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PiRMAS SKYRIUS 

IA/dau^ ISmoAti/ 

^^Xjrechu pateikti jums puiki | pavyzdj, kaip praeityje 
buvo auklejamos moterys. Stai istrauka, kuri^aptikau 1950-
J4 aulistosios mokyklos namij ukio vadovelyje: 

1. Paruoskite pietus. Is anksto, dar is vakaro, suplanuoki-
te, kada pateiksite gardij valgj. Vyras supras, jog galvojare 
apie j j ir rupinates jo poreikiais. Dauguma vyri | grjzta na-
mo isalk< ,̂ taigi valgis yra malonaus sutikimo dalis. 

2. Susitvarkykite. Kol jis sugrjs, kad atsigautumete, pen-
kiolika minuciii pailsekite. Pasidaiykite, susitvarkykite 
plaukus, atrodykit zvali. Jis praieido dien^ tarp darbo is-
vargintii zmoniii. Pasistenkite buti linksma ir jdomi. Jo 
nuobodi diena turi virsti ypatinga. 
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3. Sutvarkykite namus. Pries vyro sugrizim^ apeikite na-
mus, surinkite vadovelius, zaislus, siuksles ir pan. Skudu-
reliu nuvalykite nuo stalo dulkes. Grjzqs jusq vyras padrs 
dangisk^ tvarkos ir ramybes paiaim^, o tai suteiks dziaugs-
mo jums paciai! 

4. Papuoskite vaikus. Jei vaikai mazi, skirkite jiems kelet^ 
minuciii, nuprauskite rankas, veidukus, susukuokite, jei 
reikia, perrenkite. Vaikai - mazyciai stebuklai, ir jam pa-
tiktq matyti, jog jie - svarbus. 

5. Nutildykite triuksm^. Pries jam sugrjztant, isjunkite 
triuksm^ kelianci^ skalbimo masin^, dziovintuv^, indq 
plovimo masin^ ar dulkiij siurblj. Pasistenkite jkalbeti vai
kus elgtis tyliai. Dziaukites matydama j j . Pasitikite malo-
niai sypsodamasi. 

6. Draudimai. Nesutikite jo destydama problemas ar ski|s-
damasi. Nebarkite, jei pavelavo pietij. Pagalvokit, jog tai 
smulkmena palyginti su tuo, k^ jis nuveike per vis^ die-
n^. Leiskite jam pasijusti jaukiai. Pasodinkite j minkst^ 
kresl^ arba pasiulykite issitiesti miegamajame. Paruoskite 
karst^ arba saltji gerim^. Papurtykite jo pagalv^ ir pasisiu-
lykit nuauti batus. Kalbekite zemu, svelniu, raminamu, 
maloniu balsu. Leiskite jam pailseti ir atsipalaiduoti. 

7. Isklausykite jj: norite pasakyti jam daugyb^ dalykij, ta-
ciau jo sugrjzimas nera tam tinkamiausias laikas. Leiskite 
kalbeti jam pirmam. 
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8. Vakaras tebuna jo: niekada nepriekaistaukite, kad vyras 
jusij nenusiveda kur nors pavakarieniauti ar j kokj malo-
n\\. Verciau pasistenkite suvokti kupin^ slegian-
cios jtampos jo pasaulj, poreilq pailseti ir atsipalaiduoti. 

Jei jus norite taip gyventi, tai jusq teise. Taciau supraski-
te, jog beveik visos jaunos moterys tais laikais budavo nutei-
kiamos jtikd savo vyrams. Taip privalejo elgtis „gera zmo-
na". Vyrams - puiku, taciau moterims - toli grazu ne. Sian-
dien moterys turi permqstyti savo gyvenim^. Mes galime at-
rasti save is naujo, kai ismoksime suabejoti netgi tuo, kas 
atrodo pakankamai jprasta: virti, kepti, tvarkyd namus, au-
ginti vaikus, buti siuntinejamos, mes galime atrasti save is 
naujo. Visi sie dalykai, kuriuos taip seniai atliekame auto-
matiskai, turi buti is naujo patikrinti. Ar mes norime kaip ir 
anksciau gyvend tik del keletos mazmoziij, kuriij pamazu 
neteksime? 

Isaukstind moteris - nereiskia pazemind vyrus. Vyrq ze-
minimas tolygus motets engimui. Mes nenorime j tai jsi-
painioti. Toks elgesys visus veda j aklaviet^, ir jauciu, jog 
mums to jau gana. Del nesekmitj gyvenime kaltindamos sa
ve, vyrus arba visuomen^, nesurasime iseities ir liksime beje-
ges. Kaltinimas visada yra bejegiskumo israiska. Geriausia, 
kq mes galime padaryti del vyn4, - liautis biiti aukomis ir 
veikti drauge. 

Uzjauciu vyrus del ] \ e patiriamij sunkumq. Tu-
rintys aib^ reikali^, apsikrov? darbais jie taip pat nesa sunki^ 
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nast^ ir patiria slegianci^ itamp^. Nuo maiens berniukai mo-
komi neverkti, neisreiksti savo jausmij ir ilgainiui jie ismo-
komi uzgniauzti jausmus. Mano nuomone, tai - vaiko kan-
kinimas ir zalojimas. Nereiketq stebetis, kad suaug^ vyrai 
islieja tiek daug pykcio. Be to, daugelis vyrq gailisi, jog sto-
kojo gerq santykiii su tevais. Jei nori pamatyti verkiantj vy-
r^, suteik jam saugi^ aplink^ ir leisk issipasakoti apie tev^-Pa-
prastai iskyla tiek daug liudesio, kai vyrai prabyla apie neis-
salcytus dalykus: kaip jie ilgejosi, kad j i^ vaikyste buttj buvusi 
kitokia ir kaip skausmingai trosko isgirsti is tev\4, kad yra 
mylimi ir vertinami. 

Moterims kultura jteige, jog norint buti „gera", reikia k i -
ti{ poreikius iskelti auksciau savqjq. Dauguma musij gyveno 
pagal reikalavim^ „kokios mes turetume buti", o ne - „ko-
kios mes esame". Daugelis moteri^ piktinasi, nes jauciasi „pri-
verstos tarnauri" kitiems labiau nei privalo. Todel nereiketii 
stebetis, kad tiek daug moterq yra issekusios. Beje, moterys, 
kurios dirba, dirba dviem pamainom; viena - jstaigoje, o 
kita prasideda grjzus namo. Aukojimasis zudo. 

Patikekite, nereikia susirgti tam, kad pailsetum. Many-
ciau, kad daugelis moterq negalavimij kyla is didelio noro 
siek tiek pailseti. Tai yra vienintelis arvejis, kada moterys 
sau gali leisti pailseti, nes, ties^ sakant, tik guledama patale 
moteris nustoja darbuotis. 

Mes turime zinoti - tikrai zinoti - jog nesame antraruses. 
Tai tik mitas, jamzintas tam tikrq visuomenes sluoksnit^, ir 
- visiska nes^mone! Siela juk nera blogesne ir neturi lyties. 
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Turime verrinti savo gyvenim^, savo sugebejimus, kaip esa
me ismokyti vertinti kit i j . Zinau, kad kilus feministiniam 
judejimui, moterys tiesiog kunkuliavo is pykcio del patiria-
mos neteisybes ir del visko kaltino vyrus. Tuo metu tai gal ir 
buvo reikalinga. Moterims reikejo jveikti savo ziugim^, tai 
buvo savotiska terapija. Jei kada nors, noredamos atsikratyti 
vaikysteje patirti^ skriaudLj, eisite pas psichoterapeutq, tai pir-
miausia, kad galetumete pasveikti, turesite islieti visas praei
tyje susikaupusias emocijas. 

Kai mums duodama laiko isreiksti tuos jausmus, mes at-
gauname pusiausvyr^. Siuo metu kaip t ik tai ir yy^ksta. Da-
bar tinkamiausias laikas issivaduoti nuo pykcio ir priekaistq, 
jautimosi auka ir bejegiskumo. Metas pripazinti savo gali^ ir 
pareiksti apie j ^ . Metas suformuoti savo m^stymo bud^ ir 
pradeti kurti taip trokstams| lygybes pasaulj. 

Kai moteris ismoks pati pasirupinti savimi ger^ja prasme, 
gerbti save ir jausti savo vert^, gyvenimas visiems zmonems, 
kartu ir vyrams, ims keistis teigiama linkme. Atsiras lycitj 
tarpusavio meile ir darna, moterys ir vyrai gerbs vieni kitus. 
Pagaiiau suprasime, kad visiems uzteks vietos po saule, busi-
me palankus ir suteiksime laimingq akimirki^ vieni Idtiems. 
Tikiu, kad galirne sukurti tokj pasaulj, kuriame jausimes sau-
gijs, mylesime vieni kitus, kuriame galesirne buti laimingi ir 
visapusiski. 

Jau seniai mes, moterys, trokstame pacios rvarkyti savo 
gyvenim^, taigi pasitaike puiki proga tapti tokia, kolda sva-
jojai. Taip, tarp vyrq ir moter^ dar yra daug neteisybes. Mums 
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vis dar tenka spr^sti, k^ galime gauti. |statymai buvo parasy-
ti vyrams. Teismas net prievartavimo bylose kalba apie tai, 
„kaip siuo atveju pasielgtq protingas vyras". 

Noreciau paraginti moteris pradeti kampanij^ del jstaty-
mi} perrasymo, kad jie butq priimami tiek vyrams, tiek mo
terims. Susivienijusios moterys turi milziniskos galios, kai 
siekia rezultato. Tokia sukaupta susivienijusiij moterij ener-
gija gali kelti net pagarbi^ baim^. Pries septyniasdesimt pen-
kerius metus moterys susivienijo del balsavimo teises, o da-
bar moterys gali kelti savo kanditaturas rinkimuose. 

Noreciau padr^sinti moteris siekti vietos politikoje, nes 
politika mums taip pat atviras veiklos laukas. Cia nera jokii^ 
korporacinio pasauiio apribojimij. Jei norime tokiq jstaty-
mq ir vyriausybes, kurie palailcytij ir moteris, privalome da-
lyvauti sioje veikloje. Pradeti galime nuo zemiausios gran-
dies. Tam, kad jsitrauktum j politik^, nereikia rengtis vis^ 
gyvenim^. Politine karjera - jtakinga vieta moteriai. 

Ar zinote, kad 1935 m. Eleonora Ruzvelt Kongrese isko-
vojo jstatym^, kad kiekviename naujame name butii jreng-
tas tualetas ir vonia? Dauguma Kongrese nariq vyrtj tam 
priestaravo: „Jei visi namuose tures tualet^ ir voni^, kaip mes 
tada atskirsime turtingus nuo vargsij?!" Siandien tualetas ir 
vonios kambarys mums yra savaime suprantama namo da
lis, todel mes pamirstame, jog kadaise viena stipri moteris 
stojo pries vis^ Kongres^, kad buti^ priimtas toks jstarymas. 
Susitelkusios moterys gali isjudinti kalnus, tada ir pasaulyje 
bus jaukiau gyventi. 
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Mes jau nuzygiavome ilg^ keli^ siekdamos savo tikslo. Ko-
lonijiniais laikais vyras buvo negincytinas namij valdovas, 
del menkiausio nepaklusnumo musantis tarnus, vaikus ir 
zmon^. 1850-aisiais ne viena padori moteris negalejo dziaug-
tis intymiu gyvenimu. Taip, mes nuejome ilg^ keli%. o dabar 
kaip tik pradedame nauj^ evoliucijos etap^. Turime daug k^ 
nuveikti ir dar daug ko ismokti. Dabar moterys prieina nau-
] \s rib^. Joms reikia nauji| kurybiniij sprendimij, net 
ir vienisoms. 


