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Naujoji Vaidilutė
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MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7(124) 1935 metų liepos mėn. XV

J. MACEINIENĖ
■ * *■ z • ' • • ’

■ . ' ’ ’ *

Pilnutinio gyvenimo kūrimas
(Ateitininkės sendraugės veikimo bruožai)

a. Katalikų reakcija prieš gyvenimo nukrikščionėjimą
XX a. jau baigiame gyventi 35 metus. Bet tai tik chrono

logiškas laiko skaičiavimas. J XX a. mes „įžengėme istoriškai, 
1914 m. rugpjūčio mėn. 1 d., kai buvo paskelbtas karas"1), sa
ko Gonzague de Reynold savo įdomiam veikale „L’ Europe 
tragique“. Išdidus kultūros laimėjimais, savim pasitikįs XIX a. pa
sibaigė ne 1899 m. vidurnaktį, bet su didžiuoju karu. 1918 m. lap
kričio mėn. „atsivėrė tamsūs naujo pasaulio vartai“2). Ne tik ilgas, 
nelaimėmis nešinas karas atėmė pasitikėjimą ateitimi. Žmonės ne
rimsta, nujausdami esą išvakarėse didžių įvykių, didžių perversmų 
ir ekonominių, ir politinių, ir dvasinių. Nenuostabu, kad karas 
pagreitino ir išplėtė gyvenimo nukrikščionėjimą, prasidėjusį jau 
su renesansu. Prieškarinė karta, pergyvenusi XIX a. entuziazmą, 
dažnai nebeįstengia suprasti, kad XIX a. yra jau tik istorijos 
amžius. Vieni jų todėl bauginantį XX a. dvasinį sąmyšį suplaka 
su karo atnešta demoralizacija. Dėl to jie visus mūsų laikų 
dvasinius bei medžiaginius sunkumus laiko tik karo pasėka, kuri 
ilgai negali trukti; ir po kurių jie laukia atgimstant pereitą amžių. 
Kiti, mažiau optimistai, jausdami visą gyvenimo nerimą ir naujų, 
nežinomų įvykių brendimą, yra linkę juose matyti besiartinantį 
Europos kultūrai galą. Bet ir vieni ir antri jau nebekuria naujo 
gyvenimo. Todėl nė jo įvykių jie negalėtų pakreipti norima link
me. Naujam XX a. gyvenimui pamatus dedame mes, teisingai G. 
de Reynold vadinama karo karta,; gimusi tarp 1900—1910 m.

*) L’ Europe tragique 17 p. Paris 1935.
2) op. cit 18 p.
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Mes dar jaučiame savo tėvuose pereito amžiaus nuotaiką. Ji todėl 
mums dar nėra svetima. Bet karas mus anksti išmokė mąstyti, 
anksčiau mus subrendino, dar vaikus padarė savarankiškais. Mes 
rūpestingiau ir blaiviau žiūrime į besivystančius įvykius, negu po
karinė karta. Mes tuos įvykius ir kuriame, mes juose dalyvauja
me ir už jų vienokį ar kitokį išsisprendimą esame atsakingi. Bet 
šitas naujo gyvenimo kūrimas — visi tai žinome — nėra koks 
gražus sutartinis statymas to, ką karas buvo sugriovęs. Tai yra 
naujas — idėjų karas; idėjų, kurių diegus randame giliausioje 
senovėje (komunizmo pas Platoną, masoniškų — visais amžiais, 
nacionalizmo renesanso metu, —kurios anais laikais atrodė ne
reikšmingos ir nepavojingos, šiandien gręsia pagal save sufor
muoti visą gyvenimą. Savaime suprantama, kad Bažnyčia, kuri 
visais laikais žmones įspėjo ir saugojo nuo klaidingų idėjų 
įtakos, šiandien labiau, negu kada nors, ragina tikinčiuosius 
gelbėti gyvenimą nuo supagonėjimo, o tuo pačiu gelbėti ir pačią 
kultūrą.

Įdomu, kad šitą atkrikščioninimo darbą dirba kaip tik karo 
karta. Didžiausias katalikų judėjimas yra pasireiškęs per pastarąjį 
dešimtmetį. Tiesa, kai kur susigriebta per vėlai. Prancūzijoje, 
pav., mūsų karta vargu ar rado savo Šalies atkrikščioninimą daug 
pažengusį nuo pal. Ozamano laikų. Bet jos dėka „raudonieji“ 
Paryžiaus priemiesčiai jau statosi bažnyčias ir keli jos nariai jau 
laukia beatifikacijos bylų. Šveicarijoje katalikai turi visai realios 
vilties sulaukti masonų ložių uždarymo, o italų tikintieji įstengė 
fašizmą nutraukti nuo to slidaus kelio, kuriuo eina Vokietijos 
nacionalsocializmas. Apie Belgijos jaunųjų katalikų veikimą buvo 
kalbėta šio žurnalo pereitame numeryje. Čia gal reiktų priminti 
entuziastingąjį „Rex“ judėjimą, šiais metais švenčianti savo gy
vavimo penkmetį. Būdama pramonės šalis, mažutė Belgija turi 
nemaža didelių miestų, kuriuose bauginančiu greitumu gyvenimą 
užvaldo auti krikščioniškos idėjos. „Rex“ visomis leistomis prie
monėmis Kristaus Karaliaus vardu stengiasi gyvenimą grąžinti 
Kristui. Kiti katalikų sambūriai paprastai apima tam tikras žmo
nių grupes (moksleivius, darbininkus, ūkininkus), stengdamiesi 
jose skleisti savo įtaką. „Rex“ judėjimas stengiasi pasiekti visus: 
moksleivius, dar tik peržengusius mokyklos slenkstį ir jau ją be
baigiančius; darbininkus, ūkininkus, turtingus ir beturčius, senus 
ir jaunus. Jis stengiasi pasiekti visus žmones ir savo veikimą 
išplėsti visame gyvenime.

Savaime suprantama, kad Šitame Europos atkrikščioninimo 
darbo didelė talkininkė yra moteris. Save pamiršusi, ji lanko 
biednuomenės kvartalus, parapijos kiemelyje ji moko mažus pra
muštgalvius katekizmo, o radusi laisvą valandėlę, ji mezga bedar
bės kūdikiui šiltas kojinukes. Bet tai karitatyvinė jos darbo pusė, 
tai jos praktinė veikla. Su universiteto ar kokio instituto baigimu 
nesibaigia jos intelektualinis lavinimasis: ji daug skaito, ji ben- 
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dradarbiauja katalikų spaudoje. Ir tasai giliai permąstytas, pergy
ventas, sąmoningas jos veikimas darosi nepaprastai simpatiškas 
ir rimtas.

Turint progos arčiau susipažinti su užsienio katalikių veiki
mu, darosi liūdna, prisiminus Lietuvos katalikes inteligentes. Tie
sa, mūsų gyvenimas nėra dar taip nutolęs nuo krikščionybės 
principų , kaip kituose kraštuose. Atrodytų, kad ir dirbti mums 
tiek nereikia, tuo labiau, kad turime begales darbų, kurdamos 
savo krašte medžiaginę gerovę. Bet iš tikro, mūsų maža Šalis 
dideliais bauginančiais žingsniais eina prie demoralizacijos ir į 
supagonėjimą. Kad dalis moterų šitą pavojų jaučia ir rūpinasi jį 
pašalinti, matyti ir iŠ šio žurnalo vieno antro talpinto straipsnio. 
Mąstančios moterys, tiesiog, aliarmo šūkiais ragina pažiūrėti tik
rovei į akis, suprasti savo vietą gyvenime. Tiesa, pati prigimtis 
įstato moterį į tokį gyvenimo kelią, iš kurio, nepadėjus daug 
pastangų, pasaulio nedaug tematyti. Moteris, rūpindamasi šeimos 
židiniu ir jai pavestaisiais žmonėmis, dažnai iš savo siauručio, 
mielo ratelio nebeįstengia pamatyti platesnių horizontų. Norėda
ma išlaikyti savo budrią ir laisvą, nepavergtą kasdieninių mažų 
rūpesčių dvasią, ji turi nuolatos stropiai sekti savo sielą ir ne
duoti jai nė valandėlei užmiršti didelio ir prasmingo pasaulio 
gyvenimo.

Šitą dvasios budrumą dažnai moteriai įkvepia ir padeda pa
laikyti organizacija. Organizacija įpareigodama, skatindama ir 
drausdama neleidžia moters dvasiai užsidaryti savo mažyčiame 
pasaulyje. Tai patyrėme mes visos, dar mokyklos suoluose įsto
jusios į organizaciją. Bet, palikus mokyklą, išėjus į gyvenimą, 
moteris dažnai sutrauko ryšius, jungusius ją su kuopele, draugo
ve ar korporacija, užmiršta savo pareigas, kaip sendraugės, už
miršta, ką ji, apskritai, kaip žmogus, kaip katalikė turi duoti gy
venimui ir visiškai pasineria savo mažame pasaulėlyje. Per dvi
dešimt penkis metus Ateitininkų organizacija yra, tiesa, išleidusi 
nemaža šviesių asmenybių. Bet išsivysiant ir kultūrėjant gyveni
mui tokios asmenybės, atsveriančios sykiu didėjantį blogį yra 
ypač reikalingos. Tuo tarpu reikia prisipažinti, kad juo labiau 
kultūrėjame, juo gyvenimo sąlygos darosi geresnės (jos iš tįkro 
yra geresnės, nepaisant nė ekonominės krizės), juo mes labiau 
miesčionėjame, blogąja šito žodžio prasme. Šitas miesčionėjimas 
pamažu aptraukia žmogų, tarsi, voratinkliu, dildo jame visas 
dorinės asmenybės žymes ir trukdo kurti pilnutinį gyvenimą 
tokį, kokį jį supranta Krikščionybė. Šiuo metu, mūsų kraštas 
yra daugiau, negu kada nors, reikalingas stiprių asmenybių. 
Mūsų organizacijos jubiliejus yra proga susi
mąstyti, ar mes, sendraugės, esame išlaikiusios visas tas 
žymes, kurios charakterizuoja ateitininką, būtent: 1) katalikiš
kumą, 2) tautiškumą, 3) inteligentiškumą, 4) veiklumą ir 5) Šei
myniškumą.
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b. Religinis gyvenimas
■' ■ ■ . • . z

Nei brendimo metu, nei suaugusi moteris nėra religinių abe
jonių tiek blaškoma, kiek vyras. Vyras ieško Dievo per pasaulį, 
suranda Jį ir nustato savo su Juo santykius dažnai per dideles 
dvasios kovas. Ir tasai, sakytume, sau Dievo i š s i k o v o j imas 
padaro vyro religingumą sąmoningą. Moteris retai kovoja dėl Dievo. 
Nuo pat mažų dienų ji jaučia Jį, ji Jį suranda be didelių ieško
jimų, be didelių kovų pati savyje. Todėl jai netenka daug mąs
tyti apie savo santykius su Dievu, ir šitie santykiai dažnai lieka 
nesąmoningi. Nereikia jai nė per daug gilinti ir gaivinti savo 
pamaldumo, nes dažnai Šeima, vėliau organizacija įstato ją į pa
maldumo kelią, kuriuo ji be jokių ypatingų sutrikimų ir eina. 
Vyras dažnai Dievo ieško ir Dievo ilgisi. Tuo tarpu moteris pa
prastai Dievu pasituri ir Dievuje ilsisi. Tai yra moters laimė, kuri 
dažnai ją apsaugo nuo religinio indiferentizmo ir net nuo ateizmo. 
Moterų bedievių yra žymiai mažesnis skaičius, negu vyrų. Bet 
šitas savotiškas moters santykiavimas su Dievu gali jai būti ir 
didelis pavojus suprasti religinį savo gyvenimą tik kaip religinių 
praktikų atlikimą. Tokiu atveju moteris nejučiomis išstumia Dievą 
iš savo gyvenimo centro ir pradeda nebepergyventi Jo, kaip bui
ties Palaikytojo^ ir kaip buities Tikslo. Ir čia moters gyvenimas 
pasidalina. Moters prigimtis yra vieningesnė, negu vyro. Todėl, 
ir gyvenimą ji suskaldo į atskiras sritis daugiau teoretiškai, ir net 
šitą padalintą gyvenimą ji pergyvena, kaip vieningą visumą. Todėl 
kai Dievas apima jai visą pasaulį, kai iš Jo išeidama ji mato gyve
nimo prasmę, tada jos religingumas yra sąmoningas ir platus. Jis 
apsireiškia ne tik santykiuose su Dievu, bet ir su pasauliu. Bet 
kai religinį gyvenimą ji supranta tik kaip pamaldumą, tada Die
vas neapima jai viso gyvenimo, priešingai, tada ji Dievui skiria 
labai nedidelę ir labai siaurą savo gyvenimo sritį. Bet kadangi 
pati moteris negali būti padalinta, todėl ji visa siela atsideda ir 
toms gyvenimo sritims, iš kurių Dievą ji yra išskyrusi. Savo santy
kius su Dievu ji pergyvena kartais kaip malonią, kartais, kaip var
ginančią pareigą.

Nereikia nė kalbėti, kad šitoks religinio gyvenimo supratimas 
ne tik nepalaiko moters jos pasiektoje aukštumoje, bet nuolatos 
jos dvasią sekina, kurioje miesčioniškumas randa sau palankiau
sios dirvos. Smulkūs gyvenimo rūpesčiai, auganti šeima, tiesa, 
dažnai vogte vagia moteriai valandas, kuriose ji galėtų laisvai 
papildyti savo žinias ir įsąmonintį savo religingumą. Bet vis dėlto 
tokių valandų jai reikia susirasti ir tai ne tik dėl pačios savęs, 
bet ir dėl tų žmonių, kuriuos ji turi paruošt gyvenimui. Jaunam 
žmogui negalima religinio gyvenimo grįsti sentimentaliu pamal
dumu. Tai jam būtų labai trapus pagrindas, kuris iširtų po pirmų 
patirtų dvasios kovų. Gilus ir platus religingumas, apimąs visą 
gyvenimą, turi būti su jaunu žmogumi suaugęs, turi būti net jam

9
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prigimtas. Savaime suprantama/kad motina yra pirmoji, kuri turi 
įkvėpti kūdikiui rimto ir prasmingo religingumo. Ji pirmoji turi 
sudaryti šeimoje krikščionišką—katalikišką nuotaiką. Progy tam 
yra daug: visos bažnytinės šventės, kurios šeimoje negali pavirsti 
paprastais pasilinksminimais, pagaliau, kiekvienas sekmadienis, 
švenčiamas Dievo dvasioje. Plačiau ir konkrečiau apie tai kal
bėti Čia neleidžia vietos stoka. Be to, męs visos žinome, ką tai 
reiškia palaikyti Šeimoje religines tradicijas. Visa klausimo svarba 
yra tik ta: ar visa tai męs gyvenime vykdome?

c Tautinis gyvenimas
Tautiškumo klausimas šiuo metu yra ypatingai opus. Opus 

jis yra ne tik mūsų krašte. Tautinės individualybės vertingumas 
ir reikšmė visur yra svarstoma. Tautinės kultūros kūrimu, jos 
pažanga ir plėtimus! rūpinasi visos šalys. Bet su tautiniu jausmu 
yra taip pat, kaip su savimeile: kaip netvarkoma savimeilė gali 
pavirsti egoizmu, taip netvarkomas, neugdomas tautinis jausmas 
gali išsigimti į šovinizmą ir į siaurą nacionalizmą. Tokio nacio
nalizmo pavyzdys yra dabartinė Vokietija. Nuo taip išsigimusio 
tautinio jausmo ir pagal jį tvarkomo gyvenimo ypatingai Vokieti
joje kenčia moteris. Ji ir pati pasidavė tautiniam egoizmui ir jo 
pažadintoms ambicijoms, todėl, užuot savo įtaka stengusis šitą 
ambiciją grąžinti į sveiką kelią, ji tik padėjo ją kurstyti. Tokiy 
nukrypimų gali pasitaikyti kiekvienoje tautoje. Todėl moters sau
gančiai, taikinančiai ir palaikančiai įtakai šiuo metu yra prisidė
jusi dar viena sritis, būtent, rūpestingai budėti, kad sveikas ir 
kilnus tautos patriotizmas neišsigimtų j žudantį tautinį egoizmą. 
Kai pavojus yra matomas, lengvai galima surasti priemonių jį 
pašalinti. Geriausia moteriai priemonė čia yra įsijungti į savo 
tautos gyvenimą. Įsijungti sąmoningai, nes juk vienos ar antros 
tautos žmogus, gyvendamas savo tėvynėje, Savaime yra įjungia
mas j savo tautos gyvenimą. Kai žmogus įsijungia sąmoningai 
su savo planais ir nusistatymais, jo įtaka darosi stipresnė ir jo 
darbai vaisingesnį. Kaip moters dorinanti įtaka dažnai apsaugo 
šeimą nuo iškrypimy, kaip jos dvasinis motiniškumas išsiveržia 
iš šeimos riby ir apima dideles žmoniy grupes, taip šitas jos mo
tiniškumas turi pasiekti ir visą tautą. Tam reikia, kad ji su visu 
savo jautrumu, su savo intuicija geram/su savo meile imty akty
viai dalyvauti tautinės kultūros kūryboje.

Pirmutinė ir pati svarbiausia moters veikimo sritis yra namy 
kultūra. Namy kultūra yra savotiškas kultūros tipas šalia visuo
meninės, mokslinės ir estetinės kultūros. Ji yra visy šity tipy 
sintezė arba geriau, pirmykštė jų vienybė, iš kurios jie visi yra 
išsidiferencijavę. Namai yra ne tik žmonių, bet ir kultūros židi
nys, kuriame glūdi visy kultūrinių pradų šaknys. Tuo tarpu pir
mutinė ir svarbiausia namų tvarkytoja, namų kultūros siela 
yra moteris. Jeigu tad šiandien yra reikalaujama sutautinti visą
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kultūrą, tai šitas sutautinimas pirmoje eilėje turi būti pradėtas 
nuo namų. Kurti tautinę namy kultūrą yra pirmutinis dabartinės 
moters uždavinys. Mūšy namai dar nėra tautiški. Visur jausti di
delis pamėgimas to, kas svetima, neįprasta, kartais net mūsų sko
niui nepriimtina. Svetima įtaka ir svetimas skonis žymu ne tik 
namy papuošime, ne tik jų sutvarkyme, bet ir namy muzikoje ir 
lektūroje. Svetimas, kad ir menkas muzikos šliageris kažkodėl 
visuomet yra mielesnis už savą, kad ir gerą muziką; užsienio 
žurnalai dažnai pavaduoja savą periodiką. Ir tokioje namy nuo
taikoje auga jaunoji karta. Iš toki y namy išaugusiai jaunajai kar
tai paprastai pasišauna du keliu: arba tapti savotišku kosmopoli
tu, arba, pabudus tautinei ambicijai, nukrypti į šovinizmą. Išmin
tingai, su meile ir deramu nuosaikumu sutautinti namai jaunie
siems yra pirmoji tautinė mokykla, kuri išmoko mylėti ir vertinti 
savą tautą, bet lygiai gerbti ir neniekinti kity.

d. Inteligentinis gyvenimas
Inteligentiškumo sąvoką mes dažnai iškreipiame ar, tikriau, 

ją išplečiame. Paprastai vadiname inteligentais tuos žmones, ku
rie yra baigę aukštąją ar net ir aukštesniąją mokyklą. Tačiau 
baigtojo mokslo diplomas dar nepadaro žmogy inteligentu, tik
rąja šito žodžio prasme. Šalia protinio išsilavinimo inteligentas 
pasižymi dar ir tvirtu būdu, jautria sąžine, kilnia širdimi, paslan
kumu pasiaukoti tam, kas yra šventa, tikra, gera ir gražu1). Žo
džiu, inteligentas šalia aukšto protinio išsilavinimo yra ir dorinė 
asmenybė, yra tikras dvasios aristokratas. Lengva suprasti, kad 
kelias į tikrą inteligentiškumą yra netrumpas ir kad sykį pasiektas 
dvasios aristokratiškumas nėra pastovus dalykas. Jei budriai ne
saugosime to, ką įsigijome, galime lengvai jo netekti.

Vyrą pats gyvenimas dažnai apsaugo nuo dvasios susnūdi- 
mo. Jis dirba šalia namy, ir pats jo darbas dažnai yra palanki 
aplinkybė inteligentiškumą palaikyti. Jam belieka tik išlaikyti tin
kamoj aukštumoje savo dorinę asmenybę. Moteris paprastai dirba 
namie. Ir greit jos pasaulis tampa mažas ir jos visuomenė siau
rutė. Nebekurstoma dvasia suskursta, susnūsta, sutingsta. Tokia 
moteris draugijoje nuobodžiauja, nebedrįsta kalbėti, nes pati jau
čia, kad jos sprendimai yra tapę naivūs ir paviršutiniški. Norė
dama išgelbėti savo asmenybę ir suprasdama inteligentės pašau
kimą, moteris ypatingai turi saugoti savo dvasios budrumą. Ji 
žino savo silpnybę: tai yra visiškas jos pasinėrimas savo myli
muosiuose ir visame tame, kas yra surišta su jų aprūpinimu ir 
globojimu. Visas didelis ir prasmingas gyvenimas su savo įvykiais 
darosi jai tolimas ir svetimas. Ji užmiršta, kad turi įnešti į jį savo 
dalį ne tik kaip žmona, ne tik kaip motina, bet ir kaip Žmogus, 
kaip moteris. Toks užsimiršimas yra patogi dirva įsigalėti filiste-

x) plg- Pr°t- St. Šalkauskis, Ateitininkų ideologija, 57 p. Kaunas, 1933.
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riškumo dvasiai. Pati tapusi filistere, moteris filisterįškais padaro 
ir savo namus. Tokių pavyzdžių turime nemaža.

Bet išlaikyti inteligentiškumą tai dar nereiškia veržtis iš na
mų. Moteris klaidingai suprasty savo, kaip inteligentės, pašaukimą 
ieškodama nuolatinio darbo-šalia namų. Jos inteligentiškumas 
savaime ją įjungs į aktyvų kultūrinį darbą, kuris nebūtinai turi 
būti profesinis ir net geriau, kai jis nebus profesinis. Kiekvienas 
žmogus, o tuo labiau inteligentas, turi vieną kurią pamėgtą gy
venimo sritį, kurioje jis yra didesnis ar mažesnis specialistas. Jo 
budri dvasia neleidžia nepasidalyti su kitais savo patyrimais ir 
savo laimėjimais. Taip yra kuriama kultūra, taip yra plečiamas 
švietimas.

Jautri ir entuziastinga inteligentės širdis neleis nepastebėti 
ne tik savo tautos, bet ir pasaulio įvykių. Taip pat ji negalės 
j y stebėti tylomis. Ji būtinai juos vienaip ar kitaip vertins, ir tą 
savo vertinimą mokės pasakyti ir aplinkai. Idėja, kilusi skaitant 
mokslo veikalą, stebint meno kūrinį, klausantis muzikos, joje 
augs, subręs ir būtinai vers ją paskelbti.

Kad didelis pavojus yra inteligentei sufilisterėti, matosi iš 
jos darby. Turime tik vieną motery inteligenčiy laikraštį. Jį 
redaguoja, jį aptarnauja ir net jį užpildo daugiausiai studentės, 
kurios dar tik ruošiasi pilnutiniam gyvenimui, kurios dar negali 
turėti nei reikiamo tokiam darbui prityrimo, nei reikiamos erudi
cijos. Jos dirba tik jaunuoliško entuziazmo ir pasiaukojimo ve
damos. Tuo tarpu, kai yra nemaža katalikiy inteligenčiy, baigu
sių aukštuosius mokslus, — jy pačiy laikraštis ne tik turi be- 
trūktinai spaudai medžiagos, ne tik nėra jų redaguojamas, bet ir 
su dideliu vargu išsilaiko finansiškai. Tai yra susimąstymo ver
tas dalykas.

*•

e. Šeimyninis gyvenimas
Katalikė inteligentė, besiruošianti sukurti šeimą, pasiima ir 

didelę pareigą išauklėti ją krikščioniškoje ir inteligentiškoje dva
sioje. Čia kaip tik ir yra didelis akstinas išlaikyti savo dvasios 
aristokratiškumą, savo idealizmą ir energiją. Jei vyras gauna 
akstinų išsilaikyti pasiektoje dvasios aukštumoje dažniau iš išori
nio pasaulio, moteriai tokiu akstinu yra jos augą kūdikiai. Už 
jy dvasios formavimąsi, už jų inteligenciją ji pirmoji yra atsa
kinga. Savaime suprantama, kad ruošdamosi šeimyniniam gyve
nimui, moteris turi įsigyti pedagoginiy žinių ir, jei yra progos, 
net ir pedagoginės praktikos. Tai yra visoms žinomas dalykas, 
apie kurį plačiau neverta kalbėti. Bet pedagoginė praktika daž
nai iš moters reikalauja ne tik specialių žinių apie patį ugdymą, 
bet ir. apie kitas gyvenimo sritis. Moteris yra pirmoji savo 
kūdikių ir mokytoją, ir auklėtoja. Ji turi juos lavinti ir fiziniu, ir 
dotiniu, ir estetiniu, ir religiniu atžvilgiu. Visos tad gyvenimo 
sritys susibėga šeimyniniame ugdyme ir visas jas moteris turi
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būti aprėpusi ir supratusi. Tai nereiškia, kad moteris turi būti 
specialistė. Specializavimasis čia būty ne tik neįmanomas, bet 
net moteriai kenksmingas. Reikalaudami, kad moteris ir šeimoje 
gyvendama neatsitrauktu nuo plataus ir įvairaus gyvenimo, mes 
šitą neatsitraukimą suprantame ne kaip specializaciją, tik kaip 
gyvenimo dvasios suvokimą ir sintetinį gyvenimo apžvelgimą. 
Tokia sintezė moteriai gali dar geriau pasisekti, negu vyrui, nes 
moteris iš pačios prigimties yra labiau linkusi gyvenimą suvokti 
sintetiniu būdu ir jo nedalinti į atskiras ir smulkias sritis.

Pati šeimos prigimtis veda moterį į tokią sintezę. Šeimoje 
susiduria ir gamtinis gyvenimas, kuris geriausiai apsireiškia kū
dikiu gimdymu, ir kultūrinis, kuris pasirodo kūdikiu ugdymu ir 
jU rengimu kultūriniam gyvenimui, ir religinis, nes šeimoje 
augančioj! karta gauna ir pirmuosius religijos diegus. Jeigu 
moteris tik supranta savo tvarkomos ir kuriamos šeimos prasmę, 
ji savaime yra priversta išeiti iš to ankšto savo kiautelio, į kurį 
ją uždaro josios meilė ir josios rūpinimasis savaisiais. Viso gy
venimo dvasios suvokimas ir gyvenimo sintezės pergyvenimas 
Šeimoje gali būti pasiektas daug lengviau, negu kur kitur. Tuo 
tarpu praktikoje kaip tik yra atvirkščiai. Mūsų laiku moteris, 
tegul ji bus ir katalikė, labai dažnai šeimoje yra susmulkėjusi, 
pasinėrusi į tą malonu, bet siaurą ratelį, atsiskyrusi savo dvasia 
nuo gyvo ir įvairaus gyvenimo, ir todėl nesugebanti galop su
vokti nė giliausios šeimos prasmės. Šeimos gyvenimas gali būti 
tikrai prasmingas tik tada, kai moteris rūpinasi ne tik šeima, 
bet ir visu gyvenimu, rūpinasi pagal intuityvinį ir sintetinį savo 
gabumą. Mūsų tad laikų moteriai, pirmoje eilėje moteriai kata
likei atsiranda pirmutinis šeimos gyvenime uždavinys įprasminti 
šeimos gyvenimą iš bendrojo ir visuotinio gyvenimo prasmės.

Tai moteris gali pasiekti įvairiu būdu. Inteligentiškumo prie- 
minėtos ankstesniame skyrelyje, tinka ir čia. Bet svar

biausia čia yra įsigyti tą gilu gyvenimo ir šeimos santykio su
pratimą. O tai jau nėra tiktai teoriniu studijų dalykas. Čia 
moteriai reikia daug galvoti, daug stebėti ir daug patirti, kad ji 
galėtu suvokti, jog ji kuria ne tik savo Šeimą, bet sykiu ir visą 
gyvenimą. Toks jautimas ir toks nusistatymas nėra greitas da
lykas. Jis turi atsirasti pamažu, bet sykiu ir turi lydėti moterį 
visame šeimos veikime. Jeigu ligi šiol gyvenimo kultūra buvo 
kuriama beveik vienu vyni, tai dabar moteris turi į šią kultūrą 
įnešti savu pradu- Bet moteriškoji kultūra eina tik per šeimos 
kultūrą. Namu kultūra moteriai yra prieinamiausią ir todėl čia 
moteris gali geriausiai parodyti savo dar nepavargusią ir neišeik
votą kūrybinę dvasią. Pilnutinio gyvenimo kūrimas moters kaip 
tik ir gali prasidėti nuo šeimos. Tai, Žinoma, dar nereiškia, kad 
tuo moteris uždaroma Šeimos ratelyj. Visas šitas straipsnis kaip 
tik ir stengėsi įtikinti, kad moteris turi išeiti iš to užburto rato. 
Bet išeiti daugiau dvasia ir įeiti taip pat daugiau į gyvenimo 

mones
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J. DRUNOAITĖ

* - * ' • *
Žiūriu aš į vandenyną —
Tuščia, nieko nėra.
Tiktai saulė begalinė
Spindulius pabėrė.

Kad bus tokios nykios dienos
Širdis netikėjo.
Iš anapus okeano,
Laimės ji žiūrėjo.

n ■ - •

Pučia vėjai, ritas bangos,
Debesynai kyla —
Dienos, kaip garsai nerangūs,
Vienišos nutyla.

Ak, taip eina metų metai,
Lyg palaužtos dainos —
Tik širdies didžių troškimų
Niekas neatmaino.

dvasią/ negu į jo kūną, į jo profesijas ir amatus. Kas mano 
moterį išlaisvinsiąs tuo būdu, kad ją fiziškai ištrauksiąs iš namų 
ir įstatysiąs į vyrų užimamas vietas, tas nesupranta moters pri
gimties nė josios gyvenimo misijos. Moters susiaurėjimas yra 
ne tame, kad ji palieka vyrui objektyvinio gyvenimo profesijas, 
bet tame, kad ji atsitraukia nuo gyvenimo pulso. Štai ko mote
ris turi ypatingai saugotis ir iš ko ji turi išsilaisvinti. Dirbanti 
šeimoje, bet savo dvasia aprėpianti visą gyvenimą — štai mo
ters idealas Moderniškasis pasaulis gali atgimti per moterį, bet 
tik tuo atveju, jei moteris atgims per plačią, sintetinę, kūry
binę ir produktingą dvasią. Pilnutinio gyvenimo kūrimas mote
riai iš esmės yra šitos dvasios įsigijimas ir josios realizavimas 
visuose savo darbuose, pradedant savo santykiais su Dievu ir 
baigiant auklėjamų savo kūdikių priežiūra. „Au large!“ yra mo
ters gyvenimo prasmė ir kūrybiškumo šaltinis.
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IZ. BLAUDŽIŪNAITĖ

Meilė M. Pečkauskaitės 
kūryboj*)

(Minint 5 metų mirties sukaktį)

,Žino širdis, kad meilės ryšiai netrūksta mirus, kad siela iš 
erdvės dėsnių išsivadavus... nusileidžia iš antžemiškų sričių my
linti ir rūpestinga* M. Pečkauskaitė

Ir penkerių mėty kapo velėna netrukdo nusileisti iš antže- 
miškų sričių tai mylinčiai ir rūpestingai sielai skatinti gyvenau* 
čius nuolat didingan žygiu j gera. Jos gyvenimo pažinimas — 
yra šviesaus, mylinčio ir laimę teikiančio spindulio a t klydimą s iš 
Anapus į niūrią tikrovę. Tik, ar dar ne didesniu liūdesiu ta siela, 
iš erdvės dėsnių išsivadavusi; prabyla dabarčiai:

„Ak, kodėl žemėje meilės taip maža! 
Ak, kodėl žmonės taip žemėn įstrigę, 
Šliaužioja, niekad galvos nepakėlę 
į tas erdves begalines, žvaigždėtas, 
Ir neapykantos pilnos jų širdys 
Verčia ių gražių, tų nuostabių Žemę 
Kits kitų giliančių žalčių lindyne. 
Tarsi nežino, nei yra girdėję, \ 
Kad laimių laimės vien meilė teduoda“.

M. Pečkauskaitė

— M. Pečkauskaitės kūryba yra rožių kvepėjimas nuodin
goje dabarties atmosferoje, pasakyta vienam studenčių susirinki
me, minint jos mirties sukaktį. Šis rožiy kvepėjimas yra nemarus 
visiems laikams ir tautoms — tai jos idėjų spindėjimas iš gyve
nimo ir kūrybos — nepabaigtų žodžių, neišsakytų minčių. Da
barčiai ypač reikšminga viena jos mėgiamiausiy pabrėžti idėjy — 
kilnioji, visagalė meilė; meilė viso ir visa kelianti nuo žemės j 
Anapus Amžinybę, skaidrinanti, kaip gerieji šviesos spinduliai 
tvanky dabarties gyvenimą.

Ir verta Susirūpinti tąja stebuklus darančia gilia ir amžius 
tveriančia meile, kurią XX a. negalavimai baigia bemaž kiekvieno

*) Apie Velionės gyvenimų ir kūrybų žiūr. „N. V.“ 1930 m. 10 nr. 205— 
248 pslp.
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A. a Marija Pečkauskaitė 
(1878—1930)

širdyj iškeisti rudyjančiais, beverčiais smulkiaisiais, kurie ardomai 
veikia Šeimą, visuomenę ir valstybę, demoralizuoja ir pūdo ją. 
Retai sutinkant šiuo atžvilgiu kilnių pavyzdžių dabartyj, verta 
sklaidyti tuos M. Pečkauskaitės herojų gyvenimo epizodus, ku
riuos vairavo — viena didelė, amžina, tikroji meilė ir vedė j vie
ną visų tikslą — į laimę Anapus. Tikrosios meilės galingumui 
iškelti autorė duoda ir susmulkėjusio gyvenimo, susmulkėjusios 
meilės epizodų su labai logiškais padariniais. Apskritai, jos raš
tuose randama įvairi meilė. Meilė tarp tėvų vaikų, brolių sese
rų, vaikų, vyro žmonos, artimo, gamtos, Dievo, erotiškoji, plato
niškoji, jaunuolio jaunuolės ir k. Meilė — sielų harmonija, spin
duliuojanti amžinybėn ilgėjimosi keliais ir-— meilė — staigi, visa 
naikinanti akla kūno aistrų audra, kurią lydi kentėjimų ir nelai
mių padariniai.

Tačiau vyraujantis leitmotyvas — ta aukštoji, kilnioji, am
žius tveriančioji „Mėlynosios mergelės“, „Viktutės“, „Anuomet“, 
„Senojo Dvaro“ ir k. herojų meilė.

Laimė — Vinco Stonio besimylinčioj šeimoj („Vincas Sto
nis“ Š. R.) — tėvų santaika, vaikų meilė — užslopina skurdą —
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ir visa aplieja rausvai, melsva šviesa. „Jei gamta mylėtų, ji my
lėtų taip ezoteriniai, lengvai, permatomai ir skaisčiai!“ Kaip pū
kas lengvi jų vargai ir sielvartai,—kaip pavasaris šypsos jų visos 
dienos. Vyro ir žmonos santykiai taurūs draugiški. Jų šilimos 
užtenka vaikams. Jie myli viską: gamtą, Dievą, tėvynę, mokslą— 
veržias ir žibančiomis akimis graibsto palaimos spindulius, pasi
dalydami juos ku kitais. Ir visas jų skurdus gyvenimas, smulkūs 
vargai, nemeta jokį šešėlį, netemdo širdžių. Tokia visagalė tauri, 
patvari meilė!

Ir kaip Vincukas myli tėvynę! Už viską: jos grūdus, drėg
mę, mišką ir k. Tėvynės meilę lydi pareiga. Gausu didvyrių mei
lės ir pareigos pavyzdžių, nors jos dažniausia skaudžiausia mir
timi užbaigiamos. Ir-tėvynė myli mylinčius ją. Vaidevutis ir Bi- 
rutėnas miršta senatvėje savanoriais ant laužo, pasiaukodami 
dievams šalies gerovei, nes dievai mėgdavę tokią mirtį!

„Vinco Stonio“ panelės mokytojos meno pramogos moki
niams — karščiausia tėvynės meile persunktos. Siužetai rinkti iš 
istorinių Lietuvos didvyrių — o vaikų sielelės spinduliuoja sveika 
tėvynės meile, prisiklausius apie Vaidilutes, Kęstutį, Birutę, Ge
diminą, krivaičius, Aušros gadynę ir k., ir juos įscenizuojant, šir
delės gyvai uždegtos įvairiausiems žygiams už tėvynę, nors tai 
baigtųsi mirtimi.

Tėvynės meilės skatinamas Vincukas įstengia net patį tėvelį 
grąžinti į Lietuvą, nors ten gyventi butų visai šeimai geriau, ma
terialiniu atžvilgiu. Meilė teikia laimę, džiaugsmą. Ji pririša prie 
pamylėto objekto ir gema skausmas, jei jo netenki.

Visoje M. PeČkauskaites kūryboj trykšta meilė gamtai.
„Vinco Stonio“ Vincukas prisijaukina bėruku kaip draugi 

priėjęs bučiavo jam į nasrus, o bėriukas laižė Vincukui rankąs*.
„Senojo dvaro“ mamatė moko vaikus:

„.. Gėlės — tai žemės šypsena iŠ džiaugsmo, kad ją Die
vas sutvėrė ir didiems dalykams paskyrė. Bežiūrint į ją, ima šyp
sotis ir žmogaus siela. O nuo tos Šypsenos, kaip ledas nuo saulės, 

. nyksta viskas, kas sieloje pikta ir biauru“.
Brolių ir seserų meilė pasireiškia viens kito globa, 

užuojauta, prisirišimu, ypač „Vinco Stonio“ — gražiausios scenos, 
kur vyresnieji vaikai eina globėjų pareigas jaunesniųjų atžvilgiu. 
Ta meilė tokia atsargi, švelni, pūkinė, kad skaitydamas jos hero
jus jauti nepaprastą namų poilsį, teikiantį net skaitančiam šei
mos Šilimos ir laimės. „Senojo dvaro“ — vaikų meilė savotiškai 
„subrendusios“ logikos pilna. Niką nori būti riteriu, ir praneša 
Irutei, kad žūsiąs, nes visi riteriai žūna. Atminimui patiksiąs jai 
savo peiliuką. „AŠ žinau, kad Nikas bus riteris, bet nenoriu, kad jis žūtų.

Taip liūdna, kai jis, juodas akis pakėlęs savo gūdžiu balseliu sako 
tas eiles apie riterio atsisveikinimą“.

Ir čia vaikai kupini švelnios užuojautos kits kitam be jokio 
skriaudos noro šešėlio, vaikiško egoizmo. Dar Širdingiau myli 
tėvus („Sulaukė“): ,
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,Domeliui motina — visa laimė pasaulyje; jis pats bus ne
valgęs, kad tik mamunėlė būty soti... jis jai visados padės, viskę 
padirbs, rankas nubučiuos...“ *

Laiške iškariuomenės rašo motinai:
.Taip pasiilgau sava mamunelės, kad nė apsakyti negaliu. 

Dynę, naktį stovi mun akyse. Taip vis rūpi, ar sveika beesi, ar 
kojos geresnės.“

Ir Domelio motina težino melsti Dievą už sūnų:
Gailestingas Dievas, gailestingas! Gerybė begalinė. Pa

sigailės manęs, menko vabalo, pasigailės mano Domelio!
... Skarelė nuslinko jai nuo galvos ir žilų plaukų gaureliai 

nudribo ant akių. Ir taip gulėjo skausmo draskoma, kaip viena, 
gili kraujais paplūdusi žaizda“!

Nemažiau didinga ir mesijaniška artimo meilė. 
Šią meilę lydi įvairiausios labdarybinės, karitatyvinės, tiesioginės 
ir k. pareigos. Tėvai, mokytojai, kunigai ir k. aukojasi kitų labui, 
kuo daugiausiai atiduodami, kuo mažiausiai apie save galvo
dami. Ypač ryškus „Vinco Stonio“ panelė mokytoja, „Senojo 
dvaro“ mamatė, „Viktutės“ — daktaras ir Viktutė ir k.

Stipriausia ir gaivalingiausia erotinė meilė, veikianti tarp 
vyro ir moters. Kunigaikštyte Živilė pamilus Parajų — tėvo tar
ną — pulko vadą — įmetama kalėjiman sudeginti. Parajus susi
deda su gudais, išvaduoja Živilę, tačiau, ji nužudo mylimąjį už 
tėvynės išdavimą, išvaro tuo pačiu kardu gudus, ir plyšta jos širdis 
prie tėvo kojy. Tokiems legendariniai stipriems charakteriams pa
našus ir M. Pečkauskaitės gyvenimiškieji herojai, kuriuos kilni 
meilė veda į kovų laimėjimų triumfus, o aistrų smaguriautojus 
stumia į savotišką žuvimą. „Mėlynosios mergelės“ studentų lėba-

A. a Marijos Pečkauskaitės kapas Zidikiuose.
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vimai ar „Senajame Dvare“ — kur mamatė, radusi altanoje patvir
kusią Domeikienę ir savo svečią Boles, jaučiasi „palytėjus šlykš
čiausią varlę“ — ir: „kaip sunku, pažinus žmones, neniekinti jų“. 
Panašių Domeikienių ir Bolesų donžuaniškas gyvenimas veda j 
ištižimą, liguistą nuotykių ir įspūdžių ieškojimą, griaunant savo 
artimųjų laimę. Pavojus gręsiair Jurgiui studentų draugijoj ap
svaigintam alkoholio ir aistrios šokėjos, kuri:

„Vis kilnodama į jį savo... nudažytais paakiais veideli ir be 
galo meilingai žiūrėdama į jį apsvaigusiomis, mažomis, juodomis, 
kaip pipirai, akelėmis“

kurstė vyro girtą svaigulį ir — jis ryžtasi, palydėjęs ją, per
žengti jos buto slenkstį, motyvuodamas:

- Vita nostra brevis ėst! Naudokimės! Naudokimės! Gam
tos dėsnis— vienas realus ir tikras dalykas... Geidžiu ir tenkinuos... 
Daugiau viskas svajonės... iliuzijos... sapnai...“

Tačiau —
„Kažkame giliai, giliai juoduose armenyse, kažkoks dygte

lėjimas, kažkoks skaudus Švystelėjimas. Tolimos, brangios, lyg savo 
siela, šviesingos akys...“

— Nes jis sąšlavų kupste pamato šviesiai mėlyną skiautelę, 
kuri, staiga viską jam primena ir ledine ranka atšaldo gašlią ugnį:

„Omai pajuto kažkokią geležinę ranką spaudžiant jam gerklę... 
Skaidrus žaibas ūmai perplėšė pusiau juodą uždangą prieš jo akis 
ir dangiškoje šviesumoje jis pamatė ją— su tuo mėlynu rūbeliu, 
auksinėmis žvaigždutėmis nusėtu, su meile šviesiose akyse, kuriai 
nėra nei pabaigos, nei ribų.. Ir tos šviesos spinduliuose pamatė 
ryškiai, lyg ant ekrano, linksmąją šios nakties kompaniją ir save 
pat| apsvaigusį, cinišką Šokį bešokant su ta... ir einant į jos namą“.

Jis, kaip sužeistas žvėris, bėga nuo jos į savo butą ir suk
niumba prieš kryželį. Ir dabar jis mato visą savo praeities viziją, 
girdi Mėlynosios Miriam anuomet sakytus žodžius:

„Meilė yra sparti, grynaširdė, pamaldi, maloni ir meili; tvir
ta, kantri, ištikima, gudri, kilni, narsi ir pati savęs niekuomet ne
ieško“.

Jo sielą užlieja palaimos tvanas ir jis merdi jau amžinosios 
laimės pajutimo svaigulyj — į kurį jį skandina galinga ir kilninanti 
meilė, pažadinta ne tiek fizinio moters grožio — pailgo dvasin
go veidelio, panašaus į Sikstines Madonos veidą,— bet daugiau 
tyros sielos spinduliavimo:

„Ir ūmai jis pajuto, kad nuo tos valandos, kurią jos kojelė 
atsistojo ant Šveicarų žemės, viskas rodos kitokia, tartum kažkokios 
naujos šviesos nušviesta: tas gražusis kraštas paliko meilus ir jau
kus, tas svetimas miestas — artimas ir savas, iš kalnų išsinėrė 
naujų, lig šiol nerėgėtų stebuklų. O ji žvalgės po tą svetimą jai 
pasaulį savo didelėmis, kaip Rafaelio Madonos, ir taip pat pabū
gusiam is akimis, nuolat jį klausinėdama. Ir kiekvieną sykį, toms 
akims ant jo nusileidus, jo sieloje skleidės stebuklingas, kvapus 
laimės žiedas“.

Tai ne lengvapėdiškumas, koketerija, kuria norima pažadinti 
vyras fiziniai ir patraukti, bet sielos kalba, kurios garsuos nutyla 
žmogiškoji prigimtis. Ir — ji jį veikia ne, kaip moteris, savimi,
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moteriškąja išore, bet tuo, kad išjos telieka vien spalvos ir me- 
liodijos pajutimas:

„Tas mėlynumas yra kartu kažkokia saldi, angeliška melio- 
dija. Žodžiai nepajėgia išreikšti to, ką juodu jaučia . Kiekviena pa
sakyta mintis atrodytųmelas... Jis jaučia, kad nukrito nuo jųdvie
jų , lyg apvalkalas, visi gyvenimo reikalai, visi žemės ryšiai ir juodu 
tėra vien ta mėlynė ii ta meliodija, vien dalis šventos Misterijos, 
laikomos tame gražiausiame pasaulio kampelyje“.

Ir mylinosios mintys, kalba toli, toli nuo žemės. Lyg egzo
tiškas, Anapus skambesys, veikia jį.

„—Kaip keista, — kugžda Miriam — kad šioje žemėje 
kiekviename dideliame gerėjimesi yra skausmo grūdelis. Man ro
dos, dėl to, kad mūšy sielos materialus indas nedaug laimės tegali 
sutalpinti. Pradėjus augti iŠ didelės laimės, siela neranda reikiamo 
ruimo ir ima skaudėti“.

Jis teklauso jos tylaus balso, težiūri į ją, ir mintis, kad ši 
gamtos misterija tik jai ir jutimas laimės, kad jo karalaitei gam
tos grožis teikia tokią garbę, pakeičia realybę į pasaką:

„Štai, jis veža tą karalę per lazurines erdves j palaimintąją 
šalį, kur ant balto kalno viršūnės stovi gintaro rūmas... Ir daugiau 
nieko ten nebus tik vieni...

— Myliu! myliu! Išdrįsta šiam aukščiausiam sielos pakilime 
pasisakyti realiu žodžiu, nes „jausmas liejas per Širdies taurės 
kraštus, irimą tekėti pro lūpas“. Tada meilė prisipažinimas virsta 
nuostabia sielos daina ir žavi savo išraiškos forma:

„Nusileidęs ant kelių, jis kugžda, pasinėręs akimis jos akyse:
— Myliu, myliu, myliu...

... Ir štai vėl atsiveria jos sielos langeliai ir žiba juose mei
lė. Ji deda jam ant galvos abirankeli ir pasilenkus arti, tyliai taria:

— Tavo per amžius“.
Tuomet — visas pasaulis jiems pragysta laimės himną. Ir 

jy pasibučiavimas — tėra siely susijungimas amžiams. — Tačiau 
•— ji pirmoji pabunda ir pažadina jį iš žemėje sapno, ir žengia į 
netolimą koplytėlę, kur prieš Aukščiausį abudu pasižada viens 
kitam iki mirties. Ir šitokia meilė — nepalieka vien meile gimi
nės pratęsimui, bet — dviejų siely ryšiu, sąjunga kilniausioms 
idėjoms realizuot. Čia pat Miriam pasisako:

„Ar rienuostabu, kad tai atsitiko Tellio koplyčioje?... kiek
vienas įvykis turi pašieptos prasmės, kurią reikia sugauti ir sunau
doti savo sielos labui. Turime būti patriotizmo didvyriais, kaip 
Teil. Mudviejų suvienyti gyvenimai turi stovėti po tėvynės mei
lės vėliava.*

Ir jis to trokšta — nes „Jųdviejy sielos, jau viena“. Tačiau 
ir jy sielų tobulumas dar turi raištį, kurs:

„Kliudo praregėti visą grožį. Ima troškimas, kad jis greičiau nu
kristų... Bet tai teįvyks mirus... Ir valandoms žavi mane 
mirtis...

— Tai mudviejų neaplenks. Bet prieš tai turime daug nu
veikti čia, atvaizdy pasaulyje, ir pasigėrėti savo laime, Miriam. — 
prakalba jo žmogus.

Miriam, moteris, žino, kad šiandien jie laimės viršūnėje ir 
teatsako:

„ — Vistiek, nebūsime jaujayningesni...“
%
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Ir — prieš mylimiems išsiskiriant porai mėnesių, jis tegalėjo 
atsiklaupti prieš ją ir žiūrėti, kol ji Įsako keltis.

Tai aukščiausio laipsnio sielos kalba, atitrūkimas nuo šiur
kštaus realaus gyvenimo, jo dėsnių. Novališkas mėlynumas, tolių 
pasiilgimas, kuriuose nėra vietos miesčioniškam laimės supratimui 
— nei salionų su šunyčiais, kanapoms, kristaliniais indais, vai
kais, auklėmis, nei, pagaliau, gyvenimo pareigu ir kraujo balso.

Miriam visai pabėga iš pilkumos su Eros, jos siela teskraido 
mėlynųjų kalnų viršūnėse, lydima kitos sielos, jiems visa žemiška 
tėra varžtai, ankštybės:

„Kaip dangiškasis Eros sparnus mums prikabina, galingai jais 
plasnodami kylame viršum visų kambarių, ir vienijame su dangumi 
tuos vargšus žemės šešėlius... — Rodos man, kad einam į begalę... 
į idėjų pasaulį... Čia viskas taip greitai vysta ir kinta. Aš trokštu 
gėlių, kurios niekados nenužįsta, žvaigždžių, kurios negęsta.

... — Mudviejų bus tokia amžinai žydinčioj! gėlė ir amži
nai degančioji žvaigždė, Miriam.

.. Tikroji meilė yra viena, nekintanti, amžina, nes pra
sideda ir baigias tame, kurs yra amžinas. Viskas kita — tai 
baisioji Afroditė Pandemos.“

Išorinis pasaulis neįstengia sudrumsti jų sielų giedrą. Jie, 
tarsi vieni, vaikščioja po „Afroditės Pandemos“ miestą, svajodami 
tik savo amžinąją meilę: —

„Mudviejų gyvenimas bus tokia šventoji girelė, kur drauge tar
nausime prie Amžinosios ugnies aukuro... dvasingi, kaip tos balto
sios būtybės“.

Jos atsisveikinimo pabučiavimas — tėra Švelnus, motiniškas. 
Paskutinis vaizdas — jos baltos skarelės mostelėjimas. Susirgusios 
Miriam paskutinis sudiev — kvepia visais tyrais baltais pavasa
rio Žiedais: .... Myliu, tave, myliu, myliu. — Ir lauksiu — Ir čia neap

leisiu tavęs. Tu mano per amžius... Lig pasimatymo! Lig pasi
matymo! Mir...“

Milijonus kartų veik degančiomis lūpomis užbaigė jis tą 
brangiausiąjį vardą“.

Visa tai atsiminimas išvalo jį iki kaulų smagęnų ir — prieš 
tokios šventai aistringos didelės meilės vaizdą — jo vyrišku ego
izmu pabudus žemoji prigimtis atrodo purvo duobė... Jis prisi
kėlė! Nugarmėjo į pragarus visa. Tokia kilnios meilės stebuklin
ga jėga. Ir, kaip atpildas:

„Šviesingi piršteliai motiniškai ima glamonėti jo plaukus:
— Aš esu, esu mylimasis. Nėra laiko, nėra erdvės, nėra 

mirties... Tai tik sunkus žemės sapnas, kurs išsisklaidys tau nubudus. 
Jurgio lūpose pražydo laimės Šypsena“.

Toks „Mėlynojoj mergelėj“ vyro ir moters platoniškos mei
lės idealas ryškiausias visoj M. Pečkauskaitės kūryboj. Meilės — 
kuri veikia ir ištveria amžinai.

Erotinė meilė blaško mylinčius, trukdo tiesioginėms parei
goms. Tokia simboliškoji „Pančių“ Adomo ir karalienės meilė. 
Adomas, atsiskyręs nuo pasaulio, pastato kalne varpą, kurs turi 
vesti ir saugoti minias nuo pelkių, klaidžių kelių. Tačiau, pasta
tęs varpą užklysta į karalienės rožių sodą, ieškodamas seniau jį 
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aplankiusios mergelės.

.Dvi būtybi tūni mano širdyje ir baisiomis iltimis drasko 
viena antrą... Ir plūsta kraujais mano širdis... O mylimoji! O varpe 
mano!“

kurioms

sąžine. _
Iš „Anuomet“ Roželės ir Kasčio meilė — paprasta, idiliška 

— kuri išlieka nepažeista abejojimų, ir svyravimų, Kasčiui išvy
kus į svetimą Šalj.

.Juk jau treji metai, kaip jis ją matė, o reikia tik atsimint, 
ir tuojau širdis bus beperštanti“,

nepaisant, kad Peterburge Kastis mato tokių „panų“
sunkiai beprilygs paprasta sodžiaus mergelė. Ir ši meilė pastovi, 
amžina. Roželės, po ilgo Kąsčio nematymo, kupina vilties

.Širdis dainavo: — Kastis perėjo!...— ir nedrąsiai ėmė joje 
skleisti lapelius rausvas žiedelis, kurs jau seniai ten buvo išdygęs*.

Jų meilė — broliškai draugiška, įpareigojanti. Sirgdama 
Roželė, manydama mirsianti, draugiškai prikalbinėja Kastį grįžti 
tėviškėn, užimti jos, kaip knygnešės, lietuvių veikėjos vietą. Kastis 
paklusta jos žodžiams — jų meilė net Roželei mirus, tebus tik gėris.

Kiek kūrybiška amžinoji meilė, tiek griaunanti gyvenimą 
beklaidžiojančiųjų, besiblaškančiųjų, neapvaldomų aistrų ir jaus
mų meilė. Ji — tėra momentų aistros svaiguliai, ardą viską, 
ypač šeimas: „Irkos tragedija“, kur tėvai turi savo meilužius, 
vargšė Irka nenormaliai auginama vysta, kaip gležnas stebelis be 
motiniškos ir tėviškosios meilės, nes tokių tėvų meilę pavagia 
meilužiai. Vaikai lieka „besipainiojąs po kojomis, nereikalingas 
padaras“. Autorė palieka nelaimingą, verkiančią Irką, guodžiamą 
tik šunelio Džim. Jos tragedija giliai jaudina.

Švelniausia, paprasčiausia, nuoširdžiausia yra V i k t u t ė s ir 
daktaro meilė. Ji gema vienodų kilnių idėjų,vienodų pamė
gimų ir svajonių susidūrime. Iš syk ji nedrąsi, spėliojanti, kupina 
ilgesio, romantiška, vėliau išsiveržusi visais niuansais ir aistra, 
kuri veda į nuoširdų draugiškumą ir — laimingą šeimą. Čia norėta 
piešti gyvenimo tikrovė, kurią performuoja sielos, išsiveržusios iš 
kasdienybės pilkumos ir — išsilaikančios savo fantazuotose aukš
tybėse. Ir toje tikrovėje Viktutė sutinka eilę žmonių su jų keis
tumais, neapykanta, meile ir pavydu — ir ji palieka tyra, nepa
liesta tokios tikrovės. Viktutę daktaras veda, kaip šviesi žvaigždė, 
keliu be vingių į ramų šeimos gyvenimą. Ir pina ji apie jį savo 
mergautinius sapnus, tarsi tuo įgaudama lengvesnius sparnus 
iškilti virš visų savo aplinkoj, kritiškai žvelgti į tuščius jos 
pažįstamų flirtus, per didelį mieščionišką sentimentalumą ir k. 
ydas, kurių Viktutės sieloje nė šešėlio. Daktaras ne be žmogiškos 
silpnybės trupinėlių. Štai, pavydo gaida pamylėtai:

—.Žiūrėti, kaip, tamsta, šoki? Dėkui už tokią malonę! Nesi
jaučiu, tokius stiprius nervus turįs“...
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Viktutė panaši „Mėlynajai mergelei* —pažiūromis j meilę. 
Ji taupo savo meilę tik vieninteliui, o abejingumas

»sutirps, tik nuo didelės šventos ir amžinos ugnies“.
Šalia Viktutės myli ir kitos „herojės“, bet visai kita meile:

»Meilė gyvenime neapsimoka“, nes »ji netvirta ir su ja toli 
nenueisi“.

Jei tik gera partija, turtai:
»Pagyvensi — priprasi — ir bus visa meilė!“

Įdomu palaipsnis Viktutės meilės brendimas. Tai laiko da
lykas. Jos meilę stiprina ilgesys, žadina ir išoriniai daktaro pa
lankumo pareiškimai — vizitai, muzikos klausymas, rankos pabu
čiavimas, bendras skaitymas lietuviškų knygų, eilėraščių dedika
vimas ir k. Ir Viktutė visai gyvenimiškai pavydi tiems žmo
nėms, kurie pamylėtą ilgesniam laikui atima, neapkenčia amato, 
kuriam jis daugiau laiko atiduoda, negu mylimajai ir svarsto:

.... niekados, man rodos, negalėčiau pamylėti to, kurs manęs 
nemylėtų. Jei jis nesiilgi manęs, tai kam aš turiu jo ilgėtis? 
Nenori — težinie; aš neprašysiu jo, kad ateitų, tai žinau tikrai. 
...Geriau man mirti, negu parodyti, kad man ilgu be jo.

Štai kas yra meilė!.. Ilgu man be jo, jis man gražiausias ir 
geriausias... Su juo šviesiau ir Šilčiau daros sieloje... Kokia laimė 
pažinti ir mylėti tokį žmogų, apie kurį žinai, kad, lyg dangus 
aukščiau stovi už kitus!“

Viktutės nuomone, staiga pamylį juokingi — reikią pirma 
pažinti žmogaus sielą, ir tik paskui galima pamilti. Kurti Šeimą 
galima tik pajutus, kad be pamylėto sunku gyventi, tuštybė, o 
su juo laimė. Pribrendus jausmui, daktaras visai rainiai ir nuo
širdžiai ant Ventos kranto prisipažįsta Viktutę mylįs. Viktutei — 
moteriai — tai nelengva:

„Kaip sunku ištarti, kad jį myliu!.. Bet pačiai klausyti ma
lonu, ak, Dieve, kaip malonu!“

Ir šis jausmas skatina vėliau vien tik gera daryti, gėrėtis 
„myliu“ ir prašyti tėvų paląiminimo. Tokia širdies meilė, be 
didelių išsisvajojimy, vihgiy, mistiškumo. Tačiau ji turi svar
biausią žymę — amžinumą:

„jeigu meilė nėra amžina — ji neturi prasmės. Meilė, kuri 
miršta kelis kartus gyvenime ar metuose, stumia žmogų į gyvulių 
eilę..“

Ši tyli, svajinga meilė teikdavo valandų, kada Viktutė bū
davo:

»...tokia laiminga, kiek žmogus gali čia būti laimingas. 
Jutau rožes širdyje ir sparnus ant pečių... O laime, kokia tu visa
galė!.. Tai per tave ta trumpa naivi pasakėlė pasirodė man gra
žesnė už gražiausias poemas“...

Ši meilė gimdo daktaro ir Viktutės sieloj pasiryžimus dirbti 
ranka rankon tėvynės gerovei:

„Griausim ir mudu, Viktutė, sujungę jėgas, griausim, kiek 
galėdami ir išmanydami“,

Ir — nors pavojai lauktų — pasiryžėlių tai nebaugina.
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Jų meilė spįnduliuoja j visą juos supantį pasauli, jis tampa 
dieviškai gražus, kai — čia pat mylimojo akys, žiūrinčios į iš
rinktąją teikia

„tiek noro ir jėgų dirbti, naudingai gyventi, Ir tiek laimės, 
kad nėra visoje plačioje žemėje žmogaus, kurs būtų laimingesnis*.

Ir ateities gyvenimas nepraslinks vien įsijautimu į savo 
laimę, bet:

-----  „jo padedama ir prie jo šalies neprasapnuosiu amžiaus ir 
nepaklysiu iš kelio, vedančio prie idealo..."

Didelis kontrastas — lyginant Viktutės meilę su viena iš 
„Dvieju mokytojų“ meile, kuriai ji — tėra vien įdomiausias, įvai
rinantis gyvenimą dalykas, teikiantis daugiausia gėrio žaislas. 
Flirtas — nuobodulio žudikas, gyvenimo tikslas ir prasmė, nes: 

„Vieną kartą tegyvename, naudokimės gyvenimu!*
Ir m-Ue Adelė ieško tokios „romantikos“, ir — skaudžiai 

apsivilią jąja, bekeisdama jos objektus.
Nublukimas šios rūšies meilės preš amžinąją meilę, ypač 

ryškus, atsidūrus tauriai sielai snieguotose saulėtose Šveicarijos 
viršūnėse, kur tylios ir begalės muzikos beklausant, nebegąsdina 
mirtis ir išgyvenimų atminimai iškyla laimingųjų dvasių tyrumu— 
kiek dieviškumo ir grožio skaisčią meilę pergyvenant vėl iš naujo! 

„Tyliai, tylitelaičiai sėdėjome ir mudu ant Ventos kranto, 
nedrįsdami pajudėti, nes rodės mudviem, kad kiekvienas gyvas 
padaras toje stebuklą valandoje tebus vien falšingas tonas sielą 
puikiausiame akorde. Ir mudviejų sielos — dvi balti gėli —- 
liūdnai nulenkė taures toje stebuklų valandoje*.

Ir štai — disonansas:
„Radau palaimintąją šalį: štai tylūs, užburti vandens, štai sau* 

lėta sala, štai nė vieno žmogaus... Ak, tik tu taip toli, taip toli!*
Tačiau nei mirtis amžinosios meilės jausmo didybę nepa

jėgia išplėšti. Ir ji prabyla visa galybe visame „aš“, kai ieškoda
mas grožio užklysti į saulėtas viršūnes. Tada žmogus virsta stabu, 
ir gyvena tik meilė, garsų ir spalvų neapčiuopiamam pavidale.

M. P e č k a u skaitė kalba apie meilę ne tik kaip rašy
toja, bet ir kaip pedagogė. Patiekia pamatuotų gilių minčių, 
taisyklių ir išvadų.

Žalinga pradėti mylėti žalioje jaunystėje ir, apskritai, žiūrėti 
į meilę, kaip į žaislą:

„Tokios lengvos meilelės, kurių objektas nuolat kinta, nėra 
vertos žmogaus. Niekas taip nežemina žmogaus ir taip nestumia 
į vieną eilę su gyvuliais, kaip tokios meilelės. Amžinoji žmogaus 
siela nėra tuomet nė kiek aukštesnė už medžiagos pasaulį, kur 
gėlės taip trumpai žydi. Jei meilė taip iŠ mažens yra aikvojama 
skatikais, kiek jos bepaliks žmogui subrendus? Meilė, tikrai verta 
savo vardo, vra stipri, viena amžina. Tiktai tokia meilė tekelia 
žmogų viršum viso materialaus pasaulio-... Bet taip mylėti tepajė
gia tas, kas nėra išmėčiojęs po šuntakius savo dvasios turto.“

Idealiai mylėjusi savo vyrą italų poetė Viktorija Colona: 
„Mylimasis stovėjo prieš jos sielos akis amžinas ir idealus, 

pasiekęs tobulybę*.
Mirus jos vyrui meilės fikcija labiau ją gaivindavo, negu 

anksčiau.
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— MANĖ DAUBA
Pamatė

— Na, kaip tau rodosi, Irute, ką aš turiu daryti? Aš nebega
liu apie ji nesvajoti, nebegaliu užmigti! — Dvi galvos: sodri ban
guota auksinė ir lygi, blizgančiai juoda, atmestos į sofos atkaltį.

— Žūt būt, aš turiu su juo susiartinti! Tik kaip, sakyk, kaip, 
Irena? Aš jam nedrįstu per daug į akis lįsti, o kai kada pripuo-

’ /

„Jos žemės meilė virsta dangaus meile, meilė vyrui kėliąją 
vis aukščiau pas Dievą.“

Šią našlę pamilo Mykolas Augelas — ir kai ji prieš mirtį 
padavė jam ranką:

„jis kelias dienas vaikščiojo, kaip apsvaigęs, laimingas ir nustebęs. 
Kai ji mirė, jis keliolika metų kankinosi, kad išdrįsęs pabučiuoti 

. nabašnlnkės ranką, neišdrįso pabučiuoti kaktos*.
Tai siely meilės be kūniško geismo pavyzdžiai.

„Bet mylėti taip amžinai, taip kilniai ir giliai tegali tas, kas 
budriai ir rūpestingai saugoja savo širdies turtą, neaikvodamas jo 
visose gatvėse ir turguose“.

Jęi moters aistros nėra apgalėtos — ji turi vyrui be galo 
blogos įtakos. Ji pažadina visas jame snaudžiančias aistras, 
kartais, net pati to nenorėdama, nejučiomis, nes iš tokios moters 
spinduliuoja visa tai, kaip maras. Kilni, apvaldyta širdis — vei
kia visai kitaip. Jos ir kiti žvilgsniai, judėjimai, gestai. Ir iš 
toki y eina kažkokia nuostabi jėga, kuri malšina vyry aistras, ku
rios yra visada smarkesnės ir sunkiau suvaldomos, kaip motery. 
Ir jas suvaldyti pasaulin leista moteris, nes ji visada gauna iš 
vyro tai, ko siekia:

1 „Moteris laiko savo rankose žmonijos likimą“.
Moters galybė — meilė. Kokia meile ji šildys pasaulį, tokį 

kurs gyvenimą ir visų Anapus likimą. Nemirštamu pavyzdžiu 
Evangelija stato prieš akis dviejų motery simbolius: „Per moterį— 
Ievą — ištiko žmoniją baisiausioji nelaimė, per Mariją — atėjo 
jai išganymas“. Tiek gali žemiškoji ir dangiškoji meilė. M. Peč- 
kauskaitės kūryboj vyrauja ta „amžius tveriančioji ir iš Anapus 
į čia spinduliuojančioji“ meilė — ir — kuriy herojy ji gyvenimo 
pagrindas ir vairuotoja — ten tiek saulės, džiaugsmo, „tiek noro ir 
jėgų dirbti, naudingai gyventi ir tiek laimės, kad nėra visoje 
plačioje žemėje žmogaus, kurs būtų laimingesnis“.

Literatūra. M. Pečkauskaitės raštą I, II, III, IV, V, VI t.
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lamai ir susiduriame, atrodo, .kad jo akys prašliaužia pro mane, 
manęs nepastebėjusios — o pačios — tos Šviesiosios — užsit- 
vieskią veidai vis labiau panašėja j ružavąsias pinavijas ir akys 
į mėlynas liepsnas.

Žinai, radau! — atšoksta nuo sofos atkalčio tamsioji gal
vutė, ö pailgam rimtam veiduke išminčiaus grimasa.

— Išsipuošk gražiai. Ir draugijoje, kur ir jis bus — skardėk. 
Jeigu vyras tylios ir kuklios moters nepastebi, tai blizgančią ir 
krykščiančių tikrai pamatys. Na, o kai jau kartą pamatys — jeigu 
tu ne visai kvaila ir jeigu, žinoma, tu tik norėsi — viską, ką iš 
jo norėsi — pasieksi.

— Žinoma, pirmiausia paviršutine išvaizda užkariausi vyro 
simpatiją ir dėmesį. Na, o paskiau... paskiau - niauzga, lyg 
įsidėmėdama draugės mintį ar užsisvajodama.

— Tad tu mane dar pamatysi, pamatysi! — gniaužo Baniutė 
kumščiukus, draugei išėjus ir taršo savo galvos auksą, nudribusį 
ant stalo tarp ištiesty rankų.

Ji turėjo kelis šimtukus bėdai užgniaužusi, bet kadangi at- 
važiavusysis tebebuvo mįslė, be to turėjo tamsiai mėlynas akis, 
uoliniai baltą atspalvį veide, patį gerąjį ūgį ir neblogą reputaciją 
— pražydusiai, vienatybę jau pajutusiai moteriškei — karšta ne
rami mįslė, — tad reikalas buvo svarbus. Ir, žūt būt, nutarė išleist
tuos šimtukus.

Tik kaip rasti patį dailiausią, harmoningiausią savo charak
teriui suknelės modelį? — Padėjo sutaršytą auksinę galvą vėl ant 
stalo tarp ištiesty ranky.

* . \

Gal juodosios taftos su rožiniais papuošalais? — Pati šypte
lėjo, įsivaizdavusi save toj suknioj. Jau vien juodai žvilgantis liau
nasis liemuo!... Jos veidai argi nesą labiausia panašūs į pina
vijas, tat ir suknelės papuošalai turėsią būti tokio Šilkinio audeklo, 
kuris atrodyty lyg prie viens kito sukloty pinavijy žiedai. Bet 
palauk! Netikslu. Baliuose jis nesilanko. Tad vasarinės popie
tinės reikia. Gal kokioj gegužinėj... Kad ir baltučio, kaip snie
gas, vaiskaus kaip Šaltinis šifono, žydrais papuošalais. Tiesa, 
tokioje suknelėje tik šypsotis tegalėtų ir sutikusi jį dar gali pra
dėti krykštauti. O jei apie peteliškę su žydrais sparneliais jis 
pamanys: „Peteliškė — skraidyti nuo žiedo ant žiedo“. Ir pralošta. 
Ne, neklaidinsiu. Ne tokios man reikia.

Už dury sutrepsėjo, pasibaladojo ir įėjus motina tyliai atsi
stojo prie dury, lyg elgeta ir išbalusi. „Tai vėl pinigų!“ Baniutės 
Širdis užšalo. Na, žinoma, taip! Janytė susirgusi. Ėmė tirpti ir 
stingti kartu kažkas Baniutės krūtinėj. Mato ji menką gimtąją 
seklyčią; lovoje paguldyta neseniai, kaip rožė, dabar — apgailėtinas 
skeletėlis — seselė. Prisisėdęs, pageltęs skeletas — motina ir 
paklaikęs berniūkštis — broliukas, vienintelis dabar jųdviejų „rū
pintojas“ ir „darbininkas“. Ir gęsta, bliausiasi viltingosios svajo-
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nes apie mylimąjį, nyksta žavingyjy sukneliy miražai. Ne, ne 
vargšams papuošalai ir šviesiosios viltys!

Vėliau, naktį, prie motinos šono tvylodama, tyliai, kad mo
tina nepajusty, apsiverkė.

# -•i* , M? ,

Baniutė lydi atgijusią, skubančią motiną.
Įmanytų, skurdžią]ą brangią moteriškaitę namo ant rankų 

nuneštu, įmanytų, pas sergančią seseraitę keliais pareitu, pradžiu
gintu brolaitj, bet — to nebegali.

* . *

Verkusi, saulės ir vėjo sutaršyta, įraudusi, vienplaukė, vaiskiai 
žydroje menkutėje suknaitėje, žiedų pilnu glėbiu, grįžta, lydėjusi 
motiną. Senuoju samanotų akmeny parko patvoriu ji žengia tylu
tėliai, lyg paleisto į daržą ir klajojančio, ar neras kur vartus į pla
čiąsias saulėtąsias lankas, bet vartų nesiradus supratusio kažkieno 
valią nelaisvėje dar ją palikti, nuveikto, tylaus ilgesio kamuojamo 
angelo šešėlis.

Drykstančiųjų žiedy glėbyje kaklo ir krūtinės prisilietimas 
sušiurpina ją, lyg odą būtų pasiliečiančios varliukės: tiek vėsūs 
net žiedai saulės įliepsnintai jos odai. O sirpstančiame veide 
akys irgi dega drėgnąja mėlyne.

Kniokštelėjo galvon mintis, kad gera būty dabar jį sutikti. 
Su ta žiedy puokšte glėbyje, saulės įskaistinta ir vėjo išpūsta, 
šitoj nuotaikoj. Gal dabar įdomesnė ji jam būty už linksmą 
išsipuošėlę? „Bet kur čia sutiksi, kai nori!“ —vėl mintim numojo 
į visus savo troškimus.

Blondinoj sužydusiy klevy alėjoj juodos samanės dūzgė taip 
tyliai, kad vos galima buvo jas išgirsti. Ji lengvai eina galvą 
aukštyn į klevus atvertus, samanes stebėdama.

— Labas, panele! — krūptelėjo ir sumišo, pamačiusi nese
niai geidautąjį.

— Ką tokio ten matote? — pažiūrėjo ir jis į klevų pašakes.
— Pavasario monus, pone! Girdite, kaip anos, va, samanės 

klevuose ūžia. Ir kokios, matote, šviesgelsvėse šakose jos ryškios, 
lyg juodos uogos!

Ji pajuto, kad jos balsas persisunkė kvepiančiuoju liepose 
midum: toks jis tirštas ir saldus ulbauja alėjoje.

Jo akys, kaip žibuoklės, žvelgiančios iš po juody j y antakių 
kery, prilipo prie jos veido, krūtinės, kaklo. Baniutės veidai iki 
skausmo pritvino kraujo. „Juk tai jis čia! Ir žiūri į mane! Pamatė! 
Būk palaiminta mamyte, pastačiusi mane į šią padėtį!“ šnibžda 
širdyje, nebeaprėpdama džiaugsmo.

— Matau, panele, mėgsti gamtoje pasivaikščioti. —
— O kas gali to nemėgti, pone inspektoriau? Tamsta taip 

pat, štai, vaikštinėjate. —
Saulė besirengdama leistis nusiklastė visus debesėlius ir 

šviesžalsvę, sužydusią pavasario žemę tirštai apipylė įžulniais 
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drungnais savo spinduliais. Skersai peršviesti klevai pasidarė ytin 
švelnūs ir šviesūs. Truputį buvo baugu, kad jie toje šviesoje ne
ištirptu ir neišgesty kartu su spinduliais.

— Koks gražus vakaras! Ir kas galėtu šiokį vakarą kambary 
išsėdėti? — • Baniutė vėl pradėjo, nes jos palydovas tylėjo.

— Tai, panele, dar neisite namo?—
— Nors Šiandien ir toli buvau, bet namo eiti dar nenoriu.—
— Tai gal eisime kur į šalį pasivaikščioti drauge? —
— O, mielai! O ar jau tamsta buvote mūšy gojelyje? — 

ji parodė už poros lauky dunksantį pušynėlį.
— Nė, niekur toliau Šios alėjos aš čia dar nesu buvęs.
— O, tai, tamsta, nieko pas mus dar nematei! —
Baniutės ne tik veidas, apnuogintas kaklas ir rankos dega 

nuo dieninės saulės glamoniy, maloniai šiurpindamas palėngvėjusį 
ir budry, kaip paukštės, kūną, bet ir širdis tokia didelė, plati ir 
šviesi dabar pasidarė, kaip ta besileidžiančios saulės šviesa. Ji 
trokšta apsireikšti, daryt, ką nors nuostabiai gera, kalbėti daug ir 
gražiai, ir nė nepaabejoja, kad jos „svajonė“ nesuprasty jos, ne
žavėtus. Tad ji šypsos plačiai, laimingai ir žengia, lyg plaukte 
plaukia, kojomis ne žemę, bet dangy liesdama.

Lauko keliukas pasisuko palei pušynėlį. Baniutė sustojo ir 
žiuri kuo nepravirkdama, maldingai. Rausvai balta laukinė obe
lis, primirkus saulės spindulių, jsivėlus į pluskanotą, tamsią pušį.

— Šitokio dalyko dar nematyti! Na, tamsta, tikrai apsilei
dėlis koks, ar koks baikštuolėlis. Vilko gal bijojai, kad neišlįstų 
iš šio pušynėlio, kad lig Šiol dar Čia nebuvai? — Ji juokiasi tie
siai jam į akis, tyčia darydamos! žaisminga, kad tik išskelty kalbą, 
išjudintų jį jausti ir džiaugtis, kaip ir ji.

— Sėskime čia, — Jis sako.
Susėda. Prie tos obelies, žydinčia viršūne įsivėlusios į tam

sias pušis. Jis ir čia tyli prie jos pasislinkęs; tik žiūri atkakliai 
į ją, ne į gamtą, ir Baniutei kažkaip nejauku pasidarė.

— Bet ką mes Čia išsėdėsime? — Neberanda ir‘ji ką besa
kyti ir atsistojo, keldama ir jj už rankos, lyg sėdėti būty pasidarę 
nepatogu. X

— O kur geriau berasime? — sako jis ir paima ją įž įrau- 
dusios kaistančios alkūnės.

— O trijų pušy kalnelį tamsta žinai? — Baniutė stengiasi 
kuo daugiau išlošti laiko, pabūti su šiuo žmogumi viena, nuošaliau 
triukšmo ir akiy, Žavingoje gamtoje. Ji vis dar tikis jį išsijudy- 
siant, įsišnekėsiant. Tokia dabar auksinė proga jiems arčiau 
susipažinti! Ach, būk palaiminta, brangioji mano motina! Visa 
tai tik per tave.

— Sakiau, panele, kad nieko čia dar nežinau. Ir prašau 
tamstą viską man rodyti. — Aiškiai rodo, kad ir jis suinteresuo
tas kuo toliau su ja nuo miesto nuklysti.
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Kalnelis su trimis pušimis tikrai pasirodė jiems, iš pušyno 
išėjus. Jis stovi pas tris sodrias ir išbujojusias pušaites, iškilęs 
žaliuos, lygiausiuose, plačiausiuose laukuose. Pro j j, jo papėdėn 
jsirausęs, krūmokščiais užsidengęs gurgnoja upelis, bet jis toks 
mažytis ir tylus, jog laukų platybės neįlenkia.

— Čia tai jau pasėdėsime, panele! Čia tikrai rami vieta.— 
Tylus ir didelis džiaugsmas nutvieskė Baniutę. Atsivers tuoj 

šito puikiojo vyro vidaus plyšeliai. O, ji bus gabi, įsiskverbti 
per tuos plyšelius gilyn, atidarinėti platesnius jo vidaus plotus. 
Lipnūs meilės piršteliai! Ir taip minkšti, švelnūs, kad palietus 
jais svetimą sielą, jos užraktai patys atsidarinėja.

Atsisėdęs nuleido pakalniui kojas, o ranką užmetė už jos 
liemens, lyg turėdamas prisilaikyti jos, kad nenuslystų pakalniui.

Baniutei pasidarė vėl truputį nejauku ir svetima taip sėdėti, 
kaip pirma po obelim buvo. Kai jis vis taip tyli ir prisisėda 
taip arti, ji neaiškiai, dar nesuformuotai, bet skaudžiai pajunta 
kažkokią nykią tuštumą, neapčiuopiamus apsivylimo pustonius. 
Lyg kokia šiurpi nyki praraja būtų besižiojanti ją praryti. Ir tas 
sunkus, lipnus jo žiūrėjimas į jos krūtinę ir liemenį ne džiugina, 
bet pradeda dėl to gėdyti ir liūdinti. Ji pabando pasislinkti toliau, 
pasiliuosuoti iš tos sunkios jo rankos ir tada vėl pasakyti jam ką 
nors užimančio, ir taip švelniai, sukauptai pažiūrėti į akis, kad ir 
jis panorėtų susitelkti, surimtėti.

— Na, na, pradėk jau maigytis! — Kas tai per tonas, per 
išsireiškimas?— Ji sužiuro į jį įdėmiai ir nustebusi. Jos antakiai 
susišoko viens prie kito susigalvojime, bet dar nesupranta, neap
rėpia jo minčių ir norų. Bet ta viltis ir džiaugsmas dėl susitikimo, 
atsinešta krūtinėj, staiga «nugrimzdo kažkur, susmego į žemę, lyg 
baslys, sunkaus kūjo užgautas.

Galime juk ir patogiau atsisėsti, pone inspektoriau!— ištarė 
šaltai ir oficialiai balsiančiomis lūpomis.

— O, o galime, kur čia negalėsime! — Atgyja ir jis, ir juo
kauja. Pradėjo aplankyt ir jį įkvėpimas, bet jis nesidairo, kaip 
pirma Baniutė, po erdves ir gamtą. Jo dėmesys ir visas stebėjimo 
punktas tik apkabintoji graži, nuo saulės ir savo pačios kraujo 
liepsnojanti ir gera, lengva atrodanti mergina. Jis apkabina ją 
abiem rankom ir ima supti.

— Leisk mane! — ji atkakliai išdaužia.
— Na, kam čia dar tos ceremonijos, tąsymasis? Lyg aš tau 

nepatinku! — Ir junta, kad jo rankos apie ją dar labiau susiver
žia ir pasikeitęs išblyškęs veidas artinasi.

Ne, ne žaibas, ne perkūnija iš dangaus trenkė, bet Baniutė 
staiga viską perprato, pamatė. Skaudžiausias apsivylimas, pasi
šlykštėjimas, baimė, stingdinanti užgaulė ir nuoskauda tiek aštrūs 
įtempti ir ūmus, kad ji neberanda, nebesugaudo žodžių, kuriuos 
turėtų dabar išpilti; sąnariai sustingo, kad gintųsi. Tik akys pra
dėjo siaurėti, rodos,, sulįs visai J kaktą, ir veidas šiepiasi, lyg 
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rengdamasis prapliupti ašaromis, juoku, keiksmais ar viskuo kartu. 
Bet jis nežiūri į jos veidą, juoba nesigilina į jos jausmus. Jis 
užsidegęs greičiau ją bučiuoti, Šėlti, o ji dar muigstosi ir tęsia 
malonumą. Stveria tad ją visai rimtai ir ištiesia į veją, juoku 
kriuksėdamas.

ją durklu smeigęs. Atsistojus linguojas ji sekundę ant kojy, lyg - 
neatsipeikėdama iŠ smūgio ar spranginama žodžių, kurie veržias 
išpilami „tam gyvuliui“. Keliasi ir vyras ją pasistverti, bet ji taip 
teškia jam į veidą plaštaka, kad net laukai nusiskamba, ir pasi
leidžia bėgti. Tiesiai per arimus ir sėjimus, lyg nuo bjauriau
sio pabaisos ar žmogžudžio vejama dulka ji miestelio link, vikriau
siai peršokdama griovius, suklupdama arimuose.

— Kad ją velnias kuri... tą kurapką! — kvailai nusišypsojo 
patikusysis kalne ponas ir nusispiovęs, pasitrynęs degantį veidą, 
skurdžiai švilpiniuodamas nuėjo namo takais, kuriais buvo atvestas.

Baniutė atsitrenkė į pražilusią nuo samanų, apgriuvusią 
akmeninę kapinyno tvorą, ir pamačiusi jį, nutolstantį laukais prie
šinga linkme, atsipeikėjusi susmuko ant ežios, prisiglausdama tvo
ros, kaip geros draugės.

Dabar, pasijutus jai nuošaliam ir saugiam lauky kampely, 
visas įvairių jos jausmų ir minčiy sąmišis pradėjo atsidalinėti, 
išsilukštenti ir reikšti kiekvienas savo atskirą raudą ir skundą. Jas 
visas dabar reikėjo jai išklausyti ir išgyventi. Ir dėl tos savo 
širdies skundų ir aimanų daugybės, ir pati pravirko.

— Ir kaip drįso, kaip, žiūrėti į mane, kaip į mergšę, gašliai 
galvot apie mano kūną?! (tik ne dėl tokių, kaip tu, sutvertą, ačiū 
Dievui!) — giežia giliai įžeista moters savygarba. Čia ji nusi
vokia smarkiai skėlusi jam į veidą, ir tai ją gaivina ir atgauna. 
Tik visas tas nevertai gracija ir jaunyste lingavęs, tempęsis dėl 
jo kūnas dabar lyg suterštas ir išniekintas: kur lietėsi anos ran
kos, ten, rodosi, liko dėmė ir ją norėtų išplaut ar išdegint. Ach, 
kas išmatuos moters neapykantos gelmę, kai ji įžeista biaurisi!

— O tu tuščia, akla širdies svajone, puošusi aną žmogų dię- 
vaitiškai, kaip gardžiai kažkam piktam kvatojant tu suplakta į juo
dąjį purvą, užtrypta! O dėl to ir liūdniausia, nykiausia, kad ta 
jos širdies svajonė suniekinta ir palaužta. — Gal iŠ tiesy, moterie, 
vyras tau sutvertas ne draugas ir gynėjas, bet tik rajusis gyvu
lys-patinas? Tik tu retkarčiais, kai suplėšoma geroji tavo apie 
kurį svajonė, teatsimeni, kaip baisiai viena esi pasauly! — Pri
slopintas, trūkinėjantis kūkčiojimas ištryško iš to skurdaus žydro 
kamuolio, susirietusio kapinyno patvory, ir petukai jos dreba ir 
purtosi, nes kiekvienas tebesidaužančios širdies dūžis kala galvon 
tik tai, kaip baisiai viena ji pasauly ir kokia aiški našlaitė ji bu
vo, liko ir bus. O jei, štai, persiilgėjusi žmogaus pabando jo 
paieškoti, palaikyti kurį tokiu, kokios grubios, štai, žvėries ran
kos į ją išsitiesia! Ir ji dar labiau susitraukė — į visai mažiuką
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kamuoliuką, lyg tikrai kokios bjaurios rankos ją stvertų. Kūkčio
jimas jos dar nykesnis darosi ir petukai mėšlungiškai trūkčioja.

Upelis tas, kuris trijų pušų kalno paskardy kukliai rausėsi, 
čia, prie kapinyno atbėgęs slesnoj, plačioj dauboj įmantriai iš
metė kampiną. Čia jam nėra jokių kliūčių tekėti ir dėl to čia jis 
nemurma, bet teka lėtai ir tyliai tarp karklų užsnūdęs. Bet už 
tai čia pavasario vakarais, lyg lapų katilaitis, užverda lakštinga
los. Tos tai lakštingalos iš karto choru užskalyjusios, lyg būtų 
šį vakarą taip susitarusios pradėti koncertą, pradrėskė Baniutėš 
įsiskaudinusią širdį. Pakėlė ji galvą, uždegtą staigia draugiška 
lakštingaloms šypsena, tarsi būtų išgirdusi atėjusias čia mielas 
drauges ar seseris. Apsižvalgė apie save lyg pažadinta ir pamatė 
kur ir kokia besanti. „Ar tik ne per daug garbės jam suteikiu iš 
jo priežasties tiek įsisielodama?“ nusmelkė mintis per galvą ir 
tatai ją atstiepė. Pašoko nuo žemės pasipiktinusi ir apsidairė ap
linkui.

Saulė seniai jau buvo nusileidusi, o jos nuėjimo taką dar 
tebelaikė apklojusi ružavų debesų ištarpa. Iš daubos kilo rūkas 
ir driekėsi kapinyno link, lyg ilgestingos kokios didelės, šviesios 
dvasios rankos. Baniutę nupurtė šiurpelis. Bet sujudėdama prisi
lietė Šiltų, minkštų tvoros samanų, lyg kokios jaukios būtybės ir 
pasijuto esanti, kaip namie. Ji perrepečkiojo kapinyno tvorą ir 
stryktelėjo kapinynam Čia lenda ji per tankius nuošalaus kapi
nyno kampo vyšnynojus ir alyvų kerus, purtydama tirštą saldų 
jų kvapą, kaip vaisių, ir vyšnių žiedų lapelius, kaip sniegą. Pa
galiau išlindo į taką. Čia tarp tamsių medžių šešėlių balavo tirš
tos antkapių gėlės, o alyvų kvapas vaikščiojo, kaip karalaitis, tarp 
įvairiausių kvapų kvapelių, vyraujantis ir neišsidalijantis. Iš visų 
rasotų ir tirštų žaluma ir žiedais kapinyno kampų, rodos, pats 
grožis ėmė slinkti į Baniutę, pasiliejęs kapinyne ir ištirpęs su 
kvapais, nežinoma saldžia malone perpildydamas jos širdį.

— Dieve, kaip čia dabar gražu! — šnibžda ji lengvai dre
bančiomis lūpomis.

Lakštingalų saldus Čiulbėjimas iš daubos atsklysta ir Čia, ir 
tyliai drebina jos širdį švelniausiais savo švilpavimais ir klykčio- 
jimais.

Vis dar šmėžtelia galvoje ką tik pergyventas nuotykis, bet 
numoja į jį, nebegalvoja, lyg lakštingalos ir kapinyno žiedai, ir 
rasos būtų daug svarbesni ir vertesni dalykai, kuriuos gaila būtų 
praleisti.

— Tai buvo tik mažas nešvankus nuotykis, ir tiek, — nu
taria. Ir jeigu jos pačios gražių svajonių sukurta būtybė vos tik 
realiai palytėjus subyrėjo, argi verta esą dėl to įsipilti ir krimstis? 
Gana jau jį apgailėjusi. Na, o tas tikrasis, realusis, neseniai atva
žiavusysis vyras - inspektorius, kokį dabar pažino, jai visai sveti
mas ir tolimas, iš tos rūšies vyrų, su kuriais ji niekada mažiau- 

’ šio noro ir intereso neturėjusi ir neturėsianti palaikyti santykius.
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VYDŪNAS

Mūsų laikų gyvenimas ir 
moteris

Vadinamy kultūros krašty šiandienis gyvenimas yra ypatingo 
pobūdžio. Jis buvo lig šiol visaip kuriamas ir tvarkomas, beveik 
vien vyry. Turbūt, ir niekam tai neatrodė keista. Atsimenu vi
sai gerai, kartą girdėjęs vieną moterį dažnai sakant: „Vyrai viską 
padarys“. Ir aš kelis metus atgal, skatintas parašyti vienai mo
tery draugijai vaidinimui veikalėlį, juokaudamas parašiau jį su 
minėto posakio motto. Tik veikalas likosi nevaidintas ir nėra dar 
atspausdintas.

Bet jau seniai vadinamuose kultūros kraštuose moters nebe
sutinka su tuo, kad vyrai viską padaryty. Jos jaučiasi vyry stu
miamos į užpakalį, gyvenimui žengiafat priekin. Vyrai švietėsi ir 
kilo, o jos, nemokslintos, pasilikusios už dury vyry vergėmis ar 
net žaislu. Jos troško atsistoti šalia vyro, gyvenime dalyvauti kaip 
jis, būti lygiu būdu Čia vertinamos.

Bet jau seniai tūlos moterys geidė gyvenime stovėti ir dar
buotis greta vyro ne dėl savęs, bet dėl paties gyvenimo. Jos nu
jautė, kad jame kažkas netvarkoje, kad jis reikalingas 
moters, jos dvasios, širdies ir rankos.

Pamąstant apie žmonių gyvenimą, mums, lietuviams, rodos, 
vaizduojasi namai sode, gyvata, kaip sako Prūsų lietuviai, ir toliau 
aplink ją laukas. Namai yra gyvatos vidurys, laukas jos pakraštys. 
Ten skirta moteriai trūsti, vyrui tenka išeiti dirbti lauke, pasaulyje.

’l
f

Gi apsivylimas, ašaros ir ką tik išgyventas skausmas, štai, kaip 
atlyginamas grožio, palaimos, patyrimo! — Ir grimsta užmarštin, 
susiklosto širdies dugne, kaip trąša. Jau ateinančiose gyvenimo 
dienose ji nebebus tokia geratikė ir nayvi.

Vėl ir vėl godžiai dairosi ji aplinkui ir kvėpuoja giliai, 
ritmingai, kaip per gimnastikos pamokas, lyg norėdama j save 
sutraukti visą pavasarį, ir niekada nebenustoti to virpulio, įva
ryto grožio pajutimo.—
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Bet taip tepagautume žmonių gyvenimo atvaizdą. Jo tikrovė 
randasi dvasios srityje. Tik ir čia reikia numanyti vidurį, būtent, 
jo gelmę ir jo pakraščius. IŠ vidurio sukyla visas jo gyvumas, 
visos jo galios, kurios pasiekia ir paveikia jo aplinką, būtent, regi
mąjį pasaulį, su jo daiktais ir vargais, jo malonumais ir skausmais.

O žmonės gali gyventi, kaip kur įpranta, viduryje arba pa
kraščiuose. •

Mūšy laikais žmonės yra daugiau negu kada nors stačiai 
įklimpę ir įstrigę į pasaulio daiktingumą, vadindami tai tikrove. 
Jiems beveik vien tatai yra svarbu, kas paliečia jy jusnis, vadi
nas, kas matyti, girdėti, ragauti, užuosti, pajusti. Pačios gyvenimo 
gelmės jiems tiek nereiškia. Žmonės bėga iŠ jų į gyvenimo pa
ribį ir netenka tikrojo gyvumo.

Bet jie tiki čia randą, kas j y gyvenimą kutena, jy nuotaiką 
gyvina, j y mąstymą žadina. Taip jie kaupia savo gyvenimo turinį 
ir tiki pasvarbinti gyvenimo tūrį.

O tokį pakraščiy gyvenimą sukūrė vyriausiai vyrai. Jie žmo
nėms surengė to ypatumo būklę. Ir čia jie stovi priešakyje, užima 
valdžią, darbuojasi mokslo ir meno įstaigose, vadovauja pramo
nės darbavietėse, keliauja po pasaulį, joms rinkdami žaliavos, 
užima kitų žmonių kraštus, uždeda jiems savo valios antspaudą 
ir skelbiasi pasaulio valdovais.

Tūli ir tiki, kad taip viskas esą tvarkoje. Ir motery dauguma 
žiurėjo su pagarba į tą vyry veikimą, iš jo pasiimdama savo sma
gumui kiek tiktai įstengė. O geisdamos dar daugiau to įsigyti, 
kai kurios pamanė ir dalyvauti vyrų manyme, jy darbe ir jy pa- 
sismaguriavime.

Joms rodės, vyras pažengęs taip toli, mokslo įgydamas. O 
moterys, tiktai jo neturėdamos, atsilikusios. Mokslintos, jos pa
vysiančios vyrus ir išeisiančios iš visy vargy. Jau dainele skun
džiasi Lietuvos mergaitė, kad ji viena vargdienė šieną grėbianti, 
broliams esant kunigais ar urėdais.

Iš to, kas taip trumpai paminėta, rodos, galima suprasti, kad 
vieny vyry kurtas gyvenimas turi būti kitaip vertinamas, negu tai 
paprastai daroma. O ir seniai kai kurie išminčiai jau tvirtino, 
kad tas mums žinomas gyvenimas nevedąs aukštyn, bet kad 
žmonija juo smunkanti. Ką vadiname kultūra, esanti tiktai daikty 
kultūra, o mums esanti būtina žmoniškumo kultūra. Kas kitiems 
rodosi šviesėjimu, esą iš tikryjy tamsėjimas. Europos kultūros 
žmonės esą visiškai nuklydę į gyvenimo pakraščius, vien vyrams 
čia vadovaujant, kurie jau iš prigimties slamdosi ir darbuojasi vy
riausiai gyvenimo1 pašalyse ir kartais stengiasi stačiai išeiti į jo 
užribį, visai pamiršdami jo namus, jo gelmes.

Tokiu būdu susiformavo visur tvirtinama nuomonė, kad gy
venimo tikslas esąs darbas, o poilsis, miegas, sportas, žaismai ir 
pasilinksminimai tiktai geros priemonės darbui pasidaryti tinka
miems.

• .
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Tiesa, kad darbas žmogaus gyvenime yra labai svarbus da
lykas. Bet jis nėra patsai jo tikslas, jis tėra kelias prieiti gy ve
ni m o p r a s m e i, b ū t e n t, žmoni š k u m u i u g d y t i, ž m on i Š- 
kumui reikštis ir jo gyvenimui kurti.

Tatai motery ir išmanyta. O kad kai kurios ir pasiryžo eiti 
vyry takais, kitos suprato, kad gyvenimas iš jų reikalauja būti ir 
tada moterimis. Juk motery asmenybė yra kita, negu vyry, jau 
iš prigimties. Kad vyrai greičiau skrieja aplink gyvenimo vidurį, 
moterys daug veikiau pasilieka jo gelmėse. Išeidamos, tačiau, iš 
jo, kaip vyrai tai daro, jos netenka svarbiausių savo žmoniškų 
vertybių, jeigu nenaikina net pačios savo esmės.

Dažnai yra sakoma, kad moteris turinti pasilikti namuose, 
jei norinti palaikyti savo vertybes. Paviršutiniškai imant, taip 
sakyti yra nesusipratimas. Dar nėra galima visuomet moteriai 
pasilikti namuose. Bet imant aną tvirtinimą gilesne prasme, jis 
pasirodo esąs išminties žodis, kurs pataiko gyvybinį reikalą. Mote
ris pirm viso turi rūpintis gyvenimo tūriu, gyvenda
ma giliau, negu vyras.

Tatai gerai suprasti mūšy laikais nelengva. Žmonių dau
guma bėga iš gyvenimo gelmių į jo pakraščius. Čia ieškodama 
gyvumo nujautimo, jam turinio, tūrio ir malonumo. Ir čia nuo
dijasi ir svaiginasi ne vien kūno, bet ir nuotaikos, proto ir dva- 
sios-sielos atžvilgiais.

Taip daro ir tūlos moterys. O kada jau rimtai pamąsto* 
apie gyvenimo uždavinius, tada eina aukštus mokslus ir stengiasi 
užimti svarbią visuomenėj naudingą vietą ir, gal būt, kurti su sau 
lygiu vyru draugišką gyvenimą, būti jam pavyzdinga moterim.

Labai tai gera, bet negana. Svarbiau už visa yra patsai 
moters gyvenimo uždavinys, būtent, gyventi nuolatiniame 
sąmoningame santykyje su gyvenimo vidaus plasta. 
Juk tam ji leista.

Jau tik įsižiūrint J skirtumą tarp vyro ir moters kūno srityje, 
aiškėja, kas tai. Vyras yra lyg paleistas iš nujautimo nuolatinio 
santykio su gyvenimo plasta. Moteris visuomet pasilieka joje, 
kuri jai vis prisimena. Gyvumas ją savo bangomis Vis iš naujo 
užlieja. Nuolat ji patiria, ką tai reiškia tam tikrą laiką pagyventi.- 
Rodos, pasidarys numanu, į ką čia taikinta.

Dar daug geriau aiškėja moters ypatumas, žiūrint į ją, kaip 
į motiną. Koks čia tikrai ankštas santykis su ta gyvumo srove, 
kuri eina iš vienos kartos į kitą! O koks čia tik lyg akymirks- 
nio dalykas, vyro kaip tėvo su nauja karta, nors ir nepasilieka 
tiktai toks! Ir kaip tik čia pasidaro aišku, kad vyras stovi gyve
nimo pakraštyje, o moteris laikoma gyvenimo gelmėse.

Visai tas pats dalykas atrandamas, žiūrint į vidaus, į nuo
taikos, į protavimo ir į dvasinį gyvenimą. Moteris iš pat prigim
ties ir čia laikoma jo gelmėse, vyrai pasilieka dažniausiai pakraš
čiuose. Visas patirtis moteris pasitinka viduje, intuityviai, vyrai
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prieina daiktus iš aplinkos ir protaudami. Ir moters logika ne
susipratę Ii y vyrų pašiepiama. Yra ji kartais, paviršutiniškai imant, 
nenuosaki. Bet pagrinde ji toli pralenkia vyry spresmą.

O koki dar jos veiksmai, kada ji nesugadinta, kaip tūla 
mūšy kaimų lietuvė ir lietuvaitė! Kad vyrai susigalvojo, kaip 
jų prigimtis juos mokina, gyvenimas esąs kova už būvį, tada 
moteris tegali manyti, kaip šiandien tai ir gamtos mokslas su
prato, kad gyvenimas yra gyvybės globa.

Tikrai motiniška moteriškė su visu, ką ji mąsto, veikia, sako, 
teikia ir aukštesni savo vidaus gyvumą. Taip širdingai joks tėvas 
negali kalbėti su . savo vaiku, kaip motina. Su žolelėmis, žiedo- 
lėmis, su paukšteliais ir kitais gyvūnais joks vyriškis nemoka taip 
maloniai elgtis, kaip ir pati jauniausia mergytė. Vien moteriš
koji gali visu, ką ji apreiškia, tiek teikti savo širdies gyvumo, 
kad jis veikia ir iš rankos kilstelėjimo, kaip koks palaiminimas.

Visoje gamtoje paeina iš to, ką vadiname moteriškumu, kas 
gyvybę globoja, ją laiko ir išlaiko. O kuo daugiau taip ant žmo
niškumo laipsnio. Todėl ir mažiausias apsireiškimas tokios mo
ters, kuri yra gyva savo viduje, kuri nėra išėjusi iš gyvenimo vi
daus ir atsidūrusi gal jau jo užribyje, yra gyvintas jos širdin
gumo ir malonumo ir tuo kartu ir jos išminties. Joks vyriškis 
neturi jau iš prigimties tiek kantrumo, tiek patvaros ir tiek pasi
aukojimo galios, kaip moteriškoji, ypač tada, kada sukilęs yra 
visas jos sielos gyvumas, vadinas, kad ji myli. Tikrai stebėtis 
reikia, kaip net jau maža mergytė mažesnį savo brolelį jo lopšyje 
glosto, klosto ir saugoja.

IŠ viso to, tur būt, jau yra numanu, kur moteris stovi žmo
nių gyvenime ir ką ji čia reiškia. Ji pasaulio Kūrėjo yra pašaukta 
laikyti žmoniškumo namus, kad jie būtų atsigavimu ir sveikėjimu 
visiems, kurie iš jų išeina ir paklysta gyvenimo pakraščiuose. Ir 
jau paviršutiniškai mąstant, tenka sakyti, kad moteris teikia tau
tai jaunėjimo ir sveikėjimo galimumą jaunomis kartomis. Tik ji 
turi ir būti tikra moteris.

O mūsų laikais moterys stačiai plėšiamos iš žmoniškumo 
namų. Dar kai kurios ir pačios šoka iš jų.< Todėl mūsų tautai 
pasidaro ypatingas pavojus. Neseniai dar lietuvės daugiau negu 
kitur buvo gyvybės nešėjos, saugotojos ir augyvės. Tokių moti
niškų ir šešėliškų moterų retai kur pasaulyje buvo pasitinkama. 
Savo ūkiuose jos gyveno gyvybės globai. O tada virto viskas 
ūmai kitaip. Jos ėmė bėgti, į didžiąsias akmenų ir šiukšlynų 
vietoves.

Yra vyrų, kurie šaukia, kad žmonių būklė gerėsianti, jeigu 
moteris pasiliks namuose prie židinio, ant kurio valgiai verdami. 
O nėra taip. Mūsų laikais yra būtinai reikalinga, kad moteris 
atsistotų gyvenime šalia vyro. Bet ne tam, kad smuktų toliau su 
juo, bet kad stabdytų tą smukimą ir žmones šauktų į 
žmoniškumo namus.
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Tatai yra vyriausias moters uždavinys mūšy laikais. Žinoma, 
pirma ji turėtų jį suprasti moterų tarpe. Kokia moteris, tokia yra 
tauta. Tą reikia visuomet atmintyj turėti. Moterys, nusmukusios 
į negyvąjį niekingumą su tabako, alkoholio ir kitko apnuodintu 
kūnu, negalės būti sveikos kartos motinomis. Ir negalės jomis 
būti kilniems, tauriems žmonėms.

_ Tam uždaviniui suprasti neužtenka įsigyti visokių mokslų, 
patirti visokius žmonių gyvenimo davinius didžiose vietovėse, bet 
ugdyti žmoniškas vertybes, kurios kaip tik moterims
r*

Tiesa, visuomet būta vyrų, kurie žengė keliais tikran žmo- 
niškuman ir jį skelbė. Bet tokių pranašų retai kurioje tautoje 
atsistoja ir šimtmečiais tiktai kartą. Bet moterys yra visuomet 
tautose dauguma. O jos visos, vis tiek ar mokslintos ar nemoks
lintos, yra galingos eiti tais keliais. Jos visos gali b ū t i 
tikra i m o t i n i Ik o s, kad ir niekuomet vaikų gimdyti joms vi
soms netektų.

. Visą išvidinį gyvenimą tiktai moteris gali gyvinti ir tau
rinti. Jos tam yra moterys. Ir turi tam visą galimumą. Visą 
gyvenimą jos gali nukreipti į kitas vėžes. Ir vyrus išvesti iš klai
džiojimų ir nuklimpimų.

Ir apie tai mąstydamas, norėčiau rimtai pasakyti: „Moterys 
v i s k ą p a d a r y si“ Bet kaip? Apie tai daug reikėtų pamąstyti, 
ypač vyrui. Bet moterims pasaulio Kūrėjo jau į širdį įdėta, ką 
turėtų daryti. Ir jos visos tai žino, jeigu ta širdis tik nėra su
bjaurinta ir išvalkiota.

Todėl pirm sprendžiant patį uždavinį, reikia rūpintis, kad 
mūsų laikų moterys taptų sveikos, švarios, gyvos, kad nesinuo- 
dintų ir neišsiblaškytų, bet gyvėtų savo esmė je. Daug apie 
tai jau rašyta, bet nebus be reikalo tai ir vis kartoti.

Viena lietuvaitė, progai pasitaikius, sakydavo: „Tiktai ta 
tauta taurėja ir gyveja, kurios moteriškosios myli 
vien tai, ir pasišvenčia tam, kas yra išmintinga, 
gražu, gera, teisinga ir kilnu.“

Daugiausiai padaro geras pavyzdy s. Bet kiekvienai mo
teriai svarbiausia nuolat pasišvęsti Amžinajai Meilei, kurioje 
mes visi esame, gyvendami ir mirę, ir tuo pasidaryti Josios 
priemone.

Tokiu pasišventimu jos pasilieka gyvenimo gelmėse ir yra 
tada galingos kitus traukti į jas, gelbėti iškelti iš niekingumų į 
vertybę. Ir turėdamos omenyje, kame jos yra, jos kas kartą ir 
žino ką veikti reikia. O tam pašauktos gali apie tai kalbėti ir 
savo seserims. Bet vyrai, dar ir tie, kurie moteris yra traukę į 
savo smukimą ir tada į panieką, pagaliau, aiškiai numano, kad 
taurus moteriškumas traukia ir juos aukštyn.
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K. ŽIRGULIS
Vokiečių moterys - rašytojos

Nuo Sturm und Drang iki dabar
Vokiečių moterys mūšy literatūroj beveik visiškai nežino

mos. Nei vienos knygos, net nei vieno išsamesnio straipsnio 
apie jas niekur nėra pasirodę, išskyrus tik Enrica don Handel- 
Mazzetii*).

Bet pastaruoju laiku pasirodo, kad vokiečių moterys — ra
šytojos bene daugiau turi kūrybinių pajėgų negu vyrai — rašyto
jai. Kai kurios iš jų, pav., Grogger susilaukė jau net milijonines 
minias skaitytojų. Tad ir pravartu nors psichologišku žvilgsniu 
konspektyviai peržvelgti jų gyvenimą ir kūrybą.

Enrica von Handel — Mazzetti*
1 Virgo dėvota
Šv. Atanazas pastebi: „Duok, Dieve, kad jūs auklėtumėt 

daugiau mergelių, tuomet būtų visai kitaip su šeimomis. Kur 
mergystė neklesti, ten tautos smunka žemyn“.

Šie žodžiai ypatingai artimi E. von Handel — Mazzetti, 
kuriai rūpi jauny siely auklėjimas, kuri nori, kad visos moterys 
savo dvasia būtų pakilusios arčiau prie metafizinio pasaulio, kurs 
kasdieninį pilką gyvenimą sujungia su amžinatvės gyvenimu ir jį 
įprasmina. Tokia visa jos kūryba. Apie ką ji mano rašyti, pir
ma giliai pamąsto, ar jos mintys, žodžiai, troškimai verti šį ob
jektą liesti, ar ji jo nesukarikatūrins, neiškraipys. Ji galvoja, kad 
„Kūrėjas kuria Dievo malone ir dėl Dievo malonės“. Sunkiai 
susirgusi ji pasakojosi: „Kiekvieną minutę jaučiu aš atsakingu
mą už savo talentą, kurį man Aukščiausias suteikė. Ar aš pa
kankamai ir gerai viską padariau... Kažin, gal bus tokių siely, 
kurios ateis pas Aukščiausiąjį paliudyti, kad aš joms suteikiau 
tikrų ir tyrų idėjų, kurios joms buvo lyg vadovai angelai kelyje 
prie Viešpaties, o gal pasirodys besiskundžią sielos ir kalbės: 
„Ši scena, lyg koks aistros geluonis pervėrė mano širdį, ana mo
kė mane abejoti, kita netikėti!“

' *) Nors ši rašytoja austrė, bet dėl jos populiarumo Vokietijoj — taip pat 
supažindiname skaitytojus.288
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Tad nenuostabu, kad per tokios kritikos rėtį perkošta kū
ryba liko tyra.

Jei atsiversime „Ritos laiškus“, pajusime vaizduojamos 
mergelės švelnumą, šventumą, neliečiamumą, vienu žodžiu, nuš
vitusios Kristaus sužadėtinės paveikslą. Laiškai rašyti į mylimą 
Angly Mergelių instituto viršininkę Matildą.

Pirmasis jos kūrinys „Die Braut desLames“ išėjęs 1890 m.
Paskutinis „Die Waxenbergerin“ išėjęs 1935 m. Plačiai pagarsė
jęs romanas „Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr“. Tomas
von Kempens šiam romanui prikergė net leitmotyvu „Magna res 
ėst Caritas“.

Jos kūrybai didelio poveikio padarė ir pasaulinis karas. 
Karo metu buvo gailestinga sesute Linzo ligoninėj. Iš to laiko 
parašė didelį romaną „Der deutsche Held“, kuriame atsispindi 
tos gadynės ir sielos paveikslas.

Ji kiekviename savo kūrinyje būtinai jpina tikėjimo bei re
liginių motyvų, kurie, pasak jos, „Giliausia pasaulio istorijos tema“.

Autorė yra gili psichologė, todėl skaitant jos veikalus taip 
nejučia įsigilini į juos, kad, rodos, gyveni personažų sieloj, junti 
jy sopulį, jauti jų džiaugsmą ar ilgesį.

Enricai von H. Mazzetti tikėjimo siela buvo jos siela, Kris
taus meilė jai buvo, anot M. Anklino, „mistinga jos meno poli
fonija. Jos dvasia yra Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Pilypo Neriečio, 
Pranciškaus Saleziečio dvasia, nesusipainiojama dangiška irdrau- 
ge jos meilinga dvasia“. (Literarischer Handweisser 55/1919/ 102).

Kad ji visą gyvenimą išliko tokia, o ne kitokia, galima su
prasti iŠ jos žodžių: „Aš niekuomet gyvenime nenusileidau, kad 
kiti primestų man kūrybos temas, — tai mano išdidumas“.

Gimė 1871 m. Austrijoj, mišrioj šeimoj; tėvas — vokietis, 
motina italė. Dar tebegyvena ir daug teberašo.

Paula Grogger
Tai bene daugiausia skaitytojų mėgiama vokiečių dabarti

nėj literatūroj.
Gimė 1892 m. Öblarne, pirklių šeimoj. Ji pati autobiogra

fijoje pasisako, kad ir kūdikystėje turėjo didelio džiaugsmo kurti.
Ji nenorėjo pasilikti paprasta kaimo mokytoja, bet aukštyjy 

mokslų negalėjo lankyti dėl tėvų norų, užsispyrimų.
1927 m. romanas „Das Grimmingtor“ sukėlė jos didį litera

tūrinį triumfą. „Grimmingtor“ yra mistiški vartai Tauerno Kal
no sienoje prie požeminių turtų. Prie šių vartų prasideda dve
jopos versijos padavimo išgyvenimas.

Medžiotojas begaline meile pamilsta gražią, bet vedusią 
Konstantiną Sorget. Medžiotojas pasiryžta peržengti Grimingą ir 
išnešti turtus, kad tik galėtų laimėti mylimąją. Bet peržengęs 
vartus, tuoj buvo nuneštas velnio. Po mirties medžiotojas neran
da ramumo — šmėkla slankioja po pasaulį, bet jį tegali matyti
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tik tie, kurie'yra padarę mirtiną nuodėmę, kaip ir jis pats. Kita 
versija sako, kad Dievo Kūno šventėje Grimingą peržengė baltais 
rūbais Dievo motina. Čia Grogger vaizduoja demonišką erotiz
mą. Jau pačioj pradžioj parodo nuodėmingos meilės sceną, su 
paslaptingu, mistišku medžiotoju.

Grogger moka į veikalą įmantriai įpinti siaubingų intrygų. 
Todėl skaitantjos, kad ir legendarinius romanus, kankinies 
kartu su herojais, besiraizgydamasis iš įvairių gyvenimo labirintų. 
Užsimiršti, kad čia legenda. (Tiesa, kartais ir legenda yra tikro
vės fragmentas).

Grogger labai gerai pažįsta tautos psichologiją, gal dėl to 
ir užkariavo trumpu laiku milijonų skaitytojų širdis.

Iš kitų žymesnių jos veikalų pažymėtini „Der Sternsinger“, 
kurio veiksmas vyksta tolimuose rytuose (Stabmeldžio vyskupo mi
sijos sėkmė rytų šalyse), „Räuber Legende“, «Das Kindder Seligen“.

Grogger išorinė išvaizda harmonizuojąs su vidum — akyse 
ir veide žemės nerimas ir kažkoks slaptingas ilgesys.

Anna Freiin von Krane
Pasižymėjusi, kaip legendų kūrėja. Ji kilusi iš vestfaliečių 

bajorų giminės. Gimė 1853 m. Darmstadte. Anksti netekusi 
motinos, anksti neteko ir motinos išauklėjimo. Pasinėrė į fanta
zijų pasaulį. Audri dvasia nerimo. Veržėsi j grožio sritis. Va
žiuoja į Dūsseldorfą studijuoti meno. Jos knygose dvelkia tikro 
meno aromatas. Jos stilius kalba apie ją pačią, apie besiver
žiančią į nepasiekiamybes iš žemiško gyvenimo rėmų. Gal būt, 
ji negalėjo pritapti prie žemės ir todėl, kad kūrybai temas sem
davo daugiausia iš Biblijos, iš padavimų ir legendų. Mėgo ap
rašyti biblijos asmenis, tik juos apvilkdavo fantastiškos kūrybos 
rūbais. Skaitant jos „Das Licht und die Finsternis“ — šviesa 
ir tamsybė, — regi ir junti gyvą Išganytoją ir jo kentėjimus. 
Biblijos motyvais rašyti ir „Rex regum“, „Dismas“, „Dornenkro
ne“, „Der Centurio“. Legendariškiausias jos veikalas „Am kris
tallenen Strom“ — Prie krištolinės srovės, — kuriame išplečia 
dešimt legendarinių pasakojimų apie Liuciferio nuvertimą, apie 
Dievo motiną, apie šv. Ignacą, Teofilių, šv. Elzbietą ir k. Pasku
tiniųjų jos raštų idėjos — savęs pažinimas, savęs nusigalėjimas, 
Dievo palaima ir tikroji laimė. Ji buvo įsigilinusi į Bibliją, kuri 
jai buvo istorija, pasaka ir paveikslas. Jos gyvenime dažnai, 
lyg pro ūkanas, iškildavo kai kurie Biblijos fragmentai, kurie jos 
audrią dvasią suramindavo, kurie beprasmį gyvenimą įprasmin
davo tyloj ir maldoj. Tą ji pasisako savo parašytoje biografijoje 
„Kaip aš suradau savo gyvenimą“ 1918 m. Ji keliavo po Ita
liją, Belgiją ir Šveicariją.’ Bet niekas jos taip nežavėjo, kaip 
apsupta kalnais ir miškais gimtinė. Ji semdavo įkvėpimo iš 
Žvaigždėtų naktų, iš besistiepiančių bokštų į aukštumas, pro ža
lių medžių viršūnes. , (B. d.)
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NAMŲ ŽIDINYS

O. KAUBRIENĖ

Į motinystę
Kiekvienas, kas gyvas, dėkingas už savo gyvybę motinai. 

Jei tiek motinos meilei, jos atminimui, jausmu sukaupiam, tai 
šviesuolei moteriai tenka ryžtis iškeltą jausmingą susižavėjimą 
motiniškumu sukonkretinti prisiimta motinyste. Rasizmo politika 

fašizmas lygiai gražiais paskatinimais nori atstatyti tai, kas iš
kreiptos dorovės sugadinta, bet visa tai yra tik dirbtinės priemo
nės užkirsti tautu išsigimimo jų mirties keliui. Jei sveikasis kai
mas nutoltų nuo prigimties dėsnių taip, kaip yra nutolęs mies
tas, tai ir Lietuvai grėstų išnykimas. Užtat gėda šviesuolei moteriai, 
kad savo elgesiu skleidžia blogus papročius, nes nenoroms jais 
paseka kaimas; gėda, kad bijosi pareigos. Tikriausia premija į 
motinystę, tikriausias atlyginimas —tai rami sąžinė, įvertinta ir 
suprasta pareiga be laicizmo apgaulės kaukės, kuri kugžda ir perša 
baisias, nenugalimas kliūtis.

Šalia vaiko meilės, kurią platoniškai įvairiuose komitetuose 
pareiškia moterys, kandidatės į motinas, braunasi į mintis ir širdį 
vaiko baimė. Prašneko sakyklos, klausyklos, mokslų katedros 
šiuo klausimu. Visi apeliuoja į moteris, tik pačios moterys tyli. 
„Gera jiems kalbėti...“ suprask — tepamėgina pakelti motinystę.

Motinos Dienai šiemet Panevėžio Vyskupas paskyrė atski
rą ganytojišką raštą apie moterystę ir jos pareigas. Jis sako: 
„Bažnyčia nebegali užmerkti akių prieš įsigalintį paprotį, kurs 
baisiomis nuodėmėmis apsunkina Žmonių sąžinę, gręsia tautai 
sunykimu, net žuvimu. ...Šiandien kapinės randasi... ir miega
majame kambary... Vaikų amžiuje išdykusios moterys kantriau 
pakenčia kambarinio šuns cypimą, negu vaiko verksmą.

...Argi nenuostabu, kad turi vaikų daugiausia neturtingiausi 
luomai, darbininkai, Ūkininkai? O turtingesnės šeimos, kurioms 
nestinga nei duonos, nei dangos, augina jų mažiausia. Todėl 
svarbiausia vaikų vengimo priežastis glūdi ne skurde, o kur ki
tur: patogumų pamėgime, lėbavime, moraliniame iškrypime...
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...Apskaičiuojama, kad motery daugiau miršta dėl vaikų, 
kurių negimdė, negu dėl ty, kuriuos pagimdė.

...Galy gale mirties pavojus motinoms yra tokia pat parei
ga, kaip kariams fronte. Bet kai kurios moterys — perdaug jaut
rios. Šv. Raštas moteriai sako: „Tu sopuliuose gimdysi“ (Moz. 
3, 16). Yra lengviau pakelti kūno skausmai ramia sąžine, negu 
kankintis dvasia dėl Dievo valios laužymo“. Tai kelios trumpos 
šio laiško ištraukos, o reikėtų jį visą visoms perskaityti, kad dar 
kartą neduotų visai atvėsti beatbunkančiai sąžinei. Gal paduotas 
laiško gale lengvabūdės moters kliedėjimas po 13 aborto privers 
susimąstyti.

Imkime vaizdelius, Jie iškalbingesni už pamokymus. Ren
kasi publika baliui. Vienaš salionas, skirtas motery poilsiui ir 
tualeto patikrinimams, pilnas motery, čia slenka šukos plaukų, 
garbanomis, čia veikia vienoks ar kitoks teptukas, čia segama 
gėlė, o sofos atramos apgobia dvi damas. Pasigirsta garsus 
klausimas:

— Kaip tamstai pavyko paskutinis abortas?
— O, visai gerai!
— Kiek j y turė jote?
— Kiek tamsta?
— Devynis, šešis, keturis, ir 1.1... — Pilnas kambarys kvepalų 

tvaiko ir pūvesio, o čia pat jaunamartės. Trošku ir koktu. Viena į 
paklausimą „Kiek tamsta?“ nuleido akis, o kita į ausį sukugž
dėjo: „Ar jos visada taip kalba?“ Vargas papiktintojams!

Nublankęs, sulysęs veidas, skausmingos, įdubusios akys. Iš 
viso veido žymu didelis išgyvenimas ir rūpestis. Klausiu:

— Ponia, kas atsitiko? ‘
— Mirė antras vaikutis. Du turėjau ir abu mirė.
— Kuo sirgo? ■— apsidairiusi tyliai atsako:
— Padariau du abortu, dabar, matyt, Dievas mane baudžia, 

anų nenorėjau, tai ir šiuos atsiėmė.
Baisu buvo ištarti suraminimo Žodis, kai sąžinė darė ref

leksą. Vėliau laimingai du gėrėjosi motinos prieglobsčiu.
— Ko taip susirūpinus, kur rengies? — klausiu draugės.
— Einu daryt aborto, vyras liepia. *
— O kam? juk pati turi galvą, be to, vyras daktaras?
— Jis pats nenori.
Po kelių valandų sugniužęs kūnas tysojo sofoje nuvargęs 

ir ašaros riedėjo.
— Kam ašaros?
— O vis tik gaila, sąžinė priekaištauja.
Deja, tik ne ilgam, nutyla priekaištai ir gėda dingsta, lūpos 

nesuvirpa, kai kilmingos matronos su pasididžiavimu prieš jau
nesniąsias operuoja niekšybių skaičiais.

Tai faktai. Jy yra daug, oi daug... Užtat toji moteris^ kuri 
nors vienu kūdikiu prašoko „dviejų kūdikių“ sistemą, susilauks

i
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priekaišto, pajuokos: „Kam tiek vaiky reikia? Gal iš proto išėjai? 
Šiais laikais, taip negalima ir t. ir 11. “ — nustebimas būna be
gėdiškas ir drastiškas.

Taigi „vaiky vengimo priežastis glūdi ne skurde“.
Atverskime kitą, šviesesni lapą.
Pradedant dešimtaisiais amžiaus metais, mergaitei mokykla 

ir jos draugai užvadavo mielą mamą, ji daug pagundy ir kovy 
išgyveno be jos, gėdinosi jos glamonėjimų, vengė būti su ja, 
kad neišgirstų priekaišto. Taip slinko metai gimnazijoje, studijo
se, tarnyboje... Ir, štai, gyvenimas pakinta; sukurta šeima, duktė 
pasijunta motina. Taip miela pirmiausia savo mamai šią žinią 
pasakyti. Sužiba rūpesniu motinos akys, bet dar liekasi neišsa
kyta motinystės paslaptis. Ateis, diena, kada Ši mįslė išsiriš. Ir 
tada, kai raukšlėta galva prilinksta prie ligonės lovos pabučiuoti, 
pasveikinti, nutrūksta šydas, kurs skyrė motiną sti dukterim, už
uojautos ir meilės ašaros nuplauna jį ir prasiveržia tylus žodžiai:

— O,, mama, kaip Tu man brangi!
Tai tik pirmas laipsnis. Toliau nemigo naktys, rūpesčiai, 

ligos, pirmieji kūdikio žingsniai atveria daugiau ir daugiau moti
nos motinai neišsakytų žodžių.
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Motinystė — moteriai sveikata. Ji neleidžia jai pasinerti flir
te, tuštume, sūkuringam pasismaginime. Motinystė tobulina. Ji 
yra sielos šveistykla. Leidžia susikaupti, nutolti nuo triukšmo, 
pasilikti su savim, su laukiamąja paslaptim. Atsiveria nauji sielos 
turtai iki šiol nepažinti, ar nenorėti pažinti. Noras, kad nauja gy
vybė sveika ir laiminga išvystų pasaulį, iššaukia nuostabių aukos 
žygių.-Rūpesnis dėl naujos gyvybės paskandina egoizmą. Išauga 
nauji tvirti pažadai: būsiu kantri visiems ir tą kantrumą, vieton 
maldos ar pasninko, aukoju savo vilčiai; būsiu darbšti, susivaidy
siu nuo smaguriavimo, vengsiu tuščių pliauškalų ir t. t. Kiekvieno 
kūdikio laukimas — yra nauja savęs perauklėjimo, savęs išsiža
dėjimo, sielos kilninimo proga. Nenuostabu, kad dažnai skaitlin- 
gesnės šeimos išugdo pašaukimus ir genijus, nes palaipsniui su 
kiekvienu kūdikiu augo motinos sielos didybė. Pagaliau karžy
giškai pakeltas išsprendimo skausmas. Drąsus pažvelgimas į mir
ties galimybę tik žiauriai užkietėjusią moterį nenuves prie alto
riaus pasisemti stiprybės, paaukoti kartu dvi gyvybes. Pasiruoši
mas mirčiai gimdo žmogų amžinybei. Be to, visam motiniškam 
išvidiniam gyvenime nerasime mes jokio patoso: vyraus kuklumas ir 
rimtis. Graži palaimintojo stovio rimtis, nes ji savaime priver
čia nulenkti galvą jai ir tiems, kurių žvilgsniuose ar mintyse slė
pėsi tuščia aistra. Drąsi moteris didžiuosis motinyste, ne dėl to, 
kad jai už tai tenka atskira pagarba, bet dėl to, kad ji ryžosi iš
kilti virš gyvenimo niekšingų drumzlių ir imtis kūrėjos darbo.

Jaunas vaikiškas naivumas prakalbės moteriai tais žodžiais: 
„Man nebus blogiau, kaip mano mamai“. Antru kartu ši iliuzija 
bus skausmų sugriauta, bet tada iškils pareigos meilė, ryžtumas 
apgalėti mirtį ir džiaugsmas dalyvauti dieviškoje kūryboje.

Vargas, kai visai paviršutiniškos kliūtys užstoja kūrybai ke
lią: kaip atrodysiu, ką žmonės pasakys...

Jei būtų taip galvojęs bent vienas menininkas, genijus, kū
rėjas, tai nesigrožėtume Rafaeliu, Beethovenu, Šekspyru, Goethe ir 
t. t. Kuriame iš kūrybos meilės iš įkvėpimo. Meilė ■moterystėje 
teikia įkvėpimo, o mes jį paniekiname ir baimingai nusigręžiame.

Patyrimas moko, kad sunkiausia ryžtis pirmą, antrą kartą. 
Bet daugiau vargo turint vieną, du vaikus, negu daugiau, nes 
Įgyjama patyrimo ir saiko elgesy su vaiku, be to, vyresni vaikai 
pagelbsti mažiesiems augti. Rūpesčiai vaikais atitrauktų motiną 
nuo bergždžio išlaidumo, nes kiekvienai interesų sritis sieks to
liau modistės saliono.

Prisiminkime mums daromą priekaištą lengvabūdiškume, 
tuštume, patogumų pamėgime, moraliniame iškrypime ir taisyki
me, kas taisytina. Jo reikalauja teisingas atpildas mūsų moti
noms už iškęstą vargą mus auginant, jo laukia pilnutinė kultūra, 
tauta jame visas savo gyvybės viltis sudeda (tautininkėms rea
liausias tautiškas darbas). Taip gražiai visoje Lietuvoje garbina- 
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EM. PETRAUSKAITĖ

Moters grožis ir gyvenimas
• ’ • . • ■ *

(Tęsinys iš 5-6 nr.)

Kultūringų tautų moterys~supranta, jog sveika prigimtis yra 
grožis, ir jos sužalojimais nebesipuošia. Jų puošimos! budai yra 
kultūringi — vienu ar kitu nekaltos kosmetikos būdu pabrėžti ar 
pagražinti natūralius veido bruožus, pataisyti vieną kitą defektą, 
priduodant gražesnę liniją. Gražus, pritaikytas veidui ir galvos 
formai sušukavimas, veide nereikalingų plaukelių, ypač apie 
antakius, pašalinimas, apsaugojimas veido odos nuo galimų su- 
plyšėjimų ir gatvės dulkių pripildytų porų išvirtimo spuogeliais, 
patepant odą kremu, ir papudruojant, kad jis neblizgėtų nuo 
prakaito ir būdamas nuo prakaito drėgnas netrauktų dulkes, ir 
retkarčiais truputį paraudoninant išblyškusias ir sudžiūvusias lū
pas riebiu tepalu. Žinoma, ir čia, kaip ir visur kitur gyvenime yra 
perdėjimų, kas jau gadina natūralų vaizdą ir sukelia pasišlykš
tėjimą. Nuostabu, kaip tada ir pačios tos moterys šito nemato.

Rūbų srityje skiriami du dalykai — „puoštis“ ir „gražiai 
w apsirengti“. Puoštis gali tik turtuolės, kurios nesiskaito su pini

gais, ir tam nereikalinga turėti net didelį skonį — už pinigus ir 
skonis nuperkamas. Perdėtas neturtingų moterų puošimasis ne
retai kelia įtarimą. Kas gi nežino, kuria kaina yra mokama už 
tuos tuščius papuošalus. Gražiai skoningai apsirengti 
yra menas, Kartais tik gerai parinktas ir gerai pasiūtas pa
prasčiausias rūbas labiau papuošia nei brangus ir puošnus. Vienas 
kitas priderintas papuošalėlis — atstoja brangenybes ir blizgučius.

Parinkdama sau rūbus moteris turi atsižvelgti laiko papro
čių—mados, nes kiekvienas ryškus atsilikimas išskiria ją iš kitų 
ir padaro juokingą, keistą. Pav., kada buvo madoj trumpos 
suknios, moteris su ilgu ir kvolduotu rūbu atrodė lyg karikatūra, 
ištraukta iš seno paveikslo. Tačiau, kaip netinka siūti naują 
drabužį visai senoviškai, taip pat ne visada galima aklai sekti 
madas. Juk mados yra išleidžiamos tolimam krašte ir nevisados

moji Marija, tardama „Štai aš Viešpaties tarnaitė“, įrodė pavyz
džiu, kaip protinga prisiimti Dieviškąją valią.

„N. Vaidilutės“, numeryj p. Orihtaitė, atsikreipdama į švie
suoles, gražiai sako: „Kaip mūsų rankos baltos, teesie ir širdys 
aukštai iškeltos ir siela — padangių siekianti“. Motinystė — 
tikriausias kelias širdims aukštai iškilti ir sieloms padanges 
pasiekti.
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atitinka musų dvasiai ir sąlygoms. Antra, mada turi daug kap- 
ryzų, kurių visų nesugaudysi — svarbu pagauti charakteringesnius 
bruožus. Pagaliau ir mados reikia priimti kritiškai — kas ne
prieštarauja mūšy estetiškiems reikalavimams. Ir madoje, kaip 
visur yra aukso vidurys. Kas moka juo eiti — niekados nepaklysta.

Taip pat apsirengime svarbu ir taktas. Svarbu kada, kur 
ir koks rūbas užsidėti. Netaktiška būtų į laidotuves ateiti su 
šviesiausiu turimu drabužiu, arba į balių su sunkiausia vilnone 
suknia. Gražiai, tvarkingai apsirengti reikalauja ne tik žmogaus 
egoizmas — estetiniai jausmai, noras patraukti kitų simpatijas ir 
gražiai atrodyti, — bet ir altruistiniai sumetimai. Kiekvienam 
žmogui malonu matyti grožį savo aplinkumoj, o kiekviena ne
tvarka ir apsileidimas jį nemaloniai veikia. Ypač einant į sve
čius, ar šiaip į draugystę gražiai apsirengiama jau vien dėl to, 
kad pagerbus šeimininkus ir susirinkusius. Būdami nerūpestingi 
savo išvaizdai, tuo pačiu lyg ignoruojame kitų nuomonę apie 
save, su nieku nesiskaitome.

Rūbai ne tik puošia ir gražina žmogų, bet parodo ir žmo
gaus kultūringumo laipsnį. Kultūringas žmogus niekur nepaken
čia netvarkos ir apsileidimo. Dr. Ploss pareiškia net šitokią 
pažiūrą; „Vienas iš regresuojančios kultūros pažymių yra moters 
nustojimas pagal išgales rūpintis savo išvaizda, papuošalais, 
gražiais apdarais ir t. t. Antras tautos atsilikimo pažymys yra 
tai, kad to laikotarpio moterys visai nepripažįsta estetinio grožiu 
pasitenkinimo ir toje srityje pareiškia didžiausią neatydą“.

3. Sielos grožis
Labai svarbu yra kūno grožis, jo sveikatingumas ir jo este

tiški — gražūs, tvarkingi ir skoningi rūbai bei papuošalai'. Ta
čiau tai visa yra tik fonas, tik dekoracija, kurioje didžiausią 
svarbą turi žmogaus asmenybės pasireiškimas, jo vidujinis pa
saulis. Veidas yra sielos veidrodis: turtingesnė, gražesnė žmogaus 
siela jame atsispindinti, tą veidą padaro gražesnį, simpatiškesnį, 
labiau patraukiantį.

„Dažnai tylintis veidas turi ir balsą, ir žodžius“ — sako 
Ovidijus. Antra vertus, kartais ir gražiausias veidas, jei jame, 
anot Vydūno, nespinduliuoja žmogiškoji esmė — tikrasis žmo
niškumas — yra nuobodus ir neįdomus. Nors kūno grožis daug 
pareina nuo pašalinių sąlygų, bet neretai jis, kaip lauko gėlė, 
yra tikra gamtos — Dievo dovana. Vidujinis grožis pareina gry
nai nuo paties žmogaus. Juk sutverdamas žmogų, Dievas davė 
jam ir laisvą valią. „Žmogus pats savo gyvenimu save žadina 
arba migdina, gyvina arba marina, jaunina arba sendina, grožina 
arba biaufina“ sako Vydūnas4): „visi žmonių skirtumai, visi jų 
nesusipratimai turi tą pagrindą, kad žmonės savo esmėje nėra.

4) Vydūnas. „Sveikata, jaunumas, grožė“. 186 psl.
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Sportiškas lengvų medžiagų kostiumas

lygūs... Menkas žmogus yra be vertybės, neturi žmoniškumo 
gyvybės“. Juo žmogus yra žmoniškesnis, tuo labiau tą žmonišku
mo gyvybę spinduliuoja. „O sveika — Šviesi — galinga dvasia — 
siela švies iš visos žmogaus asmenybės ir viso asmens“

Gyvenime matome, jog žmonės, kurie mažiau gyvena aist
romis, kurie yra labiau sudvasėję — atrodo gražesni, įy veidai 
spindi dvasine ramybe ir gyvumu, o jų bruožai ilgiau nesensta — 
nesiraukšlėja. Pav., vienuolės. Jų gyvenimo sąlygos yra labai 
patogios susikaupimui. Panašiai malonūs ir pasauliečių gyveni
me, ypač socialiniame, žmonės, kurie labiau gyvena gražiomis 
idėjomis, altruistai.

Vidujinis žmogaus gyvenimas ryškiausiai pasireiškia veido 
išraiškoje, judesiuose, veiksmuose ir k. Judesiai ir veido išraiška 
turi moters grožiui lemiamos reikšmės. Tik natūralumas jy 
grožis. Dirbtinumai turi tik tiek galios, kiek ilgai įstengiama 
apgauti, vaidinti.
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Iš gražiausių žmogaus veido išraiškų yra šypsena — juokas. 
Šypsena yra žmogaus gero vidujinio nusiteikimo išraiška — jis 
juokiasi, kad jam yra kas nors malonu, gera, kada jo Širdyje ir 
sieloje ramu, kada jam linksma. Linksmumas ir smagumas daž
nai būna pažymys geros širdies, o visa kas gera, atrodo ir gražu. 
Dėl to ir linksmi žmonės atrodo gražesni ir daugiausia įsigyja 
simpatijų. Labai sukti žmonės, norėdami lengviau įsigyti prie
lankumo, griebiasi šypsenos, nes po ja, paslėpę savo blogus 
tikslus, lengviau įsigyja pasitikėjimo. -

Tikras, nuoširdus, nekaltas juokas — šypsena švelnina veido 
bruožus. Be reikalo kartais ponios, per daug susirūpinusios sa
vo grožiu, sako, jog juokas raukšlėjąs veidą ir dėl to stengiasi 
mažiau juoktis, tarsi, juokas nebūtu jaunumo ir sielos skaidrumo 
pažymys. Sustingęs veidas neturi gyvumo, yra lyg mumija. 
Šimtą kartu geriau juoktis, nei raukytis arba nuobodžiauti — 
juokiantis nuo tai atprantama. Didelė nelaimė atprasti juoktis. 
Užmiršti juoktis — reiškia būti nelaimingam. Deja, gyvenimas, 
vargas, skurdas, rūpesčiai ir ligos dažnai atpratina žmones juok
tis ir jie tik su tuo poetu gali pasakyti: „Laimingi, kurie dar 
juoktis gali!“

Natūraliai juoktis gali tik tas, kam linksma ir gera. Juoktis 
be jokios priežasties ir ne vietoj niekam netinka. Yra viena 
juoko rūšis — per daug laisvas, tuščias, iššaukiantis juokas; toks 
juokas ne tik nepapuošia, bet yra grožiui labai pavojingas, nes 
meta ant jo juodą Šešėlį.

Prie juoko galima skirti smagumą, gyvumą, judrumą. Kitos 
gerų sielos išraiškų yra: rimtumas, susikaupimas, svajingumas. 
Visa tai tinka tokiai asmenybei, kurios tipui yra charakteringos 
ir atitinka dvasinei nuotaikai. Tačiau, reikia pripažinti, jog per 
didelis rimtumas kartais žmogų daro senesniu. Swett Mardennas 
yra pasakęs: „Gyvenimas ir taip yra perdaug rimtas dalykas, kad 
perdaug rimtai jį imti“. Tikrą žmogaus rimtumą parodo jo el
gesys, darbai — galima ir juokiantis būti rimta. Rimtis turi daug 
panašumo į liūdesį. Jie esmėje yra gražūs, gilūs, bet jie prime
na kančias, skausmą ir kitų žmonių veiduose iššaukia užuojautą— 
nuvaro šypsnį ir dėl to gal yra mažiau patraukiantys.

Lygiai taip, kaip geros dvasios būsenos padaro žmones 
simpatiškais, įdomiais ir gražiais, lygiai taip pat neigiamos — 
piktumas, šiurkštumas, tuštumas, įsivaizdavimas, puikybė ir k.— 
nors paviršutiniškai ir labai dailų žmogų daro negražiu, nesim
patingu, atstumiančiu.

Moters kūno grožis yra didelis turtas ir palaima, jei jį lydi 
graži, turininga asmenybė, jei ji turi gražią sielą, jautrią širdį, 
gilią išmintį ir protą. Tada ir senatvė, kaip ir kiekvienas gyve
nimo amžius, turi savo grožį ir žavumą — puošia žmogų: ir pa
viršutiniu gražumu — gražiais žilais baltais plaukais, tauriomis 
brangiomis raukšlėmis, ir gražia, jokių gyvenimo audrų, rūpesčių 
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APŽVALGA

LIETUVOJE
Atleidžiamas vienas vedusių iš tarnybos. Ministerių Kabineto 1933 m. 

gegužės mėn. 23 d. nutarimas, jei tarnauja vyras ir žmona ir jei viena pusė 
Kauno zonoje uždirba per mėnesį 600 lt. o provincijos — 450 lt., tai vienas 
iš tarnybos turi būti atleistas — manomas įgyvendinti nuo š. m. liepos mėn. 
pradžios. Valstybės Kontrolė jau pradėjusi rinkti žinias apie tokius tarnau
tojus. Kiek girdėti, praktikoje šis nutarimas lies ne vienų iš vedusių tarnautojų, 
bet tarnaujančias ponias, kurių vyrai gauna dideles algas. Nors šis įstatymas 
yra mūsų nenormalaus ekonominio gyvenimo iššauktas, tačiau, jo pasėkas irgi 
lydėtų tolygūs reiškiniai, ypač, jei praktiškai jis bus taikomas išimtinai vienai 
lyčiai: būtų siaurinama Lietuvoje inteligentės moters darbo teisė ir, tuo budu, 
ji būtų palengva gražinama į... namus.

Lietuvos kariuomenės su visuomene susiartinimo šventėj Karo Muzie
jaus sodelyj turėjo žodį ir moterų atstovė D r. Ambraziejūtė Steponai
ti e n ė, kuri kalbėjo karininkų šeimų moterų Kunigaikštienės Birutės Draugijos 
vardu. Glaudus kariuomėnės su visuomene susiartinimas be nuoširdaus moterų 
pritarimo negalimas. Kariai iš moterų visados turėdavo ir turės dvasinės ir me
džiaginės paramos. Dabar kada visa tauta kariauja, tuo labiau reikia ir mote
rims prisirengti ir susirūpinti. Moterys gali padėti sanitarijoje, priešcheminėje 
apsaugoje, intedantūroje ir kitur.

Gydytojo diplomą gavo Ema Brandaltė, Leja Leveraitė ir dantų gydy
tojo — Ida Kronikaitė.

UŽSIENYJ
c * ' ’ ~

Moterų darbas Rusijoj. Sovietuose moterų darbas per paskutinius 5 
metus labai prasiplėtė. Statistinėmis žiniomis, dirbančių profesinį darbų moterų 
skaičius taip auga: 1928 m. spalių 1 d* buvo dirbančių moterų 24,6%; 1930 m. 
spalių 1 d. 25,1%; 1932 m. birželio 1 d. 30%; 1933 m. liepos 1 d. 37,7%; 

’ 1933 m. moterys sudarė trečdalį visų dirbančiųjų.

ir vargų nesutriuškinta, gilios pagarbos užsitarnavusia siela. Apie 
tokią moterį galima pasakyti — ji niekados nenustojo būti gražia.

Gražuolės kelias yra labai slidus, jei jos siela yra menka ir 
giliai gyvenimą tuštybėmis paslėpta. Paviršutinis grožis yra toks 
laikinas, toks nepastovus, kaip pavasario saulė. Tik pavasario 
saulė apsisukusi ir vėl sugrįžta, b moters kūno grožį, jei jis ne
paremtas sielos grožiu, nusineša jaunystė, o kartais liga ar kita
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Atstatomos vyrų teisės. Jungtinėse Valstybėse ligi Šiol alimentų parei- . 
gas nešė tik vyrai, t. y., vyras buvo verstas duoti išlaikymu išsiskyrusiai žmo
nai. Illinois išleistas naujas įstatymas, kuris šią pareigą praplečia ir moterims. 
Jei žmona dėl savo kaltės išsiskiria su vyru, ji privalo duoti pastarajam išlai
kymą, jei jis neturtingas.

Draudžia išsiskyrimus. Naujieji Brazilijos įstatymai draudžia vedusiųjų 
išsiskyrimus. Panaikinta 438 išsiskyrimų bylos. Bet šalia to iširo 265 sužieduo
tuvių, nes dalyviai pabūgo jungtuvių nesuardomumo.

Joanos Arkietės šventė. Neseniai visoje Prancūzijoje buvo iškilmingai 
atšvęsta tautinė Joanos Arkietės šventė. Paryžiuje buvo surengtos milžiniškos 
iškilmės, kuriose dalyvavo ir Prancūzijos respublikos prezidentas Lebrun.

Instambule neseniai įvyko tarptautinis moterų kongresas, kuriame daly
vavo 300 moterų iš 30 valstybių. Atidaryme dalyvavo keli tūkstančiai turkių 
moterų. Kongresas priėmė rezoliuciją, kuria reikalaujama, kad viso pasaulio vals
tybės suteiktų moterims lygias teises su vyrais. Kongreso programoj buvo klau
simai apie pasaulinę mergaičių prekybos ir poligamijos panaikinimą. Buvo pa
sižadėta, nežiūrint tikybų ir tautų skirtumo, vieningai dirbti pasaulio taikai palai-1 
kyti (Paveiksle vienas iš posėdžių). Šio kongreso proga turkų valdžia išleido 
pašto ženklų seriją. Ženklai ir parašai ankštai surišti su moterų judėjimu. Juose 
vaizduojamos Nobelio premijas gavusios moterys: Jane Addams, Marie Curie, 
Gražia Deledda, Selma Lagerlöf, Bertha v. Suttner, Sigrid Undset, Carrie Cha- 
pman Catt.
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Moters šypsena, — origanalus ir žymus 
liepos medžio biustas iš XIV ,a. pradžios, kurį 
sukūrė nežinomas reinietis. Šiame biuste vy
kusiai sujungta religinis susikaupimas su žmo
giškojo grožio žavingumu.

Misijonierė įkūrė dešimt vienuolynų. Prieš 50 mėty išvykusi į Borneo 
saly pranciškonė seselė Helena Downs iš Manchesterio, besidarbuodama misi
jose, įkūrė 10 vienuolynų ir vieny naujy seserų vienuolijų. Nors paseno, bet iki 
šiol yra gana veikli ir daug gero padarė vietos gyventojams.

Moterų kova dėl darbo teisių. Belgijoj vis labiau siaurinamos motery 
darbo teisės. Baigusių aukštąjį moksly belgių syjunga sušaukė didelį visų orga
nizacijų protesto susirinkimų. Susirinkimo pirmininkė pareiškė protestų prieš 
vienpusiškas priemones, trukdančias moterims savo padoriu darbu susidaryti 
žmoniškus pragyvenimo galimumus. Reikia ginti visomis pajėgomis moters as
mens laisvę.

Po to kalbėjo 20 belgių organizacijų atstovės, įrodydamos, kaip netei
singos ir neatsiekiy tikslo kovos su nedarbu priemonės, siaurinant moters 
darbo teises.

Moterų policija Indijoj. Didžiulės indo-europiečiu moterų sąjungos pas
tangos įsteigti motery policijų neatnešė vaisių. Todėl nutarta panaudoti neap
mokamos motery policijos darbui moterys, kurios pasižymėjo dirbdamos moterų 
ir vaiky globos srity.

Rašytojos E. Ožeškienės 25 metų mirties sukaktuvių proga Gardino 
miestas paskyrė literatūrinę premijų 15.000 zlotų.
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Knygos
♦ ,

Sigrid Undset. Įteisina.. Romanas. I-Ii d. Jörundo dvaras ir vainikas, 
III-IV d. Lavransas ir nuodėmės vaisius, V d. Husabijus ir VI Erlendas. Vertė 
Juoz. Žagrakalys. Zarasai, 1934/35.

Sigrid Undset — norvegų rašytoja, Nobelio premijos laureatė. Istoriniame 
romane .Kristina’ vaizduoja savo tautos viduramžius. Rašytoja nuo 20 savo 
amžiaus metų studijavo norvegų tautos istorijų, ypač viduramžius. Šiuos linki

us, gal būt, S. Undset buvo paveldėjusi iš savotėvo archeologo, kurs dirbo
Oslo istorijos muziejuj. Čia dažnai mėgdavo atsilankyti dar jaunutė Sigrida. 
Stipriai ir meniškai jų patraukia senieji Šiaurės laikai, senoji kultūra, kuri buvo 
pilnai atvaizduota muziejuj, vikingų drųsos ir narsumo liekanos Osle. Rašytojos 
širdis nusikreipia į katalikiškųjų viduramžių Norvegijų, į karaliaus Šv. Olavo 
garbingųjų praeitį. To šventojo karaliaus, gyvenusio pačiame pagonybės ir 
krikščionybės susidūrimo laikotarpy, savo gyvenimu ir mirtimi laimėjusio krikš
čionybeipergalę.

Studijuodama viduramžius, S. Undset, anot kritiko Percho, dvigubai kūrė, 
būtent: davė žymų istorinį trijų tomų romanų „Kristina Lavranso duktė“ ir pati 
perėjo į katalikybę. Šis veikalas išverstas j daugybę kalbų, o nuo 1934 m. pa
sirodo atskiromis dalimis ir lietuvių kalba.

Siužetų S. Undset imasi iš paskutinių viduramžių šimtmečių. Žymiausioji 
veikalo figūra Kristina gyvena pirmoje 14 š. pusėj. Su įsijautimu rašytoja at
vaizdavo tų laikų Norvegijos gyvenimų ir kultūrų. Norvegų kritikai net stebė
josi, kaip rašytoja galėjo taip gyvai, tikrai ir meniškai aprašyti viduramžių Gud- 
brauso slėnio ūkininkus, Oslo ir Drontheimo gyventojus, senovės norvegų reli
gijų, papročius, griežtas liaudiškumo tradicijas, jų savotiškas tautines šventes.

Didelis skaičius veikalo personažų, šeimų likimas ir papročiai gyvai pra
slenka pro skaitytojo akis. Dažnai sutinkame dar nuo pagonybės laikų užsiliku
sių žiaurių papročių, prietarų ir burtų, bet vis dėlto neretai jaučiame giliai pa
slėptų krikščionybės kibirkštėlę. Karšta meilės ir pykčio ugnis liepsnoja Kristinos 
gyvenime. Kaip dažnai skaudžiai ji įžeidžia tuos žmones, kuriuos net labiausiai 
myli. Vienas tokių jos artimųjų—tai tėvas, energingas ir giliai dievotas Lavransas. 
Jam dukters širdis atvira švelnia ir kūdikiška meile. Jųdviejų atsisveikinimas 
atvaizduotas stebuklinga jėga ir švelnumu.

Ir kokia didi meilė ir neapykanta tarp Krtsiinos ir jos vyro Erlendo! 
Aistrų verpetuose blaškosi, suklumpa ir vėl keliasi, eina į šv. Olavo Katedrų 
atgailauti. Apskritai, tų laikų žmonės aistringesnį ir prie gero, ir prie blogo. Ma
tome Kristinų anksti nupuolusių doroj, vis kaskart labiau susipainiojusių aistrin
game atsidavime mylimajam Erlendui, įžeidžiančių ne tik Bažnyčios, bet anų 
laikų žmonių, dar blogiau, savo giminės papročius. Tačiau vėl su pasigėrėjimu 
stebime jos santykius su Erlendu, su motina Ragnfrieda ar su tėvu, geriausiu 
visų tėvų ir vyrų, senu ūkininku Lavransu. Darbštaus šiauriečio gyvenimas eina 
ramia ir sunkia vaga. Kristina užaugina septynetų šaunių sūnų. Ji pralenkia 
vaikų kambario vengiantį Erlendų, neištikimų ir moraliai silpnų vyrų, tapdama» 
puikia > Husabijaus šeimininke.

Labai plačiai apima Šis istorinis ramanas. Salia Kristinos ir Erlendo yra 
sukurta visa eilė kitų tipų. Veiksmas vyksta kultūringoje ir tautinėje aplinku
moj. Gausi medžiaga harmoningai sujungta į visumų. Turinys pasižymi vienin
gumu ir yra nepaprastai įdomus.

S. Undset tipinga šiaurietė, realistė. Jos pasakojimo stilius natūralus, lėtas, 
nuoseklus. Iliuzijų kūrėja nepažįsta: vaizduoja gyvenimų be jokių apdangstymų, 
su visais baisumais. Stebėtinas autorės įsijautimas į kuriamųjų medžiagų, suge
bėjimas pajusti tikrovę ir jų reprodukuoti. Ir tas tikrovės pajutimas yra labai 
gilus. Kūrėja nieko nemoka paslėptą, viskų įžiūri iki paskutinių smulkmenų ir 
atveria net paslaptingiausias žmogaus dvasios kerteles, apie kurias dažnai ven
giama galvoti, nors ir žinoma.

Šio veikalo išvertimas į lietuvių kalbų yra didis ir dėkingas darbas. Pasi
taiko vertimo tekste neaiškių vietų, sunkiai suprantamų. Apskritai, vertimas vykęs.
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Nesuprantama, kodėl vertėjas sutrumpino veikalo antraštę. Vietoj origina
lios antraštės »Kristin Ląvransdattęr“ norvegų kalba, »Kristin Lavranstochter“— 
vokiečių, lietuviškame vertime pažymėta tik »Kristina“. Kūrinio antraštės nerei
kėjo trumpinti, nes. ir šiaip ji neilga, o antra, skaitytojui sunku orientuotis, kokia 
antrašte ieškoti originalo (Be to, ar vertėjas turi teisę antraštę trumpinti?).

Be reikalo vertėjas romaną išleido suskaldytą į atskiras dalis. Veikalo 
išleidimas trijuose dideliuose tomuose būtų daręs rimtesni įspūdį ir labiau tikęs 
jo vertei.

Vertimas dar nevisas išspausdintas. Nežinia, kiek atskirų dalių dar pa
sirodys. Vr-Rirkilaitė

Alia Rachmanova. Moterys raudonojoj audroj. Vienos rusės dienoraš
tis. Vertė Iz. Matusevičiūtė. Žaibas, Kaunas, 1935. Kaina 3 lit.

.Moterys raudonojoj audroj" yra antroji trilogijos dalis »Studentai, meilė 
ir Čeką!“ Čia autorė dienoraščio formoje vaizduoja bolševizmo epochą ligi 
1926 m. Rusų tautos likimas, siaučiant bolševizmo audrai, pavaizduotas taip gy
vai, įtikinančiai ir lyg tikras paveikslas stovi prieš mūsų akis žmonių žudynės, 
iš visų pusių plūstąs nekaltų žmonių kraujas ir ašaros.

Šitoje dalyje autorė aprašo komunizmo s u g r i a u t ą š e i m ą. Ko
munistinė revoliucija panaikino senąją valdymo formą, išgriovė Bažnyčią ir pa
naikino šeimos nesuardomybę. Kokia turi būti ateities moteris, komunistų 
akimis žiūrint? — Ji turi būti lygi su vyru, ji turi būti laisva ir kurti kolekty
vinį valstybinį gyvenimą. Ji neturi būti linksma: jos veido išraiškoje turi atsL 
spindėti klasių kova. Meilė, šeima — vienos nesąmonės!

Moterys pažadintos naujų idėjų ir sužavėtos laisvos meilės rojumi puola 
į gvvenimo purvą. Kam reikalinga joms šeima? Juk vaikų galima turėti ir be 
šeimos. Vaikų auklėjimu turi rūpintis valstybė. Autorė ryškiomis spalvomis 
piešia tų moterų gyvenimą. Laisvoji meilė išniekina moterį. Ji stumdoma ir 
mušama vieno vyro pabėga ir gyvena su kitu, kuris dar žiauriau elgiasi. Jis 
spardo ją kojomis ir kaip visai nereikalingą daiktą išmeta į tą pačią purviną ir 
šaltą gatvę, iš kurtos ji atėjo.

Koks tyras, Švelnus ir patraukiantis pačios autorės paveikslas toje kru
vinoje gyvenimo audroje. Tai kontrastas anam moters tipui, kontrastas laisva
jai kūniškai meilei. Ji sukuria šeimą nesuardomäis meilės ryšiais ir pasistato 
sau tris gyvenimo uždavinius: būti motina, namų šeimininke ir kartu su vyru 
dirbti mokslinį darbą. Ji tvirtai to siekia, o meilė padaro ją nepalaužiamą.

Nuo pat pirmo puslapio autorė taip užintriguoja, kad negali padėti jos iš 
rankų, neperskaitęs ją iki paskutinio puslapio. Gyvenimo vaizdai greit bėga 
pro mūsų akis. Žiaurios žudynės, kalėjimas, areštai, ištrėmimas irt. t Autorės 
gyvenimas, skurdas, paniekinimas, kančia ir baimė—tai tūkstančių žmonių 
likimas. Tai visos rusų tautos kruvinas gyvenimo kelias, siaučiant revoliucijos 
audrai. Pasirinktoji dienoraščio forma nekliudė autorei išvystyti fabulą ir atvaiz
duoti daug ryškių gyvų charakterių. Autorė aprašė Rusų revoliuciją taip, kaip 
ji pati matė ir pergyveno. Todėl pasitaiko ir smulkmeniškumų, kurie tik ją ir 

’ jos šeimą teliečia. Bet rašytoja, turėdama talentą, vykusiai visa tai įterpė į 
aprašomų įvykių visumą ir duoda pilną revoliucijos vaizdą, parodo žiaurią vis
ką naikinančią gyvenimo tikrovę. .

Visoje knygoje dvelkia nuoširdumas. Autorė moka giliai įžvelgti į žmo
gaus sielą, moka džiaugtis gamtos grožiu, moka mylėti kiekvieną gyvą būtybę. 
Aprašydama Rusų revoliucijos žvėriškumą, ji suranda švelniausių žodžių kruvi
nas scenas atvaizduoti ir viską įvelka į menišką formą. Rašytoja čia pasirodo 
tikra menininkė ir gili gyvenimo stebėtoja. Stilius laisvas ir gyvas.

Vertime vietomis jaučiama skubotumo. Taip pat yra nemaža korektūros 
klaidų (Knygos gale yra ju atitaisymas). Šią knygą turėtų įsigyti ir perskaityti 
kiekviena gyvenimą mylinti moteris. C. Griniūtė

Salomėja Nėris. Per lūžtantį ledą. »Sakalas“. 48 pslp. Lt. 2.— Autorė 
pažįstama skaitančiai visuomenei iš 3 poezijos rinkinėlių, kurių pirmaisiais dviem 
.Anksti Rytą“ ir .Pėdos Smėlyje“ pasirodė sugebanti kurti. Kažkaip nejučiomis 
imi tikėti, kad ir paskutinysis poezijos rinkinėlis »Per lūžtantį ledą“ yra toks
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pät vertingas, kaip anie. Deja, ne. Rinkinėlyj .Per lūžtanti ledą* daugiau publi
cistikos, ne poezijos. Vos vienas kitas dalykėlis stipresnis (Kaip ir tas vėjas, 
Kalnuose paklydus, Motina, Mes, Per lūžtantį ledą).

Apskritai, stipresni tie eilėraštukai, kurių motyvai egotistiniai, kur poetė 
kalba apie savo sielos nerimą, potroškius. Tokie eilėraščiai vertingesni ir forma 
ir turiniu: „Kalnuose paklydus“, „Motina“, „Kaip ūžia vėjas“. Jos egotistiniai 
motyvai eina drauge, pinasi su gamtos motyvais. Atskiri gamtos vaizdai nusa
komi keliais žodžiais, yra, tartum, fonas, kuriame geriau atsispindi jos išgyve
nimai. Jaučiama, kad tarp gamtos ir poetės sielos yra artimi panašumo ar 
skirtumo ryšiai: „Pakilo Jungfrau iš pusnynų sosto. Kalnai sustingo nusigandę. 
Lledinės rankos mano širdį glosto — mažytį drebantį balandį“ (Kalnuos pakly
dus, 18), arba: „Pavasarį sugrįžta. Ant kalvos žolė žaliuoja. Paukščiai renkas. 
Tik jų nėra. Pamiršo kelią į lizdą gimtąjį vaikai:“ (Motina, 40).

Bet tokių, egotistiniais ir gamtos motyvais, sukurtų eilėraščių, nedaug. Dides
nė dalis — publicistika ar tiesiog agitacija. Čia jau’autorė bando kurti socialiniais 
motyvais, deja, tatai nevisai vyksta. Išeina nenuoširdžiai, jaučiasi kažkas dirbtina. 
Tai tik rimuotas žodžių mišinys, ne lyrika. Ten, kur pro tuos visus socialinius 
motyvus prasiveržia senosios Salomėjos „Anksti Rytą“ autorės dvasia, išeina 
kūrybiškiau. Jaučiama šiek tiek dinamikos. „Mes vysimės traukiniu, orlaiviais 
lėksime, švilpsime vėjam ant sprando“. Bet tokių strofų nedaug tėra, o ir tos 
pačios kvepia atgyvensiu keturvėjiniu futurizmu, mėgusiu dainuot apie mašinas, 
asfaltus ir panašius lietuvių dvasiai svetimus dalykus. Atrodo, lyg norėta pa- 
sitarnaut naujajai ideologijai.

Žinoma, pradedančiam savo kūrybinę veiklą, „Per lūžtantį ledą“ gal ir 
nebūtų per silpna. Tačiau Salomėja, anksčiau pasirodžiusi, kaip viena gabiausių 
jaunųjų poetų, neparodo pažangos tendencijos, kaip formos, taip turinio atž

vilgiu, bet savotišką šuolį į šalį ar net atgal. Tiesa, esama naujų motyvų, bet, 
tie motyvai atrodo poetei visai svetimi, lyg per prievartą įbrukti. Aplamai, pa
siskaičius rinkinėlį gaunamas įspūdis, kad poetė nėra dar visai apsisprendusi, 
jaučiamas kažkoks netikrumas, abejonė, svyravimas. K Baublytė

Ateitininkų 25 m. jubiliejinis kongresas
Telšiuose liepos 20-—21 d.

Liepos mėn. 20 d. (šeštadienį) Kongreso plenumo posėdyje skaitys pa
skaitas p. Ministeris E. Turauskas — „Ateitininkų vaidmuo Lietuvos atgimime 
ir gyvenime per pirmuosius 25 metus“ ir p. J. Ambrazevičius — „Gyvasis Va
lančius“. Vakare įvyks koncertas ir literatūros vakaras. Programą išpildys jauni 
mūsų literatai, kurie rašo specialiai Kongresui pritaikintus dalykus, solistai ir V. 
D. U. Stud. Ateitininkų choras.

Liepos 21 d. (sekmadienį) iškilmingas pamaldas laikys J. E. Telšių Vysk. 
Staugaitis. Pritaikintą Kongresui pamokslą pasakys J. E. Vysk. Būdys. Ple
numo posėdyje paskaitą skaitys dr. D. Jasutis — „Lietuvių tautai ir mums į 
ateitį besiveržiant*. V. D. U. Stud. Ateitininkų S-gos choras Katedroje išpil
dys — „Septynius Kristaus žodžius“ Dubois. Vėliau — sportas. Vakare eisena 
per miestą ir laužas su įdomia programa. Detalesnė Kongreso programa bus pa
skelbta vėliau dienraščiuos, savaitraščiuos. Kongresui leidimas gautas.

Šia proga Komitetas reiškia nuoširdžią padėką Kauno ir provincijos kata
likiškajai visuomenei už aukas Kongreso reikalams. Tai puiki proga paremti 
ateitininkus už tą darbą, kurį jie intensyviai su eutuzijazmu dirbo per ištisus 25 
organizuoto veikimo metus. Turėdama katalikų visuomenės moraline ir ma
terialinę paramą, Ateitininkų organizacija drąsiai žengia i antrąjį 25-metį.

Ateitininkų 25 m. Jub. Kongresui Rengti Komitetus

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė
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Naujiena!
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Knygą rinkoje pasirodė labai svarbi knyga „Moterystė ir 
natūralus gimimą reguliavimas“. Paskučiausiais mokslo 
daviniais remiantis visai naujoj dvasioj nušviesti aktualieji vedu
siųjų klausimai. Gaunama visuose knygynuose ir pas p-lę Ste-
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Atsiųsta paminėti
Aušros Žvaigždė. Pamokslėliai gegužės pamaldoms. Katino Ark. Bazili

kos Vikarų Kolegijos leidinys 48. Kaunas, 1935.Pslp. 103.
Vyt. T a m n 1 a i t i a. Skruzdėly tės Greitutės; nuotykiai. «Vyties* 

B-Vės leidinys.Pslp.209.Kaina3 1it.
J. E. Georg. Moterystė Ir natūralūs gimimų regu 

moterystės sunkenybių. Vertė P. P o c i e j us. Pslp. 224. Kaunas, 193$ m
- Kaina Lt. 3, 50. -1' ■

T, J. B el eckas, S. J. Palmių pavėsy. IŠ tolimųjų kraštų »Misijų* 
apysakos jaunimui. «Misijų* leidinys nt 6. Pslp. 262. Kaunas; 1935 m. Kaltis

A. Huonder, S.J. Nelauktas kerštas* Išvertė V. M-tis. »Misijų* leidinys 
nr. 5. Pslp. 89. Kaunas* 1935 i

Kosmos. Gamtos ir šalimų mokslų iliustruotas žurnalas su populiariu 
priedu »Gamtos Draugas*. XVI metai. 1935. N 1^3 (sausio-kovo m. m.) 
56—96 puslp. N. pavestas geodezijos dalykams, pagerbiant V. D. Un-to garbės 
daktarų suomių inž. Toivti Dmari Bpnsdprfų. >

Šiame n-ry rašo: p r o f. S. K o lu p a i i a apie T. Ilm. Bonsdorfų; p rot. 
S. Dir m an t a s ypie pirmuosius geodežinius astronominius darbus Lietuvoje 
dar prieš Lietuvos-Lenkijos padalinimų ir rusų laikalaf in Ž. M. R a t a u t a s 
apie geodezinius darbus šių dienų Lietuvoje (su 6 atvaizd. ir 2 žemė!), pro t 
B. Kodatis apie1 astronominius geodezinius darbus Lietuvoje (su 3 atv.), 
pro t K* Sleževičius — apie gravimetrinius darbus Lietuvoje irjųreikš
mę, i n ž. J. D e k ė n y s. — apie gamtą, urbanizmų, geodezijų ir jų pritaiky* 

, mų mūsų miestam, pagaliau p r o t S. Kolupaila recenzuoja naujausias
knygas. /. ■■ ■ - J..

„Gamtos Draugas* (sausio-^birželio mėn. 96 pusi.) Straipsniai (autorių 
neminima): Šis tas apie saulę. Darigds Lietuvos sodžiuje. Pirmutinis išradėjas— 
gamta. Ar galima iš nagų pažinti serganti džiovai Australijos pirminiai gy
ventojai. Kilbukas, Sapalas. ^Puvimas —« organinių medžiagų kitėjimas. Pa
saulio matavimas, varnėnas. Žmonės nori apsigaudinėti. Lėlis europinis. 
Hidrometrijos kėliai nuo senovės iki mdsų dienų. Hidrotechnikos darbai se
novėje. Kosminiai tikai. Gyvulių sporto rekordai. Volungė* Mikroorganizmai 

<ore. Straigė statybos inžinierių mokytoja. Ar senka Lietuvos upės? St)vk 
lypės žvaigŽdės.Augimo etmonai. Trumpos įvairenybės. ■ j-''?-

Šio n-rio kaina 5 lit. Prenumerata metams 20 litų; /
Administracijos adresas: Katinas, Laisvės Alėja 31 b.

51



i

Snaudulys — visų nelaimių dir
va ir visos karybos mirtis.
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Prie jos prisideda kiekviena, jei nesidomi moterų 
kultūrinių ir visuomeniniu gyvenimu, neskaito

„NAUJOSIOS VAIDI
* ' k • , • 1' . * *

‘ - '

«laikyti moterų 
spaudą, skaityti ir patarti kitoms.

Užsiprenumeruoti dar nėra vėlu!

4

f

U

Sekantysis „Naujosios Vaidilutės“ ntinÄfe išeis 
rugsėjo pirmomis dienomis, todėl nepavėluokimė -pratęsti 
prenumeratos 1935 m. II-am pusmečiui. ‘

Taip pat nesivėluokime atsilyginti 1935 m, ir senes
nes skolas. Nerami bus sąžinė per visas atostogas, jei 
liksime skolingi.

Administracija.

Su šiuo numeriu siunčiamas nemokamas „N. 
Vaidiluuės“ priedas „Rimties valandėlės“ 6 nr.

i „N. Vaidilutės“ platintoja 1935 m
I. Už 5 naujas metines prenumeratas vieną gauna

• dovanai.
■ H; Rathdo^, moksleivių tarpe surinkusi prenu

meratą, prisiunčia administracijai ne tik užsisakiu-
■ šiųjų skaičių, bet ir sąrašą (pavardę, gyven. vietą,
■ tėvų adresą ir t. t). Vėliau, prisiunčiant pinigus, 
į pažymi, kas užsimokėjo.
j III. Pinigus už prenumeratą prisiunčia šiais ter-
• minais: kovo mėn. 1 dieną, birželio mėn. 1 d., 

Į? rugsėjo mėn. 15 d., gruodžio mėn. 15 d.
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