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KNYGOS

„PAVËLAVÆ LIEKA
STOTYJE“

P ARENGË J URGA PALANGYTË

Knygos virðelis. Virðelio dailininkas Romas
Dubonis

2009 m. lapkrièio 5 d. Vilniaus paveikslø galerijoje (Didþioji g. 4) visuomenei buvo pristatyta þurnalistës, aktyvios Þemaièiø kultûros draugijos Vilniaus skyriaus narës Jûros Marijos Bauþytës knyga „Pavëlavæ lieka stotyje“.
Leidinio áþangoje „Þodis apie knygà“ autorë raðo: „Gyvenimo traukinys,
norim mes ar ne, neða vis pirmyn, tik
trumpam stabtelëdamas didesnëse ir
maþesnëse stotyse. Nenutrûkstama
kelionë verèia susimàstyti, kà palikome praeityje, kuo gyvename dabar, ir
spëlioti, kà rasime ryt, poryt, uþ metø, keliolikos ar keliø deðimtmeèiø.
Mano kartos þmonëms, podraug ir
þurnalistams, teko ir nûnai tenka patirti
itin daug iðbandymø, istoriniø lûþiø,
audringø pokyèiø, ið esmës pakeitusiø
ne tik politines santvarkas, bet ir visà
gyvenimà XX ir XXI amþiø sandûroje.
Knygoje spausdinamuose laiðkuo-

se esanti patirtis ágyta triûsiant spaudoje. Tas turtas kasdien kaupësi atminties skrynioje, grûdelis po grûdelio, trupinëlis po trupinëlio pilnëjo, brendo. Ávykiai skatino ið naujo apmàstyti
prabëgusias dienas ir dabartá, þvelgti
á ateitá, nûdieniðkai vertinti reiðkinius,
pokyèius.
Þiniasklaida apima ar bent turi apimti visas gyvenimo sritis, apie jas
daugiau ar maþiau ðioje knygoje kalbama. Kad skaitytojui bûtø lengviau
susivokti, kiekvienas èia spausdinamas laiðkas turi atskirà pavadinimà.
Adresatas Vytas nëra konkretus asmuo. Jis – ásivaizduojamas þmogus,
kuriam norëjosi iðsakyti ne tik savo
mintis, lûkesèius ir rûpesèius, pasidalyti dþiaugsmu ir nerimu.
Laiðkuose – þurnalistika gyvenime
ir gyvenimas þurnalistikoje.“
M. J. Bauþytë savo knygà dedikavo
„þurnalistams, þiniasklaidos gerbëjams
ir nekentëjams.“ Anot profesoriaus
Vytauto Vitkausko, „Jûra Bauþytë pateikia nepaprastà knygà – tiesiog Lietuvos gyvenimo panoramà. Jos raðtø
stiliaus skaidrumas lyg kokia skambanti graudi gëla labai patraukia skaitytojà... Nuobodþioje mûsø literatûroje, blevyzgø ir keiksmaþodþiø tvane,
ði knyga tviekste nutvieks skaitytojus
gerumu ir ðvelnumu, gera ir spalvinga
kalba.“
J. M. Bauþytë yra gimusi Kurðënuose. Ji baigë Panevëþio 2-àjà mergaièiø gimnazijà, Vilniaus universitete ágijo
þurnalistës specialybæ. Dirbo respublikiniø leidiniø redakcijose korespondente, skyriaus vedëja. Kelerius metus vadovavo Lietuvos þurnalistø sàjungos Publicistikos sekcijai. Jai suteiktas nusipelniusios Lietuvos þurnalistës vardas.

Jûra Marija Bauþytë. Ðarþo autorius
Leonas Kontrimavièius (Kontrimas).
Iliustracija ið knygos „Pavëlavæ lieka
stotyje“

J. M. Bauþytë iki ðiol buvo iðleidusi
tris publicistikos rinkinius – „Iðdalyta
saulë“, „Þirgai lekia per rûkà“, „Ðviesa ið toli“.
J. M. Bauþytës vyras þurnalistas
Stasys Ðtikelis taip pat daugelá metø
aktyviai dalyvavo Þemaièiø kultûros
draugijos Vilniaus skyriaus veikloje. Jis
buvo gimæs Milvidiðkiø kaime (Telðiø r.). Dirbo ELTOS korespondentu,
nuo 1966 m. – Lietuvos radijuje ir televizijoje. Raðë ir rengë laidas visuomenës gyvenimo, kultûros istorijos temomis. Iðleido informaciná þinynà „Radijas ir televizija“ (1983), broðiûrà „Televizija ir radijas: vakar, ðiandien ir rytoj“ (1982), knygà „Uþgrobti, bet nenutildyti“ (1991). Paskelbë straipsniø
radijo ir televizijos istorijos klausimais.
Po vyro S. Ðtikelio mirties jo raðytiná palikimà tvarkyti ir leisti ëmësi þmona J. M. Bauþytë. Ji sudarë bei parengë spaudai vyro monografijà „Eterio
ðviesa“ (Lietuvos radijo istorija 1919–
1940 m.). Ðis leidinys 2001 m. buvo
apdovanotas Vinco Kudirkos premija.
J. M. Bauþytë taip pat iðleido ir kità
savo vyro knygà – „Lenkiuosi gimtinei“. Ji redagavo buvusio Nepriklausomos Lietuvos Seimo pirmininko ir
ðvietimo ministro K. Ðakenio prisiminimø dvitomá „Vaizdai ir mintys nelaisvëje“, nemaþai kitø leidiniø.
2008 m. J. M. Bauþytë apdovanota
Lietuvos þurnalistø sàjungos medaliu
„Uþ nuopelnus þurnalistikai“.
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