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Kenfa vn& 
Sluckis atsisveikina 
su Šolochovu — nostalgija 
ir tikrovė 

Žinia apie Michailo Šolocho
vo mirtį daugelį žmonių nu
stebino — jie manė, kad šis 
sovietinis romanistas buvo jau 
seniai miręs, kaip rašytojas ir 
kaip žmogus. Bet ko gi galima 
tikėtis iš buržuazinio pasaulio 
literatų ir skaitytojų? Visai 
kitoks Šolochovas stojasi prieš 
mūsų akis Mykolo Sluckio 
plunksnos dėka Literatūros ir 
meno skiltyse. Sluckio atsi
sveikinimas su Šolochovu išsi
veržia iš paprasto nekrologo 

• ribų, virsta herojine ode bei 
malda ir pakyla į mito bei reli
gijos dausas. 

Sluckio Šolochovas, tai 
ideologijos milžinas, prilygs
tąs Tolstojui ir Dostojevskiui, 
moderniosios literatūros gi
gantas, „brandaus socia
lizmo" Herkulis. Į Šolochovo 
gyvenvietę vedusi Vešens-
kajos stancija buvusi litera
tūrinė Meka jaunajai tary
binių rašytojų kartai; romanas 
Tykusis Donas, kaip Nojaus 
laivas, sukaupęs beveik visa. 
k a s b u v o r e i k a l i n g a 
„bekonfliktiSkumo teorijos" 
sumenkintos tarybinės litera
tūros atgimimui. Sluckio Šolo
chovas, virtęs dievybe, žvelgia 
į mus nuo marksistinio - leni-

"nistinio Olimpo debesies. 
Šiame mitiniame herojuje 

nelengva atpažint i Šolo-
chovą, kuris tiek metų derėjosi 
su sovietiniais cenzoriais ir 
turėjo priimti tiek daug pri
verstinių pakeitimų, kol jo 
Tykusis Donas pagaliau buvo 
užbaigtas 1940-aisiais metais. 
Romano Pakelta velėna rašy
mas užtruko ruo 1932 iki 1955 
metų; Solo- vas ir čia turėjo 
daug braukti ir keisti, kol 
viršūnės davė leidimą jį iš
spausdinti. Galutine redakcija 
Pakelta velėna yra epiškas 
mėginimas pateisinti kolcho
zinę sistemą ir su jos įvedimu 
susijusias masines žudynes. 

Kai valdiškųjų literatų 
persekiojamas Borisas Paster
nakas buvo priverstas atsi
sakyti Nobelio literatūrinės 
premijos, Šolochovas pats 
puolė ir niekam nenusileido 
savo puolimų aršumu. Užuot 

gynęs savo kolegas rašytojus 
Andriejų Siniavskį ir Julijų 
Danielj, kurie 1966 metais 
buvo teisiami už literatūrą, 
Šolochovas reikalavo jiems 
dar griežtesnės bausmės. Kal
bėdamas 23-iame partijos su
važiavime, jis pašaipiai atsi
liepė apie tuos rašto žmones, 
kurie kri t ikavo bausmės 
„aršumą". Šolochovas tada 
teigiamai atsiliepė apie 1920-
tųjų metų susidorojimus, kai 
kariniams tribunolams buvo 
leista be teismo likviduoti įtar
tinus asmenis. (Ir patsai 
Sluckis vėliau imitavo savo 
meistrą, tvirtindamas, kad 
Sibire numarintieji lietuviai 
užsitarnavo savo likimo.) 

Šolochovą nepaprastai su
krėtė Stalino mirtis — to 
paties Stalino, kuris asmeniš
kai reikalavo, kad rašytojas 
pakeistų savo kūrinius. Su 
Stalinu Šolochovas Pravdoje 
atsisveikino šiais žodžiais: 
„Sudiev, tėve... Partija, tary
binė liaudis, ir viso pasaulio 
darbininkija tapo našlai
čiais... Sudiev, mūsų tėve, nu
mylėtasai iki paskutinio ato
dūsio... Visad regėsime 
numylėtąjį tavo veidą, kurį pa
žįstame iki mažiausios raukš
lelės... Tu visad ir visur su 
mumis..." 

„Sudiev, tėve", — į Stalino 
lavoną kreipėsi Šolochovas. 
„Sudiev, tėve", su Šolochovu 
dabar atsisveikina Sluckis. 
Sluckio pasau lėva izdy je 
Šolochovo veido bruožai 
susilieja su Stalino profiliu; 
Sluckio atmintyje atgimsta tie 
laikai, kada buvo taip lengva 
ir gera tikėti į Stalino dievybę. 
Tąjį pionieriškos vaikystės 
tikėjimo geismą ir praeities 
nostalgiją Sluckiui dar labiau 
sustiprina jo nepasiten
kinimas dabartimi. 

J is žino, kad jaunieji rusų 
literatai — piligrimai mina 
takus į Boriso Pasternako 
Peredelkino priemiestį, o Šolo
chovo Vesenskaja stancija 
palieka tiems, kurie, kaip 
Sluckis, tebeserg? stalininės 
visatos nostalgija is u,ip pat 
žino, kad jaunajai lietuvių 

Prof. Juozo Ereto literatūros mokslo darbai 
ALF. ŠESPLAUKIS 

Atvykęs į Lietuvą iš Šveicarijos 
1919 m. rudenį tada dar jaunas 
fil. dr. Juozas Eretas (Josef Eh-
ret, 1896.X. 18 - 1984.111.13), pildy
damas savo mokslo bičiulio My
kolo Ašmio (mir. 1918.HI.1) 
prašymą, pirmiausia įsijungė į ; 

organizacinę ir visuomeninę 
veiklą po karo atsikuriančioj vals
tybėj. Bet jau kitų metų pradžioj 
dr. J. Eretas pradėjo dėstyti vokie
čių kalbą ir literatūrą Aukštuo
siuose kursuose, iš kurių išsivystė 
Lietuvos (vėliau Vytauto Di
džiojo) universitetas. Tuose kur
suose dirbo iki 1922 m. J. Ereto 
disertacija Fribourgo universi
tetui „Das Jesuitentheater zu 
Freiburg in der Schweiz" (Jėzuitų 
teatras Šveicarijos Friburge), 
parašyta 1918 m., buvo išleista 
Herderio leidyklos Freiburge/Br. 
1921 m., o įžanga jai parašyta 
Kaune tų metų rugsėjo mėn. J. 
Eretas buvo studijavęs germanis
tiką ir istoriją Fribourgo, Bazelio 
ir Lausanne universitetuose. 

Įsisteigus Lietuvos universi
tetui 1922 m. vasario 16 d., dr. J. 
Eretas buvo pakviestas ekstra
ordinarinio profesoriaus titulu 
vadovauti visuotinės literatūros 
katedrai Teologijos-Filosofijos 
fakultete, bet netrukus atsidėjo 
vien vokiečių kalbos ir literatūros 
dėstymui (iki 1940 m.) su kelių mė
nesių pertrauka 1931 m. dėl tuo
metinių to fakulteto reformų. 

Mokslo perteikiamasis darbas ir 
įvairios visuomeninės pareigos 
bent keletą metų jam dar neleido 
atsidėti mokslo kuriamajam dar
bui. Šį darbą prof. J. Eretas bus 
pradėjęs apie 1927 m., kai jau kai 
kurias visuomeninės veiklos 
pareigas (pvz. vadovavimą pava
sarininkų sąjungai) buvo be-
perduodąs kitiems. 

Žvelgiant iš laiko perspek
tyvos, prof. J. Ereto germanis-
tinius literatūros mokslo darbus 
galima paskirstyti į tris dalis. I 
pirmąją įeina mistinės literatūros 
studijos, į antrąją vokiečių litera
tūros istorija lietuvių kalba, į tre
čiąją su Goethės mirties šimt
metine sukaktim (1832 - 1932) 
susiję darbai. Prie šios dahes dar 
galima pridėti vieną kitą darbą iš 
lituanistikos - germanistikos 
srities (pvz. studijos apie Rėzą ir 
Goethę). 

Tų metų tarpuose arba pagre
čiui buvo išleisti ir kitokio pobū
džio raštai, pvz. apie Beethoveną 
(1927), apie Frederiką Ozanamą 
(1934), apie katalikus ir mokslą 
(1934) ir kiti. Prieš atvažiuo
damas į Lietuvą, J. Eretas buvo 
išspausdinęs knygą „Litauen in 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft" (Lietuva praeity, da
barty ir ateity, 1919; tais pat 
metais išversta ir į prancūzų 
kalbą). Po to daug straipsnių įvai
riomis temomis paskelbė moksli
niuose žurnaluose. 1930 - 39 m. re
dagavo Teologijos - Filosofijos 
fakulteto leidžiamą žurnalą 
Athenaeum, kurio išėjo 9 tomai ir 
kuriame yra nemaža jo paties 
mokslo darbų, kai kurių studentų 
diplominių darbų iš germa
nistikos srities ir kitokių studijų. 

Mist inės l i teratūros s tudi jos 

Vertingus prozos paminklus dar 
prieš Reformaciją paliko mistikai, 
jungę minčių gilumą su religiniu 
uolumu ir kalbos kūrybingumu. 
Mistikos tikslas yra sielos susi
jungimas su Dievu: minne (kil
nioji meilė) jungia Dievą, viso ko 
pagrindą, su žmogaus siela. XTV 

a. mistika ypač klestėjo domi
ninkonų vienuolynuose, bet reiš
kėsi ir pasauliečių sluoksniuose. 
Žymiausias tų mistikų buvo do
mininkonas Meister Eckehart (ar 
Eckart) iš Tiuringijos (mir. 1327 
m.). Jis bandė mistiką pagrįsti 
filosofiškai, dėl te buvo daugiau 
teoretikas negu praktikas. Jo min
tyse yra panteistinių bruožų, dėl 
to kai kurios jo tezės Bažnyčios 
buvo suspenduotos. Bet jo įtaka 
jaučiama dar net kai kuriems 
naujųjų laikų filosofams. 

Kiti žymesni vokiečių vidu
ramžių mistikai buvo Heinrichas 
Seusė (Suso, mir. 1366 m.) ir 
Jonas Tauleris (mir. 1361 m.). 
Seusės knygos apie Tiesą ir 
Amžinąją Išmintį buvo parašytos 
dar prieš Tomo Kempiečio Kris
taus sekimą ir šiai knygai turėjo 
įtakos. Seusė buvo poetiškos 
sielos, ir jo raštų kalba turi išlie
kamos vertės. Ypač vertingi jo 
laiškai, rašyti šveicarų domi
ninkonų vienuolei Elzbietai Sta-
gel, kuri parašė Seusės biografiją 
iš jo paties pasakojimų ir vizijų. 
Bažnyčia yra paskelbusi Seusę 
palaimintuoju. Domininkonas J. 
Tauleris savo pamokslais kėlė 
darbais įrodomą krikščionybę. 
Bet dėl Eckehano bylos ana 
viduramžinė mistika buvo likusi 
šešėly ilgesnį laiką, kol XIX a. pa
baigoj vėl buvo reabilituota tokių 
domininkonų teologų kaip Denif-
lės ir kitų. 

Iš viduramžių mistinės literatū
ros prof. J. Eretas išleido 4 stu
dijas, pasirodžiusias Mistinės li
teratūros serijoje. Tai Heinrichas 
Seusė ir Elzbieta Stagel (1929), 
Heinrichas Seusė ir jo Traktatas 
apie Tiesą (1929), Jonas Tauleris 
iš Strasburgo (1930) ir Meister 
Eckehartas iš Hochheimo (1930). 
Šios knygos, atsiradusios iš vokie
čių literatūros istorijos skaityto 
kurso, buvo Teologijos - Filo
sofijos fakulteto leidiniai. Čia dar 
paminėtinas prof. J. Ereto straips
nis „Iš mistikos istorijos", iš
spausdintas 1928 m. žurnale Soter 
(Nr. 2), kur duota mistikos ap
žvalga nuo ankstyvųjų laikų iki 
Eckeharto. Imtis išsamesnio mis
tinių studijų darbo gal bus ska
tinusi ir Eckeharto 600 metų 
mirties sukaktis, nes ir kiti prof. 
J. Ereto darbai dažniausiai buvo 
susiję su sukaktimis. 

Iš ilgesnio, vėliau žymiai papil
dyto straipsnio „Kilni mistikų 
pora", paskelbto Naujojoj vaidi
lutėj (1929, Nr. 2), atsirado ir pats 
pirmasis prof. J. Ereto darbas 
apie Seusę ir Elzbietą Stagel. Čia 
nemaža vietos užima Tarno (Seu
sės) pasikalbėjimas su Išmintim 
(Kristum) dieviškosios išminties 
klausimais. Verčiant tekstus iš 
viduramžinės vokiečių kalbos, 
buvo susidurta su terminų proble
ma, neturint lietuviškosios mis
tikos terminologijos, š i ą spragą iš 
dalies užpildė prel. J. Naujokas, 
rašydamas apie mistinę litera
tūrą Tiesos kelyje. 

A.a. profesorius Juozas Eretas (1896.X.18 - 1984.III.13) — šveicaras. 
Nepriklausomos Lietuvos mokslininkas ir visuomenininkas, iki pat 
savo mirties Lietuvos interesų gynėjas vokiškos ios kultūros pasau
lyje. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

Tuo gal bus buvę kiek pasinau
dota studijoje Heinrichas Seuse ir 
jo Traktatas apie Tiesą. Tas trak
tatas (buechli) užima apie pusę 
visos studijos, kur gan išsamiai 
nupasakotas Seusės gyvenimas. Į 
šį traktatą, kuris moko ne tik dva
sinio gyvenimo kelio, bet stoja ir 
prieš kai kurias religines ano 
meto klaidas, o kartu bando patei
sinti ir Eckehartą, čia žiūrima 
kaip į vertingą istorinį paminklą. 
Bet kartu jis ne mažiau vertingas 
ir kalbiniu bei stilistiniu atžvilgiu, 
nekalbant apie jo religinę reikš
mę net iki naujųjų laikų. 

Šias dvi palyginti mažesnės 
apimties studijas papildė kitos dvi 
jau dvigubai stambesnės. Studijos 
Jonas Tauleris iš Strasburgo turi
nį sudaro šio mistiko gyvenimo 
aprašymas ir jo 10 parinktų ir pa
komentuotų pamokslų. Tauleris 
buvo kilęs iš miestiečių (kaip kad 
Seusė iš riterių), buvo, kaip ir Seu
sė, Eckeharto mokinys, siekęs ne 
mažiau už mokytoją sielos „sudie
vinimo". Jis ne toks ekstatiškas ir 
poetiškas kaip Seusė. Bet jo mis-

rašytojų kartai Šolochovas, 
nepaisant jo talento, tebėra 
klaikios praeities atgyvena. 

Šolochovas, Stalinas — tai 
kolonos, ant kurių laikosi 
^uckio ideologija. Eižėjan
ti a ir 8\ yruojančios kolonos. 
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tiniai pamokslai ne mažiau kūry
bingi už Seusės ir Stagel laiškus. 
Tie pamokslai aktualūs ir dabar, 
ypač jaunimui. Studijoje norėta 
parodyti Taulerį kaip tvirto būdo 
žmogų, kaip tylų kultūrininką, 
kuris neieškojo sau garbės, o ko
vojo su savo meto ydomis. Prel. 
J. Naujokas, recenzuodamas šią 
studiją (Židinys 1930, Nr. 12) 
pažymėjo, kad autorius per mažai 
dėmesio kreipės į „purgatio 
passiva", kuri yra tokia sielos 
ramybė, kokią laimėjo šv. Augus
tinas, šv . Jonas iš Kryžiaus, šv. 
Kūdikėlio Jėzaus Teresė. „Purga
tio act iva" (sielos persilaužimas) 
esanti są lyga tai dvasios ramy
bei. 

Bene sunkiausias uždavinys 
buvęs parašyti studiją apie Ecke
hartą. „Eckehartas yra didelė pro
blema", sako autorius savo stu
dijos prakalboj. Vieni jam karštai 
pritarę, kiti fanatiškai persekioję. 
Šio darbo imtis autorių įparei
gojęs Eckehartas kaip germanis
tikos mokslo objektas, kurio 
niekas negalįs ignoruoti, kas 
nagrinėjąs vokiečių kalbą ir lite
ratūrą. 

Pate darbas buvęs parašytas 
per dvejus metus. Ypač reikš
mingos buvusios 19JK) ir 1930 
metų vasaros kelionės į Ecke
harto gyventas vietas ligi pat 
Koelno. Ten tekę susipažinti su 
aną laikotarpį ir patį mistiką lie
čiančiais dokumentais. 

Visas sunkumas, rašant apie 
Eckehartą, kyla iš to, kad, verti
nant jį kaip rašytoją stilistą, neiš
vengiamai reikia susidurti su 
teologija. Pačioj studijoj gan pla
čiai aprašytas Eckeharto gy
venimas ir svarbiausi jo mokslo 
bei mistikos bruožai. Kas kita 
buvo kalbant apie Seusę ar Tau
lerį, kur buvo galima duoti dau
giau jų kūrybos pavyzdžių. O šioj 
studijoj Eckehartui kaip rašytojui 
ir stilistui skirta palyginti ne
daug vietos. Negalėdamas iš
vengti grynai teologinių proble

mų, a u t o r i u s p a s i k l i o v ę s 
tyrinėjimais tokių teologų ir 
mokslininkų, kaip Deniflės, Grab-
manno, Horsteino ir kitų. 

Prel. J. Naujokas, recenzuo
damas šią studiją (Tiesos kelias, 
1931, Nr. 6) pažymėjo, kad prof. J. 
Eretas Eckehartą vertines „švel
niai ir atsargiai", tuo būdu lyg ir 
prisidėdamas prie tų, kurie siekė 
jo reabilitacijos. Vis dėlto autorius 
Eckehartą per daug įvertinęs dėl 
jo mistikos (t.p., p. 340). Dėl to 
svarbiau buvę iškelti to mistiko 
nuopelnus kalbos ir stiliaus at
žvilgiu: juk jis buvo, kaip ir Dan
tė, vienas iš pirmųjų, pavartoju
sių liaudies kalbą savo raštams. 
Lig tol tegaliojo lotynų kalba. 

Kaip ten bebūtų, prof. J. Eretas 
savo mistinėmis studijomis nema
žai pasitarnavo: jis pirmasis 
lietuvių kalba su šiuo reikšmingu 
la ikotarpiu supaž indino ir 
lietuviškąją studentiją, ir pla
tesnę visuomenę. 

V o k i e č i ų l i t eratūros 
i s tor i ja l ie tuvių k a l b a 

Praėjus metams nuo mistinės li
teratūros studijų paskelbimo, 1931 
m. buvo išleistas prof. J. Ereto Vo
kiečių literatūros istorijos I to
mą?. Iki tol tokios literatūros 
istorijos lietuvių kalba neturėjom. 
Tebuvo tik anksčiau išleista K. 
Puidos versta Vokiečių kūryba: 
vokiečių litera* Iros istorija (1922, 
2 t ; tai daugiau mokyklinis va
dovėlis). 

Iš autoriaus pratarties nema
tyti, kokios apimties turėjo būti 
prof. J. Ereto vokiečių literatūros 
istorija, bet prof. St. Šalkauskis 
savo rašiny „Didysis gyvenimo 
nuotykis" (J. Brazaičio reda-
guotoj knygoj Didysis jo nuo
tykis, 1972, p. 67) buvo užsiminęs, 
kad tai esąs „plačiai užbrėžtas 
leidinys". Pagal išlei-to tomo 
apimtį dar turėjo būti bent du, o 
gal ir trys tomai. Pirmasis tomas 
skirtas g e r i n g ų literatūrai, sena
jai ir naujesnei vokiečių litera
tūrai ir baigiamas riterių literatū
ros saulėleidžiu, tad apima 
laike arpį nuo VI a. iki XIV a. 
pradžios. 

Autorius, rašydamas šią litera
tūros istoriją, nekreipęs dėmesio į 
„visas tas metodines naujenybes, 
kurių dabar pilnas literatūros 
mokslas", bet neapsiėjęs be savo 
mokytojų Nadlerio ir Oehlio pa
galbos. Iš tiesų prof. J. Nadlerio, 
kilčių ir gamtovaizdžio metodo li
teratūros moksle autoriaus, įtaka 
jaučiama ir šioje prof. J. Ereto 
literatūros istorijoje. Tai priminė 
ir dr. G. Studerus, vokiečių kalbos 
lektorius Humanitariniame fakul
tete, šią knygą recenzuodamas 
(Naujoji Romuva, 1932, Nr. 10). 
Pažymėjęs, kad J. Ereto viduram
žių mistinės studijos buvo „gilios 
ir svarbios", jis rašė, kad ir šiame 
l i teratūros istorijos ve ikale 
„peržengiama literatūros istorijos 
riba ir vedama į tautos, bažny
čios ir kalbos istoriją". Taipgi 
žemėlapiai sudaryti pagal prof. 
Nadlerio metodą: kūrybos etno
grafiniame paskirstyme randame 
bavarus, austrus, alemanus, fran
kus, tiuringus ir saksus (fryzus). 
Šių kilčių veikmė literatūros kūri
niams nevienoda, pvz. austrų-ba-
varų Walther von der Vogelweide 
yra visai kitoks, negu alemanų -
švabų Gotfrida8 von Strassburg 
ar frankų Wolframas von Eschen-
bach (su Parsifaliu). Frankai bus 
buvę kūrybingiausi, iš jų ir 
Goethė kilęs. 

Tačiau be prof. Nadlerio įtakos 
šiai literatūros istorijai galima pa
stebėti ir kitą — tokių tolimesnių 
autorių kaip Salzerio, Ehrisman-
no ir kitų, kurių naujesnis meto
das autoriaus buvo labiau prote-
g u o j a m a s , n e g u t o k i ų 
poz i tyv i s t in ių autorių kaip 
Schereris. Nemaža ištraukų ii: 
minėtų autorių buvo įkomponuo
ta į šią literatūros istoriją. Apie 
tai kiek užsiminė ir pats autorius, 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Profesorių Eretą prisimenant 
ALINA S K R L P S K E L I E N Ė 

Profesorių dr. Juozą Eretą, 
neseniai mirusį Bazelyje, Švei
carijoje, prisimenu kaip vokie
čių l i t e r a t ū r o s profesorių 
Kaune. Iš savo tėvynės Švei
carijos jis a tvyko pačioj 
Lietuvos nepriklausomo gy
venimo pradžioje, tuoj po Pir
mojo pasaulinio karo, gyve
nimui apr imstant , 1919 metų 
spalio mėnesį. Atvyko dirbti 
spaudos darbo. Pasunkėjus 
politinėms sąlygoms, iškilus 
konfliktui su lenkais dėl Vil
niaus, Profesorius stojo sava
noriu į Lietuvos kariuomenę. 
Pulkininkas Konstant inas Žu
kas savo atsiminimų knygoje 
Žvilgsnis į praeitį (žr. p. 333) 
mini kaip šviesų pragiedrulį 
tamsiame ano meto Lietuvos 
danguje susitikimą su Profe
sorium: ..Kartą atėjo pas mane 
jaunas, gražus, raudonskruos
tis svetimtautis. Tas netikėtas 
svečias prisistatė, lietuviškai 
pasisakęs esąs Juozas Eretas, 
Šveicarijos pilietis, norįs pa
dėti Lietuvai sunkiuoju jai 
metu". Kai nustebęs pulki
ninkas paklausė, iš kur jis iš
mokęs lietuviškai, išgirdo 
atsakymą: ..Turėjau ypačiai 
gerą draugą lietuvį". 

Tas gerasis draugas buvo 
Mykolas Ašmys, klaipėdietis 
lietuvis. Tiek jis pats, tiek visa 
jo giminė buvo atkaklūs 
lietuviai, kurie dažnai turėjo 
nemalonių susidūrimų su 
vokiečių valdininkais. Norė
damas išvengti vokiečių sau
gumo bei galimo arešto ir 
ieškodamas t inkamesnio kli
mato savo silpnokai svei
katai, Mykolas nutraukė studi
jas Vokietijoje, nuvyko j 
Šveicariją ir įsirašė Lausanne 
į universitetą, norėdamas 
rašyti ten savo daktarinę 
disertaciją. Tai čia. Lausanne, 
ir susipažino su tik savo stu
dijas baigusiu Eretu ir jau dir
bančiu lietuvių spaudos biure. 
Mykolas A š m y s , r i m t a s , 
malonus ir labai socialus, 
lengvai su juo susidraugavo, 
juo labiau, kad Ašmys, augęs 
ir brendęs Vakarų kultūroje, 
buvo Eretui artimesnis. O Ere
tas jau buvo neblogai in
formuotas apie Lietuvą ir susi
žavėjęs ir susidomėjęs lietuvių 
kova dėl savo tėvynės laisvės. 
Ašmys naujam bičiuliui dėstė 
savo ateities planus, būsimojo 
darbo gaires, savo užsimoji
mus, savo svajones, idealus. 
Lietuvą vaizdavo, kaip sveti
mųjų skriaudžiamą, bet pajė
gią išaugti į kultūringą vals
t y b ę , k a i p O l a n d i j a , 
Šveicarija, Belgija. P lanus su
griovė siautusi anuo metu 
sunki gripo epidemija, kuri 
neaplenkė nė Ašmio. Bet ir 
ligoninėje atsidūręs ir sunkiai 
s i r g d a m a s , j i s nenus to jo 
svajojęs apie Lietuvos ateitį ir 
savo darbus jai . Pajutęs, kad 

iš ligos nebepakils ir grius 
visos jo svajonės ir p lanai , 
kurių jis jau nebegalės vyk
dyti , įprašė savo bičiulį Eretą 
vykti į Lietuvą ir ten už jį 
dirbti a ts is ta tančia i Lietuvai. 
Mirštančiam duotą žodį Ere
t a s ištesėjo, bet t a s jo žadėta
sis vienerių metų nuotykis 
ištįso į du dešimtmečius. Be
veik visas šis Lietuvoje pra
leistas laikas buvo skir tas 
moksliniam darbui universi
tete. Bet nemažai iš pradžių 
dirbta, organizuojant ano 
meto dar silpną mūsų spaudą, 
steigiant Lietuvos žinių agen
tūrą, žinomą Eltos vardu. J a m 
teko net, kaip Lietuvos vyriau
sybės įgaliotiniui, kalbėtis su 
Suomijos vyriausybe ir par
vežti iš ten Lietuvos de jure 
pripažinimo dokumentą. 

Profesoriaus Ereto paska i tų 
klausyti pradėjau 1924 metų 
pavasario semestre. Iš pra
džių įsirašiau į prancūzų lite
ratūros kursą, vėliau perėjau į 
vokiečių ir b a i g i a u k a i p 
šalutinę literatūrinių studijų 
šaką. Čia ir noriu pas idal in t i 
prisiminimais apie savo pro
fesorių, kokį įspūdį jis ir jo 
metodas darė mums , jo klau
sytojams, ką naujo pastebė-
davom, kiek kitoks jis m u m s 
atrodydavo auditorijoje, paly
ginus su ano meto ki tais dės
tytojais. 

Tiek mūsų turimi vado
vėliai, tiek literatūros moksli
ninkai ir universiteto dėsty
tojai labiau mėgo istorinį 
literatūros dėstymo ir tyr imo 
metodą, pvz., Mykolas Biržiš
ka. Per paska i tas pate ikdavo 
daug faktinės medžiagos, da tų 
iš kūrėjo gyvenimo, veikalų 
metrikų, žinių iš jų gyve
namosios epochos, literatū
rinių įvykių eigos. Mes, litera
tūros i s tor i jos s t u d e n t a i , 
buvom labiau įpratę prie šio 
istorinio metodo. 

Profesoriaus Ereto klausy
tojai ir aš pati netrukus paju
tom, kad mūsų profesorius y r a 
kitoks ne tik savo išvaizda, 
elgesiu, temperamentu, bet 
kitoks ir dėstytojas. Nepateik
davo faktų, bet labiau veik
davo studentų vaizduotę, su
keldavo domesį dėstomuoju 
dalyku. Buvo jaučiama, kad 
atėjo moksl ininkas su kitokiu 
pažve lg imu į l i t e r a t ū r o s 
kūrinį. J a m kūrinys ir kūrėjas 
nebuvo atsieti nuo aplinkos: 
profesorius jautė gyvą ryšį 
tarp kūrėjo bei jo kūrinio ir gy
venamojo krašto, etnografinio 
vieneto, laiko dvasios. J i s 
mėgo pastūmėti savo klausy
tojus truputį į šalį nuo pagrin
dinės temos ir sudominti 
gretima sritimi. Šalia literatū
ros u ž g r i e b d a v o m u z i k o s 
istoriją, etnografiją, psicho
logiją. Kartais ka lbėdamas 
apie kurį autorių, leisdavosi 

Frof. Juozas Eretas prieš maždaug 20 metų su tuometiniu lietuvių jaunim 
Nuotrauka Vytauto Maželio 

t r u m p a m ir į geografines 
deta les , ir prieš klausytojų 
akis iškildavo įvairių žemės 
k a m p ų a t s t o v a i : d r ą s u s i s 
k a l n ų g y v e n t o j a s , a r su 
a t š i au r i a g a m t a bes igrumiąs 
tolimoje šiaurėje, a r susitelkęs 
lygumų svajotojas. Visi jie 
pal iko didingus, savi tus kul
tūros paminklus . Palygin
davo ka r t a i s šveicarų, vokie
čių, lietuvių s tudentus. Mes 
j a m a t rodydavome labai rimti, 
ne t per daug san tūrūs . ,,Cia 
k a ž k a i p jau per daug r a m u " , 
— k a r t a i s sakydavo . O kalbė
d a m a s su p o e t u M y k o l u 
Va i tkum, kartojo tą pačią 
mint į , kad j aun imui „reikia 
s t ip r ia i susiorganizuoti , nusi
k ra ty t i nedrąsa , tvir tai , pla
čiai, giliai užsimoti ir ener
g i n g a i veikti, veikti, veikti..." 
(Mykolas Vai tkus , Nepriklau
somybės saulėje, V tomas , 80 -
81 psl.) Bet mus , karo nu-

Studentai savo tarpe ty
lomis kar ta is ir papriekaiš
tavo, kad per maža žinių, per 
maža medžiagos parsinešti 
namo po paskaitos. Bet žiū
rint iš perspektyvos, ryškėja 
Ereto metodas: ne perteikti 
faktus, nes studentas jų gali 
ras t i vadovėliuose, enciklope
dijose arba papildyti auditori
joje gautą medžiagą namų 
skaityba. Profesoriui buvo 
svarbu išjudinti studentą, pa
skatinti į mokslinį darbą, pa
veikti jauno žmogaus vaiz
d u o t ę , u ž d e g t i , d a b a r 
sakytumėm — užangažuoti. 
Tai vertė studentą patį dau
giau dirbti, savarankiškai 
ieškoti papildomų žinių. Sukel
tas smalsumas ir nepaslankų 
klausytoją įviliodavo į biblio
teką ir versdavo pasklaidyti 
knygą. Taip buvo ugdomas sa
varankiškas galvojimas ir 
ruošimasis ateities darbui. 

Profesoriaus Ereto metodui s iaub to ir jo dar neužmiršusio 
k ra š to s tudentus , profesorius talkino jo iškalbingumas. Tai 
visuomet suprasdavo . buvo tikrai Dievo apdovano 

tas kalbėtojas - menininkas . 
Visi, kurie jį arčiau pažinojo 
ar dirbo su juo ka ip sekre
toriai, tvirtino, kad j is nepa
prastai rūpestingai ruošdavos 
tiek savo s t ra ipsn iams, tiek 
paskaitoms. Bet savo užrašų 
auditorijoje neturėjo, niekad 
neskaitė, bet kalbėjo. Kalbėjo 
patraukliai, įdomiai, ekspre
syviai. Tai nebuvo retorika, 
kuri dažnai skamba šaltai ir 
be gilesnės minties, bet į žodį 
ir mintį šiltai įsijaučiančio me
nininko kalba. Taip pasaky
tas žodis giliai įsirėždavo į stu
dento atmintį. Profesoriaus 
paskaita dažna i atrodydavo 
kaip kokia improvizacija, kai 
kuriuos l i teratūros istorijos 
epizodus jis išdėstydavo tikrai 
užsidegęs, užbaigdavo artis
tišku kokio eilėraščio a r 
veikalo iš t raukos paskaitymu. 
Nevengdavo humoro, anek
doto. Norėdamas užmegzti 
šiltesnį ryšį su klausytojais, 
Eretas mesdavo kokį klau
simą, greitai sugr iaudamas tą 

nematomą sieną, kuri dažna i 
iškyla t a rp kalbėtojo ir klau
sytojo, jei parenkamas labiau 
formalus dėstymo būdas. 

Bendrąjį studentų išsilavi
nimą stipriai kėlė p ro fe 
soriaus Ereto suorganizuoti 
papildomieji seminarai . J ie 
nepriklausė dėstomam kursui, 
iš jų s tudenta i negaudavo už
skaitų, nereikėdavo laikyti 
e g z a m i n ų , o p rofesor ius 
negaudavo atlyginimo. Bet 
mes r inkdavomės reguliariai 
kas sava i tę , laisvu nuo for
malių paskai tų metu, ir t iems 
poka lb iams skirdavom kiek
vieną ka r t ą apie dvi va landas . 
Tai buvo paties profesoriaus 
iniciatyva, nes jis turbūt jautė 
ne išnaudotus studentų gabu
mus, neišeikvotą veržlumą 
mokytis , kitaip tar iant , mūsų, 
studentų, potencialą. Tikrai , 
mes veržėmės mokytis, bet 
mano studentiškos kartos, pir
mosios po karo ir pirmosios 
s avame lietuviškame uni
versitete, bendras išsilavi
n i m a s n e b u v o d i d e l i s , 
mažesnis nei tų, kurie atėjo 
vėliau ir galėjo mokytis j a u su-
n o r m a l ė j u s i o s e s ą l y g o s e . 
Mums sutrukdė karas . Ne
maža mokyklinio amžiaus jau
nimo turėjo laukti jo pabai
gos, k a d galėtų stoti į kurią 
nors mokyklą ir nuosekliai 
išeiti visą kursą. Tad vyda
miesi karo sugaišintą la iką ir 
s a v o p a ž e n g u s i u s m e t u s , 
daugelis , pasiruošę privačiai, 
laikė egzaminus iš ka r to į 
a u k š t e s n ę k l a s ę a r b a ją 
„peršokdavo", išmokę jos 
reikalaujamą programą per 
vasa ros atostogas. Nemaža 
buvo ir tokių, kurie mokytis 
pradėjo jau žymiai vyresnio 
amžiaus . Tą išsilavinimo 
t rūkumą ir papildydavo tie ne
oficialūs seminarai . 

Tų pokalbių temos buvo 
labai įvairios ir nesibaigdavo 
per vieną susirinkimą, bet 
buvo diskutuojamos ilgesnį 
laiką. Atsimenu, pvz., kartą 
sva r s ty t a įvairių Europos ir 
kitų žemynų rasių klausimas, 

kuriuo tuo metu labai do
mėtasi , bet antropologine 
p r a s m e , be d a b a r t i n i o 
po l i t in io a t spa lv io . Aiš-
kindavomė8 įvairių žemynų 
gyventojų fizinius ir dva
sinius skirtumus, jų gyvenimo 
dinamiką, kokią reikšmę ir 
kokį poveikį tie skirtumai 
galėjo turėti jų kūrybai. Vokie
čių mokslininkų veikaluose 
buvo gal ima pastebėti ten
denciją šiaurinę rasę laikyti 
pranašesne už kitas. Profe
sor iu i Ere tu i , šveicarui , 
nebuvo sunku kritiškai vertin
ti tą pažiūrą. Kita mėgstama 
tokių seminarų tema buvo 
muzikos sritis. Profesorius 
supažindindavo mus su mu
zikiniais stiliais, terminais, 
muzikinio kūrinio formomis. 
Niekados teoretiškai, bet prak
t i š k a i . P i r m i a u išk lausy
davome plokštelėje grojamąjį 
dalyką, paskui komentuo-
davom, siedami tai su litera
tūriniu patyrimu, kurį tie ko
mentarai ryškiau nušviesdavo, 
papildydavo, pagilindavo. 

Bet labiausiai kitoks profe
sorius buvo santykiuose su 
s t u d e n t a i s . D r a u g i š k a s , 
papras tas , dažnai net paslau
gus. Nuėjusį pas jį į namus ku
r iuo n o r s re ika lu s tuden
tą s u t i k d a v o m a n d a g i a i , 
padėdamas jam nusivilkti 
paltą, pabaigus draugiškai 
iš lydėdamas. Profesorius daly
vavo studentų iškylose, litera
tūros mėgėjų draugijos „Šatri
jos" susirinkimuose, o žiemą 
su studentais sportininkais 
net su rogutėmis leisdavosi 
žemyn nuo Vytauto kalno, nes 
ir pa t s mėgo visokias sporto 
rūšis. Bet studentai visuomet 
jautė gilią ir nuoširdžią pa
garbą savo mokytojui ir nie
kad nedrįso peržengti ribos į 
neleistiną familiarumą. 

Profesoriaus Ereto darbas 
paliko neišdildomus pėdsakus 
kultūrinėje, mokslinėje, visuo
meninėje dirvoje. Ypač būtų 
svarbu prisiminti ir įvertinti jo 
įdomią ir drąsią plunksną, jau 
grįžus j a m į savo tėvynę Švei
cariją. 

Prof. Ereto literatūros mokslo darbai 
buvo imtasi kitų darbų, pvz. 
L.K.M. Akademijos darbų reda
gavimo ar publicistikos. 

Knyga buvo taikyta, berods, 
germanistikos studentams ir gal 
gimnazijų aukštesniųjų klasių 
mokiniams. Pirmieji ja bus linkę 
mažiau pasinaudoti, pirmenybę 
duodami vokiškai rašytoms kny-

l'rnf Juozas Kretas su vyskupu Antanu Deksniu ir 
•toliste Lilija Šukyte 1971 m. gruodžio men. 4 d. vy-

(Atkelta iš 1 psl.) 
primindamas knygos spaudai 
rengimo procesą. 

Ši literatūros istorija savo po
būdžiu ir stiliumi bemaž visiškai 
skiriasi nuo prof. Ereto litera
tūros paskaitų auditorijoje. Kny
goj pateikiami l i teratūriniai 
faktai su atitinkamomis ekspo
zicijomis, o paskaitose profe- goms, antriesiems sunkumų galė-
sorius reiškėsi su gana plačiomis jo sudaryti cituojami ir į lietuvių 
interpretacijomis, kartais gero- kalbą neišversti senosios vokie-
kai nutoldamas nuo pagrindinės čių literatūros tekstai, galėję kelti 
temos, bet skatindamas studentų problemą ir ne vienam vokiečių 
iniciatyvą. kalbos mokytojui dėl žodynų 

- trukumo. Tad ir ribotas knygos 
Nors prof. Šalkauskis savo mi- p a r e i k a l a v i m a s g a i ė j o autorių 

nėtame straipsnyje teigė, kad s u i a i k y t i n u o t o d a r b o užbaigimo, 
vokiečių literatūros istorijos rašy- G j m a , a t i b i b l i o g r a f i j a ( 2 0 psl.) 
mas dėl Goethės sukakties buvęs b Q t ų n a u d i n g a n e t i e k 9 t u d e n t u i , 
tik laikinai nutrauktas, bet 1934- ^ m o k s l i n i n k u i i k u r i s ž i n O T 
40 m. laikotarpis nebuvo panau- k a i p p a g i d a r y t l a t r a n k ą . Autorius 
dotas tam užmojui užbaigti. Tada toi b u 8 p r a m a t ę 8 i r s a v 0 r e d a . 

guojamame žurnale Athenaeum 
(1930, Nr. 1) buvo išspausdinęs 
Čia rašančiojo „Bibliografiją 
vokiečių kalbai ir literatūrai stu
dijuoti", sudarytą su paties profe
soriaus pagalba. Toji bibliogra
fija buvo pravarti visiems, kurie 
studijuoja germanistiką. 

Prof. J. Eretas į vokiečių litera
tūros istorijos parašymą lietuvių 
kalba įdėjo daug kruopštaus dar
bo, juoba, kad ji parašyta ne iš 
paskaitinių konspektų. Reikia ap
gailestauti, kad ji liko neužbaigta 
dargi kaip tik tuo laiku, kai buvo 
išleistos kitų tautų literatūros is
torijos — prof. V. Dubo Prancūzų 
literatūros istorija (1930, 2 t.) ir 
prof. B. Sruogos Rusų literatūros 
istorija (1933, 2 t). 

Su Goethės sukaktimi 
susiję darbai 

Dar 1928 m prof. J. Eretas 
keliavo į Vokietiją ir Šveicariją 
rinkti medžiagos Goethės mirties 
šimtmetinei sukakčiai (1832 
1932) paminėti. 1933 m. atliko 
tokią mokslinę kelionę į Goethės 
gyventas vietas. Tų kelionių rezul
tatas — dvi studijos. Tai Jauna 
sis Goethe (atspaudas ift Athena
eum, 1932) ir .Jonas Volfgangas 

Goethe (1933). Taipgi tos sukak
ties metais buvo išspausdinti keli 
prof. J. Ereto straipsniai žurna
luose, pvz. „Esmingasis Goethe" 
(Naujoji Romuva, 1932, Nr. 2), 
„Goethe ir Schilleris" (Židinys, 
1932, Nr. 2), buvo išleista L.K.M. 
Akademijos minėjime skaityta pa
skaita „Goethe po šimto metų". 
Šioj paskaitoj Iz. Didžiulis (prof. 
Tamošaitis) įžiūrėjo Goethės 
degradavimą (Vairas, 1932, Nr. 
6). Prelegentui Goethe „nemokąs 
susivaldyti žmogus, erotikas, že
mės žmogus, nemokąs ir nesuge
bąs pakilti". Ir toks vienašališ
kas vertinimas esanti „mirštama 
nuodėmė". Didžiulis atakavo ne 
tik prof. Eretą, bet ir Humanitari

nių mokslų germanistikos prof. H. 
Engertą: „Prof. Engertas ar neno
rėjo ar nemokėjo kitaip pažvelgti į 
Goethe, kaip tik pro buržuaziškai 
l i b e r a l i n i u s devyn io l ik to jo 
amžiaus akinius... Devynioliktojo 
amžiaus buržujaus liberalo 
akimis pažiūrėjo į Goethe ir p. 
Eretas ir, kaip .nekataliką", jį pa
smerkė" (t.p., p. 250). 

Iš tikrųjų prof. J. Eretas savo 
studijoj Jaunasis Goethe į šį kla
siką pažvelgė blaivesniu žvilgs
niu, jo kaip kokio dievaičio per 
aukštai nekeldamas ant pje
destalo, bet ir neniekindamas. 
Studijoj parodytas Goethės 
profilis iki pirmųjų Weimaro 
metų. Gana plačiai nušviesta 
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kusiame Stasio Šalkauskio minėjime Muenchene. Ir senatvės sulaukęs prof. Juozas Eretą* gyvai dalyvavo Vakari} Eu
ropos lietuvių kultūriniame gyvenime — čia jis skaito paskaitą Muen
chene. 

Goethės asmenybės raida. 
Nemaža vietos skirta amžinin
kams ir moterims, kurios turėjo 
reikšmės Goethės kūrybai. Atski
rai panagrinėti Goethės jaunys
tės kūriniai, pradedant Clavigo ir 
baigiant pirmykšte Fausto kon
cepcija („Urfaust"). Specialiai su
stojama prie Herderio, kuris jau
nąjį Goethe supažindino su 
lietuvių dainomis. 

Vis dėlto* vienas kitas drąsesnis 
tvirtinimas apie jaunojo Goethės 
kūrybą galėjo užkliūti literatūros 
kritikui. Tai yra pažymėjęs 
germanistas Ig. Skrupskelis savo 
recenzijoj {Židinys, 1933, Nr. 2). 
Nebuvę išvengta kai kurių per
dėjimų, pvz., kad Goethe vienas 
per ketverius metus sukūręs tiek 
vertybių, kiek visa tauta per 4 
šimtmečius, arba kad Sesenhei-
mo epizodas (vad. „Sesenheimo 
lyrika") sudarė visą Goethės kury-
bą. 

Vis dėlto šia monografija, nors 
ir tik daline Goethės gyvenimo bei 
kūrybos apžvalga, buvo reikš
mingai pažymėta didžiojo klasiko 
šimtmetinė mirties sukaktis 
lietuvių kalba. Monografijos 
stilius — vaizdingas, pilnas afo
rizmų ir laisvas — kiek priminė 
prof. Ereto auditorijos paskaitų 
stilių. 

Kai kas ii šios studijos buvo pa
kartota ir stambesniojoj knygoj 
Jonas Vfolfgangas Goethe. Bet šio 
veikalo koncepcija yra visai nau
ja ir intriguojanti. Ji išreikšta 
trejopa Goethės kūrybos įžvalga: 
Margareta, Helena, Mater Dolo-
rosa. Tos Fausto veikėjos atsto
vauja trims Goethės kūrybos 
tarpsniams ar pradams: tauti
niam, klasikiniam ir krikščioniš
kam. Pagal tuos pradus ir nagri
nėjama visa Goethės kūryba. Bet 
viską suvesti į šią schemą vargiai 
pavyktų jau vien dėl kūrėjo 
amžiaus. Pvz. Goethės senatvės 
kūryboj akcentuojamas perėji
mas ii pagonybės į krikščionybe, 
bet krikščioniškojo gyvenimo pra
dų ne mažiau yra ir pirmojoj 
Fausto dalyj, negu antrojoj, kur 
tik pati pabaiga suspindi kriki-

(Nukelta į 4 psl.) 

' 
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Petravičius Amerikos meno arenoje 
E . H O L E N D E R I S 

Petravičius, esu įsitikinęs, padarys 
savo kraštui garbės. 

Prof. Jacųues Beltrand 
Vyriausios valstybinės meno tary

bos narys. Paryžius, 1938 m. liepos 
mėn. 11 d. 

Mes, lietuviai, kurių dailė 
yra giliai įleidusi šaknis gra
fikos meno tradicijoje, turė
tume didžiuotis Viktoro Petra-
v i č i a u s p a s i s e k i m a i s 
A m e r i k o s meno arenoje. 
N e s e n i a i V i d u r v a k a r i ų 
A m e r i k o s meno muziejus 
( M i d w e s t M u s e u m o f 
American Art) Elkhart, In
diana, įsigijo 37 dailininko 
Petravičiaus kūrinius savo 
nuolatinei kolekcijai. Tai su
daro geriausią to muziejaus 
rinkinį vieno, dar tebegyve
nančio menininko darbų. Pet
ravičius pagaliau surado sau 
vietą Amerikos didžiųjų meni
ninkų tarpe, tokių kaip Ansel 
Adams, Theodore Robinson, 
Louise Nevelson, Jackson Pol-
lock, Norman Rockvvell, Grant 
Wood ir Andy Warhol. 

Petravičiaus emociniai ir 
techniškai stiprūs darbai bus 
v i e š a i i š s t a t y t i jo i n 
dividualioje parodoje Midvvest 
Museum of American Art 
muziejaus jubiliejiniais metais 
nuo 1984 m. gegužės mėn. 11 
d. iki birželio mėn. 11d. Liepos 
mėnesį ši paroda bus perkelta 
į Northern Illinois universi
tetą De Kalb mieste. Dar 
vėliau ji pasieks 20 kitų 
muziejų nuo Atlanto iki Paci-
fiko. Taipogi, ryšium su šiom 
parodom, jau yra perrežisuo-
tas televizijos filmas apie dai
lininką Petravičių, paruoštas 
WNIT-TV stoties, kuriuo galės 
pasinaudoti vietinės PBS 
(Public Broadcasting Station) 
televizijos stotys. 

Vidurvakarių Amerikos me
no muziejaus patalpas sudaro 
keturios erdvios galerijos — 
salės: pirmosiose dviejose nuo-
l a t i n i a i e k s p o n u o j a m i 
Amerikos menininkų darbai 
nuo 19-to šimtmečio realistų 
iki dabart in ių Chicagos 
imažistų srovės puoselėtojų. 
Kitos dvi salės skirtos indi
vidualiems menininkams ir 
kilnojamoms parodoms. An
trąjį pastato aukštą užima 
meno studijos, lekcijų kamba
riai ir t.t. Muziejui energingai 
vadovauja direktorė Jane 
Burne ir kuratorius Brian Byr-

Dail. Viktoras Petravičius dalia savo triptiko ...Jaunystės daina" (1983). Nuotrauka A. Urbos 

krašto pagyros. Sis augantis 
institutas yra stipriai remia
mas Elkharto visuomenės, 
verslininkų ir meno mėgėjų 
bei rinkėjų. 

Viktoras Petravičius yra 
pats įtakingiausias lietuvis 
grafikas Amerikoje — jau 
daugiau kaip 50 metų Petravi
čiaus, kaip tos srities iškilaus 
kūrėjo, darbai spinduliuoja 
virš jo laikotarpio ir veikia 
jaunesnės kartos grafikų tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje šeimą. 
Petravičiaus įtaka kaip tik 
ypačiai pastebima dabar
tinėje Lietuvoje. Prieš daugelį 
metų vienas iš kritikų yra 
rašęs: „Petravičius yra, mano 
manymu, vienintelis lietuvių 
dailininkas, galįs auvereniš-
kai kalbėti apie legendarinę 

nius) sukrėsti kritikus. Jis 
piešia spausdindamas ir 
spausdindamas piešia; jis 
tyčia sukuria „klaidas" savo 
kompozicijose, kad galėtų 
turėti pasitenkinimą, pro jas 
išsikovodamas, nuo jų išsi
sukdamas. Kartais jis kuria 
minkštas apybraižas, kada 
b ū t ų p a g e i d a u j a m o s 
aštresnės. Visa tai jis suriša 
spalvomis , kurios, nors 
jautrios, yra tuo pačiu metu 
žemiškos: pilkos, kaip audros 
debesys, spindinčiai sidab
rinės, dulkėtai ružavos, moli
niai raudonos , dangiškai 

NAUJI LEIDINIAI 

mėlynos arba rytmečio žolės 
žalumo. Spalvos tapomos eko
nomiškai, vos pridengiant me
džiagą — nesuteikiant vaizdo, 
jog ten dažai... Kartais sunku 
atskirti, ar tie paveikslai gra
fika ar tapyba, ar puikus 
suvienijimas abiejų. Kaip be
būtų, rezultatas yra puikus, 

balansuotas kūrinys, spalvi
niams niuansams sueinant 
kartu į darnią, užburiančią 
gyvenimo viziją. 

Dailininko vėliausi darbai 
įkūnija vizijas ir dvasinę 
jėgą. Kuo toliau jis žengia 
savo kelionėje į „Parnaso 
kalną", tuo labiau jo žings
niai krypsta į gilią asmenišką 
vaizduotę, kuri yra dinamiška 
ir ekspresyvi rel iginiais 
jausmais gyvenimui ir žemei. 

Jo darbai persunkti patrauk
lia jėga tiek, kad žiūrovas 
negali jų atsižiūrėti: kuo ilgiau 
stebi, tuo daugiau mato. Akys 
keliauja žemyn, aukštyn ir 
gilyn, tęstinai sutikdamos 
gausybę vaizdų, kurie sukre
čia žiūrovo sąmonę savitais ir 
mistiniais ryšiais. Stebėti Pet
ravičiaus meną yra stebėti 
dvasinę bei jausminę stichiją, 
kuri sudaro lietuvio sielą. 

Tenka pasidžiaugti, kad dai
lininko Petravičiaus talentą 
atrado ir tinkamai įvertino 
amerikiečių meno institucija 
I n d i a n o j e . Š is m e n i n i s 
rinkinys, kuris bus išstatytas 
Vidurvakarių Amerikos meno 
muziejuje, Elkhart, Indiana, 
yra ne tik įspūdingas, bet ir 
verčiantis pagalvoti, susiža
vėti... Tai mūsų tautinis lobis, 
k u r i s turėtų būt i v i s ų 
aplankytas. 

iškėlė lietuvių kosmišką sielą, 
Petravičius — lietuvių liau
dies pasaulį" (Aleksis Rannit, 
1949 m.). 

Petravičius savąją repu
taciją pasiekė gana anksti 
gyvenime. Beveik prieš 47 
metus jis laimėjo Grand Prix 
premiją tarptautinėje meno 
parodoje Paryžiuje ir dėl to 
buvo paskirtas tarptautinėn 
jury komisijon spręsti bei įver
tinti tuolaikines meno sroves 
ir kryptis. Amerikoje jis buvo 
apdovanotas Chicagos Meno 
instituto filisterių draugijos 
premija. 

Ir dabar, sulaukęs 77-rių 
metų, jis tebėra pasilikęs kūry-

ne, kurie jau yra sėkmingai bingas kaip ir anksčiau, visa-
suruošę didelį skaičių kilno- da stengdamasis žiūrovą nu-
jamų parodų — vėliausia iš jų, stebinti nauja technika, vis 
„Retro8pective on American bandydamas (kartais laužy-
Photography", susilaukė viso damas priimtus meno dės-

• AUŠRA, 1980 m. kovas —1980 
m. gruodis. Chicaga: Akademinės 

Lietuvą. Čiurlionis atpažino ir s k a u t i j o s leidykla, 1983. Reda-

Viktoras Petravičius Metafizinė kelionė (1 983 

gavo ir vardų rodyklę sudarė 
Jonas Dainauskas. 256 psl. Kaina 
— 6 dol. Gaunama pas leidėjus, 
pas platintojus ir Drauge. 

Šis leidinys yra Akademinės 
skautijos leidyklos perspaus
dintas penktasis Lietuvos pogrin
dyje leidžiamo žurnalo Aušros 
rinkinys, apimąs 2 1 - 2 5 nu
merius, išleistus Lietuvoje 1980 m. 
kovo mėn. — 1980 m. gruodžio 
mėn. datomis. Šiuose numeriuose 
Lietuvos pogrindžio autoriai rašo 
jiems aktualiais klausimais, kurie 
yra: alkoholizmo problema, 
IJetuvos rusinimas, nutautėjimo 
pavojai ir Lietuvos demografinių 
duomenų išdavos, Lietuvos lais
vės kovotojų bei jų artimųjų per
sekiojimas ir informacijos apie 
kalinamų lietuvių gyvenimo sąly
gas, Lietuvos praeities nieki
nimas, lietuvių - lenkų santykiai 
ir religinė lietuvių padėtis Seinų 
krašte bei lietuvių padėtis Gudijo
je. Šalia pesimistinių padėties 
vertinimų, girdimas ir optimistiš
kas, savim pasitikintis prispaus
tųjų lietuvių balsas. Visiems, 
kuriems rūpi ne tik prispaustųjų 
mūsų tautiečių padėties analizė, 
kurią kartais tariamės galintys 
vykdyti „objektyviai", iš šalies, 
bet dar labiau jų pačių balsas, jų 
pačių tiesioginis žvilgsnis į savo 
padėtį, šis leidinys yra būtinas 
šaltinis, kad galėtume ir juos iš
girsti, ir jų liudijimą kitiems 
pakartoti. 

• Alė Rūta. PIRMIEJI SVE
TUR. Romanas, laimėjęs „Drau
go" 33-čią romano konkursą. Chi
caga: Lietuviškos knygos klubas, 
1984. 378 psl. Viršelis dail. Rasos 
Arbaitės. Kaina — 12 dol. Gau
nama pas platintojus ir Drauge. 

Daugelio kūrinių autorė Alė Rū
ta šiuo premijuotu romanu skai
tytoją nuveda į pirmųjų lietuvių 
ateivių Amerikoje gyvenimą. 
Palikę rūtų okupuotą ir baudžia
vos spaudžiamą tėviške, jie pra
deda sunkiai kurti naują 
gyvenimą neįprastose sąlygose, 
naujame krašte, sunkiuose dar
buose — anglių kasvklose Salia 
savęs JH> mato mirtis sunkius su
žeidimus ir nedalią. Personažai 
gyvi nepaprastais įsikūrimo 
rūpesčiais ir nesutramdomu 
paliktos tėviškės ilgesiu. 

P'-mieji svetur — tai 19-tojo 
Šimtmečio pabaigos ir 20-tojo pra
džios lietuvių ateivių Amerikoj gy
venimo iSkarpji. Namp kūnnVjP 
gyvai piešiami dideli n x u j uju atei 

Viktoras Petravičius 

vių troškimai, noras gyventi ge
resniu gyvenimu, rūpestis savo 
organizacijomis, kurios gelbsti 
atsikvėpti savu oru, nuraminti 
ilgesį ir pasidalinti pasisekimais 
ir skaudžiomis nelaimėmis. Jie 
nepalūžta naujo gyvenimo 
nedalioje, džiaugiasi laimėjimais 
ir rūpinasi susikurti tokį gy
venimą, kad lietuviškuose susi
būrimuose rastų lyg naują tėviš
kę. Ir kietu užsispyrimu, ištverme 
ir sunkiu darbu jie laimi bent tiek, 
kad gali jau laiduoti savo atei
nančioms kartoms lengvesnį 
gyvenimą — kelią ; mokslą. 

Šis romanas iškelia užmirštą ir 

Cherry Beach (1983) 

Valentina Ūselienė 
ŽMOGUS NE ŠUVA 

Vidury triukšmingos gatvės 
staiga labai skausmingai užkaukė šuva. 
Aukštai iškėlęs galvą, nieko nematydams, 
jisai įdėjo į tą kauksmą visą savo paklydusios 
ir išsiilgusios šuniškos širdies 

neišpasakytą skausmą. 
Trumpam visų praeivių galvos pakrypo į tą pusę. 

Storoji moteris sustojo gatvės vidury, 
šaligatvy spoksojo kažkur bėgęs vaikas, 
o tarpdury su plaktuku gruoblėtoj rankoj 
iškišo galvą ir žvelgė triukšmo link 

juodasis batsiuvys. 
Tačiau tuoj vėl kiekvienas skubino 

ir taip jau greitą žingsnį, ar grįžo į slogios 
krautuvės vidų ir tęsė toliau savo darbą. 

O šuva vis kaukė ilgesingai ir skaudžiai... 
Pro šalį lėkė sunkvežimiai bei senos ir sukrypusios 
mašinos. Dulkių debesys lydėjo jas ir kartais 
slėpė savyje tą vargšą gyvulį. Dažnai atrodė, 
jog jau sunkusis ratas staiga užgniauš 

tą skaudų šauksmą. 
Bet šauksmas sklido dar ilgai... Vargšas 

kažkieno ten paliktas ar pasimetęs šuo vis kaukė 
ir tame kauksme skandino savo baimę, ilgesį ir alkį. 

Vėliau atrodė, jog jau niekas jo nepaisė... 
O tačiau, kiek daug žmonių būtų galėję taip pat, 
kaip tas paklydęs šuo, sustoti gatvės vidury 
ir rėkti, šaukti iki užkimimo ir tame šauksme 
bandyti nuslopinti skaudžiai užgautą širdį, 
neviltį, nusivylimą, palaidotas svajones... 

O gal dažnai net alkį... 
Tačiau žmogus ne gyvulys — Jisai nešioja 

savyje tą kartų širdies skausmą ir slepia jį 
po abejinga šypsena... Ir skuba, eina jis gatve 
pats vienas sau. Ir gal todėl jisai nepaiso 
ir to paklydusio šunies kaukimo. 

TAI ĮVYKO MOTINOS DIENOS IŠVAKARĖSE 
(IS laikraščio.) 

daugeliui nežinomą lietuvių gy
venimo laikotarpį svetimame 
krašte kuriantis ir vis tikintis 
grįžti į savo paliktus namus, nors 
ten jau nauji žmonės ir naujas 
gyvenimas. 

Autorės nupieštas gyvenimas, 
gyvi pokalbiai, sultingas stilius 
pritraukia skaitytoją sekti tą 
tolimą savo tautiečių gyvenimą ir 
jų sunkų kūrimąsi iki pagrin
dinių personažų pasitraukimo iš 
gyvenimo. Ateina naujos kartos, 
kurios jau kitomis akimis žiūri į 
gyvenimo vingius ir nesijaučia iš
mestos iš savo natūralios 
aplinkos. 

Koks nejaukus šiandieną rytas!... 
Kaip visuomet vežu sūnelį ir dukrelę į mokyklą. 
Pasiėmiau kartu ir tą mažiausią savo, nes neturiu su kuo aš jo 

palikti. 
Bet šiandieną tokia baisi audra ir toks gilus tas rūkas... 
Nutilę net mažieji mano. Nečiauška jie niekų, kaip visuomet. 
Gal jaučia baimę jie taip pat kaip aš. 
O gal pasukt atgal? Tačiau jau nebtoli. Pro rūką nematyti, 
bet jau belikęs tik viens sunkus pasisukimas — 
Ties pat stačiu krantu... O apačioj jau aš girdžiu, 
kaip šniokščia besiveržiantis vanduo... 

O koks staiga pakilo vėjas! Vos vairą aš beišlaikau... 
Dar valandėlė tik. Bet štai pasisukimas... 
Ir vėjas toks žiaurus, jau pastveria mašiną... 
Jau nebsulaikau. Jau krintame! O, Viešpatie! 
Ir taip staiga! Koks siaubas! Koks juodas tas vanduo!.. 
Nebreikalingas vairas jau. Kur mano kūdikiai? Kur jie? 
Girdžiu aš jųjų klyksmą ir dukrelės prislopintą šauksmą... 
Ir baisią tylą tuoj po to. Ir mano veidą staiga užpila vanduo! 
O kur sūnelis mano? Tas mažasis? Sėdėjo jis šalia manęs, 
Savo aukštoj sėdynėj. Štai jis čia, jau jį laikau! 

Iškelt aš jį turiu, kad neužlietų jo tasai baisus vanduo. 
Deja, nebeturiu jėgų iškilt pati, nes aš jaučiu, 
kaip veržias kraujas iš gilios žaizdos... 

ir senka jau su juo gyvybė. 
Bet rankose dar vis laikau aš savo kūdikį ir dar girdžiu 
aš jo siaubingą klyksmą — Jis gyvas dar. Turiu jį taip laikyti, 
kad ta baisi juoda banga nenuslopintų taip pat ir jo gyvybės. 
Jau baigiasi mano kančia. O, Viešpatie! 
Sustingę rankos tegul jį laiko ir po mirties... 
Dukrelei ir sūneliui nebegaliu daugiau padėti — 
kartu keliausim amžinybėn. Mirtis! 

Jau stingsta mano rankos. O, Viešpatie! 
Tegul išgelbsti jos mano sūnaus gyvybę! 

« « « 

Ir klykęs kūdikis iš nuovargio ir šalčio 
pagaliau nutyla. Jis jaučia motinos rankas 
ir jaučiasi saugus ir pamažu jis skęsta lyg i sapną... 
Iš šalčio jo maža širdis jau stingsta... 

« « « 

Ir taip už valandų kelių jį randa tėvas — 
sustingusį, bet gyvą, jau negyvos jo motinos glėby. 

Midwest Museum of American Art, Elkhart. Indiana, pastaraisiais 
motsi* (»igijes Viktoro Petravičiaus dailės darbų rinkini. Nuo geguiės 
m*n 1 l ik, birželio mėn. 17 d. čia vyks parods. ..Viktoras Petravičius: 
Mnstor of the Monoprint". 

• Stasys Yla M. K. ČIUR
LIONIS: KŪRĖJAS IR ŽMO
GUS. Chicaga: Amerikos lie
tuvių bibliotekos leidykla, 1984. 
468 psl. Viršelis ir meninis apipa
vidalinimas dail. Petro Aleksos. 

Jau pomirtinė kun. Stasio Ylos 
knyga, svarstanti didžiojo mūsų 
kūrėjo Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą, iš
kelianti jo šakotą asmenybe ir ta
lentą keliose srityse: dailėje, muzi
koje, mąstyme. Kaip pratarmėje 
sakoma, „Čiurlionis išsiskyrė 
savo asmenybe, išsilavinimu, 
kūrybiniu intensyvumu ir ori
ginalumu. Išsiskyrė giliu žvilgs
niu j gamtą, žmogų ir visą visa
tą". Visa tai kiek atskleisti ir 
buvo šio paskutinio kun. Ylos 
darbo uždavinys. Jis atliekamas 
knygos skyriuose: Muzika — pir
moji jo kalba. Tapyba — pirmoji 
jo meilė. Sava kultūra — jo rūpės 

tis, Jūratė — jo nebaigtoji opera, 
Laikas finalinėse jo rungtynėse, 
„Norėčiau, kad mane suprastų'*. 
Pakeliui į pasaulinį dėmesį ir Kū
rėjo visumos beieškant. Knyga 
yra vertingas įnašas į šiuo metu 
vykdomas intensyvias Čiurlionio 
studijas, nes ji stengiasi atskleis
ti Čiurlionio meninės jėgos iš
takas bendrame mūsų tautos 
gyvenime. 

• Akiračiai nr. 3 (1983 kovas). 
Mėnesinis laikraštis, leidžiamas 
Vievvpoint Press. Inc.. 6821 S. 
Maplewood A ve., Chicago, IL 
60629. Redakcija: D. Bielskus. K. 
Drunga, L. Mockūnas, Z. Reka
šius, dr. T. Remeikis. T. Venclo
va, H. Žemelis. Spaudos grafika 
— A. Kurausko. Metinė prenume
rata — 8 dol.. atskiras numeris — 
l dol. 
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Mickūnų meno paroda 
Šių m e t ų ba landž io 13, 14 ir 

L 5 dienomis Čiurlionio galeri
joje, J a u n i m o centre, Chicago-
je, vyko sveč ių iš Kanados Ire
nos ir O s v a l d o Mickūnų m e n o 
darbų paroda. Šie du meni 
ninkai n e pirmą kartą a tvežė 
s a v o pave iks lus į š i ą galeriją. 

Dai l in inkė Irena Mickūnie-
n ė šioje parodoje pris istatė 
kaip abstrakt istė . Kaip pap
rastai, abs traktaus meno kū
riniams du pagrindinia i ir 
svarbiaus i e l ementa i yra spal
v a ir l inija. Nuo šių dviejų 
„veikėjų" pareina, kaip žiūro
v a s r e a g u o s į paveikslą. Spal
votos formos , i šgautos panau
dojus s p a l v ą ir liniją, suke l ia 
į va i r ia s nuota ikas . Dail . Mic-
kūnienė naudoja ryšk ias spal
v a s — raudoną, mė lyną , ža
lią, ge l toną — su įvair ia is jų 
tonais . Jos linija yra malon i , 
lankst i , plaukianti , apva l i . 
Nors da i l in inkė yra abstrak
taus m e n o ats tovė , ats i sakius i 
reg imos ios t ikrovės formų, ta
čiau jo s pave iks luose galėjo
me įžiūrėti augmeni jos ir žmo
gaus m o t y v u s . J o s pave iks lų 
apgalvota , discipl inuota kom
pozicija atvaizduoja gamti
nes formas: rati lus, apskriti
mus, plokštes , kurie žiūrovui 
primena a k m e n i s , uolas , ne
u ž m a t o m a s erdves. Spa lvo tų 
formų ž a i s m a s sukel ia jų pa
v a d i n i m u s a t i t inkanč ias nuo
ta ikas . Pvz. . paveiksle , pava
d in tame „Land of the Polar 
Bear", vos įžiūrimas subt i lus 
šv ies ių spa lvų s ą s k a m b i s pri
m e n a šal tą , sn iegu a p d e n g t ą 

*~ š iaurės aš igal į . Arba ki tame 

pave iks l e , „Sunday's Women", 
įžiūrime suges tyv ias moterų fi
gūras . 

A p ž v e l g ę dail . Mickūnienės 
m e n o darbų parodą, pastebė
jome jos darbų ryškių spalvų 
harmoni ją , s tambių formų 
kompoziciją, švariai kruopščią 
č ią techniką, nepaprastai vie
noda i i š la ikytą parodos darbų 
menin į lygį . J o s braižas yra 
s t a m b u s , be detalių, tiesiogi
n ia i te ikiant is žiūrovui spalvi
nį pave iks lo pajautimą. J i yra 
romant iška , poetiška ekspre
s ionis t in io abstraktaus m e n o 
dai l ininkė. 

Skulptorius Osvaldas Mic-
kūnas šioje parodoje i š s ta tė 
trijų m a t a v i m ų darbus. Išsta
ty ta 16 medžio skulptūrų. Jos 
nedidelės , išskaptuotos i š vie
n o medžio gabalo, nušlifuotu, 
slidžiu paviršiumi. Skulpto
riaus Mickūno darbuose pa
stebėjome pagrindinį j i ems 
charakteringą bruožą — s tam
biai suktą formą, išreiškian
čią energingą judesį. Kadangi 
jo darbai nėra visai realistiš
ki, daugiau suabstraktinti , to
dėl autorius savo pasirinktą 
temą išreiškia p a g a u d a m a s 
jos nuotaiką. Savo figūrinėse 
kompozicijose jis nekreipia 
daug dėmesio į žmogaus figū
ros d e t a l ų a t v a i z d a v i m ą . 
Nors jo figūros yra mažos , ta
čiau jos yra masyv ių formų, 
pi lnos judesio. Skulptoriaus 
porinių figūrų darbai daž
niaus ia i yra atvaizduoti visiš
kai skirt ingose nuotaikose. Ar
ba jie yra konflikte, rungiasi , 

Irena Mickūnienė, Jonas Kelečius ir Osvaldas Mickūnas dailininkų 
Mickūnų parodoje. Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, 1984 m. 
balandžio mėn. 13 d. 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 
arba jie myl i s i . U ž t a t daugu
m o s š ių sku lptūros d a r b ų pa
v a d i n i m a i yra k o v a ir me i l ė . 

Dail. Irena M i c k ū n i e n ė ir 
skulp. O s v a l d a s M i c k ū n a s sa
vo darbais labai gerai s u t i n k a 
vienoje parodoje. N o r s jie sa 
v e išreiškia v i s i š k a i sk ir t ingo

se m e n o šakose , t a č i a u jie abu 
yra p a n a š ū s s a v i t o braižo me
n o kūryba. O š i s bra ižas yra 
s t a m b u s , suabstrakt intas , i š la i -
k a n t i s savo v ienodą charakte
rį v isuose parodos kūrybos 
darbuose. 

S a u l ė J a u t o k a i t ė 

• 

Chicagos teatruose 

Muzikinė jaunimo 
mozaika 

Pietiniame Chicagos pakrašty, 
Candlelight Dinner Playh 
teatre. 5620 So. Harlem.dabar sta
tomas J. Jacobs ir W. Casey mu
zikinis vaidinimas „Grease". Ypa
tingos fabulos jame nėra, tik 
vaizduojamas paaugesnio mo
kyklinio jaunimo gyvenimas šeš
tuoju mūsų amžiaus dešimtmečiu. 
Scenoje daug solo, duetų, trio. 
grupinių dainų, choreografo B. 
Lynch sukurto nesudėtingo ba
leto - šokio, daug žaismingo jude
sio, net truputis akrobatikos. Tai 
pramoginis žiūrovų pradžiugini-
mas. lydimas dažno publikos juo
ko. Visa pastatymo slinktis labai 
gyva. Režisierius W. Pulinsi su 
padėjėja savo žmona June įsten
gęs įvesti gausiai veiksmo ir jude
sio. Scena teatro vidury. Keičiant 
nesudėtingas dekoracijas, scena 
skubiai nuleidžiama žemyn ir iš
kyla greit su naujais reikme
nimis. Nors scena nedidelė, bet jo
je išsitenka gausūs aktoriai, net ir 
automobiliu įvažiuodami 

Aktoriai įgudę, dalyvaudami 
daugelyje teatro pastatymų, tvirti 
dainavime, šoky ir vaidyboje. Kai 
kurie su ypatingu pasiruošimu. 
Pvz., Bill Bush, Paulą Scrofano, 
Brian Lynch studijas išėję North 

Aestern universitete; Laura Anne 
Saxe, gailestingoji sesuo gyve
nimo tikrovėje, dalyvavusi 250-je 
pastatymų; Trudi Green gastro
liavusi Singapūre, Atėnuose, Ha-
\ ajuose. 

Pažymėtina, kad šis muzikinis 
veikalas New Yorke susilaukė 
daugiau kaip 2500 pastatymų. 
Vienas keliaujantis teatras jį yra 
statęs 95 JAV miestuose. Vienas 
jaunuolis New Yorke šį veikalą 
žiūrėjo 63 kartus. Iš viso ..Grease" 
pastatymuose jau turėta 70 mili
jonų dolerių pajamų. 

Juoz . Pr. 

NAUJI LEIDINIAI 
• Klemensas Jūra. DIEME

DŽIO ŠAKELE. Brazilija, 1984. 
Spaudė Pranciškonų spaustuvė, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207. Viršelis Pauliaus Jur
kaus. 140 psl. Gaunama pas pla
tintojus ir Drauge. 

Knygą sudaro 22 dalių lyrikos 
ciklas su prologu ir du užsklandi-
niai eilėraščiai, vienas jų portu
galų kalba. Dar prieš karą pra
dėjęs skelbtis lyrikoje, Klemensas 
Jūra yra 1946 m. išleidęs bala
džių rinkinį Krivio lėmimas. Grei
tai po to, 1947 metais, buvo iš
spausd in tas jo fantas t in i s 
romanas Okeanida, o 1948 m. ei
lių r inkinys Tremtinio ašara. Po 
Antrojo pasaulinio karo gyvena 
Brazilijoje. Naujajame rinkinyje 
Diemedžio šakelė poetas apmąsto 

laiko slinktį ir jos lemiamą galią: 
Per septynis dešimtmečius 

žingsniais, matuodamas žemę. 
Po našta nesuskaitomų miglotų 

dienų rūškanotų. 
Už daugelio kalnų, už upių ir jūrų 

plačiausių, gilių — 
Sustojau prieš uolą. lyg sieną, iš 

rausvo granito niūraus —(p. 21) 
Su egzistenciniais klausimais gru
miasi taipgi laiko perspektyvoje: 

Dabartis 
Lediniais, 
Sugrubusiais 
Pirštais 

surakina 

Į praeitį grįžti — 
Užginta! 

Į ateitį veržtis — 
Nebeliko jėgų! (p. 129) 
Matyti pastangos ilgą ir sunkią 
gyvenimo naštą transformuoti į 
poetinę išraišką, tad Klemenso 
Jūros posmai ras atgarsį pavar
gusių ir išsemtų, bet norinčių savo 
patirtį apvaldyti, skaitytojų šir
dyse. 

• Lietuvių dienos n r . 3 (1984 
kovas). Mėnesinis iliustruotas 
žurnalas lietuvių ir anglų kalba, 
leidžiamas Antano P. Skiriaus. 
Redaguoja Rūta Skiriūtė. Margis 
Matulionis. Arūnas Barkus. Adre
sas: Lithuanian Days. 4̂ *64 
Sunset Blvd.. Ix>s Angeles, CA 
90029. Prenumerata metams JAV 
— 20 dol.. Kanadoje — 25 dol. 

Vakaras su 
rašytoja Birute 
Pūkelevičiūte 

Sio penktadienio, gegužės mėn. 
11 d., 7:30 v.v., vakaronė Jau
nimo centro kavinėje, Chicagoje, 
bus proga pabendrauti su mūsų 
rašytoja ir teatrale Birute Pūke
levičiūte. Jos romanai (Aštuoni la
pai, Rugsėjo šeštadienis. Naujųjų 
metų istorija. Devintas lapas) bei 
trumpoji proza (Marco Polo Lie
tuvoje) yra vienos iš labiausiai 
skaitomų knygų išeivijoje ir la
biausiai pageidaujamų mūsiškių 
knygų Lietuvoje. Ji taip pat kuria 
poezijos (Metūgės) ir dramos žan
ruose ir yra pasižymėjusi vaikų li
teratūros rašytoja („Žirginėlių" 
teksto ir plokštelių autorė). 

Šio vakaro programoje Birutė 
Pūkelevičiūte supažindins klau
sytojus su savo atskirų knygų 
geneze, rašymo procesu, kūrinius 
rišančiom gijom. Pokalbį pa
iliustruos ištraukom iš savo kūry
bos. Antrojoje vakaro dalyje at
skleis savo ilgametį teatrinį darbą 
Kanadoje ir JAV — nuotykingą ir 
glaudžiai susijusį su dabartinės 
išeivijos teatro istorija aplamai. 
Čia bus perteikta ir dialogų iš jos 
dramų. Kaip tik šiomis dienomis 
išleista Birutės Pūkelevičiūtės 
dviejų vaidinimų knyga Žydra 
ir geltona (Chicaga: Darna, 1984). 

Vakaronę su rašytoja Birute Pū
kelevičiūte ruošia Chicagos atei
tininkai sendraugiai. Kviečiami 
visi literatūros ir teatro mėgėjai 
artimiau susipažinti su rašytoja 
bei aktore ir jos kūryba. 

Prof. Ereto 
literatūros 

mokslo darbai 
(Atkel ta iš 2 psl.) 

čionybė8 šviesoj, o kone visas 
veikalo torso stovi pagoniškosios 
Helenos žvilgsnio apgaubtas. 
Monografijoj daug vietos skirta 
aprašyti Goethe* jaunystės me
tams, įvairiems meilės nuoty
kiams, bet kartu parodytas kelias, 
kuris Goethę išvedė iš jaunystės 
racionalizmo į brandųjį klasi
cizmą. Ypač plačiai ir išsamiai 
panagr inė tas Faustas. Ati
tinkama vieta skirta ir Goethės 
santykiams su Lietuva nušviesti. 
Bene iš to pat meto bus atsiradęs 
rankraštis „Goethe ir Lietuva", 
kurio likimas nežinomas. 

Kaip minėta, prof. J. Eretas šia 
studija bandė į Goethę pažvelgti 
blaiviai ir objektyviai, dėl to ir 
knygos recenzentas Pr. Naujo
kaitis pastebėjo: „Nejaučiama 
smilkalų dūmų, nelaistoma nė pa
mazgų, ko nesigaili Goethės 
priešai" (Naujoji Romuva, 1934, 
Nr. 161, p. 19). 

Monografija buvo taikoma bent 
tiek mokantiems vokiečių kalbos, 
kad galėtų suprasti poezijos iš
traukas be vertimo į lietuvių 
kalbą. Nors poezijos vertimas 
niekad neatstos originalo (o vis 
dėlto amerikiečių B. Taylor Faus
to vertimas kai kieno gretinamas 
su originalu), šiaip ar taip būtų 
buvę ne pro šalį duoti bent prozinį 
ar pažodinį gausių ištraukų ver
timą į lietuvių kalbą. Tai pasaky
tina ne tik apie šią studiją, bet ir 
kitas, ypač gi mistinės litera
tūros, kur senoji viduramžinė 
vokiečių kalba teprieinama ne
daugeliui „išrinktųjų". 

A n t l ituanistikos-
g e r m a n i s t i k o s studijų 

ribų 

Donelaičio Metų ir Dainų lei
dėjo Liudviko Rėzos mirties šimt
metinės sukakties (1840 - 1940) 
išvakarių proga buvo išspaus
dinti du prof. J. Ereto darbai: 
„Rėzos gimtinė Karvaičiai ir jų 
poetai" (Athenaeum, 1938, Nr. 8) 
ir ..Rėzos santykiai su Goethe" 
(Athenaeum, 1938, Nr. 9). Pasta
rajam darbui parengti profe
sorius buvo universiteto deleguo
tas į Weimarą, kad vietoj 
patyrinėtų šaltinius. Pirmasis ir 
mažesnis tų darbų, kaip užsime
nama pačioj pradžioj, esanti 
studijėlė apie Rėzos gimtinę — 
Neringą ir Karvai6us — imta iš 
rašomos didesnės monografijos 
apie Rėzą, „tą mums brangų 
žmogų". Rėzos tėviškei aprašyti 
daugiausia naudotasi ankstes
niųjų vokiečių autorių literatūra. 
Kai kurie dokumentai patikrinti 
Karaliaučiaus universitete. 

Mokslinės žinios apie Rėzos 
tėviškę išreikštos daugiau popu
liariu stilium, ne kartą artėjama 
prie grožinės literatūros išraiš
kos, kaip pvz.: „Tik vieno dalyko 
čia netrūko — paties nerei-
kalingiausio: smėlio! Jį atnešė 
vyraujančių vakarų vėjų į krantą 
genamos bangos. Bet čia nesu
stingo — vėjas jį nešė tolyn, gilyn. 
Sutikusį kliūtį, stipriu pūtimu 
pernešė per ją, sustojusį prieš kal
ną, dar smarkiau pūsdamas varė 
vis aukštyn, iki pat viršūnės, nuo 
kurios risdamasis į kitą pusę 
pirmyn stūmė jo paviršių ir tuo 
v i r to ke l iau janč iu k a l n u " 
(Athenaeum, 1938, Nr. 8, p. 154). 

Kai kurie posakiai ir terminai 
palikti originale, be vertimo. 
Tokių originalinių žodžių net kur 

kas daugiau, negu paduotų abiem 
kalbom. 

Rėzos kūrinių poetinio nagri
nėjimo apmatus buvo davęs R. 
Naujok knygoj Das Memelland in 
seiner Dichtung (Klaipėdos kraš
tas jo kūryboje, 1935). Analizuo
damas Rėzos eilėraščių poetiką, 
prof. J. Eretas ieškojo Goethės 
galimos įtakos Rėzai (rokoko nuo
taika Karvaičių kapuose). Gal 
kiek ryšio su Goethe turi ir Rėzos 
Paskendęs kaimas, parašytas 
metais vėliau už Goethės Her
maną ir Dorotėją. 

Rėzos tautybės klausimas šioj 
studijoj paliktas kaip ir atviras, 
daugiau linkstant pritarti vokie
čių tyrinėtojams, kad Rėza galėjo 
būti kuršių kilimo. K. Forstreu-
teriui ėmus teigti, kad Rėza buvęs 
vokiečių kilmės, autoriaus su
abejojama, ar naujoji propozicija 
labiau priartinanti prie tiesos. 

Sprendžiant Rėzos tautybės 
klausimą, dažniausiai pasikliau-
nama jo paties rašyta autobio
grafija Karaliaučiaus universi
tetui, kur sakoma, kad esąs kilęs 
„iš lietuviškos giminės" („e gente 
lituana"), kuriai priklausęs ir 
XVII a. lietuvių raštijos darbuo
tojas Jonas Rėza, kurį prof. V. 
Biržiška vadina tikru lietuviu 
(Aleksandrynas, I, p. 234). Pasta
ruoju metu vis daugiau pasi
sakoma už Liudviko Rėzos lietu
v i š k ą k i l m ę (žr. Lietuvių 
enciklopedija, t. XXV, p. 193 -
195). 

Kitas prof. J. Ereto darbas apie 
Rėzą, būtent „Rėzos santykiai su 
Goethe", artėja į germanistikos 
sritį. Tų santykių šaltiniai buvo 
tiriami pačiame Goethės ir Schil-
lerio archyve Weimare. Kon
sultuoti dar tekę Jenos universi
t e t ą ir b ib l io teką , Prūsų 
valstybinį archyvą, Karaliau
čiaus miesto archyvą, Bazelio ir 
Vytauto Didžiojo universitetų 
bibliotekas. 

Šioj studijoj gan apsčiai vietos 
skirta Rėzos ir Goethės tarpi
ninkui A. J. Penzeliui — kiek 
didesnė jos pusė. Ir šį darbą žymi 
daugiau populiarus dėstymas, 
vietom su jovialiu stilium. 

Gausiai sukaupta daugiausia 
v o k i e č i ų ka lba p a r a š y t o s 
medžiagos. Ištisai perduota Pen
zelio Donelaičio Metų recenzija, 
Penzelio laiškai Goethei, Rėzos 
laiškai Goethei, abi Goethės rašy
tos Rėzos Dainų recenziios. 

Goethės archyve esąs tebesau-
gojamas 1820 m. Rėzos Goethei 
nusiųstas Dainų rankraštis kaip 
unikumas. Studijoj pateiktos bent 
to rinkinio dainų antraštės. To, 
žinoma, per maža, ir rinkinio nuo
dugnus ištyrimas ir ap*- * 
kiekvieno dainų tyrinėto-.> būtų 
tikrai pageidaujamas, nors 
turinio atžvilgiu jis ir nedaug kuo 
tesi skirtų nuo 1825 m. leidimo. 
(Neištirtas dar ir galimas Go
ethės ryšys su Donelaičio Metais. 
Tuo klausimu plg. Aidai, 1964, Nr. 
3; Literatūra ir kalba, t. VII). 

Rėzos kilmės klausimu ir šioj 
studijoj laikomasi nuomonės, kad 
Rėza buvo „iš gimimo kuras 
(kuršis), savo kultūra — vokietis, 
o apsisprendimu — lietuvis". 

Svarbiausiu veiksniu, pastū
mėjusiu Rėzą lietuvybės darbų 
link, šioj studijoj pirmiausia nu-

Architektūrinis pasivaikščiojimas po 
Marquette Parką 

Žvilgsni* i* parko į Sv. Kryžiaus ligonine ir Svė. 
ųuette Parko apylinkėje. Chicagoje. 

Mergelės Marij.,, (omimo parapini* ha?nvi'-id Mt»r 
.Nuotrnuka Stanio 2i le \ ic iaus 

Ateinant} šeštadienį, gegužės 
mėn. 12d. , organizuojamas pasi
vaikščiojimas po lietuviškąją 
Marąuette Parko apylinkę Chica
goje tema „Urbanistinis fonas bei 
architektūra'. J a m vadovaus 
architektas Virgilijus Algirdas 
Antanavič ius . Norint iej i š ia 
proga pasinaudoti kviečiami susi
rinkti 2:30 vai p.p. prie Dariaus ir 
Girėno paminklo (67-tos ir Cali-
fomijos gatvių kampas). 

Architektas Algirdas Anta
navičius gimė Salzburge 1947 me
tais. Su tėvais atvykęs j JAV įsi
kūrė Bostone ir vėliau aktyviai 
reiškėsi lietuvių visuomenėje. Bai
gė Bostono universitetą ir toliau 
studijas tęsė Edinburgho uni
versitete, Škotijoje, kur 1979 me
tais jaigij'! diplomuoto architekto 
laipsnį l'.-taruoju m e t u dir
ba Chicagoje 

Pasivaikščiojimo metu archi
tektas Antanavičius supažindins 
dalyvius su Marąuette Parko gat
vių išdėstymu, apšvietimu ir apy
linkę jungiančiais elementais. 
Taip pat jis aiškins Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčios archi
tektūrą bei privačių namų ir 
parduotuvių ornamentiką, pa
brėždamas tai, kas šiuo metu su
daro „Lithuanian Plaza" ir kas 
galėtų ją padaryti dar lietuviškes
nę. 

Sis architektūrinis pasivaikš
čiojimas yra dalis projekto „Lie
tuviškasis paveldėjimas, jaunimo 
pažiūros" programos, kurią remia 
National Endowment for the 
Humanitie8 ir globoja Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus Chi
cagoje. Daugiau informacijų 
galima gauti skambinant tel. 847 
2441. 

Kun. dr. Juozas Prunskis 

; 
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Poezijos dienos 
Chicagoje 

•v 

J a u vienuoliktą kartą kas
metinė ir tradicinė poezijos šven
tė Chicagoje šiemet bus gegužės 
25 ir 26 d. Jaunimo centro ka
vinėje. Abi dienas (penktadienį ir 
šeštadienį) programa prasidės 8 
vai. vak. 

R y š i u m su kaz imier in ia i s 
metais pirmos dienos programa 
lies religinę lietuvių poeziją. Bus 
atkreiptas dėmesys į šį gana ryš
kų lietuvių poezijos bruožą, kuris 
nuo pirmosios Mažvydo knygos 
šimtmečius buvo puoselėjamas 
daugelio didžiųjų mūsų poetų, 
kuris ir šiandien yra gyvas kūry
biniame žodyje. «• — —. 

Antra diena skiriama vieno ryš
kiųjų žemininkų — Alfonso Ny
kos-Niliūno kūrybai. Į poetą čia 
bus žvilgterėta akademiniu ir arti
mai žmogišku žvilgsniu. 

Abiejų dienų temas pabrėš dar 
ir atitinkami poezijos rečitaliai ir 
muzikiniai bei vokaliniai teksto 
paįvairinimai. 

Poezijos dienas Chicagoje ren-. 
gia Jaunimo centro moterų klu
bas, o programą organizuoja Ka
zys Bradūnas. 

rodomas lietuvių kalbos išlaiky
m o reikalas, ano meto Prūsų 
Lietuvoj pasigirdus balsams, kad 
toji kalba nebereikalinga, kad ji 
šalintina iš viešojo gyvenimo, 
pirmiausia iš mokyklos ir bažny
čios. 

Keliant Goethės nuopelnus, kad 
lietuvių daina iš siauro horizonto 
patektų į pasaulinės literatūros 
laukus, neužmirštinas ir P. 
Ruigis, kuris pirmas XVIII a. 
supažindino vokiečių klasikus su 
lietuvių daina, o per Herderį jos 
pasklido po platesnį pasaulį. Be 
abejo, senyvo Goethės vardas 
daug prisidėjo prie lietuvių dai
nos įvesdinimo į pasaulinę litera
tūrą. Bet nepamirštini ir L. Rėzos 
atlikti Donelaičio Metų ir Dainų 
vertimai į vokiečių kalbą, be kurių 
apie mūsų dainas Europoj ne
daug kas tebūtų sužinojęs. 
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Kasmetinė premija 
už religinį veikalą 

Steigiama nuolatinė kasmetinė 
premija už religinį veikalą — 2000 
dolerių. Iš jų tūkstantis dolerių 
bus skiriama premijuotos knygos 
autoriui, o antras tūkstantis — 
knygą išleidusiai leidyklai. Pre
mijos steigėjas ir jos mecenatas — 
kun. Juozas Prunskis, kuris įsi
pareigoja kasmet ta s lėšas 
parūpinti Premijos skyrimo tvar
kymas bus pavestas atitinkamai 
institucijai. 

Žodis u ž b a i g a i 
Be germanistinės literatūros 

studijų, prof. J. Eretas buvo para
šęs keletą darbų iš bendrosios li
teratūros srities. Prof. St. Šal
kauskis tą laikotarpį (1922-28 m.) 
buvo pavadinęs "kelio ieškoji
mu". Čia įeina įžanginė paskaita 
..FilosofPką literatūros kritiką be-
kuriant", skaityta universitete 
1922 r- išspausdinta Logos žur
nale (iy23, Nr. 1-2) ir visai naujas 
anuo metu darbas, ypač studen
tams pravertęs, „Literatūros na
grinėjimo metodai", išspausdin
tas irgi tame pačiame žurnale 
(1929, Nr. 2). 
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Tie ir visi kiti anksčiau apibū

dinti literatūros mokslo darbai bu
vo lyg ir paties gyvenimo iššauk
ti, dažniausia sukakties proga. 
Tokios buvo mistinės studijos, pa
skatintos žymiausiojo mistikos 
kūrėjo sukakties, tokie buvo dar
bai apie Goethę, švenčiant šio kla
siko šimtmetinę sukaktį. Netgi vo
k i e č i ų l i t e r a t ū r o s i s t o r i j a , 
nesusijusi su jokia sukaktim, bu
vo iššaukta reikalo užpildyti spra
gą, kai jau buvo ruošiamos ar iš
spausdintos kaimyninių tautų 
literatūros istorijos. 

Tais darbais buvo įnešta ir kai 
kas naujo į literatūros lobyną, 
pvz. prisidėta prie mistinės litera
tūros vertės atstatymo, prie ob
jektyvesnio Goethės paveikslo at
kūrimo, prie naujo literatūros 
metodo panaudojimo literatūros 
moksle. 

Prof. J. Ereto literatūros moks
lo darbai pasižymėjo metodišku
mu, objektyvumu ir vaizdingu bei 
stilingu jų perteikimu (palyginti 
itin gera lietuvių kalba). Ypač 
svarbus buvo priėjimas prie šalti
nių ir jų panaudojimas studiji
niuose darbuose. Ir tai būdinga 
beveik visiems prof. J. Ereto raš
tams. Gal tie raštai ir ne visais at
vejais pasiekė pageidaujamo to
b u l u m o , g a l k a i k a s ir 
paprieštaravo, bet jų autorius ga
lėjo su romėnų išminčium pasa
kyti: „Feci, quod potui, faciant 
meliora potentea" (Padariau, ką 
galėjau, kas gali, tepadaro ge
riau). 

Prof. J. Eretas literatūros moks
lui Uetuvių kalba pasitarnavę 
daugiau už bet kurį kitą užsieni* 
tį, kad ir kaip artimai sutapusį su 
Lietuva. 
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