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Balčėnaitė

Gal paleist su vėju...
Taip sunki sunki migla apsupo sielą, kai už langų, dūkstant 

vėtrai, ant mano stalelio skleidė žiedą raudona rožė. Baugiai 
įsmigo į širdį tasai tamsiai raustąs žiedas. Norėjau ištiesti ranką 
ir suspaust joje išdidžią grožybę, bet tylus atminimas nutraukė 
netaikią mano mintį. Man atsiuntė tą žiedą, kad besiskleidžią 
lapeliai džiaugsmu nušvistų.

Omano Mamyte! Jei tavo ranka būtų šį žiedą skynus, 
gal nebūtų užgimus sieloj taip žiauri mintis — sunaikint jį. Bet 
ar galiu tikėti, o mano Motina, kad galėtų man kas nors Tave 
pavaduoti, kas galėtų mylėti, kaip Tu?!

Atleisk, gerasis mano drauge, bet man labai liūdna šiandie 
ir nemoku Tau būti dėkinga už puikią grožybę. Jei tylų mano 
kambarėlį puoštų kuklios neužmiršuolytės ir liūdnos rugiagėlės, 
būtų man smagiau. Aš jausčiau darnumą tarp paprastų lauko 
gėlių ir savo ilgesingos sielos. Svetima man išdidi rožės gro
žybė. Neprimena ji mai^ vasaros plačiuose laukuos. Nepri
mena niekeno neapdainuojamais ir paprastais žiedeliais nuka
rusių, upės krantų. Neprimena srauniai besiveržiančio akme
nuotu Ašvos dugnu vandenėlio, kuriame, kaip vaikas taškiaus 
ir laipiojau nuo- vieno ant -kito, -akmenėlio. JMano juoką kartojo 
senos daubos. Mano skaidriu vandenėliu nutaškytą rūbą-džio
vino saulė, o švelnus vėjelis virš galvos skraidė ir viliojo į pla 
čias lankas, į laukų gėles.

Be reikalo atsiųstas rausvas žiedas mano džiaugsmui. Rei
kėjo leist tyliai laukt laukų žiedais pasipuošusios vasaros ir 
Tave atmint, kai pati sau prisirinksiu liūdnų rugiagėlių...

Lauke blaško vėjas vienintelį klaidžiojantį gelsvą lapelį. 
Man norėtųsi su anuo gelsvuoju paleist lenktyniuot ir tuos tam
siai rausvo žiedo kvapius lapelius...
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Trečią valandą
7

Šitai rašau aš, Dionyzas, Diono sūnus, septintaisiais me
tais po Kristaus mirties, kuriam priklausau siela ir kūnu. Rašau 
ne sau, nes visa turiu savyje, kaip savo širdį, bet rašau sūnui, 
k u*rį pagimdė mano žmona Apolonija, berniukui Pilypui, kad 
jis suprastų tai, ko aš nepajėgiau suprasti, nors ir labai sten
giaus. Jeigu ir Pilypas atsakymo neras, tegul jis šį laišką per
duos savo vaikams, kad tai, ką mačiau, nežūtų. Man norisi, 
kad tas, kurio negaliu nei akimis matyti nei ausimis girdėti, ne
žūtų, kaip upelio plaunami akmenėliai, bet kad sužibtų ame
tistais ir mėlynais tiurkyzais.

Tai buvo: vedžiau žmoną iš jos tėvų namų į savuosius. 
Kad neišduotume savo džiaugsmo šypsančiais veidais ir katučių 
plojančiomis rankomis, kad visa tai paslėptume nuo žmonių 
akių, -— nusprendžiau paimti Apoloniją į savo laivą ir, vykstant 
pusiasaly dideliems darbams, nepastebėtiems išvykti iš miesto. 
Taip ir padariau. Paėmiau Apoloniją. Mano laivo žmonės 
mums patarnavo.

Mano įsakymu nuvykome į antrąją pusiasalio pusę. Ten 
savo prekes iškeičiau į tuos daiktus, kurie buvo siūlomi. Apolo- 

~ irijai mipirkau vdeną ^apuošalėlįyJmkio-jineturėjo. _ Jinai .jį ^ar 
ir šiandien nešioja.

Apsistojome pas vieną motinos giminaitį. Buvo pokylis, 
męs negalėjome jame nedalyvauti, nes labai prašė. Apolonija 
išgirdo apie vieną vyrą, kuris gyveno su dvylika savo mokinių 
Jeruzalyje. Jinai girdėjo, jog tasai prikelia numirėlius, prakal
bina nebylius ir neregiems sugrąžina akių šviesą. Apolonijos 
sesuo buvp velnio apsėsta ir šita maloni mergytė po trumpų ir 
skaudžių kentėjimų buvo mirusi ir palaidota. Apolonija ją di
deliai mylėjo. Ir dabar ji įsigeido to saldaus suraminimo, pa
malant tą žmogų, kuris galėtų išgelbėti mergaitę nuo pūdančio 
žemės prieglobsčio. Pilypui gimus, nebe taip stipriai Apolonija 
prisimindavo seserį. Bet tuokart ji dar neturėjo kūdikio, o aš 
buvau vyrąs ne visada švelnus. Ir mirties padaryta širdies 
žaizda nebuvo užgijusi. Savo troškimą Apolonija man pareiškė, 
kai mes grįžome iš pokylio.

Aprodžiau Apolonijai svetinius miestus.. Kartu žvelgėme 
į juoduojančius ir margus debesis. Su ja lipome į aukšto kalno
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viršūnes. Ji ėjo prieš mane ir mėlynam dangaus fone atrodė, 
kaip baltas balandėlis. Pagaliau mane suėmė baimė, kad ji 
gali -nupulti arba nukristi. Taip, aš viską padarydavau, ko ji 
panorėdavo, todėl ir dabar pasiryžau parodyti stebukladarį vyrą 
ir tą kraštą, kurį jo darbai palaimino. Tai puikus kraštas, nors 
žydų tautos šešėlis tą grožybę kiek temdė.

Nukreipiau laivą į pietų rytų kampą. Bangos jį supė ir 
nešė. Dėkingai žvelgė žmonos akys į mane. Nesiskundė net 
tada, kai audra mus pagavo, kuri galėjo visus jūros dugnan nu
gramzdinti. Jūreiviai išmetinėjo, kad aš, užuot į namus pasukęs 
bures, svetimon šalin vežu, kur pilna pavojingų uolų, siekiančių 
kiekvieną valandėlę laivą sulaužyti. Jie nežinojo, kad taip padariau 
dėl to, jog taip norėjo mano žmona. O aš ją dideliai mylėjau. 
Audra vis dėlto buvo labai didelė. Niekad man tokios nebe
teko matyt, nors daug kartų jūromis važinėjau.
 Apolonija gulėjo laivo viduryje ir meldėsi dievams. Bet 

atrodė, kad daugiau-nebėra ausų, kurios žmonių skundo klausosi. 
Marės dūko. __ Atrodė, jog jos galingesnės net už pačius dievus. 
Mane šaukė jūreiviai, kad pavojingoj valandoj juos raminčiau, 
nes tan pavojun aš pats lengvabūdiškai juos įvedžiau. Pava
karėje jūra aprimo. Nulipau pas savo žmoną ir ją slaugiau. 
Darėsi vis ramiau ir ramiau, bet kai apsižvalgėm, pasirodė, jog 
mes esame ne ten, kur t manėme. Jokio krantelio nesimatė, taip 
pat jokio ženklo, iš kurio būtume galėję atspėti reikalingą kryptį. 
Jūreiviai vėl pradėjo ant manęs burnoti. Todėl aukojau die
vams ir prižadėjau jiems dovanų. Mano žmona viską kantriai 
kentė.

Kitą dieną išyydome žemę. Tai buvo didelė daugybė salų, 
- kuriose siūbavo ir lingavo gražūs medžiai. Privažiavome kran- 

— tąr radome ganėtinai gėlo vandens. 1
Dabar įvyko tas, ką pergyvenau ir-ko'ligi šios? dienos ne

suprantu. Taip pat ir Apolonija nesuprato, nei kas kitas, kam 
papasakojau. Kiekvienas atsako savaip, visų nuomonės skirtin
gos, kaip kad dažnai pas mus žmones atsitinka.

Laivas stovėjo prie salos, visa, kas reikalinga, jau buvome 
radę. Jūreiviai pasitenkino. Jie tik prašėsi truputį poilsio prieš 
kelionę. Jų reikalavimas buvo pamatuotas, ir aš pirmą kartą 
pasipriešinau žmonai, kuri prašė nėgaišuojant toliau keliauti, kad 
greičiau atsiektume kelionės tikslą. Jos noro nesupratau, jū
reiviui reikalavimas man buvo aiškus, todėl tariaus esant tei
singa padaryt jiems tą malonumą, už patirtą nuovargį audros 
metu. Paprašiau žmonos būti kantria. Ji ir buvo labai kantri, 
bet dideliai nuliūdo, — tai buvo pirmas liūdesys, kai ji pas mane 
apsigyveno. Galvojau: turiu priprasti matyt ją liūdinčią, nes 
gyvenimo kelias kietas. Todėl ir aš pasidariau jai kietesnis, jos 
prašymo neišklausiau. Kaip kvaila tat buvo iš mano pusės!

J- ■
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Tyliai ilsėjomės. Saulė kaitino laivą. Burės buvo nuleis
tos ir padaryti maži stogeliai, — priedangai nuo karštų spin
dulių. Tarpais jūreiviai uždainuodavo silpnu, vos girdimu, balsu. 
Malonu buvo klausyti_tos dainos. Liūdnos meliodijos plaukė vis 
dažniau ir dažniau, tokios rimtos ir gražios sklaidėsi apie laivą. 
Kai kurie žaidė kauleliais. Dabojau juos, kad nesusivaidytų. 
Laivo smaigalyje padarėme iš turimų medžiagų palapinę. Ant 
grindų paklojome antklodžių, kad būtų minkšta ir ne taip karšta 
Apolonijos kojoms. Palapinės pakraščiuose palikome daug lan
gelių, pro kuriuos galėtume matyti apylinkę ir kad vėjelio įeitų. 
Taip gera žiūrėti, kai jis žaidžia Apolonijos garbanomis, kurios 
kyši iš po balto nuometo. Atnešėm palapinėn vaisių ir vandens, 
— troškuliui gesinti. Kai viskas buvo parengta, atėjo Apolo
nija ir mes abu susėdome. Jos išblyškęs veidas kiek nuraudo. 
Galvojau:^poilsis jai padeda. -Nežinojau dar, kad moteriškė savo 
rūpestį ir skausmą gali juokavime paslėpti. Kartkartėmis ji 
krūptelėdavo, jei koks vyras sapnuodamas koja į kaladę su- 
belsdavo, ar koks kaulelis per toli nulėkdavo ir jį pametusis pul
davo prie jo. Bet tai niekniekis ir nelietė paslėpto liūdesio.

Į visas puses nuo besiilsinčio laivo driekėsi nepažįstamos 
salos, mažesnės ir didesnės. Mums patiko jų augmenija, taip 
pat ir gyvulėliai, kurie iš žaliumos snukelius kaišiojo. Be bai
mės jie žiūrėjo, taip pat ir be piktų norų. Gražus ir romus 
kampelis. Žmonių nesimatė. Jūreiviai sugavo margą paukštelį 
ir padovanojo Apolonijai.

Mes apie daug ką kalbėjomės, taip pat ir apie Jeruzalės 
vyrą, apie jo darbus ir priežastį. Pasakiau žmonai, jog girdė
jau kalbant, esą, numirėlių prikėlėjas būsiąs žydų tautos kara
lius, todėl į jo darbus daug dėmesio kreipia. Apolonija atsakė, 
kadjinormti ne karuliu pamatyti, bet geradarį. Po to. mes esą 
namo grįšime, nes juk ji per daug mane mylinti ir žmonių lie
žuvių bijantis. Ji nusijuokė.

Turiu dar pažymėti, kad iš pat kūdikystės dienų nemėgstu 
vienos valandos, tiesiog bijaus jos. Tai yra trečioji valanda po 
pietų. Tą valandą aš esu lyg luošas ir bejėgis. Ir kai taip jau
ties, nieko kita negali veikti, kaip tik su nuovargiu kovoti. Ir 
tas stipriausiai pasireiškia šiltomis dienomis, ne ūkanotomis, 
stipriau vasarą ir rudenį, kaip žiemą. Bet visada tą pačią valandą.

. . . Atėjo pietų laikas. Saulė kaitino. Rodos, girdėjau jos 
žingsnius ant savo kaktos, kai ji pasiekė aukščiausią dangaus 
tašką. Aplinkui nurimo vanduo, nė vienos bangelės, jis užkaito 
ir garavo, kvepėdamas, kaip verdanti druska. Saloje nė vienas 
lapelis nesukrutėjo. Ir paukšteliai negiedojo. Jūreiviai taip pat 
nebedainavo ir kauleliais nebežaidė. Jie suėjo į laivą ir kas 
sau atsigulė, atsikėlę vaikštinėjo. O saulė vis kaitino. Sėdėjau
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į prie Apolonijos. Kai jos ko nors paklausdavau, ji nieko neat-
.į sakydavo. Sėdėjo visai tyli ir kiek susilenkusi. Buvo išbalus ir
* smulkučiai prakaito lašeliai dengė kaktą. Paklausiau: ar miegi,
: Apolonija? Ji nieko neatsakė. Pažvelgiau į ją ir pagalvojau,i* kaip niekad, kad ji, tur būt, kažką nujaučia. Ji pravėrė akis 

ir pažvelgė į mane, tarsi į svetimą. Aš juk ją nuliūdinau. Ji 
į atsistojo, tarsi nenorėdama manęs trukdyti, ir nuėjo prie laiptų,
■ kurie vedė į kajutę. Paklausiau: nori atsigulti? Ji į mane ne-
į pažvelgdama linktelėjo galva ir nulipo žemyn. Laiptas po laip-

! telio paslėpė ją nuo manęs. Likausi vienas. Ji daug geresnė,
f kaip aš.
?. ■ ■ '

■ Jos paukštelis užmigo. Vaisiai, kurių ji nepalietė, atrodė,
•i tarsi putų. Paėmiau gurkšnelį vandens, — drungnas. Vaikšti-
j nėju šen ir ten. Turėjau knygų, bet jos buvo kajutėje. Norėjau
jį ■ ’

j atsinešti, bet ten buvo žmona, kuri manim bodėjos.•i
■ Pavaikštinėjęs, stabtelėjau. Prieš mane gulėjo jūreivis,
: Visų jauniausias mano įguloje, beveik berniukas. Jis manęs ne-
> pastebėjo. Turėjo vabalėlį, kuris į laivą su vaisiais pakliuvo,t _

Jis skaitė jo kojas. Sustojau ir žiūrėjau, ką jis darys. Berniu- 
; kas išplėšė vieną koją, — nieko nesakiau. Savo darbą tęsė toliau.
A Vabalėlis buvo gyvas. Teliko liemuo ir dvi virpančios kojytės,

’ kurios tiesėsi ir traukėsi. Aš pasilenkiau, paėmiau gyvulėlį, jį
* pribaigiau ir įmečiau į vandenį. Berniukas pakreipė galvą, pa

žvelgė į mane aukštyn, bet jo veidas nepakeitė spalvos. Taip
> pat jis ir iš savo padėties nepajudėjo. Jis matė mano akis.

Argi aš kitoks?.• V * ‘ •
Man pasidarė šlykštu. Turiu išeiti — galvojau. Pasiėmiau 

lanką ir vytelinę. Tšeidaniąs sutikau seniausią jūreivį. Jam pa- 
- sakiau: jeigu žmona paklaustų, praneškite, jog išėjau medžioti.

Jis linktelėjo ir nuėjo po burėmis. Ten jų buvo visa virtinė, t ■ _
Vanduo iki salos buvo seklus ir šiltas. Sala žalia ir tyki. Kur-•k ’ne-kur stovėjo suvytęs medis. Nuo jų puolė po mano kojomis 
sudžiūvę lapai, kaip uz neteisią priesaiką nukirsti liežuviai. Taip, 
mat, mūsų papročiais baudžiama. Ten buvo aštriais spygliais 
kaštanų kevalų, vieni jų buvo tušti, kituose gi, kaip brūnos akys, 

Į spindėjo branduoliai. Apolonija jų turi ir sūnus gavo iš jos.■ #
'i Nežinojau, kas man medžioti. Apolonija nemėgsta už-

! muštų gyvulėlių. Bet jau tokia būtenybė, juk tenka žudyti žvė
ris, kad gyventume patys. Nuėjau toli į salą. Virš mano galvos 
skraidė sparnuotos pelės bei kiti paukščiai. Kartą krūmais pra
bėgo gyvulėlis, lyg baimė sukaustė mane. Pro šalį pralėkė 
margaplunksnis paukštelis, kuris pasirodė, tarsi būtų Apolonijos. 
Gal būt jinai jį paleido, kad mane pasveikintų. Bet ne, juk ji 

U-— miega. ■-
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Neatvėso. Jokios gaivinančios srovelės. Neturėjau jėgų 
lankui įtempti, nei vylyčiai iš vylinės išimti. Rodės, tarsi kas 
užėmė kvėpavimą. Priėjau aikštelę, visai tykią aikštelę. Staiga 
mišką perskrodė riksmas. Lyg būtų koks gyvulys subliovęs, lyg 
skęstanti jūreiviai pagalbos šauktus. Medžių viršūnės, tarsi 
užuojautai, sušlamėjo. Ir vėl viskas nutilo, ramu.

Pradėjau bėgti, kad gelbėčiau, ar pradėčiau, bet nežino
jau, kur, nes atrodė, jog visa sala šaukė.

Ir kai aš viena kryptimi bėgau, priešingoj pusėj pasigirdo 
antras toks pat sušukimas. Toks garsus, dideliai nusiskundžiąs 
ir visai arti. Po to, gilus atsidusimas, kupinas skausmo. Su
pratau: viskas baigta. Ateisiu per vėlai. Išgąstis supančiojo 
mano kojas. Negalėjau paskubėti. Vos žingsniavau. Kelias 
buvo ilgas. Aplinkui kvepėjo rudeniu. Rodėsi, jog staiga turi 
atvėsti. Nužingsniavau. Priėjau lygumą, kuri atrodė viena to
kia pasaulyje esanti. Negalvojau apie grįžimą, nei apie tai, kad 
aš galiu paklysti. Pamiršau man gresiantį pavojų, taip pat ir 
laivą. Žinojau tik viena, kad turi skubėti ten, kur baigsis bet 
kokia -baimė, nuo vaikystės dienų įskiepyta, Žolė atrodė, tarsi 
ožkų bandos nuganyta. Tarpais matėsi uolos. Tolumoje pa
stebėjau ožkų. Iš kyšančių ragų galėjau pažinti ožius. Jie ne
ėdė, bet stovėjo nejudėdami, lyg juos būtų riksmas išgąsdinęs. 
Kai kurios net taip ramiai stovėjo, jog aš uolomis palaikiau. 
Taip pat supratau, kad ir kai kurias uolas ožkomis esant įta
riau. Pajutau stiprų vyno kvapą. Rodos, kad mėlynos vynuogių 
kekės būtų ką tik ištrėkštos, ir kvapnios sultys saulės atakaitoje 
garuotų.

Vėl pasigirdo riksmas, bet jau ne toks, kaip pirma? Pa
našus į daugybę ragų trinimąsį. Tarp to girgždėjimo girdėjosi 
žodžiai, aiškūs kalbos žodžiai. Jų aš nesupratau, bet vėliau, nu
vykęs į aną šalį, išmokau. Tik jutau, kad šios kalbos žodžiuose 
buvo daug sukaupta liūdesio, jie skambėjo, kaip daugelio rankų 
mušamos krūtinės, lyg plėšiami galvos plaukai. Atrodė, lyg 
kažkas iš po žemių skundėsi ir dejavo. Pagaliau mano gimtąja 
kalba pasigirdo: ,,Varge, varge, didysis Panas negyvas“.

Pagaliau nuskambėjo aidas, tarytum žemė būtų skilusi.
Nebeklausinėjau, kas mirė. Nuo skambančio šaukimo ap

svaigęs, dar žingsnį žengiau, ir — pamačiau negyvėlį.
Ir dabar man berašant dalykas nepaaiškėjo, kaip buvo ne

išsprendžiama mįslė, taip ir liko. Baisi ir graži. Rodos, ir 
dabar tas pats vaizdas stovi prieš mane, kaip aš prieš jį sto- 
vėjau. Žmona gi ten — paliktam laive.

Kas jį čia prieš mane paguldė, kad nieko kita nemačiau, 
kaip jį? Kas jį palaidojo, jei aš to nepadariau? Na, ir kodėl 
aš jo nepakasiau? Kodėl nesimeldžiau už jį tąja malda, kurią
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anuomet mokėjau? Kodėl ne? Gal būt, aš maniau, jeigu mel
siuos, tai į jį šauksiuos, kuris jau buvo miręs? Gal būt, aš ma
niau, kad jis pats pasilaidos, kuris jau buvo laidojimui pareng
tas? Gal dėl to, kad ant jo kojų mačiau vynuogių kekes ir ne
mačiau rankų, kurios jas būtų atnešusios, kaip jo paties rankas, 
jau mirusias ir lapais apklotas. Juk turėta laiko šen ir ten ap- 
sidangstyti. Viskas, ką tik buvo nuskinta, dar sultys sunkėsi iš 
kotelių galų.

Jis buvo špėtniai didelis, tiesiog milžinas. Iš pusiau pra
vertų blakstienų neapsakomai stipriai žiūrėjo į mane jo akys. 
Maniau, jog jis dar gyvas ir tik dedasi mirusiu. Bet pagaliau 
įsitikinau, jog nesu apgaudinėjamas. Iš po barzdos matėsi burna. 
Šalia jo gulėjo kevalas, iš kurio, matyt, neseniai gėrė. Kas jam 
padavė paskutinį kartą gerti? Kas tai buvo, kurio jis tam rei
kalui prašėsi? Ne, jis neprašė, jis įsakė, nes jis dievas. Dievas 
ir negyvas?

Kažkas sublizgėjo jo barzdoje. Maniau, kad papuošalas. 
Bet tai buvo tik žaliai spindintis vabalas. Mirusis jokių pa
puošalų neturėjo, taip pat ir jokių drabužių.

Vabalas palengva rapojo, tarytum jis jau seniai savo ke
lionę pradėjęs. Bet aš juk neseniai dar girdėjau paskutinį 
atsidūsimą ir mirusio ranka dar nebuvo atšalusi. Tą didelę 
ranką aš paliečiau savo mažute. Kodėl tų rankų nesudėjau ant 
krūtinės šalia viena kitos, kaip sudedama numirėlio rankos? Ar 
bijojaus? Ko? Juk tai buvo negyvėlis.

Gal būt ir geriau, kad vietoj rankų prie širdies ilsėjos vai
siai ir sultys. ~

Kodėl aš jo akių neuždariau-?- Ar nebuvo paklusnumo-ja—_ .. 
didžiuliam Veide, kuris mano pasiryžimo būtų paklausęs? Bet 
jame taip pat kaupėsi skausųias ir pyktis. Ar galėjau žinoti, 
ant ko? Kartą pagalvojau — ant manęs. Bet ar kada jis mane 
matė? >

Jis nebuvo nei senas nei jaunas. Gulėjo, kaip guburys gi
lioje dauboje. Stovėjau aš prie jos krašto ir žiūrėjau į jį.

Buvau vienas. Atsirado ožkutė, atsistojo antroje pusėje 
prieš mane ir lyg maldavo: nieko nedaryki. Gal ji to prašė dėl jo.

Kas jį nužudė? Nemačiau jokių žaizdų. Girdėjau rėkiantį 
ir nutilusį atradau. Per jo veidą rapojo mėlyna musė.

Dangus nesikeitė. Gyvuliai nesiartino, tebuvo tik ožka, 
vabalėlis ir mėlynoji musė.

Šie betgi nesirūpino nei manimi nei juo.' Jie buvo ten — 
ir tiek.

Vynuogių lapai draikėsi apie mane, gyvulėlius ir apie mi
rusį. Taip pat čia buvo“ uolos skeveldra, alyvų medžio šakutė ir
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viršuj matės dangaus skliauto kampelis. Saulės šešėlis pamažu 
augo, pridengė lavoną ir vynuogių kalną.

Pasidarė baisu. Nuėjau nuo jo.
Kas jį palaidojo? Dažnai taip kiaušiu. Ir kas jį vardu 

šaukė — Panas didysis, Panas?
Visą laiką žmonos neprisiminiau, dabar apie ją pamaniau.
Dairydamasis ėjau tolyn. Mačiau^ jį gulintį. Galvojau, 

kad jis kviečia mane atgal, bet niekas nešaukė.
Man atrodė, jog matau vabalą, musę. Per toli buvau nu

ėjęs, kad būčiau galėjęs iš tikrųjų juos matyti. Apsidairiau, 
aplinkui. Viskas taip pat.

Greit miškas viską paslėpė.
Pradžioje smarkiai ošė medžiai, betgi vėliau vėl užviešpa

tavo šventa ramybė. Pagalvojau, kad dabar neprivalau nieko 
bijoti. Taip pat negaliu niekam pikta daryti. Ir lanką sulaužiau.

Pro medžius pamačiau vandenį, laivą. Jau gerokai laiko 
praėję.

Grįžęs ėjau pro jūreivius. Maniau, kad jie manyje ką pa
stebės, gal būt, galva bus pražilusi, kaip esą kartais atsitinka 
žmonėms po siaubingų pergyvenimų. Bet nieko ypatinga nepa
stebėjo. Vieni žiūrėjo į mane, kiti ne, kaip kam pasitaikė. Jokio 
nustebimo jų veiduose nebuvo matyti. . Paklausiau: ar jūs nieko 
negirdėjote? Jie atsakė: Ne, nieko negirdėjome. Ir pridūrė: pa
kilo brizas. Važiuokime, labai ilgai šičia prabuvome. Važiuo
kite, — atsakiau. Ir įėjau į palapinę. Ten Apolonijos nebuvo, 
vėl išėjau. Galvojau: kaip giliai moteriškė miega, o aš mačiau 
negyvą dievą.

Sutikau berniuką, kuris pirmiau kankino vabalėlį. Jis nu
raudo, į mane pažvelgęs. . •

Nuėjau žemyn pas Apoloniją. Vylinėje barškėjo vylyčios. 
Dabar jos buvo nebereikalingos, nes nebeturiu lanko.

Atidariau duris. Tamsoka. Tuo tarpu laivas pradėjo ju
dėti. Pakėliau balsą miegančiai pažadinti.

Balsas užkimęs. Mano žmona prieblandos dengiama gu
lėjo ant grindų, kaip palaužta audros lelija. Nuo jos lūpų skrido 
nebylus skundas. Ji tokia graži. Rankos ištiestos, lyg norė
damos ko maldauti, ar sulaikyti. Gal būt, kas nors čia buvo ir 
pranyko, ko aš nemačiau. Kojos — kaip žuvies pelekai, kurie 
jūros bangų išplauti krante saulėje džiūsta. Pamaniau, kad 
visa tai, ką saloje mačiau, buvo mirties atvaizdas, mano žnionos 
mirties. Bet Apolonija nebuvo mirus.

Padėjau jos galvą ant kelių. Kažkas nubėgo vandens. At
nešė ir stipriai kvepiančių žolių. Buvo viskas padaryta jos są
monei pažadinti. Bet ji gulėjo tyli ir rami. Meldžiaus į vyrą, 
kurs daro stebuklus nebyliams ir įnirusiems, kad jis padėtų Apo-

s
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Jonijai. Mes dar nebuvome toj vietoj, kur jis gyveno. Sutemo. 
Jūreiviai uždegė lempą. Sužibėjo aliejuje knatai. Ir Apolonijos 
akyse gyvenimas atgijo.

Ji meldėsi. Išpyniau jos kasas, kad nespaustų smilkinių. 
Ji gulėjo, kaip ant samanų.

Laivas supėsi jūroje.
Sėdėjau prie jos neklausinėdamas. Ji tokia išvargus buvo, 

be žaizdų sužeista, be liepsnos apdeginta.
Atrodė, kad ji miegotų. Aš budėjau. Prie manęs atei

davo jūreiviai. Lempų šviesa sumažėjo. Vėl prisiminiau nu
gaišusį dievą.

Užsnūdau. Atrodė, jog esu saloje. Išgirdau balsą, Bet 
šis ėjo ne nuo salos, o iš mano žmonos lūpų. Balsas buvo skaus
mingas, saldus ir stiprus, kaip pilamas purpurinis vynas. Vėl 
pasijutau kajutėje. Girdėjau balsą, bet žodžių nesupratau. Pa
klausiau: ko nori, Apolonija? Ji ištiesė savo baltą ranką. Tokia 
buvo skaidri, kad lemputės švieselę peršvietė. Apolonija kal
bėjo: duok man, Dionyzijau, kvepalų, tų, su kuriais jį tepė, aš 
neturiu. Nesupratau, ko ji norėjo. Pagalvojau, gal ištroškusi, 
bet ji nepažvelgė į gėrimą, kurį prie lūpų artinau. Jos akys 
buvo į kažką kitą nukreiptos, ne į mane. Ji savo ranką vėl 
atitraukė, lyg aš neturėčiau jai ko paduoti. Ir tyliai, kaip vai
kutis, ją padėjo.

Po to jinai atsiduso taip giliai, kad aš net paklausiau: Kas 
tave slegia, Apolonija?, Ji atsakė — akmuo prie jo karsto. Ir 
tai, kad aš be jo esu.

Aš sėdėjau giliai sujaudintas ir išsigandęs. Ar nebuvau aš 
pas jų, kurią mylėjau tiek, kiek mano silpna žmogaus prigimtis 
leido? Ar nebuvau atėjęs papasakoti jai, ką mačiau, kad-ji,—to
kia išmintinga, mano akimis žiūrint, padėtų man dalyką išaiš
kinti. Bet kažkas kitas užvaldė jos širdį ir aš jai tapau toks 
tolimas.

Vis dėlto tai, ką mačiau, pamylėjau. Liūdesyje tas kil
minga atrodė, kaip prinokę geltoni vaisiai stiklinėje vazoje. Bet 
Apolonija nebuvo verta apie tai žinoti, nes ji galvojo apie kitą, 
kurio aš nepažinojau. Norėjau atkeršyti jai už jos kaltę. Ro
žinės spalvos vaškui jos širdyje, kuriame atsispaudė svetimas 
paveikslas, priešpriešais uždėjau savo tylėjimo antspaudą. Ir ta 
baisinga naktis atrodė dvigubai ilgesnė, kaip kitos. Apolonija 
gulėjo, kaip šaltinio dauba, kur iš pasislėpusių šachtų veržiasi 
srovė aukštyn, pamažu, bet nuolatos. Toji dauba prieš mano 
akis prasiveržė skausmingais žodžiais, ašaromis ir rankų grą- 
žimu. Į visa tai žiūrėjau tyliai ir liūdnai nesuprasdamas. —- ~~į. _

Ką tas visa reiškia, kas joje dėjosi. Ji rengėsi papasakoti, 
ką buvo pergyvenusi. Kaip putojantis vanduo, išsiveržė žodžiai.
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Nesupratau, kodėl ji kalbėjo. Ar todėl, kad ji turėjo kalbėti, ar 
todėl, kad aš tylėjau.

Ar tai nebuvo todėl, kad ji iš savo palapinės, kurią taip 
patogiai jai buvau įrengęs, atėjo kajutėn? Ji čia atėjo saulėje 
įkaitusi, kur buvo taip vėsu. Šičia mes miegame. Daug kartų 
labai patogiai savo kelionėje miegojome. Ji pakėlė ranką, kad 
atsegtų ant peties spilkutę. Norėjo, mat, nuimti drabužį, kuris 
iš nuovargio beprakaituojant buvo sudrėkęs. Tą sagutę jai bu
vau padovanojęs, kat mano lūpos pirmą kartą palietė jos dešinę 
ranką, kaip bitelė gražų žiedą. Tai buvo seniai, prieš tą laiką, 
kai aš ją paėmiau iš tėvų namų.

Toliau ji vėl pritrukusi jėgų. Pamačiusi kalną, aukštą iš
kilumą. Man niekada nepaaiškėjo, ar tas kalnas jos kamba
rėlyje išaugo, kaip didelis medis iš mažo grūdelio, ar ji iš kam
barėlio nukeliavo prie jo, kuris buvo kur nors kitoje3 pasaulio 
vietoje, — tą pačią valandą, kai aš po salą vaikštinėjau. Kalnas 
buvęs visai plikas. Bet pamažu, apaugęs žmonėmis, kaip visokių 
rūšių žolėmis. Dideliais -būriais traukė žmonės iš apačios į 
viršų. Jie nekalbėjo.

Buvo labai daug vyrų. Jie dėvėjo drabužius, ne tokius, 
kaip mūsų. Jų tarpe buvo keletas, kurie elgėsi, kaip pirkliai. 
Šie siūlyjo duonos ir gėrimų. Duonos maža kas tereikalavo, bet 
gėrimus mielai keitė į monetas, nes dangus buvo skaistus ir kal
nas karštas, kiekvieno liežuvis išdžiūvęs.

Taip jie kopė iki pačios viršūnės, bet joje nieko kita ne
buvo, kaip giedra ir karštis.

Žmonių vis daugėjo, vis tirštesni būriai plūdo, kaip pul
kai juodų musių, kurie gausiai susirenka prie dvokiančių dvė- 
selenų. Taip, tai buvo musės bjaurios ir ypatingos, visos nu
plėšytais sparnais. Toji minia burnojo biauriai, grąsinančiai.

Po tö~tarp~ jų kažkas pasirodė, kuriskopėTšvisų pusių 
apsuptas. Jis ėjo surištas ir nešė savo gėdos medį. Jis buvo 
nukankintas, kaip pagautas miško žvėrelis, pasmerktas mirti 
dėl to, kad ūkininko kviečių laukus ištrypė, išbadėjęs ir nesu
prasdamas. Tas būry^ užlipo. Liko žmonės, kurie burnojo ir 
gėrimų geidė.

Tame žmonių miške prasiskyrė kita aikštelė. Buvo neša
mos antros kartuvės ir tas, kuris jų užsitarnavo. Jis karčiai ir 
klastingai juokėsi.

Taip pat Apolonija girdėjo retą ūžimą, kur šiurpulingai iš 
toli sklido, lyg balto gyvulio per akmeninę dirvą traukiamas plū
gas, dešimtį kartų sunkesnis už jį patį.

Žmonės, kurie dabar ėjo pro šalį, užsidengė akis. Ten 
buvo ir moterų. Jų veidai taip pat buvo uždengti.

Triukšmas artėjo ir aiškėjo, ir vis baisesnis darėsi įkai
tusiame kelyje, kuris nebuvo paprastas kelias, bet pakilusio
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kalno gūbrys. Pasigirdo botagų smūgiai, lyg kas luptų tą sun
kų plūgą traukiantį gyvulėlį.

Kai kurių žmonių veidai suvirpo, lyg jų-kaktas būtų pa
siekę tolimieji botagų smūgiai.

Pasirodė trečias būrys, kuriame buvo stumdomas vargšas 
žmogus. Kai Apolonija jį pamatė, ji puolė ant kelių, nes jis pats _ 
nešė savo gėdos medį. Šis medis buvo tris kartus didesnis, kaipv 
pirmieji du. Nešėjas po juo ėjo susilenkęs, pusiau palaužtas. 
Gi tieji, kurie su juo ėjo, plakė jį botagais. Jų smūgius Apo
lonija girdėjo. Kokia tat didelė turėjo būt gėda, jeigu taip ilgai 
kankino.

Praėjo. Jis nepažiūrėjo. Kaip jis išrodė? Apolonija ėjo 
šalia. Būrys sustojo, nes nelaimingasis parpuolė. Ir negalėjo 
atsikelti, nes akys ir lūpos buvo pilnos dulkių, kurios susimaišė 
su srūvančiu krauju. Ant galvos buvo spygliuotas vainikas. 
Giliai įsmigęs odon, iš kurios bėgo kraujas ir Užtvindė akis.

Daug-kartų Apolonija apie “šitą Vainiką kalbėjo; —
Jie leido jam pagulėti, nes patys nuo mušimo ir varymo 

buvo pavargę. Priėjo viena moteriškė ir plona skepetaite nu
šluostė jo veidą. Reikėjo turėti daug gailestingumo nelaimei to, 
kuris turėjo būti tiek daug bloga padaręs.

Jis pakilo ir visi toliau žygiavo. Kur jo kojos palietė gra
nitą, likosi mažos duobutės. Jos buvo raudonos. Kurie paskui 
jį sekė, ėjo prorečiai, nes vengė paliesti jo likusių pėdų. Po to 
visi žmonės sustojo. Buvo pati kalno viršūnė’

Pagalvojau apie Apoloniją, kaip kartą mačiau ją prieš 
mane kalne mėlynam dangaus fone stovinčią, it baltą balan
dėlį, pasirengusį nuskristi. Dėl to kalno vaizdas man nepatiko. 

—--—Šitą jai—pasakiau.—Ji pasakojo, kaip kiti .du__nusikaltėliai prie 
savo medžių buvo virvėmis pakabinti, kaip paukšteliai žaban
gose, kuriose po kai kurio lai^o turi nusikankinti. Tarp jų buvo 
iškasta didelė duobė trečiajam kryžiui įkasti, it didžiuliam me
džiui su daugybe lapų ir nesuskaitoma daugybe vaisių.

Suskambėjo kastuvai.
Stovinčiam vargšui nuėmė medį, kuris buvo įsiveržęs į 

pečius. Nurengė drabužius. Tai pasakiusi žmona nutilo. Ro
dos, kartus skausmas būtų jos lūpas surakinęs ir norėtų pra
virkti,— kodėl ji tokią didelę gėdą turėjo matyti.

Suėmę jie prie medžio ištiesė ir kadangi nebeturėjo ar 
nebenorėjo turėti virvių, tai paėmė vinis. Jomis kalė per ran
kas ir kojas, .lyg kūno visai nebūtų. Taip prikalė prie medžio. 
Tada jį iškėlė.

Taip buvo pakabintas žmogus tarp dangaus ir žemės ir 
niekas neatsirado, kas jį nuimtų.

Dėl jo drabužių jie mėtė kaulelius.
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Aš pasakiau: tu sapnavai, Apolonija. Kaulelių mėtymas 
tau sapne pasirodė dėl to, kad jūreiviai laive su jais žaidė.

Nudžiugau. Bet ji kietai atsakė: ne.
Ir ką gi visa tai galėtų reikšti, ką ji matė?
Iš kur ji tai girdėjo beverkdama?
Kas jai sudarė tokį vaizdą? Gal voro krebenimasis ka

jutės sienoje, gal dervos lašėjimas nuo medžių, o gal vėjo kau
kimas?

Ir niekad ji to nepamiršo.
Jis kabojo, kaip niekas prieš jį dar nekabojo.
Prie kryžiaus stovėjo moteriškė ir jaunas vyras prie jos. 

Moteriškė galėjo iš skausmo sukniubti, bet ji nesukniubo iš 
meilės.

Pasidarė karšta ir vis karščiau. Nuol didžiojo medžio 
puolė šešėliai. Kiti du jokio šešėlio nedavė. Tokia didelė buvo 

, kaitros liepsna. \_Mano žmonai jos iliuzijoj išdžiūvo lūpos.-
Didysis piktadarys pasakė: trokštu.
Jie tada paėmė kažkokį daiktą, panašų į kempinę, pa

mirkė dubenyje, kuriame buvo kartus skystimas ir tą kempinę 
pakėlė ant ragotinės prie trokštančio burnos.

Kai ragotinė buvo nuleista, kempinę nuėmė ir ragotinę 
nušluostė, kad geležis nesurūdytų.

Piktadarys betgi apleistas aukštyn žiūrėdamas pasakė: vis
kas išsipildė. Nuleido galvą, akys užsimerkė ir jo kūnas, paka
bintas ant medžio, suglebo. Jis, mirė. Pasibaisėtina mirtimi mirė.

Apolonija pastyrusiomis akimis žiūrėjo į mane ir tarė: tai 
buvo trečią valandą po pietų. - .

Taip pat buvo trečia valanda, kai aš mirusį dievą mačiau.
Koks skirtingas buvo šis mirusis nuo mano žmonos sap

nuoto piktadario, apie kurį papasakojo, paplūdusi graudžiose 
ašarose.

Aš labai norėjau, kad ji būtų stovėjusi prie mano šono tarp 
vynuogių ir gyvulių prieš didįjį Pano lavoną, negu kad matė 
teismą trijų piktadarių, kurių vienas buvo pats didžiausias. Ji 
kartą pasakė: tikrai šis nebuvo piktadarys, bet nekalto nieks ne
nuteisia.

Daugiau nebesikalbėjome. Ji galvojo apie savo mirusį, aš 
apie savąjį.

Galvojau ir vieną su kitu palyginau. Nežinojau, kas buvo 
tas nukankintasis žmogus, apie kurį Apolonija sapnavo. Gal 
būt, nevertas jos gražiosios kaktos, kurios mintyse apsigyveno 
iki šiol man vienam tepriklaususioms.

Vienok prie šio sapno ji buvo daugiau prisirišusi, kaip prie 
riaūsų bendro gyvenimo. Tas mane kankino, bet ji taip nusi-
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statė ir nebuvo galima pakeisti. Likau vienišas ir mačiau jos 
užkietėjimą. Prašiau: ateik.

Ji neatėjo prie manęs.
Ir niekam apie savo reginį saloje nepapasakojau. Niekas 

manęs ir nepaklausė.
Taip mes plaukėme toliau.
Iki uosto dar keletą kartų prie Apolonijos sėdėjau. Taip 

arti sėdėjau, jog mano apsiaustas lietė jos drabužį ir gražus
raudonumas maišėsi su dar gražesniu mėlynumu, bet mūsų min
tys nesusijo.

Kaip delfino nugara tolumoje matėsi krantai, kurie iš van
dens kilo ir didėjo. Jie buvo spalvoti. Matėsi uosto namai ir 
bokštai ir visa tai saulės šviesoje spindėjo.

Mūsų kojos pasiekė žemę.
Paprašėme arklių ir juos gavome. Keliavome į krašto gi

lumą. Pamatėme stebukladario miestą, stovėjusį ant kalno ir 
kalnais apsuptą. Iš jų ypatingai skyrėsi vienas. Žvilgterėjau į 
Apoloniją, ar ji džiaugėsi, nes mes atkeliavome ten, kur ji no
rėjo. Bet jos galva buvo nulenkta ir šydas- plevėsavo, kaip de- 

; besėlis. Nemačiau, koks buvo veidas. Pirmas jojau pro var-
I tus. Kai sargui pasisakiau, kas esąs, jis atsakė: eiki į miestą

su savo dukterimi. Aš buvau jaunas vyras, bet ji sėdėjo ant 
savo gyvulio apsiaustu susisupus, savy paskendus, švelnutė ir 
smulki, kad atrodė, kaip nedaugelio metų mergytė. Tai mane 
išgąsdino ir sukėlė susirūpinimą. Galvojau, kad esu dar per 

 ——šiurkštus jai. Turiu daugiau parodyti Apolonijai meilės, kol 
L------------------- mes savo kelionės tikslą pasieksime. Apie tai nepagalvojau, kad
i . ji dėl to tokia pasidarė, jog aš jaf tolimas esu. —- ......

Klausinėjau, kur gyvena stebukladarys. Paklaustasis žiū
rėjo į mane, lyg ką kvaila būčiau paklausęs. Pamaniau, jog tai 

, dėl mano kalbos akcento. Po to jis pasakė: eikite ten, ten že
myn, rasite jo gimines.

Nuėjome tenai. Buvo daug gatvių ir pagaliau viena siau- 
; ra gatvelė. Jąja gyvuliai nebegalėjo eiti. Palikome arklius.
[ Priėjome nurodytą namą. Radome ten kelis vyrus ir labai
i gražią moteriškę. Kai mano žmona ją pamatė, tokią tyrą ir
j meilią, atsirėmė į mano petį, kaip audros palaužtas beržas. Na-
| mas buvo kupinas gilios ramybės.

Aš nusilenkiau vyrams ir moteriškei, kuri buvo senėlesnė 
už Apoloniją. Ir paklausiau, kur yra tas, kurio mes ieškome. 
Moteriškė permetė mus malonaus skausmo žvilgiu, kaip jaunoji 
netekus jaunojo. Ji pasakė: Jis nukryžiuotas mirė ir trečią 

' dieną kėlėsi iš mirusiųjų. <
Vyrai pridūrė: jinai jo motina. Mano žmona nuslinko jai 

; po kojų, v Daug ką supratau.

t
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Roželė
Prietema. Kaip žavingai skamba šis žodis. Prietemoj at

bunda vaiduokliai. Negalimi daiktai rodosi galimais. Laimė 
atrodo begalinė, taip pat nelaimės Šešėliai išauga į milžinus. Sva
jonės ir idealai išsipuošia gražiausiais rūbais. Sapnas pinasi 
margomis gijomis. Prietemoje ir laimė ir skausmas vos telpa 
širdyje.

Prieblandos valandomis visi malonūs ir nemalonūs prisimi
nimai atplaukia iš tolimų pergyventų valandų, prisikelia iš savo 
grabų ir mūsų sieloje pagimdo sielvartą.

Kylanti tamsa visa tą apglobia ir paslepia savo viešpatijon 
nuo svetimų akių.

Tai buvo prietemoj. Kaip ir visados, sėdėjau pas savo 
draugą, žinomą muziką.

Jo kambarys visai menkai mebliuotas, tik prie lango stovi 
minkštas fotelis. Kai ateinu, čia visada sėdžiu. Pro langą matosi 
žavinti sodo panorama. Šiame sode yra daug aukštų medžių ir 
nė vieno žmogaus.

Draugas smuikuoja. Geriausiai jam sekasi prietemoje. Jis 
vaikšto iš vieno kambario galo į kitą ir valandėlei atsiremia į 
sieną.

Šiandien, mano prašomas, griežė ,,Legendą“ ir dar porų 
variantų iš vaikų dainų. Po to suskambo, sudejavo jo gyvenimo 
pasaka, ir man 43e-^OyJieJkrašta_patiko-.--- Jau ilgokai jos bu
vau laukęs. Dažnai klausydamasis geros muzikos, išmoksti, pir- 

6 ma -— pastebėti, paskum — jausti ir pagaliau — suprasti. Jaus
mas visada lieka pagrindu. Taip ir šiandien daugiau klausiaus 
širdimi, kaip protu.

Pradžioje suprasti nebuvo sunku. Malonus pasakojimas 
apie gėlių kvepėjimą, paukščių čiulbėjimą, šaltinio čiurlenimą,

Žmona apsikrikštyjo. Taip pat ir aš, nes aš esu ten, kur 
Apolonija. Kryžiaus gėda tapo mūsų garbe. Berniukas Pilypas, 
pagonės pradėtas, gimė iš krikšįčionės moters ir auklėjamas tėvų, 
kurie priklauso Viešpačiui. Dėkojame už meilę, kurią jis mums 
parodė.

Taip, mano žmona šventame moteriškės veide rado atsa
kymą savo vizijai.

Bet kas atsakys į mano klausimą?!
Vertė Antonija Žagrakalienė. -
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miško ošimą... — pavasaris gegužės mėnuo. Po to paukščių gie
dojimas perėjo į žmogaus dainą, nes tokio balso neturi nė vienas 
paukštelis, net lakštingalėlė. Taip skųstis, dejuoti ir meilės gies
mę pinti gali tik tyras, it kūdikėlio siela, balselis.

Staiga nutrūko malonus balsas — gilus tonas sutrukdo švel
nią harmoniją.

Kaip čia suprasti? Be nebus šitokia idėja: gegužės mėnuo, 
meilės sapnas, persiskyrimas — sena pasaka. Bet šis motyvas 
daugelio muzikų jau nuvalkiotas, čia tūrėtų būti kas nors kita.

Gilus tonas vėl girdėjosi, bet jis skambėjo nei dejuojančiai, 
nei džiūgaujančiai, kaip turėtų skambėti, kad atvaizduotų sugrįž
tančios arba pabaigtos meilės dainą. Šiame tone girdėjosi tylus 
kentėjimas, bailus klausimas, atkaklus priešinimasis, viltys ir 
abejonės. Kartas nuo karto meliodija skrido į aistringos meilės 
pasažą. Veltui, ji grįžo atgal. Ir tada pasirodė priežastis. Ra
miu, o ne spiegiančiu, tonu užsibaigė, ko aš nebuvau tikėjęsis. 
Tai nebuvo atsisveikinimas, skausmingas, ramus, nelaimingas, 
bet be jokio triukšmo.

Draugas stovėjo į sieną atsirėmęs. Nežiūrint tamsos, man 
pasirodė, jog matau, kaip pamažu jis virpa. Supratau, kad prieš 
akimirką išklausiau muzikalinę išpažintį.

Po pauzos — vėl smuikas suvirko, bet šįkart jau Bethoveno 
adagio. Supratau draugą, jis norėjo išsiblaškyti.

Man girdėti tonai neišėjo iš galvos. Mąsčiau, mąsčiau ir 
nepriėjau jokios išvados. Bet patikėjau savo nujautimu.

Ant lango stovėjo popierio gabaliukas ir pieštukas. Nors bu
vo tamsu, bet ėmiaus rašyt — porą posmelių — iš pačios širdies.

Sah auf meinem Wegen
Eine Rose stehn,
Lachte mir entgegen
Jung und morgenschön.

- Dürft’ nicht lange sehen 
Schmelz und Purpurrot, 
Musste weitergehen.
Röslein, schütz’ dich Gott.

(Ant savo kelio pamačiau stovinčią roželę. Jaunutė ir graži 
šypsojos ji man.

Bet grožybe ir purpuro raudonumu negalėjau ilgai gėrėtis, 
turėjau toliau keliauti. O, rožele, tesaugo tave Dievas.)

Adagio užsibaigė. Draugas porą kartų perėjo per kambarį 
ir užžiebė lempą. Skubiai norėjau savo rašinėlį paslėpti, bet jis 
pastebėjo.

- «I
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— Tu rašei?
—- Porą posmelių netaisyklingu rimu. Neverta skaityti.
Jis tyrinėjančiai pažvelgė į mane.

" — Parodyk.
— Kaip sakiau — netaisyklingas rimas neverta.
— Prašau, nebūk vaikas ir užsispyrėlis, — nervingai pasa

kė ir ištraukė popierėlį iš rankų.
Jam skaitant, išblyškęs veidas paraudo. Valandėlę nuleidęs 

galvą sėdėjo, po to didelėmis, pilnomis skausmo akimis pažvelgė 
į mane.

— Tu supratai?
Ir galva nurodė smuiką. -
— Supratau? — Ne. Tik jos įtakoje man gimė šis jausmas.
Jis dar kartą perskaitė.
Pataikyta. Visai gerai pataikyta. Iš tikrųjų gal tu ir ne

sąmoningai parašei. Bet nujautimas tavęs neapgavo. Visai taip 
parašyta, kaip įvyko. Žodžiuose: neprivalai ilgai žiūrėti ir turi 
toliau keliauti, būtent — turi.

— Bet šitos užbaigos „turi“ vis dėlto aš nepajėgiu suprasti.
— Rasi nori, kad paaiškinčiau?
— Ne, Tu žinai, kad ir eilėraštuką ne tau skyriau.
Jis nustebo, kad ne jį tas lietė. Palenkė galvą ir atsisėdo 

prie manęs.
— Palik man šį eilėraštį, nežiūrint jo netaisyklingo rimo ir 

paprastumo. Jis man patinka.
Noriu jam meliodiją sukomponuoti.
Valandėlę tylėdami sėdėjome šalia viens antro. Vėliau jis 

pradėjo -jaudindamasis pasakoti?---------- -- _
Prisiminimai mane slegia, noriu tau išsipasakoti. —
Pradėkime nuo tavo roželės. Randa kas nors ją prie kelio 

ką tik pražydusią, tyrutę — ji lenkia galvutę ir sako: „Paimk 
mane, paimk mane“. Kuris jos nenuraškytų, argi nebūtų pasku
tinis kvailys? Juk tai kasdieniška moralė.

Ir aš taip pat buvau radęs roželę, jaunutę, gražią, meilią, ak, 
ką tau pasakoju — jos negalima žodžiais apibūdinti. Ir ji man 
nesakė: „Sužeisiu tave“, bet maloniai rausdama ir akeles žemyn 
nuleidusi, sušnibždėjo: „Taip“, — kada jos siekiau. Bet aš, ta
da, kada geidžiau jos daugiausia, apsigrįžau ir tolyn nukelia
vau, — palikdamas ją, kaip ir tu eilėrašty apie ją užbaigei. Pri
valėjau toliau nukeliauti. Tas viskas štai kaip įvyko:

Buvau jaunas vaikėzas, karštas, energingas, lengvabūdis, 
nepastovus, kaip paprastai jauni vaikėzai kad būna. Prie visa to 
buvau turtingas, turėjau to, ko jaunas, talentingas muzikas, me
nininkas daugiausia reikalingas — pinigų. Be to, galėjau elgtis, 
kaip tinkamas. Ilgai buvojau Italijoj. Ištisus metus stebėjimą-
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sis mane laikė prikaustęs prie tos džiaugsmų šalies. Čia išmokau 
lėbauti. Leidau sau viską, ko tik įsigeisdavau. Taip praėjo 
treji metai— pradėjau ilgėtis tėviškės.

Man atrodė, kad skausta akys nuo auksinio pietų dangaus. 
Taip pat ir muzika nustojo rišusi mano širdį, nes ją gražios 
moterys užnuodijo. Buvau ligonis ir norėjau grįžti namo.

Kada kvėpavau Alpių oru, jaučiaus visišku ligoniu ir tik 
gimtinė galėjo mane pagydyti. Namo? Ar visas pasaulis nebuvo 
mano namai? Ilgėjaus vienumos, nuošalaus kampelio, — nes 
draugai iki kaklo buvę įgrisę.

Prisiminiau vienintelę giminaitę, kurią dar turėjau, — mo
tinos seserį. Ji Austrijoj turėjo dvarelį. Nukeliavau pas ją. 
Buvau nuoširdžiai priimtas.

Mano teta valdė idilišką gražų kalnų kaimą. Ilgai ilgai prisi
minsiu tą fantastišką rokoko pilaitę, melancholišką prie upelio lent
pjūvę, mėlyną, gluosniais apaugusį prūdą, kurį žmonės ežerėliu 
vadino, skroblų miškelį, malonią bažnytėlę, ant kalniuko sto
vinčią, ir mokyklą su jos žydinčiu darželiu — taip — mokyklą. 
Saldi ramybė apėmė mane. Mano persisotinus siela rado išsi
gelbėjimo prieglaudą. Buvau laimingas tyliame kampely. Kai 
mano teta paklausė, ar neperankštas keliauninkui paukšteliui 
toks siaurutis lizdelis, juokdamasis pabučiavau jai ranką.

( Sekmadienį nuėjau su teta į bažnyčią. Pirmą kartą bu
vau vakare bažnyčioje. Buvo gegužinės pamaldos. Žmonės gie
dojo paprastą giesmę, vargonams pritariant. Prie altoriaus de
gė keletas žvakių, blankiai nušviesdamos paveikslus. Susijaudi
nau. Toji mistiška prietema, toji gili ramybė, tos paprastos 
maldos dievobaimingų kalnų gyventojų padarė man gilų įspūdį. 
Sieloje gimė ilgesys būti tokiu maldingu, tyru, kaip šieji, kurie 
nutolę nuo nuodėmingų, skausmų ir nuo nuodėmingo džiaugs
mo. Pabaigoj žmonės giedojo Marijos giesmę, persunktą liūde
sio, dangaus ilgesio, — tikrą Dangaus motinos giesmę.

Giesmė prasidėjo ilgu solo, kurį išpildė malonus mergaitės 
balselis; giedojo pamaldžiai, kaip Dievo namams pritinka. Mano 
teta, kuri šalia manęs lonkelėj sėdėjo, pastebėjusi, kad aš, pa
sinaudojęs tamsos priedanga, spoksau į vargonus, tarė:

—- Mira, vargonininko duktė, -— ir toliau kalbėjo rožančių.
Italijoj buvau girdėjęs žymių bažnyčios muzikų, bet nie

kad taip nebuvau sužavėtas, kaip išgirdęs Šv. Marijos giesmę iš 
vargoninko dukters lūpų.

Naktis be miego praėjo.
Kitos dienos pavakary išsirengiau pas vargoninką. Tetai, 

kad ji apie mane blogai nemanytų, pasakiau, kad noriu išban
dyti vargonus.
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Vargonininkas linksmas žmogus, vos pradedąs senti, jo 
žmona dar tvirta moteriškė. Miros namie nesimatė.

Pasakiau, ko norįs, —- vargoninkas mielai sutiko... Beei
nant bažnyčion jis ir sako:

— Ant viškų, tur būt, Mira, ji kasdie valandą kitą groja.
— Ar panelė vargonais groja?
— Kokia ten panelė, vaikutis dar, bet gera ir maloni. Ji 

kartais mane pavaduoja, ypačiai žiemos metu, kada Šalta.
Dar kai ką norėjau »apie Mirą pasakyti, bet įėjom bažny

čion. Švelni preliudija sklido nuo vargonų. Smarkiau ėmė plak
ti mano Širdis, kai lipome siaurais laipteliais aukštyn.

‘ Tarsi šventosios Cecilijos paveikslas. Grakštus profilis, 
smulkus stuomuo* Sunkūs, šviesūs plaukai dengė pečius, mėly
nos, kupinos ilgesio akys sekė gaidas. Širdį užliejo meilės ir 
maldingumo banga.

Ji laukia mūsų, kaip vyšnia nuraudus... Pašoko nuo suole
lio ir gėdlyvai linktelėjo. Vargonininkas sušnibždėjo porą žo
džių. Man tarsi kas gerklę užrišo. Paprašė mane atsisėsti prie 
vargonų.

Nebemenu, ką pradžioje grojau, tur būt ką nors audringa. 
Paskum nurimau ir sugrojau kažką iŠ senovinių kūrinėlių. Kai 
baigiau, pasakiau, kad šiai dienai užteks, ir mes galime eiti.

Iš bažnytėlės išėjus, prisistačiau Mirai, kaip didelei damai. 
Ji sumišo ir dar žavingiau atrodė. Vargonininkas pasakė vieną 
kitą komplimentą dėl mano grojimo. Nusijuokiau ir papasako
jau, kokį didelį įspūdį man padarė vakar vakarą giedota Mari
jos giesmė ir paklausiau, kas išpildė solo. Mira atsakė:

— Prašau, ponas, nesijuokti. Giedojau, kaip mokėjau.
Pradėjome plepėti. Ji išdrįso. Valandėlę dar pasėdė

jome darželyje.
Atsisveikinau.
Lyg sapnuodamas žingsniavau kaimelio gatve. Nesupra

tau, kas man darėsi. Viena tik buvo aišku, kad turiu ne į pilį 
grįžti, bet susirasti kokią ramią vietelę viskam persvarstyti. Kiek 
paėjėjęs mišku, priėjau lentpjūvę. Monotoniškai šniokštė van
duo ir zirzė piūklai. Tas raminančiai mane veikė. Atsisėdau 
po medžiu ir užmerkiau akis.

Prisiminiau draugus, savo mandragalvius draugus. Ką 
jie dabar pasakytų? Kaip pajuokiamai jie dabar nusikvatotų, 
kad jų draugas toks sentimentalus ir romantiškas pasidarė. Ma
no Dieve, bet jūs nežinote, koks liguistas ir ištižęs buvau su ju
mis ir koks sveikas ir-energingas čionai. Kaip tas, visą naktį f 
pralėbavęs, išeitų pavasariu kvepinti rytmetį oran ir vieversė
liui trililiuojant melstųsi.

• k
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Iš pradžios visai negalvojau, — negalėjau galvoti. Po to, 
mano mintys nukrypo prie Miros. Rodos, jog aš pamilau ją, ją 
vaikutį, kuri savo tyra širdimi, kaip šventoji atėjo. Ir pats išsi
gandau tos minties. Ar galiu aš ją mylėti tokią nekaltutę savo 
suteršta, sulaužyta širdimi? Ar tai nebus akiplėšiškumas? Taip 
pynėsi klausimas po klausimo.

Mane apėmė jaunuoliškas džiaugsmas, šios didelės laimės 
negaliu atstumti, ne — nežiūrint kokią kainą reikėtų už ją už
mokėti.

Paukšteliai krūmuose malonias daineles suokė — meilės 
dainas. Norėjau jų klausytis. Bet nebegalėjau ilgiau kęsti mo
notoniško vandens šniokštimo ir piūklų zirzimo. Pakilęs, parė
jau namo. Vėl ją pamačiau. Augant meilei, tilo protas. Ra
minau save išsvajotais vaizdais.

Nejau tas laivelis, kurį ilgai blaškė audros, palankiam vėjui 
prie žalios salos prinešus, turi atsisakyti nuo išsigelbėjimo dėl 
to, kad jo kelionė buvo nelaiminga? Ar ramiam uoste nepamirš 
jis audros, ar ramybėje ramumo neras?

Ir ko prisigalvoja žmogaus širdis, kai įsimyli ir geidimų 
pilna.

Mira į mane1 žiūrėjo, kaip į labai turtingą poną, o pati jau
tėsi, kaip kokia vargšelė. Todėl sunku buvo tikėtis jos pritari
mo. Bet man padėjo muzika.

Vargonininkas turėjo gerą seną smuiką. Dažnai juo smui
kuodavau, kai su Mira susėsdavom sodely po medžiais. Tuo
kart kur kas geriau smuikavau, kaip dabar, daug blogesnė tech
nika, bet širdies širdies, kiek įdeda vau!...

Ji klausydavos muzikos,, tarsi jos garsai skristų iš tolimo
I *

stebuklingo pasaulio,- kuris- jai nepasiekiamas.— Atlošdavo- savo 
blondinę galvutę, ir jos mėlynos akys žvelgdavo tolumon, lyg 
norėdamos tą kažką svetima įžvelgti, kuris vis labiau ir labiau 
prie jos artinosi.

Pagaliau ji sužinojo. Vieną svajingą, malonų, šiltą gegu
žės vakarą skambėjo varpai — maldai. Mes buvome vieni du 
sode. Smuikavau taip, kaip niekad. Ilgesys ir meilė gimdė 
garsus, kurie tylutėliai supė ir skverbėsi jos sielon maldaudami 
ir atsakymo ieškodami. Smuikas išpuolė iš rankų. Pažvelgiau 
į ją — verkė.

Paėmiau ant rankų, -— nesipriešino, ir mūsų lūpos susi
tiko tyrame pabučiavime.

Aplinkui vakaro tyloje ilsėjosi pasaulis. Auksiniai debe
sėliai plaukė dangumi ir varpų garsai lydėjo mūsų sapną.

Ten buvo dar kitas mokytojas, kuris man labai nepatiko. 
Augalotas, jo veidas liesas ir pageltęs, akys pilkos ir šaltos, jų 
viršujė juodavo tankiai suaugę antakiai. Mes dažnai susitikda-
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vom. Visada jis mane kokiu aštriu žodžiu įgeldavo. Įtariau, kad 
jis pavyduliauja. Mira jį laikė išmintingu ir geros širdies žmo- 

—gumi, nežiūrint jo neperpuikiausios išvaizdos.
Vieną sekmadienį griežiau vargonais. Po pamaldų sėdė-, 

jau mokyklos kieme. Vargonininkas, kaip visada, gyrė mano 
muziką. Giuntnerio — täip vadinosi tas mokytojas — veide pa
sirodė ironija. Pažvelgiau į jį.

— Nepalaikykite už bloga, — tarė jis, — bet tamstos var
gonų muzika man nepatiko. Ji turėjo maldos jausmą reikšti, 
bet pas jus to nebuvo. Veržimasis į ramumą ir aiškumą, bet 
rodos lyg sakytų, kad niekad tos ramybės nepasiekiama. Daug 
aistringumo pamaldumui netiko, nors maldingumas ir viršijo, 
bet vis dėlto nepridengė. Koncerte tas būtų labai gražu, bet baž
nyčioje...

Suėmė piktumas.
— Nevisai blogai, — pasakė jis išeidamas kiek nuošir

džiau.
Buvau susierzinęs ir kai vakare atsiguliau, negalėjau už

migti, negalėjau pamiršti mokytojo žodžių. Visą naktį varčiaus. 
Galvoje kilo klausimas, o gal ir jo tiesa? Gal jo tiesa?

Dar kartą susitikome. Buvo vasarą. Nusileidau žemyn 
ties lentpjūve. Atsisėdau po medžiu ir svajojau. Ir jis iš kažkur • V • _Į įsindo.

— Kaip gerai, kad jus sutikau, — tarė, — noriu pasikal
bėti.

— Apie ką? - .
Atsisėdo šalia manęs.
Tailiečia Mirą^—rainiai tęsė jis. — Tamsta’ taries įstmy- 

Įėjęs ir esąs jos mylimas.
— Pone, o tamstai, kas rūpi? — pertraukiau.

" — Truputėlį kantrybės, po to galėsi kalbėt, ką tik norėsi. 
Taip, tikra tiesa mano pasakyta. Ir vargonininkas tikras kvai
lys, daugiau nieko.

— Tamsta neturi gėdos. Kas tamstą liečia?
— Prašau nesijaudinti ir išklausyti dėl Miros gerovės. 

Tamsta tame matai daug grožio ir idealizmo. Aš taip pat manau 
dėl to, kad tamstai mergaitė patinka. Kam ji nepatiktų, bet po
ne, kuo tas pagaliau baigsis — jos nelaime, didele mergaitės ne
laime? Ar ne tiesa?

— Klysti, — sušukau aš. — Jeigu tamsta įsimaišei, tai 
klausyki: taip, aš Mirą myliu ir tikiu, kad netrukus ji bus mano 
žmona.

— Na, žinoma, tas savaime suprantama, bet paklausyki, 
pone, jos nelaimė nuo to nė kiek nesumažės.
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— Nelaimė, -—sausai nusijuokiau,nelaimė tamstai, nes 
visos viltys bus sugriautos.

Jis laikėsi ramiai, tik liūdnai purtė galvą.
-— Ką tamsta kalbi, aš taip pat Mirai netinku, kaip ir tam

sta. Ji trapi, ypatinga gėlelė. Tiek vienas, tiek antras jai mirti 
nešame. Pas tamstą ji sudegs, pas mane —- sušals.

— Nesąmones kalbi.
_— Jokių nesąmonių. Ar tamsta nori pasilikti pas mus 

slėnyje? Tamsta negalėsi, tamstos per daug neramus kraujas. 
Vėl turėsi išvykti. Nejau tada panorėsi kartu paimti Mirą? To ne
bus. Ar tamsta nejauti, kad Miros švėlnučiui charakteriui tamstos 
pasaulio aplinkuma bus per žiauri? Ar ji ras ten sau nors vieną 
artimą širdį?

— Tamsta perdedi. Na, pagaliau, kad ir taip būtų. — tai 
vis dėlto ji mane turės, — ramiai baigiau. 

— Tamstą, taip, — tęsiamai atsakė. — Reikia visa pasa
kyti. Tamsta per daug karšto temperamento. Kurį laiką dide
liai mylėsi Mirą. Bet tamstai jos neužteks. Liksi neištikimas, 
ir nežiūrint to, kad ji bus tamstos žmona, turės mirti.

Nervingai pašokau, Man atrodė, kad noriu jį nužudyti. O 
jis ramus, nejudėdamas, tik liūdnu veidu, sėdėjo prieš mane. 
Tas mane labiau erzino.

Nuo šios dienos mano meilę užstojo tamsus debesėlis. 
Karštas prakaitas išmušė mane, kada Mira prisiminė mano pra
eitį. Kaip ji ją įsivaizdavo tas nekaltas, tyras vaikutis, žinoma, 
kaip' ir savąją, ramią, malonią. Ji visada mane matavo savo 
mastu, o as?
—Pilyje atsilankei svečių. -Jų—tarpe- būva ir -damų,—Viena— 
ypatingai buvo graži ir įdomi, Ji vadinosi Hildegarda. Daug 
šnekėjo, tokia grakštutė, žavi, kupina nuoširdžios koketerijos. 
Mano meilę Mirai, apie kurią ji sužinojo, palaikė ,,gražia“. Ne
kenčiu bobų. Taip, ji buvo žavi, turinti tūkstantį kerėjimo 
būdų sirena, o aš toks karštakraujis. Tai buvo viena iš ano pa
saulio — mano pasaulio, senoji dvasia, kuri buvo nutilus šiame 
slėnyje,— atbudo. Ir vieną vakarą, kada daug šampano išgėriau, 
pabučiavau ją. Prieš porą valandų buvau pas Mirą buvęs...

Kaip tą naktį praleidau, nepamenu. Niekas taip dideliai 
negraužia mūsų širdies, kaip neapykanta sau pačiam. Neap
kenčiau savęs ir suradau bausmę.

Kitą rytą parašiau Giuntneriui laišką. Pasakiau, kad jis 
didžiausias filosofas ir*geriausiai pažįsta sielas. Po to sekė ma
no išpažintis. Jis turėjo jai visa pasakyti.

Ji pati neprivalėjo manęs matyt, nei man rašyti.
Rytą iškeliavau. Iš dangaus krito sunkūs lašai. Iškelia

vau ne į savo pasaulį. Į vienumą, prie darbo.
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Ir kas galėtų neigti visose pasaulio srityse pasislėpusį arba 
net ir atvirai viešpataujantį blogį? Blogis yra kaltas dėl to 
liūdno nepasisekimo, kad visos žmogaus pastangom niekados 
nėra realizuojamos visu tobulumu, kaip buvo pasiryžta. Tiesa, 
mes visuomet tikim į palaimintą idealo šalį, visuomet ryžtamės 
net ir iš naujo pradėti nepavykusį darbą, bet faktas lieka faktu, 
kad šitas idealas beveik visados išsprunka mums iš rankų. Mūsų 
pasiekti rezultatai, net ir visa prigimtoji tikrovė, yra tik tolimo 
idealo nuotrupa, atlauža, kuri niekad nepatenkina neribotos 
žmogaus dvasios. Tiesa, yra žmonių, kurie, kaip tas mitologinis 
dievaitis Glaukas, ištremtas į jūrų gelmes, yra apaugę maurais, 
akmenimis ir sraigių kiautais ir todėl netekę tikro pavidalo ir 
tikros nuovokos apie gyvenimą. Bet ir jie grįžimo į save va
landomis patiria savo darbų niekingumą ir pajunta tą didelį 
skirtumą tarp to, kuo jie yra tapę ir kuo jie privalo tapti.

Visi tie, kurie bent kiek turi kūrybinių užsimojimų, gauna 
skaudžiai patirti šitą nesutikimą tarp trokštamo realizuoti ide
alo ir pasiektų rezultatų. Jie jaučia, kad, pasak Platono, gy
vena kaip žuvys jūroje ir saulę temato per vandenį. Viskas 
čia žemai atrodo blanku, lyg sapne, be ryškių spalvų, be tvirto 
charakterio; visi daiktai paėsti sūraus jūros vandens. Jie taip 
pat žino, kad tai nėra pilnutinė tikrovė, kad tad yra tik at
švaitą kito tobulesnio pasaulio. Bet erdvės, laiko ir priežastin
gumo dėsniai, iš kurių išsiveržti niekas neturi galybės, klaidinga 
dvasios vienybė su medžiaga laiko sukausčiusi visas pastangas 
ir neleidžia sielai išplėtofitokio veikimo, koks priderėtų josios 
prigimčiai. Ir vis dėlto niekas negali priverst žmogaus dvasios 
nurimti ir šitą- tikrovę paskelbti vienintele realybe. Kiekvienas 
toks bandymas atneša ano legendarinio Prometėjaus likimą, kur 
atsiranda ir Kaukazo uolos ir plėšrus vanagas, ir mirtinas paties 
savęs ėdimas. Todėl ir žmogus draskosi tarp dviejų šitų tikre
nybių: tarp nepasisekusių savo pastangų ir iš tolo šviečiančio 
idealo, tarp atlaužų ir pilnutinės buities. Mykolas Angelas vis 
sumušdavo savo statulas, nes jos buvo tik menkas aidas to, 
kas gyveno jo sieloj. Tai yra tragiška žmogaus būklė, bet ji 
neišvengiamai jį lydi per visą gyvenimą. Taigi šitas nepaliau
jamas draskymasis dėl nepasisekusių savo darbų ir sudaro tra
gizmo esmę. Nebereikia ilgiau nė kalbėti, kad šitoks drasky
masis gimdo nuolatinių kentėjimų virtinę, kuri skaudžiai ap
supa ne tik paskirus individus, bet net ir visą kosmosą. Pa
sauly gyvenanti kančia yra įsiskverbusi ligi pačių visos prigim
ties gelmių. Žmogui, kaip sąmoningai būtybei, lemta daugiausia 
šitos kančios patirti ir todėl pergyventi didžiausią tragizmą. To
dėl norėdami duoti pačią tragizmo aptartį, turėsime sakyti, kad 
tragizmas yra kančia, kylanti iš nesutarimo tarp tikrovės ir idealo.

23



J. Tverskaitė 
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Tragizmas Vydūno kūryboj
Įvadas. Tragizmo esmė.

Kaip sena yra žmonija, taip senas yra ir skausmas, lydįs 
visus žmonijos kelius. Tik pažvelkim į nueitą žmonijos kelią; 
Ar tai nėra nepertraukiama grandinė nuolatinių klupimų, kėli
ausi ir vėl klupimų? Istorija mums rodo baugų, sunkų ir net 
chaotišką žmonijos žengimą, kuriame likimas nekartą bepras
miškai susipina ir vėl išsisklaido, lyg debesys"audringą dieną. 
,,Visa, kas geresnio, tariant Schopenhauerio žodžiais, su dideliu 
vargu teprasistumia, tai, kas kilnu ir išmintinga, labai retai tegauna 
pasireikšti, retai klausoma bei vykdoma ir todėl absurdas ar iškrai
pymas minties pasauly, blogumas ir klastingumas darbo pa
sauly, žemumas ir neskonis dailės pasauly tėra trukdomi trum
pai valandai ir, tiesą sakant, viešpatauja, tuo tarpu kiekvienos 

, rūšies tobulumas visados yra tiktai išimtis, vienas atsitikimas 
iš milijonų, kurs, pergyvenęs laiko pyktį, yra laikomas lyg koks 
meteoras iš kitos daiktų tvarkos“1). „Koks žodžių nuožmumas“, 
pasakytume su Nietsche, Bet juose yra didelė tiesos dalis. Jais 
yra atskleidžiama antroji pasaulio pusė, dažnai iš paviršiaus 
neregima, bet visuomet prikibusi prie tikrovės pagrindų. Kad 
pas Jono Sebastijono Bacho Ikapą nebuvo galima—giedoti dėl, 
pinigų stokos, tai čia pasirodo skaudi likimo ironija, atverianti 
chaotiškas, buities gelmes, kurios dažniausiai esti pridengtos 
plonu tvarkos lukštu.

Po metų Giuntneris man parašė, ji likusi sodžiaus gailes
tingąja seserim. Maloni ir gerutė buvusi. Nuo vieno sergančio 
vaikučio užsikrėtusi ir mirusi. Ji prašiusi mane pasveikinti.

Ir aš po audrų ir ilgo blaškymosi radau ramybę maldoje ir 
tyrume, kol išsiilgusi siela nuskris prie Miros į tyliąją lygumą.

Kaip pakitėjo draugas! Jo galva nuslinko ant rankų. Va
landėlę tylėdamas sėdėjau prieš jį. Paskum švelniai paliečiau jo 
kaktą ir palikau vieną.

Iš vok k. vertė Ant. Žagrakalienė.

3) cit. Förster, Kristus ir žmogaus gyvenimas 45 p.

i.
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Iš tikro, atsakyti į šitą klausimą nėra toks lengvas daiktas. 
Todėl jau ir Schopenhaueris triumfališkai prasitarė apie filoso
fus optimistus: „Pabaigus jiems demonstracijas ir padainavus 
s'a^o dainą apie geriausiąjį pasaulį, ateinu aš, lyg akmeninis 
svečias ir klausiu apie blogio kilmę, neapsakomo, baisių baisiau
sio blogio, ir visi nutilsią ir nebeturi nieko, tik žodžius“2).

L Tragizmas Vydūno pasaulėžiūros šviesoj
Prieš pradedant kalbėti, kaip Vydūnas sprendžia tragiz

mą savo dramatinėj kūryboj, pirma reiktų pažiūrėti, kaip jį 
sprendžia budistiškoji pasaulėžiūra, ir kiek tai turi sąryšio su Vy
dūno filosofija, nes Vydūnas, būdamas teosofiškos pasaulėžiūros 
atstovas, turi daug bendro su budizmu. 

- r*

Budizmas yra kilęs Indijoj ir ten pat daugiausia įsigalėjęs. 
Tiesa, paskutiniu laiku vis didėja apsivylimas kultūros pažar 
dais ir persisotinimas tuo nervišku Vakarų" aktyvizmu, budiz
mo sekėjų surado ir Europoj, Vis dėlto čia jis atrodo kaip at
neštas iš svetur augalas ir dar tinkamai neaklimatizuotas. Tik
roji jo tėvynė yra Rytai. Indas, nusiteikęs panteistšikai, laiky
damas save Jį apsupančios gamtos dalele, stengiasi visų pirma sa
ve prie tos gamtos pritaikinti. Todėl nusižeminimas prieš išvir
šinį pasaulį, rezignacija, palinkimas kontempliuoti yra ryškios 
indų gyvenimo žymės. ‘ Šitų žymių antspaudas yra labai ryš
kus ir budistinėj pasaulėžiūroj.

Bendrai, budizmą galima apibūdinti kaip pesimistines ir 
kvietistines pažiūras į pasaulį ir į gyvenimą. Blogio siautimas 
čia yra jaučiamas kaip fatališka būtenybė, prieš kurią aktyvus 
spyrimasis būtų visiškai nevaisingas. Kiek Vakarai nori šito 
blogio išvengti j įper galėdami/tiekRydai-- nuo jo pabėgdami. 
Taigi budizme išsigelbėjimo ir išsivadavimo pamatas yra pa
žinti, kad išorės pasaulis tai tik niekas, gyvenimas ir asmuo tik 
tariamybė ir apgaulę. Budizmo pažiūros remiasi trimis prin
cipais: a) ne asmeniškumu (visas pasaulis, gyvenimas neturi es
mės, tai nėra realybė, tai tik tariamybė ir dažnai net apgaulė) ; 
b) nepastovumui (nėra jokios pastovios būklės, o tik nuolatinis 
keitimasis, nėra net vieningo asmens, kaip tokio, nes po mirties 
jis pasidalina į savo 5 sudedamąsias dalis, kurios vėl sudaro 
naują „aš“ ir vėl iš naujo grįžta į medžiaginį kūną); c) kančia 
(gyvenimas yra tik kančia; kančia atgimsta kartu su žmogaus 
atgimimu, miršta su juo ir vėl atgimsta visoj eilėj žmogaus at
gimimų). Tuo būdu budizmas darosi neigtinė pasaulėžiūra.' 
Gyvenimas, tas tariamasis, kurį žmonės gyvena ir kuris yra visų 
nelaimių ir kančių versmė, reikia sustabdyti sąmoningu siste-

■ . * >

■2) cit. Förster, „Kristus ir žmogaus gyvenimas“ 49 p.
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mišku darbu su pačiu savimi, reikia, kiek galima, sumažinti 
savo asmeniškumo jautimą. Visų šitų pastangų tikslas yra 
nirvana. Buda nirvaną apibrėžia, kaip kokią kyburiavimo būklę 
tarp buvimo ir nebuvimo? Štai kaip jis savo mokiniams api
brėžia nirvaną: „Yra vieta, kur nėra nei žemės, nei vandens, nei 
oro, nei šviesos, nei begalinės erdvės, nei beribio proto, nei kaž 
ko, nei pažinimo, nei nepažinimo, nei šio pasaulio, nei ano pa
saulio, nei saulės, nei mėnulio. To aš nevadinu nei atėjimu, nei 
žengimu, nei stovėjimu, nei mirimu, nei gimimu. Toji būklė yra 
be pagrindų, be pažangos, be sustingimo. Tai skausmų pabaiga“ 
(Udana, l)3).

Iš tokio nirvanos supratimo galima pamatyti, kad budiz
mo gyvenimo idealas ir yra šitokia neaiški būklė: nei gyveni
mas, nei negyvenimas. Tai, jeigu taip būtų galima pasakytu—_ 
išsiasmeninimo buitis, kada žmogus lyg ir praranda asmeninį 
savo buvimą, įsiglaudžia į visą kosmosą ir tam tikra prasme 
pranyksta, kaip smėlio grūdelis, pagrobtas tyrų vėjo. Tada tik 
ateina visokių skausmų ir visokios kančios galas... Tuo būdu 
gyvenimo tragizmo priežastį budizmas mato pačiame nore gy
venti. Prigimtasis noras gyventi, pasireiškiąs geismų, jausmų 
ir minčių klestėjimu, kaip tik ir yra priešingas tam budizmo 
siekiamam idealui. Taigi tik per paneigimą prigimtojo noro 
gyventi aiškų, realų gyvenimą, galima, budizmo supratimu, išsi
vaduoti iš kentėjimų ir tuo būdu iš gyvenimo tragizmo.

Tas budizmo siūlomas paneigimas visų žmogaus geismų ir 
‘norų randa pritarimo ir Vydūno filosofijoj. Žmogus tik tada 

pasiekia aukštesnį sąmoningumo laipsnį, kai jo „karna“, t. y. 
geismų kūnas lieka nugalėtas, persunktas „kamamanu“, t. y. 
gražių, kilnių minčių kūnu. Todėl žmogus turi rūpintis vai-  
dyti savo geismus ir visai juos išnaikinti. Bet paties noro gy
venti Vydūnas nepaneigia. „Noras gyvu būti ir išlikti yra sveiko 
noro vienintelis ir galutinis tikslas“4). Bet vien gyvu būti yra 
permaža. Reikia savyje ugdyti žmoniškumas^ Žmoniškumas 
Vydūnui plati sąvoka. Ji suima į save visas gražiąsias ir kil
niąsias žmogaus sielos galias, išplėtotas lig aukščiausio laipsnio, 
tuo tarpu, kai visi jo žemieji linkimai, Vydūno vadinamieji geis
mai ir karštumai, turį būti visiškai užslopinti.

Apvaldęs visus savo žemuosius linkimus, išugdęs visas savo 
kilniąsias galias, žmogus įgyja, tobulo žmoniškumo, įsigyja iš
minties. „Išminties apsireiškimai yra galutinis gyvenimo tiks
las, kuriam žmonija artinas“5). Tuo tarpu kai „geismai/ir . 
karštumai trukdo išminties apsireiškimą. Dar visuomet gami-

3) cit. Fahsel, Die übervindung des Pessimismus, 3 p.
• * ’ • , ’ ' ■ . *

4) Vydūnas, Apsišvietimas 7 p.
B) Apsišvietimas 16 p.
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no žmogaus karštumas vien žuvimą ir naikinimą“6). Tikroji 
gyvybė Vydūnui ir yra tas žmoniškumas. Žmoniškumas negreit 
pasiekiamas. Tam reikalinga ilgų amžių, tam reikalinga visa 
mirimų ir gimimų virtinė, kur žmogus, išgyvenęs vieną gyve
nimą ne taip tobulas, gimsta antrą sykį gyvenimui, nusikratęs 
dalies savo netobulumų. Vėliau dar daugybę sykių taip gema 
ir miršta, kol, pagaliau, pasiekia aukščiausią tobulybės laipsnį 
ir nurimsta nirvanoje. Žmogaus tobulinimosi kelias yra be galo 
ilgas. Jis trunka tūkstančius metų. Bet nevisiems toji nirvanos 
laimė tenka. Žmogus, nedaręs mažiausių pastangų suvaldyti 
savąjį kūną — geismų, karštumų kūną, negirdėjęs ar visiškai 
užslopinęs sąžinės balsą, suteršęs save didelėm nedorybėm, nir
vanos niekuomet nepasieks. Jis po mirties yra „tiesiog velniška 
jėga“. ...Jos galas yra tobulas išnykimas, kursai su baisio
mis kančiomis atsitinka, kadangi ji savy turi kibirkštėlę dieviš
kumo“7).

Čia aiškiai matyt Vydūno dvasios giminingumas budizmui, 
kuris taip pat nežino sielos substancijos dvasinio principo. Griež
to skirtumo tarp dvasios ir materijos Vydūnas taip pat nedaro. 
Dvasia yra materijoj, materija — sustingusi dvasia. „Dvasia 
yra viskas“, sako jis. „Ir materiją galėtumėm pavadinti dvasią 
nemirtingumo stovyje. Yra tik vienas vienumas. Nėra priešin
gumo tarp dvasios ir materijos“8). Tuo būdu Vydūnas panašiai 
kaip ir Buda, šį matomąjį konkretų pasaulį vertina tik kaip ta
riamybę. Pasaulio apraiškos ir pavidalai yra jam beverčiai, 
nes, pasak prof. Mykolaičio, „žiūrėdamas į visuomos sąrangą, 
kaip į Atmos — dievybės pasireiškimo laipsnius, o į pasaulio 
procesą kaip į nuolatinį tapimą ta pačia Atma arba į nuolatinį 
dievėjimą, Vydūnas negali pripažinti pastovumo regimiemspa:
šaulio^ pavidalams ir reiškiniams-. Nutryniu s' ribą tarp to, kas 
laikina ir kas- amžina,, tarp to, kas reliatyvu ir kas absoliutu, 
visas d.aiktingasis pasaulis, kaip nugriovęs paskutinę užtvarą 
potvynis, nesulaikoma jėga veržiasi išsilieti į absoliuto bekraš- 
tenybę“9).

* Išsiliejusi į „Absoliuto bekraštenybę“, susijungusi su At
ma, žmonija nurims nirvanoje. Vydūno nirvana truputį kito
kia, kaip Budos. Jau matėme, kad Budos nirvana neaptariama. 
Tai kaž koks vidurys tarp buvimo ir nebuvimo. Vydūno nir
vana yra tikra gyvybė. Štai kaip jis pats apie ją sako: „Nėra 
tai išnykimas, nėra amžina mirtis. Viskam grįžus, jopi (t. y. 
nirvanon), negal būti pasiekta mirtis, bet gyvybė. Toji yra to-

6) ibd. 42 p.
7) Mirtis ir kas toliau 31 p.
8) Visumos sąranga 24 p.
e) Mykolaitis. Vydūnas, Židinys 1928 m. 8—9 nr.
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kia pilna, tokia augšta, tokia galinga, kad yra amžina. Yra ji 
pilnai žinanti ramybė, neapsiaurintas išganitingas žinojimas“10).

Vis dėlto aiškaus nirvanos supratimo1 nerandame nė ši
tuose Vydūno žodžiuose. Jais gal tik kiek labiau pabrėžiamas 
pozitingas nirvanos turinys, kaip pilnutinės laimės būklė.

Pagal vydūniškąjį gyvenimo supratimą, visa žmonija iš 
lėto eina tobulyn, kas kart vis atgimdama, kas kart nusikra
tydama savo neigiamomis pusėmis, kol pasieks visišką tobulu
mą ir susilies su Atma nirvanoje.

Esant tokiam supratimui, lyg ir išnyksta tojo vidujinio 
žmogaus plėšymosi prasmė. Kam plėšytis, kam kamuotis dėl 
nepasiekiamybės, kad tokios nepasiekiamybės visai nėra, kad 
palaimos šalį kiekvienas pasieks be didesnio vargo. Gyvenimas 
šiame pasauly yra tikrai svarbus, nes, dorai gyvendamas, greičiau 
pasieksi tą ramybės, poilsio, tą lyg ištirpimo būklę, bet vistik 
gyvenimas šiame pasauly dar nėra lemiantis, kaip krikščioniš
koji pasaulėžiūra moko. Čia negali būti žūtbūtinės kovos dėl 
amžinosios laimės ar amžinosios prapulties, čia negali būti to 
gaivalingo veržimosi prilygti Dievybei ir skausmo, kad jai pri
lygti negali, nes Vydūno teosofiškoji pasaulėžiūra prileidžia, kad 
žmogus amžių bėgyje atsipalaiduos nuo blogio, pasieks išmesi
mą— nirvaną, kurioje sutirps, susilies su Dievybe, su pilnu pa
žinimu ir išmanymu. Bet koks draskymasis čia todėl ir negali 
turėti'tikros prasmės, nes visa savaime, tam tikriems visatos 
dėsniams veikiant, sueis į pilną harmoniją. Palaipsniui atsipa
laiduodamas nuo blogio, žmogus „pagaliau savo sąmonėj ap
rėpia neapsakomą erdvės platybę su visu jos turiniu. Esamybės 
gelmės jo sąmonėj telpa, jei ne kitaip, tad nors tiek, kiek jos 
amžiais-apsireiškia“1-). ___—_________ ._______

Pasiekęs išminties, žmogus jau regi pasaulio slėpinius, ir 
jam tik vienas žingsnis lig to neaiškaus ūkanoto susijungimo su 
dievybe, kuri galutinėj sąskaitoj yra ne kas kita, kaip pati žmo
gaus dvasia.

Argi neatrodo toks vydūniškas žmogus bekraujis ir be
jausmis? Tai lyg šventuolėlis iš bizantiško paveikslo. Sustin
gęs (gyvybe plasdančių judėsiu jau nė būti negali, nes visi norai, 
visi kraujo virpėjimai yra užslopinti), rankas ant krūtinės susi
dėjęs, tyliai slenka jis pasauliu, žiūrėdamas aukštyn, į dangaus 
bekraštybę. Šitas iš filosofinių Vydūno pažiūrų išplaukiąs žmo
gaus pobūdis yra labai svarbus, nes, kaip pamatysim, jis labai 
ryškiai pasirodė ir Vydūno dailiojoj kūryboj.

Vis dėlto, kol žmogus pasiekia tą bekraujo šventuolėlio 
būklę, turi stengtis, kad greičiau galėtų atsipalaiduoti nuo geis-

10) Mirtis ir kas toliau 17 p.
n) Tautos gyvata 140 p. *
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mų, „karštumų“, jausmų ir norų kūno. Ir čia turi būti kova 
kovojama, ir čia yra klupimų, kėlimųsi ir vėl klupimų. Ir po 
pirmosios mirties visdar negalėjimas atsipalaiduoti iš geismų 
būklės ir noras pasiekti kuo greičiau devachaną — kaž ką pa
našaus į rojų, — ar tai nėra tam tikros rūšies tragizmas? Ži
noma, tas vydūniškasis tragizmas, toli gražu, nėra toji gaiva
lingoji žmogaus kova su pačiu savimi, su tuo dvilypumu, kurs 
žmogų iš vienos pusės traukia prie žemės (blogis), o iš kitos 
pusės kelia aukštyn. Nėra tai nenumalšinamas graužimasis dėl 
nepasiekiamų aukštybių žodžiu, nėra toks plėšymasis, kaip pri
kalto prie uolos Prometėjaus. Bet tas kosmiškasis tragizmas, 
kilęs dėl blogio, esančio pasauly ir kliudančio pasiekti idealą, 
randa atgarsio ir pas Vydūną. Jo veikaluose jauste jaučiamas 
kaž koks pasiilgimas, pasiilgimas aiškios šviesos, žmoniškumo, 
kurio taip maža žemės gyvenime. Blogis, geismų pasaulis, sun
kiai apvaldomas, kliudo pasiekti idealą. Žmonės nenori su
prasti savo paskyrimo, savo rolės visatoj. Argi čia ne tas bendra
sis žmonijos tragizmas virpina Vydūno sielą, jam pačiam to ne
suprantant? To virpesio pažadintas, Vydūnas dailiojoj savo 
kūryboj, greta apaštalavimo grynai savo pasaulėžiūros srity, 
greta meniško išdėstymo savo teorijų, patiekia ir to bendrojo 
tragizmo nuotrupų, kurias ir bandysime čia susiieškoti.

t

II. Tragizmas dailiojoj Vydūno kūryboj.

Kosminio tragizmo vardu čia vadiname tą iš pačios—:žmo——--
gaus prigimtieskylantį ncapsisprendiraą; ar^prTkibfi prie tikro
vė ir pasinaudoti visu tuo, ką ji siūlo, ar eiti paskui idealą ir 
paklausyti jo tolimų, bet nuolatinių ir nepaliaujamų kvietimų. 
Vydūnas dailiojoj savo kūryboj yra gana giliai pajudinęs šitą 
problemą, šitą, krikščioniškai tariant, dviejų įstatymų kovą, ku
rią nujautė ir stabmeldiškasis pasaulis. Taip, antai, „Jūrų var
pai“ yra perdėm simbolinis pavaizdavimas iš vienos pusės žmo
guje glūdinčio kilnumo, kuris ragina eiti pas šaukiantį Bang- 
pūtį, gab simbolizuojantį žmogaus didybę, iš kitos pusės to nuo
lat gyvo, kaip skausmas, susirišimo su visais pojustiniais gėriais. 
Iš šito> dviejų galių susikirtimo kyla kančia ne tik pačiam žmo
gui, bet ir visam tam, su kuo jis susiduria. Joje visas kosmosas 
pergyvena savotišką tragizmą.

Amžinasis pasiilgimas šviesos, amžinasis noras išsikaps
tyti iš ūkanų į saulės šalį ir bejėgiškumas jas išsklaidyti, — 
ar čia nėra tragizmo? Raktas į šviesos šalies vartus yra visai 
arti, čia pat, bet žmonės grabinėja, kaip akli svetirpoj nepa
žįstamoj vietoj ir to rakto, kurs yra taip arti, sučiupti nemoka.
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Štai, amžinybės garsą išgirdę, žmonės tuoj būtų kitoki, žemė 
taptų palaimos vieta, blogis išnyktų, ir visa žmonija šviesi ar
tintųs į susiiungimą su dievybe. Bet žmonės maišosi, ūžia, kaip 
avilys ir pasitenkina šviesesniais šešėliais, užuot ieškoję tikrosios 
šviesos. Tuo tarpu amžinybės, šviesaus supratimo garsas — 
jūrų varpai vis skamba, Bangpūtys kenčia, kad žmonės negirdi 
jo kvietimų klausyti amžinybės garsų.

„Ateikit, žmonės! Jūsų aš šaukiu!
Kvieti n naujoms jus bangomis!
Iškilkit iš menkybės į didybę, 
Klausydamies; kaip jūros gaudžia! 
Ateikit! Jus pasieks jų amžini varpai“12).

Bet žmonės seka tik tariamybes. Jie vaikosi greit nyks
tančias putas ir Bangpūtys, toji geresnioji, šviesesnė žmogaus 
galia, kuri traukia žmogų didybėn, nusiminusi šaukia žmogui: 
„Maža, menka esmė! Kodėl tu neparimsti! Kuomet tu tai iš
moksi?“13) .

Dieviškoji žmogaus pusė veda žmogų į dieviškąją šviesą, 
bet žemesnioji jo prigimtis, geismai, yra tiek neapvaldyti, jog 
žmonės vis giliau klimpsta į žemę, užuot kilę j aukštesnes dva
sios valstybes. Nors Vydūnas savo motto į visumos sąrangą 
aiškiai parodo savo panteistiškąją pažiūrą į žmogaus santykius 
su visuma, pabrėždamas harmoningą vienybę, tokią ramią, tylią 
žmogaus su pasauliu:

„Žvelgiau aukštyn,
_ ir erdvėse visur

išvydau tik tą PatfViena. — ————
Žvelgiau žemyn į jūras.
Ir čia bangavo bangose 
Visur tik Jis Pats vienas. 
Žvelgiau į' širdį.
Tai buvo jūros, 
pasaulių begalis 
ir nesuskaitomi sapnai. 
Bet ir juose aš išvydau

• tiktai jį Patį Vieną“,
tačiau ir žmogaus dualizmas, verčiąs žmogų plėšytis, Vy
dūno taip pat yra pajaučiamas. Kilnioji žmogaus pusė nori pa- > 
siekti kuo greičiau pilnybę ir joje nurimti. Žmogus žino to
bulybę esant už viso, kas regima ir nori budistiškai išsižadėti 
pasaulio. Bet žemesnioji jo prigimtis visa savo galia šaukia

'r?F Jūrų varpai 20 p. \
13) ibd. 22 p.
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visu kuo pasisotinti. Ir sukyla žmogaus dvasioj kova: „Sakysi: 
atsižadėkit, sakysiu: ragaukite, kiek tik nujėgiat“14). Štai čia 
ir plėšosi žmogus. Jis bėga —- geismai jį vejasi. „Vis* aš seku 
tave! Aš tavo šešėlis — žingsnis po žingsnio!“15). Tas šešėlis 
neleidžia žmogui pasiekti pilnybės. Ar čia ne žmogaus prigim
ties tragizmas? Tikrovė neatitinka idealo, ir žmogus kenčia. Bet 
šitoji kančia, kad idealas nepasiekiamas, pas Vydūną nėra gai
valinga, ji lyg bekraujė, smilkstanti, ne deginanti, rūkais apsi- 
supsčiusi, ne aiškiai, gyvai pasireiškianti. Čia vėl galima pa
kartoti, ką jau aukščiau minėjom, būtent, kad Vydūnas, tikė
damas į keleriopą žmogaus atgimimą ir paties žmogaus savęs 
atsipirkimą, trunkantį kad ir ilgą laiką, bet vis dėlto galų gale 
išlaisvinsiantį žmogų iš visų jo blogų palinkimų ir sukursianti jau 
pilnutinę harmoniją, negali sugauti aistros šito draskymosi dėl 
nepasiektų ar prarastų idealų. Tiesa, jis jaučia ir mato pasau
lyje blogį. Tas bendrasis pasaulio tragizmas pasiekia ir jį ir 
suvirpina jo sielą, bet, kontempliatyviškai į visa žiūrįs, visa ma
tąs ,,sub specie aeternitatis“, žinoma, „sub specie“ savo „vy
dūniškos“ „aeternitatis“, jis tam tragizmui suteikia visai kito
kio atspalvio. Todėl ir Argaudas, sykį išgirdęs jūrų varpus, 
sykį savo sielos tikrą didingumą, tą „slėpiningą žmogaus di
dybę“, Vydūno žodžiais tariant, pajutęs, vėliau to jausmo ne
betekęs, nesiplėšo, nekovoja, nesigrumia su likimu, o tik giliai 
įminga, laukdamas šviesesnio pabudimo. Tai yra labai charak
teringas prarasto idealo problemos išsprendimas teosofiškoj pa
saulėžiūroj. Miegodamas Argaudas vaikšto po pasaulį ūkanota 
sąmone, tik sapne ieškodamas tikrosios savo esmės. Tiesa, ir 
tas Jo jnięgąSj tas sąmonės apsiblausimas gali būti pavadintas 
savotišku tragizmu, žmogus nori ir žmogus negali. Žmogus“ 
nori susirasti šviesą, o susiranda tamsą. Štai, štai lyg pasiekia 
savo |ikslą, jau jis čia pat arti, jau Argaudas girdi mylimosios 
Vidės balsą, bet nemoka nuimti jai kaukės ir, nepažinęs jos 
veido, bėga, ir vėl pasmerkiamas klaidžioti pusiaumiegis, kol 
mokės pamatyti tikrąjį mylimosios veidą, kol susiras tai, ką 
pametė, būtent, „slėpiningąją savo didybę“. Ar čia ne tragiz
mas? Ar ne savotiškas tragizmas, tas visos žmonijos snūduria
vimas, tas gaubstymasis įvairiais šydais, tas amžinasis ieškoji
mas, tas amžinasis pasiilgimas? Vydūnas tą kosminį tragizmą 
pastato visai ant kito pagrindo, ir todėl jo tragizmas nebetenka 
aistringo draskymosi pobūdžio. Todėl ir jo žmonės, kovoje dėl 
idealų, pasiilgimo vedami, daug kovų laimėję, žūva net žūtbū-' 
tinėj kovoj, žūva ne siekdami negalimybės, bet ramiai užmiega

Jurų varpai 14 p.
15) ibd. 14 p.
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naujam atgimimui, padarę visa, ką jie viename gyvenime galėjo 
padaryti. Taip žūva „Likimo bangų“ Gintalas, taip žūva pasku
tinė vaidilutė Grožvyda ir kiti.

Gintalas išvadavo karalaitę Baltąją Gulbę lyg žmonių, vy
dūniškai suprantant, apsišvietimo simbolį, tikrosios gyvybės, t. y. 
tikro žmogaus sąmoningumo, tikro žmoniškumo simbolį. Jis 
atliko savo uždavinį ir ramiai užmigo. Vaidilutė žūva taip pat 
pasiekusi savo tikslą — išsaugojus šventąją ugnį. Ir vis tai dėi 
to, kad tie visi didvyriai, daugiau ar mažiau, supratę, Vydūno 
žodžiais tariant, savo esamumą, įsigiję daugiau ar mažiau iš
minties, praregėję, pamatę savo vietą visumoj, nugalėjo visas 
savo širdies aistras ir, lyg astraline šviesa sušvitę, atsiskiria su 
šiuo pasauliu.

Kitaip ir būti negali. Iš mūsų trumpo apibūdinimo Vy- 
dūno pasaulėžiūros, galėjo šiek tiek paaiškėti, koks to kosminio 
tragizmo atspalvis reiškiasi Vydūno kūryboj. Prieš visatą steng
tis nereikia, o reikia tik ieškoti pilnos su ja harmonijos. Todėl 
ir visi jo didvyriai yra lyg pasiekę tos harmonijos. Žymu kaž 
koks kvietistinis pasidavimas visatos eigai idealo nepasiekus ar
ba jį praradus. Štai, „jūrų varpų“ atėjęs klausyti dainius, mi
nios nešamas ant pečių, grįžta atgal, idealo nepasiekęs. Jis ma
žai dėl to sielojasi. Čia jis lyg sakyte sako: „Šiandien neiš
girdau, ryt neišgirsiu, tai antram atgimime išgirsiu“, ir duodasi 
miniai nešamas tolyn. Jis pasitraukia nuo idealo visai pasy
viai, visa pavesdamas visatos dėsniams.

Trumpai, tas kosmiškasis tragizmas Vydūno pasaulėžiūroj 
nebetenka savo tikrojo pobūdžio, nes jį lyg apramina tas kvie
tistinis pasidavimas visatos eigai ir savotiška optimistinė viltis, 
kad, nors idealas nepasiektas arba prarastas, visatos eiga nune- 
šianti žmogų prie to idealo. - .... ... - — —— —

2. Tautinis lietuvių tragizmas.

Gražią harmoniją su visata turi pasiekti kiekvienas žmo
gus. Prie jos, Vydūno supratimu, pamažu žmonija ir artinas. 
Visai teisinga Vydūno nuomonė, kad kiekviena tauta turi savo 
ypatingą uždavinį, ypatingą vaidmenį žmonijos gyvenime. Juk. 
jei paskiras žmogus, neturėdamas jokio gyvenimo tikslo, jokio 
idealo, jau tuo pačiu lyg ir nustoja teisės gyventi, tai tą patį 
galima pasakyti ir apie paskirą tautą. Kiekviena tauta atneša 
savo turtus žmonijos lobynam Lietuvių tautai Vydūnas skiria 
ypatingą misiją. Ji turinti ypatingai suprasti savo vietą visatoj, 
turinti apsišviesti ir padėti kitoms tautoms siekti' aukšto sąmo
ningumo laipsnio. „Žmonijoj pradeda užtekėti augštesnė są
monė. Indijoj yra toji paslėpta senoj kalboj. O lietuvių kalba 
jai arčiausioji. Lietuvių tautoj todėl ir turi nusiduot giliausias
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naujosios sąmonės sušvitejimas. Lietuvių tauta tegali pilnai 
atsigauti, atsidėdama ant šios sąmonės, atsigaudama tikybiš- 
kai“16). Iš to Vydūno pasakymo jau lyg ir aiškėja, kokia toji 
lietuvių tautos misija. Žmonija turi atsigrįžti į Rytus, kur san
skritas išsaugojo išminties turtus. Lietuvių tauta yra sena, jos 
kalba yra artimiausia sanskritui, todėl joj turi „nusiduot giliau
sias sąmonės sušvitejimas“. Vydūnas lietuvių tautai lyg skiria 
vadovaujamąją rolę. Ji turi parodyti tautoms kelią į tikrąją 
išmintį.

Deja, mūsų tautos nelaimės sutrukdė to jos uždavinio vy- 
kinimą. Nelaimės padarė tai, kad lietuvių tauta ne tik netapo 
kitų vadovė, bet ir sutrukdė jai pačiai išvystyti savo sielos ga
lias, privertė ją pamiršti savo kilmę, pamiršti savo tikybą ir pa
siduoti svetimųjų įtakai.

Visų blogybių sėkla, visa mūsų tautos tragedija, Vydūno 
supratimu, atsirado iš to, kad lietuviai priėmė svetimą, krikš
čionių, tikybą. „Palaiminga ta tauta, sako jis, kurios tikyba 
tiesiog auginta iš gyvybės Priežasties numanymo. Paprastai taip 
augo senovės tikybos. Ir jos šviesdamos iš sąmonės dugno ir 
sąmone stiprinamos buvo ir galingiausia tautos gyvybės para
ma“17). Iš čia išeina, kad lietuviai, priėmę krikščionybę, jau tuo 
pačiu netekę specifinių savo galių, netekę tautos gyvybės, gaju
mo, nes „tikyba yra ypatingai gyvybės augštumas, ypatinga 
gyvybės galia“18). Kryžius Vydūnui mirties simbolis, ir jis ne
gali tikti lietuvių tautai, kuri turi būti gyva, kaip pati gyvybė. 
„Amžinoj ugny“ močiutės, žiūrinčios į vienuolio jai paliktą kry
žių, lūpomis Vydūnas aiškiai pasisako, kaip didele blogybe tautai 
jis laiko naujos tikybos įvedimą: 

k

—'žmonės! Ar širdies beturi!!————---- _
Tik mirtį mums paliekat už gyvybę, 
už šviesą, šilumą tik šaltą tamsą/ 
Tai tėviškės likimas. Toks skaudus“19).

Jau iš pacituoto ketureilio aiškiai galima suprasti, ko, Vy
dūno nuomone, lietuviai, kaip tauta, neteko, priėmę krikščio
nybę. Šitos naujos tikybos įtakoj lietuviai savo * dvasia ne tik 
kad nepakilo aukščiau, bet neteko nė to, ką pirmiau turėjo. Visas 
gerąsias, gražiąsias savo sielos galias jie lyg į milžinkapius už
kasė. To pasėka buvo ta, kad lietuviai, netekę išvidinio atspa
rumo, netekę „tautos gyvybės“, pasak Vydūno/nebegalėjo atsilai-

16) Mūsų uždavinys 174 p.
17) Mūsų uždav. 146 p.

ibd. 203 p.
lfl) Šventoji* Ugnis 204 p.
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kyti svetimųjų įtakai, nebegalėjo atsispirti priešams, ir Lietuvą 
užėmė svetimieji. Tokio lietuvių dvasios neatsparumo pavyzdys , 
gali būti „Prabočių šešėlių“ Mantvyda. Priėmęs krikščionybę, 
jis lyg ir nutausta. Jis nebegyvena visos tautos gyvenimu, ne- 
beatskiria, kas tiesa, kas melas, kas bičiulis, kas priešas. Jis 
miręs savo tautai. Ar nenorėjo Vydūnas šiuo Mantvyda pavaiz
duoti visų lietuvių tragedijos? Bet įdomu, kaip toji tragedija 
išsiriša. Mantvyda galų gale supranta savo klaidą ir grįžta į pro
bočių tikybą. Tada jam lyg akys atsiveria. Jis pamato visas 
skriaudas, kokias svetimieji lietuviams darė, prisideda prie savo 
tautiečių ir išveja priešus, nors pats žūsta, kaip išpirkimo auka. 
Ar čia tik Vydūnas nesiūlo visiems lietuviams tokio tragedijos 
išrišimo? Susiprasti, grįžti pas prabočius, pasekti jų mokslu ir 
tuo būdu išsilaisvinti iš svetimųjų įtakų ir būti „sau žmonėmis“?

Bet kad lietuviai neatsivertė, o laikėsi atnešto iš svetur 
mokslo, svetimieji pamažu užėmė visą kraštą ir stengėsi lietuvius 
suliedinti su savo tauta: Mažojoj Lietuvoj — vokiečiai, Didžio
joj —- rusai. Tragiškoji Lietuvos būklė nė kiek nepasikeitė. 
Priešingai, kraujomaiša visai lietuvius susilpnino ir nusmelkė 
grynąsias, gerąsias lietuvių tautos ypatybes. Vydūno žodžiais 
tariant, „kraujomaiša ne tik vien susilpnino lietuvių vienybės 
pajautimą, ir jų tėvyniškus jausmus, bet aplamai lietuvių kraujo 
ypatybes. Dingo lietuvių atkaklumas, narsumas ir drąsa“02).

Dingus visoms toms kilniosioms dvasios ypatybėms, lie
tuviai visai nebesirūpino savo sąmoningumo ugdymu. Atsirado 
linkimas prie ateivių, noras jiems prisitaikyti, Vydūno nuomone, 
instinktyvus linkimas silpnesniojo į stipresnį. Šitas linkimas į 
svetimuosius, šitas savo vertingumo praradimas, darosi toks di
delis, jog jam pabrėžti Vydūnas „Prabočių šešėliuos“~įvė'da~pa- 
minklo statymą medžiagai kaip simbolį visiškos didybės nuo
jautos netekimo. Tas pat norima pasakyti ir Kubeikio tipu iš 
„Vergų ir dykių“. Palinkęs prie svetimųjų, jis neteko tautinės 
sąmonės ir tik rūpinosi įtikti užvaldžiusiems šalį ateiviams. Toki 
Kubeikio tipai stengėsi slopinti mažiausią lietuviškosios sielos 
pasireiškimą. Jie griovė visa, kas buvo statoma gaivinti lietu
viškumui. Tuo būdu išnyko lietuvių vienybė, ir lietuviai, vietoj 
kad kitiems vadovautų, tapo patys vergai.

Bet ir ūkanose prašvinta žiburiai. Kitaip ir būti negali. 
Jau minėtasis Vydūno optimistiškasis idealizmas, optimistinė 
viltis, čia labai ryškiai pasirodo. Visatos dėsniai veikia. Išei
nant iš Vydūno pasaulėžiūros, „likimo bangos iškelia teisinguo
sius“. Juk, jei paskiras žmogns evoliucijos keliu tobulinasi, ar
tinasi prie savo tikslo, tai ir paskira tauta, tai pačiai evoliucijai

20) Musų uždav. 133 p.
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veikiantį tobulinasi, gerėja, jos ,,sąmonė Šviesėja“ ir taip pamažu 
ji artinasi prie savo uždavinių vykinimo. Lietuvių tautai, kaip 
jau minėjom, Vydūnas skiria ypatingą uždavinį. Tam uždavi
niui ji pamažu ir bręsta. Nevisi lietuviai aklai pasekė sveti
maisiais. Gryūašis jų kraujas ,,gražiai pasireiškė“. Vaidilutė 
išsaugojo šventąją ugnį, žmonės kiekvienas nusinešė jos kibirkštį 
į savo trobas, ir taip lietuviškumas išliko ilgus šimtmečius iki 
tikrojo prisikėlimo, kaip toji vaidilutės atnešta šventosios ugnies 
kibirkštis po storu pelenų sluoksniu. ProboČių šešėliai prašneka 
į ainius. Tautnoras susilaukia savo darbo vaisių ir garbingai 
žūva už tėvynę. Šviesi Magė gelbsti Lietuvą nuo pasaulio gaisro. 
Lietuvių tautos tragedija beveik pasibaigė, lietuviams atgavus 
nepriklausomybę, gavus galimybių laisvai ugdyti savo sielos ga
lias, savo tikrai lietuviškas dvasios ypatybes. Dabar reikia lie
tuviams tik gerai apsišviesti, suprasti savo tikrąjį pašaukimą — 
atsigryžti į Rytus ir iš ten nešti šviesą Europai. Tam tikslui 
Vydūno nuomone, reiktų „susintetinti panteistiškai teosofiniam 
idealizme visa tai, ką Vydūnas mato kilnaus ir gražaus senovės 
religijose ir krikščionybėj“21). Pirmoj vietoj turėtų, žinoma, 
lietuviai tokiu būdu susintetinti savo senovės religiją su krikš
čionybe. Tai jau ir reikštų lietuvių „atsigavimą tikybiškai“, o 
tuo pačiu ir atgavimą savo prarastų galių, nes naujosios tiky
bos įvedimas Lietuvon, pasak Vydūno, „turėjo tiesiog sulaužyti 
tautos galybę, kadangi jis užvertė doros ir tikybos versmę“22). 
Taigi, suderinus tas dvi religijas, nebūtų prarasta toji „tikroji“ 
tautos gyvybė, ir lietuvių tauta, išsilaisvinusi iš savo tragiškosios 
būklės, sparčiai eitų prie savo uždavinio vykdymo, ąsrie tikrojo 
savo ir kitų tautų apsišvietimo.

Visos tos Vydūno idėjos, apie kurias čia kalbėjome, iš
reikštos jo dailiojoj kūryboj, turėjo lemiančios reikšmės ir jo 
stiliui ir visai jo veikalų ’ konstrukcijai. Stengimasis meniškai 
išdėstyti savo teorijas, papasakoti savo idėjas padarė tai, kad 
visi jo veikėjai tapo kaž koki bekraujai, nuaistrinti, indiško as
keto tipai, aukštu stilium reiškią savo mintis. Jo didvyriai pa
prastai yra nugalėję visas širdies aistras ir, rodos, vaikšto žemės 
nesiekdami. Ilgi dialogai, kuriais Vydūnas dažnai dėsto savo 
pažiūras, dar labiau paraližuoja veikalo gyvumą. Kaip žmo
nės, taip ir gamta Vydūno kūriniuose yra negyva ir susimbo- 
linta. Viskas dangstosi žydais, sušvinta paslaptingom šviesom, 
apsitraukia ūkanom, visur pilna šešėlių, kaip mitologinėj negy
vėlių karalystėj. Gražiai pasakė prof. Mykolaitis, kad visa Vy
dūno kūryba tai lyg beaistrė, bekraujė auka tokiam pat beaistriu! 
Dievui ir gali būti įdomi tik sąryšy su Vydūno pasaulėžiūra 
» ■ ■ ' —   — .■ —— ■

21) Mykolaitis. Vydūnas, Židinys 1928 m. 8—9 nr,
22) Mūsų uždav. 152 p.
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Socialinės mokyklos —visuomeni
nio solidarumo kėlėjos

• * *

Red. Straipsnį dedame sąryšy su Sočia' 
line Moterų Mokykla, kuri netrukus bus 
ir Lietuvoj įsteigta.

Socialinė mokykla duoda darbininkų klasei vadus, kurie 
rimtomis studijomis išsiaiškina sau socialinės organizacijos fak
torius, nuo kurių priklauso pramonės žydėjimas ir darbininkų 
klasės gerovė ir tarpusavis įvairių veiksnių priklausomumas. 
Socialinė mokykla supažindina su produkcijos funkcionavimu, 
su socialine įstaty indą vyste, su higienos ir profesinio draudimo 
taisyklėmis. Todėl ypač svarbu, kad darbininkų organizacijos 
dėtų visas pastangas pasiųsti į socialines mokyklas geriäusias 
savo pajėgas ir paruoštų juos vadų vaidmeniui.

Mokyklos reikšmė ne mažesnė, atsižvelgus į reikalą pa
ruošti esamoms socialinėms sąlygoms laisvus ar profesinius so
cialinius darbuotojus labdarybės įstaigoms, ar bendrai sociali
nės apsaugos ir globos sritims.

Reikia tikėtis, kad jaunos mergaitės iš įvairių socialinių 
klasių skaitlingai stos į šios rūšies mokyklą, kad gautų paruo
šimą esamoms visuomeninio gyvenimo sąlygoms ir darbui so- 

-------- eialinės apsaugos^r-globo^-srityse. - _______________
Bendrai imant, socialinės tarnybos mokyklų kūrimas įvai

riuose pasaulio kraštuose daro žygius, siekiančius atnaujinti vi
suomenę solidarumo pagrindais. Šis judėjimas yra reakcija 
prieš individualizmą. Rišant šį klausimą religiniu ir moraliniu 
atžvilgiu, individualizmas yra svarbiausias šaltinis visų blogy
bių, dėl kurių kenčia visuomenė, nes jis eina prieš visuomenės 
pagrindus ir ardo jos organizaciją.

Savo pasėkomis individualizmas privedė intelektualiniu ir 
moraliniu atžvilgiu prie idėjų anarchijos ir įpročių palaidumo; 
politiniu atžvilgiu — prie visuotino sufražizmo, absurdiško ir 
nelogingo, nes jis nesiskaito nei su moterimis, nei su vaikais; 
literatūroj — romantizmas arba ieškojimas ir egzaltavimas sen- 

— timentalaus „aš“; ekonominėj ir socialinėj srity — izoliacija, o 
dažnai išnaudojimas silpnųjų. Individualizmo pasekėjai, jei jie 
yra nuoseklūs, eina iki anarchizmo, 
v
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Antrojoj XIX šimtmečio pusėj žymus vyskupas Ketteleris 
iškėlė aikštėn ekonominės sistemos aukų priežastis, paskelbė 
individualizmo socialines pasėkas ir reikalavo grįžimo į krikš
čioniškąją socialinę tvarką. Šia prasme augo katalikų socialinis 
judėjimas, pasiremiąs Leono XIII ir jo pasekėjų Enciklikomis.

Socializmas sukūrė paralelinį judėjimą, kurio doktrina ir 
veikimas remiasi klasių kova, kuri sudaro ir palaiko visuome
ninį suskilimą.

Tačiau laikai pasikeitė. Po karo socialinės atmainos 
vyksta labai sparčiai; jos palietė visas visuomenės klases ir iš
kėlė visuomeninės organizacijos klausimą. Visiems lygiai gre
sia pavojus; visi instinktyviai jaučia reikalą grįžti į socialinę 
organizaciją, pagrįstą solidarumu. — * ’

Be to, juo didesnę pažangą daro socialiniai mokslai, juo 
daugiau jie parodo individumų, klasių ir tautų priklausomybę 
nuo vienas kito.

. Jau senokai viešoji opinija jaučia individualizmo, kaip so
cialinės organizacijos bazės, netikslumą ir kenksmingumą. Vis 
labiau ji nori, kad įstatymuose, viešose taisyklėse, įstaigose ir 
t.t. daugiau būtų kreipiama dėmesio į kolektyvinius interesus ir 
natūralius susigrupavimus: pirmo j eilėj į šeimą, kad atlygini
mas už darbą fabrikuose ir kitose įmonėse būtų nustatomas ne 
vien pagal ekonominius dėsnius, bet atsižvelgiant į darbininko 
šeimos narių skaičių ir t.t.

Kalbama viešoji opinija pradeda daryti didelę įtaką prak-‘ 
tikos gyvenime. Jos dėka susikūrė profesinės, mokslo, labda
rybės ir k. grupės. Norima atstatyti visuomenę organiniu pa- 

------ grindų, kur visa svarba bus grąžinama natūralinėms grupėms 
ir socialiniams organizmams, reiškiantiems kolektyvinius interesus.

Šie organizmai gali tapti tarpininkais tarp centralinės val
džios ir individumų; jie taip pat gali atlikti kai kurias socialines 
funkcijas kompetentingiau, negu politinės, centralinės ir biuro
kratinės pajėgos.

Visuotina reakcija prieš Individualizmą pasireiškia net re
ligijos srity. Liturginis judėjimas, taip intensingas Bažnyčios 
gyvenime, yra grįžimas į kolektyvinę maldą, reakcija prieš in
dividualų maldingumą.

Be to, svarbu nustatyti principus, vadovaujančias idėjas, 
pagal kurias turi vykti socialinio atgaivinimo darbas. Idėjos 
vadovauja pasauliui; jos galingesnės už materialinę jėgą ir vi
suomet nugali. Todėl, atsižvelgus į esamą idėjų sąmyšį ir lau
kiančias išrišimo problemas, intelektualinis apašta
lą v i m a s yra šių laikų svarbiausia pareiga.

Katalikai turi visą eilę tikrų ir aiškių doktrinų, kurios su
brendo didžiųjų žmonijos mokytojų protuose ir šimtmečių gy-
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veninio praktikoje, keičiantis šimtmečiais politinėms ir sociali
nėms gyvenimo formoms.

Kaip dogmų stiprybė išaugo kylant įvairioms erozijoms, 
lygiai praturtėjo ir sustiprėjo socialinė doktrina sąryšy su nau 
jomis socialinėmis sąlygomis. .

Ši doktrina yra podraug tikra, pastovi ir pritaikoma, nes 
ji pagrįsta totalinės žmogaus prigimties giliu pažinimu: intelek
tualiniu, moraliniu, religiniu, socialiniu. Ji prisitaiko esamoms 
apystovoms, nes dabarties ir praeities problemos pagrįstos ta 
pačia žmogaus prigimtimi: konfliktai tarp individumų, tarp kla
sių, tarp kai kurių individumų, arba tarp kai kurių klasių ir pi
liečių.

- Socialinė taika, pasak Tomo Akviniečio, gali sekti tik iŠ 
ramios tvarkos. Tvarką sudaro teisių ir pareigų harmonija, sie
kiamų tikslų hierarchija. Ši hierarchija priklauso nuo siekiamų 
tikslų santykių "su žmogaus totaline prigimtimi.

' Charles Mauras visai teisingai pabrėžė, kad visuomenės 
tvarkos ir harmonijos atstatymo darbas privalo sekti tuos pačius 
principus, kurie sudarė visuomenės evoliucijos pagrindą, inspi- 

Tavo šimtmečius jos institucijas ir davė pastovų charakterį.
Pagrindinis faktorius, charakterizuojąs mūsų visuomenes 

ir jų protavimą ir jutimą, yra tai, kad jos per dvidešimt šimt
mečių buvo krikščionybės auklėjamos ir formuojamos. Nors 
senovinė civilizacija ir buvo pagrįsta egoizmu visais atžvilgiais, 
šiandie mums atrodo visai natūralu gerbti moterį, mylėti varg
šus, pasiaukoti silpniems, tai yra mūsų įgimtos ir šimtmečiais 
krikščionybės išauklėtos dorovės pasėka.

Solidarumas, kuriuo šiandie pagrįsta socialinė akcija, ne- 
išplaukia neTTs“ kolektyvinio egoizmo^ —pagal kurį kiekvienas 
dirba bendrai gerovei, tikėdamasis turėti iš to asmeninę naudą? 
nei iš abstrakčios bendruomenės kulto; jis yra šimtmečiais besi
kartojąs pakeitusio pasaulio veidą Žodžio aidas: ,,Mylėkite kits 
kitą... Ką jūs padarysite vienam iš šių mažutėlių, Man pa
darysite“.

Milžiniškam socialinės taikos atstatymo darbe yra plati 
dirva visoms geroms valioms. Sutarianti akcija socialinio darbo 
dirvoj yra galima tarp įvairių pažiūrų asmenų; ji yra paleng
vinta bendrais pasiaukavimo norais ir bendrais siekimais, kurie 
kyla iš bendros žmogaus prigimties ir bendro krikščioniškojo 
visuomenės auklėjimo ištisais šimtmečiais.

Sėkmingam labdarybės darbui, tinkamam socialinės parei
gos atlikimui nepakanka mylėti vargšus, nepakanka juos pa
žinti. Socialinė mokykla neatliks savo uždavinio, jos technika 
nebus galinga nugalėti amžiną vargą, jei vargšų atžvilgiu ne
turės savo mokytojų jausmo. Šv. Povilas yra pasakęs, kad be
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Kun. A. G rausly s.

Moteris Šv. Rašto šviesoje
(Tąsa iš „N. Vaid.“ 5-6 Nr.)

Ar Bažnyčia žemina moterį? Taip klausiame todėl, kad 
Bažnyčia didelę savo mokslo dalį semia iš šv. Rašto. „Žiūrė
kite, moterys, į šv. Tėvų, gyvenusių pirmaisiais Bažnyčios gy
vavimo amžiais, raštus“, — taip sako, kurstydami prieš Baž
nyčią moterį, religijos priešai. „Kaip tie Tėvai kalba apie mo
teris. Jie laiko jas kažkokiais prakeikimo indais. Argi neaiš
ku tad, kad iš pradžių Bažnyčia pradėjo žeminti ir žemina mo
terį?!“— Atsakydami į tą priekaištą, kuris, deja, net kursuoja

gailestingumo angelų ir žmonių balsai yra skambantis šiurkš
tumas. Krikščioniškas gailestingumas, gyvas ir drąsus, kaip jį 
suprato šv. Povilas, turi būti dedamas socialinės tarnybos pa
grindam Esamų socialinių sąlygų pažinimas, katalikiškosios 
doktrinos sekimas ir krikščioniškoji artimo meilė yra turtingiau
sias ir daviniais sėkmingiausias socialinės minties šaltinis. < 

Norima atstatyti krikščioniškąją socialinę tvarką. Tvarka 
reiškia vienybę, čia kalbama prasme visuomeninę vienybę, kuri 
koordinuotų įvairius organizmus ir sudarytų harmoningus jų 
santykius.

Nepakanka sudaryti socialinius organizmus (globos orga
nai, sindikatai ir 1.1), kurie dirbtų izoliuotai, neduodami sau 
■atskaitomybės- dėd-santykių—su--kitais organizmais'Tr dėl bendro-—— 
siekiamo tikslo. . ' ,

Būtų labai pavojinga asmenų individualizmą pakeisti ko
lektyvų individualizmu. Tai reikštų sustoti pusiaukely, atito
linti pasėkas, neturėti prieš akis aiškaus tikslo.

Socialinės mokyklos, reikia tikėti, pašalins šį pavojų, nes 
jų uždavinys neišsemiamas profesinių darbuotojų paruošimu 
socialinei akcijai. Jos turi platesnę ir kilnesnę misiją, būtent, 
duoti pasiaukojantiems socialinei akcijai asmenims reikalingas 
teoretines ir praktines žinias, supažindinti su organine sistema, 
krikščioniškąja socialine tvarka, kurią sekant turi būti atstatyta 
visuomenė, su atskirų organizmų vieta visumoje, su įvairių or
ganizmų santykių koordinavimu socialinėj tvarkoj.

Dėl visų šių motyvų, t socialinės mokyklos yra pašauktos 
daryti reikšmingą įtaką į krikščioniškosios socialinės tvarkos 
atstatymo judėjimą.
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vieno, antro mūsų profesoriaus lūpose, mes iš dalies lyg ir sutin
kame. Tiesa, yra pas šv. Tėvus daug posakių, kurie išsyk, ilgiau 
nepasvarsčius tų posakių, atrodo lyg žemina moterį. Tačiau, 
giliau pažvelgę, nies pastebime, kad tie pasakymai moters, kaipo 
tokios, nežemina, bet jie niekina ir biaurisi kūniškumu ir gei
dulingumu, kuriuos jiems, kaipo vyrams, simbolizavo moteris. 
Jeigu tuo laiku būtų rašiusios moterys, tad, be abejo, joms, kaipo 
moterims, kūniškumo simbolis būtų vyras. Ir jos būtų savo 
raštuose vyrus „žeminusios“. Juk šv. Tėvai nebuvo moters, 
kaipo tokios, niekintojai, tai parodo jų elgesys. Juk nesykį 
skaitome apie tai, kaip didieji Tėvai kilniai draugavo su mote
rimis, kaip josios darbavosi su jais atlikdamos ar jiems padė
damos atlikti įvairius religinius ir mokslinius darbus. Taip, 
pav., šv. Jeronimas, tas didelis šv. Rašto vertėjas ir mokytojas, 
bendradarbiavo su moterimis, kurios jam padėdavo dirbti lite
ratūrinius darbus. Argi šv. Tėvai būtų galėję taip elgtis, jeigu 
jie būtų moterį ignoravę?! Kodėl Bažnyčios priešai nenori mi
nėti tų skaitlingų raštų, kuriais šv. Tėvai iškelia ir garbina ne
kaltą mergaitę?! Tokių raštų ir posakių yra daug daugiau, ne
gu tariamų posakių prieš moterį. Argi tie raštai neparodo, kad 
jie vertino ir gerbė moterį?! Šiandieniai netikintieji rašytojai, 
kurie pajuokia netekėjusias mergaites ir jų skaistumą, tikrai že
mina moterį: jie moters, kaipo tokios, nevertina, o ji jiems turi 
vertės tik kaipo žmona, tik tiek, kiek jį gali patarnauti jų gei
duliams!

Bažnyčia, garbindama Mariją, negali niekinti moters. Juk 
vienintelė iš žmonių taip iškelta Bažnyčios, kaip joks žmogus 
pa^mihLyra moteris Marija Moteris iškelta ant altoriaus, mo- 
teris, prieš kurią turi ir vyrai klauptis, negali,būti žeminama 
Bažnyčios. Marianiško j v katalikybė turėtų atsižadėti Marijos kul
to, jeigu ji norėtų suderinti moters pažeminimą su Marijos gar
binimu. Kitaip ji būtų veidmainė — Bažnyčia!

Ir-tikrai, jau pirmais amžiais moteris taip buvo gerbiama 
krikščionybės, kad net šv. Ambrozijaus laikais priešai darė Baž
nyčiai priekaištų, kad ji ..moteriškėja“.

Viduramžiais Bažnyčios išauklėta riterija, stačiai garbino 
moterį. Buvo net raštų, kurie ją statė aukščiau už vyrą, laiky
dami beveik viršžemiška būtybe.

Ir vėliau, visais amžiais moteris užėmė Bažnyčios istori
joje ir josios religiniam gyvenime žymią vietą. PrisiHunkime 
tik didžiuosius Jėzaus Širdies apreiškimus, suteiktus per šv. 
Margaritą Paray-le-Monial vienuolyne! Prisiminkime Liurdą ir 
tuos Marijos apsireiškimus, kuriuos patyrė pal. Bernadeta! Ir 
vieni, ir kiti apreiškimai, kurie šiandien stiprina mūsų tikėjimą 
ir ugdo pamaldumą, buvo suteikti per moteris! Tad kaip gali
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Bažnyčia žeminti tą, kurią Dievas pasirenka taip didingiems 
tikslams?!

Krikščioniškoji moterystė iškėlė moterį. Jinai kaipo pil
nateisė ir lygi vyrui sueina moterystėm Bažnyčia, suprasdama 
tuos pavojus, kuriems gali būti išstatyta moteris sudarant mo
terystės sakramentą, savo įvairiais įstatymais stengėsi apsaugoti 
moters laisvą suėjimą į tą ryšį. Ji nustatė bausmes tiems vy
rams, kurie kėsintųsi tą laisvę pažeisti. Ji nurodė ir iškėlė to 
sakramento aukštą vertę. „Taip“, galima išgirsti, „krikščioniš
koji moterystė graži yra tik teorijoje. Praktikoje gi ji žemina 
moterį, padaro ją vyro verge, liepia jai visuomet vyrų klausyti 
ir jų geiduliams tarnauti“. Tie ir panašūs priekaištai daromi 
krikščioniškai moterystei, o tuo pačiu ir Bažnyčiai. Reikalinga 
tad pažvelgti, kokia yra teologų nuomonė šiuo klausimu. Kal
bėdami apie krikščioniškos moterystės tikslą, katalikų teologai 
visi vienbalsiai tvirtina, kad moterystė yra įstatyta tam, kad 
būtų palaikoma žmonija. Žmonijos dauginimasis — štai pir
mutinis ir pagrindinis moterystės tikslas, jai pačios gamtos nu
statytas. Bet teologai pripažįsta ir antrinį moterystės tikslą, bū
tent, kūno patenkinimą, bet tik tokį, kuris suderinamas su pir
miniu tikslu ir jam neprieštarauja. Mokslas apie pirminį tikslą 
yra dogmatinio pobūdžio. Mokslas gi apie antrinį tikslą nėra 
jokia dogma ir todėl galima dėl jo ginčytis, gali jis būti pa
keistas. Nemaža priekaištų Bažnyčiai kaip tik ir daroma dėl to 
antrinio tikslo. Sakoma, kad toks teologų mokslas esąs šlykš
tus, kad Bažnyčia įsakanti moterims šito antrinio tikslo srityje 
būtinai vyrų klausyti, kad šitokia būklė be galo apsunkinanti 
moteris ir padaranti jas moterystėje vergėmis, kad šitokiais savo 

“dėsniais Bažnyčia kurstaiiti geidulingumą Tr l.t. ~ ”
Kas čia tuose priekaištuose yra teisinga, kas ne?
Pirmiausia turime sutikti, kad kai kuriose sąlygose vienas 

antras tų priekaištų turi rimto pagrindo. Tikrai, žymi moterų 
dalis savo vyrų geidulingumą vos gali pakęsti, ir todėl labai 
kenčia. Jos taip kilniai ir romantiškai žiūrėjo į moterystę, o 
štai čia pamato visą užkulisinio gyvenimo cinizmą ir brutalumą. 
Jau po keletos mėnesių kyla nusivylimas. Iš kur moterų käi 
kurios ligos, iš kur histerija ir nervų pairimas, jei ne iš nenor
malaus gyvenimo šioje srityje?! Argi tad Bažnyčia šitai moters 
kančiai pritaria ir jos nori? argi ji tik vyrams rūpinasi pataikauti?

Reikia pasakyti, kad teologų mokslas apie Šį antrinį tikslą 
nėra jau toks baisus, jeigu jis būtų savo .visumoje pažintas įr 
išsiaiškintas. Pirmiausia, remdamies šv. Povilu, jie pabrėžia 
visišką šiuo atžvilgiu vyro ir moters lygybę ( I Kor. 7,4). Jeigu 
tad nelygybė įvyksta, tad Čia gal kaltas ne tiek pats principas, 
kiek skirtingi vyro ir moters palinkimai ir tų palinkimų stipru-
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mas. Be to, pasak teologų, viena ar antra pusė, visiškai atsisa
kydama laikytis antrinio tikslo, tuo pačiu išstatytų antrąją pusę 
nesusivaldymo pavojun ir gal ją privestų prie nuodėmės su kuo 
nors kitu. Tačiau labai klystų tas, kas manytų, kad teologai 
viską moterystėje leidžia ar net įsako. Visokiais apribojimais 
ir draudimais yra varžomas šis aklas, gyvuliškas instinktas. Yra 
daug atvejų, kada viena ar antra šalis neprivalo klausyti kitos 
šalies reikalavimų ir net privalo jai griežtai pasipriešinti. Pir
miausia tad, negalimas ir griežtai neleistinas yra kiekvienas san
tykis, kursai siekia vien tik kūno patenkinimo, sąmoningai iš
skirdamas ir kliudydamas pirminio moterystės tikslo pasiekimą. 
Kiekvienas nenormalus moteryste naudojimasis yra sunki nuo
dėmė. Jeigu į šitą teologų dėsnį moterystėje būtų kreipiama 
daugiau dėmesio, tuomet didelė dalis moterystės ligų ir nelai
mių atkristų. Bet ir normalus moteryste naudojimasis gali ku
rią nors šalį perdaug varginti. Tad ir šičia turi būti atsižvel
giama į moters sveikatą, į būsimo kūdikio sveikatą ir į įvairias 
kitas aplinkybes, į kurias neatkreipiant dėmesio, būtų skaudžiai 
pažaista artimo meilė. Artimo meilės įsakymas yra pagrindinis 
krikščionybės įsakymas, ir jis niekuomet neturi būti pažeistas. 
Moteryste naudojimasis dar nedispensuoja nuo artimo meilės, 
kurią viena kitai šalys turi moterystėje pareikšti. Todėl jeigu 
tie santykiai būtų per dažni ir perdaug vargintų moterį,, jeigu jie 
galėtų pakenkti jos, o ypač būsimo kūdikio, sveikatai, jeigu būtų 
pavojaus užsikrėsti iš tikrai lytine liga sergančio vyro ir dėl pa
našių rimtų priežasčių, teologai leidžia tas moterystės pareigas takai kada atsakyti. Čia negali teologai visų tų atvejų nusakyti ir 
visas gyvenimo aplinkybes numatyti, bet pats protas ir medici
nos mokslas nurodo pragaištingas nesivaldymo pasekmes, Pats 
protas įsako valdytis, nes kitaip, visuomet savo norus patenki
nant, mūsų moterystė taptų valios sulepšėjimo ir charakterio 
sunykimo įstaiga.

Bažnyčios teologai pilnai su medicina solidarizuoja. Vi
siškas antrinio tikslo panaikinimas, anot teologų, būtų per sun
kus, nes tuomet vedusiųjų padėtis būtų net sunkesnė, negu visai 
nevedusių. Juk daug lengviau yra visai skaisčiu išlikti, negu 
sykį gyvenus kūno gyvenimu susivaldyti. Atmetus antrinį tiks
lą, vedusiųjų luomas reikalautų daugiau heroizmo, negu vi
siška skaistybė, ir todėl vedybos turėtų būti aukščiausia tobu
lumo forma krikščionybėje. Kristus gi aiškiai sako, kad visiš
kos nekaltybės stovis yra aukštesnis už moterystę. Tad teolo
gai mano, kad reikalauti heroizmo iš visų nėra galima, nes he
roizmui yra priaugę tik išrinktieji. Tačiau, reikia pasakyti, 
kad į mokslą apie antrinį tikslą negalima žiūrėti kaipo į idealų 
mokslą. Būtų labai gerai ir reikia to Siekti, kad moterystėje
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butų kuodaugiau susivaldymo ir skaistumo. Visuomet liks siek
tinas idealas — kiek galima pilnesnis susivaldymas moterystėje. 
Jeigu pirmykščių tautų tarpe, didysis jų tyrinėtojas le Roy su
randa tokias tauteles, kurios žino tik pirminį tikslą, jeigu net 
gyvulių pasaulyje nėra tokio biauraus prigimties išnaudojimo, 
kaip pas žmones, tad kaip turėtų būti daug susivaldymo krikš
čionių moterystėje!

Laisvamanybė, kuri dažnai dedasi moters ginėja, kuri nori 
ją sukurstyti prieš Bažnyčią, tikrumoje dar labiau ją pažemina. 
Jų skelbiamoji laisva meilė, visokios antikonceptinės priemonės 
jų reklamuojamos, kas gi, galų gale, yra, jei ne nuogas geidu
lingumas?! Jųjų žurnalai išjuokia kiekvieną'susivaldymą, kiek
vieną nekaltybę prieš moterystę. Tos visos apsisaugojimo prie
monės tik dar labiau kursto instinktą, nes, neturint rūpesčio dėl 
vaikų, kurie būtų1 jų gyvenime užėmę svarbią vietą, jie atliekamą 
energiją sunaudoja dar didesniam gyvuliškumui. Jie išjuokia 
kiekvieną kilnesnę pastangą ar raštą, kurie siekia paskaistinti 
moterystę. Tad iš jų negali laukti moterys moterystės paskais- 
tinimo. Religinio gyvenimo pagilinimas, kilnios pastangos, štai 
kas gali moterystę paskaistinti. Jeigu šiandie moteris daug 
kenčia, tai yra religijos puolimo padaras visu o- 
menėje. Tad norint išlaisvinti mūsų moterystę iš lytinės 
vergijos, reikia pakelti visuomenės religingumas, reikia suža
dinti entuziastingos meilės aukštoms idėjoms, reikia sukurti su- 
susivaldymo dvasios. Argi mes galėtume sau vaizduotis moterystę 
taip kūnišką pirmais krikščionybės amžiais, kankinių laikais?! 
Norint iškelti moterystės gyvenimą, reikia 
k: o. v o t i su v i s o m to m a p Ii nky b ė m, kaip, pav., por
nografija spaudoje, kine ir 1.1., k u r i o s jau 
nuo pat kūdikystės įpratina žiūrėti vaikus 
į m o t e r į, kaipo į vyro žaislą. Reikia sąmoninti mer
gaitės, kad jos pasirinktų savo gyvenimo draugą iš tikrai rim
tų giliai tikinčių vyrų tarpo, iš tokių, kurie ne tik geistų jų kūno, 
bet įstengtų kilniai žiūrėti į moterį. Tikrai yra baisu pamanyti, 
kaip daugumas nekaltų mergaičių, dažnai stačiai vaikų, išteka 
už tokio, kuris jau prieš vedybas nieku laikė mergaitės garbę ir 
ją išnaudojo. Ištvirkėliui, visai to ištvirkimo nesigailinčiam, 
parduodama nekalta mergaitė, ir visi linksminasi, juos sveikina... 
Nežino ji vargšė, kad jam visai nesvarbu visa ta gryna meilė, 
kuria jos širdis dega> jam tik rūpi kūnas! Reikia sąmoninti tad 
mergaites, kad jos reikalautų iš vyro susivaldymo, kad jos pri
mintų jam, kad protas yra žmogui duotas tam, kad valdytųsi 
ir valdydamasis stiprėtų; jos turi su pasigailėjimu nusikreipti 
nuo tų, kurie šalia vyriškų rūbų nieko kito neturi, kaip tik va
lios sulepšėjimą.
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N AMŲ ŽIDINYS
Duok vaikui gerą savitvarką ir auklėjimą— - 

ir duosi jam rūmus ir pasisekimą bet kur pakliu
vusiam. Jis net nieku nesirūpins. Rūmai patys 
ateis pas jį ir paprašys, kad įžengtų į juos.

Emersonas

Sąmoninga motina — sąmoninga tauta1)/
J. Unčiuvienė

Yra sena tiesa, kuri jau nereikalinga aiškinimų, kad suge
dusią visuomenę reikia pradėti taisyti nuo šeimų, — visuome
ninio gyvenimo pagrindo. O šeimos atnaujinimas gali tik tada 
pasisekti, kai atsinaujins šeimos siela — motina. Kur nėra mo
tinos, ten negali būti nė šeimos tikra to žodžio prasme. Ir ko
kia yra motina, tokia ir šeima arba kitaip tariant, šeima yra 
motinos atvaizdas. Todėl galima sakyti, kad: sąmoninga mo
tina — sąmoninga šeima — sąmoninga tauta.

Paskutiniu laiku vis daugiau ir daugiau girdėti dejavimų, 
kad visuomenė moraliniu atžvilgiu kas kart vis puola žemyn, 
žemyn iki visiško sugedimo. Vieni siūlo vienokias, kiti kito
kias išsigelbėjimo priemones, priemones pašalinti tą moralųjį 
skurdą,’tą iš vienos pusės didelį linkimą į prabangą, nekalbant 
jau apie tikrąją sielos menkystę, bet niekas neatsimena pradėti 
taisyti blogį iš pat šaknų. Jei augalo lapai gelsta ir vysta, maža 
ką padės, jei pageltusius lapus karpysim. Reikia patikrinti jo 
šaknis, ar neįsimetė ten kokių naikintojų, graužiančių šaknis. 
Tik pašalinus šaknų kenkėjus, galėsime džiaugtis gražiu lapų 
žalumu. Taip ir visuomenėj: reikia ieškoti blogio, glūdinčio jos

Tad neieškokime moters žemiuimo pėdsakų nei šv. Rašte, 
kurio užduotis vesti išganyman žmogų, o ne ką nors žeminti, 
nei Bažnyčios raštuose, bet kelkime visuomenėje tikrą religin
gumą, kuris, sukurdamas sieloje' didingas idėjas, duoda jėgų 
valdytis.

Taip darbuodamasi ir moteris sąmonindama, jauna kata
likė inteligentė atliks didelį darbą, kuris prisidės prie išsilaisvi
nimo šeimynų iš lytinės vergijos ir tuo paskaistins moterystę.

3) Naudotasi A. Worlitschek veikalu „Sociales Christentum“.
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pagrinde — šeimoj. Pažadinkim motinas būti motinom tikra 
to žodžio prasme — ir visa bus išgelbėta.

Jau laikas nusikratyti to taip labai išsiplatinusio lėkšto, 
natūralistinio, paviršutiniško motinos sąvokos supratimo ir vėl 
iškelti į dienos šviesą pakilnintas, suprasmintas, gilias ir skais
čias pažiūras į motinystę.

Didelė mūsų laikų klaida yra ta, kad motinystė imta trak
tuoti, kaip visai pašalinis ir antraeilis darbas šalia visokių ki
tokių darbų. Bet iš tikrųjų motinystė moterims yra jų v y - 
r i a u s i a s, aukščiausias pašaukimas, pripildąs 
visą moters gyvenimą, reikalingas visų jos gabumų.

Taigi tikrasis įsisąmoninimas turėtų eiti ta kryptimi, kad 
motinos suprastų savo pašaukimo reikšmę. Kad jos suprastų, 
jog motinystė nėra koks vergiškas jungas, kaip šiandie ji nori
ma pavadinti, nėra joks moters pažeminimas, trukdąs jos pa
žangą; tai nėra koks amatas, dėl kurio tektų rausti, bet tai yra 
garbingas ir kilnu s- pašaukimas, nes čia žmogus pa
deda Dievui Jo kūrimo darbe, čia Kūrėjas perleidžia žmogui 
dalį savo teisių ir duoda jam galimybės varyti priekin Jo die
viškuosius planus prie tikslo.

Jau vien toks motinystės supratimas dėl savo gilumo ir 
prasmingumo gali būti akstinas daugeliui tikrai vertingų moters 
darbų. Juk mintys yra didelė galia, kuri įstengia visai kitaip 
patį gyvenimą apipavidalinti. Tikras savo pašaukimo suprati
mas turi didelės įtakos į viso gyvenimo sutvarkymą. Motina, 
giliai suprantanti savo pašaukimą, tinkamai supras ir savo pa
reigas ir tuo būdu bus apsaugota nuo daugumos klaidų ir sykiu 
jau net nejučiomis links į visas motinai reikalingas dorybes.

» 

k

Neužtenka vien įsisąmoninti į savo/ pašaukimą. Vienas 
ir tuščias įsisąmoninimas gali atvesti motiną į tuštų pasididžia
vimą ir į per didelį savęs vertinimą. Įsisąmoninimas turi ran
ka rankon eiti su žinojimu ir mokėjimu būti moti
na. Reikia atsistoti ant tvirto ir rimto pagrindo, toli nuo viso
kio diletantizmo, nuo visų tuščių, nenaudingų motiniškų smagu
mėlių, kurie daug žalos padaro kūdikio sielai.

Motinos darbas yra daug apimąs, keleriopas 
ir labai komplikuotas. Motina, norinti visai gerai 
savo pareigas atlikti, turi būti ,,universalumo genijus“, arba, jei 
galima pavartoti taip neįprastą žodį, „universali specijalistė“, 
galinti beveik visose srityse laisvai orientuotis.

Motina turi nusimanyti ir biologijoj, gyvybės, pa
veldėjimo ir mirtingumo tyrinėjimo moksle, ir h i g i e n o j; ji
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turi susipažinti ir su pedagogika, jos metodais, kaip ma
žyčiams kuo daugiausia galima turėti geros įtakos ir Lt. Ji turi 
orientuotis ir psicho 1 o g i j o s moksle, kad geriau supra
stų kūdikio sielos raidą, kad būtų susipažinusi su visais kūdikio 
sielos reiškiniais, kurie yra daug kitokį, negu suaugusio žmo
gaus. Motina turi savyje išugdyti meno ir grožio pamėgimą, 
kad galėtų kūdikiui įkvėpti grožio meilę ir ugdyti jo estetinį 
skonį. Motina turi pasotinti savo kūdikio lakią vaizduotę, turi 
pakreipti jį į tikrąjį estetizmo kelią. Suprantama, kad neturėda
ma jokių žinių estetinėj srity ji to pasiekti negalės. Ir dar vie
ną labai svarbią ypatybę turi įsigyti motina. Ji turi įsigyti 
kunigo, sielos aprūpintojo t a k t ą, turi turėti ga
bumų ir supratimo, kad savo mažyčio ,,anima naturaliter Chris
tiana“ — iš prigimties palinkusią į krikščionybę sielą galėtų 
apšviesti, sustiprinti ir guosti... Kad galėtų visiškai tinkamai sa
vo pareigas atlikti, inteligentė motina turi būti visapusiškai, har
moningai išsilavinusi asmenybė. Jei ji paminėtose srityse tik 
pusiau orientuosis ir nežinos nieko aiškaus, tai ji daugiau 
griaus, negu statys, daugiau „nuauklės“, negu išauklės.

Iš to, kas pasakyta, plaukia dar viena išvada. Pasiruošti 
ideališkai motinystei vargu, ar įstengtų didžiuma mūsų inteli
genčių vien savo jėgomis. Tam reiktų specialių kursų, 
kur moterys būtų paruošiamos būti motinomis. Taip, kaip 
žmonės yra ruošiami būti dailininkais, menininkais, gydytojais, 
kunigais, — panašiai ir moteris turėtų būti paruošta savo spe
cialiam darbui, kuris turi sąryšio ir su menininko, ir su daktaro, 
ir su mokytojo ir su kunigo darbu. Tokiais kursais ar tokia mo
kykla turėtų susirūpinti pačios moterys, turėtų smulkiai išdirbti 
visą planą, sutvarkyti visą mokomąją medžiagą. •Baigusios klau- 

----- syti liirėiųlaiky ticgzaminus. ~~ —---------------------- -—-—-—
Tokie planai ne taip greit .duodasi įvykdomi, tad motinos 

ar besiruošiančios į) moterystę neturėtų, nieko neveikdamos, 
laukti, kol įsisteigs panaši mokykla, bet kiekviena paskirai turė
tų visomis jėgomis siekti motinos idealo.

Bet ir gerai pažadintas žinojimas dar nėra stebuklas ir ne
gali pašalintį visų blogybių. Tarp žinojimo ir noro, tarp žinoji
mo ir darbo yra dar didelis tarpas. Su pažadintu motinos są
moningumu turi sykiu eiti ir motinos sąžinė.

Motinos sąžinei rūpės ir fiziškas, kūdikio tobulumas. Jos 
sąžiningumas lieps jai budėti ir rūpintis, kad kūdikiui negrėstų 
paveldėjimo nuodėmės. Ji geriau atsisakys nuo laimės būti 
motina, negu kad duos pasauliui paliegėlį. • Motinos sąžinė turi
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visuomet atsiminti senąjį Biblijos posakį: „Dievas baus vaikus 
už tėvų nuodėmes iki trečiai ir ketvirtai kartai“.

Naujoji motinų karta atpalaidavo save nuo vienos labai 
svarbios pareigos, būtent, nuo maitinimo kūdikių savo pienu. 
Jautri motinos sąžinė be svarbios priežasties niekad neatsakys 
savo kūdikiui taip reikalingo maisto jo normaliam brendimui, 
Motina turi stačiai bijoti tos pagundos ar vilionės nemaitinti 
pačiai savo kūdikio ir neprileisti minties tyčiomis taip gležnutį ■
kūdikio organizmą maitinti nenatūraliu jam maistu. 1

Bet gal dar didesnės svarbos turi kūdikio sielos maitini- ;
mas. Šitoj srity motinos sąžinė taip pat negali pasilikti abejin-
ga. Ypač jaunoji motinų karta, kuri linkusi taip mažai rūpin- ?
tis savo mažuliukais, visiškai pavesdama juos visai svetimiems 
samdytiems žmonėms. Jos, gal būt, labai nustebtų, išgirdusios 
apie begalinę, beveik lemiančią motinos įtaką kūdikiui dar jam 
negimus ir apie dorinį kūdikio auklėjimą, dar jam ilsintis po 
motinos širdies. Neginčyjama yra tiesa, kad visi motinos sielos 
pergyvenimai, nėštumo laike, visi norai, linkimai, kovos, nuo- '
taika, jaudinimasis, visi šviesūs ir tamsūs, pozityvūs ir negaty- !
vūs, moraliniai ir nemoraliniai, kilnūs ir žemi jausmai turi be- J
galinės įtakos dar negimusiam kūdikiui, begalinės įtakos jo sie
los gyvenimui ir tolimesniam būsimo žmogaus charakterio for
mavimuisi. Molinos dvasios būklė, n er vii sistemai tarpininkau- . „ . j 
jant, turi vienokios ar kitokios įtakos kūdikio dvasios formavi- ;
muisi. Visi motinos troškimai, jausmai, pergyvenimai palieka Į
pėdsakus kūdikio sieloj lygiai taip, kaip palieka žymes raštas
ant popieros, kaip vaizdas fotografijos plokštelėj, kaip garsai I
pasilieka ant fonografo rutulio. Toji tiesa yra jau daugybę 
kartų eksperimentais ir stebėjimais patikrinta. Tuo būdu labai

 -svajbu—yi^-pra^ėtD^ūdikj^aufrtėti^'nustatytr-pagrindinę kryptį .
dar jam negimus. '

Ne tik reikia rūpintis dar negimusio kūdikio auklėjimu, 
bet motinos atsakingumo jausmas turi būti ypatingai stiprus, pra
dėjus jau tiesioginį kūdikio auklėjimą. Kūdikio auklėjimas turi 
prasidėti nuo pat pirmos jo gyvenimo dienos. Jau nuo pat pra
džios visas auklėjimas turi būti sistemingas, planingas ir vienin
gas. Negali būti jokio atlaidumo, netikrumo, jokio puldinėji
mo nuo vieno dalyko prie kito. '

Taip metodingai ir tiksliai reikia kūdikyje ugdyti ir dori- į
niai įpročiai. Mūsų laikais, kai visai nebekreipiama dėmesio į 
dorinius įpročius, kai taip toli nužengta moralinio iškrypimo 
keliu, motinos turi ypatingai susirūpinti kūdikio doriniu auklėji- j
mu. Reikia įskiepyti gėdingumą, kaip stiprią atramą prieš pa- i
laidumą; teisingumą, kaip dorinį karžygiškumą; laisvą paklus- *
numą, kaip valios lavinimą; paprastumą ir pasitenkinimą ma-

į
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zuTTpratinant tuo būdu j aukštesnį gyvenimo būdą ir į meną 
gyventi ir t.t. ir t.t.

Kaip vien kūno lavinimas be skiepijimo dorinių įpročių 
būtų menkas auklėjimas, taip nepasiektų savo tikslo ir dorini
mas, neparemtas aukštesnėmis galiomis, būtent, neparemtas re
ligija. Tuo būdu pirmiausias motinos rūpesnis turi būti jau
nosios kartos r e 1 i g i n i m a s. Juk motina yra nepamaino
ma, nepavaduojama kūdikio katechete. Šiandie, kaip dar nie
kad, taip mokyklose, taip spaudoj yra varoma sistematinga 
agitacija, varoma rafinuota propaganda už radikaliu} pašalini
mą iš mokyklų religinio auklėjimo, religijos dėstymo. Šiandie, 
kai mokyklose beveik jokio religinio auklėjimo nebegali būti, 
turi ypatingai motinos susirūpinti priešmokyklinio amžiaus kū
dikių religinimu, kad pradėdamas lankyti mokyklą jis turėtų 
tvirtą religinę atramą, kurios jau išgriauti jam niekas nebepa
jėgtų, bet priešingai, kad ant to tvirto pagrindo būtų galima sta
tyti gražius religinius rūmus. Taigi "pirmiausia motina turi pe
dagogiškai religinti savo kūdikį.

Su atidavimu kūdikio į mokyklą dar nesibaigia motinos 
pedagoginis veikimas. Motinos pareiga yra sykiu su mokykla 
kūdikį auklėti. Motina turi prisidėti prie religijos pamokų. Ne 
tik prisidėti, bet papildyti, uždailinti visas spragas, visus viena
šališkumus, visus netobulumus, kurių negali išvengti nė geriau
sia religijos pedagogika.

Mokykla, kur mokosi didelis vaikų skaičius, negali prie 
kiekvieno prisitaikyti. Čia motinos yra uždavinys individuali
zuoti savo kūdikiui mokyklos auklėjimą ir mokymą. Ji geriau 
pažįsta savo kūdikį, žino jo polinkius ir pomėgius ir geriausia 
gali būti mokyklai talkininkė, pritaikydama savo kūdikiui mo
kyklos teikiamas masei žinias.
“T~ Motina privalo~71aznūi sausą, bekraujį, neįdomų mokyk- 
loj tikybos dėstymą savo kūdikiui pagyvinti, sukonkrekinti, pa
daryti įdomų, patraukiantį, žavų, išeidama iš kūdikio vaizduotės 
ir patirties. Ypatingai ji turi stengtis sugyvinti tikybines tiesas, 
kurios dažniausiai yra daugiau protu prieinamos. Mokykla daž
nai to neįstengia padaryti. Motina privalo visus neaiškumus, 
kurie kyla vaikui, klausant tikybos dėstymo, išaiškinti, išsklai
dyti abejones, nesusipratimus, kad jie neįsišaknytų jaunoj sieloj, 
neužkietintų jos ir nepadarytų nejautrios. Tokia kryptim turi 
eiti motinos papildymas tikybos pamokų.

Pabaigoj vėl noris pakartoti, ką pradžioj esu minėjus. Mo
tina turi atgimti, prisikelti. Turi prisikelti sąmoningumas, pa
reigų .pažinimas ir motinos sąžinė.

Jei šitokiu būdu maitinos atgimtų, bematant persikeistų 
ir visa tauta ir prisikeltų naujam gyvenimui. Ir galėtume Evan
gelijos žodžiais tarti: ,,Dievas aplankė savo tautą“.

J
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Recenzijos
X. Šalčiuvienė-Gustaitytė, VINGIAI. Romanas, Kaunas.. 

294 psl.
Tai jau antras autorės kūrinys. Lygiai prieš metus šio 

žurnalo puslapiuose teko skaityti tos pat autorės „Laiko laiptų-• 
recenziją, Tai buvo jos pirmas pasirodymas, pirmieji žingsniai 
į dailiosios literatūros rūmus. Gal dėl to kritika ne tiek plačiai 
nagrinėjo naujos romanistės kūrybą, bet pasitenkino pristačius 
ją skaitančiai lietuvių visuomenei, palikdama pačiam kūriniui 
laisvę grumtis dėl savo teisių ir skinti sau kelią į skaitytojų bib
liotekų lentynas. Dabar vėl turime progos minėti Šalčiuvienę- 
Gustaitytę jos antrojo romano pasirodymo proga.

„Vingiai“ kiek primena „Laiko laiptus“ savo tematika, 
veikėjų charakteriais, o ypač pagrindinėmis idėjomis. Kas pa
žįsta autorę kaip visuomenės veikėją, tas lengvai atspės, kokios 
problemos čia paliestos: tai šių dienų moters gyvenimo pagrin
diniai klausimai, jos vieta žmonių grumtynėse dėl duonos kąs
nio, jos skaidrios svajonės ir nusivylimai, jos kova dėl savo 
žmoniškų teisių. Ir čia, kaip ir pirmame romane, centrinis as
muo yra moteris — Aldona Bairiūnaitė-Slavinskienė, inteli
gentinga, išmokslinta moteris, einanti atsakingą valstybinę tar
nybą. Kiek ji orientuojasi šioje moterims neįprastoje, naujoje 
padėtyje, kaip ji suderina šeimininkės, motinos ir valstybės 
tarnautojos pareigas ir rūpėjo autorei_parodyti, Iš tikrųjų, vin
giuotas, netikėtumų pilnas—Aldonos gyvenimo kelias yra labai 
parankus’ tokioms problemoms spręsti, jis nuolat pakiša autorei 
progą jos pačios mintims ir nusistatymams pareikšti. Bet tas 
problemų sprendimas, kurį autorė laiko, matyt, svarbiausiu da
lyku, dažnai kenkia romanui, kaip meno kūriniui. Autorei ne 
tiek rūpi kūrybiškai vaizduoti gyvenimo medžiaga, ne tiek su
kurti kenčiančios ir kovojančios (kad ir dėl savo teisių) moters 
tipas,4 kiek pasipasakoti savo nusistatymą vienu ar kitu klausi
mu. Atrodo, kad tam tyčia ieškomos progos, sudaromos pato
gios situacijos, veikėjai verčiami elgtis vienaip ar kitaip be pa
kankamo psichologinio motyvo. Tai ypač žymu toje romano 
dalyje, kur vaizduojamas ištekėjusios Aldonos gyvenimas. IŠ 
karto geri vyro ir žmonos santykiai darosi nepakenčiami, Aldo
na priversta skirtis. Čia iškyla tokios skaudžios ir aktualios 
šiais laikais problemos, kaip šeimos suirimas, persiskyrimai, 
žmonos priklausomybė vyro, jos troškimas likti savarankiška 
būtybe, moters darbo šeimoje įvertinimas ir 1.1. Šioje romano
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dalyje jos iškyla į pirmą vietą, nustelbdamos pačius veikėjus 
ir jų gyvenimą. Jie yra verčiami paklusti reikalui. Jauti aiš
kų autorės norą pateisinti Aldonos elgesį ir galų gale atlyginti 
jai už visą ilgai kentėtą laiką. Ji turi vėl būti laiminga. Trau
kinio katastrofa, Slavinskio mirtis, Valiūnienės pabėgimas, — 
visa tai sugrąžina Aldonai ir daktarui Valiūnui laimę, bet atro
do dirbtina ir neįtikima. Vyriausioji veikėja Aldona yra be ga
lo neryški, be individualybės vis dėl tos pačios tendencijos. Ji 
gyvai primena ,,Laiko laiptų“ Marytę Grikšienę. Ir gyvenimas 
abiejų panašus: sugriauta laimė visai netikėtai iš nauja nusi
šypso, vienai grįžta iš kalėjimo stebuklingu būdu išlikęs gyvas 
vyras, antrai — jaunų dienų mylimasis. Už tai autorei labai 
gerai pavyko sukurti Liolės tipas. Lengvabūdė iš miesčioniškos 
aplinkumos kilusi, menkučio proto, siaurų pažiūrų besielis žmo
gus. geras kontrastas Aldonai. Jos ir jos draugių gyvenimas 
Kaune, Palangoje, nuolatiniai baliai, pokyliai, plokščios kalbos 
ir juokai,— tai vis stambios iškarpos iš mūsų visuomenės gy
venimo. Geras ir daktaras Valiūnas, taip lengvai leidęsis Lio
lės paimamas — skaudžiai nusivylęs; jis visai natūralus ir tik
ras. Daug natūralesnis už pačią Aldoną. Kai seki jos elgesį, 
turi dažnai stebėtis jos nenuoseklumu. Pav., tokia savarankiš
ka, inteligentinga, mokanti giliai jausti Aldona teka už Slavins
kio, vien tik norėdama motinai įtikti. Ir su tuo motinos noru ji 
sutiko labai lengvai, rodos, be jokių ypatingų motinos pastangų 
jai įtikinti. „O man pačiai nieko nuo to ypatinga nepasikeičia. 
Jeigu jau taip reikia... Ir... o daugiausia biogenetinio dėsnio jė
ga: juk tiek kartų moterų vyriausias gyvenimo tikslas buvo iš - 
tekėti, — Aldona nusprendė“1). -Tai štai kokie Aldonos argu
mentai! Bet jie tikrai sunkiai suderinamisu Tvirtu irtiesmAl- 
donos būdu.

Kūrinio foną sudaro mūsų nepriklausomojo gyvenimo me
tai, veiksmas vyksta Lietuvos kaime, o ypač mieste. Mes jau 
esam tiek toli nuo pirmųjų valstybės kūrimosi metų ir laiko ir 
visuomenės nuotaikos atžvilgiu, o tie metai buvo tiek turtingi 
naujų įspūdžių, stiprių pergyvenimų, neužmirštamų valandų, 
kad imtis iš ten savo kūriniams medžiagos yra dėkingas užda
vinys. Tos temos, iš tikrųjų, vis dažniau pasitaiko mūsų liera- 
tūroje, šiemet, pav., turime iš tų pat laikų Paukštelio ,,Našlės vai
ką“. Tačiau „Vingiams“ šis fonas nėra charakteringas, visus 
romano veikėjus galima lengvai nukelti ir į vėlesnius laikus. 
Tai, žinoma, nėra joks priekaištas: autorei, matyt, labiau rūpėjo 
patys veikėjai, o ne vaizduojamasis laikotarpis, ir jos valia pa
sirinkti atskirų žmonių dvasios gyvenimas ar visos visuomenės.

*) 174 psl.

l
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Už tai gan ryškiai atvaizduotas Kauno visuomenės gyvenimas, 
tos jos dalies, kuri gyvenimo laimės ir pasisekimo teieško ba
liuose ir pokyliuose. Tokiu būdu matome, kad mūsų rašytojai 
ieško sau temų ir iš lietuviškojo miesto. O juk visai netolimoj 
praeity mūsų knygos buvo pilnos kaimo motyvų.

Kalba vietomis labai nedaili ir neišlyginta. Pasitaiko ir 
stambių kalbos netaisyklingumų. Bet gal visa tai pateisintų per 
didelis produktingumas: palyginti trumpu laiku jau antras dido
kas romanas. Pati knyga išleista gražiai ir be pretenzijų.

A. S.

Juozas Paukštelis, „NAŠLĖS VAIKAS“. Romanas. „Žini
jos“ Bendrovės leidinys Nr. 43. Kaunas, 1932 m., 262 psl. 4 litaU ^

J. Paukštelis jau ne vieną kartą užsirekomendavo kaipo 
puikus kaimo gyvenimo vaizduotojas — fotografas. Ir šis vei
kalas toks realus, toks tikras, tokie gyvi, gyvenimiški veikėjai, 
kad nieko, ničnieko neprikiši. Čia visi sodiečio atėjūnų — oku
pantų skriaudžiamo vargų vargai, ypatingai našlės, net ir sa
vųjų nepagailimos. Dalis tų skriaudų tenka ir jos vaikams, 
daugiausia, tai vyresniajam Levukui — žąsiaganiui. Vienas ža
bu perkirs, kitas piktai iškoliojęs pridaužys. O jau užėjus „ger
manams — pilkosioms pempėms“, kam teko, kam ne, bet jau 
našlei Tadienei ir jos vaikučiams, tai ir ašarų ir kartėlio iki so 
ties. Ir paskutinį „nieką“ — kiaulę išvežė ir geležinkelio kasti iš
varė, ir visų kitų blogybių pridarė. Bet vistik Tadienės Levu
kas veržės ir prasiveržė prie mokslo ir štai visi iš pradžių pavy- 
dėję, kad tas suskis vaikas bus mokytas, vėliau jau pradėjo 
lenktis, bei gerintis. O ką žinai, o gal Levukas bus kunigas ir 
kaiminkėlė neša keletą kiaušinėlių pasibrukusi. Taip~ Levukas 
vargais negalais pakliuvo gimnazijon ir kai suskambo trimitai, 
šaukią tėvynės laisvės ginti, išėjo savanoriais, senutės šeiminin
kės apgaubtas dideliu sudžiūvusįos rankos kryžiumi. Tuo ro
manas baigiasi. Dar graži ir įdomi Levuko-žąsiaganio pirmoji 
meilė, bet jau jo nusivylimas ir bendrai kaipo šeštaklasio gim
nazisto filosofija apie moteris keistoka, perdėta ir nesuprantama. 
Tai gal tik tą autoriui ir tegalima prikišti.

Štai koks charakteringas karo nuterioto sodžiaus vaizdas: 
„Pilkos, šiaudastogės pirkios, lyg šimtametės senelės prie žemės > 
palinkusios; papūs vėjas ir, rodos, jos parpuls kryžmais savo 
nešiotojos apkabinti. Aplinkui, matosi, vaikščioja, dūlinėja žmo
nės —' menki, surūkę, suskretę žmoneliai. Kiekvienas, lyg ta 
darbščioji skruzdė, kažkuo užsiėmęs, susirūpinęs... Pakluonėje, 
kaip vabals, knibžda, skerečioias artojas su kuinu“.

Bendrai, labai gyvai ir teisingai atvaizduota vokiečių oku 
pacijos laikai. Tiems, kurie jų nepergyveno arba juos pamiršo.
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labai ir labai pravartu pasiskaityti, tada mūsų nuotaika ir Klai
pėdos klausimu daug kuo pakitėtų.

,,Našlės Vaike“ daug medžiagos ras ir istorikas.
Be to, neblogą įspūdį daro ir to krašto tarmės nevengi- 

mas, kurio gyvenimą fotografavo. Tas viskas daugiau veikalą 
surealina ir pagyvina. Kalbininkams irgi bus pravartu ne vie
nas pasakymas įsidėmėti.

Paukštelis, tai jau bene bus antroji Žemaitė. Bet kadangi 
jis mokslus išėjęs rašytojas, tai mus, skaitytojus, įgalina daugiau 
iš jo reikalauti, daugiau tikėtis. O duoti jis gali.

A. Čeilytkaitė.

Atsiųstos paminėti knygos
Agr. J. Valatka, KAIP GAMINTI BEALKOLINIUS VYNUS? 

L. K. Blaivybės D-jos leidinys, Kaunas, 1932.
i EUCHARISTISKAS PAŠNEKESYS, I dalis, II leidimas.

Tėvų Jėzuitų leidinys, Kaunas, 1932.
k SAVU KELIU, V. D. Un-to Studentų Ateitininkų Sąjunga,
■ 1922—1932.
Į S. Varnelis, RAŠYBOS MOKSLO DARBELIAI. „Vyties“
į B-vės leidinys, Kaunas, 1932.
i Pr. Imsrys, TRA-LIA-LIA. eilėraščiai vaikams, Kaunas,
t 1932. . ' .

L Malonios skaitytojos ir malonūs skaitytojai!
i’ * ■ ■

. ■

L Jau dvylikti metai, kai ,,Naujoji Vaidilutė“ varo kultūrini-
I mo darbą. Ji visados sekė gyvuosius moters reikalus, kėlė mo-
į terš susipratimą-ir jos tikrąjį religingumą. _ _ -i .
į Nuo 1930 m. įvestas „Namų Židinio“ skyrius suspėjo duoti
j naudingų ir gyvenime būtinai reikalingų žinių.

■ įl , , ' * .

į ‘ ,,Naująją Vaidilutę“ turėtų skaityti moksleivės, studentės,
I visos inteligentės moterys ir taip pat pedagogai, kunigai ir visi,
i kam rūpi tautos ateitis.
į ' Jau pradedame 1932 met. II-rą pusm. Šis numeris dėl tam

■1 tikrų priežasčių išėjo pavėluotai, toliau vėl eis sena vaga. Tiki-
■į me, kad visi I-mojo pusmečio ,,N. V-tės“ skaitytojai, užsisakys
į ją ir antrą pusmeti kartu prisiųsdami prenumeratą, o neatsilygi-
į nusieji Lojo pusm. pren. kartu ir atsilygindami.

Taip pat „N. V-tės“ platintojai turėtų dar labiau padidinti 
„N. V-tės“ prenumeratų skaičių antram pusmečiui.

1 „Naujosios Vaidilutės“ kaina visuomet ta pati,
n Adresas: Kaunas, Laisvės AL 3 III kamb.

„Naujosios Vaidilutės“ Administracija.
• 7 - ~ ri ■' - -■ j- ■■  n- - -n- ■ - .-ti- , -- - - ---- ? . ~i. . —   ■ i   ■ , ■ ■ ■■■ ■ ■     i -

į Redaktorė J. Tverskaitė. Karo cenzūros leista.

’ i

A’
(,.w
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52



Surinkime piliakalnių liekanas!

liudytojai-piliakalniai, ant kurių senovėje lietuviai savo tautinę i

II

uII

kalnius-milžinkapius, tačiau tik tiek, kiek juos savo apylinkėje 
matome.

Kai kuriuose piliakalniuose archeologai randa daug moks-

IIII

tebėra. Tačiau mirštą senesnieji žmonės, kartu į kapus nusineš- 
dami dalj tokių legendų bei padavimų. ry

Kai kurių piliakalnių atsiradimas suristas su mūsų istorijos 
įvykiais. Todėl žmonių atmintyje gali būti užsilikusių ir istori- 
nių faktų, ligi šiol niekur nepaskelbtų.

Todėl radosi būtinas reikalas, surinkti mūsų piliakalnių 
dar gyvas liekanas, jas surašyti ir išleisti.

Kilus panašioms mintims, ryžausi šį darbą atlikti ir, su pi
liakalnių mylėtojų pagalba, surinkti visas dar užsilikusias ži
nias apie Lietuvos piliakalnius.

Šiuo reikalu aš kreipiuosi į visus, kurie gali ir nori man 
šiame darbe padėti, aprašant savo gyvenamoj apylinkėj esan
čius piliakalnius. Pageidaujama, kad apie kiekvieną jų būtų 
galima surinkti kuo daugiausiai žinių ir, svarbiausiai, nurodyti:

1. Piliakalnio vietą (apskritį, valsčių, kaimą ir t.t.).
2. Jo išvaizdą (ilgį, aukštį, plotį ir kt.).
3. Vardo kilmę (jei galimą, tai ir atsiradimo datą).
4. Jeigu apie jį yra užsilikusių kokių nors padavimų,

jas^uos užrašyti. ;
5. Aprašyti visą jo istoriją (stengtis, kuo daugiau surinkti

^~~datų). "■■■/ i
b. Kokią reikšmę jis turėjo apylinkei, o gal ir visai-Lie

tuvai. i
7, Dabartinė jo būklė (koki ant jo stovi paminklai, kaip

' tvarkomas, kas tvarko ir t.t.). • ■
8. Kokios prie jo užsilikę tradicijos (Joninių ir kt. šven

čių šventimas ir pan.). 7
Taip pat pageidaujama, kad būtų galima gauti jų fotogra

fijas ir ^aprašymas butų pasirašytas tikrąja pavarde.
Už šį mūsų senovės paminklų gaivinimą ir pagelbėjimą 

mano darbe, visiems būsimiems bendradarbiams iš anksto nuo
širdžiai dėkoju, o jei pajėgsiu, tai ir atsilyginsiu.

II

P; S. Į visus raštiškus paklausimus mielu noru atsakysiu. 
Visus aprašymus, fotografijas ir pageidavimus siųskite šiuo ad
resu: Kaunas: Višinskio g-vė^26 Nr.

Juozas Senkus.
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Visi skaito 
* * , 4 . . • - • ‘ *

Vienintelį Lietuvoje moterų inteligenčių mėnesinį žurnalą

„NAU JOJI VAIDILUTĖ“
einantį jau antrą jį savo gyvavimo dešimtmetį, kuris spiečia apie 
save visas lietuves literates, menininkes, visuomenininkes ir rašo 
visais aktualiais, gyvenimo klausi

„NAUJOJOJ VAIDILUTĖJ 
ietims rupimais klausimais.

Nuo 1930 m. įvestas „Namą Židinio“ skyrius duoda naudin
gų, praktiškų ir gyvenime būtinai reikalingų žinių ir toliau dar 
nagrinės modernius maisto, higienos, namų ruošos, kambarių 
įrengimo ir sutvarkymo klausimus. Be to, nagrinėjama moters 
vaidmuo šeimoje ir kit. klausimai.

„N. VAIDILUTĖJ“ yra recenzuojama įvairios naujos kny- 
gos, daroma užsienio ir Lietuvos moterų veikimo ir visuomem- 

- nio gyvenimo apžvalgos. j
„NAUJOJI VAIDILUTE“ kaštuoja tik 10 lit. metami lit. 

pusmečiui, moksleiviams 5 lit. metams, 3 lit pusmečiui, atskiras 
numeris 1. litas. Užsieny dvigubai.

^»NAUJĄJĄ VAIDILUTĘ“ turi skaityti ir ją remti visos 
moterys ir visi, kam rūpi tautos ir žmonijos gerovė.

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“ Redakcijos ir Administracijos 
adresai;Kaunasi J+aisues Alėja Nr, 3, III kamb, tėte f. 26-7 B, 

1 t J. . .
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ais. _ ..
; daug rašoma svarbiais mo-n

t

111

kambarių
Be to, nagrinėjama moters

m

II

Dabar visi skaito tik didžiausį ir įdomiausi Lietuvos dienraštį 
. >>R Y T Ä« '

„Ryto" adresas: Kaimas, Duonelaičio g. 24, prehumerą* 
ta metams — 50 lt, pusmečiui — 25 lt, mėn* 5 lt, Kati*.

t _

ne su pristatymu į namus per pasiuntinį met — 62 lt pusei —■
31 lt, mėn. — 6 lt, užsieny (be Vokietijos, Latvijos, Estijos) 
dvigubai. *
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Skaitykite „Ateities Spindulius“!
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