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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

1 Nr. 1932 metų Sausio mėn. - - XII m.

J. Aiigustciitytė-Vaičiunienė
Per Lietuvos Žemę

Per Lietuvos žemę aštuonyčiai vingiai. 
Tulpės ir lelijos pakelėj sustingę.
Prigulė po kojų šimtaraštis laukas — 
Amžių mįslę minė iš tų raštų daug kas.

Ristelia pakalnėn, žingine prieš kalną, 
Kol ištiesini žemės išvagota delną...
Kol neišgyventi kaitros ir pavėsiai, 
Nemunais pūškuosi, giriomis šlamėsi. . .

*

* > - * ’ ’

Žemuoges raudonas į raudonas lūpas . . .
Širdy baltos burės išplėtotos supas . . .
Saldžios žemės sultys prakaitų raudonu— 
Išrasojo veidus ariamų dirvonų . . .

P

Žalios piramidės tarp raudonų kryžių. 
Keleliu pro girią rytmetin sugrįšiu, 
Parsinešiu juostoms auksaspalvių raštų, 
Kaip pas motinėlę ruošdamos sugrąžtų...

Kad būt visos dienos, kaip sirpstanti uoga, 
Dar paglamonėsi erškėtėlį nuogą ...
Po Lietuvos žemę skaidrūs ežerėliai.
Kur maudos karžygių saulėti šešėliai.

Timtelsi vadelėms - juodbėriai suprato, 
Kad ištrūkt norėtum iš svaigingo rato . . 
Čia papievy alpsta išsišiepus blykė .. .
Čia tau baido žirgus vaikiščiai išdykę . . .
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J. Drungaitė
Plėšriųjų kunigaikštis.

Griaudžią.
Virš girios vienišas vanagas pakilo. 
Kraupia liepsna juodų sparnų 

Grūmojančią padangę plaka...
•»

„Narsus plėšriųjų kunigaikšti, 
Kurlink žvilgsniu ratus užbrėži? 
Audra visus kelius sumaišė, 

• u" ti •

Į vieną suplakė ir aukštumas ir slėnius.
Tavosios viešpatijos stulpus išvartė prie rubežių 

4

Bet paukštis, kaip audroj jūreivis, 
Kad būręs viesulas nutraukia, 
Į nežinią kad gena laivą,
Kad žemės dairosi ir laukia — 
Išalkęs žiaurią mena mintį: 
Užpult, pagrobi ir nukankinti.“ 

r ■ . i

„Narsus plėšriųjų kunigaikšti, 
Dangaus keliais pasuk tolyn.
Čia neturi kö gaišti. —
Čia tokios plėšrios, kaip ir tavo dienos, 
r

Čia kruvini nagai vampyro 
Naktis įvaro pamišiman ... 
Kasdien aukas ir grobį skiria. 
Štai miega namas; ~~
O prie durų išblyškęs veidas išdaviko.
Tenai žmogus, suklupęs,
Ne, jis nenumirė, tiktai į tolimą kelionę, 
Kelionėn amžinon išvyko.
Pasuk, plėšriųjų kunigaikšti, 
Dangaus keliais tolyn.
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M. Korgaudaitė

Trys laiškai
Nusileidžianti saulė apšvietė nuliūdusį senelės veidą. Rau

donieji spinduliai, prasiskverbę pro alyvų krūmus, merdėjo ant 
lango stiklų, bučiavo pražilusius senelės plaukus. Jos malonus, 
simpatiškas^ pilnas inteligencijos veidas baltavo marmuro at
spindžiais, lyg plynas ledo paviršius, kuriame jokio jausmo ne
galėjai įžiūrėti. Liūdesys, -gilus, kaip vandenyno bedugnės, ap
gaubė ir Susupę ją visą... . .

Liūdnos, išsiilgusios-akys_liūrėjp į tolį. Skruostais riedėjo 
ašaros... didelės, merdinčioj saulėj žibančios ašaros. Senutė jų 
nejautė. Nematė, negirdėjo, kaip jos viena po kitos krito ir krito 
per liesą josios veidą.

Mažos, bet jau išdžiūvusios ir raukšlių raukšlelėmis ap
trauktos senelės rankos laikė tris laiškus. Didelius, nelygia ra
šysena pribraižytus, tris mėlynus lakštus.

Sėdėjo senelė taip jau beveik valandą, nežinodama ką su 
Jais daryti. Tie laiškai josios mylimos anūkės Pranės. Gerosios, 
vargšės PranutešJtaTplinksti palikusios ją — seną. Staiga, ne
tikėtai... Neramioji mirtis prieš keletą metų išplėšė iš senelės jo
sios dukrą... Dabar vėl — anūkę, jos paskutinę meilę, jos pasku
tinę viltį. Ji taip brangino savąją Pranutę... taip mylėjo... Ir 
dabar, nors taip saugiai slepiamą, rūpestingai prižiūrimą anūkės 
veidelį pamažu gaubė išblyškimo šešėliai.. Senutė likėjo ir neti
kėjo artėjančiai baisiai valandai. Ji žinojo... ji viską seniai ži
nojo. Tik Pranutė nieko. Tik ji nesuprato beviltiškų daktaro 
ženklų, rodomų bobutei.

Bent taip senelei rodėsi...
Ir dabar vienintelis jos likęs turtas — Pranės laiškai. Se- 

• nelė turi daug laiškų nuoi anūkės. Pranė, eidama mokslus, daž
nai jai rašinėdavo. Jų yra pilna dėžutė... Bet tie trys... juos se
nelė šiandien pirmą kart pamatė. • Rado juos Pranės knygose 
dailiai sudėtus. Vienume voke susuptus. Ir tik vienu vienuo
lišku žodžiu tepaskirtus: —

— Ignui r—, o

Ar skaityti juos? Pažvelgti kuo plakė Pranutės širdis... 
Iššaukti kadaise jos mylėtą veidą? Ir sužinoti, , ką jautė Pranu
tės siela vienumos valandose... kada ji vienui viena blaškėsi tarp 
žalsvų kambarėlio sienų? Sužinoti, kam skyrė paskutines savo 
gyvenimo dūmas... Pranė’ Vargšė Pranutė...
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Senelė praskleidė vienų lakštą, bet ir vėl rankos nusileido 
<a n f kelių. Ne, ji negali jų skaityti; Juk jų, be Pranutės, dar 
niekas neskaitė, jei jie čia buvo palikti...- Ir kam ji juos rado.:.

Temo. ~
Kažkas pabeldė i duris.
Senelė nustebusi laukė. Rankose ji tebelaikė laiškus. 

Virpančius, prirašytus popierius, 'besislepiančius vakaro prie
blandoj. _

Senelė laukė. Ką nors ištarti jai trūko kvapo, trūko jėgų
Tarpdury atsistojo šviesiaplaukis vyriškis. Nusilenkęs 

pasveikino senelę ir ašarotom akim pažvelgė į ją.
— Buvau, močiute, aplankyti Pranę... Radau josios kapą, 

kaip anąsyk, degantį aguonėlių ir rožių žiedais... Atėjau pas 
jus... pasiguosti.

Melsvos senelės akys slidinėjo vaikino veide. Siekė jo 
akis... širdį.,, žiūrėjo į jį -prie paskutinių šviesos šešėlių.

... Atėjo jis aplankyti Pranės... Atėjo aplankyti jos... Atėjo 
neramūs, su skaudžiai virpančiu balsu,,, ašarotom akim...

Ir senelė tyliai prašneko, lyg sapne nuaidėjo tylutėlis: — 
Ignai —

Vaikinas pasilenkė prie jos rankų. Senelė jį glaudė ir bu
čiavo, lyg savo tikrą sūnų Tik dabar ji atsiminė laiškus. Paė
mė vaikino ranką ir, giliai pažvelgus į akis, padavė lakštus.

Atidavė jam, nes jautė, kad neklysta... /
Taip, tai buvo Ignas.

Rausva šviesa užklupo tamsoj paskendusius žmones. Ta- 
-eiau niekas nepertraukė tylos, taip svaiginančios šį kartą- vėlybo, 
vakaro tylos... Iš lengva nusileido rudos langų užuolaidos, pa 
slėpdamos esančius kambaryje nuo žibančių dangaus akučių...

Ignas pamažu priglaudė prie savęs senutėlę ir jųjįy akys 
pakrypo į laiškus... 1 Kaunas.

_ 1929 m. gegužės, m.
r ■ _

Drauguži.
< J

ir aš stebiuos savim, kad imuos rašyti Tau laišku. Neži- 
nau ar skaity si ų kada, bet vis vien.

Kaip nuostabiai pinasi žmogaus gyvenimo tikslas! Taip ne
seniai dar buvau vaikutis, o nūn aš jau senoka mūsų brangio
sios Almae Matris auklėtinė. Tiesa, dar tik melai, kaip čia dir
bu^ bet kiek jausmo, kiek vReių—priešTnane!

Šiandien mačiams su Tavim, ir, gal būt, todėl taip noriu 
Tau rašyti, noriu atverti Tau savo sielą... Pasakyti, kur skrai
do mano mintys... Ką pina auksinės svajonės. Ko trokšta širdis... 
kuo alsuoja nerami krūtinė .. Norėčiau visa tai Tau išpasakoti
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Aš geriau Tau rašysiu! Rašysiu, rašysiu... O Tu kada nors 
juos atskleisi ir nušluostyti sugulusias ant jų dulkes. Atversi 
gal jau begetstančius lakštus ir nustebusiom akim seksi mano sie
los skra jones, kai aš, atvažiavusi į Alma Matris rūmus, norėjau 
apglėbti visus josios fligelius. Panašiai, kaip Maironis pavasa
rį— apimti pasaulį, ĮiriglauM-ąnJe- širdies-L^—Acli, apimti žė
rintį Logoso kalną!...

0, kiek daug aš troškau! Kiek daug tikėjaus čia nuveikti, 
pasiekti! -

Džiaugiaus atvykusi. Manitiu vienu žvilgsniu visa pama- 
lysianti, viena mintim aprėpsianti visus pasaulius! Kaip troš
kau įkūnyti mano mylimo poeto mintis... Kaip pavydėdavau 
kiekvienai jo jausmų eilutei! Pykau, kodėl ne aš kenčiu dėl Mi
lijonų, kodėl ne aš alpstu kūrybos ekstazėje...

Ach! Ignai, Ignai! Tas —- kodėl —1 virto baisiausia mane 
persekiojanti šmėkla. Kiekvienam žingsny ji mane smaugia,— 
kodėl taip, o ne kitaip padariau, — kodėl čia, o ne teiL nuėjau... 
Ach, tik dabar aš pradedu suprasti Pratjekabudhą, kad visvien 
pasigailėsi, kad nepadarei, ko esi nepadaręs, kad nenuėjai keliu, 
kuriuo esi nenuėjęs... Ach, ir aš šiandien gailiuos viso to, ko ne
su padariusi ir kad nenuėjau anuo, gal šimtą kartų labiau erš
kėčiuotu keliu, nes nūn čia klupdama, anųjų akmenų ir to
kių baisių spyglių nematau... Žinau, kad tai miražas, tačiau pa
siilgstu savo ano, didingo, visai kitokio kelio... Bet jau per vė
lu... įr grįžti nebegalima. Reikia eiti tolyn... prie laukiančio 
mane poilsio...

Taip, drauguži. Senelė mano, kad aš nieko nežinau. Gai
la man jos... Ir Tavęs, Igneli...

Gal būt, todėl aš pasidariau tokia jautri ir nerami. Tyla, 
dvasios ramumas seniai nebeaplanko.. Ir mintis — neramuolė 
tedžiaugias pakilusi virš Šatrijos, kalnų... Pro Alpius nuskridus 
į tolimąjį Krymą... Džiaugiasi besisupdama ties Veimaro debesi
mis varpo giesmių aiduose... Tai vėl sugrįžusi į tėvynę liūliuo
dama gimtosios Obelies kiautuos...

Aš myliu savo tėviškę Myliu baisaus karo sudegintą mū
sų miestuką. Myliu teberiogsančius nąnių degėsius, džiūstan
čias kriaušes ir obelis... Gia mano pirmieji žingsniai, pirmoji 
mintis išsiplėtojo, panašiai, kaip sudegintas sodnas, liūdna ir 
skausminga... kol senutės širdis neapglobė bedalės, kol žydinčių 
alėjų liepos nesusupstė tyliomis svajonėmis...

Ach... KoksMaimingas butų žmogus, jei galėtų pasitenkinti 
kasdienišku gyvenimu! Visi jo norai, svajonės, visi troškimai 
ramiai ilsėtųsi. Jis nežinotų, nepažintų, nesuprastų tų begalinių 
žydrumų, į kurias veržiasi silpnutė siela... Ji tokia silpna, tik jos 
norai begaliniai... Ach, ir aš amžinai kažko ilgiuos, kažko lau 

V k z x -» •
kiu, amžinai mano akys įsižiūrėjusios į tolį...

I
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Taip, Igneli, perdaug Dievulis man davė troškimų, per ma
ža jėgų jiems siekti... ■ :

O Tau? Bet Tu man pats papasakosi... nors aš taip mėg 
stu spėliojimus .. Pranė:

Vaikinas pakėlė savo lyras akis į senutę, tačiau ji nieko 
nejausdama skaitė toliau. Igno ji jau nematė, nejautė. Nūn 
ji visa siela kalbėjosi su savo anūke.

Skaitė antrą laišką.
Kaunas,

1929 m. Rugsėjis.
Gerasai Ignai,

negaliu atsigėrėt Tavo atneštom aguonom! Koks Tu geras! 
Aš taip jas myliu... Ach, Tu žinai jau tai...

Vasarą, kai aš viešiu pas senelę, visus kviečius išmindžioju 
jas berinkdama. Bet dabar jau jų nėra laukuos...

Gaila, tiesa?
Ach, ką aš norėjau rašyti? O, Tu nežinai, Igneli! Pranutė 

rašo Tau jau antrą laišką! Kada nors Tu juos paskaitysi... tik 
ne dabar, ne dabar...

Man kažko liūdna šiandien.
Atmeni, ir senutėlė liūdėjo mums išvažiuojant. Dar ir 

dabar man tebesivaidina jos išdžiūvusi figūrėlė ir garotos akys
— Pranute, tu greitai grįši...
—Taip, senele, grįšiu — atsakiau.
Ignai, kodėl ji mane taip klausė? Juk aš ką tik išvažiuoju. 

Dar tik pradžia mokslo metų!..
Bet tas nieko... - _
Ši vasara buvo tokia skaisti, tokia tyra ir saulėta, kad ir 

pro artėjančias rudens darganas dar žibsi saulės spinduliai.
Juokas širdį kutena, kai prisimenu!
Ankstų rytą į kiemą įvažiuoja musų stoties viršininko 

arkliai! Kas čia dabar? Bėgu į verandą, gi Ignas! Apdulkė-

I 

i 
1 
4

t 
t

jęs, akutės lik pratrintos, bet veideliai šypsantys, kaip tnano- 
darželių mėnulio pilnaty pražydusios astros..

Tavo viešėjimo dienos!
Igneli mano! Ar atmeni tylius, ramius

mūsų trijulės sodnų alėjose!
- tvenkinio.

liu raudonų serbentų krūmu...

pasivaikščiojimus 
Rymojimus prie lelijoms Užsėto 

įmeni bobutės sektąpasaką.susėdus ties didžiu-o

Ir tas džiugias, džiaugsmu skambančias valandėles, kada 
mūsų dainų aidas suskambėdavo šilo plotuos’... Kada mano 
baltosios skaros vėjo išsiūbuoti kampai vis užkliūdavo tavo kak-
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lą, apsupdami jį šilko gijomis! Atmeni tuos mūsų rimtus pa
šnek ėsius apie mudviejų ateitį ir tą pačią minutėlę pratrukusį 
skambantį juoką...

Žinai, tą skaisčią, saulėtą dieną, kai mudu ,braidėmx-žte
duotom lankom! Tada Tu radai keturlapį dobilą! O kaip džiū
gavom abu! Kaip juokėmės! Ach, tada ir miškas, ir Obelies 
krantai mums juokės! Šypsojos visos gėlės, visi lapeliai! Ir va
karinis ekspresas skardžiu švilpesiu mūsų džiaugsmui...

— Tai mudviejų laimei — prašnekėjai, suėmęs į savąsias 
mano rankas. — Pranele, tai mudviejų ateičiai... Juk tu nebėgsi, 
nepaliksi manęs... Tų būsi mano Morta, Pranute! Dar vieni me
tai, dar vieni metai darbo, ir mudu išvažiuosim iš sostinės. Ap- 
sigyvensim kur nors toli nuo miesto triukšmo^ ir tu vėl būsi 
sveika ir linksma. kaip dabar... Tiesa, Pranele, tu visada, 
visada būsi linksma...

Atsimeni, Igneli, lenktynes į girininko trobelę Obelies pa
kriaušėj ir pilnas lėkštes pieno su išsirpusiom žemuogėm po pla
čiašake liepa. Paskui... iš tikro ramią kelionę plačiuoju taku 
namų link, įsižiūrėjus į pauksuotą vakarop slenkančios sau
lės šilą, į melsvus dangaus skliautus... Pagaliau pasitinkančios 
senutės susirūpinusį veidelį ir amžiną: —

— Pranele, ar nesušalai? Skubinkim, tuoj nusileis saulutė...

Bet tas viskas prabėgo. Liko tik gražus, gražus atsimini
mų sapnas. . •

Tu, tur būt, viską greit užmiršti. Igneli. Tu visad toks ra 
mus, ramus atrodai. — Pranė.

*

Senelė šypsojos. '
Saulėtas vasaros juokas ir jos širdy rado atbalsį. Pranele 

džiūgaujal Senutė užmiršo,- kad—jos mylimosios širdis anksty 
vam pavasary nustojo plakus.

Paobeliąi.
1931 m. Balandis.

. Mano mylimasai, vieninteli!
Įspėjo senelė! Aš greitai grįžau pas ją... Ach, greitai, grei

tai... Tie pora metų prabėgo man nepastebėtai. Ir dabar aš jau 
vėl pas ją...

Rašau Tau paskutinį laišką. Su juo gausi du pirmuosius 
— rašytus kažkadasielai besiblaškant ir išsiilgimu vaitojanti

Dabar aš rami... __
Daktaras minėjo kurortus, Šveicarijos sanatorijas, saulės 

vonias, Pietų jūrą, bet „kol kas“ patarė palaukti..,! Dar šį pa
vasarį paviešėti gimtinėje! Taip, Ignai, aš tik viešnia, kuriai pa
skirta atsisveikinimo valanda, kuriai kiekviena praeinanti diena
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Ciklopo žingsniu artina nelolięsia stovintį laivą... Jame jau pa
kelta dvylika burių... dar viena...

Ach, aš išvažiuoju... —
Gyvenimas man nieko gera valia nedavė, o išplėšti iš jo 

aš buvau per silpna. Gyventi tikrąjį gyvenimą taip sunku! Ach 
Tu žinai mano siekius... Gyvenimo ilgesys, nors vieno aro spar
nu suplasnojimo visad troškino mano sielą. Pakilti! pakilti 
nors vieną sykį aukščiau debesų ir anuoju gyvenimu paalsuoti...

Tačiau viskas nulaužta...
Aš turiu užmigti tyliu tvarinėliu...
Aš — moteris — norėjau žengti vyriška drąsa, vyrišku 

žingsniu šiuo pasauliu... Norėjau būti skynėja naujų kelių, ne
šėja naujų saulių!.. Pakilti ten ir lekioti su gervių pulkais... virš 
žemės! Skraidyti ten... baltųjų gulbių keliu...

Tačiau... dažnai mano krūtinėj pakildavo troškimas ra
maus gyvenimo, tylios, motiniškos meilės... Ir tada mano žings
niai artinosi prie tavęs... Artėjo širdis... Akys žvelgė akysna... Ir 
rodės, kad dėl Tavęs, nors ir ilgėčiaus, bet nesiveržčiau, į nežino
mus, žėrinčius. tolius.,.. Tačiau paskutiniu momentu apgręžda- 
vau skausmu veriančia-širdim — mudu kiekvienas sau!

Supratau su audrom jų glamonėjama. Tik juo labiau šir
dis ilgisi šviesos... Trokšta plačiosios laisvės... Tačiau tik širdis 
dar sveika ir gyva idealais. Mano kūną palaužė audros ir nūn 
visos svajonės ir troškimai paliks tik sapnas... gražus milijonais 
šviesybių žibantis sapnas, kurio tik trupinėliai realizuojasi že
mėje... O kokia graži būtų mūsų žemė, jei tie visi puikūs sap
nai virstų tikrenybe! Ji žibėtų šimtais žvaigždučių, žibėtų ug
niniais žiedais! Visi jos keliai būtų kloti šilko gijom ir baltų bal
tutėliais pūkų apklotais...

Taip, Ignai! Prisipažįstu, myliu Tave gilia sesers meile, bet 
Tavo troškimų niekados nebūčiau įstengusi pasotinti. Išlydai 
manydamas, kad būsiu Tavo... Dabar žinai, kodėl aną saulėtą 
vasaros dieną nepaėmiau iš Tavęs keturlapio dobilo... Aš ir my
lėdama neįstengčiau būti verge!

Taip, Ignai!
Mudu sutverti vienas ahtram, kad niekad kits kitam ne- 

priklausytumėm... Mudu mylime viens antrą, kad niekuomet to 
neištartume... Mudu kalbamės, pasakojamės, kad vienas kito 
niekad tikrai nepažintumėm... Žiūrime sau į akis, kad iš jų nie
ko-neišskaitytume, kad jose nieko neįžiūrėtume... Ir lūpos siekia 
lūpų, kad niekados nesusisiektų...

Tai mūsų gyvenimas, Ignai... v O c ' C1
Nūn aš pas senutę. Atvažiuoki manęs aplankyti. Žinai, 

kokios tamsios miglos kabo mūsų namuose. Jose slankioja iš
geltę šešėliai, kurių visi stengiasi nematyti, o betgi nė valandė
lės nuo jų nepasilaisvina; . Ach, kaip džiaugiasi bobutėlėj kuo-
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Rabindranath Tagore

O MOTIN, jaunasis Princas turi pro mūsų duris praeiti,
— kaip aš šįryt begaliu galvoti apie savo darbą9 
Pamokyk mane, kaip turiu susipinti plaukus! 
Sakyk, kokiais drabužiais apsivilkt turiu!
Ko stebiesi taip, žiūrėdama į mane, 
mieloji motin?
Aš gerai žinau—jis nė vieno karto nepažvelgs į mano langą; 
žinau, bematant išnyks iš mano akių, tik tolstančios 
fleitos balsas dejuodamas veršis į mane iŠ tolo.
Bet jaunasis Princas praeis’pro mūsų duris, ir aš *, 
puikiausius savo rūbus apsivilkti noriu 
tam akimirksniui.

O motina, jaunasis Princas pro mūsų duris praėjo, 
ir ryto saulė spindėjo jo vežime.
Aš nutraukiau nuo savo veido šydą, nuplėšiau 
nuo savo kaklo rubinų karolius ir mečiau jam ant kelio.
Ko stebiesi taip, žiūrėdama į mane, 
mieloji motin? A
Aš gerai žinau, kad jis nepakėlė mano karolių;
žinau, juos sutrynė ratai ir paliko dulkėse raudoną
pėdsaką . . . Ir niekas nežino, nei kas buvo mano dovana^ - 
nei ko ji verta. - - t
Bet jaunasis Princas pro mūsų duris praėjo, 
ir aš nuo savo krūtinės papuošalus numečiau 
ant jo tako. Vertė A. D.

m et aš nusijuokiu!.. Kokia ji laiminga, kai aš šypsausi... Atva
žiuoki, Igneli! Kaip norėčiau dar kartą Tave pamatyti...

Ignai, netikėk, ką anksčiau rašiau, kad esu rami... Aš noriu 
gyventi, noriu... noriu daug!..

Bet jau kyla tryliktoji burė... Mano laivas paruoštas...
Lik sveikas! Minėki mane... Tavo Pranė.

Kai Ignas paliko senulės namus, jau blyško rytai. Išėjo 
tylus, neprataręs nė vieno žodžio, nebyliu žvilgsniu atsisveikinęs 
su senele... ant visados.

Ant Pranės kapo linksi vienuolės aguonėlių galvutės. Mal 
. daudamos globos ir suraminimo... ~ .
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Pr. N.

Žemaitės „Sutkai“

(Literatūros nagrinėjimas)

Žemaitės gyvenimas •— ir kaip žmogaus, ir kaip rašytojos 
— yra vargo ir kančių kelias. Tik atsiminkim, kad ji buvo auk
lėjama dviejų kultūrų tarpe: iš vienos pusės- bajoriškoji-lenkiš- 
ka, iš) kitos — lietuviška-mužikiška. Ji gavo1 tik tų dviejų kultū
rų trupinius, o paskui — vargas, skurdus kaimo gyvenimas, ko
va už juodos duonos kąsni, įvairūs nepasisekimai ir nemokėji
mas grumtis su skaudžia gyvenimo aplinkuma. Vis tai veiks
niai, kurie, šiaip ar taip, turėjo atsiliepti ir į rašytojos pasauli- 
vaizdį. Rašytoja — savamokslė, ir dar menkai ką išmokusi. 
Prie to pridėkim dar tą faktą, kad apie 45 metus išbuvo nieko 
nerašiusi. Subrendusi savo dvasia, savo pažiūromis, jau neleng
vai palenkiamų prigimtų sugebėjimų, ji staiga pradeda... rašyti!

Turėdami tą visą faktų eilę prieš akis, lengvai galime su
prasti tą aplinkumą, kuri veikė rašytoją ir ją dėt e r m i n a v o. 
Tik tų suminėtų dalykų akivaizdoje mes lengviau galime su
prasti Žemaitės kūrybą._Žemaitė — realistė. Bet dėl ko ji 
tokia? Dėl ką tik minėtų aplinkybių. Ji užsispyrė rašyti —• ir 
visko bandė! Daug vargo, bet niekas neišėjo —- nieko negalėjo 
sugalvoti ir panašiai ^parašyti, ką knygose-buvo skaičiusi.. Tada 
ji griebia pasakoti kasdieninio gyvenimo įvykius, ir, štai, jos 
pirmas kūrinėlis išspauzdinanias kalendoriuje! Ta linkme ji ir 
toliau eina— juk, kitaip ir būti negali! Žemaitė — tamses
niųjų gyvenimo pusių vaizduotoja. Ir čia ją veikia aplinku
ma, nes ji juk vargo pelė, ji gyvena tarp tokių pat vargšų, gy
vena tarp tokių žmonių, kurių gyvenimas pilnas tamsių šešėlių. 
Žemaitė — peizažiste, nes ji gyvena tarp gamtos, tokioj 
aplinkumoj, kur gamtos elemento jokiu būdu negalima atskirti. 
Ji priversta gamtą aprašinėti, į žmogaus gyvenimo įvykius įpin
ti gamtos rneliodijų atgarsių. Bet jos plunksna moka tikt foto
grafuoti, ėtėlto ji-ir gamtą fotografuoja...

Visa tai, kas čia keliais palaidais brūkšniais nubrėžta, turi
me turėti prieš akis, vertindami ir nagrinėdami kiekvieną Že
maitės kūrinį. Toji kūrybinė aplinkuma determinuoja Žemaitės 
štili ų,~k o m p o z i c i j ą ir gyvenimo t i k r o v ė s traktavimą.

u
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/,,Sutkai“ prasideda gamtos aprašymu. Pirmas v a i z- 
d a s — plastiko s vaizdas. Visas -pavasaris su savo grožy
bėmis išsirikiavęs, prie upės gulinčio, miško pakraštyje. Sustin
gęs, bebalsis vaizdas, beveik neturįs judėsiu. Ir saulė pakabinta 
dangaus pakraštyje. Visur viešpatauja rami pavakario nuotai
ka. Toje gamtos ramybėje tik žolės didžiuojasi ir ievos baltais 
rūbais pasipuošusios, tartum?.' į vestuves rengiasi; Visur tylu, 
niekas beveik nejuda. Per mišką atsitiesia siauras kelelis, iš jo 
išsisukinėja maži takeliai. Bet ir jie tušti. Į tą augalų pasaulį 
pirmos ateina skruzdės — jos-keleliu šapelius nešioja. Juk ko
kia menka gyvybė — skruzdė! Bet ji darbininkė. Dėl to ji rei
kalinga tolimesnei vaizdo eigai. Kelias ir takai — tai juk žmo
nių buvimo ženklas. Kelias ir yra vaizdas t tam, kad juo kas nors 
ateitų. Ir iš tikro — tuo keliu ateina du žmonės — vyras ir 
moteris,

Veiksmui peizažas parengtas. Statistai pasirengę, jnstru- 
mentiį stygos suderintos. Reikia tik aktorių ir muzikantų, ir 
pasigirs r i t m i n g a v i s a t o-s harmonizuota simfonija. 
Į tą užburtą sceną keliu leidžiasi du žmonės. Mes sceną ži
nome, visą savo dėmesį galime nukreipti į aktorius. Čia rašyto
ja juos fotografuoja —- bendrais bruožais nubrėžia kostiumų 
-ir grimasų eskizus —■ fotografiškus eskizus. Bet juodu dar tik 
ateina į sceną. Visas veiksmas — tik eisena, negirdima kalba 
ir malonūs pažvelgimai. Jau ir to mums pirmam kartui užten
ka; mes gerai žinome, kad ten ateina ramios širdies ir geros va
lios žmonės. __

— Čia būdavo žydės žibuoklės — prakalba vyras; tais žo
džiais prasideda pirmas veiksmas. Vyras eina gėlių skinti, o mo
terių pasileidžia nuo kalno į paupį, visai palikdama taip gražiai 
parengtą sceną. Ir kam, rodos, reikėjo taip smulmeniškai pa
rengto vaizdo tokiam mažam veiksmui?! Bet žmogus juk yra 
gamtos viešpats, tai, nė dailininkui teptuko ir rašytojai plunks
nos neturėjo gailėti, kad nupieštų labai gražų vaizdą, kuriuo 
žmogus tik vieną kartą pereis! Čia žmogus dar beveik nieko ne
veikė, dėlto jam užteko ir sustingusio, dar negrojančio vaizdo.

Kitas vaizdas atsidaro prieš mūsų akis jau visai kitoks, 
dvai pirmam vaizde nebuvo judėjimo ir visi tylėjo, tai antram 
vaizde visa juda, d i n a m. i n i s elementas visa apima ir 
perviršyja. Čia skardinga Dubysa groja visomis savo stygomis, 
ką tik išsilaikydama iš džiaugsmo sklidinoj savo vagoj. Krūmai 
žaidžia žalsvos šviesos niuansais. Ne tik negyvoji gamta simfo
nijas groja, bet ir gyvoji džiaugiasi ir šoka baletą: čia ir galvijų 
^bandos, čia ir žąsų pulkai ritmingose Dubysos vilnyse, čia ir 
piemenėliai su lazdomis ir vamzdeliais, čia ir lakštingalos su
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piemenėlių vamzdeliais lenktyniauja, čia ir žibūokliaujančių 
mergikių skai dus juokas... __ -

Jau vienas šito vaizdo gyvumas rodo, kad čiaį tik
rasis gyvenimo^ aktorius — žmogus pradės tikrai veikti. Per upę 
nutiestas lieptas moteriškei sukelia visą eilę atsiminimų, ir mes 
sužinome, kas yra tuodu du žmonės. Pasirodo, kad tai Sutkai. 
Moteris čia pirmą kartą pamatė savo bernelį, dabartinį savo 
vyrą. Rašytoja mums atskleidžia vieną kitą juodviejų jaunų 
dienų lapą, jų meilės švelnią romantiką, vėl paliepia gamtos 
simfonijai, groti ir nuleidžia prieš mus uždangą.

Tai toks pirmas šio kūrinio veiksmas —- vaizdas. Scenos 
jam parengtos iš tikro puikios. Gamtos simfonija susipina su 

_ jaunų dienų romantika, rodos, turėtume laukti labai darnaus 
ir pačių veikėjų pasirodymo. Tačiau tas darnumas nevisai iš
laikytas. Perpuikios jau dekoracijos, kad jos galėtų tikti kiek 
dirbtinam dialogui, kurs prasideda liepto atsiminimais ir at
skleidžia, abiejų žmonių pirmąjį susipažinimą ir kitus “santykius 
iki jungtuvių. Čia rašytoja galėjo, rodos, kitokia forma parody
ti jų praėjusį gyvenimą, o ne p .-įprastu neįtikinančiu atsimini
mų pasakojimu Juk negalima tikėli, kad tie pasakojamieji da
lykai būtų tik pirmą kartą pasakojami!

~ Pifmasvaizdasyra tiek vieningas"ir. atbaigtas.kadjisyra 
kaip ir atskiras kūrinėlis. Jeigu ir daugiau vaizdų nebūtų, mes 
juo galėtume pasigrožėti. Čia veikia gamtos fonas. Jis mus tie
siog sužavi. Žinoma, žmogus yra čia vyriausias veikėjas, jis mus 
intriguoja, nes ir mes patys juk esame žmonės, bet tikrasis vei
kėjas čia iš tikro yra gamta. Gamta nuleidžia savo uždangas, 
ir mes žmogaus gyvenimo įvykių nebematome. Tiesa, šis vaiz
delis turi pakankamą intrygą, nes mes, pamatę Sutkų gyvenimo 
kai kuriuos lapus, norime ir daugiau jų pamatyti.

Antras vaizdas taip pat prasideda gamtos. aprašy- 
' mu. Tik šis jau kitoks. Čia jau, tartum, filosofiškai traktuoja

mas žmonių gyvenimas laiko kategorijoj, metų laikų ir metų 
eilės įvykių vyksme. Gražiam gamtos fone iškyla Sutkų namai. 
Keli bruožaT iš senųjų ir jaunųjų Sutkų santykių, ir — prieš 
mūsų akis iškyla gyvi visos šeimos rūpesčiai, nes jaunieji Sut
kai laukia mažučio įpėdinio, Čia jau daugiau gauna veikti žmo
gus, o gamta lieka tik fonas, tuo tarpu, kai pirmam vaizde gam
ta veikė, o žmogus buvo beveik pasyvus. Ten žmogus grožėjosi 
gamta, o čia žmogus gamtos, tartum, nė nemato, nes jį suspaus 
dė kiti rūpesčiai, jam nėra laiko ja grožėtis. O gamtos grožis vis 
toks pat. Ji mato žmogaus_rūpesčius ir veikia drauge su juo. 
Net ir vakarinė žara per naktį budi, nes ir Sutkai rūpinasi ir 
budi. Bet gamta neliūdi, griežles balsu per naktelę skambina, 
nes ji žino, kad Sutkų šeimoj nieko! blogo neatsitiks.

<0
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Šis vaizdas jau daug daugiau atskleidžia gyvenimo 
tikrovė s. Intryga gyvėja, atsiskleidžia veikiančių žmonių 
charakteriai, Nors ir jo užbaiga pilnai užbaigta, bet čia 
jau daug labiau jaučiame reikalo, kad būtų dar toliau pasako- 

- jama, nes šeimos gyveninio santykiai mus suintrygavo, bet pil
no gyvenimo vaizdo dar neatskleidė. Taigi v e i k s m oi eks
pansija k y 1 a, o mes laukiame naujų gyvenimo įvykių išky
lančių iš už horizontų. •

T r e č i a s v a i z d a s dar gyvėniniįškesnis. Jau gamtos 
fonas beveik pasitraukia iš vaizdo pradžios. Sutkų gyveni- 
m o h o j i z o n t a i a t s i s k leid ž i a. Giedrus kaimo gyve
nimas ritmingai supa visų šeimą. Mažutis Jonelis linksmai žai
džia. Gyvenimo užsimojimai pamažu realizuojasi. Rodos, laimė 
šypsosi ir šypsosis. Tik štai, kaip perkūnas—iš giedro dangaus, 
trenkia visus žinia, kad ganykloje nudvėsė jų Šėmikė, kuri visus 
juos pieneliu maitino. Kiekvienas į įvykį savaip reaguoja. Ak
cija labai gyva. Gyvenimo veiksena sutiko rimtą kliūtį. Reikia 
ją nugalėti. Tai ir rūpinasi visi, kaip ją nugalėti. Akcija pasie
kia kulminacinio punkto. Kliūtis nugalima — atsiran
da šiek tiek pinigų kitai karvutei nupirkti.

Gamtos fonas ir šiame vaizde ganai gyvas ir gražus. Tik 
—jo vaidmuo čia jau visai kitoks. Anuose vaizduose gamtos veik—----

smas ėjo pirmiau negu žmogaus. O čia jau žmogaus veiksnias 
yra pirmesnis. Pirma įvyksta nelaimė, tik paskui dangus 
ima dengtis tamsiais debesimis. Pirma prasiblaivo Sutkų šeimos 
padangė, tik paskui ir tamsūs audros debesys ima palšėti ir, pa
galiau visai išnyksta už šiaurinio horizonto.

Šis vaizdas yra plačiausias ir turi daugiausia veiks
mo. Didžiausios kliūtys nugalėtos. Veiksmas pasiekė viršūnę. 
Jei toliau jis eis, mes žinome, kad jis turės jau leistis žemyn. 
Galėjo rašytoja ir šiuo vaizdu novelę baigti — jau mes būtume 
buvę patenkinti. Tik, žinoma, kaip muzikas, paprastai, nesusto
ja staiga pasiekęs didžiausio efekto, bet dar nors keliais atbal
sių niuansais paįvairina finalą, taip ir Žemaitė mums davė dar 
vieną pabaigos vaizdą ;

Pabaigos vaizdas atskleidžia dar vieną Sutkų gyve
nimo lapą. Tik vieno senojo Sutkaus jau ten neberandame — 
jau jis kapuose ilsisi. O kiti visi laimingi. Dar ir senoji Sutku
vienė gana gerai pakruta. Jaunieji Sutkai džiaugiasi visit būre
liu vaikučių, Laimė šypsosi, o vaikų darbštumas žada dar gra
žesnę ateitį.

Tai iš tokių atskirti savai m i n g ų dali ų sudėtas visas 
vaizdelis — idilė. Atskiros dalvs gana gerai užbaigtos; sudėtos

* _ %' *1. t K J

į visumą sudaro gražų ensamblį. Per visą kūrinį jaučiama gra
dacija. Pirmiau labiau veikia gamtos fonas, o paskiau — žmo-
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gus. Žmogaus veiksmas pamažu kyla, o paskui vėl leidžiasi že- 
myn.tik jau staigiau. Labai svarbus kūrinio kompozicijos ele
mentas yra gamtos paralelizmas. Vistiek, ar gamta vyrauja vei
kime, at žmogaus veiksmas nustelbia gamtos veikimą, visur 
jaučiamas susiderinimas ir nuotaikos prisitaikymas. Jei žmogus 
ramus ir linksmas, tai ir gamta] rami ir linksma, jei žmogus 
susirūpinęs, tai ir gamta susirūpinusi ir budi drauge su žmogu
mi, jei žmogų ištiko nelaimė, ir gamtoj renkasi tamsus audros 
debesys.; ■

Tokiu atveju f a b u 1 a, žinoma, yra labai pa p ras ta ir 
nekomplikuota. Jos tikslas atskleisti Sutkų gyveninio idiliją. Vie
noj šeimoj juk nedaug veikėjų, o idilijoj “ nedaug komplikuo
tų reikalų. Dėlto Žemaitė ir duoda kelis fotografinius gyvenimo 
vaizdus; išdėstytus laiko eigoje, ir to mums užtenka.

Iš tokios kompozicijos ir iš tokio vaizdavimo būdo, parem
to gyvenimo tikrove ir gamtos paralelizmu, seka ir stiliaus 
ypatybės.

2. — Štili u s.
c

Žemaitė rašyti mokės iš gyvosios žmonių kalbos. Dėlto ir 
jos kalba ne dirbtinė, bet gyva žmonių kalba. Iš to jstilius gauna 
tam tikro gyvumo, l akblriTš k u m o — juk žmonės paprastai 
perijodais ir komplikuotais sakiniais nekalba. Stilių panagrinė
sime bent keliais bruožais. _

Koks stilius vyrauja: pasakojamasis, ar aprašomasis, ar 
dialogas? Reiktų atsakyti, kad visi trys. Gamtos vaizdai yra----
aprašomi. Einą vienas po kito įvykiai atpasakojami, o dialogai 
— arba veikėjus charakterizuoja, arba tęsia pasakojimą.

Žemaitės aprašymas yra f o t o g r a f i š k a s. Ji aprašinė
ja iš eilės visa net iki mažiausių smulkmenų:

„...vyriškis aukštas, suraitytai^ uostais, vienu švarkų, baltais 
autais, naginėtas, vienoj rankoj ryšelis, antrąją susikabinęs 
su moteriškąja; ta —- basa, po apsiaustėlio, perkeliniu ske
petėlių sapsigobusi, vilnonį skepetą ant liūosiosios rankos 
pasisvėrusi.“ (Žem. Rast. I. 123 p.)

Taip Žemaitė parodo mums pirmą kartą Sutkus. Arba vėl koks 
smulkus, bet labai vaizdus audros debesų aprašymas:

„Dangaus pakraštyje kilo kaskart nauji debesys,1 juo
dai margi, daiktais baisiai juodi, daiktais kruvinai rausvi, _ 
daiktais šviesesni, kitur rudai juodi, taip stori ir gilūs, ne
permatomi, tartum iškilusi jūra, vilnijanti juodų debesų 
audra, arba juodai tamsūs žemės kalnai be saulės spindu
lio. be žolės lapelio, be medžio šakelės, be kokio gyvo vaba 
lėlio“. (Ž. Rast. I, 133-4 p.).
Vietomis aprašymas visai statinis. Duodas sustingęs plas-

16



. • . . 15

tikos vaizdas. Tačiau gana daug yra ir tokių vietų, kur aprašy
mas kaitaliojasi su pasakojimu, ir iš to atsiranda dinaminis ele
mentas. Pažvelkim kad ir į* tų pačių audros debesų aprašymo 
galą:

,,Griaustinė, sutrankiusi ir sumaišiusi visą jų paviršę, 
dabar nuogus kalnus stumia pamaži kaskart aukščiau, tar
tum ritina per didžiausius ir kiečiausius akmenis. Kitas 
akmuo pritrėkštas sprogo, net kibirkštys išlėkė, ir vėl rietą 
grumėdami toliau per dangų — maišos, kyla aukštyn ir 
virsta pakalniui, rodos, tučtuojau užgriaus žemę, bet vis 
ant vietos, vis toli, vis saulės prisivengia. Griaustinė gruma, 
bilda spardos, rodos, taip toli, tokį trenksmą daro, net išsi
gandusi žeme virpa...“ (Ž. Rast. I, 134 p.)

- Pasakojimas ir aprašymas vjetomis labai 
susipynę. Kai kur tiesiog sunku atskirti, kur Žemaitė duoda 
plastikos — vienu momentu apimamą vaizdą (vadinasi, apraši
nėja), o kur visa eilė įvykių eina vienas po kito (vadinasi, pasa
koja). Pav., ir šis vasaros nakties aprašymas yra tiek dinamiš- 
k a s ir taip susipynęs su kitėjančiais įvykiais, kad pasakojimas 
ir aprašymas susilieja į vienumą ir sudaro labai lankstų ir ža- 
vintį-savo grožiu—stiliaus žaismą: ~ — --

,,Vakarinė žara temo, temo — niekaip nesutemo.
Dangus žvaigždelėmis jau apsipylė, drėgna žemė rasa apsi
grindė,-© žara vis dar tebėra: siaurėjo* ir tamsėjo iš vakarų, 
bet tęsės, kaip kokčia juosta, dangaus pakraščiu per visą 
šiaurę ir rytmečius. Ten plėtės, kilo, balo ir šviesėjo; čia 
rytų pusėje ta pati pavirto jau į aušrinę žarą, kur mėnesio 
piautuvėlis spyksojo. Saulelė tebemiegojo, giliai įsismerku- 

f si baltojoj žaroje. Vėjelis miegojoj, kaži kur už miškų ty
liai nugulęs. Nekušinamas nė lapelio miškas taip pat mie
gojo. Bemiegė griežėlė nuščiuvo* čerkšti. Į jos vietą pabudo 
pirmasis vivirsėlis: Truputį pačiurškavęs, pamaži, rodos, 
lyg nedrąsiai, pradėjo savo giesmę vinguriuoti. Pajutęs 
naminis gaidvs pašoko, sparnais suplasnojęs, staiga sugie
dojo.“ (Ž. Rašt. I, 129 — 130 ).

Ši pacituotoji vieta pati už save kalba. Man nė nereikia plačiau 
kalbėti apie v a i z d i n g u m ą, palyginimus, metaforas, prozo- 
popėjas, kurios išmargina visą šio vaizdelio stilių. O tokių vie
tų Žemaitės raštuose nemaža. ■ ~ .■te .

Dialogas taip pat gyvas: jis visai iš gyvos žmonių kal
bos paimtas — pilnas gyvenimo išminties, vaizdumo, p a t a r 1 ė- 
m i s bei p r i e ž ad ž i a i s apmestas, ö s ą m o j u m ir i š m i n- 
timi ataustas. Štai kelios pavyzdžių nuotrupos;

,,Zyle pelėda versiuos, o karvele turime, nors skolintais pi-
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nigais, nusipirkti — vienas senas, antras mažas, abudu iš
mirs badu... juoda duona menkas maistas.

— Nesirūpink — juokėsi motyna — niekur numirėliai 
nesimėto nelaidoti

— Žinau aš, jog tingėti - nuodėmė, ir senutė sako 
kad dykai valgoma duonelė verkia. .. . >

— ...pinigų neturi, nei žmogui plaukti, nei šaukti. 
Vagį sekioties pėsčias nespės, o čia arti akėti vėl gyvai rei
kia. Ką gi darysi nedavęs paskutinius!?“

3. — Gyvenimas ir charakteriai.
,/Sutkuose“ paliesta gana daug svarbių g y v e n i.m o prö

ble m ų. Nesigilindami į smulkmenas, mes čia tik kai kuriais 
bruožais tai apžvelgsime.

Pirmiausia vaizduojami vyro ir moters santykiai. Jaunieji 
Sutkai vedė iš meilės, ne dėl kokio nors išrokavimo. Dėlto ir 
tolimesnis jų gyvenimas yra laimingas, nes jis atsiremia' ant tik
rų— meilės pamatų. Turtai patys atsiranda, nors jų ir neiešk- 
tiesa, nedideli turtai, bet vis dėlto gana gražiai gyventi galima, 
o dar ir šeimynėlę nemažą galima užauginti!

k Juozo Sutkaus tėvai taip pat taikiai gyvena tarp savęs. Jie
į ir su jaunaisiais gerai sugyvena. Vieni kitais patenkinti. Visi

dirba, kad visiems būtų gera, egoizmo nematyti. Tiesa, senis
! Sutkus slepasi 15 rublių savo sutaupytų pinigų, kad, kai nu-
; mirs, būtų mišioms, bet kai reikia pirkti karvelę, motinos prašo-
? mas, ir/tuos atiduoda,-kad tik mažajam Joneliui būtų pienelio.
; • O sūnus, kai tik pinigų užsidirba, tai ir tuos vėl tėvui sugrąžina.
j ' Žinoma, kai santykiai yra pagrįsti meile, kai dirba vienas vi-
Į siems, ir visi vienäm, tai tada, aišku, turi atsirasti namuose tai-

karir ramybė.
1 ' V-

■ Bet kodėl tie žmonės tokios geros valios, kodėl jie vienas
i kitą, myli ir kodėl jiems taip gerai sekasi? Gal kas pasakys, kad
; ’ tie žmonės iš prigimties geri. Taip, ir tas gal iš dalies tiesa. Ta-
: čiau svaibk tįsias laimės laidas vra darbas. Darbo reikšme
' _ Žemaitė šioj idilėj ypač pabrėžia. Juozas savo darbštumu tiek
; , prasigyvena, kad ne tik savo visas skolas išsimoka, bet ir kitiems
■ jau bėdoje gali pinigų paskolinti. Darbštus ne tik vienas Juozas.

Darbštūs visi. Ir senelis tėvas visada kruta, ir senutė motina dar 
j visur bėginėja, nors iš senatvės jau ir į kuprą susitraukti reikėjo.
L Magdelė taip pat labai .darbšti. Ji būrelio vaikų motina, o dar
’ ir laukų darbus bėga dirbti. Net vaikučiai, jau ir tie padeda tai

motinai, tai tėvui. Jonelis jau net.naktigonei! išsiprašo. Darbas 
teikia medžiaginės naudos, bet jis ir žmogaus dvasią nuramina.

; Kad visi dirba, tai visi ir patenkinti, nes nėra laiko ieškoti ko-4 tr R. .

i kių nors priekabių.
♦ . ' * * •
1 ’ . ■ ■ ■ ■

' v ’

■i ■ • ■ ' . . . ■
į ■ ■ - • ; • - ‘ . ■
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__ Tai tokia šios idilės ideologija. Visas gyvenimas skaid
rus. Kad ir atslenka juodi audros debesys, tai jie ne ties Sutkų 
galva perkūnais pratrūksta, Neigiamų charakterių nėra. Visi Sut- 
kai idealūs kaimo žmonių tipai. Ž-tė čia siekė parodyti idealaus 
gyvenimo pavyzdį, pamokyti žmones, kaip reikia gyventi. Pa
žiūrėkim, ar tai jai pilnai pavyko.

Apie vaizdavimo priemones! jau kalbėjome. Geros vaizda
vimo priemonės dar visai nekalba apie tinkamą charakterio at
vaizdavimą. „Sutkų“ žmonės geri, idealūs, tačiau nėra jie tiek 
gyvi, kad galėtume turėti pilną jų gyvenimo vaizdą. Jų charak
teris iškyla daugiau iš jų posakių, kurie parodojjų k i 1 n i ą sie
lą. Tačiau ir tie posakiai, ir jų elgsena neturi nieko charak
teringa. Čia matom geros širdies žmones, bet jų gerumas vieno
das. Jie skiriasi savo išviršine išvaizda, savo ūgiu, savo amžiu
mi, bet savo kilnia kalba, savo kilniu elgesiu,'jie visi vienodi, vi
si panašūs. Jų ir posakiai, kalbos ypatybės beveik vienodos. 
Nematome vyro ir mot ers sielos skirtumų. Žemaitė 
norėjo duoti idealų gyvenimo vaizdą, ir dėlto jis ir pasidarė abs
trakcija, nustojo gyvumo, nes gyvenimo tikrovė yra per daug 
brutali, kad »galėtų išaugti joje tikrai idealūs žmonės. Dėlto ir 
Žemaitė, būdama realaus gyvenimo fotografuoto ja, savo akimis 
negalėjo tokio idealaus gyvenimo vaizdo matyti, o ko nematė, 
to nė nepajėgė jos kūrybinės galios atvaizduoti. Skaudžios gy
venimo scenos, kurių Žemaitė yra buvusi liudininkė, davė jai 
daug medžiagos gyviems charakteriams sukurti. Dėlto jos nei
giamieji veikėjai yra daug gyvesni ir gyvenimiškesni, negu .„Sut
kų“ žmonės.

Tačiau, nors „Sutkai“ turi ir trūkumų, nors galime tani 
kūriniui daryti ir tam tikrų priekaištų, jis vis dėlto lieka vienas 
geresniųjų Žemaitės raštų vaizdelis. Savo giedria nuotaika, gam
tos jausmu, stiliaus gyvumu, Jankstumu ir dinamiškumu, jis yra. 
tartum, g i e d r a s, beveik visada niūrios gyvenimo tikrovės1 vai
zduotojos, nusišypsojimas, tartum, gražiausių baltųjų rožių krū
mas, išaugęs prie dūminės sulinkusios trobelės durų.
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J.Tverskcritė

Žmogus—menininkas

. Sykį'skaitydama apie menininko sielą, radau labai gražią 
paralelę tarp lokio žmogaus sielos ir pasaulio. Mes pažįstame 
mūsų gyvenamosios žemės tik viršutinę plutą, o jos vidaus, jos 
masės ūžimo, mes patirti negalime. Tik retkarčiais išsiveržianti 
ugnies masė praneša mums, kad giliai žemėje verda titaniška 
elementų kova.

Kiekvienas atskiras žmogus yra tokia pat gamtos paslap
tis. Jo išviršinis gyvenimas, jo santykiai su kitais žmonėmis yra 
toji paviršiaus pluta, po kuria glūdi individualumo paslaptis. 
Toji paslaptis, toji misterija yra tiek gili, kad mes hVsavo pačių 
sielos negalim .suprasti, ir tik menka jos funkcijų dalelė prieina
ma! mūsų sąmonei. Visa kita yra tik Kūrėjo žinioj, ir šiam pa
sauly mes viso to nebegalint nei suprasti nei suvokti. Ta sielos 
gyvenimo paslaptis ryškiai pasirodo ir tuo atveju, kai kartais 
mums/atrodo; jog mes kurį žmogų jau puikiai pažįstame, o jis 
ima vieną gražią dieną ir pasielgia visai ne taip, visai atvirkš
čiai, negu mūsų įsivaizduotas jo tipas?; turėtų pasielgti. Tada 
mes galim suprasti, kad mes to žmogaus sielos gelmių nepasie
kėme.

Jei jau paprasto, kasdieniško žmogaus sielos gelmių niekas 
negali išmatuoti, tai tuo labiau, kalbant apie menininko sielą, 
negalima tikėtis įžengti į iki šiol neištirtas sielos gelmes. Ir čia 
turime tenkintis tik prieinamu paviršiumi. - i

Norint pasvarstyti menininko sielą, reikia pirmiausia išsi
aiškinti, koks yra menininkas tikra to žodžio prasme. Nors gal 
ir keista, bet nevisi yra menininkai, kurie kuria. Aplinkybių 
dėka patekęmenininkųluoman, jie tapo, lipdo, rašo eiles, grie
žia muzikos instrumentais, rašo muzikos kompozicijas visai taip, 
kaip kiti, siuva rūbus ar kala puspadžius. Jų pasaukimas yra 
jiems tik pragyvenimo šaltinis, kaip ir kiekvienas kitas darbas. 
Todėl reikia skirti tikrą menininką, menininko siela žmogų ir 
menininką amatininką. Tokių nemeniškų menininkų yra labai 
daug. Vienas ryškesnių pavyzdžių gali būti garsaus muziko 
Mocarto tėvas, toks nemeniškas menininkas, nors buvo dvaro 
muzikas.

Iš kitos pusės yra labai daug žmonių, kurie savo gyveni
me niekad jokioj meno šakoj nesilavino, gal niekad neturėjo
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produktingai kūrybai patraukimo, bet kurie savo psichine struk
tūra, savo tipu yra tikri menininkai. [Tokių žmonių galime 
rasti visur: tarp kaimiečių, tarp prastų, nemokytų darbininkų 
ir tarp inteligentų. Pirmųjų tarpe net daugiau pasitaiko tokių 
sielų, negu pastarųjų. Kai kaimo piemenukas didžiausiu užsi
degimu, žibančiom akutėm paišo anglių ant tvorų savo piešinė
lius ar, nutvėręs kur popieros gabalėlį ir paišelį, jaučias lai
mingiausias pasauly, galįs duoti fantazijai laisvę, jis aiškiau pa
rodo savo sielos meniškas galias už tą miesto turtuolio sūnų, 
kuris, tik mamytės norą tenkindamas, lanko meno mokyklą. 
Pastarasis, h baigęs meno akademijas, vis dėlto! liks visą savo 
gyvenimą nemenišku menininku, tuo tarpu tas kaimo ber
niūkštis, dėl nepalankių sąlygų tapęs tik lauko darbininkas, 
visą savo gyvenimą bus tikras menininkas. Jo psichinė struk
tūra išskirs jį iš paprastų kaimiečių tarpo.

Menininką reikėtų priešpastatyti praktiškajam žmogui ir 
mokslininkui. Ne dėl to, kad tie tipai griežtai tarp savęs skir
tųsi; savaime suprantama, kad grynų tokių tipų retai tepasitai
ko ar gal visai nepasitaiko. Dažnai būna įvairių mišinių, įvai
rių įvairiausių perėjimų, o menininko pradų galime rasti beveik 
kiekvieno žmogaus sieloj. Kaip reiškiasi tie tipai1 gyvenime, 
kaip jie santykiuoja su pasauliu, čia tik trumpai pažymėsim. 
Išvadas galima padaryti, stebint įvairių tipų žmones, su jais 
sueinant, santykiaujant.
—- Praktiško žmogaus pasaulis yra medžiaga ne savo esme, 
bet savo apraiškomis, kurios tarnauja praktiškiems jo tikslams. 
Tokio žmogaus uždavinys —- visa padaryti naudinga sau ir ki
tiems. Praktiškas žmogus giliausia savo esme yra! tikslo 
žmogus.

Mokslininko žmogaus pasaulį pirmoj eilėj irgi sudaro tik
rovės apraiškos, nes protas tiesioginiu būdu prasiveržti ligi daik
tų esmės neįstengia. Bet mokslas vis dėlto nesustoja tik ties 

. apraiškomis. Jis siekia giliau ir stengiasi ištirti giliausias šitų 
apraiškų priežastis arba pagrindus. Mokslininkas todėl yra p a- 
g r i n d ų žmogus.

Menininkui nerūpi nei daiktų tikslas, nei pagrindai. Jo 
siela veržiasi į kosminių daiktų spinduliavimą. Formos, spal
vos, tonai plaukia į jį, ir jis neklausinėja, kas priežastis, kas 
pasėka, kokiais dėsniais visa t a išvyksta. Jo santykiavimas su 

- pasauliu yra draugiškas pašnekesys pasaulio su siela, o ne sau
sa šneka mokytojo su mokiniu, kaip kad mokslo pasauly. Me- 
ninkas visas gamtos dovanas pasiima akimis ir klausa. Jis yra 
intuicijos žmogus. Menininkui dailininkui pasaulis yra konkre- 

— lūs, jis jį mato, su juo Šnekasi, artimai bičiuliauja ir gauna 
tokių • dovanų, kuiies gali jį nuvesti į aukštumas arba nustumti 
į klaikiausią paklydimų ir sapnų bedugnę.
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Kadangi menininkui pasaulis yra konkretus, tai jam ma
žai prieinami abstraktūs mokslai. Iš čia suprantama, kodėl me- 
ninkai dažnai taip nemėgsta matematikos ir visa, kas surišta su 
abstraktinėm formulėm. Dažnai menininkai negali įsiminti isto
rijos ar kokių kitų datų, neatsimena autorių vardų, nors skai
tytus veikalus gerai atsimena. Visa tai galima išaiškint meni
ninko ypatingu santykiavimu su pasauliu. Jam visai nerūpi 
kas, bet jam svarbu kaip. Jam nerūpi reiškinių priežastys, jam 
svarbu patys reiškiniai, kokį jam jspūdį palieka, kaip jis pra
turtina jais savo sielą.

Labai klystume, jei meniškų žmonių ieškotume tik tarpe 
tų, kurie lanko visas jiems prieinamas meno parodas, visus te
atrus, koncertus ir literatūros vakarus. Jie, žinoma, praplės sa
vo akiratį, jie pažins meną; mokės atskirti geresnius kūrinius 
nuo blogesnių, bet sieloje jie gali būti daug daug didesni varg
šai už tą vargšą, kuris savyje nešioja savo pasaulį. Jam ne
reikia išorinių į jaudinimų, nes jo paties sieloj skamba melio- 
dijos ir žaidžia spalvos. Tokius žmones, tikruosius meninin
kus, galime palyginti su degančiomis žvaigždėmis./ Jos, tos 
žvaigždės, turi nuosavą šviesą ir šilimą, ir joms nereikia svetur 
tos šviesos ir šilimos ieškotis, kaip planetoms koncertų ir pa
rodų salėse.

Vienas iš esminių menininko pažymių yra jo nepapras
tai gyva ir laki fantazija. Visus įspūdžius ir protinius pajuti
mus jis ne tik lengvai palaiko, bot gali juos kiekvieną momentą 

- atgaminti ir savaip suformuoti naujuose, tikrovėj neegzistuojan
čiuose vaizduose.

Menininkui pasaulis yra knyga, kuri jį vis iš naujo į save 
traukia, kurią jis su vis didėjančiu įdomumu skaito. Ne kny
ga, pilna moksliškų išvedžiojimų, bet knyga, pilna gyvybės, o 
ne abstrakcijos. Iš tos knygos gautus įspūdžius jis savo sieloj 
pertvarko ir savaip suformuoja.

Šio pasaulio daiktai, menininkui yra broliai ir sesės, kaip 
Dievo muzikantui iš Asyžiaus. Vienas vienintelis tikras ar įsi
vaizduotas akordas, vienas spalvų sumirgėjimas jautrioj meni
ninko sieloj pabudina ištisus pasaulius ir atpalaiduoja jame to
kią jausmų audrą, kad jo siela ima veržtis iš šio riboto pasau
lio į neišmatuojamus tolius.

Jam nesvarbu vardai visos gyvulių, augalų ir žvaigždžių 
daugybės. Jo mintis ir dėmesį patraukia tik! jų spalvos, jų for
mos, jų dinamiškasis veikimas. Menininką vilioja giedančio 
paukštelio meliodija ir jo išvaizda, bet jam visai nesvarbu, kaip 
tas paukštelis vadinasi. Jam nuobodūs būtų botaniko aiškini
mai apie augalų šeimas, nesvarbu žinoti kiekvienos gėlelės var
das. Menininkas nedžiovins gėlių nes išdžiūvusios jos jam nie-
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ko nebepasakys. Jani reikia tik gyvybės, tik gyvos, laisvos gam
tos pasikalbėjimo. "

Kas čia buvo pasakyta apie gamtos reiškinių veikimą į 
menininką, tą pat galima pritaikyti ir žmogaus sukurtiems da
lykams. ^Menininkui jie yra tik liek vertingi, kiek jie sukelia 
jo sieloj naujų vertenybių pajutimą, kiek jie pagimdo jame 
naujų idėjų. Menininkui nerūpi kritikos žodis. Jis tik žiūri ir 
pajunta. Gali pasenęs, meno kritikų iškoneveiktas, atgyvenęs 
savo amžių kūrinys pažadinti menininko sieloj kibirkštį, kuri 
paskui gali sukurti didžiausią liepsną,

Ką pergyvena menininkas, santykiaudamas su pasauliu, 
su daiktais? Nevisų menininkų tie .šubjektyviniai pergyvenimai 
yra vienoki, nevisų tie patys. Tie pergyvenimai menininkui gali 
atnešt didžiausią laimę ar nuteikti giliai mėlancholijar. Dąž^. 
niausiai tie pergyvenimai yra; didele sudvasinta ląimė, tokią lai
mė, kad panašią galima rasti gal tik mistikos' paslaptyse; -<Tje-? 
jutimai, kuriuos turi kuriąs menininkas, nesiduoda žodžiais pa- ■ 
vaizduojami. Tai yra savotiška estetinio pagavimo būklė, pa
syvus atsidavimas neišaiškinamoms galioms, Žmogus, kurio : 
sielai visi tie dalykai svetimi, niekad negalės suprasti nei įsi
vaizdinti, ką pergyvena menininkas, pagautas įkvėpimo. Ką me- ; 
no mėgėjas pergyvena, . gėrėdamasis meno kūriniu, yra tik šešė- ’ 
lis to, ką pergyveno jįkurdamas menininkas. Tas kūrybos 
džiaugsmas, toji laimė yra tikra, reali laimę, visvien, ar ją pa
žadinęs akstinas buvo iš tikrojo, gyvenamojo ar tik iš išsapnuo- y 
to iliuzijų pasaulio. Menininkas kūrybos ekstazėj tūri tikrą ir 
kitokį daiktų pažinimą, tokį, kokio mes šiam pasauly turėti ne
galim, o tas ■''pažinimas ir .yra gal svarbiausioji jo laįmėš prie
žastis.- ;• \ .. •• ,.t '/ •

Kas čia pasakyta apie kuriantį menininką, tinka ir meni“ 
ninkui platesne prasme, kurio fantazijos kūriniai nepasireiškia 
regimu būdų, nes palinkimas į produkciją dar nėral esminis 
menininko brudžas. Toks menininkas gali nieko regimo nesu
kurti, nieko, kas būtų prieinama kitiems žmonėms, bet; jis gali 
pajusti tokią pat įkvėpime laimę, kurdamas savo sieloj nemen- , 
kesnes vertenybes. 1 . :

Dažnai žmonės tokius sieloj menininkus laiko visai ^nenau
dingais ir niekam nereikalingais žmonėmis. Toks menininkas, 
kuris savo vidaus vertenybes nemoka parodyti kitiems, meninin
kas, kuris nieko nesukuria, o gyvena, kaip atsiskyrėlis, tik sau 
ir savo tobulumui, yra niekam vertas. Jis savo vertęvisiškai 
uždarė savo individei ir neturi nieko bendro su pasauliu. Ka
dangi jis nieko neduoda, tai jo niekas nė; nepastebi ir leidžia 
vienišui keliauti savo keliu. .

‘ <1 ’ * ♦
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Iš tikro su tais žmonėmis yra visai kitaip. Kiekvienas 
žmogus, gyvenąs pasauly, labai dauginu įtakos jį supančiai ap
linkumai. Dažnai nė jis pats to nejaučia. Taip yra su kiekvienu 
žmogumi. O žmogus — menininkas, atrodąs kitų akyse tik nuliu, 
yra su aplinkuma susirišęs tūkstančiais siūlų ir turi neapčiuo
piamos, nepajaučiamos, bet galingos įtakos aplinkumai. Ir daž
nai į tokį Kūrėjas gal daug maloniau žiūri, negu į šimtais dar
bų susirišusį su visuomene visuomenininką. Taigi toks nepro
dukuojąs menininkas nėra nulis, nors jis nedirbs nei prekybos, 
nei ekonomijos, nei politikos srityse, nes ,,kalnų gėlė neprigyja 
slėniuose". Nepaisant visa to, toks žmogus yra labai surištas 
su praktiškuoju gyvenimu ir savotiškai žmonijai patarnauja.

Žmogus — menininkas nemėgsta viso to, ką mes papras
tai vadiname /.kasdieniškumu 4/ „kasdieniškomis dulkėmis“. Jis 
visuomet sieloj nešioja kūrybiškąjį nerimą ir todėl naujos idėjos 
visokiariopos laisvės idėjos randa jo sieloj pritarimą. Tokie 
žmonės yra dažnai idealistai, kovotojai prieš visokį režimą, re
voliucionieriai, maištininkai.

Kadangi toki žmonės yra taip nepalankūs praktiškajam 
gyvenimu], tai dažnai jie linksta į mokslą. Nemažas, skaičius 
tokių menininkų daug yra mokslui davę ir dar daug jam duos. 
Jie mokslą pagyvina, jie įneša sielos, gyvybės rasos į mokslo 
sausrą. Paimkim tik moderniškąją atomų teoriją, kuri sako, 
Įkadj atomai yra gyvi, vadinas, ta teorija įeinant,1 negyvosios 
gamtos nėra, visa yra gyva, kaip gyvas yra pats Kūrėjas. Ar 
nepatrauks toji teorija tokį gamtininką į save, parodydama jo 
svajonėms, jo galvojimui naujus kelius? Iš tų intuicijos žmo
nių mes galim tikėtis tos teorijos patvirtinimo, nes taip vilio
janti hipotezė, kad Kūrėjas, būdamas visokios gyvybės Pradžia, 
negalėjo kurti negyvų daiktų, patrauks menišką sielą į save ir 
privers gilintis į tas hipotezes ir teorijas. Ir tie, kurie skeptiš
kai šypsosi, išgirdę apie „"kosminius jausmus“, galės iš tokio me
niško mokslininko sužinoti, ar nėra tik čia tiesos. 

J

Turtingas ir judrus menininko vidaus pasaulis nereikalau
ja tiek daug išorinių įjaudinimų, kokių reikaulauja paprastas 
kasdienis žmogus. Paprastas žmogus, be didesnių kibirkštėlių 
sieloj, greit nuobodžiauja, Pabaigęs darbą, jis nebeturi kur 
dingti. Todėl jis ieško pramogų draugijose, sėdi ištisas valan
das visokiuose klubuose, greit pasiduoda azartiniams lošimams. 
Vienišas pasivaikščiojimas jam ne poilsio teikia, bet yra dar 
viena nuobodulio rūšis. Laimingesnė tokių žmonių rūšis yra 
ta, kuri turi pamėgimą skaityti. Tada jie .atliekamą laiką skai
tlio ir tuo įsigyja daugiau inteligencijos ir- erudicijos.

Meniškos sielos žmogui nenuobodu. Jis turi draugus sa
vo viduje. Todėl jis dažnai mėgsta vienas vaikščioti. : Dažnai
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jam nuobodu kaip tik tas, ką kiti naudoja nuoboduliui paša
linti, kas kitiems įdomu.

Paprastai menininkas yra afektų žmogus. Jis dažnai ne- 
sivaldo nei žodžiuose, nei darbuose ir todėl daug nesmagumų 
padaro jį supantiems žmonėms. Tik kartus patyrimas gali jį 
pamokyti, kad jis jokiu būdu negali duoti laisvės savo afektams.

Dar didesnis yra kitas pavojus. Gyvas fantazijos pasau
lis, švelni siela, anksti pabudęs laimės troškimas, surištas su 
neišaiškinamu nerimu, pagundo daug greičiau ir lengviau meni
ninką skinti vaisius nuo uždrausto medžio ir ieškoti savo ilge
siui nuraminimo ten, kur net prigimtosios dorovės įstatymai drau
džia. Nepateisinami visuomenės įsitikinimai, kurie paprastai at
leidžia menininkams jų nusižengimus, padeda sutraukyti pasku
tinius ryšius, kurie sulaiko menininką nuo palaidumo.

Tokia nėkuo nepagrįsta nuomonė, kad visai natūralu, jei 
menininkai palaidi žmonės, kyla gal iš visiško nesupratimo me
nininko sielos, ir dažnai visuomenė kalta dėl menininko galu
tinio dorovės smukimo. Turi būti kaip tik priešingai. Vi
suomenė turėtų žiūrėti į menininką, kaip į dieviškos kibirkšties 
nešiotoją ir saugotoją, ir turi padėti jam kilti aukštyn, o ne 
stumti dar į didesnę bedugnę. Turi vėl ateiti laikai, kai poe
tai, kai menininkai turės būti šventi. O tokiems menininkams 
išsiauklėti turi padėti toji pat visuomenė. Įgimtasis ir labiau
siai išaugęs laimės troškimas, laimės, kurios materialinis pasau
lis duoti neįstengia, kokią valandomis tik įkvėpimas teikia, gali 
menininką arba atvesti į Dievą, arba, piktoms aplinkybėms 
supynus takus, nustumti gilyn, gilyn į uždraustųjų vaisių sritį. 
Kur tik nebėra religinių motyvų, ten menininkas nuslenka be
dugnėn. Taigi didelis yra menininkui pavojus nuslysti tuo ta
ko, vedančio į Dievą. Daugeliui iš jų tinka Išminties knygos 
žodžiai:

„Neišmanėliai visi tie žmonės, kurie gyveno Dievo nepa
žinime, kurie nemokėjo įžiūrėti matomose gėrybėse To, Kuris 
yra pati Buitis. Kurie, santykiuodami su kūriniais, neatėjo pas 
Kūrėją. Ugnį ir vėją, audrą, žvaigždynus, didingus vandenis ir 
dangaus šviesas jie laikė dievais, užburti visų tų daiktų grožio. 
Laikė juos dievais, o nepagalvojo, kaip daug kilnesnis ir didin
gesnis tur būti tų daiktų Leidėjas. Nes juos sukūrė visokio 
grožio Pradžia ir Galas. Ir jeigu jie stebėjosi tų padarinių jėga 
ir galybe, tai turėjo suvokti, kaip daug galingesnis yra jų Kū
rėjas. Nes iš kūrinio didingumo ir grožio galima suvokti-ir apie 
Kūrėją“. . 1

Taip, daug painių šunkelių klaidina ir neleidžia kartais 
rasti tikrojo kelio.- Dažnai menininkas.' duodasi prigaunamas 
šio pasaulio grožio ir, nors siela verkia, susipainioja jis gyveni-
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riio vingiuose, miražus palaiko tikrenybe, blaškosi visą gyveni
mą, bet, nepakėlęs akių aukščiau, nepamato amžinos šviesos spin
dulių. Bet iš kitos pusės, jei menininkas supras šio pasaulio 
daiktų apgaulę, jei jis pradės ieškoti tiesos, jo jautri siela grei
čiau ras kelią į Dievą, negu kitų. Ir tokio menininko kūryba 
jau bus persisunkusi amžinųjų idėjų šviesa. Iš jos trikš spin
duliai, atskridę iš kitų sričių ir įspaus šviesią jo) kūriniams ant
spaudą. Religingo menininko santykiavimas su pasauliu įgyja 
savotiškos prasmės. Visi šio pasaulio daiktai amžinybės švie
soj įgyja lyg ir šventumo. Visas pasaulis religinių idėjų skaid
rume atrodo daug žavingesnis. Jautri menininko siela lengvai 
pajaučia Dievybę, Sykį jauna menininkė pasipasakojo: „Kai 
stoviu pajūry, ir bangiu ūžimui pritaria vėjas ir visa susilieja į 
vieną galingą meliodiją, kai saulė ima žaisti žalsvam vadeny 
arba kai naktis sužiba, sumirga žvaigždėmis ir, rodos, girdžiu/ 
tylų pasaulio kvėpavimą, tada prašneka siela manoji. Tada p 
skrajoja begaliniuose plotuose, ir visa išnyksta apie mane. Ne
bėra nei erdvės, nei laiko, nei pradžios, nei pabaigos. Aš tik 
jaučiu ir girdžiu galingąjį žavųjį Dievą, Kuris visa valdo, Ku
ris visa gaivina. Visa išnyksta apie mane, visa susilieja — 
Dievuje“.

Menininkai, suradę Dievą, dažnai pasižymi ypatingu gy
venimo šventumu. Toks buvo vokiečių Steinle, Führich, toks 
italų garsusis Fra Angelico. Teisingas yra posakis, kad, viso 
sveikojo, tikrojo meno galima pažymėti du poliu: žemiškąjį ir 
dangiškąjį. Į žemės polių jis savo šaknis įleidžia, o į dangaus 
tėviškę stiebiasi ir žiedus krauna. Tokioj dvasioj ir ją atitin
kančio j formoj-augdamas menas pasiliks visuomet gyvas ir vi
suomet veiklus“.

Menininkas, artimai bendraudamas su Dievu, patiria daug 
daugiau laimės, negu kuris kitas žmogus Jis savo intuicija 
daug greičiau pajuntu tai, prie ko kiti prieina tik ilgu svarsty - 
mu arba ypatingu Dievo malonės veikimu. Menininko siela 
jei taip galima pasakyti, lyg ir išplaukia į paviršių, ir todėl jis 
dažnai vaizdi idėją, tuo tarpu, kai kiti žmoi^s idėją gali tik 
suvokti, eidami diskursyviniu keliu.

Kai kas tvirtina, kad ir mistikai yra buvę, jei ne visi, tai 
bent didelė jų dauguma, giliai meniškos sielos žmonės. Čia gali 
būti tiesa, nes juk ir Dievo malonė gali rasti palankesnę dirvą 
savo veikimui. Kur sueina malonė ir intuicijon linkusi prigim
tis, ten lengvai gali būti pažadintas veržimasis į Dievą, ten in
tuicija, nukreipta į Dievą, išsivysto ligi aukščiausio laipsnio 
(prigimtasis elementas) ir gauna regėjimo Movaną (antprigim 
tas elementas). 
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Karlais ir tikintis ir mylįs-Dievą menininkas gali palinkti 
į „bendrą krikščioniškąją“ religiją. Prigimtas nemėgimas jokių 
organizacijų, jokių draugijų, kurios paprastai ir iš viršaus žmo
gų suvaržo savo įstatais, neatsargesnį gali pastūmėt atsipalai- 
duoti ir imo dogmatiškojo Bažnyčios elemento. Vaistas nuo to 
gali būti tik įsigilinimas ir rimtas studijavimas katalikų Bažny
čios mokslo, kuris išblaškys visas meniškos sielos abejones ir 
grąžins ją vėl į Bažnyčias globą. Iš kitos pusės menininkas, 
pradėjęs studijuoti dogmatiškąją katalikybės pusę, intuityvinė- 
mis savo dvasios galiomis greičiau ir giliau gali pažinti tiesą, 
negu mokslininkas ar praktikos žmogus, nes jis nereikalauja 
tiek daug ir tokių vispusiškųfilosofiškų argumentų klausimo 
esmei pažinti. Jis dažnai aplenkia visas įrodinėjimų gudrybes 
ir tiesiog įžvelgia, lyg-ir pamato, tiesą, pajusdamas tuo pačiu ir 
josios grožį. Tuo galima kiek paaiškinti greitesnis menininko 
atsivertimas į krikščionybę ir uolesnis dalyvavimas religiniam 
gyvenime. .

Baigiant norėtume pabrėžti mintį, kurią pačioj pradžioj pa
žymėjome, būtent, apie tas paslaptingąsias žmogaus sielos ga
lias, kurios tūno kaž kur gelmėse ir tik kartais išsiveržia pa
viršiun, kaip liepsna iš ugniak ainio kraterio. Tų sielos galių 
įsiūbuotas, žmogus nešioja savy pasaulius.. Žmogaus veikli sie
la davė pagrindo vadinti žmogų „mikrokosmus“. Toji siela su 
savo neišaiškinamomis galiomis verčia žmogų spėti amžinybės 
mįslę. Ir tą mįslę mes visi spėjame, tik spėjimo būdai yra la
bai. įvairūs. Vieni savo spėjimo būdu artėja pfieTresos, kiti 
dar labiau nuo jos tolsta, o treti malasi miglotoj pusiaukelėj. 
Menininkas, savo psichinės struktūros dėka, yra gal arčiausiai 
tiesos ir trumpiausiu keliu į ją ateina. Tos paslaptingosios sie
los galios jame dažniau ir ryškiau pasireiškia, pranešdamos vi
siems, kad čia, Šiam ribotam pasauly, tvanku sielai, kad ji ne
rimsta žmogaus kūne ir blaškosi, kaip paukštelis narve ir tik 
anapus ribos ji laisvai ir plačiai išties savo sparnus.
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Socialinė Katalikių moterų mokykla
Socialinės^ tarnybos reikšmę gražiai atvaizduoja Mgr. Van 

Cauwenbergh, baigiantis H-jam tarptautinės katalikų- socialinės 
tarnybos sąjungos kongresui. Briusely, šiais žodžiais:

„Socialinė tarnyba yra labai artima krikščionybės idėjai. 
Kristus ją paskelbė, pareiškdamas, kad Žmogaus Sūnus atėjo ne 
tam, kad jam tarnautų, bet tarnauti kitiems. Bažnyčia vykdo 
šią programą, ir jos Galva, šv. Tėvas, viešai save pavadino 
Dievo tarnų tarnu. Artimo meilės tarnyba pasireiškė įvairiomis 
formomis Buvo laikas — ir tai ne per seniausiai — kai sa
vęs, savo laiko ir savo lėšų aukojimas sudarė artimo meilės tar
nybos pagrindą.

Šiuo atžvilgiu mūsų laikais yra per maža daroma. Visuomet 
pasiliks tiesa, kad antprigimtas gailestingumas yra tikrosios 
labdarybės dvasia. _ Tačiau to galestingumo vykdymas šiandien 
pergyvena ypatingą persitvarkymą, nes darbo dirva dabar tapo 
labai sudėtinga.44 ?

Ir iš tikrųjų, paskutiniojo šimtmečio greitä technikos ir 
pramonės pažanga, didelių miestų išaugimas, klaidingos socia
linės ir ekonominės idėjos, pirmo i eilėj ekonominis liberalizmas 
ir socializmas, atsipalaidavimas nuo įpročių, tradicijų sudarė 
savotišką perversmą modernoje visuomenėje, gyvenimo sąlygose 
ir darbo pasauly. Kad būtų galima pašalinti individualinį ir 
visuomeninį vargą, visų pirma teikia pažinti socialinę būklę, rei
kia turėti rimtų dėsnių, pagal kuriuos būtų apsprendžiami pa
skiri atsitikimai, reikia mokėti surasti vargo priežastis, kad bū
tų galima jas išrauti iš pačių šaknų, reikia pažinti veikimo prie
mones, socialinę įstatymdavystę, privačias ir viešąsias įstaigas, 
didžiąsias socialinės globos ir žmonių švietimo organizacijas.

Išauklėti asmenis socialinės tarnybos, kaip profesijos, dar
bui ir yra pašauktos socialinės mokyklos. Čia kyla ypatingas 
reikalas steigti k a t a 1 i k ų socialines mokyklas, kurios paruoš
tų katalikų socialinei-labdaringai akcijai rimtų pajėgų. Visos 
katalikų socialinės akcijos ir labdarybės įstaigos turi prisitaikyti 
esamiems gyvenimo reikalavimams, pagelbėti nelaimingiems, 
suardytoms šeimoms ir sėkmingai kovoti su socialiniu vargu. 
Socialinės tarnybos pažangesni metodai ir technika turi būti pri
laikyti ir panaudojami katalikų socialinėse-labdaringose įstaigose.

i
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Katalikai, turėdami žmonių vargui lengvinti neišsemiamų 
Kristaus gailestingumo šaltinių ir visą gailestingųjų darbų pra
eitį, turi Šiandien imtis visų priemonių, kad socialines-labdarin- 
gas savo įstaigas pastatytų deramoj aukštumoj.

Kad visa tai būtų galima pasiekti, reikia turėti kompeten
tingų ir specialiai pasiruošusių žmonių, pęrsiėmusių Kataliku 
Bažnyčios socialine ir apaštališka dvasia. Tik katalikų sociali
nės mokyklos gali paruošti tokius socialinius apaštalus jų sun
kioms ir sudėtingoms pareigoms.

Katalikų socialinės mokyklos buvo įkurtos pradžioj šio 
šimtmečio, kad socialinis darbas būtų galimas pritaikinti gy
venimo reikalavimams. Be techniško3r_ praktiško lavinimo, jos 
duoda katalikišką doktrinalinį susipratimą ir rimtą moralinį bei 
religinį auklėjimą.

Čia tenka pastebėti. kad socialinės mokyklos tik vyrams 
arba mišrios pasitaiko labai retai. Socialinės tarnybos darbai 
daugiau patraukia moters širdį. Didelė auklėjančių ir globojan
čių uždavinių dalis, kuriuos pirmiau atlikdavo moteris šeimoje, 
yra perėję į valstybės, savivaldybių ir organizacijų veikimą. 
Visur, kur tik turi būti pašalinti socialiniai blogumai, turima 
reikalo su apsaugos, globos ir . auklėjime priemonėmis: Ir todėl 
čia motelis randa jai įprastą darbo dirvą.

Galop tenka konstatuoti, kad daugumas socialinės globom 
reikalaujančių žmonių yra moterys ir vaikai, kurių reikalus mo
teris lengviau gali suprasti ir patenkinti. Dėl visų šių motyvų 
moterys padarė pirmuosius bandymus socialinio profesinio pa
ruošimo srity, s

Socialinė moterų mokykla yra naudinga ne tik besiruošian
čioms dirbti socialinėj profesijoj, bet ir visoms jaunoms mergai
tėms, nes šis socialinis auklėjimas paruoš jas tinkamai būsimam 
žmonos ir motinos uždaviniui ir sustiprins jos įtaką socialinėj 
aplinkumoj.

(Socialinį pasiruošimą turi turėti kiekviena katalikė mote
ris, kuri supranta savo pareigas ir atsakingumą modernoje vi
suomenėje ir organizaciniame darbe. Tokį pasiruošimą ji gali 
gauti socialinėj moterų mokykloj, jos ruošiamuose kursuose, 
paskaitose, literatūroj.

Bendrai, socialinė moterų katalikių mokykla yra moterų 
kultūros ugdymo židinys. .Tos uždaviniai: a) paruošti moteris 
socialinės ir socialiniai-pedagoginės profesijos darbui;

b) padėti moterims tirti socialinius, socialiniai - pedagogu 
nius ir namų ūkio klausimus;

c) paruošti jauną moterų, kartą katalikių moterų judėjimui;
d) sąmoninti pasirenkiančias šeimos profesiją moteris jų 

kultūriniame darbe.
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Mokslas tęsiasi maždaug dvejus metus, per kuriuos atlie
kamas teoretinis ir praktinis paruošimas. ___

Teoretinis lavinimas atliekamas per dvejetą metų dviejuose 
kursuose. Teoi etinio paruošimo tikusias:

a) duoti reikalingas žinias ir įvadą į socialinio darbo pro
blemas; ! 1

b) supažindinti su socialinio darbo dvasia ir išauklėti su
brendusią socialinę asmenybę.

Pagrindiniai teoretiniai dalykai, dėstomi toj mokykloj, šie:
1. Religija ir etika,
2. Gerbūvio kėlimas.
3. Politinė ekonomija ir socialinė politika,
4. Psichologija ir pedagogika,
5. Sveikatos mokslas ir sveikatos globa,
6. Teisės ir administracijos pagrindai.
Papildomi dalykai:
a) kūno kultūra, namų ruoša, moterų klausimai ir 1.1,
Prie mokyklos rengiami Įvairūs kursai, paskaitos ir 1.1., 

pv., kursai jaunoms motinoms.
Praktinis lavinimas turi tikslą:
a) supažindinti su įvairiomis socialinio darbo sritimis, kas 

padeda auklėtinėms pasirinkti vieną kurią socialinio darbo sritį;
b) paruošti auklėtines jų pasirinktosios specialybės prak

tiniam darbui ir darbo technikai; .
c) paruošti auklėtines darbo disciplinai.
Praktiniai auklėtinių darbai turi būti atliekami mažiausia 

per tris mėnesius, baigus 1-ą kursą privačiose socialinės globos 
įstaigose, globos draugijose arba atitinkamose valdžios ar savi
valdybių įstaigose. Praktinis paruošimas papildomas 2-ro kur
so seminaruose. -1-. '

I-as kursas duoda bendrą socialinį paruošimą. Il-me kur
se mokinės pasirenka pagrindini dalyką ir gilinasi iį savo spe
cialybę.

Pasirenkamos specialybės yra šios: a) Sveikatos globa; ji 
apima socialinį sveikatos mokslą ir socialinę sveikatos globą.

b) Jaunimo gerbūvio kėlimas, čia įeina jaunimo, mažų 
vaikii ir mokinių globa.

c) Bendras ir ekonominis gerbūvio kėlimas; jis apima so
cialinę politiką, ekonominę globą, darbo ir profesijos klausimus

Priėmimui į socialinę moterų mokyklą\ reikalinga: a. 20- 
ties meti| amžiaus baigimas.

b) Aukštesnės mokyklos bnįgimas.
c) Specialinės mokyklos baigimas: gailestingųjų seserų, vai-~ 

kų darželių vedėjų, namų ruošos kursų, mokyt, seminarijų ir t.t.
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Tačiau šios sąlygos priimant neturi lemiančios reikšmės 
Daugiau atsižvelgiama į asmenybės socialinį subrendimą, negu 
į atestatus. Maži egzaminai arba mėnesio kito lankymas mokyk
los parodo ką kandidatė gali.

Lygiai nėra vienodumo ir programų atžvilgiu, i Pagal kra
što ir vietos reikalavimus socialinės mokyklos įneša į progra
mą* ir naujų dalykų. Kraštuose; kur yra didesnis! socialinių 
mokyklų skaičius vienos jų daugiau kreipia dėmesio f miesto 
reikalus, savo programose plačiau nagrinėdamos darbininkų 
klausimą, kitos vėl daugiau atsižvelgia į kaimo reikalus^daugiau 
paruošdamos auklėtines kaimo namų ūkio ir šeimyninio auklė
jimo klausimui. Nevienodai tvarkomas ir mokslo laikas. Dau
gumoj socialinių mokyklų mokslas tęsiasi 2-jus metus. Tačiau 
pastaruoju laiku rasime keletą mokyklų (Belgijoj, Vokietijoj ir 
kt.), kur mokyklos kursas praeinamas per 3-jus metus. Vienur 
tretieji metai panaudojami grynai praktiniam paruošimui, kitur 
Socialinių žinių pagilinimui ir socialinėms studijoms.

Nežiūrint visų šių skirtumų, visos mokyklos turi tą bendrą 
bruožą, kad teorija su praktika ankštai rišasi ir siekia ne me
chaniško kultūrinio darbo, bet darbo, kuris paeina iš sielos ir 
širdies. Auklėtinių paruošimas socialinės tarnybos darbams tu
rėjo eiti nauja kryptimi, todėl ir universitetai šitų mokyklų at
stoti negali. Socialinės moterų mokyklos reikalingos savų, jų 
tikslus siekiančių dvasinių pagrindų,-mes socialinis darbas reika
lauja savarankiškų.sociališka i subrendusių asmenybių. Be to 
Katalikių Socialinė Moterų- Mokykla pasižymi dar ypatingomis 
savybėmis: ir dėstomi joje dalykai turi būti jau jungiami Kata
likų pasaulėžiūra. Todėl mokykla neturi tenkintis^paprastų 
žinių tiekimu, bet išauklėti mokines katalikiškai žiūrėti spręsti 
į socialinius vargus ir į socialines sroves. Socialini’sį Ndatbas, 
turįs visą laiką reikalo ne su negyva materija, bet su jaučiančiais 
žmonėmis, neprivalo tapti biurokratišku veiksmu.

Katalikių moterų socialinės mokyklos reikalas) Lietuvoje 
yra taip pat labai pribrendęs. Katalikiškų draugijų socialiniai- 
labdaringos įstaigos auga kasmet, tačiau neturint paruošto per
sonalo jos negali pasiekti tinkamos aukštumos. Pačiose! organi 
zacijose darbas eitų daug kitaip, jei būtų daugiau šiam darbui 
paruoštų-dmoteriškųjų narių. Pas jas gerų norų dažnai netrūk
sta, tačiau nėra ištvermės ir sugebėjimų, kuriuos tegali duoti so
cialinės mokyklos auklėjimas ir paruošimas. Užsieny didelę so- 
cialiniai-labdaringų darbų dalį atlieka nemokamai įvairių orga
nizacijų ponios ir panelės Turėdamos aprūpintą pragyvenimą, 
jos laiko socialinius darbus savo sąžinės pareiga. Kitaip sakant, jos 
dirba-socialinėj garbės tarnyboje. Tokių jautrios sąžinės pajėgų 
atsiras ir pas mus, jei tik būtų katalikių moterų socialinė mokyk-

31



30 
z •

la, kurią lankytų ne tik ieškančios iš socialinės profesijos pragy
venimo, bet ir norinčios dirbti socialinėj garbės tarnyboj.

Su socialinės mokyklos reikalingumu susiduriame kiek
vienam žingsnyj. Štai L. K. M. Draugija pradėjo labai uoliaior- 
ganizuoti patariamuosius punktus motinoms ir vaikams, kurių 
tikslas duoti motinoms sveikatos ir auklėjimo patarimų. Pun
kto* sesuo, lankydama šeimas, turi prižiūrėti racionalų patarimų 
vykinimą ir teikti reikalingą pagalbą, žiūrint šeimos sąlygų. Tuo 
tarpu pas mus nėra tinkamų kandidačių įpunktoseseris, kurios 
būtų susipažinusios su šeimos higiena ir šeimyninio auklėjimo 
klausimais ir mokėtų suprasti ir spręsti paskirų šeimų vargus 
Tokias seseris tegali paruošti socialinė moterų mokykla. Tas 
pats ir su našlaičių prieglaudomis. Joms vesti nėra asmenų, ku
rie mokėtų vispusiškai ir savarankiškai elgtis kiekviename atsi
tikime. Silpnapročių ir nenormalių vaikų ir jaunuolių pas mus 
dar beveik visai nesugebama globoti.

Tų pačių katalikiškų moterų organizacijų augimas būtų 
visai kitoks, jei jose dirbti] žmonės pasiruošę ir gavę atatinkamą 

.. katalikišką socialinį auklėjimą ir artimai susipažinę su žmonių 
švietimo ir gyvenimo klausimais. -■

* s» - •

Čia sunku išskaičiuoti visas teigiamas socialinės mokyklos 
ypatybes. Tik tenka su dideliu džiaugsmu konstatuoti, kad mūsų 

. katalikiškuose/ sluoksniuose šis reikalas giliai atjaučiamas ir 
ateinantį rudenį ruošdamasi atidaryti socialinę katalikių moterų 
mokyklų prie katalikų universiteto Kaune. Kiek' teko girdėti 
mokslas tęsis du metus. Galutina mokyklos programa dar nėra 
nustatyta. Reikia manyti, kad ji programos ir auklėjimo meto
dų atžvilgiu paseks užsienio katalikių moterų socialinėmis mo
kyklomis. Kadangi pas mus yra žemės ūkio kraštas ir dirbant 
tenka turėti daugiausia reikalų su kaimu, reikia manyti, kad 
kuriamoji socialinė mokykla kreips daug dėmesid į socialinių 
darbininkių paruošimą kaimui. Todėl stojant į mokyklą be auk
štesnės mokyklos baigimo, tur būt, bus reikalaujama ir namų 
ruošos žinių. Toliau telieka laukti galutinės programos ir priemo
nių sąlygų paskelbimo.
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NAMŲ ŽIDINYS

Svarbiu klausimu.
■ • ■ J, T. ’

Gražus yra paprotys lankyti sąvo draugus, pažįstamus ir 
kviesti juos pas save. Giliausia, savo pramone toks svečiavima
sis yra artimo meilės, draugiškumo ir didėlio vienų kitiems pa- 

’ tankumo reiškimas. Toks vienų pas kitus lankymasis gali duoti 
didėlės dvasinės naudos, palikti gražiai ir naudingai praleistų 
valandų prisiminimą.

Pas mus paprotys kviestis svečių ir patiems eiti į svečius 
yra labai įsigalėjęs. Bet, atrodo, kad mūsų svečiavimasis kas 
kart labiau tolsta nuo savo tikrosios prasmės ir nuo savo tikslo. 

0 . ■ . *

Mes kviečiame pas save savo pažįstamus ne kam kitam, tik 
va iš ėm s ir einame pas kitus tik į va i š e s. Reikia tik pažiū
rėti į mūsų svečių kambarius. Susirenka kviestieji svečiai, suse- 

Ö •

da, ir visų veiduose giliausia melancholija. Kalba nesiriša. Vy
rai sėda prie kortų, brauko proferanso vištas, kiti, o tokių labai 
nedaug, pasiginčyja politikos klausimais, pešasi požicionieriai su 
opozicijos šalininkais, ponios žvalgosi, kur koks rankdarbėlis siu
vinėtas, kalba apie madas, apie suknelių kainas, panelės nera
miai dairosi, ar neatsisės kas prie pianinus ir nepaskambins kokį 
fokstrotą. Bet štai šeimininkė paprašo vakarienės. Visas svečių 
kambarys atgyja. Veiduose melancholijos nebežymu, vietoj jos 
išplaukia pasitenkinimo šypsena. Taip ir išskaitai-visų veiduose 
tą patį: „štai dabar prasidėjo pati svarbioji šios sueigos dalis. 
Mes| tik to telaukėme“. Susėdus už stalo, prasideda tikras Dievo 
dovanų naikinimas...

Taip ir „vargsta“ mūs žmonės. Pakvietė kas tave į svečius, 
privaišino tiek, kad po to pasirįžęs tuoj susirgt kokia skrandžio 
liga, turi atsidėkodamas kviestis tuos vaišintojus pas save į vai
šes. Namuose visi pečiai užkuriami ir ima šeimininkės čirškinti, 
kepti, virti visokių valgių, kad būtų kuo svečius „tinkamai pa
mylėti.“ Tas nepaprastas vaišingumas, kai stalai lūžta nuo val
gių, pasireiškia kiekviena proga. Ateina metinės šventės. Reikia 
gerus pažįstamus pasveikinti., švenčių proga. Žmogus, norėjęs 
palinkėti savo prieteliams laimės, privaišinamas taip, kad vos 
gali rasti kelią į namus. Tas vaišingumo paprotys taip yra įsi
galėjęs, kad šeimininkė negalėdama išleisti pusės šimto ar net 
ir viso šimto litu vaišėms, turi atsisakyti malonumo matyti savo u v •
namuose gerus savo pažįstamus. O jei vardadienio ar kokios
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kitos šeimos šventės proga kviečiama svečių, reikia padaryti kar
tais labai didelių išlaidų, o po to stengtis kuo taupiausiai gyven
ti, kad būtų galima galus su galais suvesti. Tas išlaidumas, pa
mėgimas „ūlioti“ žymu ne lik ,,atsistojusių ant savo- kojų“, susi
kūrusių šeimas žmonių tarpe, bet ir tarp besimokančios jaunuo
menės, tarp studentijos. Pasižvalgykim mūsų studentų baliuose. 
Taip ir krinta į akis tas mūsų jaunuomenės išlaidumas. Bufetas 
visuomet sausakimšai prisikimšęs jaunų draugų, gurkšnojančių 
visokius „linksminančius“ skystimėlius, kad nuotaiką pagyvin
tų, kad ,,smagiau galėtų pasišokti“. Ir jei studentėlis atnešat ir 
išleidžia savo baliuje po keliasdešimt litų, tai jau yra bloga. 
Jaunieji seka senaisiais; mokosi „ulioti“, vietoj to, kad praskintų 
naujus kelius, kad pakiltų aukščiau, o neitų vienu lygmeniu su 
senaisiais.

Materializmo dvasia, noras suteikti kūmui patogumų vy
rauja visuose sluoksniuose. Jaunoji karta taip pat auklėjama 
ta kryptim. .

Kartais mūs šeimos suruošia savo vaikamsi pramogėlių^ pa 
kviečia vaikams svečių. Ir čia lygiai tas pat daroma, kas ir 
suaugusių sueigose: viso ko centru padaroma vaišės. Jokių pe
dagoginių sumetimų neturima ruošiant tokias vaikams pramogė
les. Jie tik pratinami smaguriauti ir vaišintis. Vaikai seka suau
gusiais. Grįžę namo, jie taip pat. kaip ir suaugusieji jau moka 
savo vaišintojus iškritikuoti. Vadinas, tokios pramogėlės nepa
siekia tikslo. Jas reiktų tvarkyli visai kitokiais pagrindais. Reik
tų tokias pramogėles, vaikų svečiavimąsi, panaudoti vaikų psi
chinių galių išplėtojimui, jų estetinio jausmo, jų inteligencijos 
ugdymui, kad vaikas iš tokių pramogų išeitų pataisytas, o .ne 
dar labiau pagadintas. Vaišės čia reiktų nukelti į paskutinę 
vietą, tik tarp ko kito, kad visai nebūtų jaučiama, jog jos yra vi 
so ko centras. Ir tos vaišės turėtų būti kuo paprasčiausios, kad 
nesukeltų vaikuose noro smaguriauti.

Bet kol suaugusieji nemokės savo vaišių kitaip sutvarkyti, 
tol, žinoma, ir kūdikiai seks suaugusiųjų pavyzdžiu, nes suaugu
sieji visai nemato skriaudos, kokią jie savo vaikams daro, ruoš
dami jiems pramogas tik pramogai. Kiti, norėdami savo vaiku
čiams suteikti pramogą ,,par excellence“, vedasi juos į teatrą, 
kur statoma tragiškiausio turinio suaugusiems opera, kur vaidi
nama kokia šiurpi drama Ir taip vietoj pramogos, kūdikiui tik 
jaudinami nervai, ir toks sujaudinimas gali. neigiamai atsiliepti 
jo sveikatai, jo normaliam tiek psichiniam tiek fiziniam plėtoji- 
rnuisi. Kiekvieną sykį, išgirdusi teatre, kur vaidinamas suaugu
siems veikalams, vaikų čiauškėjimus, mažyčių, vos matomų nuo 
žemės kūdikių balsus, galvoju apie neišmanėlius tokių kūdikių 
tėvus, kurie savo vaikams tokiu būdu daro tiek neigiamos įtakos.
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Bet grįžkim vėl prie suaugusiųjų. Jei mes patys nesusipra 
sime reformuoti mūsų vaišių, mūsų svečiavimosi, niekas to už 
mus neatliks. Ir vis kiekvienas svečiavimasis ir kiekvienas kvie
timas pas save bus šeimininkėms nemažas rūpestis. 0 koki viso 
to rezultatai? Žmogus, išėjęs iš gausių vaišių, jaučiasi tik per
daug sočiai privalgęs, o daugiau jokio ypatingo malonumo nega
li prisiminti. Ar negeriau būtų, kad, vietoj apsunkintų vidurių, 
žmogus išsineštų iš vaišių galvą apsunkintą naujomis, gyvomis 
mintimis? Visų mūsų svečiavimųsi tikslas tūrėtų būti gražūs pa
šnekesiai, kurie praturtinhj mūsų sielas. Kodėl mūsų sueigose 
nepasvaiStomas nė vienas vertingas literatūros kūrinys, kodėl 
mūsų šablonuose nepaskaitoma poezijos, kuri sudaro visuomet 
kažkokio kilnumo nuotaiką? Ar negeriau būtų, vietoj kokio 
išmislingo patiekalo, pavaišinti svečius gera muzika? Juk kiek
vienas ir namie gali pavalgyti ir pavalgyti tokio valgio, kurį jis 
mėgsta. Bet nekiekvienas turi progos namie kalbėtis apie meną, 
literatūrą, filosofiją. Taigi mūsų sueigas, mūsų svečiavimąsi 
reiktų reformuoti ta prasme, kad jie, vietoj pasigėrėjimo mate 
dalinėmis vertybėmis^ eitų prie pasigėrėjimo dvasinėmis verte- 
nybėmis. Vaišės čia gali arba visai nehirėti vietos arba būti tik 
paprastu užkandžiu tokiu, kokį mes visi įpratę namie kasdien 
valgyti. Reikia įprasti eiti į svečius ne savo gomurį patenkinti, 
bet įsigyti naujų dvasios turtų.

Kai mes išmoksime taip svečiuotis ir kviesti pas save sve
čius ne specialiai valgyti, bet specialiai pasigerėti dvasios verty
bėmis, išnyks tie apatiškieji veidai ir mūsų svečių kamnario 
toki veidai, kurie įgauna gyvybės, tik šeimininkei pakvietus į 
valgomąjį. Visi pajus tą tikrąjį svečiavimosi tikslą, kuris da
bar yra taip iškreiptas, būtent, dvasinį bendravimą, kuris este- 
tina žmogų ir kilnina jo sielą. Ir kaip malonios būtų tokios 
rūšies vaišės! Galima iš anksto numatyt tokiai sueigai progra
mą) ir paruošti medžiagos. Nebesėdėtų vyrai prie proferanso, jei 
būtų svarstomos įdomios problemos, jei gvildenami opūs šių 
dienų klausimai, jei po rimtų kilusių ginčų, lyg desertas po 
sunkaus valgio, nuvargusius smagenis atgaivintų gera muzika. 
Visa tuoj įgautų kitokį antspalvį. ir iš tokių vaišių visi skirsty
tųsi patenkinti, gavę apsčiai maisto sielai.® Ir tokius vakarus, 
tokias vaišes visuomet kiekvienas mielai prisimins.

Tą patį galima pasakyti ir apie visokius metinių ir šeimos 
švenčių proga vizitus. Ir čia reiktų šalinti netikusį gausių vai
šių įprotį, o stengtis visa sudvasinti ir suestetinti. Tą krypti
mi turėtų eiti visi mūsų tarpusavio santykiai: padėti vienas 
kitam dvasiškai subręsti, estetintis ir e s tė
ti n t i. Tokios turėtų būti suaugusių sueigos, tokios^turėtų būti 
pramogos ir vaikams. Tada ir mūsų jaunimas bus kitokio
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Mūsų kilimai
Kiekviena šeimininkė rūpinasi, kaip visa sutvarkyti, ką da

ryti, kad butas būtų jaukus. Vienos, norėdamos butą padaryti 
jaukia poilsio vieta, sausakimšai prigrūda visus kambarius 
įvairių įvairiausių baldų, įvairių mažų niekniekių, kanapas už
krauna įvairiaspalviai siuvinėtų pagalvėlių kalnu, o rezultatai 
viso to labai menki. Tikslas nepasiektas. Įėjus į tokį butą, ro
dos, iš visų kampų grūdasi į tave visoki staliukai, foteliai, kė
dės, kanapos, spintelės žemos ir aukštos; vazonai, lempos, len
tynos taip, kad. rodos, ims tuoj, suspaus, ir nebeteksi kvapo. 
Buto sutvarkymui nepaprastai didelės reikšmės turi geras šeimi
ninkės skonis, mokėjimas visa taikyti taip, kad susidarytų har
monija, nes tik ten jauku, kur harmoninga.

Savo butą padaryti jaukių galime ir be ypatingai puikių 
ir brangių baldų. Prie dabartinių sunkių ekonominių sąlygų 
tokie baldai nedaug kam tėra prieinami. Bet jie ir nėra būti
nai reikalingi. Reikalingiausias čia yra menas sutvarkyti butą 
taip, kad susidarytų lengvumo, erdvės įspūdis, kilimo į viršų, o 
ne masyviškumo, kur kiekvienas daiktas, rodos, slegia į žemę. 

_ Tur tarp masyviškumo žmogus jauties bejėgis nykštukas.
Daugumas musų šeimininkių mėgsta dabinti kambarius 

kilimais. Iš tikro, kilimai ne tik puošia, bet ir patogumo, ra
mumo atžvilgiu labai yra pageidautini. 'Jau nekalbant apie jų 
dekoratyvinę reikšmę, vaikščiojant kilimu, išvengiama batų 
kaukšėjimo, kas dažnai jautresnius žmones nervina, trukdo 
jiems dirbti.

Bet čia vėl susiduriama su ..ekonominiu krizių“. Kilimai 
labai brangūs, neįperkami ir todėl nedaugelis gali jais pasi
džiaugti.

Neseniai svečiavaus pas pažįstamą ponią. Tas apsilanky
mas ir sukėlė man minčių, kuriomis čia noriu su gerbiamomis 
skaitytojomis pasidalinti. Nepaprastai malonų įspūdį paliko 
man ponios meniškai įrengtas butas, taip gražiai suderinęs mo
dernizmą su sava, lietuviška dvasia.

^Svarbiausia čia kilimai. Kilimai, dabinę kambarius, nu
stebino mane savo raštais. Iš pradžių visai neatkreipiau į juos 
dėmesio, pripratusi visur matyti „persiškus“ ä la „persiškus“ ir

veido, savaime išnyks tas mūsų „neapsitašymas“, kurį daugu
mas mums prikiša (deja, tas priekaištas yra beveik visada tei
singas), nes kur kilninama dvasia, ten ji gražiai apvaldo kūną.

Mūsų svečiavimosi. mūsų pramogų reformos turėtų imtis 
pačios šeimininkės. Moteris turėtų grąžinti tikrąją vaišių prasmę. 
Moteris, iš prigimties labiau palinkus į estetizmą, turėtų pirmoji 
imtis žygių grąžinti mūsų a aišėms estetiką ir etiką.
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dar kitokius, kurie gal nė vardų neturi, tai ir yra krikštijami 
įvairiausiais prašmatnių prašmatniausiais vardais. Pripuolamai 
žvilgterėjus į grindis, mano akis buvo paglamonėta gražių gra
žiausių lietuviškų tulpių. Tada jau labai susidomėjau kilimu 
Pasirodė, jis namie išaustas tamsaus dugno su gražiai suderin
tom spalvom tulpių raštu. Kitam kambary vėl panašus austas 
kilimas! gražiai tautiškais raštais išrašytas. Tie austiniai savi 
kilimai, patiesalėliai, staltiesės, tautiškais motyvais siuvinėtos, 
labai dabino kambarius. Taip ir jautei, kad svečiuojies lietu
vių inteligentų šeimoj, kuri gražiai moka parodyti savo lietu- 

. luviškumą.
Nors pastaruoju laiku jau daugiau imtasi domėtis mūsų 

tautiškais rankdarbiais, nors vis labiau stengiamasi iškelti .jų 
vertė, jų grožis, bet vis dar nepakankamai; mūsų jaunos šeimi
ninkės vis dar neįpranta gėrėtis savais, lietuviškais, dirbiniais, 
bet vaikščioja iš vienos sankrovos į kitą, dūsaudamos, kad net 
mažyčiai, kiek įmanomesni savo rūšimi ir spalvų suderinimu 
kilimėliai, neįperkami. Pabandykime tik pasižvalgyti po mūsų 
kaimo seklyčias, pritaikykim spalvas, raštus prie, savo kambarių 
ir galėsim daug pigiau išsiausdinli puikiausius, nesulyginamus 
su pirktiniais, kilimus

Tik reikia kiek kritiškiau pažvelgti į visus tuos „persiškuo
sius“. Ar jie jau taip nepaprastai gražūs? Jie visiškai nė
ra toki gražūs, tik mes labai dažnai nedrįstam pakritikuoti to, 
kas priimta girti, kuo ąprasta gėrėtis, to, kas vadinama ..madaT 
Jei mes išdrįstame giliau pažvelgti, tikrai savęs pasiklausti, at
metus žodelį „mada“, pamatytume, kad ne visa yra tiek pasi
gėrėjimo verta, kiek mes esam įpratusios gėrėtis; tuo tarpu, kai 
tikrai vertus susidomėjimo dalykus paliekam visai nuošaliai, vi
sai užmirštus.

Nė viena tauta taip gražiai nemoka derinti spalvų, rasti 
taip švelnių niuansų, kaip mūsų tauta, kaip lietuvių liaudis. Vi
sokį perėjimai nuo švelnių švelniausios šviesiai violetinės spal
vos iki tamsiausios, beveik juodos, nepaprastai gražūs suderini
mai tamsiai raudonų spalvų su visokiais perėjimais auksinių 
(geltonų) rodo mūsų liaudies gilų menišką nusijautimą. Ir ko
dėl mes vaikomės visokius ,,persiškus“ marginius, kai turim to
kių gražių savo derinių? Miisų išausti kilimai, padabinti tulpių 
raštais, daug gražiau papuoš mūsų kambarius už visokius kitus. 
Čia galima būtų visa įmonė Įsteigt savų, lietuviškų, kilimų ga
mybai.

Raštus galima visaip derinti. Čia pavyzdžiai gali būti se
noviškų žiurstų raštai; kai}) kompozcijos, taip ir spalvų suderi
nimo atžvilgiu. Galima visą kilimą išmarginti tulpėmis, lietuviš
komis žvaigždutėmis ar kitu kokiu mūsų tautišku ornamentu.
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Galima pakraščius išvadžioti raštais ir vidurį stambiu ornamen
tu, paliekant daug tuščio dugno. Tuo būdu susidaro erdvės 
įspūdis. Čia yra pilna laisvė, daug kompozicijai galimybių. Raš
tų pasirinkimą kiekviena gali taikyti savo skoniui, taikyti kam
bariams, kuriems tie kilimai yra skiriami.

Čia dar reiktų priminti apie puikius mūsų sodžiuose au
džiamus užtiesalus. Mes dažnai geresnius minkštus baldus ap
velkame tam tikrais drobiniais apvalkalais, kad nenusitrintų, 
kad nesudulkėtų. Žinomai kai kuriems baldams toki apvalkalai 
yra reikalingi, bet juos visuomet galime pakeisti tais gražiaisiais 
mūsų sodiečių išaustais užtiesalais. Daug gražiau padabintų 
mūsų kambarius baldai su tokiais gražiai suderintų spalvų (la
bai gražiai mūsų audėjos derina geltonas (auksines) su juodom, 
žalias su juoda, raudonas ir k. spalvas) užtiesalais, negu apvilk
ti pilka negyva drobe. Tokia drobe apvilktas kanapas, fotelius 
taip ir noris išvilkti, pažiūrėti į jų tikrą, gyvą spalvingąjį veidą. 
Tuo tarpu užtiesdamos austiniais spalvuotais užtiesalais mūsų 
geresnuosius baldus, mes išvengsim to baldų apmirimo, apmiri
mo net viso kambario, kurį sudaro apvilkti negyva drobe baldai.

38



APŽVALGA
■<■1 1. .IR ■■■^1. Į - -I T ■ m ■■ ■ ■ 111 ■■ T'" ■—Tg- ■ "■■W ' — "I. I I

1931 metai jau prabėgo, kad niekuomet nebegrįžtų, bet 
nuveikti darbai paliko ir džiugina sielą, o tušti 1931 metų gy
venimo knygos lapai yra įspėjimas šiems, 1932-riesiems. Ką 
įrašys į juos audringo gyveninio blaškomos rankos? Ar paliks 
jie ir toliau tokie pat, kaip buvę, gražūs? balti, bet be žodžių?

1931 metais moteris žengė kartu su visais gyvenimo laip 
tais, kovojo, dirbo, klydo, laimėjimais džiaugėsi. Gyvenimo sū
kury girdėjo įvairių įvairiausius užuojautos ir pašaipos balsus, 
ieškojo kelių iš painaus labirinto į šviesą. Vienur rado, kitur 
tebeklaidžioja patamsėse, Bet visur ieško. Gal tas ir yra cha
rakteringiausias moters gyvenimo — moderniosios moters, gal 
dar pasakytume, paskutiniųjų metų — bruožas: ieškoti. Iš gy

venimopainių^ neaiškių siekimų, vos tik užsibrėžtų tikslų, iš 
daugybės naujų obalsių, kurių tiek daug moteriai tenka girdėti, 
iš įvairių uždavinių, kuriuos jai gyvenimas pakiša vykdyti, aiš
kėja ir kristalizuojasi naujosios moters ideologija. Vis labiau 
ir labiau pabrėžiamas moters savotiškumas, iškeliamas reikalas 
iš nauja ,,perkainoti senąsias vertybes“, kurias sudarė dar se- 
nesėniosios kartos, ir kurių pasaulėžiūros menkumą įrodė pasau
lio skerdynės— didysis karas. Giliau mąstančių žmonių aiš
kiai jaučiamas silpnosios vyro primato sukurtos kultūros pusės, 
pasiilsgstama moteriškojo prado, moters motinos įtakos ne vien 
tik šeimoje, bet ir visuomenės gyvenime. Atrodo, kad galingais 
technikos išradimais besididžiaująs^ protas pavargo, išsisėmė ir 
ilgisi paremiamas intuityvinių galių, trykštančių iš motinos šir
dies. Štai pora veikalų, griežtai kritikuojančių vienašališką pa
saulio santvarką, Bergmann, ,,Erkenntnissgeist und Muttergeist“ 
ir Eberz: ,,Vom Aufgang und Niedergang des männlichen Welt
alters“. Į juos reikia žiūrėti, kaip į didelį moterų laihiėjimą. Jer 
anksčiau moteriškasis pradas buvo visai nevertinamas, iš gyve
nimo išstumtas, jei tvirtinta, kad tobulas žmogus, genijus, yra 
absoliučiai vyriška būtybė, kad tik griežtas matematiškas protas 
telaiduoja pažangą, dabar jau ilgimasi moteriškumo, o vien tik 
vyro sukuriam pasauliui pranašaujamas galas. Galima vienaip 
ar kitaip vertinti tas pažiūras, galima su jomis nesutikti, bet ši
tie naujai girdimi balsai yra reikšmingi.

Kiek moterys pajėgė ir dar pajėgs ątsverti tą praėjusių am
žių vienašališkumą, parodys ateitis. Apie tai dar būtų per
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anksti kalbėti, per anksti vertinti besireiškiančias moterų pa
stangas sukurti savąją kultūrų. Bet jų dirbama gyvas kuria
masis darbas visose srityse,

Moters žvilgsnis dažniau yra nukreiptas į vidų, į sielos ir 
širdies gyvenimą. Išpainioti suraizgytus to gyveninio siūlus, 
išdainuoti, ką jaučia širdis, moteris jau mėgino nuo seniausių 
laikų. Paskutiniais metais romanisčių, poečių, pasakotojų, felje
tonisčių atsiranda vis daugiau. Jų tarpe ir labai gabių. 1931 
metais pasirodė šis tas ir nauja šioj srity. Jau seniau savo kū
riniais pagarsėjusi E, Handel Mazzetti patiekė savo jubiliejaus 
metais skaitančiai visuomenei naują romaną „Kvedlingburgo 
vestuvės“, užbaigdama juo savo anksčiau pradėtą trilogija 
,,Ponia Marija“.. Ji jau senai turi rimtos romanistės vardą, ir 
nauji jos kūriniai visuomet rlžiaugsmingai sutinkami. Įdomus 
indėlis į literatūrą yra ir norvegės Sigrid Undset „Begegnungen 
und Trennungen“. Eskizo rinkinys, kuris bus įdomus kiekvie- 
nam besidominčiam tokiais svarbiais kultūros klausimais, kaip 
krikščionybės ir tautybės santykiai, ir bus mielai visų mąstančiu 
žmonių skaitomi. Ir šitam savo veikale, kaip ir kituose roma
nuose (reikia neužmiršti, kad S. Undset dar visai nesenai baigė 
savo didžiulius romanus „Gymnadenia“, „Ponia Hjelde“, „De
gąs krūmas“); Sigrid Undset pasirodo, kaip viena iš talentin
giausių, iškilusių iš kitų tarpo, aukštos inteligencijos moteris. 
Giliai tikinti, logiškai galvojanti, bet ir mokanti atjausti švel

niausius dvasios gyvenimo niuansus Sigrid Undset įtikina ir nu
stebina minčių gilumu ir naujumu. ~

Prie JšiiL jau turinčių vardą ir visuomenės-palankumą šlie^ 
jasi visa eilė jaunesniųjų talentų, kurie jau spėjo, kad ir trum
po laiku, gražiai pasirodyti. Tai Vasarą pasirodęs antras Dolo
res Vieser romanas „Gurnitzer“, jos gimtinės įspūdžiai vengrų 
ir madijarų motyvais ataustas. Krikščionybės problemų kėlimu 
pasižymėjusi Gertrud von le Fort, anksčiau išleidusi „Schweis
tuch der Veronika“; „Der Papst aus dem Gettho“, išleido vėl 
naujų novelių: „Es war ein Markgraf über dem Rhein“, „Die 
letzte am Schaffot“, kur keliama įdomi problema: baimės ir he
roizmo psichologija, Produktinga Ruth Schaumann vėl išleido 
naujų lyrikos rinkinių, įdomiai nušviesdama paslaptingas kū
rėjos širdies kerteles.

Mes nemanome čia duoti visų kuriančių ar visuomeninia
me gyvenime pasireiškusių moterų darbų apžvalgos. Mums 
svarbu iškelti, kaip ir kuria kryptimi plėtojosi moters kūrybinės 
galios, kiek jos laimėta bendrame gyvenime, kuriais keliais ei
ta. Atrodo, kad jos dirbta ir kurta, nors dar didesnių vaisių 4 
tektų laukti ateinančiais metais, kai bus pasireikšta ir kitose 
meno bei mokslo srityse,
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O Lietuvos moterys? Ką jos įsrasė į savo 1931 metų 
darbų apyskaitą? Kokia nuotaika jos pasitiko tuos metus > 
Dirba ir jų, daugiausia bene taip pat literatūroj, jei nežiūrėsi
me jų praktiškų darbų, nuveiktų labdarybės, socialinės globos, 
organizavimo srity. Ir jų yra išleista naujų kuriniu, rodos, šiuo 
kartu ir jos pasirodė dažniausiai kaip belėstristės ar lyrikės. 
Dramaturgin nematyti.

Į 1931 metus moteris įžengė su nedidučiu, bet skoningai iš
leistu A. Sidabraitės eilėraščių ir dainų rinkiniu, pavadintu\ „Eski
zai“.' Ir vėliau dar pasirodė jos eilėraščių žurnaluose, vadinasi, 
dar galime ir daugiau laukti. Sa\ o novelėmis pasižymėjusi 
kaip viena iš gabiausiųjų jaunųjų beletriscių P. Orintaitė, davė, 
į tuos metus įžengiant, ir savo lyrikos rinkinį „Vingių vingiais^. 
Bet nepamiršdama savo tikrosios srities, —- novelės, — autorė 
praturtino mūsų literatūrą viena kita, pav„ kad ir šiam žūrnalę 
atspausdinta novele ,,iš sostinės“. Labai palankiai kritikos su
tikta su pirmuoju savo rinkiniu „Anksti rytą“, Salomėja Neris 
praėjusiais metais nudžiugino skaitytojus naujomis savo daino
mis „Pėdos Smėly“. 1 '

Komunisčių eiles padidino visai nelauktai nauja jėga, tai 
Šalčiuvienė-Gustaitytė, savo didoku romanu „Laiko laiptais“ už
ėmusi žymią vietą mūsų moterų literačių tarpe.

Tai tik keli žymesni vardai tų, kurios pasirodė su savo at 
skirais veikalais. Bet dar daug talentingų kūrėjų gyvai daly
vauja periodinėj mūsų spaudoje, ir „N. V.“ skaitytojams yra ge
rai pažįstamos. Iš jų taip pat daug ko galima tikėtis.

Turėjome ir keletą sukaktuvių, žymių jėgų minėjimų. Vie- 
~ nös paTi^b gilesnių pėdsakų mūsų kultūros gyvenime, buvo aks

tinas hf v jiems užsimojimams, darbams ir ateities planams, ki
tos praėjo nežymiai. Pagyvino ir sukrėtė literatūrinį gyvenimą 
E. H. Mazzetti 60 metų jubiliejus. Ta proga ir Lietuvoj buvo 
apie šią didžią kūrėją daugiau rašyta. Laimingai sulaukė 70 m. 
amžiaus ir G. Petkevičaitė, kuri viena iš pirmųjų pradėjo plėšti 
mūsų meno dirvomis. Ir dabar ji teberašo, ir iš jos mes dar 
daug ko galime tikėtis.

Šv. Elzbietos sukaktuvės davė progos pasirodyti žymiems 
veikalams, nušviečiantiems šią didžią moterišką asmenybę, ir at- 
skleidusiems pasauliui daug gražių jos gyvenimo lapų.

Bet būta ir liūdnų dienų. Beveik prieš metus paliko šį 
pasaulį žymr austrė rašytoja Marija delle Grazie, palikusi nemaža 
dramų, lyrikos, o ypač romanų. Ir Lietuvoje literatūros pasau
ly būta šešėlių. Prieš pat Kalėdas suėjo 10 metų, kai mirė mū
sų kaimo poetė Žemaitė Žimantienė. Dar turėtume paminėti 
kelias naujas pajėgas dainos, muzikos, vaidybos meno srity. Ne
senai operoj gražiai pasižymėjusi Mickūnaitė su kitomis naujo-

A
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mis menininkėmis, ir ,Žvaigždikio“ dalyvės rodo, kad moteris 
eina ne vien tik žodžio meno keliu t bet skverbiasi ir į kitas sritis.

Moterų internacionalas
u * *

Yra kultūros sričių, kurios jau iš esmės yra internacionali
nės, k. a., mokslas, menas, technika ir k. Įvairūs ūkio klausimai 
taip pat turi internacionalinio pobūdžio. Internacionaliniai mo
terų santykiai arba, geriau sakant, moterų j u d ė j i m a s, nes 
tie-santykiai paeina iš moterų judėjimo, nepriklauso savo vi 
suma nė vienai iš tų grupių, bet savo dalimi įeina į kai kurias.

—Internacionalinės moterų sąjungos užuomazga sieką 1888 
metus. Tris metais keletas amerikonių paskleidė mintį, kad vi
sose šalyse turėtų kurtis moterų sąjungos, kurios, savo ruožtu, 
susijungtų į vieną internacionalinę organizaciją. Tos sąjungos 
turėtų pasiimti vykdyti tik tokius uždavinius, kuriems ,,visos iš 
širdies pritartų“ (Which all lieartly agree upon). Tas projek
tas būtų gal ir likęs tik projektu, bet pats gyvenimas padėjo jį 
realizuoti. Akstinas tani buvo m'^t e r ų judėjimas. Nu
matyta jungti ne tik visas tas draugijas, kurios įvairiose šalyse 
tarnauja specialiai moterų judėjimui, bet ir kiekvieną organi
zuoto moterų veikimo sritį, k. a.* gailestingumo darbus, apašta
lavimą, pašaukimo darbus ir k. Tas veikimas buvo traktuoja
mas, kaip moterų judėjimas platesne prasme ir tokiu būdu buvo 
norima įtraukti moterį į sąmoningesni kolektyvinį prisidėjimą 
prie kultūrinės kūrybos. Tokių draugijų, klūbų ir t. p. sujun
gimo tikslas buvo iškelti į dienos šviesą tą naują dvasią, kuri 
ėmė reikštis visose moters gyvenimo srityse

” * A *

Tuo buvo norima parodyti, kad tos naujosios apraiškos 
yra ne pripuolamos, ne pavienios, bet kad čia jau prasideda 
,,judėjmas“. Tas judėjimas pasideda įvairiose šalyse tuo pačiu 
laiku be jokios savitarpinės įtakos, o tik dėl panašių priežasčių 
ir impulsų. '

1893 m. Amerikoj, Čikagoj, buvo surengta pasaulinė pa
roda. Toj. parodoj buvo daug iš įvairių šalių ir moterų dirbi
nių eksponatų. Čia amcrikonės susitiko^ su kitų kraštų kovoto
jomis dėl socialinio laimėjimo, kuris 19 šm. moterų gyvenime 
turėjo didelės reikšmės.

Taigi tais 1893 m. ir įsikūrė Čikagoj Internacionalinė Mo
terų Sąjunga. Šiandien ta sąjunga apima 45 šalių moterų orga
nizacijas. Tos sąjungos valdybą sudaro įvairių šalių moterų or
ganizacijų pirmininkės Valdyba nustato viso darbo planą. Įvai
rios komisijos rūpinas įvairiomis veikimo sritimis: valstybe, šei
ma, pašaukimu, auklėjimu, sociale higiena, taika. Visuotinis 
Susirinkimas dabar šaukiamas kas treti metai.
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1904 m. toks visuotinis susirinkimas buvo sušauktas Ber- * * , 
lyne. Čia įsikūrė tam tikra internacionalinė moterų sąjunga ko
vai dėl moterų teisių, kad tas darbas būtų labiau susistemati-

- zuotas ir būtų galima ęneigingįaU tam tikslui dirbti. Toji są
junga moterų teisėms ginti reprezentuoja ypatingesne prasme 
,,moterų judėjimą“. : . "

Dėl savo paraleliškumo ir dėl darbo bendrumo tos dvi in
ternacionalinės moterų sąjungos jau kėlė klausimą dėl susijun
gimo į vieną, ir, reikia tikėtis, kad greitu laiku jos susijungs.

Moterų internacionalinės organizacijos Vėikjriio sritis yra 
daug platesnė, negu kurios kitos internacionalinės organizacijos, 
nes ji apima visas pasaulio moteris ir todėl turi ypatingą cha
rakterį.

Norint suprasti tos organizacijos išvidinę ręikŠmę ir pras
mę, reikia išeiti iš išorinės jos veikimo dirvos.

Tarp kitų praktiškų motęrij internacionalinė sąjungos už
davinių yra: rūpinimasis svetimos pilietybės moterimis, sveti
moj valstybėj darbo ieškančių mergaičių globa, kova su baltųjų 
vergių prekyba ir, bendrai, rūpinimasis išeivėmis. Tie visi už
daviniai yra internacionalinio pobūdžio, ir todėl Internacionali
nė Moterų Sąjunga duoda toms draugijoms, kurios tokiais da
lykais rūpinasi, patarimų, pasiūlymų, nurodymų, sudaro sąly
gas, kad tie visi praktiškieji uždaviniai butų' įvykinti. Susirū
pinimo, mergaičių apsauga idėja yra kilusi pavienėse moterų or
ganizacijose, ir todėl nioterų organizacijų atstovės įeina į mer
gaičių apsaugos komisiją prie Tautų Sąjungos.

Į tikra prasme internacionalinių klausimų sritį įeina ir 
problema pilietybės tos moters, kuri yra ištekėjusi už svetimos 
pilietybės vyro. Tokiai moteriai susidaro didelių sunkenybių, 
ypač karo metu. Tas klausimas svarstomas privatinių teisių 
konferencijoj.

. Kitą, labai turiningą, bet jau ne specifiškai internaciona
linių uždavinių sritį sudaro pasinaudojimas kitų prityrimais. Dėl 
socialinio moters gyvenimo pasikeitimų, kilusios problemos viso
se šalyse yra^daugiau ar mažiau vienodos. Bet kadangi jų išsi
vystymas įvairiose šalyse nebuvo vienodai greitas, todėl atsili
kusios šalys galėjo iš priekin pažengusių pasimokyti prityrimo. 
Tų problemų medžiaga yra niekad neišsemiama: moterų tarny
ba su jos socialinėmis sunkenybėmis, apsaugos klausimas dė] 
moters išnaudojimo darbe "visuomet yra diskusijų objektas. Mo
ters lavinimas? koedukacijos problema, moterų pašaukimo mo
kyklos, šeimos teisės, ypatingai atsižvelgiant į motinos teises, ne
teisėto kūdikio problema, socialinė ir dorovinė prostitucijos pro
blema. Moterų sąjungos savo internacionaliniu veikimu daug 
yra prisidėjusios įvairiose šalyse prie reglementacijos suvaržy
mo ir dorovės kėlimo ir ta kryptimi dirba nuolatinėj komisi-
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joj prie Tautų Sąjungos. Koletu žodžių taip vaisingos moterų 
darbo dirvos neišsemsi ir nėpavaizduosi.

Ypač svarbu pažymėli, kad abi minėtos internacionalinės 
moterų sąjungos turi taikos klausimams spręsti komisijas, ku
rios dirba artimam tarp savęs kontakte ir viešai reikalauja tai
kos pripažinimo. Prieš karą tas reikalavimas galėjo būti tam 
tikros ideologijos išraiška, nes tuomet nebuvo dar tokio neper
maldaujamo atsiskyrimo, kokio pareikalavo karas ir taip pat 
politinio atsakingumo, įgyto balsavimo teise. Bet, nepaisydamos 
to, moterys vis dėlto liko ištikimos savo nusistatymams taikos 
atžvilgiu.

Pasaulinis karas pririšo kiekvieną moterį prie savo tėvy
nės. Bei kita dalis, kuri sudarė Moterų lygą taikai ir laisvei. 
Didžiojo Karo pradžioj suruošė Hagoj prieš jį demonstraciją 
Tada įvairios tautinės sąjungos labai charakteringai pareiškė tą 
pačią nuomonę, kad jų šalis tik ginasi ir, tokioms aplinky
bėms esant, motervs turinčios savo uždavinius neskirti nuo vv- 
ių uždavinių. Betgi Pasaulinė Moterų Organizacija karą per
gyveno. Pasaulinės Sąjungos organas rūpintis moterų balsavi
mo teise veikė visą karo laiką. Beveik visose internacionalinė
se sąjungose pasireiškęs nepalankumas vokiečiams, Moterų In
ternacionalinėj Sąjungoj nerado sau vietos. Ir čia vokiečių kal
ba buvo pripažįstama trečiąja pasauline kalba. Moterys sten
gėsi išlaikyti internacionalumą ir palaikyti draugišką bendra
darbiavimą. *

Po karo, kaip paskirose moterų organizacijose, taip ir In
ternacionalinėj Moterų Sąjungoj, gimė nuojauta, kad dabar iš
kyla ypatinga moterų misija. Tuojau po susitaikymo vėl imta 
tęsti Internacionalinėj Moterų Sąjungoj darbas visu platumu. 
Palyginus su kitomis internacionalinėmis organizacijomis, čia 
visai nebuvo jaučiama nei nugalėtojų nei nugalėtųjų, nebuvo daro - 
ma jokio skirtumo tarp tų ir anų, bet visos jautė baisias karo 
pasėkas ir vis dėlto įstengė darbą pradėti vėl ta pačia krypti
mi. Tuo būdu Moterų Sąjungos laikymasis buvo kilnesnis ir koų- 
sekventiškesnis, kaip kai kurių mokslo draugijų.

Bet tos visų jaučiamos misijos problematika paaštrėjo. 
Tas gyvas įsisąmoninimas, ne tas prieškarinis lėkštas taikos 
idealizmas, pasidarė didelė pažanga didesniam politiniam su
brendimui.

Visoj eilėj šalių moteris gavo teisę balsuoti. Dabar jos 
jau buvo ne politinių įvykių stebėtojos, ne antikinės dramos 
choras, bet jau ir į moterų rankas tapo sudėta karas ir taika. 
Dabar-^jos turi pasiimti politinį atsakingumą už savo interna
cionalinius nutarimus, jei savo internacionalinį veikimą nenorj 
pažeminti iki lėkšto ir netikro vaidinimo.
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Šiandienė moteris, vištiek, kokios ji būtų tautybės, vistiek 
kokioj srity ji darbuotųs, neturi išeiti iš jos prigimties kosminio 
uždavinio — p a s i p r i e ši n t i karui. Jos pašaukimas — 
neleisti naikinti žmonių masių, ko siekia moksliškai techniška
sis ginklavimasis, remiamas tam tikrų ginklavimosi organizaci
jų. Moteris, kaip valstybės pilietė, negali būti ramios sąžinė* 
dėl išlieto kraujo, dėl granatų suplėšytų nekaltų kūdikių. Tai 
pasibaisėtina tikrovė, Ir jei moteris nepanaudoja savo'jėgų prieš 
visas tas baisenybes, jei ji dar padeda įsigalėti tai naikinimo 
mašinerijai, tai ar ji yra visų paguoda, ar ji priklauso savo ša
liai, kaip kraujas iš jos (tos šalies) kraujo, kaip jos jėgos jėga'?

Čia atsiskleidžia mūsų laikų moteriai konfliktai taip ryš
kiai, taip galingai, kad meniški senųjų laikų simboliai — Anti
geną, Ifigenija — lieka tik silpni viso to atvaizdai.

Tas klausimas yra dabar esminis moterų internacionale 
Jis viešpatauja, atsižvelgiant į nusiginklavimo konferenciją, są
jungų posėdžiuose ir pasitarimuose. Bet yra pavojaus, kad jį vėl 
norima iškeisti į paviršutiniškumą ir oportunizmą, ieškoma kokių 
nors kompromisų ir tą klausimą pažeminama, apipinant jį nura
minančiomis frazėmis. G r v n a s absoliutus to klausimo išri- 
Šimas, esant dabartinei ginklavimosi būklei, nėra moterims ga
limas. Konfliktas dėl jo istorinio likimo dar tęsis ilgą laiką. Bet 
šito konflikto vertinimas parodys, ar moterų internacionalas bus 
tik žaislas tautinio egoizme- rankose, ar svarbus organas sutai
kinti kovojančias istorines jėgas.

Indijos moterys ir Mahatma Gandhi.
Apie Indijos moteris daug rašoma, stebimasi jų atsilikimu, 

keistas papročiais, kurie moterį nustelbia, palaužo jos dvasios 
raidą, skiria menkesnę visuomenėj vietą. Bent taip buvo anks
čiau. Tačiau šiais laikais, kai visame pasaulyje moteris išėjo 
iŠ šeimos ratelio į visuomeninį gyvenimą, panorėjo tapti savo 
žodį įvairiais visuomeniniais ir politiniais mokslo ir meno klau
simais, prisidėti realiu darbu kovose dėl tautų laisvės, — ir In
dijos moterys subruzdo dirbti. Jų judėjimas yra glaudžiai su
sijęs su politiniu Gandhi judėjimu ir jo vadovaujama kova dėl 
savo tautos laisvės, Čia visti pirma moterys rado progos dar
bais įrodyti savo pastangas ir reikalavimus, čia pirmą kartą iš 
jų pareikalauta rimto darbo, aukų ir pasišventimo. Gandhi pra
dėjus veikti, jos pirmą kartą galėjo išeiti iš ankštų namų sienų 
į visuomenę ir imti plačiau veikti. Jos numetė dengiančius jų vei
dus nu-metus, kuriuos turėjo beveik visos šalies moterys, o ypač 
Indijos šiaurėje, kur Įsigalėję muselmonų papročiai. Indusų re
ligija, tikrai sakant, visai nereikalauja dengti veidus, tačiau nuo 
septintojo šimtmečio, kai mahometonų dvaro papročiai tapo pa-
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veikslu visos šalies kultūrai ir gyvenimui, indų moterys, ypač 
gyvenančios dvare, matydamos mahometonų moteris dėvint nuo
metus, ėmė ir pačios taip daryti, ir tas rūbas buvo užsilikęs iki 
pačių paskutnių laikų, kurie sukrėtė ir iš pagrindų pakeitė in
dų tautos gyvenimą. Iš tų pačių laikų yra užsilikęs ir anksty
vųjų sutuoktuvių paprotys, kai tėvų sutuokiami vaikai, kartais 
8 ar 10 metų amžiaus. Jis dabar beveik jau išnykęs, arba te
bėra kai kuriose nuo pažangos ir kultūros atsilikusiose srityse.

Gandhi pradėjo savo kovas dėl Indijos nepriklausomybės, 
kaip žinoma, 1929 metais, paskelbęs boikotą užsienio medžia
goms ir rūbams. Nuo savo tautiečių jis reikalavo dėvėti vien 
liktai savo krašto gaminius. Čia jis kreipėsi ypač į moteris, 
kviesdamas vėl griebtis seno, pamiršto, bet moterims taip ge
rai pažįstamo ratelio. Moterys jautriai atsiliepė pįą^kvietimą ir 
vėl po visą šalį, kaip senais laikais, ėmė dūzgenti ratelis. Gan
dhi mesta idėja plėtėsi, stiprėjo, leido šaknis į širdies gilumas; 
augo diena iš dienos jos šalininkų ir Šalininkių skaičius. Dė
vėti svetur išaustą ir pagamintą rūbą — gėda tikram savo tė
vynės vaikui. Tiktai namie, darbščių indų moterų išaustos me
džiagos, arba bent savo šaly pagamintos, tetinka indės rūbams, 
lokiais ji didžiuojasi.

Gandhi nenuilstamas kovotojas. Jis šaukė gausius susi
rinkimus, jis pats kalbėjo minioms, jis nuolat kartojo, ypač mo
terims, tą patį, kartą paskelbtą Šūkį: nedėvėti jokių, užsienyje aus
tų ir pagamintų rūbų, negerti. jokių alkoholinių gėrimų. Mote
rų minios veržėsi į jį, — jos nesgailėdamos nešė ir atidavinėjo jam 
viską,, ką turėjo gražu ir brangu savo rūbinėje. Turtingosios 
nešė jam šilkinius brokafinius apdarus, brangias užsienines 
medžiagas, puošnius iš svetur atvežtus rūbus ir apsiaustus, — o 
Gandhi sukrovė iš jų didžiulį laužą ir Bombėjuje viešoje aikš
tėje jį padegė. Atkakliam kovotojui idealistui visi šitie puikūs 
prabangos dalykai atrodė ne kas kila; kaip tik savo brangios 
tėvynės išdavimas; Tat šalin juos!

“Moterų, pasiaukojimas ir entuziazmas tuo nesibaigė. Jos 
sunešė jam daugybes aukso, sidabro, brangių akmenų, kurių 
daug slėpė turtingųjų Indijos moterų skrynios. Viską padėjo 
ant tėvynės aukuro; jei kovoti dėl savo tautos, tai atsižadėti 
visko, nesigailėti nieko, atiduoti jai, ką turi brangu ir vertinga. 
Tokiu Hudu jos parėmė ne tik morališkai Gandhi judėjimą, ne 
tik entuziastiškai klausėsi didžiojo indo kalbų, ne tik jį svei
kino ir jį garbino, bet ir finansiškai rėmė ir šelpė laisvės kovo
tojus. Tais pat laikais nukrito ir sunkūs nuometai: susirinki
mų metu, kai kalbėjo Gandhi,, moterys nenorėjo, kad joms kas 
nors tiukdytų klausyti jo žodžių: kad galėtų geriau girdėti jo 
kalbas, jos numetė savo amžių atgyvenusius nereikalingus ap

darus.
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Prieš vienerius metus, kai Gandhi pradėjo savo žygį į jūros > 
krantą, kad pagamintų įstatymais draudžiamos druskos, mote
rys pasiryžo keliauti kartu. Bet Gandhi jas sulaikė nuo to žy
gio, viena, dėl to, kad kelionė buvo per ilga ir varginanti, ant
ra, gal dėl to, kad norėjo tuo tarpu apsaugoti moteris nuo di
desnių su kelione susijusiu nemalonumų ir pavojų. Bet joms 
Gandhi paskyrė kitą uždavinį. Tai „Picketting“. Tai yra sa
votiška propagandos rūšis. Ir vyrai ir moterys gali čia labai 
daug ką padaryti. Tai savosios pramonės propaganda. Indai 
sustoja prieš kiekvieną sankrovą, kur parduodama užsienio me
džiaga, prieš kiekvieną kraųtvę, kur pilstoma degtinė ar kiti al
koholiniai gėrimai. Kiekvienas, kuris mėgina pirkti! šiose krau
tuvėse, stovinčių sargyboje indų kalbinamas visokiais būdais 
įtikinamas ir verčiamas pirktis kitur savo krašto gaminius. Mė
ginama atversti ir pačius pardavėjus, ir jiems skelbiami tie patys 
Indų tautos vado šūkiai: remkit tik savo krašto pramonę! Ir ši
tokia propaganda užsiima ne vien tik vyraii, bet ir labai daug 
moterų, įvairaus amžiaus. įvairių luomų, įvairaus išsilavinimo, t • r
Prie krautuvių durų galima matyt būrius moterų, kartais visai 
jaunų mergaičių, kartais jau pasenusių, pražilusių, gyvenimo iš
vargintų moterų, atkaklų Indijos laisvės kovotojų ir Gandhi 
mokslo sekėjų. Ir net neretai gali matyt turtuoles, išlepintas, iš 
taigingai pratusias gyventi, arba baigusias mokslus moteris.

Kai Mahatma Gandhi buvo uždarytas kalėjime, kartu su 
juo ir tūkstančiai kitų indų, buvo išleistas tuo pačiu metu įsa
kymas, draudžiąs moterų sąjungas, o taip pat ir tą savosios 
pramonės propagandos būdą, kurį paminėjom aukščiau. Bet In
dijos moterys mokėjo atsakyti Anglų valdžiai. Jų atsakymas 
buvo tas, kad jos sudarė didžiules eisenas, kuriose dalyvavo iki 
10.000 ir daugiau moterų. Jos traukė visų didesnių miestų gat
vėmis— jas matė Bombėjaus, Kalkutos gyventojai —- jos bu 
vo apsirengusios savo tautiniais rūbais, kaip uniforma -— oran
žinės spalvos, Indijoje austais, rūbais. Tai buvo milžiniška, įspū
dinga demonstracija, kuri sakyte sakė apie Indijos moterų pa
siryžimą. Anglai veltui mėgino išblaškyti moterų eiles, veltui 
baugino ir vaikė susirinkusias. Jos kantriai pakėlė ir šautuvų 
smūgius ir bambuko lazdas, Šimtai ir tūkstančiai iš jų buvo 
suimti ir pasodinti į kalėjimus, ir tik vėliau, kai buvo sudarytos 
karo paliaubos tarp Gandhi ir anglų valdžios, jos buvo paleistos.

Bet Indų moterys ne vien tik kovoje už savo tėvynės lais
vę yra lygiateisės su vyrais pilietės. Prisidėdamos ir aktingai drą 
šiai remdamos Gandhi judėjimą, jos iškovojo ir visas kitas lais
ves, kurių turi jų seserys Europos valstybėse, ir kuriomis jau 
senai naudojasi. Platusis pasaulis joms atidarytas. Jos 
gali laisvai gyventi, studijuoti, dirbti; jų nevaržo keturios namų
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sienos arba tankūs nuometai, kurie dar taip nesenai puošė jų 
galvas. Jos yra laisvos nuo senų jas* varžančių tradicijų ir pa
pročių. Jos yra savo valstybės pilietės, turi balsavimo teisę, jos 
kartu su indais niokosi ir studijuoja. Žinoma, jų daugumas 
yra karštos didžiojo Gandhi šalininkės, ir jam yra dėkingos už 
tai, kad, palyginti, visarjrumpu laiku pasiekė tai, dėl ko run
gęs, kovojo ir dirbo kitų šalių moterys net ištisus šimtmečius.

kslų smulkmeniškai vaizduoja Ii- 
Mumijos taip pat buvo vyniojamos 

karsto paveikslas rodo, kaip du

r šukuojami. Vienos tokios šukos yra dabar

senovės egiptiečiai verpė ir audė, matome iš 
Viename paveiksle atvaizduota pririšta prie

Verpimas ir audimas senovės Eigipte
Faraofio Menkaros piramidėje buvo rasti audeklo likučiai. 

Tas rodo, kad Egipte jau apie 3600 m. prieš Kr. klestėjo linų 
kultūra. Daugelis karstų paveji 
nų rovimą ir apdirbimą, 
i audeklą. Faraono Sciumen 
vyrai rauna linus ir saujas duoda trečiajam, kuris jas riša i 
pėdus. Savininkas; prižiūri jų darbą. Kitas paveikslas vaizduoja 
linų apdirbimo eigą: du vyrai neša vandenį į tam tikrą katilą 
ir .verda jame linus. Pavirinus, linai išimami iš katilo ir kloja
mi ant lėkštų stųgų. Kai išdžiūsta, juos suima ir paskui brau
kia. Linai buvo 
Berlyno muziejuje.

Verpimas ir audimas buvo lygus vyrų ir moterų rūpes
tis. Didikų rūmuose šis darbas daugiausia tekdavo vergėms ir 
tarnaitėms. Kaiį 
karstų paveikslų.
tam. tikro pagalio linų kuokštą ir verpėjas vyras, sukąs verpstę. 
Prie jo stovi indas su vandeniu pašlapinti pirštams. Kitas pa
veikslas rodo šešias verpiančias su verpstėmis moteris. Viena 
šių verpėjų suverpia paprastą siūlą, kita kelius paprastus siū
lus susuka į vieną. Kitos dvi verpėjos vynioja siūlus apie savo 
liemenius, , ■

Kitas paveikslas rodo, kaip dvi audėjos audeklą apmeta ir 
įtaiso aušti. Apmetama ant tam tikrij lenktų pagalių, o au
džiama ant savotiškų rėmii, kurie labai panašūs į mūšų stakles: 
reikia minti kojomis ir dirbti rankomis. Vyrai taip pat audžia 

«. Verpdavo ir ausdavo kiekviena šeima, nes reikėjo apsi
vilkti. Buvo ir lokių, kurios iš audimo amato pragyvendavo.

Audimas senovės Egipte jau buvo pasiekęs aukštą laipsnį. 
Daugiau buvo kreipiama dėmesio į audeklo dailumą ir švaru
mą, negu į jo spalvingumą, Puikūs Egipto audeklai buvo svar
biausia anų laikų Viduržemio pajūrio prekė.

Randami audeklų likučiai rodo, kad egiptiečių audeklai 
buvo nė kiek neblogesni už mūsų laikų audinius. Jų audeklai 
buvo kartais balti, kartais margi. Tačiau labiausai vartojamos 
audinių spalvos buvo juoda, balta, raudona, geltona, žalia ir mė-

1
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Recenzijos
„ŽIDINYS“, 1931 m., 1—12 nr. Apima literatūros, moks

lo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo sritis, o gal ir dau
giau ...

Tai vienas iš gajausių ir rimčiausių pokarinių žurnalų, ei
na jau aštuntus metus.

„Židiny“ ypač plačiai apimta literatūros sritis. Salia de 
biutuojančių savų literatų, kurių tarpe prasikala vienas kitas 
jaunesniųjų kūrėjų, , žurnalas supažindina savo skaitytojus ir su 
kitų tautų rašytojais, patiekdamas vertimų čia iš latvių, čia iš 
italų, vokiečių, prancūzų ar kitų k. Bet * Židinyje“ tegauna 
vietos literatai, nesivaiką dienos literatūrinių kapryzų. Iš viso, 
matyt, , kad žurnalas nekreipia dėmesio į abejotinos vertės lite
ratūros sroves, kurias tepaliečia retkarčiais kritikoj.

„Židinys“ nėra abejingas ir kitoms meno sritims. Skiria 
straipsnius tapybai, plastikai, architektūrai, parinkdamas vyku-

lyna. Taip pat egiptiečiai mokėjo išausti puikius kilimus, ant
klodes, būręs, baldams medžiagą, apsnūstus, kaklaryšius ir k,

Audeklai buvo išbraižyti lenktomis arba zigzaginėmis lini
jomis, tarp kurių stovėjo razetos, žvaigždutės, sparnuota saulė, 
lotoso, papiro žiedai, ieroglifai ir k.

Senovės egiptietė jau mokėjo megzti puikias kojinei iš avių 
vilnų, i Jų kojinės buvo trumpos, baltos spalvos.

Plinijus paduoda labai įdomių žinių apie egiptiečių audek
lo dažymą. Audeklas buvęs mirkomas tam tikrame skystime ir 
paskui virinamas katile su spalvų esencija, Nors katile buvus 
tik vienokia spalva, tačiau audeklas nusidažydavęs visokioms 
spalvomis. Dažymas vykdavęs chemišku—būdu.

Viename karsto paveiksle matome faraono audeklų dėžes, 
kurios pavestos saugoti sargui. Tuos audeklus turėdavo sunešti 
faraonui pavaldiniai. Faraono raštininkas Enaana 1400 m. 
preš Kr. pranešė gyventojams. kad jie turės faraonui pristatyti 
178 rietimus audeklo.

* Visi egiptiečiai nešiojo lininius drabužius. Audeklai taip 
pat buvo vartojami ir mumijoms suvynioti. Kartais mumijos 
buvo vyniojamos j 400 m. ilgumo audeklą.

Apskritai, audimas Egipte buvo labai išsiplėtojęs. Todėl 
nenuostabu, kad žymi Egipto laukų dalis mėlynavo linų žiedais
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šių iliustracijų. Nepaskutinėje vietoje stovi bažnytinis ir liau 
dies menas.

Iš mokslo srities žurnalas gvildena įvairiausius klausimus: 
istorijos, pedagogikos, lingvistikos, geografijos ir k. Iškelia so
cialinio gyvenimo apraiškas, kultūros padarinius.

Plati apžvalga apima gyvuosius vidaus ir užsienio politi
kos bei visuomenės gyvenimo įvykius.

Skyriuje „Knygos ir žurnalai“ galima rasti naujausių bet 
kokios srities veikalų recenzijai bei kritikas ir aktualiausių, ki
tuose žurnaluose gvildenamų, temų santraukas.

Kuo gali būti įdomus „Židinys“ moterims inteligentėms0 
Nežiūrint to, kad kartas nuo karte; randame ten ir specialia; 
pritaikintų moterų judėjimui bei auklėjimuisi straipsnių; „Židi 
nys“ ypač turi rūpėti kiekvienai inteligentei kaip bendro lavi
nimo žurnalas. Nes iš tikro, tik „Židinį“ skaitydama, gali su
sintetinti visas kultūringų gyvenimą charakterizuojančias ap 
raiškas.

„H. Vaidilutės“ administracijos žodis.
Manome, kad ,,N. Vaidilutės“ skaitytojai nori, kad -ir toliau 

juos žurnalas lankytų, bet,' kadangi, dar nevisi apie tai pranešė, 
todėl visiems praėjusių metų žurnalo skaitytojams siunčiame *•
š. m. ,^Naujosios Vaidilutės“ 1 Nr. ir prašome neatidėliojant už
siprenumeruoti ar pranešti, kad siuntinėti žurnalą išsimokėjimui.

Neatsilyginusius 1931 m. prenumeratos labai prašome sku- » J
biai atsilyginti.

Platintojoms, nepranešusioms po kiek „Naujosios Vaidilu
tės“ egzempliorių siuntinėti, šiais metais, siunčiame tiek egzem
pliorių, kiek buvo 1931 m. II psm. skaitytojų ir taip pat prašome 
visas platintojas, neatsilyginusias 1931 m. pren. skolą, skubiai 
atsilyginti, o nepranešusias po kiek „N. Vaidilutės“ egzemplio- t 
rių siuntinėli šiais metais, pranešti.

„Naujosios Vaidilutės“
Administracija.

Redaguoja J. Tverskaitė. Karo cenzūros leista.
4
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