bet pirmiau pačios turime tapti tikros 
krikščionės. *

Ką daryti? Į tą klausimą galima tik klausimais atsakyti. 
Ar mes visos jau susipažinome su šv. Tėvo enciklikomis? Jei 
ne, tai rūpestingai pastudijuokime. Ar mes žinome, kokie mū
sų darbininkai, apie ką kalba mūsų tarnaitės? Ar mes žinome, 
kiek yra pas mus bedarbių, kokia jų ekonominė būklė, koks jų 
sielos stovis? Ar teiravomės, kiek yra jaunų mergaičių be jo-
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— kios globos? Ar niekad mes nepagalvojame visiems tiems ne
laimingiems bent kiek pagelbėti? Kiekviena esame savo sesers 
globėja. Kiekvienos yra pareiga savo nelaiminga seseria pasirū
pinti. Toje rusų filmo je kiekvienas buvo savo brolio globėjas. 
Mes turėtume darbuotis ne tokiam nepatvariam dalykui, kaip 
žmonių kuriami daiktai, žmonių tveriamos bendruomenės, bet 
mūsų darbo dirva — Dievo karalystei ant žemės ir jos atgimi
mui mūsų tautoj. '

SAVŲ NAMŲ ŠEŠĖLIAI. Yra žmonių, kurie turi nepapras
tų gabumų kritikuoti ir smergti kitus žmones, arba žmonių gru
pes. Ta kritika dažnai neišvengia azarto, pasiekia kraštutinumus. 
Iš adatos priskaldoma vežimai. Už vieno ar keletos asmenų ne
taktiškų ar nepadorų elgesį pasmerkiami šimtai.

Tokios kraštutinės kritikos sulaukia ne kartą ir studentės. 
Yra žmonių, kurie su didžiausiu malonumu leidžia tamsiausius 
gandus studenčių adresu, kurie pasiryžę niekad nesuprasti, kad 
ir studenčių tarpe gali būti ir yra rimtų, dorų mergaičių. Tokių 
siaurapročių kritikos mus nelabai baugina. Bet yra ir labai rim
tų žmonių, kurie nuoširdžiai susirūpinę studentėmis, kurie stu
dentėse sudėję daug gražių vilčių, kurie nori iš mūsų sulaukti 
rimtų talkininkių kultūros darbe.

Taigi į studentes nukreipta daug tamsių ir daug šviesių akių. 
Svarbu, kaip žiūri pačios studentės į save, kokius šešėlius mato 
savuose namuose, ką joms reiškia studentės vardas, ar ruošiasi 
ateičiai. Man rodos, kad būtų daug geriau, jeigu pačios stu
dentės daugiau savimi rūpintųsi, kad pačios stengtųsi pamatyti, 
kas taisytina, ko trūksta ir ko perdaug.

__ Iš tikrųjų, ko mums trūksta ir ko perdaug?___
Vistiek kokiais taleiitäis^äpdovanota anergaitė, vis tiek, -ku

rį dalyką ji pasirinko savo studijoms: pedagogiką ar techniką, 
mediciną, literatūrą ar k., ji negali išvengti dvejopų studijų, jei 
nori gyvenimo kely savo pėdsaką palikti, jei nori atlikti jai skir
tą pasiuntinybę. Kokios tos dvejopos studijos? Rimtas pasiruo
šimas savo profesijai ir rūpestingas moteriškosios asmenybės 
ugdymas. Svarbu pažinti moters, ypač moters inteligentės, už
daviniai, jos laukiančios pareigos, jos darbo plotai, jos kovos 
ginklai.

Šitais klausimais mes studentės per mažai susirūpinusios, 
o tačiau juos būtinai reikia pastudijuoti. Reiktų gerai suprasti, 
kad negalima imtis nė vienos pareigos be tinkamo pasiruošimo, 
reiktų atprasti klajoti, blaškytis be tikslo, be plano, .be troškimų; 
turime jaustis atsakingos dabarčiai ir ateičiai.

Nežinau, ar iš tikrųjų taip yra, bet stebint mūsų gyvenimą, 
kartais tenka pamatyti daug skaudžių dalykų.
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Mūsų gyvenimas kartais taip panašus į vieną mažų vaikų 
žaidimą. Ten vienam žaidėjui užriša akis, o kiti jį kalbina, ar 
varpeliu skambina. Jis turi vieną sugauti. Kai pagauna, jam 
atrišama akys. Kartais taip yra ir pas mus. Ir mes graibsto- 
mės, gaudom, klausom, ką kalba, kur skambina, o kai pagau- 
nam..., kai patenkam į vieną ar kitą kelią, kai susiduriam su 
profesijos ar luomo pareigomis, tada nuo mūsų akių nukrinta 
raikštis, tada nustebusios ir išsigandusios žiūrim, kartais nežino
damos, ką daryti.

Dažnai mes nepatenkintos savo collegų elgesiu, kad jie ne
mandagūs, neišauklėti, nemoka gerbti moterų. Kartais iš tikrųjų 
turim teisės būti nepatenkintos. Bet ar mes visada turime teisės 
reikalauti jų pagarbos, ar mes jau išmokome 
kartais nesame mes kaltos, kad mūsų akyse vyrai drįsta parodyti 
savo neišauklėjimą ir nemandagumą? Tik pagalvokim, stebė- 
kim gyvenimą ir kas taisytina, taisykini, tada mums reiks ma
žiau dejuoti, kad kiti neišauklėti, kad kiti mus negerbia.

Dabartinio gyvenimo bendra rauda, bendras nusiskundi
mas —- šeimos iškrikimas. Stebėkim ir klausykim, kokių pasa
kiškų nuotykių dedasi šeimose. Kiek šeimų yra viešai iškriku
sių, o kiek dar dangstosi kaukėmis, kurios slepia šeimos pragarą. 
Kas kaltas dėl to? Rodos, kad daug čia yra kaltininkų: ir do
rovės nusilpimas, ir dvasinis susmulkėjimas, ir XX amžius... ir 
vedybos be meilės, ir materialiniai sunkumai, ir vyro kaprizai 
ar jo nežinojimas savo pareigų. Bet, ar kartais nekalta ir mo
teris? Ar ji nekalta, kad atėjo į šeimą visiškai nepasiruošusi, 
kad neatnešė šeimai taurios, neišvėsintos moters sielos, kad, de
šimts myėljus, dar daugiau viliojus, ištekėjo už pirmą kartą su
tikto, dėl jo švelnių garbanų, dėl gražaus balso ir gerai suvai- 

_dintos meilės/ Ar tokia moteris • gali~lmtr_vyro^draugė, sesuo', 
ištikima žmona ir gera, pasiaukojanti motina? O jer~jl tokia 
negali būti, ar ne ji čia kalta? Ar ji nekalta, kad manė ištekėti, 
o nesiruošė šeimai, kad nesistengė sau įsigyti tai, be ko negali 
būti šeimos laimės. O tos, kurios nemano ištekėti? Ar jos žino, 
kad joms taip pat reikalingas gilus pasiruošimas, kad joms teks 
dirbti kultūros darbą, auklėti, globoti, atsilyginti visuomenei7 
Ar jos mokės savo ateitį taip sutvarkyti, kad pilnai pateisinti! 
savo pasirinkimą? Čia reikia gerai pasiruošti, reikia taip išug
dyti moteriškąją asmenybę, kad ji būtų žmonių paguoda, gyve
nimo liepsnelė, o ne sunkumas, pajuokos objektas arba pletkų 
centras.

Arba paimkim patį moterų judėjimo klausimą.
Lietuvoj buvo ir yra moterų, kurios moterų judėjimą pra

dėjo, kurios pakėlė moters būklę, kurių vardai neišbraukiami iš 
mūsų kultūros istorijos. Bet ar jos tą darbą dirbo akių plotu?
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Recenzijos
Ignas Šeinius „KUPRELIS“. Vienos pavasario dienos pasaka. 

IV laida. „Sakalo“ bendrovė, Kaunas, 1932 m. Kaina Lt* 4,50.
Ketvirtosios laidos ne taip jau dažna knyga pas mus susilau

kia, jau vien tas skatina susipažinti su „Kupreliu“, o kas jau Ig
no Šeiniaus ką nors skaitė --- tas Kutinai ją nusipirks, nors ir 
brangoka 4,50 lit. nedidelio formato, 214 pusi. „Kuprelį“ paė
mus į rankas ir pavarčius, palieka malonus įspūdis: tvar
kingai, dailiai išleista. Visas veikaliukas suskirstytas į nedidelius 
nuo 2—8 pusi, skyrelius, kurių pradedamosios raidės, paties auto
riaus, gražiai stilizuotomis gėlėmis bei vaizdeliais papuoštos.

Ilnasėlis, grįžęs atostogų, vieną rytmetį pradeda rašyti, 
džiūgauja, kad jo niekas netrukdys ir leis skraidyti „tolimam.

Jos tą klausimą gerai pažino. Pažino moterų judėjimo tikslus ir 
istoriją.—Tą mintį pernešė pas mus, pritaikė vietos sąlygoms ir 
skleidė protingai ir atsargiai, vengdamos kraštutinumų^ Ar šiuo 
klausimu pas mus viskas tvarkoj? Ar mes, ypač tos, kurios 
mėgstam daug kalbėti apie moterų teises, moterų būklės page
rinimą, turime kuo atsiremti, ar su šiuo klausimu tinkamai su- 
sipažinusios? L Ar kartais, vietoj to, kad ką nors moterims pa
dėjusios, neprisidedam prie dar didesnio jų pažeminimo, dirb- 
damosbepasiruošimo, nežinodamos savo _kelių, nepažindamos 
savo sielos? Dėlto mes pačios atrodom juokingos ir dažnai liė7 
kam kitų nesuprastos.

Ir šiuo klausimu kalbant, visai nemanau teisinti vyrų. Kar
tais jie tikrai per daug užsispyrę, neteisingi ir nenorį suprasti. 
Bet aš norm! kalbėti tik apie savų namų Šešėlius. -

O mūsų profesija, kuriai mes ruošiamės?... Ar ir ten nėra 
šešėlių, ar ne perdaug paviršutiniškumo? Tiesa, studijuojam, 
registruöjam semestrus, lankome paskaitas, išlaikom net vieną 
kitą egzaminą. Ar vyrai daugiau padaro? Kam mums reikia imti 
pavyzdį iš vyrų? Tegul jie plaukioja paviršiumi, jei jiems pa
tiks. Jie patys už savo darbą atsakys ir atkentės. Mes turim savo 
darbu atitaisyti studentės vardą, turim pasiteisinti prieš tą dau
gybę mūsų sesių, kurios neturi laimės semti žinių mokslo židi
nyje. Mes turim dirbti už save ir už jas. Mes turim gerai su
prasti, kad reikia ruoštis, kol pasiruošimo laikas.

Štai keli mūsų namų šešėliai. Ne tik jie viešpatauja. Yra 
pas mus ir šviesių kampelių, yra daug kliūčių nugalėta, daug 

-nudirbta, bet apie taLgal kitą kartą. Sfd. -
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plačiam neregėtų vaizdų pasaulyje1*. Bet štai ateina tėvelis ir nu
traukia audžiamą pasaką prašo nueit malūnan sumalt už jį 
kviečius, nes jis turįs pats vykti mugėn, o be žmogaus „Kuprelis4* 
(taip vadinamas malūnininkas) nemalsiąs.

Kuprelis ryžtasi Ignasėliui atskleist sielos paslaptį — 
savo • širdies gėlą -— kodėl . jis nevedęs? O, jis mylėjo ir dar 
kaip mylėjo ~ kaip retas. Pradeda pasakoti. Malūnas, tarsi ne
patenkintas, kad Kuprelis be jo nori dar vienam patikėti savo 
gyvenimo skaudžiąją pasaką, — atsisako dirbti — sustoja. Kup
relis bėgioja susirūpinęs, ir į šią ir tą pusę suka sparnus — vėl 
einasi darbas. Kuprelis nusiramina ir vėl tęsia savo pasakojimą 
pradėdamas nuo mažens, kaip likęs mažas našlaitis pradėjo var
gų vargą vargti plačiam pasauly tarp svetimųjų. Pradžioj gy
veno pas vieną vokietį malūnininką, — tas jį mylėjo, tarsi sūnų, 
bet vėliau, kai mirė^jo žmona ir vedėi kitą — toji neapkentė ir 
Kuprelis turėjo išeiti. Turėdamas uždirbtų pinigų pradėjo mo
kytis, ryžosi „būti Dievo muzikontu“. Stojo vargoninkų kursuos- 
na. Baigęs kursus pakliuvo pas labai piktą ir šykštų kleboną. 
Ten sunkiai sunkiai teko dirbti Kupreliui. Priel Velykų Šventes 
pervargo virtuvėj ir pramiegojo prisikėlimo pamaldas. Klebonas 
išvijo. Nuvyko į kitą parapiją. Čia klebonas buvo labar geras 
žmogus. Čia Kuprelis pergyveno savo pirmuosius džiaugsmus, 
laimę, čia ir1 didžioji gėla sukaustė jo'jautrią širdį. Kuprelis pa
mato bažnyčioj šaunią merginą ir pamilsta ją, pirmąja, didžiąja, 
audringa meile. Ir ji kartas nuo karto žvilgteria nuo pilioriaus, 
kur ji klūpodavo į viskas — kur jis vargonais grodavo. Kiek 
laimės, kiek džiaugsmo tie žvilgsniai suteikdavo Kuprelio meilės 
nepažinusiai širdžiai!... Pagaliau, Kuprelis susipažino su ja, — 
su GundeiKm4upradėjog4e41Qti.Lietuviškairytines,ji buvo su
sipratusi lietuvaitė, skaitanti „Aušrą44. Vėliau jis išdrįso ją pa
lydėti iš choro repeticijos. Na, pagaliau ir mylį viens antrą pasi
sakė. Bet josios tėveliai norėjo geresnio žento ir ėmė reikšti savo 
nepasitenkinimą Kupreliu. Ir štai dabar Kuprelis pajunta ko
kios sunkios jo kupros ir kaip dideliai jos jį slegia.’

Štąi vieną dieną grįžta iš Varšuvos vienas dvarponėlis, ku
ris dėjosi lenkas esąs. Vaikystėje jis mylėjosi su Gunde, bet juos 
skyrė kalba, ji už lietuvių, jis ūži lenkų kalbą stovėjo ir susigin
čiję susipykdavo. Dabar jis gražiai kalbėjo lietuviškai, buvo žy
mus dailininkas ir Gundė taip meiliai žvelgė jo pusėn. Prasidėjo 
Kupreliui kančios, skaudaus nusivylimo dienos. Vieną vakarą 
matė Kuprelis kaip dailininkas glamonėjo jo Gundę — širdis vi
rė, kunkuliavo. Jr grįžtančiam dailininkui paleido krūtinėn ak
menį. Po to įvykio dailininkas išvažiavo. Kuprelio ir Gundės 
santykiai vėl pagerėjo. Jau išsirūpino ir indultą ir slapčia susita
rę su Gunde rengėsi, pabėgę nuo tėvų, vesti. Bet Gundė vietoj 
pabėgus su juo — išbėgo Varšuvon pas dailininką. Šioji nelai-
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mė taip dideliai prislėgė po savo našta, kad vos nesutriuškino jo, 
bet jis išliko, išliko su dar didesnėmis kupromis, ilgesio ir skau
džios beviltės kankinamas. Laukė savo Gundės, matydavo ją 
sapnuos — bet ji negrįžo. Ir laukė, maldavo, nors sapnų...

Visą pasakojimo laiką lydi audra, tai srųarkiau griaudžia 
ir žaibuoja, tai vėl kiek aprimsta. Audra sutampa su pasakojimo .
eiga, tarsi norėdama sudaryti ryškesnį vaizdą, duoti jam foną.

Pasakojimas labai vaizdingas. Stilius sklandus, dailus.
Bendrai Ignas Šeinius savo raštuose taip moka pagauti ir pririšti L
skaitytoją, kad nieku gyvu neatsitrauksi, kol baigsi skaitęs. Ti- 
pai realūs, aiškūs, taip gyvai atvaizduoti, kad viską matai tarsi 
savo akimis.

Truputį neaišku, kodėl Gundė . bėgo Varšuvon, jog ir 
tėvai jai mielai leido draugautis su dailininku. Kodėl ji suvedžio
jo Kuprelį. Bet kadangi čia tėra tik Kuprelio pasakojimas, žino
ma, negalima to aiškumo reikalauti. Galėjo ir Gundė nebūti to
kia gera, ideali, kaip ji atrodė. įsimylėjusiam Kupreliui. Ar būti
nai reikalinga gale veikalo. Kuprelio filosofija apie religiją, Die
vą?.! .

Šioji laida žymiai pataisyta, daug kas pakeista. Bendrai, 
graži dovanėlė mūsų dailiajai literatūrai, kuri skoningais, dai
liais ir vertingais leidiniais tpkia neturtinga. A. Ceilytkaitė. 

i

J ‘

Simas Miglinas, MOTINA, lietuvių poezija ir beletristika 
apie motiną, ,,Žinijos“ b-vės leid. Nr. 42. Kaunas 1932 m. Kaina 4 
lit., pusi, 193. Šv. Ministerija pripažino, kad tinka visų mokyklų . ■
knygynams.

— _ 13iūdar^TTrpnt~pTsrdžioje-savo^žodyje dėl antologijų^- ma-___ __
no, kad ši knyga esanti rinkinys, geriausių kūrinių apie motiną ir 
kad ji, kas yra .ontologijos tikslas, padėsianti eiliniam literatūros 
mėgėjui gauti šiokio tokio supratimo apie tai, kaip reiškia savo 
jausmus motinai mūsų kūrėjai-poetai ir rašytojai. Tikriausia tie
sa pasakyta. Ir mes čia nieko prieš negalime turėti. Priešingai, 
tokį kultūringą darbą tegalime pagirti, kaip jau esame pagyrę ir 
..Vilniaus Poezijos“ antologijos to paties redaktoriaus pasirodymą.
Dabar mūsų mokytojai ir šiaip pramogų rengėjai bei visuomenės p
veikėjai neturės rūpesčio su deklamacijomis arba skaitymėliais — 
kad ir motinos dieną organizuodami. Bet už gerą, vis dar gali - 
būti geresnis dalykas ir todėl negalime praleisti šio leidinio be 
pastabų.

Mūsų literatūra apie motiną nėra plati, bet nėra jau ir 
taip siaura, kad galima ją būtų sulaipinti kad ir į šį Simo Migli
no redaguotą leidinį „Motina“. Prisiminkime kad ir Šatrijos Ra
ganos „Senajame dvare“ iš kurio ir ..Motinos“ redaktorius iš
trauką yra savo leidiniui paėmęs, arba, kad ir nesenai pasirodžiu-
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šią knygutę „Širdys ir gėlės64 (St. Būdavus) , kuria „motinos“ re
daktorius irgi pasinaudojo paimdamas iš ten tūpusį vieną kitą 
dalykėlį. Turime dar ir daugiau raštų apie motiną. Taigi, auto
riui teko rinktis. Ar jis iš tikro pačius geriausius kūrinius surinko., 
nespręsime čia, tik pažiūrėsime, ar tų pačių, antologijoje dalyvau
jančių, autorių dalykėliai yra iš tikro geriausi. Prozoje nieko ne
galima turėti prieš Šatrijos Raganos „Mamatę“ -— ištrauką iš 
..Seno dvaro“, kur Irutės motina rengia mirusiai Kazelei įkapes — 
tik truputį liūdnokas fonas, mums norėtųsi šioje antologijoje tu-.

. reti kokį nors šviesų „Senojo dvaro“ vaizdą, kurių ten netrūksta. 
Tas pat ir su Žemaitės „Motina“. Iš viso, pas Žemaitę, rodos, ga
lima buvo ką nors gilesnio surasti. Ir jau Vaižganto „Motutė“ yra 
tik paprastą kaimo moters charakteristika ir galėtų antologijoje 
vietos nerasti, jeigu jau kol kito redaktorifis neišrinko. „Laiškas 
nepažįstamai našlaitei“. Stasiaus Būdavo be jokio nuostolio lei
diniui ir skaitytojams galėtų būti pakeistas to paties autoriaus kū
rinėliu „Už motinos meilę“,-kuris tiek savo psichologine puse 
tiek konstrukcija ir forma yra nepalyginamai vertesnis už pir
mąjį. _ .

Dėl eilėraščių? Kam prisirišti taip prie tų kad ir patriarcha
linių vardų? Kad V. Kudirka mums brangus, mes neabejojame, 
kad jis yra ir literatūrai nusipelnęs irgi žinome, bet stengtis jį 
padaryti populiariu kiekvienoje srityje, nėra reikalo. Todėl ma
nome, kad ir į šią antologiją galima buvo jo neįtraukti ir jo eilė
raštį „Motinai“ palikti ramybėje. Kas kita, jei ši antologija pa
sistatytų sau uždaviniu surinkti būtinai visą literatūrą apie moti
ną, bet dabar mes juk daug ką iš tos literatūros palikome net to-
 kiiiiS dalykus; kaip Putino „Nuvainikuotos Vaidilutės“ kai kurių____

veikėjų monologus apie motiną ir motinystę ir k„ tai kam būti
nai ištraukti šį, kurią niekuo mums neimponuoja, kuris tėra pa
prasta, poezijos rūban įvilkta didaktinė mintis. Dėl kitų eilėraš
čių daug kalbėti netenka, skaitytojai patys įsitikins, kad yra labai 
vertingų, pav.: Salomėjos Neries „Motinai“, O. V. L. Milašiaus 
.„O Motina“ iš poemos „Nihumim“ ir k. Kiti kad ir silpnesni, bet 
papuošti autoriaus vardo aureole, pav.. P. Vaičiūno. Iš jaunes
niųjų autorių kūrinėlių randame irgi gana vykusių: Antano Miš
kinio „Pasikalbėjimas su Motina“, Benį. Brazdžionio „Tu nežiū
rėk, mama, pro langą“. Šiame leidiny, t. y. Šia tema apie mo
tiną yra labai gausūs K. Inčiūra ir Augustaitytė-Vaičiūnienė.

Išleidimo technika visai ta pati, kaip ir Vilniaus poezijos 
antologijos, tik čia be iliustracijų. > Čia galėtume pastebėti tiek, 
kad eilėraščių talpinimas puslapiuose labai nevykęs. Vietomis 
eilėraštukas visai trumpas, vienas patalpintas visam puslapy ir at
rodo priklijuotas kampe) ir tiek .— kodėl negalima simetringai jį 

■padėti puslapio vidury..(117 pusi.). Ir tas pats knygos siilankstv-
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mas — tikra „pėtnyčia iš po subatos“ (Žinoma, tuo pasižymi ir 
dauguma mūsų leidinių — apsileidimas). J. D.

H

Vaidilutė, AUDROMS SIAUČIANT, „Spaudos Fondo" lei 
dinys, Kaunas, 1931 m. 142 p. Kaina 2,50 lit.

Didieji įvykiai nedingsta be pėdsakų, jie dar ilgų laiką te
beskamba jautrioj poeto sieloj. Pasaulinis kuras senai praūžė, 
— bet jo aidais tebegyvena kūrėjas. Šiuo metu vis daugiau ir 
daugiau atsiranda įvairių įvairiausios literatūros iŠ Didžiojo ka 
ro laikų. Romanai, novelės, atsiminimai, žuvusiųjų laiškai mar
guoja knygų rinkoje ir turi didžiausio pasisekimo. ,,Audroms 
siaučiant“ ir yra atsitikimų ir atsiminimų pluoštas iš audringų
jų Lietuvai laikų, — Didžiojo karo ir 1904—1905 metų nera
mumų. Tai ne pirmas poetės rinkinys. Mes jau pažįstame ją 
iŠ anksčiau pasirodžiusių „Gyvenimo akordų“ ir lyrinių nuotru
pų „Kada rauda siela“. Jie visi turi nemaža bendra: juos jun
gia ta pati nuotaika, panaši ir atskirų vaizdelių kompozicija ir 
stilius, ir temų parinkimas. Pagaliau, ko nauja sunku ir tikėti: 
daugelis dalykų, patekusių į pirmuosius rinkinius ir į šį, sukurti 
beveik tuo pačiu laiku, tik bent dešimčia metų vėliau pasirodė 
atskiru rinkiniu.

Šio rinkinėlio vaizdelių motyvas, tėra, galima sakyti, vię 
nas: skaisti laimė, kurią kilnus žmogus, dažniausiai moteris, 
sukuria sau ir kitiems, artimiesiems, sudūžta, susidūrus su gy
venimo audromis. Didysis karas suardo šeimos laimę, despo
tizmo rankos sunaikina gražiausias jaunų idealistų pastangas. 
Vaizdeliuose iš Didžiojo karo dvelkia neaiškiai pacifistinė idėja, 
kitur taip pat jafisli~daiTg-^moniškurno ir užuojautos kenčian
tiems, kad ir nusikaltusiems. Visa tai apgaubia rinkinį kažkokiu 
liūdnu susitelkimu, kaž kokia rezignacija. ♦

Mums gal įdomesnė antroji rinkinio dalis, pavadinta ,,Ka 
ras“. Pirmojoj, vardu „Nelygioj kovoje“, yra' keturi palaidi1 vaiz
deliai iš 1904 metų revoliucijos ir bruzdėjimų. Daugely jų yra 
ir savotiškos tendencijos; be to, ir vėlesnieji reikšmingi Lietuvai 
įvykiai nustelbė anų laikų pergyvenimus; gal dėl to tie vaizde
liai didesnio įspūdžio nedaro, išskyrus ;,Paskutinį kartą“, kur 
artimieji atsisveikina su pasmerktais mirti kaliniais. Tačiau ant
roj daly yra įdomių dalykų, pav., kad ir „Operacija“.

Apskritai, rinkinėlis verta skaityti, nors daug nauja ten ir 
nėra. Apie poetės talento brendimą taip pat jis nieko nepasako, 
nes jame surinkti senesni dalykai. Tat tenka laukti pasirodant 
didesnių poetės kūrybinių užsimojimų. ' A. P.

Redaktorė J. Tverskaitė Karo cenęuros leista.
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Atsiųstos paminėti knygos
Ignas Remias, KUPRELIS. Vienos pavasario dienos pasaka. IV
t

motiną. „Z -

kaina 1,50

T’““’"""*“’“““ '.J l ——i-B.

Neprikaišiokit saukad pavėlavot išsirašyti šiems metams literatūros, mokslo visuom. ir akademiškojo gyv. mėnesinį iliustruotą žurnalą
» I <<nes savo >. klaidą dar lengvai galite atitaisyti tuojau pasiųsdami jam prenumeratą. „ŽIDINYS“ eina jau aštunti metai ir per tą laiką yra viHęs vienu iš didžiausių, gajausių ir rimčiausių platäus kultūros masto žurnalų Lietuvoje.

Adresas: „Židinys“, Kaunas, Laisvės Alėja 3 Nr.
Prenumer. kaina:met. 95 lt., pusm. 20 lt.; pradžios mok. mokyt, met. 30 It.;pusmeč. 15 lt. •Studentams ir moksleiviams met. 20 lt., pusei mėt. 15 it., o atši- 7—— -imantis admim-met.20 It.,pusei met. 10 lt., užsieny- met, 45 lt, pusė! metržŠ K: 

. s ■ ■ ■ .. ■.■ : ’ _ . „■ . - . . » . ’•.-■■ . ■ ■ -

■ ■’. ■■  ;■ .. 'u.. ■ . « . .

i—--------;----------------------:----- ------------------------ ----- ..... ' J,?. 

s

- 4 . »

į, nes jo nežinodama,
IjT'1 trt 11 Ä ■ I'!* '*¥1-1.__ . — • 'nepažinsi tikro gyvenimo.

„DARBININKAS“.
Kaina met. 3 lit.
Adresas i })Darbininkasc(} Kaunas, Gedimino 30 Nr.

Skaitykite „Ateities Spindulius“.

’l
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...< Darnevėluužsisakyti ....
VieninteiįLietuvojemoterųinteligenčiųmėnesinįžurnalą

„NAUJOJI VAIDILUTĖ**
einant} jau antrą jįsavo gyvavimo dešimtmetį, kuris spiečiaapie 
save visas lietuves literates, menininkes,' visudmeriininkes ir rašo* 
visaisaktualiaisgyvenimoklausimais. ~ ■■■

„NAUJO^^^^^ mo-
’< » ’ L* - . •’’ L *• •’■■.•.•* . * * ‘ •• • ' * ’ ■* ’ u r ' " » • * • ’ .

7 J teOnis UUui'u-X-y k
- ■ • „■ ■ /-' Nuo 1930 m.. įy^^ duoda naudin- - '

gų, praktiškų ir gyvenime būtinai reikalingų Žinių ir toliau dar 
nagrinės modernius maisto, higienos, namųruošos/Kčtmbarių 
įrengimo ir sufyurlcymd klausimus. Be to, nagrinėjama motete 
vaidmuošeimojdirkitklausimai.

..N^AZDZLŪTfiJ^yrarecenzuojamaįvairiosnaujoskny- 
gos, daroma užsienio ir Lietuvos moterų veikimo ir visuomenių 

■' nio gyvenimo apžvalgos. ■ -

pųšme&ui, moksleiviäms ß Kt metams, 3 Iii. pusmečiui, atskiras 
numeris i litas. Užsieny dvigubai.

„NAUJĄJĄ VAIDILUTĘ^ turi skaityti ir ją remti visos- 
moterys ir visi, kam rupi tautos ir žmonijos gerovė.

<..Hėįnemt — auklėtoja, nė viena oalįlitttnkė, irS
viena mokslus einanti jaunuolė, pagaliau kunigai, tėvai — tene- 
lieka neu&iprenumer^^ 193^ 

. mėtain^: r.. -
„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“ Redakcijos ir Administracijo.^ 

adresai: Kaunas^ Laisvės Alėja Nr. 3. III kamb. telef. ‘26-7G.

e

tl

II

M

;:^ĮF ■?f II

vienintelis Lietuvos katalikų dienraštis, eina kasdien 8-ių puslapių didumo, 
iliustruotas,moderniškai sutvarkytas, ir su į variais skyriais: moterų, ūkio ir 
teises, katalikų akcijos, akademiškuoju, labdarybės ir kitais. Rašo aktualiau-

, ■ • . ■ ■ 4 ■ ■■ ■ ■■’•■ ( , -z . • ‘ . - •

siäiS klausimais, leidžia išsitarti pedagogams, valdininkams ir kitiems dėt 
savo profesijos reikalų, deda įdomios dailiosiosditeratūros (ir jumoristikos) r 
paduoda greičiausias Žinias. Kas vakar buvo Lietuvoj ir visame pasauly,.

šiandien jös skaitysit „Ryte**.
Skubėkite užsisakyti,^ siųsdami prenumeratą: Kaunas, huonetaiČio ^. 24v

,Ryto‘\ Administracijai. . '■ .
PRENÜMERATAi metains — 50 litų, pusei > litai, 3 m^

m^i. 5 lit., užsieny (išskyrus; Latviją, Estiją ir} Vokietiją^ dvigubai^ Kaune- z 
‘ / užpristatymą per pastuntinį primokama l lit. ; ■

' ' * v •" , , , • ' ' '• * * < ’ ■ • ‘ ‘ ‘ . . ' ' • . .

Mpa %—ilWW^iįwįi

*i*i I.; nMąyjiR

WwwS-"^***»**-•*

„Šviesos“ spaustuvė Jakšto g. Nr. 2. Karo cenzūros leista
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