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Po FraAfafurto — Vilniaus
gųmuge

tas A. Naujokaitis

oti įvykiai,” — susiti- 
su mugės lankytojais 
Ino S. Kubelka. Susi- 

tėjimo taip pat susilaukė 
Ta t vi ų rašytoja L. Muktupave- 

tdF - - - ■ ■ -.............
kalbą išverstą savo romaną 
Pievagrybių testamentas, už 
kurį autorei suteiktas 2002 
metų Latvijos kultūros žmo
gaus vardas.

ir knygų prekfrfi- Mugės lankytojus vėlP sud°- 
.. ygų .13 JAV rašytojo W. Mayo

knyga Vilko valanda, kurią iš- 
i'f’.feido „Minties” leidykla. Šioje 

knygoje yra ir Lietuvos vaiz
dų, pabrėžiami skirtumai, 
kontrastai tarp gražios gam
tos ir pilko gyvenimo. Mat 
pats autorius-filologijos dakta
ras keletą metų dirbo Lietu

je kaip Amerikos mokytojų 
amos Lietuvos švietimo 

mos (A.P.P.L.E.) dėsty-

Vingio parko p 
įsikūręs Vilniaus parod 
ras keturias dienas virt 
liu knygų turgumi. Šiem 
vyko kartu su Baltijos kny 
muge. Taigi į Vilnių sugužėjo * la. Mugėje ji pristatė į lietuvių 
daug leidėjų ir rašytojų iš 
užsienio šalių — ne tik iš Lat
vijos, Estijos, bet ir Vokietijos, 
Lenkijos, Švedijos, Austrijos, 
Danijos, Rusijos, Slovakijos, 
net d A V. Mugėje dalyvavo 140 
leidyklų ir knygų prekj^fc.*, 
bininkų, susilaukta dauginu)?; 
kaip 40,000 lankytojų, jtųjįs^pl 
kad mugėje knygos buvo ’par-" > 
davinėjamos 10 nuošimčių 
mažesne kaina, negu knygy
nuose.

Iš karto padvelkė pernai 
Lietuvai palankiai susiklos
čiusios Frankfurto didžiosi 
knygų mugės dvasia. Dė 
atkreipė ne tik iš baltų 
riaus lakštų padaryta 
ninko Sauliaus Valiaus instą- 
liacija „Istorijos puslapi-ar” 
puošusi Lietuvos ekspozicįją 
Vokietijoje, bet ir stambus, 
įspūdingas Frankfurto knygų, 
mugės stendas su vokiečių 
knygomis ir kitais leidiniais. 
Parodų centre taip pat buvo 
rodomas filmas apie Lietuvos 
dalyvavimą toje pasauli® 
knygų mugėje. /F

deliame užsienio litera- 
ros sriaute vis dėlto Svieste 

švietė, mirgėte mirgėjo ir nau
jos lietuvių rašytojų knygos, 
moksliniai veikalai, enciklope
dijos, žinynai. Tarp jų — 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos instituto tik ką išleisto 
.žinyno JAV lietuviai II tomas,

Nors Vilniuje mugė vykd" 
baigiantis vasariui, bet šį kar
tą paskutinis jos taškas buvo 
padėtas kovo 10 d. Lietuvių 
literatūros ir tautosakos insti
tute. Kaip ir kodėl atsirado ši 
naujovė parašysiu vėliau, 
pradžioje žvilgtelėjęs į pirnJ^I 
sias mugės dienas.

Pirmasis įspūdis — Lie^^ęą* 
leidyklų stenduose mirguliavo1 V 
daugybė įvairiausių knygų, 
meno albumų, kalendorių, 
elektroninių leidinių, muziki
nių garso ir vaizdo įrašų. Pa
rodų centro direktoriaus A. 
Tarvydo paskaičiavimu, mu
gėje knygų stendai bei lenty
nos nusitęsė net du kilomet
rus. ■

■’ -.m
Peržvelgęs tuos stendus) su- J

Wjęš pat mugę išspausdintos 
f$tjįUotinos lietuvių enciklope
dijos III tomas, pasak šio in
stituto atstovų paklausos 
gausumu pralenkęs net Lietu
voje populiarią amerikietės J. 
K. Rowling apysakų seriją 
apie Harry Potter nuotykius. 
Šio leidybos instituto sten
gose maloniai nustebino, 
itlh pat prieš pat mugę pasi- 
.rddiiusi, kalbininkų K. Ku- 
zavinio ir B. Savukyno Lietu
vių vardų kilmės žodyno tre
čioji papildoma laida. Taigi, 
mūsų žmonės tebesidomi lie
tuviškais, o ne svetimais var
dais. O kai į rankas paėmiau 
svarų, storą, bet skoningai 
mugės išvakarėse išleistą en
ciklopedinį pasaulio rašytojų 
žinyną Kas, kada, kieno pa- 
įfa&vta, apsidžiaugiau, kad jo 

ąbągąlba dabar galėsiu be var- 
sidariau įspūdį, kad didžiąją<go sužinoti apie bet kurį 

užsienio rašytoją.

Mugėje gera buvo pamatyti 
lietuvių bendrinės kalbos kas
mėnesinio leidinio Gimtoji 
kalba naujus egzempliorius, 
šis žurnalas sergi lietuvių kal- 

;Bos grynumą, kelia ir aiškina 
'jąCnorminimo reikalavimus, 
jlDegrinėja Lietuvos ir užsienio 
'šalių kalbos politikos reika
lus, nušviečia Valstybinės lie
tuvių kalbos komisijos veiklą.

Platus ir turtingas Lietuvių 
literatūros ir tautosakos insti- 

to stendas. Jame — nauji ir 
mingi mūsų literatūros 
ėtojų darbai, kiti veika- 
arp jų — J. Balio Raštų 

omas, Vaižganto Raštų 
tomas, prof. V. Kubiliaus 

studija apie K. Puidą Dviese 
' literatūros sūpuoklėse, lite

ratūros istoriko M. Ročkos 
Rinktiniai raštai.

Stebėjausi, kad ne tik di
džiosios, bet ir mažos leidyk-

dalį mūsų leidyklų išleistų 
naujų knygų sudaro į lietuvių 
kalbą išverstos, skoningai api
pavidalintos užsienio rašytojų 
knygos. Bene labiausiai buvo 
perkamas Lietuvos Rašytojų 
sąjungos leidyklos pirmą ktjjj- . 
tą čia išleistas airių rašyta^' 
J. Joyce romanas ČZZjsasjMh 
ką mažesnio pasisekimo kusi'* 
laukė, taip pat šios leidyklos 
išleistas, amerikiečio rašytojo 
V. Faulkner reikšmingas ro
manas Triukšmas ir įniršis. 
Mugės proga leidykla „Alma 
littera” suskubo išleisti 
tris austrų rašytojos Su 
Kubelka „moteriškus” 
nūs — Šiandien mada 
reis vėliau, Ofelija r 
plaukti ir Persprogęs kor 
Jų pristatyme dalyvavus? aū-į, 
torė tapo bene įdomiausia, žy
miausia mugės viešnia. „Mano 
romanuose — gryna, pačios 
išgyventa tiesa, tikri pačios 
patirti arba patikimų žmonių 

los išleidžia, mugėje pristato 
geras, įdomias knygas. Štai 
mažas, bet daug lankytojų pri
traukęs leidyklos „Tvermė” 
stendas. Ši iš JAV grįžusio 
rašytojo ir mokslininko K. Al
meno maža leidykla leidžia 
didelę Skomanto apysakų se- 
rįją. Tai įdomios, nuotykiais 
intriguojančios knygos iš seno
sios Lietuvos istorijos, kovų su 
kryžiuočiais ir kitais užka
riautojais. Šį kartą mugėje 
galėjai nusipirkti ir naujausią, 
tik ką išleistą, jau penkioliktą 
Skomanto serijos knygą Šiau
lių mūšis. Tai pradžia 13 a. 
buvusių sudėtingų įvykių ir 
lietuvių žygių, pasibaigusių 
Šiaulių žemėje garsiuoju Šiau
lių mūšiu (iki šiol vadinamu 
Saulės mūšiu). Šios leidyklos 
ekspozicįjoje taip pat mačiau 
ir į anglų kalbą išverstų Sko
manto serijos knygų. Paskuti
nioji — The Flaming Totuer 
(.Liepsnojantis bokštas), į ang
lų kalbą išversta Maros Al- 
menienės. Knygoje nuotykių 
kupinos kuršių ir žiemgalių 
kovos, užimant vokiečių įtvir
tintą Daugagryvos tvirtovę.

Dėmesį patraukė ir kitos 
mažos leidyklos stendas, virš 
kurio kabojo užrašas „Darbš
tuolė”. Šios leidyklos direkto
rius D. Barysas sakė, kad 
knygų mugėje dalyvauja pir
mą kartą. Užtat leidžia mote
rims skirtus du periodinius 
leidinius — Darbštuolė ir 
Rankdarbių kraitelė. Juose 
patariama, kaip skaniai paga
minti įvairiausius patiekalus, 
kaip megzti, nerti, siuvinėti, 
siūti ir sukirpti skiautinius, 
užsiimti gėlininkyste. Susi
domėjimas didelis — šių leidi
nių tiražas po 15-20 tūkst. 
egz. Leidykla susilaukia laiš
kų net ir iš JAV. Ona Narbu
tas iš New Mexico teiravosi, 
kaip gauti minėtus leidinius. 
Tegaliu nurodyti elektroninį 
paštą: darbštuolė@delfi.lt.

Pastebėjau, kad mugės lan
kytojai būriavosi, vartė ir pir
ko taip pat naujausias mūsų 
prozininkų, poetų, vaikų rašy
tojų knygas. Kur ten visas 
išskaičiuosi ir apibūdinsi! Štai 
„Baltų lankų” leidyklos sten
de, lentynose tirpte tirpo nau
jausias S. Pamiškio romanas 
Trys sekundės dangaus. Tai 
plikai, tiesiai — šviesiai išsa
kyta tiesa apie kūną ir sielą 
alinančią jaunuolių tarnybą 
sovietinėje armijoje. Leidyklos 
„Vaga” ekspozicįjoje — naujas 
ir netikėtas reiškinys lietuvių 
literatūroje — poeto ir prozi
ninko G. Aleksos mokslinės 
fantazijos romanas Ėriukėlis 
stiklo ragais. Tai psichologinė 
vizija apie tai, kokia bus Lie
tuva po 100 metų. Vėlgi — 
nauja J. Ivanauskaitės knyga 
Kelionių alchemija. Šį kartą 
autorė rašo ne apie Tibetą, bet 
apie keliones po Egiptą, Peru, 
kitas šalis. Prieš mugę pasi
rodė O. Baliukonės eilėraščių 
rinktinė Akmuua, B. Vilimai
tės novelės Papartynų saulė, 
netikėtas, intriguojantis A.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centro stendas knygų mugėje. Iš kairės: insti
tuto darbuotojos R. Žarckienė, V. Daugirdaitė, D. Keršienė, O Daukšienė, A. Vaškelienė, literatūros 
kritikas V. Sventickas, Leidybos centro vadovas G. Vaškelis. Algimanto Žižiūno nuotr.

Juozaičio romanas Laikraštis, 
G. Beresnevičiaus esė Vilko 
saulutė, M. Zingerio Grojimas 
dviese, Z. Čepaitės romanas 
Moters istorija ir daugelis 
kitų.

Beje, mugęje domėjausi, 
kokias išeivijos knygas pasta
ruoju metu išieido mūsų lei
dyklos. Susidomėjau, pamatęs 
„Vagos” leidyklos gražiai iš
leistą pirmąją Lietuvoje P. 
Orintaitės poezijos rinktinę Po 
mėlynu skliautu, šią knygą 
sudarė literatūros tyrinėtojas 
J. Jasaitis, leidybą parėmė D. 
Januta. Iš švedų kalbos S. 
Radzevičiūtės išversta ir lei
dyklos „Tyto alba” išleista Ir- 
vio Šeiniaus knyga Šiaurės 
Lotynija, o taip pat A. Škėmos 
romanas Saulėtos dienos. Lei
dykla „Žara” išleido S. Zobars- 
ko pasaką vaikams Riestausio 
sūnus su P. Osmolskio ilius
tracijomis.

Mugėje įrengtame Rašytojų 
kampe vienas kitą keitė naujų 
knygų autoriai, literatūros 
kritikai ir šiaip mugės lanky
tojai. Jie diskutavo, ginčijosi, 
išsakė savo požiūrį į vieną ar 
kitą knygą. O mugės didžio
joje scenoje leidykla „Tyto 
alba” surengė diskusiją „Mote
rys rašo, moterys skaito”. Čia 
garsios ir dar ne tokios garsios 
mūsų rašytojos kalbėjo apie 
kūrybą, laiką ir save. Salė vos 
sutalpino visus norinčius iš
girsti bestseleriu tapusios at
siminimų knygos Perpetuum 
mobila autorės, teatralės, le
gendinio režisieriaus B. Dau
guviečio dukters G, Dauguvie
tytės, populiariosios rašytojos 
J. Ivanauskaitės, Z. Čepaitės, 
R. Šerelytės, U. Barauskaitės-, 
kitų moterų-rašytojų balsus. 
Turbūt geriausiai pasakė 
Frankfurto knygų mugės he
rojė, puikių novelių ir romanų 
autorė R. Šerelytė: „Kai pasi
juntu nelaiminga — geriu va- 
lerionus, o kai rašau — dirbu 
savo mėgstamą darbą ir esu 
laiminga”.

Literatūros vakare greta po
etų skaitomų eilių, skambėjo 
muzika, V. Kernagio dainos. 
Muzikaliai buvo pristatyta 
prieš pat mugę Rašytojų są
jungos leidyklos išleista S. Ge
dos naujai išversta Giesmių 
giesmė. Po vertėjo perskaityto 
šio nuostabaus Biblijos kūri
nio fragmento, buvo atlikta ir 

„Sulamitos giesmė”. Solistė G. 
Skėrytė Sulamitos partiją pa
dainavo hebrajų ir lietuvių 
kalba, o fortepijonu skambino, 
šiems kūriniams muziką su
kūręs, kompozitorius A. 
Šenderovas.

Taigi, tiek originalių, tiek 
verstinių knygų mugėje netrū
ko. Vienas žmonės pirko dau
giau, prie kai kurių net eilės 
susidarė, o kitas vos vienas — 
kitas. Pastaraisiais metais su
aktyvinusiam savo veiklą Li
teratūros ir tautosakos insti
tutui šiemet kilo nauja, gera 
idėja: atrinkti dvylika 2002 
metais išleistų geriausių, la
biausiai skaitomų bei perka
mų lietuvių grožinės literatū
ros knygų, o iš literatūros ty
rinėtojų sudarytai komisijai 
nustatyti, kuri iš tų dvylikos 
knygų geriausia, kūrybiškiau
sią. Komisija tą nelengvą 
darbą atliko ir priešpaskutinę 
mugės dieną lankytojams pa
skelbė laureatą. Juo tapo bei 
Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto diplomą, taipo
gi piniginę premiją pelnė tyli, 
nuo balsingų literatūrinių 
grupių bei srovių atsiribojusi 
prozininkė Bitė Vilimaitė už 
leidyklos „Tyto alba”, išleistą 
novelių rinktinę Papartynų 
saulė. Instituto šiuolaikinės 
lietuvių literatūros skyriaus 
vadovė J. Sprindytė ir šios 
mokslinės įstaigos Leidybos 
centro vadovas G. Vaškelis 
pranešė, kad instituto vado
vybės nutarimu, ši premija už 
metų kūrybiškiausią knygą 
bus įteikiama kasmet — Lie
tuvos Nepriklausomybės atkū
rimo šventės — kovo 11-sios 
proga.

Kai šios šventės išvakarėse į 
Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institutą susirinkus 
būriui literatūrologų, apdova
nojimą B. Vilimaitei įteikė G. 
Vaškelis, susidomėjau, kaip ir 
už kokius kūrybinius pra
našumus ji pelnė laurus, nu
rungusi kitus vienuolika stip
rių, dargi labiau pagarsėjusių, 
geras, įsidėmėtinas knygas 
pernai išleidusius, mūsų pro
zininkus ir poetus.

Be abejo, taip pat ir Draugo 
skaitytojams įdomu sužinoti, 
kokius rašytojus nurungė 
mažiau žinoma B. Vilimaitė, 
kokios tos geriausios 2002 
metų grožinės literatūros kny

gos ir jų autoriai, kuriuos 
mugėje ir institute abėcėlės 
tvarka išvardijo literatūros ty
rinėtoja ir kritikė J. Sprin
dytė.

Be B. Vilimaitės Papartynų 
saulės, — tai G. Beresnevi
čiaus esė-knyga Ant laiko 
ašmenų, V. Braziūno eilėraš
čiai lėmeilėmeilėmeilė, P. 
Dirgėlos Ceremonijų knygos iš 
istorinių romanų epo Kara
lystė, G. Gavelio romanas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premijos laureatė Bitė 
Vilimaitė. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Sun-Tzu gyvenimas šventame 
Vilniaus mieste, M. Ivaš
kevičiaus pjesių trilogija Arti
mas, V. Juknaitės pjesė Iš- 
siduosi. Balsu, D. Kajoko esė 
ir proza Lietaus migla Lu 
kalne, J. Kunčino romanas 
Bile ir kiti, M. Martinaičio 
eilėraščiai Tolstantis, S. Pa
miškio romanas Trys Se
kundės dangaus ir jauno poeto 
R. Stankevičiaus eilėraščių 
rinkinys Randas.

Kokios kūrybiškumo sa
vybės iš šio mūsų grožinės 
literatūros pernykščio žiedo B. 
Vilimaitės knygai atnešė dau

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija. — 1

Apie „Antigonę” ir B. Marcinkevičiūtę; Eglė kalbasi su 
profesore. — 2

Parodoje dalyvaus 7; G. Beresnevičiaus kūryba. — 3

Skomanto leidyklos dešimtmetis; F. Žigaro monografija. — 4

giausiai vertinimo komisijos 
narių balsų?

Nors B. Vilimaitės novelės 
trumpos — teužima po 2-3 
puslapius, bet jose yra ir 
išorinis siužetas, duodantis 
daug erdvės ir peno, sakė lite
ratūros tyrinėtoja J. Sprin
dytė. Instituto direktorius, 
kritikas A. Kalėda pridūrė, 
kad autorės novelėse iš tiesų 
atsiskleidžia kelių prasmių 
klodai. Pasak J. Sprindytės, 
premijos laureatės kūryboje 
taip pat ryški kalbos ir formos 
jausena, pasireiškia meilė, 
užuojauta, gerumas, švelnu
mas ypač paprastam, eiliniam 
žmogui, šiltas dėmesys mote
riai, vaikams, šeimai. Lite
ratūrologės S. Daugirdaitės 
nuomone, autorė pastebi net 
menkiausią kasdienybės maž
možį, tarsi paauksina papras
tus, menkus daiktus.

Literatūros tyrinėtojai taip 
pat pabrėžė, kad visose še
šiose savo knygose B. Vili
maitė sukūrė savą noveles 
modelį, į mūsų prozą pirmoji 
įvedė tylos įvaizdį, elementą. 
Šiais laikais, kai mūsų dabar
tinėje literatūroje jaučiamas 
meninių dalykų nuosmukis, 
tai, kas gražu, kilnu, dora 
įstumiama į antrą literatūros 
kūrinio planą, B. Vilimaitės 
prozos vertybės ypač reikš
mingos, sakė instituto direk
torius A. Kalėda.

Tas vertybes, matyt, jaučia 

ir skaitytojai. Leidyklos „Tyto 
alba” direktorė L. Varana
vičienė sakė, kad knygų mu
gėje B. Vilimaitės Papartyno 
saulė buvo viena iš perka- 
miausių, o pavartę, paskai- 
tinėję ją, žmonės vėl grįždavo 
prie leidyklos lentynų ir pirk
dami ją sakė: „Šioje knygoje 
yra kažkas patrauklaus...”

Knygų mugėje taip pat buvo 
paskelbta geriausia vertėja. 
Tai D. Bučiūtė, į lietuvių 
kalbą tobulai išvertusi graikų 
rašytojo N. Kazantzaki isto
rinį romaną Kapitonas Mi- 
chaolis. Laisvė arba mirtis.

delfi.lt
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iš ,Antigonės . Aktorė poetė Birutė Marcinkevičiūtė.

Apmąstant „Antigonę” pagal 
Sofoklį ir Marcinkevičiūtę

Gegužės 24 d. Lemonte, Pa
saulio lietuvių centre (o vėliau 
Los Angeles), JAV LB Kul
tūros tarybos rengiamame 
tradiciniame Poezijos vakare 
pakviesta dalyvauti viešnia iš 
Vilniaus — poetė ir aktorė Bi
rutė Marcinkevičiūtė. Akto
riaus meistriškumo mokslus 
baigusi Sant Peterburge, sta
žavusia Japonijoje ir studija
vusi Rytų scenos išraiškos 
priemones, jau devyneri metai 
dirba Vilniaus Nacionalinia
me dramos teatre, kur yra su
kūrusi įsimintinų vaidmenų. 
Jos pamėgtas kūrybos žanras 
yra monospektakliai — vieno 
aktoriaus teatras. Ir apskritai 
Birutė Marcinkevičiūtė yra 
minimalistė, kaip sako pati: 
kuo taupiau, bet kuo giliau. 
Tuo galima buvo įsitikinti ir 
pamačius jos pastarąją prem
jerą „Antigonė”, kuri gegužės 
2 d. buvo parodyta Vilniuje, 
Nacionalinio dramos teatro 
Mažojoje scenoje.

Apie šio spektaklio atsira
dimą Birutė Marcinkevičiūtė 
pasakoja: „Jau 1999 m. su
kūrėme eskizą, jį nuo to laiko 
jau parodėme Vokietijoje, Da
nijoje, Kipre, Taivane, Arabų 
Emyratuose. Vilniuje, Nacio
nalinio dramos teatro Mažo
joje scenoje, galimybę užbaigti 
‘Antigonę’ gavome tik šiemet. 
Techniškai tai pats sunkiau
sias mano spektaklis — su 
choru videoprojekcijoje, kuris 
dalyvauja viso veiksmo metu, 
kaip minia, abejingai stebinti 
veiksmą. Svąjojau sukurti fil
mą — spektaklį. ‘Antigonė’ ir 
yra toks pirmasis bandymas”.

Birutė Marcinkevičiūtė (jos 
sceninis vardas Birutė Mar) 

. jau turi savo žiūrovą. „Anti- 
gonės” spektaklį stebėjo pilna 
salė (joje telpa 200 žiūrovų). 
Labai įdomu, kad jos žiūrovas 
yra jaunas, nes ir jos išraiškos 
priemonės yra šiuolaikiškos. Į 
šį, kaip ir į visus kitus savo 
spektaklius, Birutė Marcin
kevičiūtė sudeda daug savęs. 
Pati būdama poetė — žodžio 
meistrė — Sofoklio kūrinį sce
nai ji pritaikė pati. Buvo in
scenizacijos autorė ir režisie
rė. Viena kūrė ir visus vaid
menis, išmąsčiusi kiekvieno 
personažo charakterį, kalbėji
mo būdą, nuotaiką, netgi kūno 
plastiką. Ji įdomiai perteikė 
pačios Antigonės, buvusio Tė
bų karaliaus Edipo dukters, 

Poetė Birutė Marcinkevičiūtė atvyksta į 
JAV LB Kultūros tarybos ruošiamą 

Poezijos vakarą, kuris įvyks gegužės 24 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak., Lietuvių dailės 

muziejuje, Lemont, Illinois.

jos sesers Ismenės, naujojo Tė
bų karaliaus Kreonto, jo sū
naus Haimono, Antigonės su
žadėtinio ir aklo žiniuonio 
charakterius, kiekvienam ras
dama savotiškų, individualių 
bruožų. Jos premjerinį spek
taklį salė stebėjo pakerėta, at
rodė, nealsuodama. Ir tai keis
ta, nes, scenoje tebuvo viena 
aktorė su pačia minimaliausia 
scenos technika: šviesa, gar
sas, video vaizdas ekrane, rū
bas (tiesa, jis buvo toks uni
versalus, kad pagal reikalą 
galėjo išreikšti ir karalių, ir 
jauną mergaitę, ir karšinčių 
senelį). Šis, atrodytų, kuklus 
teatrinis arsenalas veikė labai 
stipriai, nes buvo išmąstytas, 
aktorės išgyventas. Akivaizdu, 
kad ji daug ko pasisėmė iš ja
ponų teatro, bet, kita vertus, 
toje plastikoje lengva buvo at
pažinti antikinių graikų vazų 
plastiką.

Birutės stiprybė yra tai, kad 
ji savo darbą dirba labai at
sidėjusi ir iš visos širdies. 
Kiekvienas judesys tiksliai pa
matuotas, žingsniai suskai
čiuoti, veido išraiška, ir ta iš 
anksto apspręsta. Jos teatras, 
nors ir jausmingas, bet pa
brėžtinai išmintingas. Nieko 
nereikalingo, viskas pajungta 
vienam tikslui ir tarsi iškalta 
akmenyje. Tik tas teatro ak
muo — brangakmenis yra la
bai trapus — tai akimirka, 
kuri tuojau praeina, sudūžta, 
pasibaigia.

Birutė Marcinkevičiūtė sa
ko, kad, nors scenoje ji viena, 
bet toli gražu tai ne jos vienos 
kūryba: „Šalia manęs — geri 
mano draugai, kurie kuria ir 
atlieka šviesų, video, garso 
partitūras. Per penkerius me
tus (1998 m. įvyko pirmojo 
monospektaklio ‘Žodžiai smė
lyje’ pagal S. Becket pjesę 
‘Laimingos dienos’ premjera; 
2001 m. buvo sukurtas ‘Mei
lužis’ pagal M. Duras apy
saką) susibūrė puiki mano 
bendraminčių, tos pačios kar
tos menininkų komanda — tai 
ir kostiumų dailininkė Jolanta 
Rimkutė, videorežisierius An
drius Jakučionis (su kuriuo 
šiemet baigėme filmą apie 
Šatrįjos Raganą), scenografas 
Artūras Šimonis, kompozito
riai Antanas Kučinskas ir Anta
nas Jasenka, choreografė Bi
rutė Banevičiūtė, režisierė

Regina GanJolytė, fotomeninin
kas Dmitrįjus Matvejevas. Jie 
padeda realizuoti visas mano 
idėjas — drauge keliaujame, 
vieni kitus suprantame iš pu
sės žodžio, o kūryboje, kaip ir 
gyvenime, tai nepaprastai

svarbu. Tikiu, kad ateityje 
man pavyks su savo trupe 
monospektaklius parodyti ir 
Amerikos lietuviams”.

Kas tai yra vieno aktoriaus 
teatras? Pasakoja pati aktorė: 
„Monospektaklis man — kaip 
sceninis eilėraštis. Tai išties 
labai asmeninis žanras: esi ne 
tik atlikėja, vaidmens kūrėja 
(kaip kituose spektakliuose), 
bet ir spektaklio autorė — jis 
visas plaka tik tavo širdies rit
mu, o tavo partneris — žiū
rovas. Tai labai intensyvus 
dialogas tarp tavęs ir publi
kos, tarsi muzikantas esi sce
noje ir atlieki solo partiją. Su
kurti pirmąjį tokį spektaklį 
pastūmėjo japonų tradicinio 
šokio ir Noh teatro studijos 
Tokijyje (1997-1998 m.) — 
tradiciniame japonų teatre ak
toriaus kūryba iš tiesų panaši 
į muzikanto ir šokėjo kūrybą 
vienu metu. Pagrindinę par
tiją ten atlieka aktorius solis
tas, jam pritaria choras. Kaip 
ir senajame graikų teatre — 
prieš atsirandant dialogui, 
klestėjo aktoriaus monologo 
menas. Taigi, vieno aktoriaus 
teatras turi labai senas tradi
cijas”.

Birutė Marcinkevičiūtė, nors 
yra, sakytum, šiuolaikiško 
teatro rėmėja ir jo dalis, bet 
kartu ji yra nepraeinančio — 
klasikinio teatro reliktas. Tai 
tikriausiai lemia jos turtinga 

Eglė Juodvalkė: Lietuva - tai

Poetė Eglė Juodvalkė.
V. Pulokienės nuotraukos

Gegužės 3 dieną, šeštadienį, pasakojimas apie močiutę, jos 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje lietuviškos poezijos ir 
prozos mylėtojai galėjo mė
gautis poetės ir rašytojos Eg
lės Juodvalkės draugija ir me
niško žodžio raiška. Eglė Juo
dvalkė - viena įdomiausių 
išeivijos poečių, kurios eilėraš
čiai - būties trapumo, meilės, . knygų mugę ir pristačiusi Eg- 
žmonių bendravimo atspindys lės Juodvalkės knygą Cuk- 
ir supratimas pasaulio kultū
ros kontekste. Ta diena suta
po su pirmą kartą Draugo 
dienraščio kultūriniame prie
de išspausdinta Eglės novele 
„Puokštė mamai”.

Gal tik akimirką, o gal visą 
amžinybę svarstau, kaip per
duoda patirtį moterys iš kar
tos į kartą, mamos dukroms, 
vėliau - anūkėms, toliau pro
anūkėms...

Moteris Eglės Juodvalkės 
gyvenime ir jos kūryboje visa
da užėmė ypatingą vietą. Ir vi
sai ne todėl, kad ji feministi
nio judėjimo dalyvė ir aktyvis
tė. Ši novelė, Eglės mamytės

gyvenimo kelią. Kentėjusioms 
ir nepalūžusioms, vargusioms, 
bet stiprioms tauria savo siela 
moterims - Eglės gėlių puokš
tė - naujoji novelė „Puokštė 
mamai”.

Literatūrologė Violeta Ke
lertienė, vykusi į Frankfurto 

raus kalnas kalbino poetę, 
užduodama kebliausius ir in
tymiausius klausimus, susiju
sius su kūrybinio gyvenimo 
momentais, atskleisdama su
sirinkusiems Eglės, ne tik 
kaip rašytojos, bet kaip gilios 
asmenybės, bruožus. • ,

Įdomus ir netradicinis po
žiūris, mąstymas, gyveni
mas...
- Ar kūrybinis darbas, 

rašymas atrodo maždaug 
taip: gilus vidurnaktis,
įsisupi į mamos mėgsta
miausią šiltą skarą, supiesi 
kėdėje, leisdama tekėti 
minčiai, kurią užrašai ant 

jausminė prigimtis, didžiulis 
noras išsakyti save ir tikriau
siai rusų teatrinė mokykla, 
įgyta Sankt Peterburge. O ru
sų teatras neįsivaizduojamas 
be Stanislavskio mokymo apie 
žmogaus vidinį pasaulį, apie 
persikūnijimą. Apie teatrą 
ir save teatre Birutė sako: 
„Lietuviškas teatras yra meta
forinis, filosofinis, poetinis, o 
aš mokiausi Peterburge, kuris 
yra daugiau žmogiškosios sie
los teatras. Ten mažiau krei
piama dėmesio į formą, o dau
giau — į aktorių, į kūrinį. 
Grįžusi į Lietuvą po mokslų 
papuoliau į visai kitokią ap
linką, nes Lietuvos teatras yra 
daugiau režisieriaus, o ne ak
toriaus teatras. Mano spek
takliai atsirado iš poreikio su
dėti save scenoje. Aš esu ak
torinio teatro kūrėja”.

Birutė yra dalyvavusi dau
gelyje užsienio teatrinių festi
valių ir pažinusi kitų šalių 
teatrus. Ji sako, kad „teatras 
visur yra kitoks — kiekvienas 
teatras atspindi šalies kultū
rą, bet visur, kur bebūtum, 
matai arba gyvą, arba negyvą 
teatrą. Jeigu scenoje gyvas 
žmogus, kokia kalba jis be
kalbėtų, žiūrovas jį priima. 
Vilniaus Nacionaliniame dra
mos teatre žiūrovų, ačiū Die
vui, dar yra. Jis išliko traukos 
centru. Čia daug teatrų — 
Andželikos Cholinos šokio

popieriaus lapo? O gal at
rodai taip, kaip tavo nau
jos poezijos knygos Veid
rodis ir tuštuma viršelio 
moteris - rafinuota, bet bo
hemiška, rūkanti cigarą, 
ant stalo kokteilis, kojinės 
nusmukusios... Koks tavo 
portretas, tavo įvaizdis?
- Aš tikrai neatrodau rafi

nuota ir apsvaigusi nuo dūmų, 
vyno ar susivėlusių minčių. 
Tikrai ne. Rašau kompiuteriu, 
nesusisuku į mamos skarą, 
bet darau tai tikrai naktį, 
prieš tai buvo ir cigaretės dū
mas, bet praėjo. Esu naktinis 
žmogus. Man ryto gali visai 
nebūti, nors aš žinau, kad jie 
labai gražūs - saulutė kyla, 
paukščiukai čiulba, bet man 
to nereikia. Man reikia nak
ties. Mano teritorija - rašoma
sis stalas, kuris baisiai už
verstas, bet aš maždaug žinau 
kur kas yra.
- Labai įdomu sužinoti 

Egle, kaip gimsta eilėraš
tis?
- O iš kur man žinoti? Kar

tais nerašau mėnesius, o kar
tais tai įvyksta ir lieju mintis 
nesustodama. Jei žinočiau, 
kad yra mygtukas, kurį pas
paudus atsiranda eilėraštis... 
Bet čia kitaip, lauki pati ne
žinodama, kada tai įvyks...

V. Kelerienė iš poezijos rin
kinio Veidrodis ir tuštuma 
perskaitė Eglės Juodvalkės ei
lėraštį anglų kalba apie žo
džius ir kūrybinį procesą.

teatras, Nekrošiaus, Koršuno
vo teatrai. Visada buvo ir bus 
problemų, taip pat ir lietu
viškame teatre, bet aš esu op
timistė. Visi mūsų darbai, ku
rie pavyko, pavyko esant 
tokioms sąlygoms, kada, at
rodė, nieko nebus galima pa
daryti — nebuvo pinigų, nie
kas neleido, o mes ėmėm ir pa
darėm. Taip atsirado mano 
pirmas spektaklis. O dažnai 
matai, kad žmonės turi visas 
sąlygas, ir jiems nieko neiš
eina. Reikia kažkokios varo
mosios jėgos. Skurdas vienus 
pražudo, o kitus padaro kūrė
jais. Lietuvoje teatras visada 
buvo kaip šauksmas apie tai, 
ko nebuvo galima sakyti, — 
sielos riksmas. Kita vertus, 
pas mus dar per daug konser
vatyvumo. Mes pripažįstame 
kultą: buvo Jono Vaitkaus 
kultas, dabar — Nekrošiaus, 
Koršunovo. Kitų darbai tarsi 
nematomi. Bet viskas praeina. 
Nueis vienas, ateis kitas. Kaip 
lenkų režisierius Grotovskis 
yra sakęs: „Kažkada mane va
dino genįjumi, o šiandien aš 
sėdžiu paskutinėje žiūrovų sa
lės eilėje ir žiūriu į kitus, ku
riuos vadina genijais”. Man 
nepatinka, kad daugiau nie
kas, kas nėra Edmundo Nek
rošiaus ar Oskaro Krošunovo, 
nepriimama. Taip mes daug 
ką prarandame. Tai turbūt 
mažos šalies bėda. Didelėse

Eglė Juodvalkė ir literatūrologė prof. Violeta Kelertienė.

- Turi platų lietuvių kal
bos žodyną, matyti, kad 
mėgaujiesi garsais ir skam
besiu, tavo žodžiai traška, 
spjauna, trinasi vienas su 
kitu, kartais maištauja. Ką 
tau reiškia žodžiai ir ką 
reiškia lietuvių kalba, ku
ria dažniausiai rašai?
- Rašiau lietuvių kalba be

veik visą gyvenimą, nes ma
niau, kad galiu daugiau ati
duoti savęs, rašydama lietuvių 
kalba. Žodžiai - mano tikrasis 
pasaulis, kuriais stengiuosi 
atverti kampelį supratimo 
apie save ir aplinką. Man 
žodis nuo mažens buvo labai 
svarbus - dalis manęs, be ku
rios negaliu gyventi. Visada 
mėgau skaityti. Skaičiau visas 
knygas iš eilės, tinkamas 
mano amžiui, ir netinkamas, 
lietuviškas ir angliškas, gal 
tai turėjo įtakos mano vaizdin
gai kalbai.
- Kiek naudoji žodyną?
- Labai daug. Tuo turbūt 

skiriuosi nuo Lietuvos poetų, 
nes visuomet noriu patikrinti, 
ar tai tikrai tas žodis, kuriuo 
noriu išreikšti mintį, ar jis tik
rai reiškia tą, ką aš norėjau 
pasakyti.
- Rašytojas ar poetas turi 

turėti, „Froidiškai” ta
riant, didelį „ego”. Pasirin
kai pačius atviriausius 
žanrus - lyrinę poezįją ir 
memuarus. Ar tau nesunku 
rašyti apie save, rodyti sa
ve kitiems, atverti savo šir
dį ir sielą?
- Per savo poeziją noriu su

prasti save ir atverti sau su
pratimą - pasaulio ir savęs. 
Kitaip negaliu, jei rašysi viską 
dengdamas, kam tada rašyti? 
Koks žmogus tavim patikės? 
Juk aišku, kai skaitai eilė
raštį, ar jis parašytas iš gel
mių jausminių, ar ne. 

šalyse yra visko labai daug ir 
viskas sutelpa. Mozaika daro 
įdomesnį kultūrinį gyvenimą. 
Pas mus naujas reiškinys la
bai sunkiai įsileidžiamas. Mes 
daugiau linkę konfliktuoti, o 
ne bandyti sugyventi. Dar yra 
viena problema: dramaturgi
jos problema. Dėl ko mūsų 
teatrai imasi užsienio autorių 
pjesių? Todėl kad neturime 
šiuolaikinių pjesių. Visi* Kor
šunovo spektakliai kalba apie 
šios dienos gyvenimą, o pas 
mus tokios dramaturgijos nė
ra. Jeigu Lietuvoje būtų tokia 
Margarita Duras, aš būtinai 
ją rinkčiausi, aš joje atrandu 
tai, kas man artima. Deja... 
Bet lietuviškai tematikai mes 
privalome atiduoti duoklę. 
Štai Edmundas Nekrošius 
pastatė Donelaičio „Metus”.

Čikagos ir Los Angeles lietu
viška publika laukia atvyks
tant jaunosios kartos meni
ninkės — poetės ir aktorės Bi
rutės Marcinkevičiūtės. Esu 
tikra, kad išeivijoje ji ras savo 
žiūrovą ir ten ją taip pat pa
mils. Jos atsidavimas tam, ką 
ji daro, jos jautrumas aplinkai 
ir tariamam žodžiui, pagaliau 
ta rami išmintis, kurią rodo 
šiek tiek liūdnokos akys, negali 
neduoti vaisių, negali neveik
ti, negali nejaudinti klausyto
jo, žiūrovo, pašnekovo. Gražių 
susitikimų.

Audronė V. Škiudaitė

- Egle, žinau, jog mėgsti 
keliauti, esi kląjoklė. Ar tai 
dėl to, kad tau reikia sem
tis naujų įspūdžių ir patir
ties kūrybai?
- Manau geriausiai atsakys 

mano eilės:

Nesu sėsli.
Bastaus.
Nepasitenkinu 
keturiom pasaulio sienom, 
(rytą lubas nudažo melsvai 
ir kambario kampe 

pakabina saulę) 
(vakare ją keičia mėnuliu 
o lubas uždengia juodu 

brezentu) 
Bet aš bastaus 
vingiuotais keliais 
(be sienų, lubų ir saulės) 
neieškodama nieko

aš esu 
nepastovi 
ir netinkanti

tai mano gyvenimo prasmė
Į klausimą, dažnai užduoda

mą Eglei Juodvalkei, kuo ji 
save laiko - Amerikos lietuve 
ar lietuve, gyvenančia Ameri
koje ir rašančia lietuviškai, 
Eglė atsako: „Lietuva - tai 
esu aš! Nesvarbu, kokia poli
tinė ar ekonominė situacija 
ten būtų - tai yra mano šalis, 
ir ten aš jaučiuosi sava. Aš 
esu lietuvė savo prigimtim ir 
siela”.

Užburti Eglės Juodvalkės 
atvirumo ir šiltos pokalbio at
mosferos, literatūros mėgėjai, 
kurių tarpe galėjai matyti 
rašytoją Nijolę Jankutę, Ra
šytojų sąjungos pirmininkę 
Stasę Petersonienę, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkę 
Mariją Remienę ir daug kitų, 
dėkojo ir linkėjo poetei kūry
bingų metų. To linkime ir 
mes!

Vitalįja Pulokienė
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„Septynių mintys” Lemonte

Vytas Sakalas „Nakties debesys”. Aliejus ant drobės.

Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte gegužės 21 d., pra
sidės XII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo renginiai: lietu
viai mokslininkai, suvažiavę 
iš įvairiausių pasaulio kampe
lių, skaitys pranešimus, vyks 
posėdžiai, pokalbiai prie ap
skrito stalo, numatyti kultū
riniai renginiai. Pirmosios 
simpoziumo dienos, trečiadie
nio vakarą, Lietuvių dailės 
muziejuje bus atidaryta lietu
vių dailininkų paroda „Sep
tynių mintys”. Tai parodos 
kuratorės Noros Aušrienės ir 

Amerikos Lietuvių meno drau
gijos projektas simpoziumo 
svečiams, meno gerbėjams,; 
plačiajai lietuvių visuomenei 
pristatyti įdomius, svarų vie
tinių ir tarptautinių parodų 
kraitį turinčius, septynis lie
tuvius dailininkus, dažniau 
sutinkamus ir pripažintus 
amerikiečių parodų, galerijų 
salėse.

„Aš tvirtai tikiu, kad reika
linga imtis rizikos ir savo dar
bą nuolat laikyti ant briau
nos. Tai leidžia mano kūrybai 
keistis ir rutuliuotis, ir už

tikrina man džiaugsmą atras
ti naujus horizontus”, — sakė 
dailininkė Marija Strasevi- 
čius, lyg tiesdama kelią į 
savo kūrybos erdvę. Gimusi 
Vokietijoje, meno studijas bai
gė Southern Illinois Universi
ty. Jos kūryba yra vertinama 
ne tik Čikagos bet ir visos 
Amerikos meno pasaulyje; jos 
darbai eksponuoti Amerikoje, 
Kanadoje, Lietuvoje, Women 
in the Arts muziejuje. „Stra- 
sevičiūtė sujungia judančias, 
virpančias linijas, sprogstan
čią spalvą ir keistus biomofor- 
minius pavidalus, taip, kaip 
jie atrodo, iškilę iš tokių 
abstraktaus ekspresionizmo 
meistrų studijų, kaip Archile 
Gorky ar Robert Matta. ... Ne
naudodama abstraktaus eks
presionizmo technikų ar prie
monių, yra sėkmingai su
kūrusi ekspresionistinį stilių, 
kuris yra tiek pat tiesioginis 
ir jausmus sukeliantis, kaip 
ir jo pirmtakas” (Patricia 
O’Brien). Visai neseniai Hins- 
dale meno centre surengusi 
parodą „Abstrakčios tiesos”, 
savo kūrybines mintis atneša 
į lietuviško muziejaus sales.

Renata Palubinskas gimė 
Lietuvoje, nuo 1993 metų gy
vena JAV, Detroite. Daili
ninkė tapo savita technika, 
realizmą supindama su siur
realistiniais motyvais. Jos ta
pyba iš pirmo žvilgsnio dvel
kia renesansiška rimtimi: por
celianiniai veidai, preciziškai 
ištapytos rūbų klostės, vaiz
das, tampantis greičiau orna
mentu nei realiu peizažu, bo- 
tičeliškos plaukų garbanos. 
Tik šalia renesansiško tapymo 
ryškėjantis siurrealistinis te
mos įvaizdžio vystymas, kom
pozicijos struktūra, spalvinės 
dermės atveda ją į dabarties

ius. „Apparently”. Akrilika — drobė.

Renata Palubinskas. „Tikras cirkas”. Aliejus ant lentos. dijos, Jugoslavijos, ir JAV mu-

kūrėjų gretas. Jos darbus ga
lime pamatyti Art Chicago 
Navy Pier, Art Expo San 
Francisco, Lietuvoje, priva
čiuose muziejuose ir galeri
jose.

Amerikoje ir lietuvių meno 
visuomenėje gerai žinomas 
dailininkas Rimas Čiurlionis 
gimė Lietuvoje, gyvena ir ku
ria Čikagoje. Kiek turėta pa
rodų, kur surasti jo plačiai 
pasklidusius kūrinius, gal ir 
pats nesuskaičiuotų. Tai daili
ninkas — išradėjas, naujų ta
pybos technologijų kūrėjas, 
„tapydamas visiškai panyra į 
kūrybinį vyksmą. Ieškodamas 
harmonijos, spalvų, turtingos 
tekstūros, formų pagalba, 
sluoksnis po sluoksnio atran
da save švarios spalvos bega
lybėje”.

Dailininkas Gediminas (Ge
das) Mockus savo kūrybą 
įvardija „pratimais”, kompozi
ciniais bandymais. Gimęs Lie
tuvoje, 1994 m. baigęs Vil
niaus Dailės akademijoje gra
fikos specialybę, dalyvavo pa

rodose Lietuvoje, Europoje, 
Amerikoje. Retai pasirodantis 
lietuvių rengiamose parodose, 
žadina susidomėjimą.

Pačią naujausią kūrybinės 
minties temą „Neuroteologija” 
pristatys Audrius V. Plioplys 
— menininkas, neurologas. Neu
rono veikla, filosofinė mintis, 
metafora, archyvinės repro
dukcijos 4 ar 5 pėdų dydžio 
drobėje, pasitelkiant skaitme
ninę fotografiją, daugiasluoks- 
niškai dengia ir išryškina gi
lias prasmes, reikalaudamas 
intensyvios protinės veiklos, 
atsivėrimo. Surengęs daugybę 
autorinių parodų, pripažintas 
vienu įdomiausiu, nepakarto
jamu šios srities menininku, 
šiuo metu pristatomas ir Flat- 
file Gallery.

„Skirtumas tarp mano tapy
bos, skulptūros ar aliuminio 
karpinių didžiąja dalimi yra 
paviršutinis. Naudoju įvairias 
formas: paprastas ir sudėtin
gas, kampuotas ir lanksčias. 
Tačiau pats kūrybinis darbas 
man yra nepalyginamai svar
besnis, nei visi žodžiai ar api

brėžimai, nusakantys mano 
kūrybą”, —tai Vyto Sakalo, 
gimusio Newark, studijavusio 
City College, Los Angeles, 
York College of the City Uni- 
veršity of New York, baigusio 
dailę ir kiną, savosios kūrybos 
apibrėžimas.

D&ilininkas Vytaūtas O. 
Virkau, vienas iš ryškiausių 
tapytojų, išsimokslinusių ir 
subrendusių jau šiame krašte. 
Tapo, iliustruoja knygas, ku
ria exlibris, jis yra pirmas lie
tuvis, dalyvavęs tarptauti
niame exlibris kongrese 1974 
metais. Jo parodos buvo Aus
tralijos, Danijos, Anglijos, Ka
nados, Vengrijos, Lenkuos, 
Portugalijos, Rumunijos, Sve- 

ziejų salėse ir galerijose. Savo 
akrilo tapybos darbus vadina 
„perkeistos gamtos abstrak
tais”. „Nors jo menas nesuke
lia jokių su kasdienybe, su
rištu jausmų, yra be ‘fotografi
nių’ nuorodų į konkretų pa
saulį, Virkau darbai ątskįąį- 
džia gamtos esmę ir stato ją į 
pasaulio centrą”.

Visi menininkai skirtingi, 
gal panašūs tik savo pasaulė
jauta, turinįngo kūrybiško gy-„ 
venimo teigimu, siekiu; iš
sakyti kūrybinę mintį, meno 
filosofiją. Parodos atidarymas 
Lietuvių dailės muziejuje 
(LDM), gegužės 21 d., 7 vai. 
vakaro. Visi kviečiami, lau
kiami. —

Laima Krivickienė

Tarp šiandieninės Lietuvos 
suaktyvėjusių eseistų ryškiai 
išsiskiria jaunas, vos keturias
dešimtmetį peržengęs, religijo
tyrininkas Gintaras Beresne
vičius. 1984 m. baigęs Vil
niaus universiteto istorijos fa
kultetą, jis dėstė Vilniaus ir 
Kauno aukštosiose mokyklose, 
gilinosi į religijotyrą. Dabar 
dirba Vilniuje, Kultūros, filo
sofijos ir meno institute bei sa
vaitraščio Šiaurės Atėnai re
dakcijoje. Parašė ir paskelbė 
novelių; postmodernistinį ro
maną Nuostabūs Tomo Vaga- 
bundo nuotykiai ir regėjimai, 
išleido religijotyros knygų: 
{Dausos (1990), Baltų reli
ginės reformos (1995), Religi
jos istorijos metmenys (1997), 
Religijotyros įvadas (1997), 
Trumpas lietuvių ir prūsų reli
gijos žodynas (2001). Dviejų 
laidų susilaukė 2002 m. „Ai
dų” leidyklos išleistas jo esė 
rinkinys Ant laiko ašmenų, 
pelnęs Lietuvos tūkstantmečio 
minėjimo direkcijos premiją.

Neseniai Lietuvos Rašytojų 
sąjungos leidykla išleido stam
bią, 375 psl. G. Beresnevičiaus 
eseistikos knyga Vilkų sau
lutė. Lyg užuodusi, kad iš
leista gera, aktuali knyga, be 
to, norėdama išgirsti ir pama
tyti visoje Lietuvoje populiarų 
mąstytoją bei produktyviausią 
eseistą, intelektualinės spau
dos fenomeną — neįprastą, 
retą ir išskirtinį kūrėją — G. 
Beresnevičių, į jo knygos 
Vilkų saulutė sutiktuves pri
gužėjo kupina Rašytojų sąjun
gos klubo salė, net koridoriuje 
besispiečianti publika.

— Savo naujoje knygoje, ki
tuose kūriniuose Gintaras Be
resnevičius nagrinėja šiuolai
kinę kultūros padėtį. Savo

G. Beresnevičiaus kūrybos 
paslaptys

Rašytojas Gintaras Beresnevičius.

eseistikoje jis yra tarytum 
veidrodis ir kartu mūsų kultū
rinės savimonės ryškiausias 
ženklas, — pradėdamas kny
gos sutiktuves pasakė lite
ratūrologas ir eseistas Regi
mantas Tamošaitis. Jis pridū
rė, kad G. Beresnevičius taip 
pat yra unikalaus stiliaus 
mąstytojas, užčiuopiantis mū
sų kultūrinio, socialinio, poli- 
nio gyvenimo pulsą. Indivi
dualus, standartinių nuostatų 
nepaisantis jo rašymo stilius 
knygą Vilkų saulutė daro pa
trauklia.

Knygos sutiktuvėse rašytoja 
Vanda Juknaitė, dailėtyrinin
kas Alfonsas Andriuškevičius, 
poetas Sigitas Geda, kiti kal
bėtojai pripažino, kad savo 
naujojoje knygoje, kitoje eseis
tinėje kūryboje G. Beresne
vičius nagrinėja ne tik šio de-

A. Žižiūno nuotr. 

šimtmečio Lietuvos sunkaus 
prisikėlimo, demokratijos kū
rimo klausimus, bet ir žvelgia 
į tolius, išdrįsdamas pamatyti 
pliką, nepagražintą realybę, 
rūpinasi ne tik Lietuvos, bet ir 
viso pasaulio pagerinimu. 
Pranešėjų nuomone, naujoji 
knyga Vilkų saulutė liudija, 
kad G. Beresnevičius yra eu
ropinio mąstymo žmogus.

Mąstytojo žvilgsniu knygos 
autorius aprėpia ir nagrinėja 
daugelį temų: gentis, tauta, 
valstybė, valstybingumas, tė
vynė, istorija, Lietuvos kelias į 
Europos sąjungą. Neapeina
mos taip pat religijų, meno 
analizės, kultūros filosofija. 
Daug kas siejama su mitologi
ja, tautosaka. Iš tautosakos — 
ir knygos pavadinimas. Juk 
pagal tautosaką, vilkų saulutė 
— tai Mėnulis, nakties Saulė.

Pasak autoriaus, lietuviai ir 
dabar gyvena po jos pamėkliš
ka šviesa. {Vilkų saulutė nak
timis taip gundančiai gieda 
pakelta gaida, kad lietuviui 
pistoletas pašonėje pats įšoka 
į ranką” — 75 psl.).

Pasak literatūrologo R. Ta
mošaičio, priminusio, kad ne
tik knygose, bet ir kituose 
įvairiuose leidiniuose dažnai 
pasirodo G. Beresnevičiaus 
rašiniai, stebina jo esė gausa. 
Jiems rinkti medžiagą, studi
juoti faktus ar šaltinius, tiek 
daug rašant vienu metu, yra 
neįmanomas dalykas. Tai lyg 
ir G. Beresnevičiaus kūrybi
nės „virtuvės” paslaptis. Atro
do, kad jo visą kūrybinį laiką 
ir užima rašymas, stebėjosi R. 
Tamošaitis. Nuo vieno rašinio 
einama, ar net šokama, prie 
kito, kartais net tos pačios 
mintys peršoka, keliauja kar
tu su autoriumi. Apskritai su
sidaro įspūdis, kad G. Beres
nevičiaus mąstymas pradeda 
tiesiog sutapti su rašymu — 
galvojimas pavirsta rašymu. 
Pasak literatūrologo jis tik
riausiai ir mąstydamas dėlioja 
mintis į sintegmatiškas (su 
daugeliu variantų) tematines 
grandis, kurdamas galvoje vis 
naujus tekstus, kuriuos po to 
ištraukia iš galvos į kompiu
terį, samprotavo R. Tamo
šaitis, spėliodamas, kiek gali 
būti tų pirminių G. Beresne
vičiaus temų. Matyt, aibė, nes 
jam galima užduoti bet kokią 
temą, pasakyti bet kokį žodį, 
ir jis tuojau pat pritaikys jam

savo visraktį ir atrakins, 
ištrauks iš jo visą slypinčią in
formaciją. Sąvokas pavers iš
plėtota tema, kompoziciškai ją 
išdėliodamas, dramatizuoda
mas minties pasikeitimais ir 
būties nuorodomis, papuoš- 
damas retorinėmis figūromis 
ir pakraudamas psichologine 
įtaiga. Kartais šie esė yra ne 
tiek intelektualūs, kiek poe
tiškai lyriški (pavyzdžiui, kny
gon įdėtas rašinys „Apie 
tėvynės erosą”, 5 psl.). Šiaip 
ar taip, bet G. Beresnevičiaus 
esė — įtaigūs, patrauklūs, 
juos galima skaityti vienas po 
kito, nors atraminės tezės 
dažnai būna gan paprastos 
(elementarios). Vis dėlto, sakė 
R. Tamošaitis, G. Beresne
vičiaus esė konstruktyviniai 
pamatai-mitologiniai, arche
tipiniai ir psichologiniai — tai 
tarytum rėmai, ant kurių už
metamos vis naujos temos bei 
vaizdingumo, iškalbos (reto
rinės) dekoracijos. Nors temos 

Knygos Vilkų saulutė sutiktuvės Rašytoju klube. Iš kairės: rašyt. Vanda Juknaitė, dailėtyrininkas 
Alfonsas Andriuškevičius (stovi), Gintaras Beresnevičius, poetas Sigitas Geda ir literatūrologas Re
gimantas Tamošaitis. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

— iš kasdienybės realijų, bet, 
pasak R. Tamošaičio, profesio
nalaus religijotyrininko, mito
logo, istorijos, kultūros ir 
meno žinovo patirtis teikia 
rašymui stiprius metodologi
nius pagrindus, suteikiančius 
didelę interpretacijos (aiški
nimo, komentavimo) laisvę ir 
improvizacijų galimybę. Svar
bu taip pat G. Beresnevičiaus 
kūrybinga vaizduotė bei 
kažkokia vidinė aistra, ugnis. 
R. Tamošaičio, S. Gedos ir 
kitų kalbėjusiųjų nuomone, 
šis junginys ir sudaro G. Be
resnevičiaus fenomeną (ne
įprastą, retą, išskirtinį reiškinį).

Pabrėžęs, kad G. Beresne
vičiaus eseistikos kokybę, jo 
populiarumą nemažiau lemia 
vaizduotės elementas, lite
ratūrologas R. Tamošaitis pa
sakė, kad tai veikiausiai nu
lėmė, bent jau padarė didžiau
sią poveikį autoriaus raidos 
pradžioje, dargi vaikystėje 
skaitytos ar girdėtos pasakos 

ir į jas panaši literatūra. Šį 
kalbėjusiojo teiginį knygos 
Vilkų saulutė sutiktuvėse pa
tvirtino pats jos autorius 
taip, vaikystėje jis skaitęs pa
sakas. O pirmosios perskaity
tos buvusios ne lietuvių, bet 
indų tautos pasakos.

Po šio autoriaus prisipaži
nimo R. Tamošaitis patvirtino, 
kad G. Beresnevičiaus eseisti
ka profesionaliausia, įdomiau
sia ir gyviausia kaip tik ten, 
kur pro laikmečio tikrovę pra
simuša pasakiškos vaizduotės 
šviesa. Čia G. Beresnevičius 
— be konkurencijos. Trauka 
pasakai leidžia paaiškinti to
kias autoriaus nuostatas bei 
vertybes, kaip, laisvė, neįpras
tas, savitas mąstymas, kriti
cizmas, kūrybinės išmonės 
jėga, mąstymo lankstumas.

Algimantas A. 
Naujokaitis

Nukelta į 4 psl.
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Leidiniai
Skomanto leidyklos 

dešimtmetis

Branduolinės inžinerijos 
daktaras ir rašytojas Kazys 
Almenas, iš JAV grįžęs į Lie
tuvą, prieš dešimt metų Vil
niuje įsteigė nedidelę leidyklą 
ir ėmė leisti senovės lietuvių 
karžygio Skomanto nuotykių 
apysakų seriją — šios temati
kos tęstinius leidinius su Sko
manto ženklu. Susirinkę į Ra
šytojų klubą, rašytojai ir skai
tytojai paminėjo šios serijos 
knygų dešimtmetį.

Kalbėjęs rašytojas ir žurna
listas A. Čekuolis pabrėžė, 
kad įdomiai, patraukliai para
šytas Skomanto nuotykių apy
sakas pamėgo ne tik Lietuvos 
skaitytojai. Kai kurias Sko
manto nuotykių knygas K. Al
meno leidykla leidžia taip pat 
anglų, estų, latvių kalbomis. 
Jų nemaži tiražai lenkia dau
gelį Lietuvoje leidžiamų knygų.

Apie doc. dr. Felikso
Zigaro monografiją

Dr. F. Žigaras monogramoje 
nagrinėja labai aktualią temą 
— trijų Baltijos valstybių — 
Lietuvos, Latvijos ir Estuos — 
bendradarbiavimą saugumo 
bei gynybos srityje nuo Balti
jos šalių nepriklausomybės at
kūrimo iki šių dienų. Knygoje, 
remiantis gausiais šaltiniais, 
atskleidžiama bendrų institu
cijų (Baltijos valstybių tary
bos, Baltijos valstybių prezi
dentų institucijos, Baltijos 
Asamblėjos, Baltijos Ministrų 
tarybos) veikla dėl trijų Balti
jos šalių nepriklausomybės ir 
jos įtvirtinimo, siekiant jų 
valstybingumo tarptautinio 
pripažinimo, dėl SSRS okupa
cinės kariuomenės išvedimo, 
tiriama Baltijos šalių integra- 
cjos į NATO problema, at
skleidžiami ir nągrinėjami šio 
bendradarbiavimo strateginiai 
tikslai, sritys, formos, bendri 
projektai, jų paskirtis ir reikš
mė. Taip pat tiriamas Lietu
vos bendradarbiavimas su 
strateginiais partneriais — 
Jungtinėmis Amerikos Valsti
jomis ir Lenkijos Respublika 
saugumo ir gynybos srityje.

Atkūrus Baltijos valstybių 
nepriklausomybę, iš karto 
iškilo jų nepriklausomybės 
išsaugojimo, valstybinio sau
gumo ir jo įtvirtinimo proble
mos. Nepaisant visų sunku
mų, Baltįjos valstybės gyvavo, 
tvirtėjo, kūrėsi valstybinio 
saugumo ir krašto apsaugos 
institucijos. Lietuvoje, kaip ir 
kitose atsikūrusiose Baltįjos 
valstybėse, valstybinio saugu
mo sistema buvo plėtojama 
kaip Europos bendro saugumo 
ir transatlantinės gynybos sis
temų dalis, — teigiama mono
grafijoje.

Skyriuje „Baltijos šalių in
tegracija į NATO” pabrėžia
ma, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos saugumo politikos pir

— Pažymėtina, kad Almeno 
leidyklos knygos vaizduoja 
mūsų istoriografijoje mažai ži
nomus 13-ojo amžiaus pirmo
sios pusės įvykius, to laikotar
pio lietuvių, visų baltų kovas 
už tautos ir asmens išlikimą, 
— kalbėjo žinomas prozinin
kas, eseistas G. Beresnevičius. 
Pasak jo, apysakoje įvykiai 
aprašomi, neprasilenkiant su 
istorįjos duomenimis, tikros 
net smulkmenos. Paskaitęs, 
tas knygas, jaunimas, net vai
kai, jau gali išmanyti Lietuvos 
istoriją. O tų skaitytojų ne
trūksta, nes apysakos apie 
Skomantą parašytos įdomiai, 
intriguojančiai, pradėjęs nori 
skaityti iki galo, laukdamas 
naujų, vis kitokių senovės Lie
tuvos karžygių nuotykių, pa
žinti naujus mūsų istorijos 
klodus. K. Almeno knygos 
vaikus ir jaunimą atitraukia 
nuo pigių, menko skonio nuo
tykių knygų, komiksų.

— Per maža sakyti, jog Sko
manto knygos tik įdomios. Jos 
tiesiog skanios, — metafo
riškai pridūrė nuotykių knygų 
mėgėjas vilnietis V. Ambraze
vičius.

Skomanto knygose nenuro
domas jų autorius, bet rašy
tojo K Sąjos nuomone, skaity- 

mumai — narystė NATO ir 
Europos Sąjungoje. Baltijos 
šalys siekia prisidėti prie Eu
ropos saugumo ir pastovumo 
įtvirtinimo. Lietuva, Latvija ir 
Estija siekia bendradarbiauti 
su visomis, panašias vertybes 
išpažįstančiomis, valstybėmis 
tiek mūsų kontinente, tiek už 
jo ribų.

Knygoje išryškintas Lietu
vos indėlis į šiuo metu labai 
aktualią tarptautinę antitero- 
ristinę kovą. Po 2001 m. 
rugsėjo 11 d. teroro aktų JAV, 
Lietuva pasiūlė ne tik morali
nę, bet ir praktinę paramą te
roro aukoms. Lietuva parengė 
valstybinę kovos su terorizmu 
programą, pateikė galimos 
paramos pasiūlymą dalyvauti 
JAV vadovaujamoje operaci
joje ir praktiškai jau dalyvau
ju

Šiuo metu Baltijos šalys da
lyvauja visiškos integracijos į 
Vakarų saugumo struktūras 
procese. Jos jau yra pasiren
gusios prisiimti narystės 
NATO įsipareigojimus. Narys
tė šioje organizacijoje užtik
rins Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai precedento neturintį kari
nio, politinio ir ekonominio 
saugumo lygį, — pabrėžiama 
knygoje.

Skyriuose: 
„Bendradarbiavimas gynybos 
ir karinėje srityje”, „Karinio 
bendradarbiavimo projektai” 
atskleidžiamos ir nagrinėja
mos šio bendradarbiavimo sri
tys, formos, bendri projektai, 
jų paskirtis ir reikšmė Baltijos 
šalims.

Baltijos valstybių saugumo 
politika paremta gerų santy
kių plėtra su visomis euroat- 
lantinės erdvės valstybėmis. 
Lietuva, Latvįja ir Estija su
kūrė tvirtą regioninio gynybi
nio bendradarbiavimo tinklą 
tarpusavyje ir su daugeliu

Rašyt. Kazys Almenas prie Skomanto nuotykių knygų.
A. Žižiūno nuotr.

tojai, o ypač rašytojai, žino, jog 
daugumas jų parašytos paties 
K. Almeno, kita dalis — jo 
pasirinktų ir įkvėptų talen
tingų rašytojų. Viena tokių 
autorių yra žinoma prozininkė 
vilnietė R. Šerelytė.

Vaikų ir jaunimo literatūros 
žinovas ir tyrėjas prof. V. Au- 
ryla, pagyręs K. Almeną už 
populiarias nuotykių knygas, 
pridūrė, kad panašia tema 
apysaką jaunimui Baltasis 
Stumbras yra parašiusi JAV 
gyvenanti visuomenės veikėja, 
J. Ivaškienė. Jos knygos įvy
kiai klostosi Skomanto pilyje, 
veikėjai, kaip ir K Almeno 
leidžiamose knygose — tiek 
suaugę, tiek vaikai.

Pažadėjęs ir toliau tęsti Sko

NATO ir jos partnerių šalių. 
Baltijos šalys aktyviai įgyven
dina trišalius bendradarbiavi
mo projektus, vykdo trišalius 
karinius mokymus ir praty-
bas, koordinuoja dalyvavimą 
daugiašaliuose kariniuose mo
kymuose ir pratybose, taip pat 
pastangas įgyvendinti sude
rinamumo su NATO karinė
mis pajėgomis reikalavimus. 
Taip pat šio bendradarbiavi
mo sritys yra konsultacijos dėl 
saugumo ir gynybos politikos, 
keitimasis informacija, karinis 
rengimas, konferencijų ir se
minarų organizavimas. Dažni 
nuolatiniai ir abipusiškumo 
pagrindais organizuojami gy
nybos ministrų, jų pavaduo
tojų, kariuomenių vadų, štabų 
viršininkų, kariuomenių rūšių 
vadų, politikos planuotųjų ir 
įvairių sričių ekspertų susiti
kimai, vizitai, kurių metų 
keičiamasi informacija, dalija
masi patirtimi ir inicijuojami 
nauji bendradarbiavimo pro
jektai.

Šiuo bendradarbiavimu sie
kiama didinti regiono sau
gumą, kurti tarpusavyje sude
rinamas kariuomenės ir tai
kos palaikymo pajėgas, derinti 
oro erdvės, jūros stebėjimo, 
ryšio ir informacines sistemas, 
operatyviai keistis informaci
ja, kartu ieškoti kelių spręsti 
problemas, kurios dažnai bū
na labai panašios. Be to, su 
Latvija ir Estija Lietuva koor
dinuoja savo dalyvavimą 
„Partnerystės taikos labui” 
programoje ir pastangas sie
kiant sąveikos su NATO. Visa 
tai yra ir bus svarbus veiks
nys, siekaint padidinti regiono 
saugumą ir integruotis į Va
karų saugumo ir gynybines 
sistemas, — teigiama mono
grafijoje.

Lietuva yra sukaupusi ne
mažą regioninio karinio ben
dradarbiavimo patirtį. Užkau
kazės regione yra susiklos
čiusi gana sudėtinga padėtis 
karinių ir politinių santykių 
požiūriu. Todėl Lietuva pri
statė iniciatyvą vyriausiajam 

manto nuotykių apysakas, K. 
Almenas pabrėžė, kad privalu 
rašyti ir leisti knygas, kad 
žmogui jas būtų smagu skaity
ti, kad skaitydamas jas, ga
lėtum atsilaisvinti nuo kasdie
ninių įtampų, pailsėti.

Skomanto nuotykių apysakų 
dešimtmečio vakare buvo 
pažymėta, kad išeivijoje šias 
knygas tiek lietuvių, tiek 
anglų kalba platina Maryland 
valstijoje gyvenanti biblioteki
ninkė ir visuomenininke Dalia 
Lukienė, o remia Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fon
das (218 Brookside Lane #A, 
Willowbrook, IL 60527-2907).

Algimantas 
Antanas Naujokaitis

sąjungos pajėgų Europoje va
dui Lietuvos pagalbą Kaukazo 
ir Vidurio Azijos valstybėms, 
plėtojant tarpusavio karinį 
bendradarbiavimą bei kontak
tus su NA'ĘO. Lietuva pasi
rengusi dalytis patirtimi įvai
riais gynybos klausimais: dar
bo su NATO, dalyvavimo prog
ramos „Partnerystė taikos la
bui” renginiuose, mokymo sis
temos perorganizavimo pagal 
NATO standartus, kariuome
nės plėtros, Rusijos kariuo
menės išvedimo ir kt.

Skyriuje „Lietuvos bendra
darbiavimas su strateginiais 
partneriais” tiriamas ir nu
šviečiamas bendradarbiavi
mas su strateginiais partne
riais — JAV ir Lenkija — sau
gumo ir gynybos srityje. Šios 
valstybės ypač remia Lietuvos 
pastangas integruotis į Euro
pos ir transatlantines struk
tūras.

Knygoje pabrėžiama, kad, 
Lietuvos tarptautinei aplinkai 
gerinti, didelę įtaką darė dėl 
įvairių priežasčių Lietuvai itin 
palanki JAV — svarbiausios 
tarptautinės arenos veikėjos 
— politika. JAV iš esmės pa
laiko visus svarbiausius Lietu
vos siekius. Paryškinta JAV 
lietuvių organizacijų veikla gi
nant Lietuvos interesus.

Lietuvos bendradarbiavimas 
su JAV saugumo ir gynybos 
srityje yra įvairiapusis ir pla
tus. Jungtinės Valstijos, įgy- 
vendindamos įvairius tarptau
tinius projektus, teikia Lietu
vai didžiulę karinę paramą, 
kurios tikslas — padėti Lietu
vos ginkluotosioms pajėgoms 
pasiekti NATO standartus ir 
integruotis į europines ir 
transatlantines organizacijas. 
Knygoje daroma išvada, kad 
bendradarbiavimas su JAV 
yra ypač svarbus, Lietuvai sie
kiant užsitikrinti šios vals
tybės paramą, integruojantis į 
Šiaurės Atlanto Sutarties or
ganizaciją, plėtojant gynybi
nius pajėgumus, stiprinant 
valstybinio saugumo sistemą.

Kitas svarbus Lietuvos stra-

Mintys iš Gintaro 
Beresnevičiaus knygos

Atkelta iš 3 psl.

Man regis, Lietuvoje elitas 
— tie žmonės, kurie toli nuo 
valdžios ir pinigų. Jie tiesiog 
nesusitepę. Visi jie daugmaž 
padorūs. Jie dirba ir puikiai 
išmano savo darbą. Jie yra 
visuomenės pagrindas, jų dė
ka, nepaisant visų laikraštinio 
elito pastangų, Lietuva dar eg
zistuoja. Ir jie turi pagrindinį 
elito požymį — niekam jie ne
reikalingi.

*♦*

1995 metai įdomesni ne lite
ratūriniais, o politiniais įvy
kiais — ėmė stiprėti jėgos, 
vėliau „atnešusios” Valdą 
Adamkų, palengva slūgti pa
šėlusi intelektualinė ir poli
tinė vidaus politikos įtampa, 
lydima krizių, ekonominių ir 
bankinių perversijų ir t.t. Kri
zės nesibaigė, bet kai Prezi
dento rinkimuose grūmėsi 
Artūras Paulauskas ir Valdas 
Adamkus, jau buvo aišku, kad 
mentalitetas pasikeitė. Žmo
nės ėmė laisvėtj nuo stereo
tipų. 1997 m. išrinkus Valdą 
Adamkų, visuomenės toleran- 
cįja sustiprėjo, be to, visuo
menė pasislirfko į kairę, o kai
rė europietiškąją prasme visa
da humaniškesnė ir toleran
tiškesnė.

* * *

Labai liūdnas reiškinys — 
gabių studentų, menininkų, 
gydytojų, kompiuterininkų nu
tekėjimas į užsienį — turi ir 
kitą prasmę: lietuviai Vaka
ruose įsiterpia, dėl tų indivi
dualių kontaktų Lietuva ši
taip gali šiek tiek suvakarėti, 
Vakarai — sulietuvėti. Tik 
svarbu, kad tie išvykę žmonės 

teginis partneris yra Lenkija. 
Lietuvos ir Lenkijos bendra
darbiavimas vyksta visais ly
giais: tarp abiejų šalių parla
mentų, vyriausybių, įvairių 
institucįjų, universitetų, vie
tos ir savivaldybių valdžios 
bei kitų nevyriausybinių ins
titucijų, skatinančių visuome
ninius santykius. Knygoje 
nagrinėjamos Lietuvos ir Len
kijos karinio bendradarbiavi
mo sritys, formos, bendri pro
jektai, jų reikšmė. Lietuva 
siekia pasiremti Lenkįjos (ir 
kitų naujųjų NATO narių) sto
jimo į NATO ir prisitaikymo 
prie narystės reikalavimų pa
tirtimi.

Dėl savo geografinės padė
ties Lenkija laikoma būtina 
grandimi, integruojant Lietu
vos ūkio, informacinę, ryšių, 
transporto, energetikos infra
struktūrą į atitinkamas Va
karų Europos sistemas, o jos 
gynybinę infrastruktūrą įtrau
kiant į NATO integruotą kari
nę struktūrą.

Monogramoje teigiama, kad, 
Lenkijai tapus NATO nare, 
Lietuvos ir Lenkįjos santykiai 
gynybinio bendradarbiavimo 
srityje perėjo į kokybiškai 
naują lygmenį. Atsižvelgiant į 
tai, 2001 m. vasario 5 d. šalys 
pasirašė Lietuvos ir Lenkįjos 
vyriausybių sutartį dėl bend
radarbiavimo gynybos srityje, 
kuri pakeitė ankstesnius susi
tarimus. Naujoji sutartis at
spindi saugumo politikos rea
lijas: Lenkijos narystę NATO 
ir Lenkijos paramą, Lietuvai 
siekiant narystės NATO.

Taigi, knygoje pateiktos fak
tinės medžiagos analizė rodo, 
kad tarptautinis bendradra- 
biavimas užsienio politikos, 
saugumo ir gynybos srityje pa
deda stiprinti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos kariuomenės gy
nybinį potencialą ir jų kariuo
menėms užtikrinti sąveiką su 

grįžtų, grįžtų čia, kur, beje, jie 
niekam nereikalingi. Kaip ir 
visi kiti — vietiniai kultū
rininkai, rašytojai, muzikan
tai, mokslininkai.

♦ ♦ •

Yra vieta, kur mes labai 
stiprūs, tai kliovimasis nera
cionaliais faktoriais. Europa 
ar Vakarų kultūra tą praradu
si, bet nesyk dar sugeba atpa
žinti, kaip kad ji atpažino ma
giškąjį Lotynų Amerikos rea
lizmą ar Franzą Kafką. Čiur
lionis, abu Miloszai, Mekas — 
pripažinti, beje, labiau kaip 
saviti andergraudininkai, dir
bą su kitokybe, ar bent pari
biu, ar kitu šiapusybės mat
meniu, kita jos spalva. Magija, 
daiktų, žodžių, veiksmų mafi
ja; šalis, kur viskas įmanoma. 
Šalis, prilygstanti kontinen
tui. Atlantidos gabalas. Bar
barų paskutinė karalystė. įsos 
slėnis. Karalių pasaka. Pra
garų vartai. Europos dievų ka
pinės.

♦ » ♦

Ir išties vienintelė žinia- 
sklaidos problema Lietuvoje, 
kad nėra tikro dienraščio. Jei 
jis egzistuotų, nekiltų jokių 
klausimų dėl „Lietuvos ryto” 
ar „Respublikos” vietos ir pozi
cijų. Nebūtų prasmės petici
joms rašyti — žmonės tiesiog 
galėtų rinktis, dabar iš esmės 
pasirinkimas — vienas bul
varinis skaitalas.

* * ♦

Visą laiką mūsų istorijos ci
ferblatas rodo be penkių dvy
liktą, visą laiką apoteozė atve
da į greitą nuosmukį, niekada 
ji nepradeda ilgo ir ramaus

NATO ir atitikti šios organiza- 
cįjos standartus ir reikalavi
mus; užtikrina aktyvų Lietu
vos indėlį į tarptautines taikos 
operacįjas ir padeda siekti at
virumo ir pasitikėjimo tarp 
valstybių gynybos ir saugumo 
srityje.

Dr. F. Žigaro monografija 
turi mokslinę, praktinę bei 
pažintinę vertę, yra reikalinga 
ir bus naudinga ne tik ka
riams, bet ir tyrinėjantiems 
Lietuvos kaiybos istoriją, 
tarptautinio saugumo proble
mas bei plačiajai visuomenei. 
Siūlome monografijos auto
riui, doc. dr. F. Žigarui, atsi
žvelgiant į įvykių pasikeiti
mus, papildyti ir išplėsti tyri
mo objektą — panagrinėti 

Gegužės 12 d. poetui, vertėjui, publicistui Yale universiteto pro
fesoriui Tomui Venclovai (teiktas Vilniaus miesto apdovanojimas 
— Šv. Kristoforo statulėlė. Apdovanojimą Vilniaus rotušės Mero 
menėje įteikė Vilniaus miesto tarybos narys Artūras Zuokas. Šis 
apdovanojimas skiriamas per metus labiausiai Vilniui nusipelniu
siems žmonėms. Prof. T. Venclova Šv. Kristoforo statulėle buvo 
apdovanotas ir 2002 m. gruodžio mėnesį už didelio pasisekimo su
laukusią jo knygą Vilnius (vadovas po miestą). Tuo metu Vilniaus 
meras buvo A. Zuokas. Nuotraukoje — Šv. Kristoforo statulėlės 
įteikimo iškilmėse Tomas Venclova su žmona Tatjana.

Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotr.
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valstybinio istorinio gyvenimo 
tarpsnio. Vytautas visada“ apo
gėjuje, prieš pat Karūnaciją, 
krenta nuo žirgo.

* ♦ ♦

Kodėl nėra diskusijų? Prie
žasčių daug. Viena gal ta — 
humanitarinė bendruomenė 
mažytė, viens kitą žino ir taip, 
ir gali, užuot viešai diskutavę; 
pasiskambinti ar susitikti prie 
kavos. Tai viena. Antra, už
kabinęs kokį autorių, užka
binsi pažįstamą asmenį. Tai 
kiek nepatogu. Jei nepažįsti, 
— kas menkai tikėtina, — tai 
tasai pasirodys tavo geriausio 
draugo dvasinis pusbrolis. Hu
manitarams mokslininkams 
išvis „Šakės”. Jei įkibsi į atla
pus dviem profesoriams, dok
torato jau neapsiginsi. Arba 
bus bėdos tavo doktorantui. 
Bent jau tokios mintys kyla.

♦ * *

Kompiuterinis žaidimas — 
ta pati pasaka, nesvarbu, kad 
siužetas su ateiviais ar an- 
droidais. Laikai kiti, vaizdi
niai kiti, bet archetipai tie 
patys. ;

Pasakos, išguitos pro duris, 
sugrižo pro langą. Ar gal pro 
kaminą.

* * *

Viskas, ką galima įžiūrėti 
Lietuvoj, — tai bendras vilties 
ir nevilties kontekstas, vi
same, kas čia dedasi, yra bar
bariškumo, yra ir pagarbos 
žmogui, kol kas tame pačiame 
reiškinyje esama ir kvailystės, 
ir išminties; ar tai pasenusios 
tautos marazmas, ar paauglio 
žioplystės — dar nelabai aiš
ku. Tikėkimės, kad tai — 
paaugliška besiformuojančio 
valstybingumo krizė, kuri 
praeis.

Vilko saulutė

bendradarbiavimą ne tik su 
strateginiais partneriais, bet 
ir su kitomis valstybėmis, su 
kuriomis Lietuvą sieja gynybi
niai ir kariniai santykiai, 
išleisti šios monografijos antrą 
leidimą anglų kalba, kad būtų 
plačiau — tarptautiniu mastu 
paskleista Baltijos valstybių 
patirtis, bendradarbiaujant 
saugumo ir gynybos srityje.

Habl. dr. Leonas Grinius

Baltijos šalys: saugumas ir 
gynyba 1990-2002. Vilnius; 
išleido Generolo Jono Žemai
čio Lietuvos Karo akademija. 
Leidybos centras prie KAM, 
2002; 346 psl; tiražas 400 egz. 
Adresas: Šilo g. 5A, LT 2055 
Vilnius. Užsakymo nr. 437.
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