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ta pirmajam nepriklausomybės dešimt
mečiui baigiantis, kai reiklių leidybos 
darbuotojų dar neišsiugdyta)? Žinoma, 
svarbiausiasrveiksnys - laikas: dešimt
mečiai atnešė nemaža pataisų.

Bet grįžkime prie klaidų, kurių ne 
tik daug, bet ir įvairių. Nėra prasmės 
visas jas išvardyti. Kaip pavyzdį pa- 
imkimevieną antros dalies skyrelį, skirtą 
Pierre Corneille (p. 9 ir toliau). Kitiiose 
panašiuose skyriuose po pavadinimu 
arba tekste nurodomos rašytojo gimi
mo ir mirimo datos, Pierre Corneille - 
tik mirimo. Jis gimęs “Rueno”, o iš 
tikrųjų - Ruano mieste. Jis ėjęs “ka
rališkojo advokato pareigas”, o iš tikrųjų 
“avocat general” yra ne advokato, bet 
magistratūros darbuotojo pareigos 
(Corneille - “marmurinio stalo” tar
nautojas Teismo rūmuose). “Medėją 
jis parašęs 1635 m., o po metų išleidęs 
“Sidą”; iš tikrųjų “Sidas” pastatytas ir 
išleistas 1637 m. Daug pripainiota kar
dinolo de Richelieu ir Corneille san
tykiuose: šioje knygoje kartojama min
tis, kad Richelieu inspiravęs Corneille 
puolimą po “Sido” pastatymo. Tačiau 
iš tikrųjų jau įrodyta, kad kardinolas 
apie prasidėjusius ginčus nieko nežino
jo, o vėliau, kai ginčai peraugo į plūdi- 
mąsi ir grasinimus, įsakė abiem pusėms 
liautis: jei norį protingai polemiką baig
ti, tegu klausią autoritetingos ir ne
utralios Akademijos nuomonės. Kardi
nolas neva nemėgęs Corneille ir jo 
pjesės “Sidas”, tačiau kaip tada 
paaiškinti tokius faktus: 1) kardinolo 
rūmuose “Sidas” buvo 2 kartus suvai
dintas, 2) po “Sido” pastatymo dra
maturgo tėvas gauna bajorystės raštus, 
3) autoriui pradedama mokėti kasme
tinė piniginė “pensija”?

Skyriuje apie Corneille sakoma, kad 
“po tų nemalonumų” dramaturgas net 
rašyti metęs. Iš tiesų jis suprato, kad 
“Sidas” nėra ideali pjesė, ir kurį laiką 
skyrė literatūros teorijos studijoms. Ir 
tikrosios ‘/klasikinės” (geriau pasakius, 
klasicistinės arba, kaip tada buvo sako
ma, “taisyklingosios” pjesės) tai ne 
“Medėja” ar “Sidas”, o vėlesnės, prade
dant “Horacijumi”. Ne “albiečiai Kuri-

jasai” kaunasi su romėnais Horacijais, 
o albalongiečiai Kuriacijai. Ne dėl kovų 
ir žudynių, vykstančių už scenos, maža 
išviršinio veiksmo: Corneille teatre, kaip 
ir visame klasicistiniame teatre, sceno
je niekas nežūva - tokia šio teatro 
specifika, tokios taisyklės.

Vardų “kadrilis” dar nesibaigia. Au
gusto priešininkas yra ne “Sina”, o .Ciną 
(Kiną). Vienoje vietoje don Gomesas 
vadinamas “Gormos” (Gorma) grafu,, 
kitoje - pavarde “Gormas”. Jeigu varto
jamas ispaniškas donjos Chimenos var
do tarimas, tai turėtų būti ir don Sančas 
(o ne “Sanšas”).

Visai netinka Liudviko XIII laikų 
bajorų heroizmo (mirties nepaisymo) 
lyginti su Schillerio balade “Pirštinaitė”:
1) Schilleris ne Corneille amžininkas;
2) Schillerio baladėje vaizduojama visai 
kita epocha; 3) ne Corneille įkvėpė vo
kiečių poetą.

Poskyryje, pavadintame “Kompozi
cija”, kalbama apie konfliktą, tragizmo 
specifiką, keršto motyvus, scenos tech
niką, tačiau nepasakyta nieko, kas tik
rai susiję su kūrinio struktūra, su kom
poziciniais kūrinio elementais.

Pagaliau negalima sutikti, kad “don 
Fernandas - geraširdis karalius, nežinąs 
kaip pasielgti”. Priešingai, jis puikiai 
žino, kaip pasielgti, jis turi aiškią valsty
binių politinių vertybių gradaciją ir moka 
subtiliai (bet ne skaudžiai) nepaklus
niuosius nubausti. Autoritetingo valdo
vo idėja buvo labai svarbi absoliutizmo 
laikais. Matyt šitai ir patiko kardinolui 
de Richelieu, jei jis maloniai priėmė 
kitos Corneille pjesės “Horacijus” dedi
kaciją (šioje pjesėje toliu plėtojama val
dovo autoriteto mintis).

Skaitant “Visuotinės literatūros” va
dovėlį, krinta į akis gyva vaizdi kalba. 
Jos nėgadina nė archaizmais tapę kurie 
ne kurie žodžiai, sukeliantys atlaidžią 
šypseną (“susiveda” - susituokia ir t.t.). 
Antra-vertus, mokymuisi skirtos kny
gos stilius ne visuomet išlieka tinkamo 
lygmens (“Bet jis buvo plevėsa, plevėsa 
ir liko; prašvilpė ir savo, ir žmonos tur
tą”, - sakoma apie Byroną; žr. d. II, 
p. 143).

Tarpukario laikais, kai vertimų būta 
mažai, pateisinamas smulkus (kartais 
kiek naivokas) kūrinių turinio atpa
sakojimas. Bepigu tada pritinginčiam 
moksleiviui ar studentui...

Tiek pirmoji, tiek perfotografuotoji 
laida rodo dar nenusistovėjusį vardų 
bei pavardžių rašymą (Pranciškus Petrar
ka, bet Torquato Tasso; Johann Wolf
gang Goethe, bet Fridrichas Šileris ir 1.1); 
knygos pradžioje vardų originalo for
ma daugiau, pabaigoje - mažiau.

Baigiant reikėtų sakyti “ačiū” “Va
gos” leidyklai už gerus norus. Tačiau 
taip norėtųsi sulaukti naujai parašytų ir 
išleistų literatūros istorijos vadovėlių. 
Tikėkimės, kad dar šiais metais pasiro
dys XVII ir XVIII a., taip pat XX a. 
visuotinės literatūros vadovėliai, pa
rengti Vilniaus universiteto dėstytojų.

Aloyzas Gvidonas Bartkus

ŠEŠI TOMAI 
APIE ŠVENTYBĘ

1989 m. spalį Milane pasirodė pir
mas, 1991 m. vasarį - antras “Šventybės 
antropologijos traktato” tomas*. Itali
joje leidžiamą šešiatomį veikalą, kuria
me bendradarbiauja daug autorių, re
daguoja Leveno universiteto profeso
rius Julien Ries.

Pirmas traktato tomas skirtas reli
gijos kilmės problemai, archainių reli
gijų simbolikai bei morfologijai. Ries, 
parengęs pirmuosius skyrius, religinio 
žmogaus raidos nagrinėjimą pradeda 
Rudolfo Otto šventybės morfologija ir 
pateikia pagrindinių religijos teorijų at
sakus į seniausiojo religinguiįio prob
lemą. Programiškai remiamasi tokiais

* Trattato di antropologia dei sacro / 
Diretto da Julien Ries. • Milano: Jaca 
Book-Massimo, 1989. - Vol. I -.

Vol. 1: Le origini e ii problema dett'- 
homo religiosus. - 1989. - 325 p. - Lire 52 
000.

Vol. 2: L *uomo indoeuropeo e U sacro. 
- 1991. - 304 p. - Lire 60 000.
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autoriais kaip Mircea Eliade, Georges 
Dumezil, Henry Corbin, Paul Ricoeur 
(kalbant apie hermeneutinę šventybės 
bei jos generuotų simbolių analizę), Carl 
Gustaw Jung (apie archetipinį simboli
kos lygmenį). Visi šie autoriai aptaria
mi kaip “naujosios mokslinės herme- 
neutikos” kūrėjai bei atstovai; atrodo, 
kad religinių fenomenų nagrinėjimas 
per pastaruosius kelis dešimtmečius jau 
peržengė atskirų metodologijų rėmus, 
ir “naujoji mokslinė hermeneutika”, 
matyt, tampa realybe.

Po šventybės simbolikos morfologi
jos specialiuose straipsniuose Regis 
Boyer aptaria šventybės potyrį, Gilbert 
Durand - religinio žmogaus simbolius, 
Michel Delahoutre - estetinę šventybės 
raišką, Fiorenzo Facchini - paleolito 
žmogaus religingumą, Emmanuel Ana
ti - Homo sapiens simbolius ir ritualus, 
Louis-Vincent Thomas - šventybės ir 
mirties problemą bei jų santykį. Toliau 
“Traktate” kalbama apie afrikiečių re

ligijas bei jų simboliką (V. Mulago Gwa 
Cikala, C. Faik-Nzuji Madįya bei Issia- 
ka-Prosper Laleye studijos). Tomą 
baigia reziumuojantis Ries straipsnis ir 
bibliografija.

Antrasis “Šventybės antropologijos 
traktato” tomas, kuriame kalbama apie 
indoeuropiečių religijas, mums įdomus 
jau tuo, kad jame randame ir Marijos 
Gimbutienės straipsnį “Baltų religija” 
(p. 237-272), parengtą žinomo straips
nio apie lietuvių mitologiją veikale “Bal
tei priešistoriniais laikais” pagrindu, 
tačiau praplėstą ir papildytą.

Antrą tomą sudarančiuose skyriuo
se nagrinėjamos senųjų indoeuropiečių 
(Regis Boyer), Indijos (Jean Varenne 
bei Michel Delahoutre), Irano (Ghe- 
rardo Gnoli), keltų.(Enrico Campanile), 
germanų ir skandinavų (Boyer), baltų, 
slavų (Boyer) religinės tradicijos. Bai
giamajame skyriuje Ries aptaria indoeu
ropiečių tautų šventybės sampratą bei 
jos įtakotus religijų bei kultūrų reiški
nius.

Numatyti dar keturi “Traktato” to
mai. Trečiasis bus skirtas šventybei Vi
duržemio jūros baseino religijose, ket
virtas - Azijos, Australijos ir Amerikos 
religijoms bei kultūroms, penktas - re
liginiam potyriui bei šventybei didžio
siose religijose, šeštas - religinėms kri
zėms bei vidinei religijų raidai.

Be abejo, visas “Traktatas” bus pa
rengtas taip pat nuosekliai ir grakščiai, 
kaip pirmi tomai, ir taps tokiu pat ep
ochiniu religijotyros įvykiu, kaip am
žiaus pradžioje - Chantepie de la Saus- 
saye religijų istorijos daugiatomis, vi
duryje - Kohlhammer leidyklos išleista 
pasaulio religijoms skirtų monografijų 
serija, aštuntame dešimtmetyje - Eliade 
“Religinių idėjų istorijos” tritomis.

Apie “Traktatą” susibūrę autoriai 
(be italų, daugumą jų sudaro mokslinin
kai iš romaniškai kalbančių šalių) užsi
mojo iš tiesų didelį darbą. Be šio dau

giatomio religijotyra Lietuvoje bus taip 
pat .neįmanoma, kaip ir be Eliade vei
kalų. Drauge “Traktatas” demonstruoja 
Italijos humanitarų mokslinį pajėgumą: 
tai tik vienas iš daugelio požymių, ro
dančių, kad žemyno pietuose gimė ir 
jau kurį laiką egzistuoja humanitarikos 
supervalstybė.

Antanas Sereda

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Norimas A. Rptionė į Kauną. - Chi
cago: Literatūros mylėtojų talka, 1990.
- 1*8 p. - 750 egz.

Andriaus Mirono-Norimo romanas 
jaunimui, Natos slapyvardžiu pasirašy
tas, premijuotas 1985 m. Pasaulio lietu
vių bendruomenės Švietimo komisijos 
skelbtame literatūros jaunimui kon* 
kurse. Knygoje vaizduojami 1940 m. 
okupacijos ir karo pradžios įvykiai tų 
metų paauglio žvilgsniu, atskleidžiant 
taurių jausmų formavimąsi. Knyga pa- 
žindina skaitytoją su Lietuvos istorine 
bei kultūrine praeitimi, geografija (iliust
racija - aprašomosios kelionės iš Kvet
kų bažnytkaimio į Kauną žemėlapis), 
todėl itin rekomenduotina išeivijos 
jaunimui.

Norimas A. Gyvenimo dulkės. - Chi
cago: Literatūros mylėtojų talka, 1991.
- 200 p. - 500 egz.

Novelių ir apybraižų rinkinys. Tę
siama kovų su kryžiuočiais literatūrinio 
romantizavimo tradicija (“Keliuočio ryž
tas”), perteikiamas šio šimtmečio po
litinių peripetijų dramatizmas, etiškai 
vertinant subjekto poziciją (“Šunų tvar
kytojas”, “Olimpinis sprendimas” ir kt.). 
Novelėje “Lemties pakopos” varijuoja
mas išblaškytos erdvėlaikyje tautos es
minės vienybės motyvas, apskritai būdin
gas šio autoriaus kūrybai.
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