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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

2 Nr. 1932 metų Vasario mėn. XII m.

Atsimink... esi dulkė
Tarp dainų, juokų, tarp kvaituliu, užsimiršimu skamban

čios muzikos, tylus ir taip rimtas, lyg sąžinė^ balsas prabilo: 
„Memento, homo, qüia pulvis es et in pulverem reverteris“. Atsi
mink, kad esi dulkė... Dulkė4_maža mažytė dulkelė, sulyginus su 
Dievo< pasauliu, mažytė dulkelė kryžkelėj. Kur viesulas nupūs: 
kairėn ar dešinėn, nupūs kur į bedugnę ar nuneš į kalno vir
šūnę? 1

Pilkų pelenų žiupsnelis, apšarmojęs galvą, daug pasakė: 
išnyksi, žmogau, ir vėjas išnešios tavo dulkes. Grįši į žemę ir 
užmigsi neprabundamai, užmigsi miegu, iš kurio tik angelų tri
mitai tave prikels. Bet iki užmigsi, laukdama prikėlimo, tu, ma
žoji dulkele, dar gerokai paklaidžiosi kryžkelėse. Pasauly tavo 
uždavinys yra toks: susirasti tiesiausią kelią ir juo eiti, kad jis 
nuvestų tave į palaimintąją amžinybę, kai kūnas — medžiaga — 
grįš į medžiagą žemę.

Ar tau nieko nepasako puikūs violetinės spalvos bažnyčioj 
• liturginiai rūbai? Ar jų rimta spalva nepasako' tau, kad atėjo 

laikas susikaupti? Pasvarstyk, pagalvok apie save, pažvelk į 
tamsiausius, į neprieinamiausius savo širdies kampelius. Gal 
ten jau yra atsivėrusios žaizdos, bet tu; neturėjai laiko ten žvilg
terti, kai aplink visa mirgėjo vaivorykščių spalvomis, kai links
ma minia, šokdama užsimiršimo, negalvosimo šokį, ūžė viena 
srove į nežinią. Gal ir tu plaukei pasroviui su triukšminga mi
nia, kai tuo tarpu tavo sielos žaizdos laukė violetinių susikaupi
mo savaičių, kad tu atsipeikėtum ir, jas suradus, išgydytum.

Prieš 19-ką su viršum šimtų m ėtų\susigėrė] į žemę kruvino 
prakaito lašai mūsųMokytojo, Kuris kovojo didžią dvasios kovą: 
ar pasiaukoti už tuos nykštukus, kurie taip greitai užmiršta savo 
Mokytojo žodžius ir pasineria iki—kaklo žemės dumble, ar gal 
geriau išvengti baisiųjų kančių, kurių neverti tie nykštukai. Žmo-
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P. Orintaitė.
Žiemos gaidos

1 
----------- B—

♦

Kam tos eglės siūbavo, baltas sniegenas barstė?
Kam tos žvaigždės mirgėjo?
Kam reikėjo, širdie, tau negalimo geisti —
Kam ilgėtis širdies — neatspėjo, 

p

Sudainuodavo miškas dainą ilgesio šalto,
Tyliai verkdavo ievos.
O, tegul dar ir šiandien man taip! širdį sugeltų —
O, kaip gera! — tai žino tik Dievas...

Pražydėdavo ryto rasotas pažaras
Negenėtais jazminais,
Ir'manoji jaunystė, tartum sprogstantis keras 
Savo džiaugsmą su vėju dalines.

•>

Nedainuos daugiau miškas, nesišypso aušrinė, 
Niūkso eglės kaip mūras —
Nesugrįši daugiau tu, mano rytas auksini, 
Taip kaip lašas iš Baltijos jūros.

k_ - >

- t

2.

Ei, sugroki, sugroki, vėjau, žiemišką gaidą 
Nesugausi nė vieno tu žaliojo lapo! 
Sudainuoki man dainą apie amžiną žiemą, 
Ei, sugroki, sugrok savo pragaro gaidą...

Pasivyki, o vėjau, pasivyk man tą žodį, ■ 
Kurį mylimos lūpos kadaise kalbėjo — 
Sugrąžinki man jį, sugrąžinki tą žodį!

Nepavysi tu jo, kaip ir žaliojo lapo, 
Kaip pernykštės snieguolės, .kaip žvaigždės užgesintos 
Negrąžinsi man jo. nepavysi, kaip lapo...
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‘ F. Hercceg,
' 1 ** . , '

Kodėl- mirė Izaura?
c •

r. *

Neseniai aš sutikau savo puseserę Lucą verkiančią. Ji sė
dėjo ant mažos kėdelės nišoje ir gailiai raudojo; jos gražios 
akys paplūdo ašaromis, o lūpos trūkčiojo nuo nesulaikomos 
širdgėlos. Toji scena man nebuvo nauja. Aš žinojau savo Lu
cą. Aš mačiau, kada ji draskė plaukus ir verkdama lakstė po 
kambarį todėl, kad virėja užmetė katei ant uodegos prosą, o 
taip pat buvau liudininku jos širdį draskančio skausmo, kada 
nudvėsė jos kanarėlė. Aš manau, kad Lucos sveikatai reika
linga, kad ji, mažiausia, kartą į savaitę gerai išsiverktų. Jeigu 
ji nesuranda tam kitos priežasties, tada susiieško seniausių me
tų „Iliustruotą Žurnalą“ ir skaito — kas žino kelintą kartą — 
„Paskutinės Meksikos karaliaus dienos“.

Bet jos jautri siela visai nepakenkdavo jos nepaprastam 
apetitui; kada ji atsisėsdavo prie stalo, suvalgydavo daugiau už 
suaugusius.

Kaip sakiau, radau Lucą nišoje verkiančią. Aš jos daug 
ir neklausinėjau, nes žinojau, kad priežastis jos baisaus skaus
mo buvo ne kas kita, kaip toji raudonu viršeliu knyga, gulinti 
ant jos kelių. Paskutinis puslapis buvo atverstas. Aš paėmiau 
ir perskaičiau paskutinį trumpą skyrių.

L VII Skyrius.

Praėjo vieni metai...
Mes esame vėl grafų Roboc pilyje. Kaimo bažnytėlės bokš

te skambėjo Sekminių varpai. Jų liūdni akordai sklido tyliai, 
kaip karvelių būriai, per saulės nušviestą, gėlėmis kvepiančią 
pievą iki pilies,

Taika ir ramybė visur! Tiktai užburtoje tamsoje melsvai 
žalio buduaro nėra taikos, o lieknos, išblyškusios mergaitės, gu
linčios po vėduokime palme, širdyje, nėra ramybės... Grafaitė 
Izaura! Ne, ne Izaura, tiktai Izauros šešėlis... jos veidas išblyš
kęs ir permatomas, kaip šalnos pakąstas obelės žiedas: nusivy
limo šalnos....

Varpų gaudimas pažadino ją iš neramaus sapno. Skaus
minga šypsena pasirodė ant jos gražių lūpų ir ji tyliai sušnabž
dėjo: „Elemėr! Elemėrl“

Tuo pačiu akimirksniu, durys atsidarė, ir ant slenksčio pa
sirodė puikus, saulės nudegtas vyras.
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Augustaitytė-Vaičiūnienė.

Auksinis žiedužėlis
O koks gražus auksinis žiedužėlis!
Akutė šviečia, kaip žiedai aguonos...
Gerai, kad čia ne Rusija —
Turėčiau atiduoti jį už pusę kilo duonos...

Beržyne aušo rytas rvtmetėlis...
Pakluonėj dalgiai sužvangėjo...
Ar šviečia dar ant mano piršto,
Begirdydamas žirgus, paslapčiomis pažiūrėjo...

Ir tas auksinis žiedužėlis
Nevys taip greitai, kaip žiedai aguonos...
Nes čia turtinga mūsų Lietuva — 
Nereiks man jo iškeist į pusę kilo duonos.

„Izaura!1- riktelėjo jis, ..Izaura, atleisk man!”
Atsakymu buvo tylus mirštančios atsidusimas, lengvutis, 

kaip drugelio sparnų plezdenimas: „Atleidžiu tau!”
Izauros jau nebuvo. Jos skaisti jaunutė siela skrido i 

aukštybes.
Išdidus vyras puolė ant kelių ir balsu pravirko. Pirmą 

kartą savo gyvenime jis verkė.
Garsiai skambėjo Sekminių varpai. Grafų pilies bokšte 

pasirodė iškilminga gedulos vėliava...
Buvo Sekminės... Taika ir ramybė visur. Tiktai vyras 

melsvai žaliame buduare klūpojo ant balto kailio ir raudodamas 
save klausė: ..Kodėl?“ / / P

Galas.i
Tikrai tai buvo daugiau, negu įuca galėjo iškęsti. Vi

sur buvo taip gražu! Sekminės, saulė, gėlių kvapas.... Puikus 
parkas su tiesiomis medžių alėjomis, marmuro dievų stovylos, 
aukštos pilys... Hercųgai, grafai, markgrafai, kurie, susilažinę 
iš šimto šampano bonkų, jojo jos rankos prašyti... Vėliau jis1 
Grafas Elemėr! Ką tik buvo grįžęs iš Afrikos. Jis buvo visa 
galva aukštesnis už kitus ir kada jis kalbėdavo, parausdavo ran
das jo kaktoje...

„Pone barone, tamsta esate bailys!“ arba „Gale parko aš 
žinau ramią vietelę, kur mes galime pasikeisti šoviniais“. Vė
liau jis sutinka Izaurą! Išdidus Elemėr ir šalta, kaip ledas, 
Izaura! Piktais žvilgsniais jie lydėjo viens kitą, o kalbėjo taip
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šaltai, bet buvo galima matyti, kad jie mylisi. Vėliau tarp jų 
kažin kas atsitinka ir EūmeFlšvažiuoja į Afriką. Izaura užsida
ro savo melsvai žaliame buduare. Bet Luca tyliai juokiasi. Nes 
ji, nežiūrint motinos uždraudimo, yra prityrusi romanų skaity
toja ir gerai žino, kad, nors Izauros veidas kasdien daugiau ir 
daugiau blykšta, Elemėr sugrįš ir tada Izauros veidai vėl pa
raus . ..

Bet štai staiga! Kas tai! Pasibaisėdama ji pradėjo dras
kyti knygos viršelį, norėdama surasti ten nors porą prilipusių- 
lapų. Bet veltui! Susigraudinusi iki dvasios gelmių, ji krito, 
kaip palaužta. Grafaitė Izaura mirė! Mirė, tada, kada roma
nas pasiekė įdomiausią tašką. Mirė prieš kiekvieną~ipfotį~ ir 
reikalavimą, mirė tikrai neatšaukiamai, su /Skausminga šypsena 
gražiose lūpose... Grafas Elemėr dabar klūpojo tenai, melsvai 
žaliame buduare, o Luca čia nišoje ir abu raudodami klausė: 
„Kodėl?“

„Luca, būk protinga! nereikia į kvailystes rimtai žiū
rėti. Tai netiesa, tik autorius taip parašė“.

„Jeigu autorius melavo, tad kodėl jis negalėjo kitaip me
luoti? Kodėl jis nepamelavo, kad jie pagaliau buvo laimingi0 
Kodėl?“

„Luca, mano mažyte Luca, išklausyk mane, aš tau papa
sakosiu, kodėl grafaitė Izaura mirė „su skausminga šypsena gra
žiose lūpose“.

Rašytojas, autorius romano „Kodėl“ kartą pietavo pas sa
vo tetą. Kada visi jau buvo pagėrę kavą, jis tarė: „Norėčiau 
truputį rašyti!“

Kambary radosi tyla.
Šeimininkai reikšmingai pasižiūrėjo vienas į kitą, o Ma- 

riska pašokusi tarė: „Mano kambary!“
Per penkias minutes ji viską paruošė. Ant mažo rašo

mojo staliuko ji padėjo dvidešimt lapų balto popieriaus ir ke
letą naujų plunksnų. Taip pat pastatė stiklą tyro vandens, o 
į vazą, šalia Juozapo Eoetvoes biusto, įdėjo žydinčią alyvom ša
ką. Vaikai buvo išsiųsti pas kaimynus, o paukštuko narvelis pri
dengtas skarele. Visuose namuose įsiviešpatavo šventa ramybė, 
kad kiekvienos musės zirzimą, dargi tylius mūzos žingsnius, 
būtų galėję girdėti.

Rašytojas atsisėdo, valandėlę pagalvojo ir parašė:
„Malonus Pone Loevy! Jei Tamsta manote mane išgąs

dinti turto aprašymu, tai labai klystate. Bet jeigu Tamstą pa
lauksite dar šešias savaites, aš atiduosius Tamstai iki paskutinio 
kreicerio. Aš jau, berods, Tamstai sakiau, kad savo romaną

I»

7



56

„Kodėl“ jau jpusėjau. Mano leidėjarūrma Fuks ir Ko., nusi
statę man sumokėti, kai romanas bus visai baigtas. Baig
ti jį man dar reikia Šešių savaičių. Palaukite Tamsta kant
riai, duokite man ramiai dirbti, tada aš gausiu pinigus ir atsi
lyginsiu Tamstai“.

Jis užlipdė laišką voke ir įsidėjo į kišenę. Mariska ži
bančiomis iš smalsumo akimis laukė duryse. A

„Jau?'Taip mažai tu ant mano stalo rašei?“
Ji būtų buvusi patenkinta, jei jos pusbrolis ant jos stalo 

būtų parašęs visą romaną. Bet jis atsakė: „Man^švystelėjomin
tis, kurią aš pasižymėjau...“

„Luca, tu nori žinoti, koks šitas „malonus ponas Loevy“ 
buvo? Jis nebuvo nei „malonus“, nei „ponas“. Mažas, senas, 
raukšlėtas niekšas, apsirengęs visad juodai. Jo dešinė koja bu
vo vienu coliu trumpesnė už kairę, todėl jo dešinio bato padas 
buvo colio storumo.

Laiškas ponui Loevy padarė tokį įspūdį, kad jis kitą die
ną anstolio lydimas atvyko į romano autoriaus butą aprašyti 
turto.

Iš visų žemiškų gėrybių rašytojas gailėjosi tik frako, nes 
ateinančioms Užgavėnėms, jis be frako negalėjo niekur pasi
rodyti. Bet ponas Loevy buvo nepermaldaujamas; jis tik pri
žadėjo paimti fraką vėliausiai. Surašymas tęsėsi visą valandą, 
todėl galima buvo suspėti kokiu nors būdu pinigų surasti.

„Luca, tu klausi, ką bendro turi frakas su grafaitės Izau- 
ros mirtimi? Luca, frakas nužudė grafaitę Izaurą! Kada ra

šytojas, nusiminęs vaikščiojo po savo kambarį, jis paėmėj roma
no „Kodėl“ nebaigtą rankraštį į rankas. Jeigu taip galėtų ro
maną greit užbaigti!“

Tada jam atėjo į galvą, mintis nužudyti Izaurą ir taip 
trumpai baigti romaną. Jis ilgai kovojo su savim. Ką jis turi 
paaukoti, grafaitę Izaurą, ar fraką? Jis abu mylėjo. Izaura 
buvo jauna, graži ir kilni. Bet ir frakas buvo dar visai geras, 
kad ir nevisai naujas, ypač pamušalas buvo gerokai apsitrynęs.

Luca, frakas nugalėjo. Kada senas vertelga sukinėjosi 
apie jo lietaus apsiaustą, rašytojas atsisėdo ir parašė L VII sky
rių. Tada jis paėmė vežimą, nuvažavo pas Fuks ir Ko. ir ati
davė jiems rankraštį. Leidėjai truputį nustebo, kad romanas 
toks trumpas išėjo, bet pagaliau priėmė ir, suskaičiavę, kiek už 
kiekvieną lanką jam priklauso, išmokėjo honorarą.

Luca, kuri viskuo įdomavosi, paklausė: „Ar jis išgelbėjo 
fraką? Ar grįžo laiku?“

Luca, vargšė Luca, pasiruošk prie blogiausio. Kada rašy
tojas jautė pinigus kišenėj, jis neskubėjo namo, bet galvojo• 
..Kam man tas senas, nudėvėtas Irakas? Žiemą aš užsisakysiu
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Iz. Matusevičiūtė.
I

Sigrid Undset.
Kultūriniame žmonijos gyvenime ne tiek reiškia tautos di

dumas, kiek dvasinis pajėgumas. Pavyzdžiu gali būti Skandi
navų tautos. Šaltoji šiaurė pasaulinei literatūrai davė nemiršta
mus genijus: Ibseną, Knuth Hamsuną, Strindbergą; Selma La
gerio! ir kitus.

Ypatingai reikia pabrėžti, kad šių tautų dvasios gyvenime 
neatsielieka ir moterys.

Šįmet kaip tik sukanka penkiasdešimts metų pasaulinio 
masto rašytojai, Nobelio premijos laureatei, Sigrid Undset. Kas 
yra toji garsioji šiaurės moteris, kuria domisi visas kultūringas 
pasaulis? Jos žymiausi veikalai yra išversti veik į visas vakarų 
Europos kalbas. Gaila, tik lietuvių kalba! S. U. mes nieko netu
rime. Jos veikalus galime tik svetimomis kalbomis pasiskaityti. 
Mūsų šviesuomenė turėtų daugiau ja domėtis, nes ši garsi ra
šytoja iškėlė daug naujų moters psichologijos bruožų. Jos kū
ryba yra norvegiška, bet pati rašytoja nėra norvegiško kilimo. 
Jos motina yra škotiškos danų šeimos Gyth, tėvas Ingvald Und
set danas. Sigrida gimusi Danijoje 1882 .m. Vėliau su tėvais 
persikelia į Oslo, tuomet vadinamą Kristianiją, kur jos tėvas 
buvo vieno muzėjaus archeologas. Sigrid, eidama dvyliktuo
sius metus, neteko tėvo, ir jaunutė, baigusi poros metų komer
cijos mokyklą, gavo vietą Oslo viename elektros draugijos biu
re. Čia ji dirbo dešimtį metų, bet tuo darbu nesitenkino. Jos 
siela troško mokslo. Instinktyviai veržėsi pažinti gamtą ir žmo
nes. Ją viliojo kelionės ir tolimi kraštai, o ypatingai Pietūs.

Iš mokyklos išėjusi jautėsi, kad jai labai daug ko trūksta, 
todėl pradėjo su užsidegimu pati lavintis.

Oslo buvo vieta, kur maišėsi internacionalinė publika. Čia 
ji sutikdavo įvairių tautų žmones. Ji pradeda stebėti aplinkų* 

naują ... gražų, elegantišką su atlaso pamušalu. Bet, kada atėjo 
Užgavėnės, rašytojas neturėjo nei seno, nei naujoj frako, leidė
jas turėjo netikusį romaną, o Loevy negalėjo išieškoti varžyty
nių išlaidų. Bet vargšė grafaitė Izaura turėjo mirti savo gyve
nimo pavasarį, su skausminga šypsena gražiose lūpose ir nie
kas nežinojo ,,Kodėl?“

Vertė J. M.
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mą ir susidaro savo būsimų veikalų tipus. Norvegų tauta pasi
žymi neramia dvasia ir kažkokiu veržimusi į pasauli. Jie vis 
stato naujus planus ir juos griauja.

Atostogų metu S. U. buvo apvažinėjusi visą Skandinaviją 
ir Daniją. Pagaliau gauna stipendiją išvažiuoti į užsienius. Ji 
keliauja į Italiją, Prancūziją ir Angliją. Jos pastabi siela tose 
kelionėse surinko didelius būsimai kūrybai turtus. Rašinėti pra- t?
dėjo turėdama dvidešimts penkeris metus. Ištekėjo apie 1911 m. 
už dailininko Anders’o Kast’o Svarstad’o, persiskyrusio su savo 
žmona. Tuomet ji buvo protestantė, ir jos moterystė buvo tei
sėta. Bet galvodama pereiti į katalikų Bažnyčią, ji geruoju susi
taria su savo vyru ir išsiskiria, nes, pirmoji jos vyro žmona bu
vo dar gyva. Vaikus iš pirmos vyro žmonos ir savo paėmėt pati 
auklėti į savo dvarą. Į katalikų Bažnyčią buvo priimta 1924 m. 
Hamar’o miestely, kur katalikai turi mažą bažnytėlę.

Aukščiausios garbės rašytoja sulaukė 1928 m., gaudama 
Nobelio premiją. Rašytoja yra labai kukli ir stengiasi įgyven
dinti aukščiausią žmoniškumą, suderintą su katalikybe. Gautą 
premijos sumą 140.000 norvegiškų kronų, ji išdalino našlaičių 
prieglaudoms ir neturtingiems menininkams. O gautąjį švedų 
rašytojų draugijos vainiką ji šv. Eugenijos bažnyčioj paaukojo 
Viešpačiui.

Rašytoja dabar gyvena savo dvare rašydama ir tvarkyda
ma savo ūkį.

Sigrid Undset kūrybą galima suskirstyti į du periodus 
Pirmas jos jaunystės ir vėlesnieji kūriniai, kada pati rašytoja 
buvo liberališkų pažiūrų. Antras ■— jos veikalai, išplaukę iš jos 
katalikiškos pasaulėžiūrcs ir jau konvertitės kūryba.

Pirmiausia bent rumpai apie pirmuosius jos kūrinius1).
Pirmą veikalą parašė turėdama dvidešimts penkerius me

tus „Ponia Marta Oulie ’. Apie 1911 m. pasirodo) jos didesnis 
romanas „Jenny4\ kuris ją iškėlė į pirmaeiles norvegų rašytojų 
eiles. ,,Jenny“ turi labai daug bendrų bruožų su pačia autore. 
Jenny — jauna energinga laisvamanė dailininkė.

Kiek vėliau pasirodo kitas romanas „Laiminga senatvė". 
Jis savo turiniu ir idėjomis labai panašus į „Jenny“.

Pati autorė jaunystėj buvo drąsi, išdidi ir atkakli, bet be 
religijos. Ji vadovavosi laisva žmoniškumo morale. Tą patį ran
dame ir jos jaunystės kūriniuose. Kova su savo-aistromis tarp 
puikybės ir meilės. Nesivaldymas jos romanų herojams rengia 
pražūtį. Žūsta pesimizme ir doroviniame nupuolime Marta Oulie, 
dailininkė Jenny nesi valdydama neišteka už mylimo Helges,, bet 
lieka jo tėvo meiluže,

h Apie juos yra rašyta Vaičiulačio. ,,Ateitis“, Nr. 1, 1931.
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Pirmų romanų herojus valdo pikto demonas, jų siela nėra 
palenkta aukštesniam pradui.

1914 m. parašo naują romaną „Pavasaris44. Šis idėjiniu 
turiniu jau kiek skiriasi nuo pirmųjų. Matyti permaina pačios 
autorės pasauliožiūroje. Nors dar nėra tikėjimo į Dievą,; bet 
jausti atsipalaidojimas iš aistrų valdžios. Romanas dvelkia kaž 
kuo aukštesniu, jaučiama daugiau žmoniškumo.

Šiame laike Sigrid Undset pirmu kart pradeda spręsti mo
terų klausimą. Ji gvildena moderniškos moters interesus ir sto
ja šalia savo tautiečių, kurios veržiasi prie mokslo ir meno. 
Vaizduodama moters ir vyro santykius, ji iškelia daugiau in
tymiąją pusę. Jos nuomone, moteris yra tokia, kokią vyras nori 
turėti. Ji pastebi, kad moters sielai didelę reikšmę turi ap
linkuma.

Rašytojos nuomone, mergaitei vienai gyvenime yra labai 
sunku išsilaikyti prieš visokį paklydimą ir neaiškumus.- Be to, 
ji negali atsispirti prieš natūralų ir sveiką patraukimą į šeimą. 
Sigrid Undset lygiai taip aukštai vertina moterystę, kaip ir pati 
katalikybė.

Jos pažiūros į meilę rodo tam tikrą evoliuciją. Jaunys
tėj ji buvo į meilę liberališkų pažiūrų, kaip matyti iš „Ponios 
Marios Oulie14 ir iš „Jenny4’.

1917 m. pasirodo „Harieta Waage44 romanas, kur autorė 
Karietos lūpomis jau aiškiai kalba savo nuomonę dėl moterų 
klausimo. Naujoji-moteris nepasitenkina akla meile ir kasdie
niškumu, ji nepranyksta menkniekiuos, bet ieško dvasinio su 
vyru bendravimo.

Harieta, ištekėjusi už turtingo pirklio ir dešimtį metų su 
juo išgyvenusi, jaučiasi jokių dvasinių ryšių su juo neturėjusi. 
Tą tragizmą ji pajunta dar labiau, kai miršta jos kūdikis. Ji 
su vyru persiskiria, bet laimės neranda.

Sigrid Undset kūryboj žymią vietą užima istoriniai roma
nai. Rašytoja nuo dvidešimtųjų savo amžiaus metų studijuoja 
viduramžį. Ją labai viliojo> ir jaudino norvegų karaliaus šv. Ola- 
vo praeitis ir katalikiška viduramžio Norvegija. Dar ir šiandien 
stovi katedra, kurią šv. Olavas pastalė, ir kurioj vainikavosi. 
Įsigilinusi j senovę, rodos, matė pakilusią kryžiaus karų nuo
taiką ir riterių laikus. Drontheim’as jai kalbėjo ir liudijo apie 
tuos laikus. Viduramžį ji atvaizdavo dviejuose dideliuose roma
nuose: „Kristina Lavranso duktė41 ir „Olavas Audunso sūnus4’. 
Šie romanai ją padaro jau pasaulinio masto rašytoja. Įsigili
nusi S. U. į katalikišką Norvegijos viduramžį ir pati palinko į 
krikščionybę. Istoriniuose romanuose matome autorės pasaulio- 
žiūros pasikeitimą ir simpatiją katalikybei. Romanų ..Kristina 
Lavranso duktė’4 ir „Olavas Audunso sūnus1’ vyriausi veikėjai

a
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vadovaujasi aukštesne žmoniškumo morale, kur pamatinės min
tys yra visai katalikiškos. Šiuo laikotarpiu rašytoja, nors fak- 
tinai nebuvo perėjusi į katalikų Bažnyčią, bet jos pasauliožiū- 
ra jau buvo katalikiška. Pačiai rašytojai teko) daug ieškoti ir 
klaidžioti, kol ji surado Tą, Kuris ją patenkino ir nuramino.

Olavas ir Kristina yra du tipai sudužusios žmogaus as
menybės, kur rungiasi dvejopa prigimtis, gero ir blogo pradai. 
Jie veržiasi į laimę, padarydami daug visokių nusikaltimų. Bet 
laimės troškimas lieka nepasotintas.

Bestudijuodama viduramži ji susidomėjo senąja norvegų 
kalba. Literatūrinė norvegų kalba yra užkariautojų danų kal
ba su švedų kalbos priemaišomis. Ji norėjo, kad viduramžio 
didvyriai kalbėti) senąja norvegų kalba. Šis S. U. bandymas 
atstatyti senąsias kalbos formas buvo akstinu norvegų tautinio 
susipratimo. Kyla noras atgaivinti pamirštą kalbą. Nuo šio 
laiko prasideda smarki dvasinė kova, tarp senosios kalbos ša
lininkų ir atneštos daniškai švediškos.

Labai žymiai skiriasi paskutinieji Sigrid Undset veikalai 
nuo ankstyvesniųjų — juose nėra tiek blaškymosi. Pasikeitė jos 
pasauliožiūra, o dvasinis ieškojimas ir nepasitenkinimas privedė 
ją prie Absoliuto, kuriame ji nurimo.

Bendrai jos kūryba nėra tendencinga. Net paskutiniuose 
veikaluose, „Gymnadenia“ ir ,,Degantis Krūmas“, ji pasiliko ob
jektyvi, nors ir yra konvertite.

Reiktų kiek plačiau apsistoti prie paskutinių jos veikalų, 
nes idėjų atžvilgiu jie yra įdomesni už pirmesnius. „Gymna- 
denijoj“ ir Degančiame Krūme“ S. U. pasiėmė labai sunkų už
davinį — meniškomis formomis atvaizduoti savo pačios ilgų 
metų dvasinę kovą, blaškymąsi ir ieškojimą amžino Gėrio ir 
Grožio Šaltinio. Veikale jaučiamas misticizmas ir simbolišku- 
mas, nes ir pats krikščionių tikėjimas yra simboliškas.

Sigrid Undset „Gymnadenia“ ir ,,Degantis Krūmas“ stovi 
visai kitoj plotmėj, negu šiandieninis romanas, todėl jį reikią 
vertinti visai iš kito atžvilgio. Koks yra dabarties romano tipas? 
— Vieni jį laiko nepabaigiamu atvaizdavimu dabarties įvykių, 
kiti nori traktuoti panašų milieu, kuri vra davęs Döblih ,,Berlin 
Alexanderplatz“. Šių dienų romanas serga medžiagos gausumu, 
kurios meniškai neįstengia aprėpti.

..Gynmadenijoj“ mūsų laikai yra labai gerai suprasti. Tuo 
ir parodo Sigrid Undset savo talentą, kad ji, paimdama papras
tus kasdienio gyvenimo herojus, jų lūpomis prabyla apie amži
nąsias problemas, k. a.: religiją, meilę, socialinius santykius, 
auklėjimą ir pilnutinį asmenybės ugdymą.

Laiko atžvilgiu romanas apima labai nedaug: viena dalis — 
tarpas1 prieš pasaulinį karą, anka -- po pasaulinio karo. Veiks-

%
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mas vykstą Norvegijoj,•'kūfTnebuvo įaudrinta pašatilinio karo 
įvykių 1-Hgos*~-Atttör^'hßsnxäUdoją;;moderniško romano temomis.
Jj—nevaizduoja, kaip šiais laikais madoje, nei didmiesčio pądūg- c ’ . 
nių gyvenimo, nerodo kapitalizmo galybės, nei darbininkų rė- in

voliucinio bruzdėjimo. Ir nevaizduodama- aukščiau išvardytų 7 
dalykų, ji parašė šių dienų romaną.

Abi romano dalis galima traktuoti dvejopu atžvilgiu: kaip • 
jauno studento Pauliaus Selmerio, vėliau pirklio biografiją ir 
kaip konvertito sielos pergyvenimus. Romano „Gymnadenia-4 
pirmosios dalies turinys toks. Vyriausias romano veikėjas Pau- , 
liūs Selmeris jaunas geologijos studentas. Mokosi iš motinos 
lėšų. Jo motina yra persiskyrusi su savo vyru, kuris vedęs antrą 
žmoną. Motina pati viena auklėja ir išlaiko vaikus uždarbiau
dama vienoje kontoroje. Pauliaus jauna prigimtis sukyla prieš 
skriaudą, padarytą motinai. Bet iš kitos pusės jis negalk dova
noti motinai, kad ji savo užsispyrimu ir kartu nuolaidumu pri
ėjo prie to, kad ją su vaikais išmetė beveik į gatvę, o tuo tar
pu tėvo namuose prabanga ir perteklius. Ten viešpatauja ant
roji tėvo žmona Lili. Ji stengiasi būti pirmos žmonos vaikams 
motina, bet tarp jų stovi nepereinama siena. Selmerio motina 
humaniška, bet kartu ir liberališkų pažiūrų, nedraudžia vaikams 
lankytis pas tėvą. Parėjęs Paulius iš tėvo vaišių, dažnai rasda
vo motiną karčiai raudančią ir alpstančią iš skausmo. Taip 
Pauliaus sieloje krovėsi nerimas ir ieškojimas atsakymo į visus 
šiuos klausimus.

Pauliaus broliai ir sesuo išauga ir nueina savo keliais. Jis, 
bestudentaudamas, įsimyli paprastą gėlių pardavėją Luciją, Juo
du laisvai gyvena, ir dėl to Paulius negali baigti studijų. No
rėdamas greičiau apsirūpinti materiališkai, meta mokslą ir eina 
į prekybą. Čia jam gerai sekasi, bet kada jiedu turėjo susi
tuokti, Lucija pabėga su kitu vyriškiu. Trejus metusi jis kan
kinasi, paskui įsimyli į pirmą pasitaikiusią gan gražią merginą 

< Bjorę ir greitai ją veda. Moterystė su ja, rodos, Būtų paken
čiama, bet Paulius jaučia tuštumą. Jis jaučia, kad Bjorė ne
papildo jo asmenybės, nėra tarp jų tampresnio dvasinio bend- 

’į rūmo. Jų moterystė be dvasinės pažangos. Nors susilaukia
dukters Synne, bet arčiau vistiek nesusiriša. Paulius blaškosi 
savo dvasioje. Iš to nerimo jis dažnai lanko katalikų bažnyčią. 
Su katalikybės idėjomis jis susipažino dar būdamas studentu ka
talikų Gotaas šeimojė. Tuo ir baigiasi pirmoji romano dalis/ .

h I-je dalyje centrinis motyvas yra Pauliaus dvasios nerimas ir
' Dievo ieškojimas, nors jam pačiam ir neaiškus. Gyvenimas atvaiz-

duotasricksv-kcks jis yra su_visorois aistromis. Paulius buvo iš
augęs liberališkoje aplinkumoj, kur religija, auklėjimas, vyro ir 
moters santykiai buvo traktuojami labai subjektyviškai. 1 . , “ B

t • .
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Pauliaus dvasioje neįvyksta staigi tragedija, nes toleran
tinga motina jo laisvus santykius su Lucija pakenčia. Paulius, 
negalėdamas dėl pinigų stokos susijungti su Lucija, varginamas 
aistrų, ieško atramos išeiti išstos dvasinės klampynės.

Protestantizmas, kurį praktikavo jo švogeris Halšteinas, jo 
nepatenkina, nes Kristus jo buvo laikomas tik dideliu žmogum, 
o tikėjimas privačiu reikalu. __

Salia tokių klausimų Pauliaus asmenybė atrodo banališka, 
ji. rodos, lyg neįstengtų perduoti šitplaikų dvasinio neramumo. 
Paulius atstovauja jaunąją kaitą, kuri išaugusi mieste kultūroje, 
bet ja nepatenkinta. Pačioj Pauliaus asmenybėj yra prieštara
vimų : akla meile Luci jai ir lengv apėdiška moterystė su Björe. 
Atsiskyrimas su mylima Lucija, kurią gyvenimas negailestingai 
nuo jo aplėšė, pakerta jo laisvus sparnus, kuriais jis manė skristi— 
į gyvenimą.

Moterystė su Bjore jo nepatenkina, nes nėra rimtumo, nėra 
aiškios krypties, kuria jie galėtų eiti prie savo asmenybės išbai
gimo. Tai moterystė be žvilgsnio į ateitį, be išvidinės harmonijos.

Paulius pradeda nesitenkinti gyvenimo smulkmenom, bet 
ieško Absoliuto.

Sigrid llndset, vaizduodama paprastą kasdieninį gyvenimą, 
iškėlė giliausius gyvenimo klausimus visoj kosmiškoj jų didybėj. 
Šituo atžvilgiu ji, kaip kūrėja, yra geniališka.

Pauliaus atsivertimas neįvyksta staiga, bet pamažu auga. 
Tik po keliolikos metų ir sunkių bandymų jis nurimsta, perei
damas į Katalikų Bažnyčią.

S. U., vaizduodama jo pergyvenimus, nemoralizuoja. Ver
tingi ir blogi dalykai patys kalba už save. Sigrid Undset ne
bėga nuo pasaulio, bet žiūri į jį blaivia akimi. Labai retai pa
sitaiko konvertitų tarpe toks tolerantiškumas.

Bendrai, Selmeris nėra ypatingas tipas. Truputį revoliucio- 
nieriškos dvasios, vidurinio luomo miestietis, net kiek savanau
dis. Jo aplinkuma natūrali. t

Pauliaus tipas yra tik įrankis Sigrid Undset religinėms 
problemoms spręsti.

Antras ryškus tipas yra Lucija. Ji gyvena tokiose apysto- <
vose, kad jai labai lengva nueiti slidžiais takais. Našlaitė, iŠ 
namų išvyta pamotės už meilės santykius su vienu protestantų 
teologijos studentu, ji važiuoja kartu su juo į Kristianiją, bet 
mieste studentas ją pametė ir daugiau pas ją negrįžo. Ji tar
navo keliose šeimynose ir vargo. Laisvai gyveno įsu vienu tar
nautoju, bet ir tas pametė, pabėgęs į Ameriką. Trečiasis iš ei
lės buvo Paulius, kurį ji labiausiai mylėjo. Bet, kada jiel tu
rėjo susituokti, ji sirgo plaučių liga ir todėl, palikus draugui atsi
skyrimo laišką, pabėga su pirmu pasitaikiusiu vyriškiu.
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Toks galas tarp Pauliaus ir Lucijos skaitytoją kiek neįti
kina. Liga, rodos, negalėjo būti likimą sprendžiančiu dalyku. 
Pirmoj daly veiksmas taip eina, manytumei, kad ji pabėgo dėl 
sociališkosi nelygybės, bijodama būti jam netinkama žmona.

Lucija pasigailėjimo vertas sutvėrimas: be išsilavinimo, be 
auklėjimo, bevalė mergaitė lieka svetimų geidulių auka. Pau
lius, mylėdamas Lucijų, pasirodo labai humaniškas. Jis, nors 
su ja laisvai gyvena, bet pasiryžęs jos nepalikti ir, neatsižvelg
damas į visos šeimos nepasitenkinimą, rengiasi ją vesti.

Lucija išteka už girtuoklio. Jau būdama motina, ji vėl 
susitinka su Paulium ir jų meilė atsinaujina. Lucija puritone, 
bet puritanizmas nieko jai negali padėti. Ji lieka pikto pasau
lio sutrypta, nėra kas jai, patartų. Ji savo viduje nėra suga
dintas žmogus; tik jai trūksta tiktos, religijos ir dorovės dėsnių. 
Lucijos asmeny Sigrid Undset parodė žmogų, be religijos ir be 
auklėjimo.

Romane yra keli paraleliai nagrinėjami klausimai, k. a.: 
Selmerių šeimos išsiskyrimas, ir to išsiskyrimo pasekmės.

Išsiskyrusieji neranda laimės, nors kita pusė ir sudaro nau
ją šeimą. Sigrid Undset rodo, kad išsiskyrimas paliečia dau
giau moterį, o daugiausia vaikus, kuriems šeimos niekas negal 
atstoti, o

Pats veikalo pavadinimas „Gymnadenia“ lyg apgauna 
skaitytoją. Lauki kaž ko nepaprasto, bet apsivili, nes romano 
eiga paprasta, natūrali, veik realistiška. Gymnadenia yra orchi
dėjų rūšis, kurių smulkūs žali lapeliai ir melsvi žiedai yra tik šešė - 
lis orchidėjų gražumo. Taip ir pirmosios dalies intryga} yra, tary
tum, Gymnadenia, tos Pauliaus) dvasinės kovos ir Dievo ieškoji
mo, blaškymosi audros. „Gymnadenia“ yra tik preliudium, kur 
duota fabulos atomazga.

„Degantis Krūmas“ yra „Gymnadenijos“ tąsa. Mozei iš 
degančio krūmo pasigirdo balsas,, kuris jį siuntė apreikšti Dievo 
valią. Mozė iš baimės net nedrįso pažvelgti į Dievo veidą, jis 
tik matė degantį irr nesudegantį krūmą. Sigrid Undset Pauliaus 
asmeniu nori simboliškai-atvaizduoti Dieviškos ugnies galią. Jis 
degė kaip tas krūmas tyruose, bet nesudegė. -

Protestantai kritikai prikišo S. U., kad josi pastarieji roma
nai perdaug katalikiškai vienpusiški ir paviršutiniški. Ir patys 
katalikai „Degantį Krūmą“ sutiko nepalankiai. Gali būti paim 
tas katalikiškas milieu, bet turi būti išlaikyti tam tikri estetiški 
reikalavimai. Pačios autorės atsivertimas gal yra centrinis pastū- 
mėjimas padaryti dideles literatūriškas digresijas? Nes šitam 
romane yra daug egotiškumo. Asmeniškumas pavirto literatū- 
i iškurnu, o individualumas — meniška priemone.

Pati atsivertimo idėja gali būti romane vaizduojama, bet 
užmetama skaitytojui, jei per daug prikišamai rodoma pati iš-
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viršinė atsivertimo eiga, surišta su tikybiniu ceremonialu. Pa
kenkiama talentui. jei prasikiša rašytojo charakteris. Sigrid 
Undset paliko katalikiškumą per daug nuogą.

..Degantis Krūmas“ yra nuo gyvenimo atitrauktas, jo idė
jos perdaug asmeniškos. Be to, prikišama S. U., kad ji yra 
šiuo veikalu romantiškų tradicijų įtakoj. Iš blogo pasaulio ar- 
tinamasi prie triumfuojančios ir džiūgaujančios Bažnyčios. Ro
dos, toks dalykų traktavimas negali būti blogas. Antra, šių 
dienų blaškomam žmogui būtų pravartu pamąstyti apie žemės 
dalykų nepastovumą. Bet kažin, ar menas gali būti grynai uti
litarinio pobūdžio ir tarnauti tiesioginiu įrankiu žmogui padėti.

Sigrid Undset vaizduoja žmones, tokius, koki jie yra, ji ne
sistengia atvaizduoti juos geresniais. Ji moka parodyti gyve
nimą nuošaly jo stovėdama ir_ sugeba gvildenti opiausius; žmo
gaus širdies pergyvenimus, bet tai padaro su didžiausia pagar
ba ir švelnumu. Ji nemindžioja ir neišniekina žmogausi vidaus

Dėl .»Degančio Krūmo“ kyla dar viena problema. Bend
rai, ar gali būti meniškas atsivertimo romanas? Kiekvienas at- 
sivertimas_yra labai pa.slaptingas dalykas. Be to, čia dar pri
sideda malonės veikimas. Apčiuopiamai perduoti atsivertimo 
pagrindą kartais žmogaus jėgoms negalimas dalykas. Šis ro
manas yra autobiografinis. Konvertizmas yra pergyvenamas 
individualiai, panašumo būti negali.

< Sigrid Undset pasirinko pasaulinėj literatūroj dar nė kieno 
nemėgintą sritį.

Reikia pripažinti, kad1 Sigrid Undset pavyko šis uždavinys: 
ji čia parodė savo talentą, Tik vietomis ji per daug įsileidžia į 
filosofiškai religinius klausimus. Ištisus^ puslapius skaitai, kaip 
religinio pobūdžio filosofiškus traktatus. Šie dalykai ,,Degan
čiam Krūme“ tik balastas.

„Degančio Krūmo“ svarbiausi motyvai: Pauliaus perėjimas 
į katalikų Bažnyčią, jo dukters mirtis, išsiskyrimas su žmona, 
susitikimas su Lucijų, pagunda ir girto vyro užmušimas. Vė
liau teismo sprendimas ir išteisinimas.

Beveik melodramiškas veikalo galas. Pagrindinis moty
vas — religiškumas. Iš knygų nekalba Dievas, tik apie Dievą 
kalbama. Šis veikalas galima būtų lyginti su šv. Augustino „Con
fessiones“ ir panašiais Paskalio laštais, tuomet gal gautume 
aiškesnę apie šį veikalą nuomonę.

Mūsų akimis žiūrint, Pauliaus tikėjimas yra per daug iš
blyškęs, Tikėjimas pasilieka jo privačiu dalyku, nekeliamas 
viešumom Tikro atsivertimo romanas! turėtų nešti kartu ir nau
jas idėjas, kuriomis romanų herojai ryžtųsi atnaujinti žemės 
veidą. Romanas atrodo nuskurdęs prieš dabartinę katalikišką 
tikrenybę.
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„Degantis Krūmas“ turi labai daug simboliškumo. Rašy
toja krikščionybę vaizduoja kaip ugnį, kuri turi nuskaistinti že
mę ir duoti jai dangišką, spindėjimą. Šiai galybei tiesos ir lai- ~ 
mes ieškanti siela atsispirti negali. Tą dieviškos malonės vei
kimą ji parodo Pauliaus Selmerio atsivertime.

Kartą bažnyčioj jį pagavo keista nuotaika, išsiveržusi’ iš jo 
sielos tamsumo, rodos’, sukaustė jo valią. „Jo siela buvo apa
kinta To, kurio ženklu yra šio pasaulio šviesa. Jam rodės, kad 
degantis krūmas lyg traukia jį prie savęs — jį apsiautė laimės 
jausmas“. Taip atsitiko Pauliui bažnyčioj, kada jį įspaudė sun
kiausias vargas.* Jis nejautė savo egzistavimo, visa jd esybė, ro
dos, kalbėjo: „Viešpatie, Viešpatie!“ O io visa praeitis atrodė 
kaip šydas tamsios nakties, kuris išnyko praeity—i ryto aušroj.

Romanas „Degantis Krūmas“ baigiasi religine mintimi: 
.„Amžinybėje pasiliekame tie patys ir turime tai, kas mumyse 
gero yra. Mes tikimės savo akimis matyti per amžius Viešpatį“.

Sigrid Undset yra realistė. Realizmas čia suprantamas, 
kaip literatiška priemonė medžiagą pasirinkti. Meniškai ir ob
jektyviai traktuojant jos kūrybą, pastebima tamprūs ryšiai tarp 
medžiagos ir tikrovės. Ji moka, vispusiškai vaizduoti aukštas 
gyvenimo viršūnes ir žemumas su nepaprasta realybės nuovoka..

Pirmiausia, rašytoja yra didelė psichologė. Ji moka pa
gauti moters, vyro, šeimos, mokyklos ir k. psichologiją.

Tikrasis menas remiasi kontrastais ir priešingomis kolizi
jomis. Sigrid Undset šias meno priemones ir pavartojo visu jų 
platumu ir-galybe.

Dar klasikinės senovės dramose žmogus pastatomas dviejų 
kolizijų susikryžiavime. Iš susikryžiavimų susikomplikuoja in- 
tryga,, plaukia dinamiškumas ir dramatiškumas.

Sigrid Undset taip pat mėgsta vaizduot? žmogų kryžkelėse. 
Ji nevaizduoja žmonių plokščių, paviršutinių, bet ji rausiasi į 
žmogaus sielos vidų ir parodo jo tragizmą, dažnai ne nuo jo 
valios priklausantį.

S. U. gvildena visuotinąsias žmogaus problemas. Ši at
kakli šiaurietė jas stato kosmiškoj plotmėj, ir? leidžiasi taip gi
liai, kaip žmogaus protui prieinama. Paskutiniame romane 
„Degantis Krūmas“ ji išdrįso net laužtis anapus šio pasaulio 
ribų. Čia protas negalėjo duoti jai atsakymo ir ji nusilenkė re
ligijai*).

*) Plačiau apie ją galima rasti šiuose žurnaluose: „Hochland“ 9, 6 Heft
1929/30 ir 6 ir 9 Heft 1930/31; „Der Gral“ 10 ir 11 Heft 1931; „Stimmen 

.der Zeit“, II Heft, August 1930. .
V-
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P. Orintaitė

Mūsų moterų kūrybos galia
' * • B —

(Kai kas ir dėl V. Bičiūno straipsnio ,,Moteris ir kūryba“, 
1930 m. „Židinio“ Nr. 8—9).

Kūryba, arba menas, reiškia iį bet kokios mūsų pasauly 
esamosios medžiagos padarymą ko nors naujo. Atsižvelgiant į 
panaudojamą medžiagą, meno yra įvairių rūšių: daina, muzika, 
šokis, statyba, tapyba, lipdyba, vaidyba ir poezija, arba litera
tūra. Kiekvienoj rūšy kūrėjas medžiagą turi visada tą pačią, 
ne naują, t. y. tokią, kokią jau ir jo pirmatakai nuo pat pa
saulio pradžios buvo turėję ii naudoję. O jo uždavinys yra — 
iš tos pačios medžiagos sudaryti ką nors naujo, sukurti. Ta
čiau bet koks kitokesnis, tik įvairesnis tos turimosios medžią- . 
gos kombinavimas taip pat dar nėra menas. Kūrybai dar pri
valus yra tam tikras harmoningumas (kuris pasauly visame 
kame sudaro mūsų vadinamąjį grožį, estetiką), arba tam tikras 
visuotinis tvarkingumas, kurį gali sukurti tik meniškosios mūsų 
sielos galios, pasireikšdamos visu savo pilnumu ir pajėgumu. 
Pav., pijanino garsus mokėti įvairiai derinti, kad jie jau tarp 
savęs nesipiautų, gali bet kas, tačiau kol) nėra tam tikros pilnu
tinės visumos, dvasinio tvarkingumo, kol nėra išreikšta jokia 
vieninga ir pilna mintis ar jausmas, — nėra dar ir meno. Tik
tai tada, kai bet kokios medžiagos dalis virsta kokio nors dva
sinio vieneto pilna ir aiškia išreiškėja, kai joje būna įkūnyta, 
išreikšta kokia nors dvasinė galia, — tik tada tėra tikrai1 įvykusi 
kūryba. Tad matome, kad kūrybos išvaizda, kokybė ir vertė 
pareina nuo to, kiek turtinga yra kūrėjo siela (t. y. ar turi jis 
kq išreikšti) ir kaip aktingas yra > jo meniškasis pajėgumas (t. v. 
kaip išreikšti, sugebėti pasakyti tai, ką nori).

Tiksliausia ir plačiausia visiems prieinama meno rūšis yra 
poezija, arba literatūra. Ja daugiausia šia tema ir aiškinsimės.

2.
Seniai jau mums praėjo tie laikai, kada vyravo viešoji 

nuomonė, esą moteris neturinti sielos (t. y. vyras — žmogus, 
moteris —- nežmogus), Tačiau dar ir dabar kitose šalyse yra 
laukinių tautelių, kurios į moterį nežiūri, kaip į atskirą žmo
gišką asmenybę, bet vien kaip į vyro tikrą reikalingą daik
tą, namų baldą (ir todėl ten, pav., vyrui mirus, žudoma drauge 
ir jo žmona). Dievui dėkui, Europos kultūra jau ne tik pripa-
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žino, bet ir tikrai ištyrusi patvirtino, kad moteries siela nėra nė 
kiek menkesnė, žemesnė už vyro, o tik skiriasi ypatingais psi
chinių galių atspalviais, kas nė kiek moteries nežemina, nes to
kių savotiškų dvasinių ypatumų turi ir atskiros tautos, rasės, 
net luomai. Taip, kaip tautoms ar rasėms savotišką psichiką 
sudaryti padeda išorinės aplinkybės (klimatas, gamtos aplinku
ma), luomams — jų socialinės sąlygos, taip ir nenuostabu, kad 
moteris pagal savo skirtingą nuo vyro fiziologiją, t. y. kitokią 
kūno išvaizdą ir ypatumus, turi ir kiek kitokių psichinių) žymių. 
Jau šiandien niekas nekalba apie vyro ir moters dvasių sulygi
nimą visiško vienodumo atžvilgiu. Pagaliau, juk ir kiekvienas 
žmogus turi vis ne tik savotišką kūno išvaizdą,. bet ir kitokią 
psichiką, vis kuo nors nuo kitų skiriasi. Arba kad ir tautos: 
šiaurėj vieno būdo, pietuose kito.

3. ■
Dar neperdaugiausia yra ištirta šioji sritis —- kokiomis 

žymėmis skirias moteries ir vyro psichikos? Jose, žinoma, yra 
daug mišrumo, kaituliojimosi, tačiau bendruosius, charakterin
guosius privalumus vis dėlto nustatyti galima. Ir paskui tuo 
remdamiesi mes kai kuriuos vyrus vadiname moteriškais, o ki
tas moteris — vyriškomis, vadinasi, skiriame juois pagal tas bent 
apytikriai nustatytąsias žymes.

Tuo tarpu aš čia neišskaičiuosiu smulkiau tų, jau lig šiol 
psicho-analitikų nustatytų skirtingų žymių, tik paminėsiu iš jų 
bendrąsias, kurias pastebi beveik kiekvienas.

Sakoma, kad vyrai gyvena protu, o moterys jausmais. Vy
rai sugeba daugiau grynu protu veikti: šaltai mąstyti, įvairias 
protines kombinacijas dirbti, teoretizuoti; jie yra savo protavi
me nuosaikūs, pastovūs, nes jausmai protui mažiau kliudo, ma
žiau blaško, neišveda iš pusiausvyros, taip pat ir išorinė aplin
kuma mažiau veikia ir sunkiai iškreipia iš nustatytosios proto 
linijos. Bet jausmo srity vyrai yra mažiau gilūs ir įvairūs, jų 
jausmai nėra tiek sudėtingi; vyrai nėra tiek jautrūs išoriniams 
įvykiams, mažiau jaudinasi dėl aplinkumos. Pastebime ir daug 
kitų ypatingų vyriškų bruožų.

Moteris — daugiau jausmo žmogus. Ji savo protinį vei
kimą sunkiau abstrahuoja nuo jausmų ir išorinių įspūdžių. Ji 
negali tiek teoretizuoti, mąstyti, nesurišdama viso to su gyveni 
mo praktika, su dabartimi, su savo išgyventais įvykiais. Ji sa
vo protinį veikimą tuoj nudažo jausmu, išoriniais įspūdžiais, 
aplinkumos patyrimu. (Pav., ir dabartiniu metu moters dau
giau jaudinasi, praktiškai jaučia ir suriša su savo protavimu 
tolioj tikrojo gyvenimo įvykius, tautų pražūtingus darbus, kai 
tuo tarpu vyrai daug ramesniu tonu gali posėdžiauti Tautų Są
jungoj, kalbėti apie nusiginklavimą ir taiką, kai iš tikrųjų nie-
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kam uepaslaptis, kad visa tai yra tik teorija, gražus proto dar
bas, o palygint su realiuoju, tikruoju visų tautų veikimu, — t. 
y. kuo stropiausiu gaminimu ginklų ir karinių pajėgų, — visas 
tas-aukštųjų vyrų viešas darbas tėra graudi komedija. (Moteris 
protauja lygiai taip pat giliai, nė kiek nemenkiau už vyrą, tik 
tas jos protavimas nėra taip grynas, nėra’ atitrauktas nuo visa 
kita, o visada nudažytas jausmais ir įspūdžiais). Tas jos dide
lis jautrumas išorinei aplinkumai ir jausmų vyravimas kenkia 
jos pastovumui: jai sunku šaltai galvoti, ją veikia visa, ką ji 
aplink save mato, ją greičiau bet kas išblaško, išveda iš pusiausvy-. 
ros, ją jaudina smulkiausi įvykiai, kurių vyras kartais visai nė 
nepastebi; ji, galvodama apie vieną dalyką, negali tuo laiku vi
sa kita iš galvos išmesti, pašalinti; pav., ji paims knygą skai 
tyt, laišką rašyt ar kitą kokį darbą dirbt, o jai iš galvos neiš
eina mintis, kad jos kūdikiui dantukas skauda, kad jos vyrui 
reikia naujų baltinių, kad už keletos dienų jos draugės vardi
nės ir t.t. O vyras, paėmęs kokį rimtą darbą, visai lengvai pa
miršta, kad gydytojo uždrausta ilgai sėdėti, kad dar šįkavar 
reiks eit su žmona į balių ir t.t. Tačiau todėl moteris yra vi
sur daug kartų rūpestingesnė, atidesnė, nepraleidžianti pro akis 
mažiausios smulkmenos. Namų apyvokos ir ruošos smulkme
nose moteris daug geriau viską atlieka. Moterį labai veikiu ap
linkuma: ji daug giliau užjaučia a?fimo nelaimę, visai protu ne
galvodama, greit kitų pasigaili? ji greičiau įsistebi kitus, išmoks
ta mandagumo, prisitaiko prie aplinkybių, — daug dar tokių 
skirtingų ypatybių būtų galima išskaičiuoti. Tad matome, kad 
vienur atrodo vvras gudresnis, tobulesnis, kitur moteris, o iš 
tikrųjų tai vienas kitą papildo, taip kaip ir kiekvienas žmogus 
vis turi savo tobulybių ir ydų, gi visi žmonės bendrame gyvenime 
vienas kitam tarnauja, vienas šalia kito lygiai reikalingi.

4.
Nusprendę, kad moteries psichinė struktūra nė kiek ne

menkesnė už vyro, tik turi skirtingų žymių, pasistebėsime, kiek 
moteris yra sugabi kūrybai. Žinome, ka$ menui sukurti yra 

,būtina:-turėti ką pasakyti ir sugebėti kaip pasakyti. Pirmasis 
dalykas yra meno kūrinio dvasinis vienetas, tam tikra pilnutinė 
visuma, kitaip sakant, visos tos mintys, idėjos, tas medžiagos 
įkūnijamasai dvasinis turinys, kuris turi sudaryti ką nors vie
ningo ir aiškaus. Antrasis dalykas —• sugebėjimas tą dvasinį 
turinį pilnai ir aiškiai įkvėpti į paprastąją bet kokią pasaulio 
medžiagą, •— tai yra formos galia.

Dėl pirmojo dalyko abejoti netenka: jei moteries siela yra 
nemenkesnė už vyro, nemažiau turininga tai, be abejo, ji turi 
ir minčių, idėjų, kurios gali sudaryti to ar kito kūrybos vie 
neto turinį. Tai jau ne problema, o visai aiškus dalykas. Tik.
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žinoma, kaip moteries siela tari skirtingu žymių, kadangi jos 
bendroji dvasinė linkmė kitokia, tai ir jos kūrybos dvasia, tu
rinys ir linkmės nei tik gali būti, bet dažniausia ir yra kitokio 
atspalvio, skirtingos. Bet tai nėra esmės, o tik būdo, įvairumo 
klausimas.

Dabar \apie tai, ar moteris gali sugebėti savo dvasios tu
rinį įkvėpti į medžiagą ir duoti jai tokią išvaizdą, kokios sa
vo dvasioje trokšta? Šis klausimas yra visai individualus, nes 
tai pareina nuo kiekvieno žmogaus asmenybės skirtingų įgimtų 
privalumų. Tai yra Dievo dovana atskiram žmogui, talentas. 
Mes žinome, kad daug yra žmonių turiningos psichikos, bet 
save pilnai ir tiksliai išreikšti ne daugeliui sekasi. Kitą žmogų 
tikrai jauti, kad jis savo dvasioje turi daug vertybių, bet jis 
nemoka jomis su kitu pasidalinti, net neduoda kitam jų pajusti, 
ir atrodo tas žmogus tartum pats negudriausias iš visų. Tokį 
įvertina tik pastabesnės dvasios žmogus. Tai lygiai atsitinka su 
vyrais ir su moteris (su vyrais dar beveik dažniau). Todėl su
gebėjimą įkūnyti mene savo dvasios turinį mes negalime nusta
tyti iš anksto, o tai pasirodo tik iš jau įvykusių faktų, kai at
skiri žmonės pasireiškia arba nepasireiškia kūryboje.

5.
Registruodami istorijoje moteris kūrėjas, mes jų randame 

mažiau, negu vyrų (žiūr. V. Bičiūno str. 1930 m. ,,Židinio“ Nr. 
8—9). Jei tenkint u m ėmės paviršutinišku dalyko išsprendimu, 
pasakytume, kad moterys, tur būt, mažiau . tinką kūrybos dar
kai,, negu vyrai, arba kaip kad V. Bičiūnas (minėtame str.), no
rėdamas įrodyti savo iš anksto pasistatytąją tezę, net tendencin
gai nusprendė, kad esą moteris kūrėja yra retenybė (beveik ne
normalumas), kad kūryba moteriai yra tolima, kad jos kūry
biniai sugebėjimai yra tik vyriškumo įtakoje, kad ji lieka dau
gumoje tik kūrybos akstinu, o pati, kaipd moteris, kurti nesu
geba. Bendrai, šitą tokį individualų klausimą taip ketagoriškai 
išspręsti yra visai negalima, nes tai jau perdaug diletantiška. 
Čia reikia ieškoti įvairių veiksnių, kurie buvo priežastimi tų ar 
kitų padarinių.

Menas, kūryba pirmiausia reikalauja, kad kūrėjas būtų 
laisvas, savarankiškas, turėtus savo nuosavą, skirtingą dvasinį 
turinį, nepriklausomą nuo kitų ir juo pats ne tik tikėtų, bet ir 
gyventų. Tas nėra menininkas, kuris viena kalba kūryboje, o 
gyvenime daro kita. Kūrėjas negali būti tas, kuris gyvena ne 
taip, kaip jam jo dvasia rodo, bet taip, kaip jam kiti liepia, 
verčia. Iš to mes galim suprasti, kad tais anais senovės laikais, 
kada vyravo ne dvasia, o jėga, kada tautos savo vadais rink
davos būtinai kūnu stipriausius vyrus, kai visur buvo — ,,kas 
stipresnis — to ir tiesa“’ kada šeimoj buvo tap pat jėgos prin-
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cipas, —- moteris negalėjo turėti nei savo norų, nei savo valios, 
negalėjo reikšti nei savo psichinės individualybės, nes buvo vi
sada priverčiama taikytis vyro valiai. Žinoma, jei šiandienine 
moterį pavergtum po vyro valia, ji iš ten prasimuštų, nes ji 
jau kitaip auklėta, be to, ji turi aplink save kitokių pavyzdžių. 
O tada ir pačios moterys iš pat mažens) buvo įtikinamos, kad 
jos yra ne žmonės, kad netinka ir juokinga yra jai ką nors 
savotiško daryti ar elgtis, turėti savo nuomonę, o didžiausia do
rybė.— aklai klausyti vyro. Dar ir dabar panašiai yra nekul
tūringose tautose, kur moteris turi būti dėkinga vyrui net ir 
už tai, kad jis ją muša ir kankina, nes jis -— jos Dievas. Taip -
tad įvertinę anuos istorijos laikus ir visapusiškai supratę mote
ries būklę — negalime iš jos reikalauti jokios kūrybos. Juk! ne 
jai tad buvo skiriamas mokslas, ne jai knygos, ne jai platesnis 
ar viešesnis gyvenimas. Jos balso niekas neklausė, su jois dva
sios. pajėgumu niekas nesiskaitė ir nereikalavo, net ir ji pati sa
vim netikėjo, nes buvo pavergta. Tiesa, kai kurias vyrai ir la
bai pagarsindavo, iškeldavo aukščiau savęs, nusilenkdavo ir vi
sa klodavo joms po kojų, bet lai buvo jų meilužės, heteros, ku
rių būdavo įvertintas ir pagerbtas tik kūnas, žema aistra. Ta
čiau tokios neturi to dvasinio turtingumo, širdies grynumo, to 
sielos turinio, iš kurioj galėtų kilti kūryba.

6.
Moteris tik tada pradeda reikštis kūryba, kai ima įgyti « 

laisvės, teisėtumo, pripažinimo lygiai žmogumi, kitaip sakant, 
prasidedant emancipacijai. Tačiau toji emancipacija dar nėra 
baigta, o vos tiktai įpusėjusi. Dar, net dabar yra ir civilizuotų tau
tų, valstybių, kur moterys neturi lygių piliečio teisių, dar daug kur 
jos nėra prieš įstatymus lygiai žmogus. Dar mes šiandien su 
džiaugsmu ir nuostaba skelbiame laikraščiuose, kad kurioj nors 
šaly dar tik pirmoji moteris priimta į tą ar kitą valstybės tarny
bą, kad kitur tik pirmoji moteris atlieka kokią nors aukštesnę, 
viešą pareigą. Atrodo, kad mes vos dar tik pradedame savo 
laisvę ir pripažinimą, kad taip džiūugiamės dar tik atskirais pir
maisiais vienetais. O Teikia tikėtis, sulauksime kada nors tokių 
laimėjimų tūkstančius, ir tada nereiks jų viešai skelbti ar stebė
tis. Tiesa, emancipacija jau seniai pradėta, lygios žmogaus tei
sės neva seniai pripažintos (tik nevisur), bet kol visa tai bus 

' įgyvendinta, kol išgaruos moteris žeminančios tradicijos, — dar 
praeis nemaža laiko. Kai kas mano, kad moterų prigimties 
ypatybės ir jėgos nevienodos ir nelygios, tai ir teisių lygybės no
rėti nėra tikslu ir kvaila. Tai lėkštas protavimas. Tiesa, anais 
laikais, .kada viso, ko pagrindu ir teise buvo> kūno jėga, —- mo- —
terims lygių teisių reikalauti būtų buvę netikslu. Bet dabar 
juk mes savo tautų ir valstybių vadus renkamės ne pagal kūno,

i .
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o tiktai dvasios gabumus. O moteris šiuo atžvilgiu nėra silp
nesnė, tik’pasižymi kitokiomis ypatybėmis, kurios, gal būt, kaip 
tik tiktų visame kame papildyti vyrų veikimą. Betgi dar ir 
šiandien daug kas pasijuokia iš moterų visuomeninio veikimo, 
iš jif-organizavimosi, mokslo, meno ir t.t. Daug kur jai taiko
mas kitas mastas, negu vyrams. Bet tikėkime, kad kada nors 
ir mes išsikovosime savo vietą, ir tada nereiks aikvoti jėgų ko
vai už savo) žmogiškas teises, ir tada galėsime jau matuoti me
niškąsias jėgas.

’ 7-
Šiais laikais, kaip pastebėjome, dar mūsų laisvės ir žmogiš

kųjų teisių lygybės vos tėra pradžia, vos pirmieji tvirtesni žings
niai. Bet ir tai jau turime vis labiau pasireiškiančių moterų 
kūrėjų įvairiose meno srityse. Bent apičiupai yra jas suminė
jęs V. Bičiūnas savo straipsny „Moteris ir kūryba“ 1930 m. „Ži
dinio“ Nr. 8-9. Tik tiek, kad. jis, apie moteris kalbėdamas, vi
sur yra stengęsis jų kūrybinę galią paneigti, arba bent sumažin
ti, bent priskirti vyro įtakai. Iš to jo straipsnio vis dėlto mato
me geroką skaičių naujųjų laikų moterų, pasižymėjusių vienoje 
ar kitoje meno srityje. Pripažįsta ir V. B., kad kai kuriose me
no srityse, kaip teatro, moterys pasižymi net daugiau, negu vy
rai. Pav., Aisedora Dunkau net reformavo baleto meną ir davė 
jam. visai naują kryptį. Bet čia V. B., tuoj skuba sumažinti jos 
vertę, tvirtindamas, kad šokis yra mažiausiai savarankiška meno 
rūšis ir daugiausiai priklausanti nuo muzikos meno. Apspren- 
dimas labai negilus. Juk visoks menas yra daug ko priklauso
mas, — tai nėra kokia nors darbo ar mokslo šaka, kurią galė
tum visai atpalaiduoti nuo kitų gyvenimo reiškinių. Menas visada 
yra dalis žmogaus dvasinės-pilnumos,maža.dalelė pilnutinio žmo
gaus^ gyvenimo. Pav., ir literatūros menas nė kiek nemažiau 
priklausomas kitų reiškinių. Literatas kūrėjas visada daug ima 
iš filosofijos, psichologijos, sociologijos ir kitų mokslų. Kartais 
geras romanas yra tartum tikras filosofinis ar psichologinis! trak
tatas. O meno uždaviniu ir yra tą pačią bet kurią mūsų dva
sinio gyvenimo dalį mokėti įvilkti | gyvą, kūrėjo širdim ir krau
ju įkvėptą, meno formą. -Iš pradžių kai kam atrodė, kad teatro 
menas (drama) taip pat nėra savarankiškas, o daugiau pareina 
nuo literatūrinio dramos veikalo teksto, ir tuo būdu esą teatre 
veikiąs ir pasirodąs veikalo autorius, o aktoriai esą tik jol inter
pretatoriai, tik žodžiu ir veiksmu pakartoja jo sukurtąjį meną. 
Bet dabar, kai teatro menas baigia jau išsikovoti sau savarankiš
ką poziciją kitų meno rūšių tarpe, tikram teatralui jau nepaslap- 
tis, kad teatro vaidyboj veikalG autorius yra lik panaudojamoji 
medžiaga, o tikrasis kūrėjas —- pats aktorius. (Dar ginčijama
si dėl aktoriaus ar režisoriaus pirmenybės, bet jau no dėl veika-
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lo autoriaus). O V. B, dar stengias sumažint Aisedoros įjun
kau šokio meno vertę, pareikšdamas, kad ji mostais ir kūno ju
desiais tik tepakartojanti muzikos ritmiką ir muzikališką frazę. 
Čia gi ir yra pats meno darbas -— mokėti meniškai pakartoti. 
Juk literatui taip pat yra sunkiausias dalykas mokėt meniškai 
pakartot (aprašyt) gyvenimą. Jeigi kūno plastika yra lengves
nis „pakartojimas“. Tegu V. B. pamėgina pats, o abejotina, ar 
jis ir su didžiausiomis pastangomis galėtų pakartoti muzikos rit
mą taip, kad) nors dešimtoji dalis būtų to meno, kurį duoda tik
ros šokėjos. -

Tuo tarpu, nesant vietos ir laiko, reikia pasitenkinti tik 
bendresnėmis žiniomis apie moteris, kūrėjas įvairiose meno 
srityse.

Apie skulptūros, tapybos ir muzikos meno techniką, bū
tinas sąlygas ir lydimuosius reiškinius mažiausia nusimanau, 
tai ir nekalbėsiu.

Baleto menas yra. anot V. B , vienintelėj meno sritis, kurio
je moteris ligi šiol yra valdovė. Galime pridėti, kad šiame me
ne ji ja visada ir liks, nes šokio menui daugiausia yra reikalin
ga moteriškųjų, specifiškųjų kūrybos» galių. Štai, čia ir turime 
meno rūšį, kuriai daugiausia yra būtinos specifinės moteries žy
mės, t.y. žymės, kuriomis moteris nuo vyro skirtinga. Žmogaus kū
no lankstumas, judėsiu grakštumas, su muzikos ritmu judėsiu su
derinimo tobulumas, kūno padėties įvairumas priklauso tik mo
teriai, tai nuo seniai vadinamą jai gražiajai) lyčiai. Vyras balete, 
grakščiųjų moterų tarpe, visada atrodo kaip „malum necessa- 
rium“, kaip dekoratyvinis priedas. Žinoma, yra šokių numerių, 
kuriuose vyrai ir vieni pasireiškia savotiškai, meniškai, bet, pa
lyginant, tai nėra baleto meno universalus reiškinys.

Dramos mene šiais laikais jau motery^ pasireiškia nė kiek 
nemenkiau, kaip vyrai, tik. žinoma, savo rolėse. Vyrai šioj sri
ty turi daug didesnę istorinę praktiką, nes buvo kadaise laikai, 
kada jie ir moterų visas roles vaidindavo, o moterims vaidybos 
menas buvo visai neleidžiamas, tačiau jos, kad ir vėliau pradė
jusios, spėjo susilyginti su vyru (kalbėdama apie vyrų ir mote
rų lygybę, aš visada manau ne indentiškąją, o tik dvasinių ver
tybių atžvilgiu vienodą laipsnį). Įvarių kultūringų tautų mote
ris vaidintoja jau yra sukūrusi daug puikių teatralinių asmeny
bių if ateity, tikrai galime tikėtis, neatsiliks. Apskritai, šią me
no rūšį nagrinėjant, galima būtų beveik daryti aliuzija, kad mo
teris dar yra beveik gabesnė, negrt vyras ( bet tai tik nedrąsus 
mano pastebėjimas, nes nenoriu mokslo rašiny būti diletantiška 
ir bijau būti įtarta tendencingumu), nes kiek man teko pačiai 
režisuoti artistus mėgėjus ir, bendrai, šiam darbui prisižiūrėti, 
pastebėjau, kad moterys, net visai menko arba be išsilavinimo,
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greičiau atitinka reikiamą liniją ir ypač jau pačioje pradžioje 
vaidinamą asmenį greičiau individualizuoja, darosi savarankiš
kesnės ir tuojau sukuria ryškesnį, nuo kitų atsiskiriantį tipą.

Operos mene moteris (taip pat vėliau pradėjusi) šiandien 
jau yra lygiai vertingai pasireiškusi. Kaip minėjau, pats kūry
bos įvykdymas, pasireiškimas yra klausimas individualus, ir jį 
sprendžiam tik iš jau turimų faktų. Gražus balsas yra atskiro 
žmogaus talentas. Įgimto neturėsi — pats niekaip; neįgysi. Šią 
kūrybos dovaną, kaip gyvenime matome, gali turėti ir vyrai ir 
moterys, tik kiekviena lytis specifišką. Nors moteris negali pa
dainuoti taip, kaip vyras, o vyras — kaip moteris, dvasiniu kū
rybos atžvilgiu jų galių įvertinimas gali būti vienodas. Čia taip 
pat nedrįstu tvirtinti, o tik pastebiu, kad moteries dainavimas 
gali būti įvairesnis, daugiau niuansų turįs, jautresnis, daugiau 
įvairių sielos būsenų išreiškiąs, kai tuo tarpu; grynai vyriškas 
balsas mus pavergia daugiau tiesioginiu stiprumu, arba kad ir gi
liu lyriškumu, tai tiesesnėmis linijomis, be tokio įvairumo. Mes lie 
tuviai, dainingoji tauta, taip pat nuo senų laikų daugiau gėrimės 
mūsų sesučių dainų lyrika, negu bernelių.

Jei pridėsime dar baletą, tai tur ime visas teatro meno stam
biąsias rūšis, kuriose moteris ne tik nemenkiau pasireiškia už 
vyrą, bet net kai kur ir viršija.

Literatūros menas taip pat nėra savaimingas atskiras žmo
gaus dvasios reiškinys, o yra priklausoma# daugelio kitų dva
sinio gyvenimo sričių. Pirmasis dalykas — turinys. Tikrai 
vertingam, amžius nemirštančiam veikalui sukurti reikia, kad 
autorius būtų ir patsai aukštos inteligencijos. Jis turi mokė
ti aprėpti ne tik savo, bet ir platesnio pasaulio gyvenimą, jis turi 
jausti bent kuriuo vienu atžvilgiu savo laikų žmonių dvasią, no
rus, jausmus, jis turi mokėti įvertinti bent kuriuos savo laiko įvy
kius ne tiki vien subjektyviu, bet socialiniu, ar istoriniu, ar reli
giniu, ar kitu kuriuo atžvilgiu, —• žodžiu, jis turi būti moky
tas, — ne būtinai mokyklų žiniomis, bet bent pačiu gyvenimu. 
O visa tai galima tik tada, jei autorius pats gyvai ir aktyviai 
dalyvauja žmonijos, arba, dabarties terminu, visuomenės gyve
nime. Jis gali ir nebūti viešu dalyviu, jis gal j pažinti tik vieną 
kurią nors sritį, bet kad bent ta sritis būtų jam suprantama ne 
vien subjektyviai ir siaurai, pagal save, bet pagal platesnį, ben
dresni kiekį. Kitaip — kūrėjui stinga universalesnių idėjų, pla
tesnės pasaulėžiūros, o nejausdamas žmonijos gyvenimo pulso, 
jis negali nieko- vertingo jai ir duoti. Nors toks rašytojas ir ra
šys, bet jam daug ko truks, jo veikalai neduos žmonijai svar
bios naūdo-s, nebus reikšmingi ir nemirtingi.

O mes, moterys, ar turime šiandien šias-kūrėjui būtinas 
sąlygas? —Dar nepilnai. Vos reta kuri iš mūsų atsistoja į

i
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viešojo gyvenimo! plotmę, ir tai mes dar tuo stebimės ir laikraš
čiuose registruojame, kaip kokį netikėtą dalyką, kad pav., ten 
ir ten moteris paskirta teismo pirmininke, kitur kokios delegaci
jos atstove, kitur vėl kuo nors. Dar mums nevisai prieinamas 
viešasis gyvenimas, dar daug kur mūsų neįsileidžia, dar juokia
si iš mūsų, kai mes susidomime kuriuo visos tautos ar žmoni
jos, valstybės reikalu. „Bobos pclilikuot užsimanė“ — nusi
šypso atvirai ir nuoširdžiai, taip labai įsitikinę, kad moterims 
tai visiškai nepritinka. Tačiau mes-jau neabejojame, kad ir 
moterys žmonijos bendrai laimei gali daug gera duoti. Ir teisės, ir 
taikos, ir tautų draugingumo srity gal jos daug ką nulemt jei tai 
būtų joms leista, žinoma, tik su tam tikrom sąlygom: kad bū
tų tam darbui prisirengusių, mokytų, turinčių jau patyrimo sta
žą, kaip dabar vyrai. Tiek to. Betgi dabar jau mums šiek 
liek aišku, kodėl moterys visuotinėj tautų literatūroj dar vis 
mažiau už vyrus pasireiškia, dar vis neduoda tiek nemirtingų 
universalių veikalų, kaip vyrai. Juk savaime suprantama, kad 
jei moteris turi tupėt prie savo puodo ir už jo daugiau nieku 
svarbesniu nesirūpint, ar gali ji tada iškelti kokią naują, visai 

. tautai ar žmonijai svarbią ir įdomią mintį? Ar gali moteriškė 
ką vertingo duoti savo poezijoj tautai ar žmonijai, jei jai tais 
dalykais savo galvos kvaršinti nėra leidžiama? Tegul, sakysim, 
ji kurtų meną apie šeimą, bet ir tuo atveju, ką ji gali duoti me
no (vadinasi, apibendrinto gyvenimo, kuris galėtų būti supran
tamas ir svarbus, įdomus daugeliui), jei ji savo šeimos židinio 
nemokės palyginti su kitais, jei ji nežinos, ko tauta ar žmonija 
reikalauja iš šeimos, jei ji nežinos savo laiko žmonijos bendrų
jų siekimų ar nelaimių — kas tada iš tos jos šeimos aprašymo? 
— Nei meno būtų nei naudos.

Tačiau kadangi jau yra moterų, kurios ne tik pačios, kaip 
tikros inteligentės, domisi savo tautos ir, bendrai, žmonijos gy
venimu, bet kurios yra iš mažens inteligentingų tėvų jau taip 
auklėtos, kad visu kuo rūpintųsi, viskas, kas pasaulyje yra, bū
tų jų protui ir jausmui nesvetima, tai pamažu jau vis daugiau 
ir daugiau atsiranda moterų literatūros kūrėjų, kurios savo vei
kalais parodo savo gilų jausmą, pastabumą pasaulio įvykiams ir 
reiškiniams, gerą pažinimą bendrųjų žmonijos interesų, mokėji
mą gražiai, kondensuoti patiekti ir spręsti įvairias gilias pro
blemas. Jos turi savo moteriškąjį atspalvį, savo nuotaiką, bet
gi jos jau yra visų pripažįstamos ir lygiai su vyrais vertinamos. 
Turime tokias Nobelio« premijos laureates: S. Lagerlöf, Gražia 
Dęleda, S. Undset, kurių raštais gėrisi visas kulturingasi pasau
lis. Turime dar ir šiaip kiek garsesnių, kaip „Dėdės Tomo 
trobelės“ autorę, M. de Staėl, G. Sand ir kitas, kurios savo lai
ku darė įtakos ne tik visuomenei, bet ir pačiai literatūrai. Tu-
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rime dabar dar vis naujai pasireiškiančių. Bet visai negudru 
būtų manyti, (o betgi kai kas taip mano), kad meno kūryba 
moterims netinka, darko jų moteriškumą ir t.t. Argi tokia S. 
Lagerio! savo nemirtingais universaliais kūriniais nustojo mo
teriškumo, argi galėtume jądėl jos veikalų vadinti vyriška (kaip 
kad V. B. mano) ? Ar Gražia Deleda ir kitos rašytojos nėra 
likusios tikrai moteriškomis? 1

Antras kūrybos dalykas — mokėt turinf įkūnyt tam tikro 
je formoje— taip pat nesitenkina vien Dievo duotuoju talentu, 
bet pareina nuo» kai kurių sąlygų. Literatūrai kurti reikia vis 
dėlto kai kas mokėt. Kitąsyk, kai būdavo liaudyje nerašytinė, 
o tik skaitytinė poezija, neabejojamai moterys jai sukurti ne
maža prisidėjo. Ąš manau, niekas, neužginčys, kad mūsų liau
dies dainų sukūrimas didesne dalimi priklauso moteriškajai pu
sei. Pasakoms, mįslėms ir patarlėms kurti, rodos, irgi bus mū
sų senosios motinėlės nemaža prisidėjusios. Ir niekas negali 
sakyti, kad tai joms netiko, kad mažino jų moteriškumą. Sa
kytinei poezijai sukurti reikėjo mažiau įvairių kitų sąlygų, kar
tais pakako Dievo duoto talento. Bet dabarties, aukštųjų moks
lų ir kultūros laikais ir literatūros menui reikia kai ko daugiau, 
Be įgimto talento nesukursi nieko, tačiau jį išugdyti labai pra
vartu. Šiandie literatūros kūrėjas turi išeiti bent šiokį tokį 
mokslą, o dar vaisingiau jo talentas pasireikš, dar gilesnė ir 
vertingesnė bus jo kūryba, jei jis išeis aukštąjį mokslą, jei susi
pažins su visuotinės liter. istorija, su stilistika ir poetika. Me
nas eina drauge su gyvenimu, ir jei šiandien visur vyrauja 
mokslas, tai ir kūrėjas, ypač literatūros, negali be jo apsieiti. 
Tačiau mes matome, kad aukštąjį mokslą baigusių moterų pro
porcingai yra daug mažiau, negu vyių, taigi suprantama, kodėl 
ir literatūros kūryboj jos dar mažiau pasireiškia. Bet pradžią 
jau turime. Jei vis gausiau sieksime mokslo, gal ir įvairių ta
lentų savo tarpe greičiau atrasime.

8.
Kada Lietuva, rusų slegiama, pradėjo pamažu atgyti, kil

ti dvasia ir kovoti su savo skriaudėjais, tą tautos atgaivinimo 
darbą dirbo ir su priešu įvairiais būdais kovojo lietuviai vyrai 
ir moterys drauge, sutartinai, vieni kitiems padėdami. Kalėji
me rusai laikė ir moteris. Lietuvių tautos dvasios atgijimas ir 
kultūrinis veikimas buvo jau iš pat pradžiųi varomas abiejų ly
čių nepasivydint ir sutinkant (kai reikėjo pasiaukojimų, darbo 
be užmokesčio, grynojo idealizmo, o pelno nebuvo jokio, buvo 
lygiai reikalingos ir moterys ir kažkodėl jos tada ir tiko, o kai 
jau dabar už pasidarbavimą tautai pinigai ir algos mokama, — 
moterys vis mažiau visur tinka). Tada ir literatūros kūryboj 
iš pat pradžių lietuvės moterys eina greta su vyrais. Turime
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stambiąją trijulę: Žemaitę, L. Pelėdą, ir Š. Raganą, o be tų 
dar smulkesnių keletą. Jos tada, kaip ir daugumas vyrų, rašė 
kūrė iš būtino reikalo — kad reikėjo Lietuva pažadinti ir pri
kelti. Jos nebuvo tam prisirengusios, neturėjo tinkamų sąlygų, 
o visi dėlto davė tiek daug ir tokių vertybių. Taip pat niekam 
neatrodė tada, kad joms tas darbasi netinka, kad tai nesideri
na su jų moteriška prigimtimi. Kiekvieno rašytojo kūryba vis 
kitoniška, bet ji vis atitinka kūrėjo asmenį ir nieku būdu jo ne
iškreipia. nėra žalinga, o tik dar dvasią pagilina, praturtina. 
Jei ne lietuvių tautos gyvas reikalas, tai gal tokia Žemaitė būtų 
taip ir likusi paprasta kaimo moterėlė, kuri šiek tiek gudresnė 
už kitas, bet visgi nieku daugiau nepasireiškia, nieko neduoda tau
tai, platesnei žmonių daliai (taip ligi 50 m. ir buvo), o kai pra
dėjo kurtį ir pati geriau suprato savo 'galias, pradėjo dirbti 
visuomenei, rūpintis savu tauta, senutė būdama dar važiavo į 
Ameriką kilniais tikslais, — štai kaip kūryba ir patį kūrėją iš
kelia aukštyn, tartum įpareigoja veikti, dirbti ne tik sau, kiek 
kitiems, artimui, tautai, žmonijai. Kai dabar jokis būtinas rei
kalas neiškelia, tai gal ne viena tokia ,,žemaitė“ sėdi prie savo 
puodo ir tik rūpinas rytojausi barščiais, nė kieki nejausdama, kad 
galėtų būti naudinga ne tik savo penketos asmenų šeimynai, 
bet ir visai milijoniniai tautai. O reikia dar mūsų kaimo} mote
riai mokslo, bent keturių klasių, reikia naminių knygynėlių, sa
vų laikraščių — reikia šviesos!

9.
Kadangi šiam savo rašiniui kai ką pasinaudojau iš minė

tojo1 V, Bičiūno' straipsnio (1930 m. ,,Židinio“ Nr. 8-9), tai turiu 
pažymėti ir kai ką, dėl ko aš su juo ir nenorėčiau sutikti.

V. Bičiūnas daro klaidą, kad nagrinėja kūrybos galias ir 
jų pasireiškimą tik vienapusiškai ir pagal iš anksto pasistatytą
ją tezę. Jis pripažįsta vyrų kūrybą tikrai savarankiška, nors 
tačiau „tik suartėjus kūrėjui su moterimi pražysdavo jų (t y. vy
rų, P. O.) kūryba“. Toliau taip pat sako: „Moters įtaka su
teikdavo sielai pilnutinio jausmų pasaulio išrutuliojimo. Meilė 
ir moteris — visad sužadindavo vyro sielą ir priversdavo ją žy
dėti įstabiais pilnutinės kūrybos žiedais“. Ir taip jis visą at
skirą straipsnio dalį paveda išskaičiavimui, kiek, kur ir kaip dau
gumoj moterys vis veikusios, vyrus ir kaip iš to vis kildavusi 
vyrų kūryba. Vadinasi, jis pripažįsta, kad vyras kūrėjas negali 
kurti vienas, bet yra reikalingas pilnutinio lyčių darnu
mo, moteries papildymo. Tačiau nuostabu, kad kai jis kalba 
apie moterų kūrybą, jau tą Ivčių bendradarbiavimą, arba darnu
mą, laiko moteries nesavarankiškumu. Štai: ,,Beje, moterų ak
tingas dalyvavimas visose teatro meno srityse dar nereiškia jų 
visiškp savarankumo, nes jų kūryba- neapsieina be vyrų talentų
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veikmės.. Kita vertus, pats vaidinimas nėra individualus, nes ja
me dalyvauja keletas ar net keliolika vyrų ir moterų. Vaidi 
nimo metu visi aktoriau kad ir nenoromis veikia vienas kitą... 
Tai kodėl būtinai vyrai veikia moteris, o ne atbulai? Ö tik
riausia, tai nereiktų nė vieniem mesti kaltės ir neskriausti, o 
abi lytis lygiai vertinti. V. B. toliau kalba: „Nors kai kurios 
mūsų laikų moterys rašytojos už savo kūrinius laimėjo) Nobe
lio premijas (pav. Gražia Deleda ir Undset), kurių pripažinimas 
turi rodyti pasauliui jų veikalų aukštą menišką vertę, tačiau nė 
viena moteris ne tik nėra pagimdžiusi naujos literatūrinės kryp
ties, bet nėra reformavę net literatūrinio stiliaus. Teisingai1 re
dakcijos pastebėta, kad tai nėra privalomas kūrybiškumo pa
žymys. Be to, kiek žymiųjų vyrų rašytojų taip pat nėra pa
grinde naujos krypties nei turinio nei formos atžvilgiu, o betgi 
tai nė kiek nemažina jų kūrinių vertės, ir jie yra dar kiek kar
tų vertesni už bet kokius krypčių vadus. Kuris iš mūsų „Tre
čiojo Fronto“ kūrėjų, ar „4 vėjų“ bus jau toks vertingas?

Kitame puslapy V. B. irgi sako: „Kūrybiniai moters su
gebėjimai visad randas tam tikroje vyriškumo įtakoje... Mo
ters savaiminga kūryba — didelė retenybė net ir mūsų laikais, 
kada, regis, visos gyvenimo sritys moteriai atviros“. O visai 
tą pačią mintį jis, tik kitaip išaiškindamas, pasako apie vyrus: 
„Kūrėjo siela turi kažką moteriška; jinai be galo jautri... Ką- 
gi atstovauja moteris vyro kūryboje, ką jinai teikia jam? — 
Jinai teikia meilės, ne fiziologiškos, bet pasilgstamos, idealizuo
jamos... Be meilės idealizavimo nėra ir negali būti tikrojo jaus
mų pakilimo, negali būti kūrybiškos ekstazės, įkvėpimo“. Taip 
tad iš V. B. duodamų faktų mes suprantame, kad kūryba, bend
rai, kūrėją kiek priartina į darnesnį lyčių susiliejimą, būtent 
vyrą daro tartum šiek tiek moteriškesnį, jautrų, o moterį vyriš- 
kesnę. Bet tokia dvasinė linkmė negali būti nei vyrui nei mote
riai paskaityta blogybe ar nenormalumu. Gal būt, kad toks 
lyčių darnumas, susiliejimas rodo, kaip tik aukštesnį, arba pil
nesnį, žmogiškumo laipsnį, nes tai pasitaiko dažniausia meninin
kui psichinėj) struktūroj. Bet V. B., sekdamas savo a priori nu
sistatytąja teze, iš vienodų davinių daro įvairias išvadas. Tai 
jau ne vien netikslu, bet ir tendencinga. Tokiu būdu faktus 
išaiškinęs, jis, ir drįsta daryti drąsią, bet labai siaurą, išvadą. 
„Taip atrodo moters kūrybinis vaidmuo visose meno šakose. 
Visur ji vaidina antrinį, padedamąjį vaidmenį... Moteris vis po 
senovei lieka vyro „antrąja dalimi“, žmona, motina, įkvėpėja, 
bet ne didinga kūrėja.“ Iš aukščiau paduotų mano str. minčių 
mes šiek tiek suprantame, kodėl dar lig šiol moteris vaidina ant
rinį vaidmenį ir ar ji ant visada liks tik „žmona“, „antroji dalis“, 
o niekuomet ne „didinga kūrėja“. Gaila, kad šiame straipsny
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jau perpintu aiškinti šios problemos, tačiau kai kas galima dar 
ir čia priminti. Man rodos, kad jau artinasi laikas, kada ims 
moteris „atsirūgti“ vien motinos ir žmonos, ypač žmonos, 
pareigomis, kaip jas lig šiol vyrai supranta. Vyrai vedy
bose svarbiausiąją rolę ir pareigas uždeda moteriai - būti 
žmona vien fiziologišku, kūnišku atžvilgiu, o dvasinio bend
radarbiavimo nežiūri. Taip jie palikę žmonai tik puodą, vai
kus ir lovą, ją dvasiniu atžvilgiu visiškai uždusina. Štai, „Sek
madienio“ laikrašty, kuriame keliami aikštėn daugiausia vien 
visokį mūsų gyvenimo trūkumai ir ydos, net nešvarumai, jau 
galime, kaip toj pamazgų duobėj, užtikti ir mūsų sergančios ir 
pūvančios visuomenės įvairių laukan, t. y. viešumon, išmetamų 
tartum atmatų, žaizdų ženklų. Kuo ta visuomenė serga: ten 
skaitytojų puslapy randame neretai moterų paklausimų, kas 
daryti, kad nei iš šio nei iš to ima bjaurėtis savo kaip žmonos 
kūniškomis pareigomis^ kad su vyru1 lytinis gyvenimas darosi 
biaurusf nepakenčiamas, nois už to vyro išėjo pati savo noru, 
o ir dabar jis jai nieku nenusikalto ir nėra blogas. Kas dary
ti? Taigi, vykite moteris lauk iš visuomeninio ir bendrai kul
tūrinio gyvenimo (inteligentų perteklius ir konkurencijos bai

mė?), siūlykite joms tik virtuvę ir būtinai „žmonos“ pareigas, 
apvilkdami tais gražiais terminais, kaip šeimos židinio saugoji 
mas, kilni motinos pareiga ir 1.1., neduokite jai ne tik lįsti, užim
ti, bet ir suprasti bei domėtis tais viešais visuomeniniais, „tik 
vyrui tetinkamais“ rūpesčiais bei darbais, — o sulauksite gal, 
kad moteris pavirs arba visai tuščia miesčioniška pliuškė, pas
kui kurią patys nespėsite sekioti, arba rimtai galutinai spiaus į 
tą jūsų „židinį“, kuris jums patiems komažiausia rūpi, ir į tas 
visas „kilnias“ pareigas, kurias jūs patys savo širdy suprantate 
tik fiziologiškai, štai ir V. Bičiūnas yra tokios pat nuomonės, 
atstovauja visus vyrus: „Vyro ir moteries tarpusavio santykiai 
yra paremti savotišku fizišku-psichišku adekvatiškumu (tolygu
mu). Kiek moteris negali pareikšti savo prigimties funkcijų be 
vyriškio (negali tapti motina), tiek vyriškis jaučiasi „bevaisis“ 
savo psichiniame pasaulyje moters meilės nepatyręs“. Gražus 
adekvatiškumas! Moters tikslas — fiziologiškas, kai vyrui 
yra dar ir psichinis pasaulis. Daug geriau tiktų jau atbulai. 
Toks protavimas ir ne Herbačiauską iš pusiausvyros išveda.

Žinoma, motinystės pareiga yra svarbi, bet} ji nėra mote
ries, kaip žmogaus, svarbiausias ir galutinis tikslas, o tik būtina 
jos lyties pilnutinio gyvenimo funkcija. Be to, ji yra maloni ir 
mėgiama moteriai tik tada, jei ji nėra vieninteliu jos gyvenimo 
tikslu, nes vis dėlto tai yra fiziologinė funkcija, kaip kad, pav., 
būtinas ir malonus žmogui yra valgis ir miegas, tačiau negali 
eiti žmogaus gyvenimo galutiniu tikslu. O ypač moterys ima.
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A. Petrauskaitė

Dėl moterų mokyklų
Šių dienų gyvenimas moteriai iškelia be galo daug svar

bių problemų, kurių išsprendimas nulems jos ateitį. Viena iš 
tokių yra mergaitės paruošimas gyvenimui, jos lavinimas ir auk
lėjimas, t. y. mergaičių mokyklos problema. Paskutiniais de
šimtmečiais ši mokykla tiek pasikeitė, tiek nauja yra jos progra
moje, ir, palyginti, tokiu trumpu laiku, j kad sunku, ar net visai 
negalima dar objektingai Įvertinti šias reformas, pasverti, kiek 
čia yra laimėta, kas dar palieka kaip siektinas idealas, kuri yra 
tamsūs naujosios moterų mokyklos šešėliai, kas. joje yra taisyti
na. Nemanau, ir nenoriu galutinai šios problemos sprąsti, bet 
tik ją iškelti, kaip vieną svarbiausią mūsų moters gyvenime. 
Geriausia būtų, kad čia pasisakytų tos, kurios jau seniau išė
jusios iš mokyklos suolo į plačius gyvenimo vieškelius ir prak
tiškai galėjusios patirti visus jos negerumus; tiek pat ir tos 
kurios dabar mokyklos sienose tebesiruošia, galėtų pasisakyti, 
ko jos tikėjosi peržengdamos mokyklos slenkstį; ko jos gavo 
ir tebegauna iš jos ir kuo nusivylė. Šie visoms rimčiau galvo
jančioms moterims skiriami puslapiai turėtų pavirsti gyviausių 
diskusijų vieta. Įdomu, aišku, išgirsti, ne vien tik moterų 
nuomonė, bet ir vyrų, visuomeninkų, pedagogų ir kitų profesi
jų atstovų bei atstovių.

Moterų mokyklų kryptis yra glaudžiai susijusi su moterų 
visuomeniniu ir politiniu judėjimu, su naujomis gyvenimo for- 

. kratytis tos motinystės pareigų, kai vyras ją supranta tik šiuo vie
nu fiziologišku atžvilgiu, be jokio prie to jungiamo dvasinio dar
numo, nes tuo atveju moteris tik pildo, vykdo egoistiškiausią vyro 
reikalavimą, ir net kūdikio gimdymas dažnai būna tik šeimos 
„malum necessarium‘‘.

Šiais kultūros ir laisvės bei lygybės laikais toki dalykai 
moterų kovoje dėl savo žmogiškų teisių yra ne juokingi, o skau
dūs. Tačiau ir tai galim dėkot Dievui, kad jau/ mums galima 
žodžiu, mintimi kovoti, t. y. dvasinę kovą vesti. Kadaise buvo> 
laikai, — deja, juodose kaimo lūšnose ir dabar dar neretai pa
sitaiko, — kad moteries žmogišką teisę spręsdavo ir paneigda
vo vyro kumščia. Tad daug jau esame laimėję. Tikėsimės ir' 
daugiau.
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momis, su naująja laiko dvasia. Žvilgsnis į praeitį parodys, 
kiek ji yra pakitėjusi.

Beveik iki 19 amž. pusės mergaičių auklėjimas nebuvo rim
tas visuomenės susidomėjimo objektas, jam nebuvo teikiamu 
tiek reikšmės, kiek vyrų auklėjimui ir lavinimui; tai nebuvo 
viešas, bet daugiau privatus šeimos reikalas. Bent praktiškai 
taip buvo daugely valstybių, nors visų amžių didžiųjų pedago
gų raštuose neretai galima skaityti apie mergaičių auklėjimo re
formas, jo svarbumą ir reikšmę visam tautos gyvenimui. (Pav., 
Fėnėlon, Comenius, Pestalozzi). Dėl to mergaitės buvo auklėja
mos dažniausiai namie, ir to auklėjimo ir lavinimo vienokios ar 
kitokios reformos, ugdomasis tikslas, priemonės labai parėjo 
nuo šeimos tradicijų ir papročių, nuo tų gyvenimo formų, ku
riose augo ir brendo moteriškasis jaunimas. Charakteringas tų 
laikų auklėjimo bruožas yra tas, kad tokiose sąlygose išaugu 
sies mergaitės tebuvo paruoštos vien tiktai tam tikro luomo 
tam tikros visuomenės grupės gyvenimui. Šis auklėjimas ir la
vinimas apsiribodavo dažniausiai busimosios namų Šeimininkės 
profesija, tačiau jo rėmai būdavo praplečiami arba siaurinami pa
gal nusistojusias tradicijas, papročius ir gyvenimo reikalavimus 
tų namų, kur vaikas augo. Turtingesniosios gaudavo kiek dau
giau žinių, galėjo skambinti, griežti, dainuoti, mokytis tapybos, 
skaityti naujausius to laiko literatūros kūrinius, — bet beveik 
visur jos palikdavo diletantės, neiškildavo iš paprastųjų mėgė
jų ribų. Kitaip nė būti negalėjo, nes tų laikų auklėtojams ne 
tiek rūpėjo pati moteris, ne tiek jos tikrosios Jasmenybes ugdy
mas, kiek buvo stengtasi, sakyčiau, padaryti ją tokią, kad tiktų 
vyro sukurtoms visuomeninio gyvenimo formoms. Tų laikų vi
suomenę charakterizuoja gerai žinoma, šiais laikais tikrai keistai 
skambanti nuomonė, kad mergaitei reikią aukštesnio išsilavini
mo tam, kad busimasis jos vyras nenuobodžiautų, turėtų malo
nią pasikalbėjimo draugę ir negautų raudonuoti prieš svečius 
už naivius ir vaikiškus žmonos plepalus. Toks auklėjimas pa 
kirsdavo mergaičių savarankiškumą, sutrukdydavo darnų jų 
dvasios gyvenimo plėtojimąsi. Tokiomis sąlygomis vidutinių 
gabumų mergaitės, nepasižyminčios ypatingu dvasios gyvumu ir 
energija, tegalėjo išaugti labai siauru žmogumi, kurio dvasia te 
buvo geras veidrodis tų,kurių tarpe jis gyveno. Ir tik ypatingai ga
biom ir talentingom, ypač kilusiom iš turtingų šeimų, pasisekda
vo pakilti aukščiau, būti tikrai savarankiškos dvasios ir net gra
žiai pasireikšti moksle ir mene. Dažniausiai tačiau moteriška
sis genijus reiškiasi valios srity, kur skaisčiu paveikslu šviečia 
tokios kilnios asmenybės, kaip šv. Monika, šv. Elžbieta, šv. Kot- 
rina ir daugelis kitų šventųjų ir karžygių. Ir mūsų tautos pa
davimai mini drąsias moteris — Živilę, Gražiną. Tokių nepapras-

I
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ti| moterų būta visais laikais, bet tai jau ne to laiko mokyklos 
nuopelnas.

Moterų kova dėl savo teisių ir didieji paskutinių dešimt
mečių socialiniai ir politiniai įvykiai, pakeitę iš pagrindų valsty- 
netikėta yra moterų mokyklose. Dėl jų moterys atkakliai ko- 
bių santvarką, reformavo ir mokyklą. Ypač daug čia nauja ir 
vojo, moterų kova ir prasidėjo nuo jų: naujų obalsių skelbė
jos visų pirma pasiryžo išeiti tokį pat mokslą, kokį ėjo vyrai. 
Reikia tik, atsiminti, kaip energingai ir (atkakliai anglės ėmėsi 
studijų, kiek joms reikėjo nugalėti sunkių kliūčių, kad turėtų tei
sės būti aukštųjų mokyklų klausytojos. Ir dabar dar jos ne 
viską turi. Šitas moterų pastangas galima būtų charakterizuoti 
posakiu: ..Duokite man tiek pat mokslo, kiek turi vyrai“. To 
laikotarpio, pačių pirmųjų kovos dienų, moterų mokyklos ide
alas buvo vyrų mokyklos, jom visų pirma buvo svarbu žinoti 
tiek pat, kiek ir jis. Tokios pastangos visai suprantamos. Jos 
matė tik vienintelį kelią žmogiškoms teisėms laimėti, o tas kelias 
buvo tas, kuriuo ėjo vyras. Tuo pačiu ir ji norėjo eiti ir netik 
tikėjosi gausianti visas piliečio ir žmogaus teises, bet ir svajo
jo dirbti tokį pat darbą, tokiose pat sąlygose,, pareikšti savo as
menį tokiomis pat formomis, kaip ir vyras. Tai buvo) pirmojo 
laikotarpio moters idealas, ir jis, be abejo, yra labai vyriškas, 
kokios turėjo būti ir pirmosios naujų moterų kelių skynėjos, 
nes moteris į viešumą išėjo labai nepalankiu jai laiku: tai bu
vo materializmo, intelektualizmo dienos, kitaip sakant, tai buvo 
grynai vyriškos kultūros žydėjimo dienos. Tuo metu tarti savą
jį žodį ji nedrįso ar dar nepajėgė. Ji visų pirma stengėsi bū
ti tokia pat kaip visuomenę tvarkąs vyras, prisitaikinti ir įsigy
venti į jo sukurtas formas. Ir jos to laiko mokyklos idealas 
buvo vyriškas, tokia pat ir visa, jos pasaulėžiūra.

Po pirmų laimėjimų, atslūgus kovos nuotaikai, prasidėjus 
ramesniam kultūros darbui, kai moteris gavo progos apsidairy
ti ir pasverti savo laimėjimus ir nuostolius, ji pastebėjo, kad 
kaip tik iš jos laimėtų viršūnių, iš jos naujai užimtų pozicijų 
gręsia jai pačiai didžiausias pavojus, gal (net didesnis už visus 
kitus, kuriuos ji jau nugalėjo: netekti savęs. Visai teisingai 
pastebi Försteris: Moteris „tikėjosi įsiskverbsianti į vyrų pro
fesijas, noi ėdama išgauti lygių teisių —- 01 kaip reikia, vyrų pro
fesijos įsiskverbė į moterų pasaulį ir visiškai pavergė moterį 

vyriškieji auklėjimo ir darbo metodai. Šios gadynės moteris nu
keliavo į politiką,, norėdama ten naudotis savo balso teise — 
o kaip reikia, gyvenimo aistru masės ji dar stipriau negu vyras 
yra išmesta iš pusiausvyros ir kultūra neteko jėgos, veikiančios 
prieš sielų žiaurinimą per politiką.“1) Čia pasakyta teisingų min

T

l) Förster Kristus ir žmogaus gyvenimas. 264 p.
v
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čių, ir tą pavojų gerai suprato pati moteris. Išėjusi į gyvenimą 
pačio intelektualizmo1 ir materializmo žydėjimo metu ji netrukus 
pajuto, kad pasaulis nieko kita taip nereikalingas, kiek švelnios 
motinos įtakos. Ji suprato, kad ji yra lygiateisė su vyru, tokia 
pat vertinga, bet visiškai kitokia. Ir kaip lygiai vertingas ir 
laisvas žmogus ji turi teisės būti taip lavinama ir auklėjama, 
kaip geriausiai atitinka jos prigimtį. Vyro auklėjimas nebėra 
jai joks idealas, joks kriterius, pagal kurį ji turėtų matuoti ir ver
tinti savo žinias. Ji žinos gal mažiau, gal daugiau, gal tiek 
pat, kiek vyras, tai visai nesvarbu, ir savarankiškai galvojančiai, 
sau pačiai ištikimai moteriai tikrai keistai skamba kai kurių be 
atodairos kartojama nuomonė, kad mergaitės būtinai turinčios 
išeiti lygiai tokią pat mokyklą, kaip ir vyrai, kitaip jos bus at
silikusios nuo gyvenimo. Jos turinčios mokėti tiek pat daug, 
kiek vyrai, tarsi visų vyrų žinojimas ir mokėjimas būtų visiškai 
vienodas. Klausant tokių nuomonių, atrodo, kad visi vyrai yra 
genijai, kad jų tarpe visiškai nebūtų menkų gabumų žmonių, 
kurie tik stropiu darbu ir atsidėjimu laimi sau geresnę vietą gy
venime. O iš tikrųjų juk ir vyrai labai nevienodai žino ir nevie
nodai moka. Koks didelis skirtumas tarp mokslininko kūrėjo, 
tapytojo, architekto, poeto, ministerio — ir nuobodžiai vienodai 
popierio lakštus sklaidančio įstaigos valdininko^ Pagal tai, kaip 
kristalizavosi ir aiškėjo moters pasaulėžiūra, kaip ji nustatė sa
vo santykius su visuomene, keitėsi ir pažiūra į moterų mokyk
lą. Ir jai statomi dabar nauji reikalavimai, kurių nepaisyti ji 
negali, jei nenori atsilikti nuo gyvenimo.

•Mokyklos artimesnis tikslas yra paruošti augąs žmogus 
gyvenimui. Mergaičių mokyklai, kuri ruošia visuomenei būsimą 
moterį, tenka, tokiu būdu, atsižvelgti į tai, kokie yra jos, ne 
vien tiktai kaip žmogaus ir piliečio, bet ir kaip moters, gyvenimo 
tikslas, ko iš jos reikalauja gyvenamasai momentas, kokia yra 
jos kultūrinė misija. Pagaliau, negalima nekreipti dėmesio ir 
į jos skirtingą psichologiją, mąstymo būdą, žodžiu, į visą bręs
tančios ni(i gailės dvasios gyvenimą, kuris kad ir kitoks, negu 
vyro, turi tiek vertybių, kad negali būti be jokios atodairos pa
neigtas. Mokykloj mergaitė turi rasti sau kuo geriausias sąly
gas savo individualinei asmenybei išplėtoti, bet taip pat jį turi 
būti paruošta gyvenimui ir praktiškai: palikus mokyklos suo
lą, ji turi sugebėti pati sau uždirbti duonos kąsnį.

Tat šiuo atžvilgiu aš ir noriu kiek panagrinėtį mergaitėms 
skiriamas mokyklas1 ir iškelti vieną kitą mintį, turėdama galvoje 
visų pirma mūsų aukštesniąsias mokyklas.

S\ ar blausias, bet ir sunkiausias, mano nuomone, mokyk
los užd: vinys, ypač aktualus šiais laikais, yra išugdyti plačios 
orientacijos, išmokslinta, galinti laisvai apsispręsti moteris, ku-
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riai netrūktų kūrybinio užsimojimo ir iniciatyvos kovoti su gyve
nimo blogumais, kuri, tačiau, neatsižadėtų savo individualinės 
asmenybės nei gyvenime, nei visame veikime. Priešingai, joje 
turi būti apsaugoti ir tobulai išplėtoti visi teigiamieji moteriško
sios sielos ypatumai. Jos aktingumas, jos energija ir pasiryži
mas tobulinti gyvenimą, kovoti, dirbti ir kurti turi išplaukti iš 
jos moteriškosios asmenybės. . Kai kada girdėti nuomonių, kad 
emocionalinis jausmo tipas, dažniausiai pasitaikąs moterų tar
pe, yra ne tiek vertingas, kiek intelektualinis vyro tipas, ir kad 
mergaičių auklėtojams reiktų visų pirma lavinti intelektą ir slo
pinti jausmą, Taip manantiems reikėtų priminti, kad visų pir
ma, joks auklėtojas, jei nori pasiekti gerų vaisių, negali laužyti 
ir kraipyti auklėtinio prigimties, bet tik pašalinti tai, kas bloga, 
ir plėtoti geruosius auklėtinio savumus. Antra, nei emociona
linis moters temperamentas, nei intelektualinis vyro, nėra nei 
geras nei blogas. Juos pirma reikia teigiamai išauklėti, o tuo
met abu galima bus) padaryti didžiausiu turtu, bet galima ir nu
krypti į kraštutinumus. Neapvaldytas jausmas, laisvas nuo bet 
kokių sąvaržų, reiškiasi, ypač moterų tarpe, labai nesimpatingu 
plepėjimu, tuščiu smalsumu, ambicija, nieku nepagrįstu karš
čiavimus! ir per dideliu, sakyčiau, kai kada net liguistu jautru
mu, nukreiptu visų pirma į savąjį asmenį. Iš kitos pusės, vie
našališkas intelektualizmas, racionalizmas yra kitas kraštutinu
mas, kuris paverčia žrpogų besiele mašina, ir kuriuo serga da
bartinis civilizuotasis pasaulis. Charakteringa jo išraiška yra 
vyriškoji diktatūra šių dienų Rusijoje. Tačiau ir vienas ir) ki
tas tipas, protingai auklėjamas, gali būti vienodai vertingi. 
Emocionalinis jausmo lipas gali pasižymėti labai aukšta jausmų 
kultūra, jo entuziastiška širdis gyvai atsilieps į visa) kas gražu ir 
kilnu, tvirta, valia bus patikima garantija nuo visokių iškrypi
mų. Tik reikia sąmoningai ir nuosekliai šia kryptimi auklėti. 
Jautri ir švelni moteriška prigimtis parodo nekartą daug hero
izmo ir pasiaukojimo, ištvermingumo ir drąsos, nors ir kitokiu 
būdu, negu vyras. Įdomu prisiminti čia Fersterio žodžiai apie 
vyriškojo ir moteriškojo-eharakterio vertingumą ir judviejų san
tykiavimą:1) ,,Krikščionybė apkrečia kiekvieną lytį antrosios ge
rosiomis savybėmis, bet taip, kad ypatumas ir ypatingi gabumai 
nėra naikinami, bet gilinami ir stiprinami. Krikščionybė pa
žadino vyro sieloj amžinai moteriškąjį užuojautos elementą ir 
tuo būdu sukūrė riteriškumą, kurs sudraudęs vyrą didžiąja mei
lės disciplina, padarė jį dabar vyriškesnį. Krikščionybė pažadi
no moters sieloj amžinai vyriškąjį elementą ne vyrinoteriai su 
kurti, bet priduoti moteriai vyriškos drąsos būti visai kitokia.

r .Försleris, Krislus ir žmogaus gyvenimas. 264 p.
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negu vyras, kaip ir šv.Augustinas kad sako apie savo motiną: 
,.Rodos švelni moteriškė, bet vyriška savo tikėjimu“. Krikščio
nybė sujungė savęs išsižadėjimą ir tvirtą savo „aš“ nusistatymą 
visai nauju būdu — ne vieną silpnindama kitu, bet įnešdania į 
savęs atsižadėjimą nepalenkiamo tvirtumo dvasios ir tuo būdu 
gamindama nepajudinamo savęs išsižadėjimo. Ji įnešė į meilę 
heroizmą, kurs lig šiol teveikė tik mūšio lauke, ir tuo būdu su
kūrė heroiškąją meilę; ji surišo visų stipriausiąjį su tuo. kas vi: 
sų švelniausias. Ji suvienijo meilę su pasaulį apgalinčia valia 
ir tuo būdu pagimdė pasauly apgalinčią meilę. Iš tų lig šiol 
atsiskyrusių savybių išaugo tie didieji moterų charakteriai, tos 
kankinės, kurios ėjo spinduliuodamos tvirtybe mirti. Krikščio
nių moterų kankinių žingsny skamba geležinis romėnų legionų 
žingsnis. Čia švelnių švelniausias—dalykas apsijuosę su nieki
nančiu mirtį nuosakumu ir tvirtumu“. Pacitavau šią ilgoką 
ištrauką, nes man rodos mūsų laikais tai ir yra visų svarbiausias 
auklėtojų uždavinys: nenaikinant moteriškosios individualybės, 
kurios pagrindą sudaro motiniškumas, — taigi, meilė, užuojau- 
jauta ir pasiaukojimas, — išugdyti tvirta nepalenkiama asmeny
bė, kurios visuose darbuose tikrai jaustum geležinę kareivio pa
tvarumą ir energiją.

Be to, kalbant apie moters intuityvinio jausmo tipo ver
tingumą, reikia atsiminti, kad šiandien, aukščiausios technikos 
pakilimo metu, kai pasaulis svaigsta mašinų triukšme, nieko 
taip nepasiilgstama, kaip motiniškosios moters. Otfried Eberz 
savo įdomioj knygoj „Aufgang und Niedergang der männlichen 
Zeitalters“ šių dienų moteriai skiria didelį ir svarbų uždavi
nį — atnaujinti pasaulį, atversti ir išlyginti vyriškojo tempera
mento vienašališkumą, egoizmą ?r gobšumą pakeisti meile ir 
pasiaukojimu.

(b .d.)
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Maisto ir darbo racionalizavimas—nuovargio priešas.
i Sekant Lisa t» M ar, „Hausarbeit als Gimnastik“)

Sakome, kad n u v arg ome, kai nebesiseka dirbti darbas, 
kuri ankščiau, visai sparčiai galėjome dirbti. Mumyse atsiranda 
kaž kos nerangumas ir reikia sukaupti valią ir dėmesį ten, kur 
pirmiau mes darbą beveik automatiškai atlikdavom. Šalia tokio 
nerangumo dažnai pajuntame dar širdies pagreitintą plakimą, 
raumenų skausmą ir nerviškumą. Toks nuovargis gali būti labai 
didelės įtampos ir gali būti priežastis visiško' jėgų išsekimo. Kad 
ir didelis nuovargis, jei jis dažnai nepasitaiko, didesnės reikšmės 
neturi, nes, gerai pailsėjus, organizmas vėl normaliai funkcionuo
ja. Kas kita, kai toks pervargimas dažnai pasikartoja. Tada jau 
susidaro rimtas pavojus susirgti. Moteris, būdama kantresnei už 
vyrą, dažnai tokių pervargimų nepaiso! ir atkreipia i tai dėmesį 
tik tada, kai visai sunegaluoja.

Nuovargis atsiranda tada, kai, raumenims1 »dirbant, atsiran
da nuodingos medžiagos Tas medžiagas pašalina tik greitas 
rūksčių veikimas į audinius.. :

Labai daug reikšmės nuovargiui turi ir mūsų nuotaika, su 
kuria darbą dirbam. Jei dirbsim mėgiamą darbą, mažiau nuvarg- 
sim, priešingai — nuovargį pajusim daug greičiau.

Taip pat ir aplinkuma gali arba padidinti arba sumažinti 
nuovargį. Todėl labai yra geras šių dienų namų sutvarkymas, 
kur virtuvei pavedama jaukus ir šviesus kambarys. Juk šeimi
ninkė virtuvėj praleidžia pusę ar net kartais daugiau kaip pusę 
dienos. Todėl virtuvė turi būti patogiai ir gražiai įrengta. Kiek
vienas daiktas, būdamas savo vietoj, sutaupo šeimininkei ir laiką, 
ir jėgas. '

Sveikas nuovargis, kuris sužadina lyg ir malonumo jausmą, 
yra visai natūrali mūsų organizmo apraiška.

Su,' ja nė kovoti nereikia. Bet reikia šalinti visas tas prie
žastis, kurios sukelia tą „nesveikąjį“ nuovargį, kuris atima jėgas, 
kuris žmogų išsemia, padaro netinkamu darbui.

Netikslus maitinimasis yra taip pat greitesnė nuovargio 
priežastis. Atvirkščiai, geras maitinimosi būdas žmogui padeda 
ilgiau būti budriu.
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Dar vis vyrauja nuomonė kad geriausias maištas yra mėsa 
ir kad baltymai teikia raumenims atsparumo. Bet iš tikro yra 
visai kitaip. Mes žinome, kad daugiausia jėgų žmogui duoda 
angliavandeniai, kurie kartu su riebalais palaiko kūno šilimą. 
Riebalai teikia kūnui maisto atsparos, o baltymai atstato jau ne
betikusias ląsteles ir, tuo būdu, jie, lik reikalui esant, padeda.

Pirmos rūšies baltymus randame ne vien tik mėsoj, bet taip 
pat ir žaliose daržovėse, bulvėse, kai kuriose riešutų rūšyse ir t. 
p. Javai, vaisiai ir ankštinės daržovės neturi tokių gerų baltymų.

Mokslas dar ir daugiau surado mėsoj neigiamų pusių. Mėsos 
baltymų suvirškinimui reikalinga labai daug energijos. Kad mė
sa būtų tiek pat naudinga, kaip angliavandeninis maistas (duona, 
bulvės, ryžiai, daržovės, medus, cukriniai vaisiai), jos turi būti 32 
nuošimčiai daugiau organizme suvartotai Tas yra taip vadina
mas jos „specifiškai dinamiškasis veikimas“.

Be maistingu dalių, mėsa turi savyje dar: 1) nuodingą me
džiagą, kuri padeda gyvulių kūno ląstelių pasikeitimui; 2) puvi
mo medžiagą; 3) lavonų nuodų, kurie savo veikime prilygsta 
baisiausiems nuodams, k. a. strichininui ir pasiutimo nuodams.

Be to, mėsa neturi, visų daugiausia baltymų. Sūris, ankšti
nės daržovės ir riešutai turi daug daugiau baltymo, nors ir ne vi
si geriausią jo rūšį.

Geriausias ir pigiausias žmogui maistas yra angliavan
deni n i s.

Svarbiausios čia yra bulvės, gal dar ir už duoną svarbesnės. 
Bulvių baltymas yra geresnės rūšies, negu javų baltymas. Be to 
bulvėse randame ir mineralinių medžiagų, stiprinančių audinius.

Bet'bulvių teigiamas organizmui veikimas tik tada bus gali
mas, jei bulvės bus gerai paruoštos. Bulvių nereikia skusti, bet. 
vandeny palaikius, išvirti arba si\ nuolupa kepti. Kitaip verdant, 
galima pakenkti esantiems bulvėse baltymams, kalkini ir kąliumui. 
Su trupučiu sviesto arba aliejum ir žaliom) daržovėm ar salotom 
bulvės yra pigus ir geriausios rūšies maistas, kuris apsaugoja or
ganizmą, pašalina nuovargį ir visai pavaduoja brangią mėsą.

Vartojant bulves, žmonės netunka, kaip yra įsigalėjusi klai
dinga nuomonė; greičiausiai tunka tie, kurie vartoja daug riebalų 
ir mėsos.

Antrą vietą po bulvių reikia skirti duonai. Maistingesne 
yra juoda duona. Pyragas mažiau turi reikalingų sveikatai da
lių. Pyragas dažnai užkietina vidurius, ries jis neturi sėlenų. Juo
da duona gausi sėlenomis ir todėl vidurių užkietėjimo negali būti. 
Tas yra labai svarbu, nes chroniškas vidurių, užkietėjimas nuody- 
ja organizmą, mažina žmogaus darbingumą ir prieš laiką žmogų 
sendina.
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Seniai yra taip pat žinoma, kad daržovės, s a 1 o t o s ir 
vaisiai yra labai tinkamas maistas žmogaus organizmui. Jie 
palaiko sveikatą ir padidiną suvartojimą kitokio maisto.

Jeigu daržovės vartojamos ne žalios tai jas nereikia virti 
vandeny, bet šutinti jų pačių sultyse, aliejuj ar svieste. Galima 
jas ir gare išvirti.

Taip pat yra vertingas visais atžvilgiais ir pienas. Jis turi 
daug labai gero baltymo, cukraus ir daugiau' kali j aus. nes * ■ 
čių. Bet suaugę jį turėtų vartoti daugiau kaip prieskonį su vai
siais, daržovėmis, bulvėmis ir su( miltiniais valgiais.

Raumenis maitina medus, džiovinti vaisiai ir riešutai.
Reikia pažymėti, kad organizmo budrumas, sveikata pri

klauso ne tik nuo maisto pasirinkimo, bet ir nuo jo paruošimo. 
Čia turėtų šeimininkė rimtai susirūpinti. < Nereiktų maisto paruo
šimą visiškai pavestisamdytomsvir ėjoms, bet ir* pačios šeiminin
kės turėtų nesibijoti žvilgterti į virtuvę, kai yra gaminami pietūs 
ar kiti valgiai. /

Šalia maisto, padedančio žmogui būti budriam ir mažinan
čio nuovargį, labai didelės reikšmės turi darbo) r a c i o n a 1 i ža
vi m a s.

Darbą racionalizuoti — reiškia trumpiausiu laiku daugiausia 
padirbti. Reiktų vengti kiekvieno nenaudingo jėgų aikvojimo, kiek
vienos betikslius gaišties. Kiekvienas darbo įrankis turi turėti sau 
paskirtą vietą, kad1 greit būtų galima jį susirasti.

Bet jei mes ir gerai sutvarkysim darbą, vis dėlto, visą dieną 
besiruošdamos, į pavakarę nebepavilksime kojų, jei nemokėsime 
apsaugoti nuo nuovargio savo kūno. Jau seniai yrą ištirta, kad 
ilgas stovėjimas daug labiau nuvargina, negu ilgas vaikščiojimas.

Mažiausiai nuvargstama sėdint, tai kodėl dirbdamos mes 
stovim ir stovim dažniausiai ' susikūprinusios, jei galima tą patį 
darbą padirbti sėdint?

Šeimininkes paprastai labai vargina indų plovimas, todėl tą 
darbą nė viena* neturėtų dirbti stovėdama. Paskutiniu laiku yra 
vartojamas moderniškas indams plauti įtaisymas, kur visai nerei
kia stovint plauti. Bet galima ir be to apsieiti. Galima pasiten
kinti dviem virtuvės taburetėmis. Ant vienos pastatyti didelį in
dą su vandeniu ant kitos pačiai atsisėsti, o nuplautus indus dėti 
čia pat ant stalo. Taip sėdint pailsi nuvargę nuo stovėjimo kojų 
ir nugaros raumenys.

Savaime aišku, kad daug darbų be indų plovinio galima 
dirbti sėdint, o ne stovint, k. a. daržovių valymą, mažų daiktelių 
prosinimą, kojinių ir kitų smulkių daiktų skalbimą ir d. k.

Mes turime racionalizuoti visus savo judesius, kad išvengtu
me bereikalingo nuovargio, k. a.: smulkių daiktų kilojimą, lank-
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stymąsi, stovėjimą ir k. judesius, ir moderniausias namų įrengi
mas nieko negelbės, jei mes nemokėsime savo judesių tvarkyti 
taip, kad jie perdaug mūsų nevargintų. Gal skaitytoja pasakys, kad 
sunku galvoti apie judėsiu tvarkymą, kai reikia skubiai dirbti. Iš 
tikro tas yra visai nesunku, tik reikia įprasti, o įprasti labai greit 
galima, nes visuomet lengviau pakartoti tokį judesį, kuris ne taip 
vargina, negu tokį, kuris greit sukelia nuovargį. Pav. reikia, nuo 
žemės pakelti sunkų krepšį su baltiniais ar kitą kokį sunkų daik
tą. Dažnai moteris kelia naštas susilenkus per liemenį, o kojos 
per kėlius beveik visuomet būna ištiestos. Toks kėlimas yra labai 
nesveikas, nes perdaug įsitempia nugaros raumenys ir pečių men
tės ir toks įtempimas labai pagreitina nuovargį. Juk visai nesun
ku būtų įprasti kelti sunkius daiktus, truputį sulenkiant kelius. 
Tuo būdu išsilygina raumenų įtempimas visam kūne, išskyrus 
pilvo raumenis, kurie neturi būti įtempti, O tuo atveju, kai kelia
ma našta laikant kojas štyviai, pilvo raumenys įsitempia ir toks 
įsitempimas gali būti priežastis daugelio moterų ligų.

Vėl galimas kitas pavyzdys. Mums reikia susemti sušluotas 
šiukšles. Ir vėl moteris, norėdama greičiau darbą padirbti, semia 
šiukšles visai susilenkus. Taip dirbdama, darbo' nepagreitins, o 
tik greičiau nuvargs, nes taip lenkiantis ištiestais keliais, greit ims 
skaudėti strėnos ir nugara. Daug daugiau sutaupysime jėgų, jei 
tokį paprastą darbelį atliksime priklaupusios ant vieno kelio. Ir 
čia bus išvengta bereikalingo raumenų įtempimo ir, tuoj būdu, 
ne taip greit pajusime nuovargį.

Be suminėtųjų pavyzdžių reikia atlikti šeimininkei tūkstan
čiai įvairių darbelių, kuriuos dirbdama klaidinga kūnoj padėčia, 
moteris labai greitai nuvargsta. Taigi toi viso išvada gali būti tik 
viena: šalia racionalizavimo maisto, taip pat labai svarbu yra 
r a c i o n a 1 i z u o t i visus savo judesius, kuriuos ruošdamosi šei
mininkė atlieka. Tik tuo būdu sutaupysime jėgas, kurias galėsime 
sunaudoti kitiems šalia ruošos darbams.

4 - . • i .
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ŠVEICARŲ MOTERŲ SOCIAL-CARITATYVINĖ MOKYK
LA. Šveicarų katalikių moterų sąjungos-ir Šv. Kryžiaus Sese
rų pastangomis Lucerne veikia social-caritatyvinė moterų mo
kykla. Šią mokyklą išsaukė pats gyvenimas. Žmonės, kurie 
blaiviai stebėjo gyvenimą, suprato, kad mūsų laikai stato mote
rims daug rimtų uždavinių, reikalaujančių sąžiningo ir tinkamo 
tiems uždaviniams pasiruošimo.

Pačios moters suprato, kad jų keliai yra skirtingi nuo vy
rų kelių, kad moterims skirta dirbti tose srityse, kur vyrai ne
gali taip dirbti, kad joms skirta auklėti, slaugyti, tildyti skaus
mą, nešti paguodą. Moteris turi būti ne tik žmona ir gera mo
tina, rūpestinga šeimininkė, bet ir geroji sesuo, maloni draugė 
ir rimta patarėja gyvenimo darbuose ir rūpesčiuose.

Toms visoms pareigoms turi būti pasiruošusi, su šventu op
timizmu ir “rimtimi moteris, turi eiti į žmonijos auklėjimo darbą.

Šveicarų katalikių moterų social-caritatyvinė mokykla yra 
pastačius sau tikslu: išsemiamu auklėjimu ir gerų žinių pertei
kimu paruošti klausytojas būti tinkamomis darbininkėmis jų pa
sirinkto j srity.

Mokykla susirūpinusi klausytojų pasauliožiūrą pagrįsti 
mokslo ir religijos pagrindais, žadinti, jausmus _ ir protą giliam 
pareigos supratimui, pareigos dabarties kultūrai ir moters pašau
kimu.

Mokyklos kursas suskirstytas į keletą šakų:
a) Teologijos-filosofijos-istorijos, kur einama:

1. Tikybos ir katechizacijos mokslas,
2. Etika,
3. Psichologija ir Pedagogika, _ .
4. Kultūros istorija ir labdarybės istorija.

b) Teisės ir socialinių mokslų dalykai:
1. Valstybinė ir privatinė teisė,
2. Politinė ekonomija ir visuomenės mokslas,
3. Bendrieji sociologijos klausimai ir ypatingosios 

socialinės problemos: moterų judėjimo, moters pa
šaukimo, tautos auklėjimo, jaunuomenės auklėji
mo, alkoholio ir tuberkuliozo apsaugos ir kitos 
problemos.

c) Globos dalykai:
1. Socialinė higiena.
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2. Naujagimių ir vaikų globa.
d) Praktiški technikos dalykai:

1. Socialinio darbo technika,
2. Retorika ir fonetika,
3. Bibliotekos įrengimo ir tvarkymo mokslas,
4. Įstaigos darbo technika: — stenografija, mašin

raštis, raštų vedimas ir 1.1.
Su teoretiniu pasiruošimu surišta praktikos darbai. Dvi 

dienas savaitėje klausytojos praktikuojasi įvairiose įstaigose.
Mokyklos kursas tęsiasi du metu. Baigiama egzaminais. 

Baigusios gauna diplomą.
Galima mokyklą baigti ir vienais metais., Tada klausytoja 

neklauso viso mokyklos kurso, bet tik pasirinktus dalykus. To
kia klausytoja negauna diplomo, bet gauna mokyklos lankymo 
pažymėjimą.

Norinčios įstoti į mokyklą klausytojos turi prisiųsti žinias 
apie tikybą, tautybę, mokyklos liudijimą ir pačios rašytą auto- . 
biografiją. Prie mokyklos yra jaukus, patogus internatas.

Mokykla turi savo organą „Licht“. Laikraščio skiltyse 
randasi plati apžvalga užsienių moterų veikimo ir įvairūs kiti 
moters pašaukimui ir jos pareigoms artimi dalykai. Daug vie
tos užima buvusių auklėtinių atsiminimai ir patirti jų įspūdžiai 
už mokyklų sienų.

Tas laikraštis yra lyg mokyklos darbo tąsa. Jis jungia bu
vusias ir esančias auklėtines, jungia auklėtojas ir auklėtines. 
Kiekvienam straipsny jaučiama galinga moters siela, besigai
vinanti skaidriose Kristaus religijos versmėse. — P-;-J^----

*

♦

KATALIKIŲ MOTERŲ DARBAI PASAULINEI TAIKAI 
Paskutiniu laiku katalikės moterys vis labiau, vis aktyviau 
pradeda dalyvauti judėjime už taiką. Toji sritis iki šiol dar taip 
specialiai nebuvo pasiimta todėl, kad Katalikų Bažnyčia jau iŠ 
esmės yra taikos šalininkė. Todėl atrodė, kad specialus judėji
mas įgy vendinti taiką nėra reikalingas. Bet štai ^Tarptautinis 
Katalikių moterų sąjungų susivienijimas ta kryptimi yra jau pa 
dirbęs visą eilę darbų. Tų darbų gražios pasėkos jau dabar 
žymu. Štai paryžietė panelė Ancelet - Hustache kalbėjo Kölne 
Prancūzų-Vokiečių Moterų Sąjungos centre apie vokiečių su pran
cūzais bendravimo s vai bą ir apie žygius ta kryptimi. Kalbėdama 
apie Prancūziją, ji pastebėjo, kad ten jau ,,Karo mistika“ eina 
prie galo. Nežiūrint labai nepalankių sąlygų, ten jau! yra įsikū 
rusios 64 taikos organizacijos, i Visokių religijų žmones jungia 
taikosidėja. Tuo būdu susidarė lyg ir lyga kovai prieš karą. Su 
sikūrė įvairių įvairiausių pacifistinių moterų organizacijų, net ir 
konservatyviškiausieji sluoksniai pamažu ima judėti. Buvo su-
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ruošta Prancūzijoj paroda: Karas ar taika“, palikusi visiems gi
lų įspūdį. Ir Prancūzija, taip pat kaip Vokietija, stengiasi jauni
mų auklėti griežtai nacionalistinėj dvasioj, bet ir čia žydi pacifis
tiškieji siekimai. Bet visa čia pareina nuo' moterų, nes kaip, jos 
išmokys savo sūnus galvoti ir dirbti, taip vyrai galvos ir veiks. 
Išeinant iš katalikiškosios pasauliožiūros, pacifistinės minties 
skiepymas jaunime turi būti kiekvienos moters motinos pareiga.

ITALIJOS KATALIKIŲ MERGAIČIŲ SĄJUNGA. Ita
lija visuomet buvo katalikų šalis. Ji yra daugiausia da
vusi kankinių ir šventųjų. Iš Romos išeina visoks gyvybės šalti
nis; iš Romos Popiežiaus lūpų išplaukia paskatinimo, padrąsinimo 
žodžiai; į Romą, į Popiežių yra atkreiptos visų katalikų akys. Ta
čiau po Didžiojo Karo ir toj šaly, kaip dažnai ir kitose, kur kata
likai sudaro gyventojų daugumą, pv. Prancūzija ir k. p., pilie
čiai per savo tamsumą, nesusipratimą valstybės vairą paveda ma
sonams, žydams ir k., kurie dirba, nesivaduodami katalikų mo
rale. Taigi ir Italijoj) jaunimas mokyklose buvo auklėjamas be 
religijos, priešingai, mokyklose buvo dar kovojama prieš Dievą ir 
religiją. Pagaliau išėjo taip, kad toji katalikų šalis atsidūrė la 
bai keblioj, padėty religiniu atžvilgiu. Italijoj yra daug bažnyčių 
ir viena už kitą gražesnių koplyčių. Bet nei jų harmoningas 
varpų skambėjimas, nei puikios apeigos pradėjo sielų nebepa
traukli. Artinimasis prie šventų Sakramentų buvo visai nežymus, 
bažnyčios pustuštės. Kunigui sunku buvo viešai pasirodyti, nes 
būdavo išjuokiamas ir net akmenimis apmėtomas. Žmonių nesu
sipratimas didžiausias. Štai keletas to nesusipratimo pavyzdžių. 
Viena ponia, išgirdus kalbant apie Sekmines, paklausė, kas toji 
Šventoji yra buvusi. Vienas universiteto profesorius žymus poe
tas ir kritikas kalba apie „Dafigun paėmimą mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus ir apie šv. Marijos žengimą į dangų“. Vienas Mila
no laikraštis, rašydamas apie Dievo Kūno procesiją Milane, pažy- 

, mi, kad gale buvo suteiktas su šv. Sakramento relikvija palaimi
nimas. Ligonio tėvais išgirdę kalbant apie šv. aliejų, kunigui 
pastebi, kad „jis negalės praryti, nes jau kelios dienos, kaip negali 
nieko valgyti“.

Tokių pavyzdžių galima būtų suminėti begalės.
Tokiomis aplinkybėms esant, prasidėjo Italijos katalikiško

sios jaunuomenės. Italijos mergaičių atgimimas. Su tuo judėjimu 
glaudžiai rišasi ir religinis judėjimas, j Su kuopų įsikūrimu atgi
mė ir parapijinės bažnyčios gyvenimas. Kuopoms kurtis ir veikti 
labai daug padėjo klebonai ir vikarai. Netrukus kuopos taip išau
go, kad jau 1919 m. kongrese buvo suorganizuota 7ŠĮ diecezijose 
700 kuopų su 50.000 narių. Antrajame 1922 m. kongrese atsto
vavo 230 diocezijii su 43GO kuopų ir s u 228.495 narėmis. -
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metų kongrese skaičiavo jau 283 suorganizuotos diecezijos, 5817 
kuopų ir 300.000 narių Po 10 metų veikimo, t y. 1929 m. 
jau buvo 7506 kuopų su 500.000 narių.

Mergaičių Sąjungos augimui padėjo ypatingai vadovių veik
lumas ir atsidėjimas darbui. Apie tos sąjungos darbus rašė Mi 
lano Jėzaus Širdies universiteto profesorius Pr. Olgiati savo kny
goj: Ideali e conguiste“.

Nauja dvasia, nauji idealai, tobulinimosi reikalas sakyte 
sakė, kad tušti šokiai, naktinės gužynės, nėra suderinamos su 
katalikių mergaičių siekiais. Atsitikdavo, kad susirinkdavo vai
kinai su muzikos instrumentais, o mergaičių nė viena neatei
davo. Kai kur pačios mergaitės priešindavos sąjungos nutari
mui dėl šokių, bet tas klausimas buvo pagaliau išrištas taip, 
kad nepadorūs modernieji šokiai katalikių mergai
čių organizacijoj: sau vietos neturi.

Toji Mergaičių Sąjunga yra pasiėmusi labai plačią savo 
veikimui dirvą. Ir tikrosios sąjungos narės ir jų „benjaminės“ 
(jaunesiosios narės, priimamos nuo 6 iki 11 m. amžiaus), ir kan
didatės (nuo 11 iki 15—16 m. amžiaus) turi; savo darbą, kuri 
dirba labai atsidėjusius. Jos padeda katekizuoti, prirengti prie 
pirmosios Komunijos vaikučius, jos uolios katalikų spaudos pla
tintojos ir gyvo tikėjime praktikuojančios katalikės. Pasiruo
šusios visokiems karitatyviniams darbams, jos didelės įtakos tu
ri biednuomenei, visokeriopai jai padėdamos.

Bet gražiausias pavyzdys, kokį parodė tos mergaitės ir 
kurio galėtų iš jų pasimokyti ir kitų šalių katalikės, yra nepa
prastai uolus rūpinimasis Italijos Katalikų Universit e- 
tu. Milano Jėzaus Širdies katalikų Univer
sitetas išsilaiko' tik iš katalikų aukų. Tame universitete stu
dijuoja daug mergaičių, stovinčių Italijos Katalikių Mergaičių 
Sąjungos pryšaky. MergaičiųSą junga nesiliauja šelpusi savąjį 
universitetą. Sąjungos narės, uoliai rinkdamos aukas, per kėtve-
rius metus surinko žymią pinigų sumą.

1923
1924
1925

m. jos surinko
55 55

55 55 *5

395.000 lyrų
457.000 „
645.000 — -

1926 5 5 5 5 5 * 782.000 ,,
1927 ., „

Iš paduotų sumų matome,
1.006.000 „

kokie gražūs jų pasišventimo
vaisiai. Šalia surinktų pinigų, jos aukoja katalikų Universitetui 
ir savo maldas, prašydamos jam Dievo palaimos.

Susipratusi Italijos katalikų jaunuomenė, o ypač minėtoji 
Mergaičių Sąjunga savo dideliu atsidavimu darbui padarė tai, 
kad šiandien Italija jau daug labiau yra katalikiška, negu kad 
prieš keletą metų. Br. P. S. S.
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Recenzijos.
„ATHENAELM“ — kalbos, literatūros ir istorijos žurnalas. 

Leidžia Vyt. D. Univ. Teologijos-Filosofijos fak. Redaguoja pro f. 
Dr. J. Eretas, sekretoriauja doc. dr. A. Salys. II metai. 2 Nr., 
II tomas (145—212 p.), Kaunas 1931.

Šiam numery tik 2 straipsniai: J. Tarvydo „Marija Peč- 
kauskaitė ir jos (kūryba“, 145—198 p. ir Pr. Mantvydo „Tapy
ba ir poezija“ 199—21.1 p. _

Straipsnyje »Marija Pečkauskaitė u* jos kūryba“ J. Tarvy
das nori supažindinti mūsų visuomenę su dažnai minima, bet 
mažai tepažįstama M. Pečkauskaite. Nors jos mirtis didesnio 
sąjūdžio visuomenėje nesukėlė, bet susidomėjimas ja vis auga. 
„Aš manau“, — sako autorius, — „kad M, Pečkauskaitė ne tik 
kad nemirė, bet jos tikrasis gyvenimas mūsų tarpe tik dabar 
prasidės“. Autorius — kiek leidžia dabartinės sąlygos: ne visi 
raštai išspausdinti, -biografinė medžiaga nesurankiota, archyvas 
dar neprieinamas — žada mums atskleisti šios kilnios moters as
menybę ir kūrybą. „Mano rašinio uždavinys apibrėžti bent kon
tūrines M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos 
ribas, o ypač iškelti, grupuoti ir aiškinti jos vedamąsias idėjas“.

Tai pirmas didesnis straipsnis — studija apie M. P.ečkaus- 
kaitę. Reikia tik džiaugtis, kad p. Tarvydas ėmė taip gražaus 
darbo suįdominti mūsų visuomenę su tikrai susidomėjimo verta 
M. Pečkauskaite ir kaip asmenybe ir kaip rašytoja kūrėja.

Iš žemiau paduoto jo straipsnio plano, matyt, kaip vispu
siškai, kaip išsemiamai, kiek* leido, palyginti, nedidelis straipsnis, 
autorius išnagrinėjo M. Pečkauskailės kūrybą.

Rašiny autorius svarsto tokius dalykus: I. Biografija. II. 
M. Pečkauskaitė ir jos kūrybos idėjinis lobynas. III. M. Peč- 
kauskaitės kūrybos materialinis pasaulis, IV. Moteris M. Peč- 
kauskaitės kūryboje. V. Bendroji charakteristika.

Biografijoje sužinom apie M. Pečkauskaitės kilmę, aplinku
mą, auklėjimą ir moksliškai subrendusios pedagogės, visuomeni- 
ninkės ir literatės veikimą.

M. Pečk. kūrybos idėjinis lobynas — tai jos trys vyriau
sieji idealai: Dievas, artimo meilė (caritas) ir grožis, siekiami re
ligine praktika, pedagoginiu veikimu ir meno kūryba.

M. Pečk. kūrybos materialinis pasaulis. Jo centre — žmo
gus, kuris neša universališkas pačios autorės iš dalies ir mūsų 
tautoje randamas idėjas ir kartu yra įstatytas į konkretiŠkas lic 
tuvių tautos gyvenimo aplinkybes su laiko ir vietos koloritu.
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Moteris Pečkauskaitės kūryboje. Jos vaizduojamieji as
mens — daugumoje moterys ir vaikai. Ideališkoji Pečkauskai
tės moteris visuose savo gyvenimo etapuose (Irutė_ Viktutė —
Mamaitė) vaizduoja pačios autorės pažiūras ir jausmus ir dau
gelyje vietų labai autobiografiška.

Gale autorius išveda paralelę tarp Marijos kūrybos ir gy
venimo ir pabrėžia, kad ji labiau, negu kas kitas, gali pasakyti: 
„Mano kūryba, tai aš pati“.

Reikia čia dar pažymėti, kad straipsnis gyvai, gražia kalba 
parašytas, skaitytoją nė kiek nenuobodina, taip, kad visas straips
nis nuo pradžios iki galo skaitomas su dideliu malonumu.

Po straipsnio rūpestingai surinkta bibliografija: raštai, verti
mai ir literatūra apie M. P*tę< Ši paskutinioji labai negausi, ir, 
išskyrus Dr. Grasytos disertaciją ir dar vieną kitą, vien neilgi 
straipsneliai žurnaluose. Čia pastebėsime, kad šis J. Tarvydo 
straipsnis, duodąs daug naujų ir įdomių davinių, gerokai pa
pildo minėtosios literatūros trūkumą.

Straipsnį „Tapyba ir poezija“ Pr. Mantvydas skiria 150 m. 
Lesingo mirties sukaktuvėms paminėti. Čia autorius mums re 
feruoja apie Lesingo veikalą „Loekoon oder über die Grenzen 
der Malerei und der Roesie“,

„Lookoone“ Lesingas svarsto Winckelmanno ir kitų meno 
istorikų keliamą klausimą apie tapybos ir poezijos ribas. Jis 
sukritikuoja Simonido ir jį pasekusių renesansininkų posakį: „Po
ezija yra kalbanti tapyba, o tapyba yra nebylė poezija“. Kaipo 
konkretų payyzdį ima Lookoono grupės kančios ir kilnumo jaus
mų vaizdavimą skulptūroj.

Lesingas prieina išvadų, kad poezija iš vienos pusės ir 
plastika (tapyba su skulptūra) iš kitos — tai dvi griežtai skir
tingos meno sritys. Poezija yra veiksmų vaizdavimas laike, pla
stika — kūnų vaizdavimas erdvėj.

„Lookoon“ davė daug naujų minčių savo vienlaikiams, su
laikė „tapančiųjų poetų4 įsigalėjimą ir šiandien turi didelės reikš- 

lmės ir mums, nors kai kurie dalykai: perdidelis dramos iškeli - 
limas, alegorijų visiškas paneigimas, klaidingas meno tikslo su
pratimas ir atrodo šiandien perdaug vienašališki. Visgi „Lookon“ 
laikomas pagrindiniu estetikos veikalu.

Tokios .maždaug Iii straipsnių pagrindinės mintys. Nors 
žurnalas apima tik 2 straipsnius, bet jie tiek svarbūs ir aktualūs, 
kad kiekvienam, besiįdomaujančiam nors kiek menu ir literatūra, 
būtina su juo susipažinti. J. Žūrauskaitė.

MŪSŲ VILNIAUS POEZIJA, iliustruota Vilniaus poezijos 
antologija, redagavo Simas Miglinas. Šv. ministerijos' pripažinta 
tinkama visų mokyklų knygynams. „Sakalo“ b-vės leidinys, 
Kaunas, 1932 m., kaina 4 litai. Pusi. 223.

■ ** ■ z u . * . ■
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Apie šį leidinį netenka kalbėti, kaip apie naują literatūros 
reiškinį iš esmės. Tai tik nauja kombinacija iš jau turimų li
teratūros gėrybių — naujas biznis. Todėl iškelsime čia tik su- 
redagavimo darbo ir išleidimo technikos klausimą.

Vardų gausumėlis: Breimeris, Maironis, Karuža, Putinas, 
Danutė Mickaitė, Gustaitis, Greičiūnas, Liūdas Gira ir k. — tikras 
marginys. Vieni jų jau žinomi visuomenei, kiti vos beprasikalą. 
Visi antologijoje surinkti kūrimai yra kur nors jau tilpę. Jaunes
niųjų kūriniai daugumoje surankioti iš perijodinės spaudos. Gai
la tik, kad redaktorius niekur, nei prakalboje,’nei kur kitur, ne
atkreipė į tai dėmesio. Bet svarbiau gal už tą būtų padėti kūri
nių atsiradimo datas. Pastarasis trūkumas ypač jaučiamas prie 
senų kūrėjų eilėraščių. Paskaitai Putino „Į kovą“ (207 p.) ir 
pamanai, nejaugi Putinas ir vėl taip rašo, kaip kadaise. Žino
ma, taip klysti galėtų, visiškai nepažįstąs) mūsų literatūros, bet 
nežiūrint to, kad ,,pamokytas pats žinos, o bemoksliu! vi stiek“, 
datos daug duotų, nes taip būtų lengviau susigaudyti tokioje 
autorių kamšatyje ir kūrinių gausume — lengviau būtų surišti 
tuos kūrinius su bendru mūsų literatūros pasauliu - perdaug 
jau esame įpratę visa) daryti apgraibom; laikas būtų duoti mūsų 
skaitytojams tikslių, su reikalingais komentarais ir pastabomis, 
leidinių.

Visa medžiaga suskirstyta į šešis skyrius: Gražus tu, Vil
niau, Vilnius mūsų, Vilniuje — lenkas, Vilniaus Maldos, Mes be 
Vilniaus nenurimsim, ir Visi i Vilnių, tą mylimą šalį. Suskirsty
mas gana paviršutiniškas ir vietomis nesuprantama, kodėl anto
logijos redaktorius skirsto visai panašius eilėraščius, vieną į tą, 
kitą į aną skyrių. Pa v., Fausto Kiršos „ Vilniun trauk“ ir Liūdo 
Giros ,,Komandos belaukiant“. Ir iš viso ši klasifikacija mūsų 
nepatenkina. Gal kiek daugiau vieningos nuotaikos turi skyriai: 
„Gražus tu, Vilniau“ ir „Vilniaus Maldos“, nors iš pastarojo 
„Aušros Vartų Panelės malda į Viešpatį Jėzų“ (A. Jakšto) 
geriau tiktų į trečią skyrių „Vilniuj lenkas“. Ir visai nesupran
tama, kodėl į tą skyrių pakliuvo Stepo Zobarsko „Giesmė Lietu
vai“. Iš visa ko matyti, kad geriau būtų buvę, kad redaktorius 
skirstymo pagrindan būtų padėjęs ne tuos dalykus, kuriuos auto
riai kūriniuose dažniau mini, bet pačią) kūrinių idėją, tada leidi
nys būtų daug stilingesnis.

Trūksta stilingumo ir iliustracijoms. Nieko negalima pri 
kišti 171 pust paveikslui — žuvus kariui, arklys šaukiasi 
pagalbos, bet kiti vaizdeliai-foto, > vra, tiesa, brangūs ir įdo
mūs kiekvienam lietuviui, bet vis dėlto tai tik istorinių faktų do
kumentas, pailiustravimas ir leidiniui suteikia nuogą pragmati
nį charakterį. Tuo tarpu „Mūsų Vilniaus poezija“ yra, bent pre
tenduoja į literatūros meno knygas, o meno kūrinys turi veikti
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vaizduotę ir jausmus, todėl ir čia iliustracijos turėjoi ateiti poezi
jos žodžiui pagalbon.

O vis dėlto, nežiūrint aukščiau išvardintų trūkumų, šis lei
dinys turi mus džiuginti. Ir jaunam antologijos redaktoriui, ku
ris skambant geltonosios spaudos šūkiams, sugebėjo pasukti savo 
darbo vagą visai į naujas dirvas ir sugebėjo rasti naują kelią, jam 
mes turime būti dėkingi. Jis, suburdamas plunksnos darbiniu 
kusi po Vilniaus kovos vėliava, ne vien Vilniaus klausimui pasi
tarnavo, bet parodė, kad literatūros antologijas leidžiant, vado
vaujanti mintis gali būti ne vien kuris nors laikotarpis, bet ir 
gyviausi tautos reikalai. J. D.

Stasys Kapnys ir Kazys Plačenis, DU. Apysakos. Išleido „Žal
tys“. Kaunas, 1932. 192 p Kaina 3 litai.

XX amžiaus žmonės labai mėgsta orginališkumą. todėl ne
nuostabu, kad pasitaiko ir apysakų rinkinių, parašytų dviejų 
autorių. Kadangi kiekvienas rašytojas turi savo formą, stilių, 
tai tokiuose bendruose rinkiniuose dažnai viena apysaka, paly
ginus su kita, įneša šiokią tokią disharmoniją. Bet S. Kapnio ir 
K. Plačenio apysakų rinkiny to nematyti, nes nei) vienas nei ki
tas rašytojas dar neturi savo stiliaus. Tačiau ir čia galima pa
stebėti šiokį tokį skirtumą tarp vieno ir kito, žinoma, tik ne 
formos, bet turinio atžvilgiu.

Visai bereikalingai rašytojai savo rinkinį pavadino apysa
komis, nes nė vienos apysakos čia nėra. Jų negalima net nė nove
lėmis laikyti. Apysaka ar novelė yra jau sudėtingesnis daly^ 
kas. Apysaka, novelė turi turėti tam tikrą pilnumą. Tiesa, ir 
patys autoriai, tą pastebėję, kai kur savo škicus vadina frag
mentais.

Veltui čia ieškotum apysakos kompozicijos -— jos visai nėra. 
Taip pat labai maža ir psichologiškumo. Tai tik paprastas idėjų 
traktavimas (ypač Kapnio „apysakose“).

Abu autoriai turi ypatingų pažiūrų į meilę. Jų meilė bū
tinai turi baigtis nelaimingai. Tos nelaimingos meilės kaltinin
ku yra visada moteris.

Psichologiniu atžvilgiu geriausiai vykę „Irtos grąžintas žo
dis“ (Plačenio) ir „Ninos širdis“ (Kapnio).

Meniškumo atžvilgiu šis rinkinėlis mūsų literatūros nepra
turtins, bet vis dėlto tai nėra bulvarinė literatūra.

„Apysakų“ kalba taip pat prasta. Autoriai vartoja tokius 
posakius: ,,... aš dėkingas mano motinai“ (79 p.), „Ir aš var
dan altruizmo“ (80 p.) ir k. p. Po neigimo visados rašo ne kil
mininką. bet galininką, pav,: „Tardymas, kad ir labai) uoliai at
liktas. nepasiekė prof. Voskresenskio butą“ ir k,, bet dėl vietos 
stokos daugiau pavyzdžių neduosiu.

Rinkinėlio išleidimas nepeipuikiausias: korektūros, o gal ir 
rašybos, klaidų begalės, eiiutės suspaustos, viršelis labai) origina
liškas — primena „Saliamono galvą“. EI. M.
~ —-------------------- _—-------------------------------------- 1------------ — ——— ------------------------- - r-—* "   ‘~

Redaktorė J. TvefSkaitė Karo cencūros leista.

«n
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