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Knygų paradas 
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS 

Europa Lietuvoje 

Priešpaskutinę vasario mėne
sio savaitę būriai žmonių plūs
te plūdo į Vilniaus Parodų cent
re vykusią kasmetinę knygų 
mugę. Parodų centre rengiama 
daug mugių bei parodų - dra
bužių, automobilių, statybos 
medžiagų ir technologijų, netgi 
šunų, bet knygos patraukia 
daugiausia lankytojų. Rengėjai 
paskaičiavo, kad šiemetinėje 
knygų mugėje apsilankė apie 
50,000 žmonių — daugiausia 
per pastaruosius penkerius me
tus. Tai rodo, kad šiandieninės 
Lietuvos žmones labiau traukia 
knygos negu buitinės prekės. 
Mugės svečias, pirmą kartą be
silankantis Lietuvoje ir Rytų 
Europos šalyse prancūzų rašy
tojas Frederic Beigbeder, pri
pažino, kad jam padarė įspūdį, 
jog Vilniuje yra tiek daug 
žmonių, kurie skaito knygas, 
kad čionykštis Rytų Europos 
jaunimas daug labiau apsiskai
tęs negu Vakarų. 

- Tai mane įtikino, kad lite
ratūra nemirs, - sakė F. Beig
beder susitikime su mugės lan
kytojais, Lietuvoje išleistų ke
lių jo romanų skaitytojais. 

Mugėje - tikrame knygų pa
rade - galėjai sutikti ir kitų Eu
ropos šalių rašytojų bei leidėjų. 
Mat šiemetinės knygų mugės 
svarbiausia tema, kryptis -
„Lietuva Europoje - Europa 
Lietuvoje". Šis mugės motto 
pasirinktas dėl šiemet Lietuvos 
laukiančio svarbaus įvykio -
stojimo į Europos Sąjungą. To
dėl greta lietuvių autorių kny
gų mugėje buvo ypač daug 
įvairių mūsų leidyklų į lietuvių 
kalbą išverstų ir išleistų dauge
lio Europos šalių rašytojų 
kūrinių. Be žymaus, čia j au 
minėto, prancūzų rašytojo F. 
Beigbeder, į savo knygų prista
tymus taip pat atvyko visa 
grupė flamų (flamandų) poetų 
ir prozininkų iš Belgijos, dabar
tinės Italijos literatūros garse
nybė Aleksandro Baricco, len
kų poetas Marek Lawryno-
wicz. 

Mugėje surengta diskusija 
„Lietuva ir Vokietija - kartu ar 
atskirai Europoje?" Joje dalyva
vo lietuvių literatūros vertėjas 
iš Vokietijos Klaus Berthel. Be
je, mugėje buvo pristatyta „Va
gos" leidyklos neseniai išleista 
jo ir lietuvių rašytojo bei ver
tėjo Teodoro Četrausko bendra 
knyga Atspindžiai. Tai šių 
dviejų plunksnos brolių pokal
biai apie šias abi šalis - visur, 
kur kalbama apie Vokietiją, 

minima Lietuva, o knygoje ap
tar iami lietuviški reikalai, susi
ję su Vokietija. „Briuselis-Bel-
gijos ir Flandrijos (viena iš 
trijų Belgijos dalių) sostinė, -
drauge yra ir Europos sostinė. 
Ką apie tai mano lietuvių ir 
flamų rašytojai?" - tai kita mu
gėje vykusi diskusija. Beje, mu
gėje galėjai įsigyti net dviejų 
flamų rašytojų knygų, kur ias į 
lietuvių kalbą išvertė Antanas 
Gailius; Lietuvių PEN centras 
mugės dienomis jam paskyrė 
geriausio metų vertėjo prizą. 
Tos A. Gailiaus išverstos flamų 
knygos - tai vilniškės leidyklos 
„Tyto alba" išleisti Paul Koeck 
apsakymai Po siestos ir Lietu
vos Rašytojų Sąjungos leidyklos 
prieš pat mugę pateiktas Paul 
Claes detektyvinis romanas Fe
niksas. Mugės lankytojų susiti
kime su šio romano autoriumi 
vertėjas A. Gailius, be kita ko, 
pasakė: 

TURINYS 
Pavasarinėje knygų 
mugėje Vilniuje dalyvavo 
ne tik Lietuvos leidyklos. 

Pedagogo Juozo Masilionio 
atminimui. 

Prano Domšaičio paveikslai 
eksponuojami Diuseldorfe. 
Lietuviškos novelės 
prancūzų kalba. 

Trijų dailininkių pirmoji 
paroda. Leidiniai. 

si ir išaugusi Prancūzijoje, emi
granto Juozo Masiulio šeimoje, 
atkūrus nepriklausomybę grįžo 
į Lietuvą, atgavo savo senelio 
prieškariniais laikais turėto 
knygyno pastatus ir, juos at
kūrusi, pavertė prancūziškos ir 
europietiškos literatūros ryš
kiu, plačiai žinomu centru. O J. 
Meko knygos vertėja M. Vitu-
reau - atvirkščiai - siekdama 
gerai išmokti lietuviškai, tapti 
gera, kvalifikuota vertėja, ilges
niam laikui išvažiavo iš Pran
cūzijos ir apsistojo Vilniuje. Ji 
užsimojusi į prancūzų kalbą 
išversti dar ne vieną lietuvių 
literatūros knygą. 

Kad Lietuva pasisako už norą 
tapti ES nare, patvirtina ne tik 
pernai vykęs referendumas, bet 
ir šiemetinė knygų mugė. Iš 
111 mugėje dalyvavusių Lietu
vos leidyklų ir kitų dalyvių, 
dažna išleido Europos, kitų 
Vakarų autorių knygų. Negana 

Mugėje, tikrame knygų parade, 
galėjai sutikti ne tik Lietuvos, 

bet ir kitų Europos šalių leidėjus. 
- Vilniaus knygų mugei šis 

flamiškas akcentas yra tam tik
ra šventė - tokio ryškaus vieno 
krašto literatūros pristatymo 
joje ligi šiol, regis, dar nėra 
buvę. Gal tai taps mugės tra
dicija? 

Beje, mugės tradicija jau tapo 
Prancūzijos, kitų ES šalių kal
bomis išleistų knygų pristaty
mas. Tomis knygomis prekiauja 
Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje 
veikiantys J . Masiulio knygy
nai. Kaip ir ankstesnėse, taip ir 
šiemetinėje mugėje gausus ir 
įdomus prancūziškomis, ang
liškomis knygomis buvo šio 
knygyno stendas. Be kita ko, 
jame matėsi ir Paryžiaus lei
dyklos „Paris Experimental" 
prancūzų ir anglų kalbomis ne
seniai išleista išeivijos lietuvio 
poeto ir filmininko Jono Meko 
eseistikos knyga Lettres de 
Nulle Part I Letters From No-
ivhere (Laiškai iš Niekur). Beje, 
šią knygą prancūzė vertėja Ma-
rielle Vitureau išvertė iš lietu
viško varianto, prieš kelis me
tus išleisto vilniškės leidyklos 
„Baltos lankos". Įdomus euro-
pietiškas sutapimas: J . Masiu
lio knygyno šeimininkė Karoli
na Masiulytė-Paliulienė, gimu-

to! Tarp mugėje labiausiai per
kamų knygų keturiasdešimtuko 
- vos ne pusė verstos iš kitų 
kalbų. Rekordą pasiekė jau 
minėto italų rašytojo A. Baricco 
net keturios leidyklos „Alma lit-
tera" išleistos knygos, o jo ro
mano Be kraujo mugėje nupirk
ta net 1,560 vienetų! Antrąją 
vietą pagal perkamumą užima 
vėlgi europiečio - šiuolaikinės 
prancūzų literatūros žvaigždės 
F. Beigbeder knygos, tarp jų 
leidyklos „Tyto Alba" išleistas 
romanas Windows on the 
World. Gal todėl, kad šios kny
gos siužetas paremtas visus 
tebejaudinančiais rugsėjo I l 
sios įvykiais JAV? Romane jie 
prasideda tos dienos rytą, ne
kilnojamojo turto agentui pus
ryčiaujant New Yorke, Pasaulio 
prekybos dangoraižio 107 aukš
te esančiame restorane Win-
dows on the World". 

- Po šio teroristinio išpuolio 
pasirodė daug žurnalistinių 
straipsnių, esė, tačiau keista -
niekas, net Amerikos rašytojai, 
nesiėmė romano apie tai. Pasi
naudojau tuo, juolab, kad ra
šytojas gali aprašyti tai, kas 
neparodoma ekrane. Literatūra 
- daug rimčiau už kiną, - sakė 

iš Prancūzijos atvykęs F. Beig
beder susitikime su mugės lan
kytojais bei žurnalistais. J is 
pridūrė, jog žurnalisto darbas -
užfiksuoti tūkstančius žuvusių, 
o rašytojo - pavaizduoti vieno 
žmogaus žūtį, tampančią katas
trofos centru. 

- Aš norėjau parašyti knygą, 
kurioje būtų daug juodo humo
ro ir kuri priverstų prancūzus 
veikti, - savo romano prista
tyme pridūrė F. Beigbeder. 

Lietuviu literatūros vagos 

Skaitytojų, mugės lankytojų 
dėmesys ir susidomėjimas Eu
ropos Sąjungos ir kitų Vakarų 
valstybių literatūra nereiškia, 
kad gausiuose ir marguose 
stenduose stokojo lietuviškų kny
gų. Anaiptol! Per metus Lietu
vos leidyklos jų išleidžia maž
daug po tūkstantį pavadinimų 
- gal net daugiau negu išverstų 
iš kitų kalbų. Tiek mugėje 
įrengtame „Rašytojų kampe", 
tiek kitose patalpose per kelias 
mugės dienas vienas po kito 
sekė mūsų prozininkų, poetų, 
kitų lietuvių autorių susitiki
mai su gausiais skaitytojais, 
naujų knygų pristatymai. 

Įsiminė poeto Vytauto P. 
Bložės naujos „Vagos" leidyklos 
išleistos knygos Prieš išskren-
dant tau ir man pristatymas. 
Tai šio poeto gūdžiu soviet
mečiu - 1980 m. parašyta ei
liuota apysaka. Joje daug tikrų 
įvykių, konkrečių žmonių, ne
pagrąžinto tuometinio gyveni
mo. Pasak šios knygos prista
tyme kalbėjusio autoriaus, kny
goje gausu ne tik itin realisti
nių detalių, bet ir aštrių psi
chologinių kolizijų - holokaus-
tas, frontas, pokario Lietuvos 
partizanai, stribai, trėmimai į 
Sibirą... 

Vėlgi dėmesį patraukė mugė
je pristatyta Jono Žemkalnio 
(prof. Vytauto Landsbergio) 
poezijos knyga (jau antroji!) In-
termezzo non finito (Jnter-
mezzo" - dažniausiai komiškas 
intarpas tarp operos veiksmų; 
„non finito" - be pabaigos). 
Knygon sudėti prof. V. Lands
bergio eilėraščiai - dažniausiai 
trumpi pokštai, parodijos, para
doksai be pabaigos. 

- Buvau pedagogas, muziko
logas, dabar - šiek tiek politi-

Mugės lankytojų susitikimas su flamų rašytoju Paul Claes. Iš kairės: vertėja J . Vosylienė, rašyt. P. 
Claes, kultūrologas B. Savukynas, vertėjas A. Gailius, Lietuvos Rašytojų sąjungos leidyklos redak
torius S. Repečka. Algimanto Žižiūno nuotrauka. 

kas, - mugėje pristatydamas 
savo knygą sakė autorius, pri
durdamas, kad svarbiausia yra 
humoro jausmas: savo gyve
nime visąlaik stengęsis jį tu
rėti. Humoro jausmas - tai 
šioks toks vaistas mūsų lai
kams. 

Leidyklų stenduose mačiau 
nemažai kitų mūsų literatūros 
naujienų. Tai tarp labiausiai 
perkamų knygų užsirekomen
davęs populiarios prozininkės 
R. Šerelytės romanas Vardas 
tamsoje, S. T. Kondroto apsa
kymų rinkinys Meilė pagal Juo
zapą (abi šias knygas prieš pat 
mugę išleido Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla). J . Ivanaus
kaitės Placebas, Trylika Jurgos 
pavidalų (leidykla „Tyto alba"), 
Paryžiuje gyvenančio prozinin
ko V. Papievio romanas Vienos 
vasaros emigrantai, G. Radvila-
vičiūtės esė Suplanuotos aki
mirkos (leidykla „Baltos lan
kos"), H. Kunčiaus naujas sa
tyrinis romanas Gaidžių mil
žinkapis. 

Leidybos „Alma littera" mugė
je veikusiame „Knygų klube" su 
autoriaus autografu galėjai įsi

gyti savotišką staigmeną - ne 
kos instituto Leidybos centras 
mugėje pateikė net 20 naujau
sių tokio pabūdžio knygų. Ypač 
paminėtinas prieš 350 metų pa
rašytos Kniga nobažnistės 
krikščioniškos faksimilinis lei
dinys, senų laikų istoriko A. 
Vijūko-Kojelavičiaus Lietuvos 
istorijos įvairenybės, senosios 
Lietuvos garsiojo teologo M. P. 
Karpavičiaus Rinktiniai pa
mokslai, E. Ulčinaitės ir A. Jo
vaišos Lietuvių literatūros isto
rija, XIH-XVIII a., žinomo li
teratūros kritiko A. Zalatoriaus 
nebaigta monografija Vincas 
Krėvė. Insti tutas j au išleido ir 
mugėje pristatė tautosakininko 
J. Balio Raštų 4-ąjį tomą. 

Įdomių mokslinių, istorinių 
knygų taip pat išleido leidyka 
„Alma littera*. Tai Martyno 
Liuterio Užstalės pokalbiai, 
„Vagos" leidykla - Gedimino 
laiškai. Seimo leidykla iš rank
raščių parengė ir mugei išleido 
Povilo Višinskio Žemaičių an
tropologinę charekteristiką. Pa
sisekimą mugėje turėjo Moks
lo ir enciklopedijų leidybos in
stituto leidžiama Visuotinė lie-

Aš norėčiau parašyti knygą, kurioje 
būtų daug juodo humoro 

ir kuri priverstų prancūzus veikti. 

rašytojo, bet vilniečio inžinie
riaus A. Čepulio parašytą kny
gą Likimo upė. Tai memuarine 
medžiaga paremtas romanas 
apie lietuvės moters dalią 19 a. 
pabaigos ir 20 a. pradžios Lie
tuvos kaime. 

Mugėje dėmesį atkreipė di
desnių ir mažesnių leidyklų 
neseniai išleistos lituanistinės, 
mokslo populiarinimo knygos. 
Lietuvių literatūros ir tautosa-

tuvių enciklopedija. J au išleis
tas 5-sis jos tomas. Nors ši en
ciklopedija gan brangi - 87 li
tai, tačiau mugėje jos parduota 
net 1224 vienetai. 

Išeivijos nau j i enos 

Neeilinis, neįprastas mugės 
įvykis buvo Kanadoje gyve
nančios, angliškai rašančios lie
tuvės rašytojos Irenos Mačiuly-
tės-Guilford romano Glėbys 

Naujo romano Likimo upė autorius A. Čepulis (viduryje) su mugės lankytojomis leidv klot „Ali 
tėra" knygų klube. Algimanto Žižiūno nuotr 

J. Masiulio knygyno stendas Vilniaus knygų mugėje. Pirmoji iš 
kairės — knygyno seimininkė K. Masiulytė-Paliulipnė. 

Algimanto Žižiūno nuotrauka. 

pasirodymas. Kitu pavadinimu 
- Prisilietimas prieš porą metų 
jį buvo išleidęs A. Mackaus 
knygų leidimo fondas. Kiek 
peržiūrėjusi D. Cidzikaitės ir 
A. Veličkaitės vertimą, su au
torės žinia patikslinusi pavadi
nimą, šią knygą mugės proga 
naujai išleido vilniškė leidykla 
„Baltos lankos". Į knygos sutik
tuves iš Kanados atskrido ir 
pati romano autorė. Tad mugės 
lankytojams buvo įdomu ateiti į 
knygos pristatymą, į susitikimą 
su Lietuvoje iki tol nežinoma 
išeivijos rašytoja. 

- Kai, būdamas Čikagoje, per
skaičiau čia išleistą J. Mačiu-
lytės-Guilford knygą, ji man 
patiko, nors slėgė kitoks, daž
nai neigiamas autorės požiūris 
į išeivijos ir mūsų santykius. 
Įsiskaitęs pajutau, kad knygos 
ašis, jos svoris - laisvo, sovie
tinės prievartos nesugniuždyto 
jauno žmogaus požiūris į tai, ką 
pasi traukdami į Vakarus paliko 
jų tėvai, kad laisvas, niekieno 
nevaržomas žmogus gali keis
tis, į gyvenimo vertybes turėti 
kitokį požiūrį negu senoji kar
ta, - susitikime kalbėjo leidyk
los „Baltos lankos" direktorius 
S. Žukas. J is pridūrė, kad kny
ga Glėbys gana liūdna, slegian
ti ir kažin, ar Lietuvos skaityto
jas yra pasiruošęs, pribrendęs 
ją skaityti ir suprasti, juolab, 
kad kūrinyje dvelkia kitas, 
jiems nepalankus požiūris į 
santykius su svetur gyvenan
čiais tautiečiais. 

Leidyklos direktorius vis dėl
to pasidžiaugė, kad kitokioje 
aplinkoje, kitokioje kultūroje 
augusi, brendusi ir gyvenanti 
autorė grįžta prie lietuviškų 
temų, nors rašo angliškai. Pa
sak S. Žuko, gerai, kad Lietu
voje pradeda pasireikšti ang
liškai rašančių išeivių kūryba. 

Prisistatydama skaitytojams, 
knygos Glėbys autorė J . Ma-
čiulytė-Guilford sakė, kad, 
nors ji studijavo kibernetiką, 
dirbo šioje srityje, tačiau norėjo 
pasireikšti ir literatūroje, bet 
tai nebuvo lengva. 

- Čia pristatomą romaną man 
pasisekė parašyti tik iš trečio 
karto. Paskatino Lituanistikos 
katedros vadovės profesorės 
Violetos Kelertienės teigiamas 
įvertinimas. Mano romaną ji 
perskaitė vienu prisėdimu, -
kalbėjo J . Mačiulytė-Guilford. 

Atsakydama į susirinkusios 
publikos klausimus, leidyklos 
direktoriaus S. Žuko abejones, 
ar šią knygą galima priskirti 
romano žanrui, nes ji stovi ne
toli dokumentinės literatūros, 
J Mačiulytė-Guilford paaiški
no, jog, išskyrus nuotraukas, 
laiškus iš Lietuvos, kitokio do
kumentinio archyvo ji neturėjo, 

Nukelta į 2 psl. 
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Knygų mugėje pristatytas Kanados lietuvių rašytojos Irenos 
Mačiulytės-Guilford romanas Glėbys. Iš kairės: I. Mačiulytė-
Guilford, pristatymo dalyvis, filosofas B. Genzelis, literatūros ty
rinėtoja I. Veisaitė. Algimanto Žižiūno nuotr. 

Knygų paradas 
Atkelta iš 1 psl. 

tik daug kalbėjo su Šiaurės Ame
rikos lietuviais, domėjosi, kaip 
emigrantai traktuoja, vertina 
savo ryšius su tėvų šalimi. 

- Taigi tas archyvas rašant 
knygą buvo mano įkvėpimas, -
sakė rašytoja. 

J i pridūrė, kad, be čia prista
tomos knygos, yra parašiusi 
novelių, esė rinkinį, pradėjusi 
rašyti naują romaną. 
• Susirinkusieji domėjosi, ar 

Kanadoje yra ir daugiau ang
liškai rašančių lietuvių. J. Ma-
čiulytė-Guilford paminėjo tre
čią knygą leidžiantį, Toronte 
gyvenantį A. Šileiką, poeziją ir 
prozą rašantį R. Filip. 

Kita išeivijoje - JAV gyvenan
ti lietuvių rašytojų naujiena 
mugėje - prestižinės leidyklos 
„Vaga" išleistas Julijos Švabai-
tės-Gylienės romanas Stikli
niai ramentai, pirmą kartą 
išleistas JAV ir 1985 m. pelnęs 
dienraščio Drauges premiją. 
Tai romanas apie dviejų meni
ninkų neišsitekimą šeimoje. 
Leidykla mugėje rengė susiti
kimą su šios knygos autore, 
deja, gavo pranešimą, kad ji ne
galėjo atskristi į Vilnių. 

Mugėje išryškėjo, kad ir kitos 
mūsų leidyklos leidžia ir per
leidžia nemažai egzodo litera
tūros knygų. „Almu littera" lei
dyklos stende galėjai įsigyti jau 
ne vienos laidos susilaukusį A. 
Škėmos romaną Balta drobulė, 
JBaltų lankų" leidyklos išleistą 
A. Nykos-Niliūno Dienoraščių 
fragmentai antrąjį, autoriaus 
papildytą leidimą. Lietuvos ra
šytojų sąjungos leidykla išleido 
vienon, gražiai apipavidalinton 
knygon sudėtus B. Pūkelevi-
čiūtės romanus Aštuoni lapai. 
Devintas lapas. Tai autobiogra
finio pobūdžio romanai, pagrįs
ti autorės prisiminimais, ypač 
apie 1945 m. išgyvenimus at
sidūrus Dancigo apsupime, ki
tose Vokietijos vietose, Lietuvių 
literatūros ir tautosakos insti
tuto stende puikavosi solidūs, 
vėlgi skoningai apipavidalinti 
ir neseniai išleisti literatūros 
tyrėjo Vinco Mačiūno Rinkti
niai raštai. 

Susižinojęs, kad iš archy
vuose aptikto rankraščio pirmą 
kartą išleistas Mariaus Katiliš
kio prieš pasitraukimą į Vaka
rus parašytas novelių rinkinys 
Seno kareivio sugrįžimas, Vil
niuje dabar apsistojęs čika-
gietis V. Vepštas mugės sten
duose ieškojo ir nerado šios tik
rai netikėtos literatūrinės nau
jienos. Pasirodo, kad šią M. Ka
tiliškio knygą išleidusi Šiaulių 
leidykla „Šiaurės Lietuva" mu
gėje nedalyvavo. 

Leidyklos vizitinė ko r t e l ė 

Kiekvienas lankytojas iš 
mugės grįžo nešinas bent jau 
viena nusipirkta knyga. Vis 
dėlto pasak Lietuvos Rašytojų 
sąjungos leidyklos vyr. redak

toriaus V. Sventicko, kasmeti
nių mugių svarbesniu ypatumu 
jau virsta ne knygų pardavi
mas, bet leidyklų siekis pakelti 
savo autoritetą, visuomenės dė
mesį, pagerinti, priderinti prie 
skaitytojų poreikių savo veiklos 
kryptis, kad žmonės knygy
nuose ar bibliotekose rinktųsi 
knygas pagal leidyklos ženklą, 
pagal jos vardą, leidžiamos lite
ratūros ir jos autorių papulia-
rumą. 

Šiuo atžvilgiu staigmeną su
kėlė mugėje pirmą kartą daly
vavusios naujos, prieš nepilnus 
metus Vilniuje įsisteigusios 
mažos leidyklos „Versus au-
reus" (išvertus iš lotynų kalbos 
- „auksinė eilutė") išleistų kny
gų pasisekimas. Nors nuo savo 
veiklos pradžios ši leidykla sus
pėjo išleisti vos 23 knygas, bet 
susumavus rezultatus pasirodė, 
jog iš jų net trys atsidūrė mu
gėje labiausiai perkamų ketu
riasdešimtuke, o japonų Ryu 
Murakami romano 69 (apie 
1969 m. atsiradusią bitnykų 
kartą) buvo parduotas kone vi
sas tiražas - net 1930 vienetų -
daugiausiai iš visų kitų mugėje 
dalyvavusių leidyklų knygų. 

- Mes kaip tik renkamės kny
gas pagal jų aktualumą, pažin
tinę vertę, įvairaus amžiaus 
skaitytojų poreikius, - sakė šios 
leidyklos direktorius A. Micke
vičius, pridurdamas, kad lei
dyklos prestižui, vardui ne ma
žiau svarbu populiarūs, visuo
menės pripažinti autoriai. 

Toks, beje, yra ir minėto ro
mano autorius R. Murakami, 
žurnalo Times įtrauktas į 11 
Japoniją 20 amžiuje labiausiai 
pakeitusių asmenų sąrašą. Ži
noma, tai žinoti reikalingas lei
dyklos darbuotojų platus akira
tis, nuovoka, išsilavinimas. Be
je, toks ir yra istorijos mokslų 
daktaro laipsnį turintis šios lei
dyklos direktorius A. Micke
vičius. Be kita ko, jis gerai 
užuodžia ir kitus gerus auto
rius. Antai nė viena leidykla 
nesusiprato ir nepasiūlė išleisti 
knygos apie Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės ir vėlesnių 
laikų heraldiką geriausiam 
žinovui E. Rimšai, už šios sri
ties studiją pelniusiam Valsty
binę mokslo premiją. Neseniai 
išleista šio mokslininko knyga 
Heraldika. Iš praeities į dabartį 
tapo svarbiausiu leidyklos „Ver
sus aureaus" įvairaus amžiaus 
ir išsilavinimo skaitytojams 
skirtu skoningai apipavidalin
tu, puošniu leidiniu, pagal per
kamumą mugėje vėlgi pateku
siu į labiausiai perkamų knygų 
tarpą. Jame atsidūrė tos pat lei
dyklos karščiausia naujiena 
mugėje - politologo R. Lopatos 
bei žurnalisto A. Matinio knyga 
Prezidento suktukas Tai politi
kos analitikų žvilgsnis į dabar
tinį Lietuvos Prezidentūros 
skandalą, pateikiant jo prog
nozes, įvykių kroniką, iškal
bingus dokumentus bei nuo
traukas. Ši knyga savotiškai 

pratęsia anksčiau šios leidyklos 
išleistos politologo L. Bielinio 
knygos Prezidento rinkimą ana
tomija turinį. 

Patraukti , sudominti skai
tytojus, garsinti savo ženklą, vi
zitinę kortelę moka ir stambi 
vilniškė leidykla „Alma littera". 
Net šešios šios leidyklos knygos 
pateko į populiariausių sąrašą. 
Kiekvieną mugės dieną lanky
tojai gulte apgulė šios leidyk
los įrengtą spalvingą, įvairiau
sių knygų pilną kampelį, pava
dintą „knygų klubas". Beje, 
plačiam skaitytojų sluoksniui 
jau žinomas pavadinimas -
„Alma littera" knygų klubas". 
Tokio pavadinimo patrauklų in
formacinį leidinį, garsinantį 
savo knygas, leidyklos ženklą 
kas ketvirtį ėmė leisti ši leidyk
la. 

Tik populiarių, plačiam skai
tytojų ratui įdomių ir pageidau
jamų autorių knygas išmoko 
pasirinkti ir leidykla „Tyto 
alba", jos direktorė L. Varana
vičienė. Daugelis skaitytojų j au 
žino, kad jei išeina Lietuvoje ir 
užsienyje populiarios rašytojos 
J . Ivanauskaitės ar J . Erlicko 
knygos - tai tik su šios leidyk
los ženklu. 

Aiškią, ryškią kryptį turi ir 
Lietuvos Rašytojų sąjungos lei
dykla, leidžianti tik geras, 
aukštos meninės prabos lietu
vių rašytojų, ypač poetų, kny
gas. Neapsirinka ir skaitytojai, 
nusipirkę knygų su leidyklos 
„Baltos lankos" ženklu, nors ši 
leidykla, be grožinės literatū
ros, specializuojasi leisti huma
nitarinių ir socialinių mokslų 
leidinius, albumus. 

- Leidinių kokybė - mūsų lei
dyklos - spaustuvės vizitinė 
kortelė, - aiškino Klaipėdoje 
sėkmingai dirbančios šios įmo
nės savininkas S. Jokužis. 

Pradeda darbą Klaipėdos 
centre įkurtas šios leidyklos 
padalinys, teiksiantis visas lei
dyklos paslaugas, užsimojantis 
tapti visų kūrybinių organiza
cijų bei pavienių autorių t rau
kos centru. Pirmąją autoriaus 
knygą - poezijos rinkinį, me
muarus, giminės istoriją ar net 
romaną čia bus galima išleisti 
už mažiausią kainą. 

Kalbos i r knygos m e t a i 

Šiuos metus, kai Lietuvoje ir 
išeivijoje plačiai minimas spau
dos draudimo panaikinimo 
šimtmetis, LR Seimas yra pas
kelbęs kalbos ir knygos metais. 
Kalbėdamas knygų mugės ati
darymo proga Ministras Pirmi
ninkas A. Brazauskas atkreipė 
dėmesį, kad lietuviams tai ypač 
svarbu, nes pasaulyje sunku 
surasti tokią tautą, kuriai 40 
metų buvo uždrausta naudoti 
savo raštą, leisti lietuviškas 
knygas. 

Tai atspindėjo ir Lietuvos Na
cionalinės M. Mažvydo bib
liotekos mugėje surengta paro
da „Spaudos draudimo laikų 
knygos. 1864-1904 m." 

- Lietuvos tautinėje biblio
grafijoje užregistruota daugiau 
kaip 4000 šio laikotarpio spau
dinių. Kai kurių knygų tipai 
tapo savotiškais spaudos drau
dimo laikų simboliais, labiau
siai atspindinčiais tą gadynę. 
Tai elementoriai, „graždankos", 
leidiniuose klaidingai nurodyti 
leidybos duomenys, kad būtų 
suklaidinti lietuviškas knygas 
lotyniškomis raidėmis persekio
jantys Rusijos caro valdininkai. 
Tokios knygos vadinamos kon-
trafakcijomis (klastojimais), -
paaiškino parodoje budėjusi M. 
Mažvydo bibliotekos Retų kny
gų ir rankraščių skyriaus ve
dėja J. Steponaitienė. 

Ji parodė eksponuotus, daž
niausiai Mažojoje Lietuvoje, 
Rytprūsiuose išleistus ir knyg
nešių slaptai pristatomus ele
mentorius - pradinio skaitymo 
ir rašymo vadovėlius, „graž
dankas" - knygas, išspausdin-

Pedagogo J. Masilionio atminimui 
ANTANAS BAT.ASAITIS 

Pedagogas Juozas Masilionis. 

Prieš penkiolika metų lietu
viškojo ugdymo žurnale Švieti
mo gairės (45 nr.) pedagogas 
Juozas Masilionis kreipėsi į li
tuanistinių mokyklų mokytojus 
liaudies švietėjo vyskupo M. 
Valančiaus žodžiais: „Būk bi
telė, kuri iš kiekvienos gėlelės 
sugeba išsiurbti saldų medų". 
Šiemet kovo 4 d. šiam pedago
gui būtų sukakę 90 metų, bet 
jau eina ketvirti, kai jo žings
nių ir žodžių nesigirdi Čikagos 
Jaunimo centro lituanistinėje 
mokykloje nei Pedagoginiame 
institute. 

Ne kartą buvo pabrėžiamas 
mokytojo vaidmuo jaunimo, o 
kartu ir visuomenės ateičiai 
formuoti. O lietuvybės išlaiky
mui svetimame krašte atsidū
rusiam jaunimui lituanistinės 
mokyklos mokytojo žodis dar 
svarbesnis. Suprasdamas savo 
pašaukimą, ypač gyvenimo są
lygoms pasikeitus, J . Masilio
nis visa savo plačia veikla rodė 
bitelės pavyzdį ir ki tus Ameri
kos lietuvių mokytojus kvietė 
tokiais būti. Kaip ir daugelis jo 
kolegų, jis buvo idealistinės mo
kyklos pedagogas, nes lituanis
tinė mokykla, jo žodžiais, nėra 
karjerinė - profesijos ji netei
kia. Tokioje mokykloje, savo 
laisvą šeštadienį aukodamas 
lietuvybei, ir mokytojas yra 

idealistas. Vienas tokių ir buvo 
J. Masilionis. 

Kaip dirbo Amerikoje vos 
įsikūrę karo pabėgėliai mokyto
jai, primenama Vilniuje išlei
džiamoje knygoje Būk bitelė, 
skirtoje šio pedagogo ir visuo
menininko atminimui. Čia pa
teikiu vieną iškalbingą sakinį 
iš Čikagos aukštesniosios litua
nistinės mokyklos archyvo (ci
tuojamą šioje knygoje). 1956 
mokslo metų pradžios aprašy
me minima direktorės Alicijos 
Rūgytės padėka: „Dėkojame po
nui Masilioniui, kuris šeštus 
metus dirba visą penktadienio 
naktį dirbdamas fabrike ir ne-

suomeninė kul tūr inė veikla nu
sipelno išsamios studijos (tikė
kimės, tokia ir bus išleista), o šį 
kar tą tik keletas įspūdžių 
90-ojo gimtadienio ir vardinių 
proga. 

Esu likimui dėkingas, kad su 
šiuo idealistu pedagogu pasi
taikė proga pabendraut i ir su
prasti lituanistinį švietimą, kai 
1994 m. darbavausi Čikagoje, 
atvykęs rinkti duomenų žiny
nui JAV lietuviai. Be prof. dr. 
Jono Račkausko, Jaun imo cent
re pirmiausia sut ikau Pedago
ginio lituanistikos inst i tuto di
rektorę literatę Stasę Peterso
nienę, o ši jau kitą šeštadienį 
supažindino su dar dviem litua
nistais Juozais - Masilioniu ir 
Plaču. Taip jau susiklostė, kad 
naujieji mano pažįstami, ilgam 
palikę atmintyje, buvo Juozai. 
Šiomis dienomis minint Juo
zines, tikiu skaitytojai atleis, 
kad ir daugiau jų paminėsiu. 
Lietuvos skautijos jubiliejaus 
vakare sutikau kunigą Juozą 
Vaišnį, SJ (apie jo veiklą ir kal
bos darbus šiek tiek žinojau ir 
Vilniuje). Dar vėliau su mo
kyklų ir kultūrinės veiklos rė
mėjais Juozu Vasiukevičium ir 
jo žmona Antanina. Mano nau
jieji pažįstami po sekmadienio 
mišių jėzuitų koplyčioje pa
kviesdavo į tradicinį pabendra
vimą kavinėje. Tenai pasakojau 
apie padėtį ir gyvenimą Lietu
voje, svarstydavom ateitį (kaip, 
berods, S. Petersonienė sakyda
vo: „patvarkydavom pasaulį"). 
Aš, savo ruožtu, domėjausi lie
tuvių švietimu, mokyklomis. 
Mat, baigęs Vilniaus pedago
ginį institutą, kelis metus mo
kytojavau, vėliau perėjau prie 
didžiojo Lietuvių kalbos žodyno 
rengimo ir redagavimo, o pa
starąjį dešimtmetį darbavausi 
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
loje. 

Suprasdamas savo pašaukimą, ypač 
gyvenimo sąlygoms pasikeitus, 

J. Masilionis visa savo plačia veikla 
rodė bitelės pavyzdį ir kitus Amerikos 
lietuvių mokytojus kvietė tokiais būti. 

miegojęs ateina į pamokas". O 
iš viso Čikagos lietuviukams jo 
paaukota 50 mokslo metų šeš
tadieniai, jo žodžius girdėjo be
veik tūkstantis minėtos mokyk
los absolventų. 

J. Masilionio atlikti darbai 
JAV lietuvių švietimui, pareng
ti vadovėliai, rašiniai laikraš
čiuose ir žurnaluose, plati vi-

tas rusiškais rašmenimis, kiri
lica. Jos turėjo padėti rusifikuo
ti Lietuvą, asimiliuoti mūsų 
tautą. 

Parodoje buvo eksponuojama 
keletas tų laikų lietuviškų kny
gų iš vyskupo Motiejaus Va
lančiaus asmeninės bibliotekos. 
Juk M. Valančius - ryškiausia 
asmenybė kovoje už lietuviškos 
spaudos atgavimą. J is pirmasis 
viešai pasmerkė šią caro akciją 
ir telkė pasipriešinimą Lietu
vos rusifikavimui, rūpinosi lie
tuviškos spaudos leidyba Ma
žojoje Lietuvoje, sukūrė jos pla
tinimo tinklą Lietuvoje. Spau
dos draudimo metais vyskupo 
M. Valančiaus parašytos kny
gos, kiti leidiniai buvo labai po
puliarūs. Antai, kantičkų (reli
ginių giesmynų) išėjo net 27 
leidimai. Dalį jų galėjai pama
tyti ir mugėje surengtoje paro
doje. 

Čia laukė ir kita staigmena -
pasirodo, kad spaudos draudi
mo laikais lietuviškas knygas 
leido ir spausdino to meto Ame
rikos lietuviai. Parodoje mačiau 

1897 m. Mahanoy City išleistą 
knygą Majzesziaus Mokslai 
{Mozės mokslai). Čikagoje, laik
raščio Lietuva spaustuvėje 1904 
m. išspausdintą lietuvišką Ele
mentorių mažiems vaikeliams. 
Tos Amerikoje išspausdintos 
knygos įvairiais būdais buvo 
pristatomos į Rusijos kolonistų 
valdomą Lietuvą. 

...Vilniaus Parodų centre nu
tilo mugės šurmulys, bet jos ai
dai, kalbos ir knygos metų ren
giniai dar ilgai tęsis. Toje pa
čioje M. Mažvydo bibliotekoje 
jau pavasarį bus atidaryta di
desnė, išsamesnė negu mugėje, 
paroda „Spaudos draudimo lai
kų dokumentai ir leidiniai". 
Kiek vėliau Vilniuje bus su
rengta kita spaudos mugė ir 
šventė, Žemaičių vyskupystės 
muziejuje - paroda „Draustoji 
spauda", Šilutės rajone, kur 
tais laikais veikė garsiojo Mar
tyno Jankaus spaustuvė, leidu
si dr. Vinco Kudirkos Varpą, 
kitus leidinius, vyks visuome
nės susitikimas su knygų lei
dėjais. 

Ilgainiui J . Masilionis tapo 
mano vadovu po Čikagą. Įsi
mintini pokalbiai lietuvių ren
giniuose „Seklyčioje", Draugo 
gegužinėje, kur sut ikau buvusį 
didžiojo žodyno talkininką pe
dagogą Igną Serapiną. Pr is ta tė 
ekonomistą Joną Saką, paren
gusį Lietuvos Seimo posėdžių 
protokolų (18 knygų), Vyriau
sybės žinių (21 knyga) komp
lektus. Prieš išvažiuojant į 
mokytojų studijų savaitę Daina
voje, supažindino su jos tradi
cijomis, parodė filmą. Kar tu su 
širdgėla prasitarė, kad jo il
gamečio vadovavimo studijoms 
ir paskaitų naujieji švietimo va
dovai atsisakė. Vedžiojo po Šv. 
Kazimiero ir Taut ines lietuvių 
kapines. Gėrėjausi tuo Ameri
kos lietuvių panteonu, kur iame 
kuklūs kryžiai ir meniški pa
minklai ženklina mūsų išei
vius, atgulusius čia nuo pat 
20-ojo amžiaus pradžios. 

Pasakojo ir apie Lituanistikos 
katedros steigimą. Įsijungęs į J . 
Kavaliūno iniciatyvinę grupę, 
1982 m. buvo pradėjęs su kole
gomis rinkti jos steigimui rei
kiamus pinigus, bet vėliau tą 
iniciatyvą perėmė žymesni vei
kėjai. Viešai juos ir temini, o 
kuklieji pradininkai buvę pa
miršti. 

Nepaisant nuoskaudų, J . Ma
silionis buvo optimistas, mokėjo 
pašmaikštauti . Kai, pasikvietęs 
mane su Vilniaus pedagoginio 
universiteto doc. Kęstučiu Pec-
kum, aprodinėjo savo sodelį, ra

gino pasiskinti prinokusių di
delių slyvų: „Skinkite, jos ne
pririštos jums parodyti, - tokios 
visada užauga". Matyt, buvo 
girdėjęs, kaip sovietiniai veikė
jai užsienio svečiams rodydavo 
viską nerealiai padidintą, pa
gražintą. Užėję į darbo kabi
netą ir archyvą, stebėjomės pil
nomis knygų ir segtuvų lenty
nomis. Jose kukliai parodė ir 
savo parašytas ar redaguotas 
knygas, o jų - dešimtys. 

Bendravau ir vėliau, po pus
mečio grįžęs į Vilnių. Kai nuo
dugniau norėjau išsiaiškinti J. 
Vaišnio užuominą (aplinkybių 
nežinojęs), jog Dabartinės lietu
vių kalbos žodyno (1954) patai
sytą leidimą (1962) parengęs 
rašytojas B. Babrauskas, krei
piaus ir į Masilionį. Po ilgoko 
teiravimosi 1999.03.11 laiške jis 
atsiuntė gyvo liudininko patvir
tinimą ir paaiškinimą. Klemen
sas Dėdela, gimęs ir užaugęs Ar
gentinoje, M. Morkūno spaus
tuvės darbininkas (raidžių rin
kėjas) tiesiai ir aiškiai pasakęs: 
„Mes B. Babrausko padarytus 
pataisymus įklijavome" (apie 
tai rašiau Gimtojoje kalboje, 
1999, 5-6 nr.). 

Nors ir pavėluotai Vilniuje 
gaunamame Draugo laikraštyje 
sekiau Čikagos lietuvių gyve
nimą. Džiaugiausi J . Masilio
nio ir S. Petersonienės pareng
tu veikalu Lietuviškasis- švieti
mas Šiaurės Amerikoje (2000), 
suteikta jam JAV LB Kultūros 
tarybos premija. Tai buvo labai 
laiku padarytas darbas, ir ge
rai, kad jo ėmėsi patys il
gamečiai švietimo darbininkai. 
Juk galėjo šis didžiulis lietu
viškos veiklos baras ir likti de
ramai neaprašytas. 

Per neilgą laikotarpį nuo 
žinyno parengiamųjų darbų 
1994 m. iki jo 2-ojo tomo iš
leidimo 2002 m. nebeliko nė 
vieno iš keturių mano pažinotų 
Juozų, ant kurių pečių, mano 
manymu, ilgus dešimtmečius 
laikėsi lietuviškas švietimas 
Čikagoje. Apie J . Masilionio 
darbus visuomenė dar paskaitė 
I -ame tome (1998), o kitų dar
bai aprašyti tik antrame. Šie 
kuklūs šviesuoliai įvairiai nusi
pelnė lietuvybės išlaikymui. 
Pirmasis baigė gerus darbus 
nuolatinis Čikagos aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos ir 
kultūros rėmėjas J . Vasiukevi-
čius (1997.07.02). Vienas po 
kito šios žemės keliones baigė 
ir kiti. Nuolatinėje darbo ir at
gaivos vietoje - Jaunimo cent
re, linksmų Kalėdų švenčių 
kolegoms palinkėjęs prie stalo 
namo sugrįžęs Juozas Masilio
nis (2000.12.16). Kitas pedago
gas Juozas Plačas, giminių ap
suptas, sukalbėjęs maldą prie 
Velykų stalo (2001.04.15). Pa
galiau ir ilgametis Laiškų lietu
viams redaktorius kun. Juozas 
Vaišnys SJ (2001.12.19), kėlęs 
tautiečių dvasingumą ir gimto
sios kalbos kultūrą, su skauda
ma širdimi parašęs atsisveiki
nimą uždaromo žurnalo pasku
tiniame numeryje. Vadovavimą 
silpstančiam vienuolynui per
leido iš Montrealio atvykusiam 
filologui kun. Kazimierui Am
brasui, o šis - kun. Antanui 
Gražuliui. O kas stos į iškiliųjų 
pedagogų lituanistų vietą? Rei
kia tikėtis - naujieji ateiviai su 
savo vaikais Amerikoje ne vien 
duoną pelnysis, bet atsiras nau
jų mokytojų ir mokyklų rėmėjų. 
Juk žmogus ne vien duona so
tus. 

Pabaigoje keletas žodžių apie 
netrukus išleidžiamą knygą 
Būk bitelė, skirtą iškiliam lietu
viškojo švietimo pedagogui ir 
visuomenininkui. 

Nukel ta į 3 psl. 
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Lietuviškos novelės prancūzų 
kalba 

Pranas Domšaitis. „Riteris". 1960 m. Pra nšaitis. „Apreiškimas" 

Pr. Domšaičio paveikslai Diuseldorfe 
KRISTINA JOKUBAVTČIENĖ 

Lietuvos dailės muziejaus 
Klaipėdos paveikslų galerijoje 
2001 metų vasarą buvo atidary
ta tapytojo Prano Domšaičio pa
veikslų galerija. Didžiulė, 528 
kūrinių kolekcija - dosni Lietu
vių fondo dovana Lietuvai. Ga
lerijos atidarymas tapo reikš
mingu kultūriniu įvykiu visos 
šalies mastu. 

Treji Domšaičio galerijos 
veiklos metai parodė, kad dė
mesys šio ilgai Lietuvoje neži
nomo dailininko kūrybai yra 
didelis. Niekas nelieka abejin
gas, pamatęs jo paveikslus. 
Domšaičio asmeniu ir kūryba 
susidomėjo Diuseldorfe veikian
tis fondas „Gerhart-Haupt-
mann-Haus", pakvietęs Lietu
vos dailės muziejų surengti dai
lininko parodą Vokietijoje. 
Buvo parengtas bendras projek
tas. 

Parodos Diuseldorfe rengimą 
parėmė Lietuvių fondas, ku
riam Lietuvos dailės muziejus 
yra ypač dėkingas už galimybę 
pristatyti Domšaičio kūrybą 
šalyje, kurioje dailininkas su
laukė pirmojo pripažinimo. Pri
minsiu, kad iki Antrojo pasauli

nio karo Pranas Domšaitis bu
vo garsus Berlyno dailininkas, 
visų svarbesnių grupinių pa
rodų dalyvis. Jis rengė ir indi
vidualias parodas, o jo paveiks
lus mielai pirko tuometinės Vo
kietijos valstybiniai muziejai ir 
privačios galerijos. Po karo 
Domšaitis persikėlė gyventi j 
Pietų Afrikos Respubliką, ku
rioje vėlgi tapo pripažintu ir 
garsiu kūrėju. 

feld ir fondo „Gerhart-Haupt-
mann-Haus" direktorius dakta
ras VValter Engei. Man, kaip pa
rodos kuratorei, teko padaryti 
pranešimą, kuriame išsamiai 
pristačiau Prano Domšaičio kū
rybą. Atidarymo svečiai su dide
liu dėmesiu išklausė apie Prano 

Domšaičio galeriją Klaipėdoje ir 
dailininko vardo kultūros centro 
veiklą, renkant ir pildant infor-

Didžiulė 528 kurinių kolekcija — 
dosni Lietuvių fondo dovana Lietuvai 

Prano Domšaičio paroda Diu
seldorfe buvo iškilmingai atida
ryta kovo 1 dieną. Susirinko 
gausus svečių būrys, į atidary
mą atvyko Šiaurės Reino Vestfa
lijos žemes Sveikatos ir sociali
nių reikalų ministerijos pata
rėjas Johannes Liezenfeld ir Fe
deralinės valdžios Bonoje įgalio
tasis atstovas kultūrai Uwe 
Schoetler. Atidarymą pradėjo pi
anistė, atlikusi kelis Lizt ir 
Schubert kūrinius. Sveikinimo 
kalbą pasakė Johannes Lieren-

maciją apie Domšaičio gyvenimo 
ir kūrybos faktus. 

Po atidarymo ceremonijos sve
čiams apžiūrėjus parodą, sulau
kiau daugybės klausimų apie 
dailininką, jo kūrybą, galeriją 
Klaipėdoje, Lietuvą ir Lietuvių 
fondą. Publikai didelį įspūdį pa
darė Lietuvių fondo darbas, at
liktas įsigyjant Domšaičio kūri
nius ir juos išsaugant bei pats 
kolekcijos dovanojimo Lietuvai 
faktas, kuris buvo įvertintas, 
kaip ypatingas rūpestis Lietu

vos dailės paveldu. 
Lietuvių fondo paramos dėka, 

Lietuvos dailės muziejus galėjo 
ne tik nugabenti Domšaičio kū
rinius į Diuseldorfą, bet ir iš
leisti parodos lankstinuką, ku
riame išsamiai pristatomi daili
ninko gyvenimo faktai, kū
ryba. Lankstinukas iliustruotas 
Domšaičio kūrinių reprodukci
jomis. 

Parodoje Diuseldorfe (Bis-
marckstrasse 90) eksponuoja
mas trisdešimt vienas kūrinys 
- dvidešimt septyni aliejiniai 
paveikslai ir keturios akvare
lės. Jie atspindi svarbiausius 
dailininko kūrybos tarpsnius. 
Fondo parodinės erdvės - mo
dernios, jaukios ir kameriškos, 
Domšaičio kūriniai jose atrodo 
labai rimtai. Pirmą kartą Dom
šaičio kūriniai išvežti į parodą 
užsienyje iš Lietuvos - tai ir 
svarbus šalies kultūros pris
tatymas. Diuseldorfe Prano 
Domšaičio tapybos paroda veiks 
iki balandžio 18 dienos. Ti
kimės, kad paroda, jau sulau
kusi gražių atsiliepimų, pri
sidės prie tolesnio tapytojo Pra
no Domšaičio vardo garsinimo. 

V. Jankausko šokio 
kompozicijos 

Akimirka iš žinomo choreografo Vyčio Jankausko šokio trupės 
spektaklio „Nuskendęs slėnis". Michailo Raškovskio (Elta) nuotr. 

Žinomo choreografo Vyčio 
Jankausko šokio trupė pakvietė 
žiūrovus į dviejų kompozicijų 
vakarą Valstybiniame jaunimo 
teatre. Kovo 17 dieną didžiojoje 
teatro scenoje buvo galima iš
vysti geriausias V. Jankausko 
sukurtas kompozicijas: „Vidur
amžių bernelio dainos" ir „Nu
skendęs slėnis". 

„Viduramžių bernelio dainos" 
buvo „išaugintos" iš ankstesnės 
miniatiūros „Susitaikymas" ir 
pirmąsyk parodytos 2000 m. 
Lietuvos naujojo šokio projekte. 
Vėliau jas matė ir kitų Lietuvos 
miestų bei Estijos, Lenkijos, 
Rusijos, Švedijos žiūrovai. 2002 
m. su šia kompozicija trupė at
stovavo Lietuvai Diuseldorfe 
(Vokietija) vykusiame tarptau
tiniame šokio festivalyje „Glo
bal Dance 2000". 

„Nuskendęs slėnis" pirmąsyk 
buvo parodytas 2003 m. tarp
tautiniame festivalyje „Naujasis 
Baltijos šokis" Vilniuje. 

Abi kompozicijos, vadinamos 
ir vienaveiksmiais šokio spek
takliais, sukurtos pagal kom
pozitoriaus Skirmanto Sasnaus
ko muziką, kostiumų autorė -
Rūta Biliūnaitė. Šiedu kūrėjai 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

„Iki šiol visiškai nežinoma 
Prancūzijoje, dabar t inė lietuvių 
literatūra pagaliau t a m p a priei
nama smalsiausiems skaityto
jams šioje 21 autoriui ats tovau
jančioje novelių rinktinėje", -
skaitoma prieš keletą mėnesių 
išėjusios rinktinės aplanke. 

Rinktinę, pavadintą Des 
Ames dans le Brouillard (Sielos 
Migloje), išleido Caen universi
teto Normandijoje leidykla. 

Nuo 1991 m. išsivadavusi iš 
„sovietinio bloko", tol iau rašo
ma aplanke, lietuvių l i t e ra tū ra 
išsireiškia „visu veidu žiūrė
dama į ateitį". Šios knygos pus
lapiuose skaitytojas a t r a s „ypa
tingą nostalgiją, kur i t a ip giliai 
įsišaknijusi lietuvio sieloje". 
Rinktinėje užtinkamos temos 
remiasi lietuviams būdinga „pa
prastumo estetika". 

Tekstus šiai r inktinei a t r inko 
Loreta Macianskaitė, ku r i pa
rašė ir išsamų įvadą. Išeivijai 
atstovauja Jurgis Savickis, An
tanas Škėma, Algirdas Lands
bergis, Marius Katil iškis, Ic-
chokas Meras. Dalis Lietuvos 
rašytojų jau mirę: Bronius Ra
dzevičius, Juozas Grušas , Ju r 
gis Kunčinas ir Ričardas Gave
lis. Gyvieji: Juozas Aput is , Ro
mualdas Granauskas , Saulius 
Šaltenis, Jurga Ivanauskai tė , 
Saulius Tomas Kondrotas , Mar
kas Zingeris, Sigitas Parulskis , 
Giedra Radvilavičiūtė, Renata 
Šerelytė, Marius Ivaškevičius, 
Bitė Vilimaitė ir Vanda Juk
naitė. 

Savo įvadą, kur iame užčiuo
piama ir Lietuvos istorija, Lore-

yra dažni V. Jankausko šokio 
trupės palydovai, kuriantys 
vientisą muzikos ir apipavidali
nimo vaizdą. 

Abu šokio kūrinius atlieka 
pats choreografas ir jo nuola
tinė partnerė scenoje Giedrė 
Kirkilytė. Tai romantiški due
tai, pasakojantys apie amžiną 
laimės ir savęs paiešką. 

V. Jankauskas buvo vienas 
pirmųjų, įkūrusių Vilniuje šiuo
laikinio šokio trupę „Trys iš Vil
niaus", kurios kompozicijos 
buvo gerai žiūrovų priimtos Vil
niuje, Kaune, Taline, Maskvoje, 
Kazanėje, Duisburge ir kt. Pir
mame tarptautiniame šiuolai
kinio šokio festivalyje „Naujasis 
Baltijos šokis" 1997 m. pasirodė 
jau naujos sudėties V. Jankaus
ko šokio trupė, pakeitusi savo 
šokio stilių bei ieškojimų kryptį. 
2001 m. jis pirmąsyk sukūrė 
kompoziciją ne savai trupei, bet 
Muzikos akademijos aktorių-
šokėjų specialybės studentams. 

Beveik kiekviename „Naujojo 
Baltijos šokio" festivalyje V. 
Jankauskas parodo savo naują 
darbą. Choreografo kompozici
jos - mąslios, kiek filosofiškos. 

(Elta) 

ta Macianskai tė užbaigia šiais 
žodžiais: „Rafinuotame Europos 
gėlyne Lietuvos li teratūrinė gė
lė gali atrodyti labai kukli, bet 
t iems, kurie ją laisto, ji labai 
graži." 

Tai gėlei persodinti į pran
cūzų kalbą, leidėjai subūrė 12 
vertėjų komandą: Muriel Puig, 
Caroline Paliulis, Margarita Ba-
rakauskai tė , Giedrė ir Loic Sal-
fati, Isabelle Chandavoine-Ur-
baitis, Akvilė Melkūnaitė ir 
Lauren t Muhlheiseu, Marielle 
Vitureau, Vitas Kraujelis ir Li
ly Denis, Lindmilla Edel-Ma-
tuolis. 

Vertėjų sąrašas rodo, kad lie
tuviai, kaip ir lenkai 19-me 
šimtmetyje (Napoleonas ir Wa-
lewska), išvystė gudrią strate
giją, kaip užkariauti kitas šalis 
kul tūriškai . Visos tos dailios 
lietuvaitės ir dailūs lietuvaičiai 
- o dailesnių pasauly nėra! -
buvo pas iųs t i į Prancūziją, kur 
jie užkariavo prancūziją, kur jo 
prancūzių širdis ir dabar nau
doja juos lietuvių l i teratūrai 
garsinti . 

Ši r inkt inė , kaip ir bet kuri 
verstinė antologija, neišvengia 
nesuklupusi . Ir bėgom perme
tus akimis tekstą, akis užkliū
na už tokių išsireiškimų, kaip 
„sovietinis blokas" (le bloc so-
vietiąue). Prancūzijoje, kaip ir 
kitose Vakarų šalyse, įskaitant 
JAV, sovietų terminai būda
vo automatiškai perimami, nė 
kiek nepagalvojus apie jų tiks
lumą a r turinį. (Sovietų „sąjun
ga", „Varšuvos Pakto šalys", 

„komunistinė Europa"). Žodis 
„blokas" reiškia bendrais inte
resais besivadovaujančių ne
priklausomų valstybių sąjungą. 
Tokiu terminu aptart i Maskvos 
valdomą Vidurio - Rytų Euro
pos - dalį yra vengtina nesą
monė. 

Kitur rašoma, kad 1944 me
tais lietuvių rašytojas „emigra
vo" (a emigre) į Vakarus. Su 
JAV konsulato viza? Ir su 
„American Airlines" bilietu? 

Vertėjai per dažnai nepajunta 
kalbos niuansų. Paniekinantis 
žodis „niemcai" išverčiamas 
mandagiau „les Allemands". 
Daug tiksliau būtų naudoti dar 
iš Pirmojo pas. karo paveldėtą 
žodį „Les Boches". 

Prieš išleidžiant tokias anto
logijas į pasaulį, jas paprastai 
dar sykį nuodugniai peržiūri 
dar vienas redaktorius /ė. Skai
tome, jog vertimus peržiūrėjo 
Dominiąue Busillet. Ir staiga 
suprantame, kur tas netikslu
mų šuo pakastas. J i papras
čiausiai peržiūrėjo ir pataisė 
prancūziškus tekstus, bet neži
nojo—negalėjo žinoti! - ar tie 
tekstai tiksliai išversti ir ar tie 
terminai atitinka originalus, jų 
autorių išgyventą, ir dabar gy
venamą, tikrovę. Ja i verkiant 
reikėjo prancūziškai ir lietu
viškai kalbančio(s) padėjejo(s). 
Gera pamoka ateities antologi
joms! 

Tačiau svarbiausia tai, kad ši 
patraukli knyga jau laužia pir
muosius ledus (pakeliui) į 
prancūzų literatūrinį pasaulį. 

Juozo Masilionio atminimui 
Atkelta iš 2 psl. § a l i a keleto 
apibendrinančių s t ra ipsnių ir 
prisiminimų, kurie atskleidžia 
šio pedagogo plačią veiklą ir as
menybę, daugiausia vietos kny
goje užima įvairūs J . Masilio
nio spausdinti darbai: rašiniai 
iš knygų ir laikraščių, pokal
biai, pranešimai Draugui iš mo
kytojų studijų savaičių Daina
voje, kelionių įspūdžiai, pluoš
telis recenzijų. 

Knygos sudarytojas kun . Ka

zimieras Ambrasas, SJ, pratar
mėje rašo, kad „pateikta knyga 
supažindins Lietuvos skaityto
jus ne vien su M. Valančiaus 
priesakui gyvenimą skyrusiu li
tuanis tu J . Masilioniu, bet ir jo 
plačiau a r mažiau paminėtais 
išeivijos pedagogais, darbu karo 
pabėgėlių mokyklose Vokietijoje 
ar Čikagoje. Į gyvenimo saulė
lydį žvelgdami karo pabėgėlių 
vaikai, kur ių ne vieną tūks
tantį per ištisus 50 metų J. Ma-

silionis mokė, paėmę šią knygą, 
su džiaugsmu prisimins nutolu
sius ir sunkius, bet šviesos sie
kimo ir jaunystės idealizmo lai
kus". 

Velionio žmonos Pranės bei 
sesers Irenos Pemkuvienės vai
kų rūpesčiu ir lėšomis leidžia
ma knyga liudija pagarbą ir 
padėką nepailsusiam pedago
gui, visada nešiojusiam širdyje 
tėvynę, nors likimo ir toli nuo 
jos nublokštam. 

Dr. Antanas Balašaitis (iš kairės), Juozas Masilionis. Pranė Masilionienė ir Jonas Sakas. 

Juozo Masilionio knygą pr is ta to Arūnas Pomkus. Sėdi dr. Vanda Zoharskaitė 
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Pirmoji paroda 
LAIMA KRIVICKIENK 

Šiais metais M. K. Čiurlionio 
galerijos vardas skamba vis 
dažniau. Čia jau vyko daugybė 
įsimintinų parodų ir renginių -
tai ir vienas paskui kitą sekę 
įvairiausių fotomeninkų pasiro
dymai, poezijos, Lietuvos kon
sulato Čikagoje jubiliejaus šven
tės, tai ir dailininkės Aušrinės 
Marcinkevičiūtės-Kerr autori
nės parodos, „Tapyba ant odos", 
sukvietusios daugybę meno bi
čiulių, sėkme. Ir nors sezono 
pradžioje M. K. Čiurlionio gale
rijos vadovas Algis Janusas, 
ištikimajai galerijos iždo vedė
jai Halinai Moliejienei prita
riant, tvirtai suplanavo, kad 
šiais metais kiekviena paroda 
ilgiau nei dvi savaites džiugins 
meno gerbėjus, svajojančių pri
statyti savo kūrybą, atsiverti 
žiūrovui atsiranda vis daugiau, 
tad parodų kalendorius pildosi, 
žadėdamas naujus susitikimus, 
naujas pažintis. 

Balandžio 2 d., penktadienį, 
kaip priprasta, 7:30 vai. vaka
ro, .ruošiamasi trijų meno pak
viestųjų kūrėjų - Albinos Pau
liukevičienės, Angelės Jonelie-
nės ir Rūtos Ostrovskajos paro
dai. Pirmoji pažintis. 

Gimiau ir augau Žemaitijoje 
- Sauguose, Šilutės rajone, -
pasakoja Albina Pauliukevičie
nė. - Piešti mėgau nuo vaikys
tės, o vidurinėje mokykloje, pri
simenu, buvau jau lyg ir kla
sės menininkė. Mokytojai mano 
darbus ne tik vertino, bet ragi
no toliau dailę studijuoti. Tapti 
dailininke buvo mano svajonė, 
tik tais laikais svajonės sunkiai 
pildėsi. Baigiau Pajūrio žemės 
ūkio technikumą, tapau di
plomuota zootechnike. Dirbau 
Kauno rajone, o sieloje ir min
tyse visada liko meno vilionė, 
net mano sūnūs, iš mažų dienų 
piešę kartu su manimi, pra
lenkė mane. Ir štai, atvykus į 
Ameriką, ne tik atgijo mano 
svajonė, ji užvaldė mane ir aš 
jau galiu savo jausmus, nuo
taiką, pasiilgtos Lietuvos vaiz
dus paskleisti popieriaus lape". 

Kaip drąsiai, lyg norėdama 
sušildyti gyvenimo monotoniją, 
nėrė į gamtos vizijas, spalvų 
pasaulį, taip neryžtingai ieško
jo kelio į viešumą, ir, tik pa
drąsinta dailininkės Magdale
nos Stankūnienės, nusprendė 
prisistatyti. „Mano paveikslai -
akvarelės, tai meilė mano Lie
tuvai, tai tėvynės miškeliai, 
pievos, gėlynai, ežerų akys, pa
jūrio kopos. Būčiau laiminga, 
jei žiūrėdami pajustumėte mū
sų gamtos grožį, ramybę, iš
reikštą mano teptuko prisilieti
mu, nudžiugintų spalvų žais
mė". Nesaistoma profesinių ka
nonų, kuria pasikliaudama vi
dine klausa, ieško naujų temos 
motyvų, naujų bandymo laukų, 
nenori užsisklęsti senose for
mose. Jos paveiksluose sura
sime norą užfiksuoti išgyventą 
valandą, spalvų įvairovę. Ma
nau, kad kiekvienas rimtai ku
riantis menininkas nori ats
kleisti tą pasaulį, kuris rusena 
jame. Tai yra kažkas, ko negali 
nei nuspėti, nei paspartinti, tai 

Angelės Jonelienės mandala. 

ateina savaime, tai išsiveržia 
po ilgalaikio mąstymo vaizdais 
ir daug kartų bandant j a m at
verti duris. 

Angelė Jonelienė, įspūdingų, 
spalvingų mandalų kūrėja, gi
mė Vilniuje. Studijavo Vilniaus 
konservatorijoje, violončelės spe
cialybę. Grojo Vilniaus operos 
ir baleto teatro orkestre. Vėliau 
baigė Vilniaus universitetą; 
žurnalistė, dirbo Lietuvos tele
vizijoje, ruošė muzikines lai
das. Paskutinis darbas Lietu
voje - vyr. redaktorė ezoteri
niame žurnale Lemtis. Tai buvo 
darbas ir pomėgis, leidęs giliau 
pažvelgti į būties prasmę, ener
gijos pasaulį, Rytų išminties 
klodus. Taip atsirado žinios 
apie mandalas, pakvietusias į 
kelionę, į Indiją. 

„Mandala - sanskrito kalboje 
reiškia apskritimą ir centrą. At
sirado ji, kaip priemonė iš
reikšti naują mintį ar idėją, dar 
neįtrauktą tuo metu į egzista
vusio tikėjimo mokymo kon
tekstą, todėl ir buvo naudoja
mos kitokios išraiškos prie
monės. Taip į savąją kūrybą 
įveda mus Angelė, - apskriti
mas - tai išorinis, matomas pa
saulis, o jo centras - vidinis, 
nematomas, siekiantis pačias 
giliausias mintis, mūsų tikrąjį 
Aš'... Praėjusiame šimtmetyje 
švedų psichologas K. J u n g nau
dojo mandalas, kaip gilesnę sa
vęs supratimo priemonę - kiek
vieną dieną jis nupiešdavo 
mandala, stengdamasis išreikš
ti savo giluminį 'Aš' ir vėliau, 
studijuodamas skir tumus, darė 
genealias išvadas ...Labai svar
bus mandalose elementas yra 
spalva, kadangi žmogaus kūno 
energetiniai centrai atspindi 
pagrindines spalvas, tai vyrau
jančios mandaloje spalvos turi 
poveikį tiems kūno energeti
niams centrams ir a t i t inkamai 
veikia žmogų. Naudojami se
noviniai simboliai, formos j au 
turi atsineštinę gilią prasmę, o 
tai reiškia ir energetiką. Ko 
mus gali išmokyti mandala? 
Pirmiausia, pradėti nuo centro, 
nereikia bijoti pažvelgti į savo 
vidų, atrasti savo tiesą, įsi
klausyti, o po to, kaip ir pie
šinyje, taip ir gyvenime: pra
dėti nuo centro, nuo savo šir
dies ir toliau gražiai rikiuoti 
savo mintis, norus, pastangas , 
svajones. Kitas ratas. Tai har
moningai rinkti žodžius, 
stebėti, ką kalbate, kad tai būtų 
tiesa, ne pyktis, nežeisti kitų. 
Ir vėl kitas ratas - veiksmai. 
Šis ratas plačiausias - stebėki
te, ką darote, koks išeina 
piešinys, nes tai jūsų gyvenimo 
mandala, tai jūsų gyvenimas, 
tebus jis šviesus ir pilnas tei
giamos kosminės energijos". 

Menas savaip pildo idėjų ter

pę, taip mąstymui ir suvokimui 
nusakomi kontūrai , kaip kryp
ties vėjarodės, žodžiai, jie pri
klauso kalbančiajam, o mums 
belieka įsiklausyti ir suvokti 
savas prasmes Todėl, kad šie 
gražūs žodžiai virstų kūnu, at
vykite į M. K. Čiurlionio gale-

Dail. Albina Pauliukevičienė. 

riją balandžio 2-osios vakarą, 
atrast i žemišką grožį ir giliąją 
senąją filosofiją. Tai keletas 
punktyrų, nužyminčių dvi me
niškas kūrėjas, o trečioji - Rūta 
Ostrovskaja, panorusi pati as
meniškai prisistatyti gelerijoje. 
vis dar žadina mūsų smalsumą. 
M. K. Čiurlionio galerija kvie
čia visus, atvykite su šeimomis, 
su vaikais, draugais, meno ap
supty pabūti kartu, gal padai
nuoti, juk pirmoji paroda, o ir 
Velykos jau čia pat. 

Iš lietuvių išeivijos mm-
literatūros istorijos 

Lietinių išeivijos institutas 
rengia ir organizuoja ne tik 
konferencijas, seminarus, bet ir 
knygų pristatymus. Praėjusių 
melų pabaigoje įvyko literatū
rologės Lietuvių išeivijos insti
tuto-vyresniosios mokslo dar
buotojos ir VDU Lietuvių lite
ratūros katedros docentės dr. 
Dalios Kuizinienės knygos Lie
tuvių literatūriniu gyvenimas 
Vakaru Europoje 1945-1950 m. 
pristatymas. Šioje knygoje au
torė pristato iki šiol plačiau 
netyrinėtą lietuvių literatūros 
istorijos laikotarpį, mėgina at
sakyti į klausimą, kuo išskir
tinė lietuvių egzilio literatūra, 
kuri buvo sukurta pereinamuo
ju laikotarpiu, kai pasitraukę iš 
Lietuvos rašytojai gyveno Va
karuose, daugiausia Vokietijos 
I)P stovyklose. Knygoje autore 
analizuoja Lietuvių rašytojų 
tremtinių draugijos veiklą, kul
tūrinę spaudą, iškilesnes lietu
vių rašytojų debiutines knygas. 
Antrąją knygos dalį sudaro ar
chyvinis priedas, kuriame skel
biami rašytojų draugijos doku
mentai, literatūrinis susiraši
nėjimas. Tai iki sioi neskelbti 
rankraštiniai archyviniai doku
mentai, kurie puikiai iliustruo
ja unikalaus literatūrinio gyve
nimo tarpsnio kultūrinės bei 
literatūrinės "spaudos. Lietuvių 
rašytojų tremtinių draugijos 
veiklos sąlygas ir detales. Kny
gos autorė skelbia Lietuvos ir 
JAV valstybiniuose, visuomeni
niuose bei privačiuose archy-

saugomą dokumentinę 
bei epistoiiarinę medžiagą. 
Naudotasi dokumentais, esan-

3 Lituanistikos studijų ir 

tyrimo centre Čikagoje, Mairo
nio lietuvių literatūros muzie
juje, Lietuvių išeivijos instituto 
archyvuose, taip pat asmeni
niais rašytojų Kazio Bradūno, 
Kazimiero Barėno archyvais. 
Laiškai bei dokumentai skelbia
mi su išsamiais komentarais 
bei nuorodomis. 

Knygą išleido neseniai Vil
niuje įsikūrusi leidykla „Versus 
aureus". Knyga išleista Lietu
vių išeivijos instituto serijoje 
Egzodo archyvas. Knygos leidi
mą parėmė Lietuvių fondas ir 
didysis lietuviškosios kultūros 
mecenatas dr. Jonas Adoma
vičius. Knyga išleista 500 eg
zempliorių tiražu. 

Pristatymo metu apie knygą 
kalbėjo prof. Bronius Vaškelis, 
kuris akcentavo aptariamo 
kultūrinio gyvenimo įvairovę, 
apie tai, kad knygos autorė yra 
surinkusi ir šiame darbe pa
naudojusi itin daug archyvinės 
medžiagos, esančios Lietuvos, 
JAV bei privačiuose archy
vuose. Renginio metu kalbėję 
Lietuvių išeivijos instituto di
rektorius prof. Egidijus Alek
sandravičius, leidyklos „Versus 
aureus" direktorius dr. Artūras 
Mickevičius pabrėžė platų šios 
knygos kultūrologinį kontekstą. 
Tikėtina, kad ši knyga sulauks 
išsamesnių recenzijų ir įverti
nimo. O Lietuvių išeivijos insti
tutas ir toliau žada leisti tęsti
nę knygų seriją Egzodo archy
vas, kurioje šalia mokslinių 
tyrimų bus skelbiamas ir lietu
vių išeivijos kultūrinis ir istori
nis palikimas. 

Asta P e t r a i t y t ė 

Dr. Dalia Kuizinienė. 

Knyga apie mūsų 
istoriją 

„Baltų lankų" leidykla Vil
niuje 2003 m. pabaigoje išleido 
Arthuro Hermanno sudarytą is
torijos metmenų knygą Lietuvos 
evangelikų bažnyčios. Šį knygos 
leidimą parėmė Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo direk
cija ir „Martin-Luther-Bund". 
Lietuviškas knygos leidimas re
miasi, prieš penkerius metus 
vokiečių kalba išėjusios knygos 
pagrindu. 

Rūta Ostrovskaja. „Raudonos ašaros mėlynon arbatom". 2003. 

Naujoje, keletu straipsnių pa
pildytoje, knygoje randame A. 
Hermanno, I. Lukšaitės, M. G. 
Slavėnienės ir A. Prašman-
taitės straipsnius apie Lietuvos 
ev. liuteronų ir ev. reformatų 
bažnyčių istoriją nuo Reforma
cijos laikų iki 1995 m. Tiesa, 
laikotarpis po 1991 m. mažai 
tepaminimas. Nėra medžiagos 
ir apie išeivijos lietuvių ev. re
formatų bažnyčią. Kaip lietu
viškojo knygos leidimo pratar
mėje pastebi sudarytojas, nepa
vyko rasti autoriaus, kuris šia 
tema parašytų. 

Lietuviškajame leidinyje ne
rasime ir vokiškame leidime 
spausdintos Alberto Juškos ap
žvalgos apie mažlietuvių tikybi
nį gyvenimą, priklausant Prū
sijos bažnyčiai. Apie jį galima 
plačiai paskaityti 1997 m. 
Mažosios Lietuvos fondo Klai
pėdos universiteto leidykloje iš
leistame stambiame A. Juškos 
veikale Mažosios Lietuvos baž
nyčia XVI-XX amžiuje. 

Be abejo, kiekviename leidi
nyje neapsieinama be tikslin
tinų dalykų. Čia norėčiau stab
telėti ties prof. VVillhelmo Kah-
le (1914-1997) įvadiniu žodžiu 
.Lietuvos evangelikų bažny
čioms". Trumpai pristatydamas 
politinę padėtį XX a. pradžioje, 
profesorius rašo: „...Lenkija tu
rėjo pripažinti, jog senosios Lie
tuvos sostinės Vilniaus užėmi
mas po Pirmojo pasaulinio karo 
prarado bet kokią reikšmę, kai 
sovietai po Antrojo pasaulinio 
karo Vilnių vėl atidavė Lietuvai". 

Juk Vilnių mainais į sovieti
nių karinių įgulų įsileidimą į 

Lietuvos teritoriją Sovietų Są
junga nepriklausomai Lietuvos 
Respublikai grąžino 1939 m. 
spalio 27 d. Šį netikslumą lietu
viškojo knygos leidimo redakto
riai bei recenzentai tikrai tu 
rėjo pastebėti. Ypač apmaudu, 
jei tokia informacija buvo pas
kelbta vokiškajame knygos lei
dime vokiečių skaitytojams. 

Kitas suklusti privertęs tei
ginys: „Šv. Onos bažnyčia Vil
niuje [...] sovietmečiu, kai liute
ronų bažnyčia Vokiečių gatvėje 
neveikė, vėl tapo liuteronų pa
maldų vieta". Būtų įdomu suži
noti, kuo remiamasi, šitaip tei
giant. Galbūt autorius Šv OWs 
bažnyčią painioja su 
kiečių gatvės esančia XIV a. 
pradžioje vokiečių pirklių įkur
ta Šv. Mikalojaus bažnyčia, 
lietuvybės bastionu lenkmečiu9 

1988 m. atsikūrus Vilniaus ev 
liuteronų parapijai, keletas pir
mųjų pamaldų įvyko tuo metu 

prie Šv. Mikalojaus bažnyčios 
bu v "ilniaus katalikų ar
kivyskupijos kurijos patalpose. 
Jei vis tik, kalbėdamas apie liu
teronų pamaldas Šv. Onos baž
nyčioje sovietmečiu, prof. W. 
Kahle neklysta, būtų labai įdo
mu plačiau pastarąjį faktą pa-
• yrinėti. 

Platesnio tyrinėjimo laukia ir 
visa XX a. Lietuvos ev. liutero
nų baž <torija, įskaitant 
Klaipėdos kraštą ir visą. Mažąją 
Lietuvą. Ypač svarbu būtų pa-

.rineti sovietmetį bei Baž
nyčios gyvenimo permainas ir 

sąlygojusius veiksnius ne
priklausomybę atgavusioje Lie-

včhi tarpusavio bei 
c valstybės institu-
ius, ypač iš akių ne

išleidžiant teologinio dėmens. 
A. Hermanno sudaryta knyga 
Lietuvos evangelikų bažnyčios 
turėtų tokius tyrinėjimus pas-

Kystut is P u l o k a s 

Nauja Juliaus Butėno knyga 
Vasario mėn. pabai. 

ra" leidykla Vilniuje išleido is 
riografo, literatūros tyrinėtojo, 
rašytojo Juliaus Butėno 1908-
1997) 307 puslapių, gausiai 
iliustruotą knygą Aušrininkas 
dr. Jonas Šliūpas. Tai paskuti
nis autoriaus darbas, nepildan
tis visą eilę jo gausių raštu. 
Knyga parengta, kaip biogra-
finė chrestomatija. 

Knygos pagrindas -
ties aušrininko Jono šliupo 
(1861 —19441 rašyti atsiminimai. 
Panaudota ir ki: 
straipsnių, kuriuos J. Butėnus 
perpasakojo ar kom 
Laiškai, susirašinėjimai duoda. 
papildo žinias apie aušrininko 
atitinkamo laikotarpi 

pažiūras, interesus. Nemažai 
- knygoje skiriama J. Šliu

pe ir kun. A. Burbos ryšiams, 
,! dar neskelbtai korespon

dencijai. Tai parodo, kad aušri
ninkas, nors save laikęs laisva

me bendrauti su 
dvasininkais, siekdamas bend-

• triotmių tikslų. 

Knyga išleista 100 metų lietu
viškos spaudos draudimo panai
kinimo, už ką J. Šliūpas ne
pailstamai kovojo, ir jo mirties 

•tu proga Kaina 15 LT, (6 
dol.) plius persiuntimo kaštai. 

sakyti galima EI. paštu 
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