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DŽIULJETA MASKULIŪNIENĖ
(Žurnalo Rubinaitis vyriausioji redaktorė)

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbė Gyvūnų gerovės metais. Į šią prasmingą iniciatyvą
atsigręžė ir Rubinaitis – norima įdėmiau pasižiūrėti į
gyvūnų vaizdavimą vaikų literatūroje. Daugumoje
šio numerio publikacijų vienaip ar kitaip aptariami
gyvūnai kaip literatūros personažai. Iš nuotraukų
žvelgia keturkojai vaikų rašytojų draugai, iš vaikų
knygų, periodinių leidinių viršelių ir iliustracijų – dideli ir maži, linksmi ir lyriškai nusiteikę, labai tikroviški ir
paslaptingi, net fantastiniai gyvūnai.
Lietuvių ir pasaulinėje vaikų literatūroje knygos
apie gyvūnus sudaro didžiulę teminę grupę. Šių
knygų tolimosios ištakos – tautosaka, mitologija.
Juk čia gimė pirmieji žmonijos pasakojimai apie Žemėje greta žmogaus esantį neaprėpiamą gyvūnijos
pasaulį. Tarp vaikų visada buvo ir tebėra populiarios
gyvulinės, formulinės pasakos. Kas užaugo negirdėjęs lietuvių liaudies pasakos „Vištytė ir gaidžiukas“ ar kitų, užrašytų dar Jono Basanavičiaus rinkiniuose? Vilioja ir stebuklinių pasakų paslaptys. Argi
ne graži pasaka „Baltas vilkas“? Folklorinės pasakos
įkvepia ir literatūrinių pasakų kūrėjus, teikia siužetų ir tradicinių gyvūnų charakteristikų. Antai Vinco
Pietario pasakos „Lapės gyvenimas ir mirtis“ žvėrys
giminingi folkloriniams personažams, daug tokios
giminystės pavyzdžių rastume lietuvių ir pasaulinėje
vaikų literatūroje. Daugybę pavaizduotų gyvūnų aptinkame antikinėse Ezopo pasakėčiose, čia paminėsime tik kelias: „Žiogas ir skruzdės“, „Lapė ir vynuo-

gės“, „Vilkas avies kailyje“. Šios ir kitos pasakėčios
sulaukė nesuskaičiuojamų vertimų ir sekimų. Ne veltui Ezopas kai kurių tyrėjų laikomas vaikų literatūros
pradininku: juk alegorinis gyvūno vaizdavimas yra
įtaigus ir skaitančio vaiko nesunkiai perprantamas.
Jau lietuvių vaikų literatūros pradininkas Motiejus Valančius Vaikų knygelėje rašo apie vaiko santykį
su gyvūnu, pateikia gero ir blogo elgesio pavyzdžių.
Vieni ryškiausių šios tematikos didaktinių apsakymų – „Jonis ir kerdžius“ ir „Petronėlė“. Piemuo
Jonis išdykaudamas padega skruzdyną, vėliau, jau
suaugęs, sulaukia deramo atpildo. Senasis kerdžius
vaikams skruzdyno pasaulį palygina su žmogaus
pasauliu: „Yra tai didesnė už mūsąją soda, yra tai
miestas, kuriame gyvena keli tūkstančiai skruzdėlių.“ Apsakyme „Petronėlė“ vaizduojama dora mergelė, labai mylinti gyvulėlius: „Mylėdama Petronėlė
gyvį, mylėjo ir Viešpatį Dievą, kurs tą sutvėrė, mylėjo ir žmones.“ Valančius lietuvių vaikų literatūrai
pateikia moralinį imperatyvą, koks turi būti žmogus
ir jo santykis su visa, kas gyva.
Rašytojams, pasakojantiems realistinio pobūdžio
istorijas, iš dalies ir rašantiems pažintines knygas,
labai padeda zoopsichologijos išmanymas, mokėjimas sulieti žmogaus ir gyvūno savybes, išgauti naują vaizdavimo perspektyvą. Antai Antono Čechovo
apsakymas „Kaštonė“ skaitytoją patraukia nepaprastai vaizdingai ir įtikinamai atskleistu šuns charakteriu. Niekada nepasensta Jacko Londono Baltoji iltis.

SV E I KI !

Vyriausioji redaktorė
Džiuljeta Maskuliūnienė, prof. hum. m. dr.
(Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

2

3

Knyga yra taika
DAINIUS GINTALAS
Poetas

Išgirdus, kad premija skirta man, ir taip susivėlę
mano plaukai dar labiau pasišiaušė.
Gerbiamas Pranai Mašiotai, tikiuosi, jaučiatės
gerai, nes bent man ši žinia labai netikėta. Labai
ačiū už šią saulėgrąžą – Ukrainos simbolį, kurią laikau rankose: tegu taika greičiau ateina tenai, tegu
žydi kartu su mumis.
Nežinau, kodėl, miela komisija, išrinkote šitą
knygą, gal todėl, kad pavadinimas labai ilgas: skaitėte, skaitėte ir beskaitydami paklydote... Aš pats
to pavadinimo gerai neatsimenu... Iš pradžių su
leidėjomis Daiva ir Audra galvojom, kad pavadinime bus tik varnos, varvekliai, varanai ir varlės, bet
paskui ėmė ir atsirado ajerų kisielius... Betgi „Ajerų kisielius“ – tik toks pavadinimas – labai primena
kulinarinę knygą, o tokių ir taip daug prirašyta, tad
pridėjome ir tas varnas, varveklius, kitus du var...
Taigi, ačiū pašėlusiai, „susivėlusiai“ komisijai,
nusprendusiai skirti premiją šiai knygai. Ačiū dailininkei Eglei Gelažiūtei-Petrauskienei už puikias
iliustracijas, už tai, kad ji jaukiu „crazy“ stiliumi iliustravo knygą, kurią parašiau irgi panašiai... Ačiū „Žaliam kalnui“, nuostabiai leidyklai mažiesiems, išleidusiai jau antrą mano knygą, – iš viso tiek jų ir esu
parašęs. Ačiū vaikams rašantiems autoriams, kurių
aukštas kūrybinis lygis kelia kartelę kiekvienam iš
mūsų... Kad ir kaip būtų, knyga yra draugė, gydytoja, guodėja, knyga galų gale yra taika... Tebūnie
taika mūsų širdyse, Lietuvoje, Ukrainoje ir visame
pasaulyje. AČIŪ!
Penkiametė klaipėdiškė Smiltė Dekteriovaitė tapo plakatų konkurso,
skirto Lietuvoje 30-ąjį kartą švenčiamai Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti, nugalėtoja. Konkursą surengė Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius.

Eglės Gelažiūtės-Petrauskienės iliustr. iš knygos Ajerų kisielius,
arba varnos, varvekliai, varanai ir varlės.
Autorius Dainius Gintalas, leidykla „Žalias kalnas“

B A L A N D Ž I O 2- OJ I – TA R P TA U T I N Ė VA I K Ų K N Y G O S D I E N A

Sveno Hartmanno ir Thomo Härtnerio knygoje
Aš ir mano žmogus. Trumpi katino pasakojimai pasaulis stebimas ironiškai nusiteikusio katino Jakobo
žvilgsniu: „Aš turiu žmogų. Kokia iš to nauda, man
ne visada aišku.“ Tokią „katinišką“ knygą perskaitęs ateityje būsi pasiruošęs rimtai, bet irgi ironija
nuspalvintai knygai – Ernsto Theodoro Amadeuso
Hoffmano genialiam kūriniui Katino Murklio pažiūros į gyvenimą. Maži skaitytojai užauga, jei tik juos
augina gera literatūra.
Lietuvoje kurį laiką buvo leidžiama knygų vaikams apie gyvūnus serija, prasmingai pavadinta
„Po viena saule“. Tai buvo išties vertingas anuomet
buvusios leidyklos „Mažasis vyturys“ sumanymas.
Serijoje išleista ir puikioji Elvyno Brookso Whiteʼo
knyga Šarlotės voratinklis, ir daug kitų. Verta vaikui
augti kartu su knygomis. Bet po viena saule ar net
po vienu stogu gera gyventi ir su... gyvūnais. Apie
ką svajoja Astridos Lindgren Mažylis? Apie šuniuką.
Nes berniukas yra labai vienišas ir nori mažo, kaip
ir jis, draugo, nori juo rūpintis, jį mylėti. Regis, visi
žinome: kai vaikas visada po ranka turės ką skaityti,
o gyvūną matys ne vien tik ekrane, zoologijos sode,
galėsime tikėtis, kad iš jo užaugs doras, jautrus,
protingas žmogus. Jis mylės ir vertins gyvą padarą,
brangins gyvybę, žinos jos kainą.
O šiandien ir vėl turime kai ką įdomaus pasiūlyti
vaikams (ir ne vien jiems) „iš gyvūnų gyvenimo“ –
naują Dainiaus Gintalo knygą, kur žaismingai sueiliuota apie varnas, varanus ir varles. Tokios kompanijos lietuvių vaikų literatūroje dar nebuvo.

Renginio organizatorių nuotr.

Rašytojų eita psichologinės prozos keliu ir sukurta
tikrų šedevrų, kalbančių vaikams apie žmogaus ir
gyvūno ryšį, atsakomybę, užuojautą, meilę. Visais
laikais aktualūs Jono Biliūno „Brisiaus galas“, „Kliudžiau“, Petro Cvirkos „Šyvio gyvenimas“, „Varno mirtis“. Žavi Vytautės Žilinskaitės „Kumeliuko kerštas“,
Janinos Degutytės knyga Nepalik manęs. Selemonas
Paltanavičius vaikams pasakoja apie Lietuvos gyvūnus įtaigia faktų kalba, moko ekologijos išminties.
Klasikinės gyvūnų vaizdavimo meninės priemonės – įasmeninimas, antropomorfizavimas – rašytojų, ypač pasakinių tekstų kūrėjų ir poetų, pasitelkiamos labai dažnai. Lietuvių vaikų poezijos pasaulį
apgyveno Sigito Gedos jūrų veršiukėliai ir kitokie gyviai, Almos Karosaitės asilėlis Benas, Leonardo Gutausko sidabro žuvys... O pasakų valdose irgi tikrai
esama visko. Vytautas Tamulaitis pelnytai gali būti
vadinamas vabzdžių dainiumi (parašyta trilogija
Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai, Vasaros pasaka,
Svirplio muzikanto kelionės), Vytautas V. Landsbergis
pasakoja arklio Dominyko ir kitų gyvūnų istorijas,
Aloyzas Každailis kreipia skaitytojo žvilgsnį į vandens gyvūnų valdas... Neįsivaizduojame savo vaikų
literatūros be Bernardo Brazdžionio Meškiuko Rudnosiuko, Eduardo Mieželaičio Zuikio puikio. Sąrašą
būtų galima tęsti ir tęsti.

Bibliografijos sąrašus
pateiksime kitaip

B I BLIOG RAFIJA

Nuo 2022-ųjų keičiasi Rubinaičio rubrikos „Bibliografija“ pateikimas. Taupome vietą, pasitelkiame naujas
technologijas, todėl spausdintame žurnale nebebus publikuojamos metų knygų ir straipsnių apie vaikų literatūrą bei skaitymą bibliografijos.
Minėtų bibliografijų sąrašus bus galima pasiekti per QR kodą. Telefono programėlė nuskaitys QR kodą
žurnale ir Jūs iš karto pateksite į svetainės puslapį, kuriame matysite tą bibliografijos sąrašą, kurio kodą nuskaitėte. Šias bibliografijas taip pat bus galima rasti svetainėje <ibbylietuva.lt> rubrikoje RUBINAITIS 2022
Nr. 2 (102). Abu bibliografijos sąrašus sudarė Roma Kišūnaitė (LNB).

2021 m. vaikų ir paauglių knygos Apie vaikų literatūrą, skaitymą 2021 m.
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Pažinimo džiaugsmas
ir pinkles
(2021 m. Lietuvoje išleistų pažintinių knygų
vaikams ir paaugliams apžvalga)

DR. KRISTINA VAISVALAVIČIENĖ
(Vytauto Didžiojo universitetas)

Pažintinė literatūra vaikams ir paaugliams
visuomet turi aiškų tikslą – suteikti
jaunajai kartai žinių apie pasaulio
sandarą ir įvairovę, sužadinti smalsumą
ir ugdyti socialinę tapatybę, tačiau
tokia literatūra retai kada turi aiškiai
apibrėžtas žanro ribas ir dažniausiai
yra hibridiška. Tai yra susiję su adresato
galimybėmis ir poreikiais – jauno amžiaus
skaitytojui sunku ilgesnį laiką išlaikyti
dėmesį, jis smalsus, nori žaisti, atrasti,
eksperimentuoti, tad faktinė informacija
tokiems skaitytojams skirtose knygose
ar kūriniuose visuomet derinama su
vizualiąja (gausios iliustracijos, šriftų,
grafikos įvairovė, interaktyvios realybės
papildiniai). Neretai mokslo populiarinimo
tekstai įvelkami į siužetinius (paprastai
dialoginius) pasakojimus, priartėja

prie vaizdelio ar apsakymo žanro,
juos papildo mokomajai literatūrai ir
pramoginiams leidiniams būdingos
įvairios užduotys, galvosūkiai. Vaikai
prisiriša prie vieno ar kito patikusio
personažo, atpažįstamo knygos formato,
tad pastaruoju metu vis dažniau tokia
literatūra leidžiama knygų serijomis
ar knygomis, turinčiomis savo tęsinių
(užduočių sąsiuviniai, kompiuteriniai
žaidimai) ar atskirų versijų skirtingo
amžiaus skaitytojų grupėms.
Pastarąjį dešimtmetį pažintinių knygų leidybos
rinkoje stebimas vis stiprėjantis informacinių technologijų naujovių skverbimasis, leidėjų konkurencijai iššūkių kelia naujos ir vis tobulėjančios fotografijos ir poligrafijos galimybės, milžiniška leidinių iš
užsienio pasiūla ir jų vertimai. Gal todėl tokių knygų
autoriai mūsų šalyje dažniausiai renkasi ne universalias, o būtent Lietuvos gamtą, geografiją, istoriją

A PŽ V A LG O S

Viešosios Amsterdamo (Olandija) bibliotekos Vaikų skyrius. 2015 m. Romos Kišūnaitės nuotr.
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ar kurią kitą sritį pristatančias knygas. Viešindami
savo veiklą, nemažai įdomių pažintinių knygų vaikams pastaruoju metu išleidžia įvairūs Lietuvos
muziejai, nacionaliniai parkai – gaila tik, jog ne visi
leidiniai yra lengvai prieinami, o ir jų tiražai nedideli.
Šioje apžvalgoje pavartysime ir aptarsime
būtent Lietuvos autorių sukurtas knygas, rengtas ir
išleistas sunkiaisiais COVID-19 pandemijos metais,
išryškinsime vertingiausius aspektus, pristatysime
naujoves.
Viena tokių – pridengianti jau ilgai žiojėjusią
vaikų ir paauglių ekonominio raštingumo spragą –
„Swedbank“ Finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės knyga Pradėk dabar. Finansinis gidas paaugliams („Baltos lankos“, 2021). Anot šį klausimą

jau 2019 m. į viešumą kėlusios autorės, pasaulis labai greitai keičiasi, skaitmenizuojasi, paaugliams ir
net vaikams tampa prieinami ir tam tikri finansiniai
resursai, ir įvairios pirkimo bei investavimo platformos, tačiau niekas nesirūpina jaunajai kartai suteikti elementarių žinių, juos nukreipti tinkama linkme
ir, pagaliau, apsaugoti nuo klaidų. Mokyklinėse programose ekonomikos pamokoms skiriama itin mažai valandų, o ir veiklos neretai yra tik imituojamos
ar neatitinka šių dienų realybės1. Kad šios žinios
kuo greičiau pasiektų skaitytoją, nauja knyga yra ne
tik parduodama knygynuose, bet ir prieinama elektroniniu formatu Lietuvos integralioje bibliotekų
informacijos sistemoje www.ibiblioteka.lt. Patrauklaus dizaino knygoje, nominuotoje į geriausių 2021
m. išleistų pažintinių leidinių vaikams ir paaugliams
trejetuką, pasakojama, ką reiškia valdyti savo finansus ir kaip galima sutaupyti, kaip vaikai gali uždirbti
pinigų ir kas yra sėkminga karjera, aptariami svarbiausi verslo kūrimo ir investavimo aspektai. Kny-

goje teigiama, jog gyvenimo tikslas yra ne uždirbti
daug pinigų, bet gebėti savimi ir kitais pasirūpinti,
realizuoti savo svajones. Ieškoti sėkmės rakto ir
įdarbinti bei tobulinti savo gebėjimus galima jau
nuo mažumės įsitraukiant į įvairias savanorystės
programas, ugdant kantrybę, atkaklumą, mokantis. Finansinis gidas pravers ir vyresniesiems paaugliams, ir vaikus auginantiems tėvams, nes jame
koncentruotai ir aiškiai pateikiama informacija apie
nepilnamečių darbą reglamentuojančius įstatymus,
apie galimybes bei prievoles, atsirandančias vaikams perkopus pilnametystės slenkstį. Įsisavinti ir
analizuoti perskaitytą informaciją padeda į leidinį
įtraukti savistabai skirti užrašų puslapiai, pratybų
užduotys, dėmesį atkreipia įvairiomis spalvomis,
skirtingais šriftais išryškintos citatos, pateikiami
įdomūs faktai, naudingi patarimai ir tolesnio mokymosi nuorodos. Tai, jog specialistų rekomendacijos
nėra laužtos iš piršto, patikėti padeda jaunimui žinomų Lietuvos verslininkų sėkmės ar nesėkmių istorijos, jauno finansų ekonomisto Tautvydo Marčiulaičio patarimai ir įspėjimai būti labai apdairiems.
Asmeninis knygos autorės ir jos kalbinamų herojų
(Beatos Nicholson, Orijaus Gasanovo, Lauryno
Zmejausko (Safo), Rimvydo Širvinsko (Makaliaus),
Ievos Krivickaitės) pasakojimas, prasidedantis vaikystės prisiminimais ir atveriantis gyvenimo kelio
ieškojimus ir atradimus, nejučia įkvepia pasitikėti
savimi, išdrįsti užduoti rūpimus klausimus, ieškoti
atsakymų ir augti.

Pažinti ir kurti Lietuvos ir savo

istoriją
Vaikams skirtų knygų apie Lietuvos istoriją
nėra išleista daug. 2021 m. pasirodė nedidelis, bet
subtilus pažintinės literatūros patiems mažiausiems pavyzdys – istorikių Nelės Kostinienės ir
Živilės Mikailienės bei dailininkės Linos Itagaki
paveikslėlių ir užduočių knyga Karališka vaikystė: viena 1529 metų rudens diena (Nacionalinis
muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2021), kurioje 5–7 metų vaikai kviečiami pasitelkti fantaziją ir įžengti į renesansinius
XVI a. Lietuvos kunigaikščių rūmus, susipažinti su

1 Sigita Zumerytė, „Finansų ekspertė apie ekonomikos mokymą mokyklose: yra labai blogai“, Delfi.lt, 2019-09-17, interneto prieiga:
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/finansu-eksperte-apie-ekonomikos-mokyma-mokyklose-yra-labai-blogai.d?id=82268323
(žiūrėta 2022-06-03).

vadovėlių Kelias, Laikas ir kitų edukacinių knygų
vaikams autorės Živilės Mikailienės, vaiko pažintis
su istorija prasideda artimiausioje aplinkoje (šeimoje, mokykloje), tačiau jos pateikimas turi būti
patrauklus – žadinantis vaizduotę, leidžiantis susitapatinti, ugdantis empatiją, skatinantis bendrauti2. Aptariamoji knyga šias nuostatas įgyvendina
su kaupu.
Bandymai perteikti Lietuvos istoriją pasitelkus
ne enciklopedijas, o paveikslėlių ar hibridinio žanro knygas, regis, pasiteisina, tad rinkoje atsiranda ir
daugiau tokio tipo vertingų knygų. Viena jų – istorijos mokslų daktaro Zigmo Vitkaus ir iliustratorės
Ingos Dagilės knyga Lietuvos valdovai pasakoja
vaikams („Alma littera“, 2021), pristatanti 28 Lie-

Lietuvos valdovų istorija. Hibridinio žanro knygos
siužetas apima tik vieną valdovų šeimos gyvenimo
dieną, tačiau įtaigūs dailininkės piešiniai įmagnetina skaitytojo smalsumą nuo pat pirmo žvilgsnio į
knygą: iš viršelio į dabarties skaitytoją išplėstomis
akimis žiūri karališkasis vaikas – būsimasis Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovas Žygimantas
Augustas. Minimalus ir įvairiais formatais pateiktas tekstas (siužetinis pasakojimas, komikso kalbos
burbulai, karalių giminės medžio schema, vaflių receptas), stilizuotos, tačiau nenutolusios nuo realistinių proporcijų, vaizduojamam laikotarpiui atidžios
ir detalių neperkrautos erdvinės iliustracijos puikiai
perteikia istorinę informaciją kultūriniame kontekste (rūmų interjeras, skirtingus socialinius vaidmenis
atliekantys žmonės ir jų veikla, drabužiai, maistas,
bendravimo manieros, augintiniai). Pirmoje knygos
dalyje kartu su devynmečiu Žygimantu Augustu
skaitytojai apsilanko rūmų virtuvėje, sarginėje, bibliotekoje, sužino apie valdovo pareigas ir atsakomybes, kurios garbingai perduodamos iš kartos į
kartą. Antroje knygos dalyje vaikai yra kviečiami pakartoti sužinotą informaciją ar sukurti savo istoriją –
tam šio leidinio autorės pasiūlo nenuspalvintų rūmų
erdvių piešinių ir istorinių personažų bei daiktų lipdukų. Taip simboliškai realizuojamas ir didaktinis
knygos tikslas – turime išmanyti savo istoriją, kad
galėtume kurti dabartį ir ateitį. Ši įdomiosios istorijos knyga yra ankstesnės tų pačių autorių knygos
Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai („Tikra knyga“, 2019,
2020) ir jos pagrindu sukurto kompiuterinio žaidimo tęsinys, pritaikytas jaunesniems skaitytojams.
Knyga atlieka specifinę Valdovų rūmų muziejaus
veiklos populiarinimo funkciją (knygos iliustracijose atpažįstamos Valdovų rūmų erdvės), tačiau tuo
neapsiriboja ir gali būti puiki pradžia pratinant vaikus prie tekstų apie Lietuvos istoriją. Anot istorijos

tuvos valdovų biografijas – nuo Lietuvos karaliaus
Mindaugo iki paskutiniojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Stanislovo Augusto
Poniatovskio.
Didelė istorinių laikotarpių apimtis (aprėpiama
apie 560 metų) ir pristatomų asmenybių gausa neturėtų gąsdinti net pačių nekantriausių 9–14 metų
jaunųjų skaitytojų, nes šią medžiagą suvaldo beletristinis pasakojimo stilius, istorinės informacijos
koncentracija, aiški knygos struktūra (kiekvienam
valdovui skiriamas atskiras skyrius, suskaidytas vienos pastraipos poskyriais, smulkesniais grafiškai atskirtais įterptinio teksto laukais, skirtingu šriftu pateiktais komentarais), dinamiškos, skirtingo dydžio
ir ryškumo iliustracijos, žemėlapiai, pilių piešiniai,
kelionių maršrutų schemos.
Knygai dailininkė parinko šiltus žemės spalvų
tonus, pilkšvos ar smėlio spalvos puslapių fone gerai išsiskiria ryškesnės iliustracijų detalės. Istorija ir

2 „Istorikė Ž. Mikailienė: istorija vaikus sudomina tėvai“, Bernardinai.lt, 2017-02-09, interneto prieiga: https://www.bernardinai.lt/
2017-02-09-istorike-z-mikailiene-istorija-vaikus-sudomina-tevai/ (žiūrėta 2022-05-21).
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gausūs faktai nėra ta tema, kurią labai mėgtų vaikai, tad pagrindiniame tekste nėra įtampos keliančių datų (jos pateikiamos schematiškose išnašose
ar atskirai parengtoje laiko juostoje), knygos maketas sudaro kūrybingumą žadinančios ir atpalaiduojančios netvarkos įspūdį, ranka rašyti komentarai, žodžiai ar piešinukai paraštėse primena svajoti
mėgstančio mokinio sąsiuvinį. Nuo istorinio teksto
sprunkantį žvilgsnį sustabdo charakteringi, aprašomojo laikotarpio stilistiką atspindintys valdovų piešiniai, smalsumą žadina tuščioje erdvėje pabarstyti
dailininkės nupiešti smulkūs ir įdomūs istoriniai artefaktai, drabužių detalės, darbo ar buities atributai.
Įprastą fakto literatūros sausumą užgesina knygos autorių sumanymas ne papasakoti apie Lietuvos valdovus, o juos pačius prakalbinti – savo istorijas, atsiminimus apie vaikystę, santykius su šeimos
nariais, broliais, pusbroliais, žmonomis, konkurencines kovas su vidaus ir išorės priešais, apie diplomatiją ir kariui ar valdovui būtinas savybes pasakoja
atgiję istorijos vadovėlių personažai. Iš jų pasakojimo ryškėja ir skirtingi charakteriai, ir skirtingas požiūris į valdovo misiją ir prisiimtas atsakomybes.
Štai Lietuvos karalystę įkūręs Mindaugas pasakoja, jog tai, kaip reikia kariauti ir valdyti, jis mokęsis
stebėdamas tėvą, vyresnįjį brolį. Anot jo, gyvenimas – tai kova, karių vadas turi būti ne tik geriausias iš geriausių, bet ir gebėti aprūpinti savo karius,
suburti sąjungininkus (p. 14). Drezdene rūmuose
užaugęs Augustas II, XVIII a. pradžioje Lietuvos ir
Lenkijos karaliumi išrinktas Saksonijos kurfiursto
sūnus, jaunystėje labiausiai mėgęs puotauti, šokti ir
žaisti. Anot jo, gyvenimas – tai teatras. Kariauti jis
norėjęs kaip ir kiti galingiausi Europos valdovai, tačiau ši sritis reikalavusi per daug pasiaukojimo, o tai
nesiderino su prabangos, grožio, meno pomėgiu. O
kad kraštas nuskurdo ir tapo labai pažeidžiamas –
argi tai svarbu, jei gali pasirinkti gyventi ten, kur geriau... Tokie palyginimai skatina vaiką susimąstyti,
kas man būtų svarbiau, kaip aš dabar elgiuosi, koks
norėčiau būti ateityje.
Lietuvai svarbių istorinių asmenybių portretai
kuriami įvairiai: valdovai patys pasakoja apie save,
jų sosto įpėdiniai pasakoja apie savo tėvus ar senelius, tam tikrus valdovų bruožus ar gyvenimo faktus

išryškina grafiškai atskirtuose laukeliuose surašyta
informacija, o kiekvieną pasakojimą papildo istoriko komentaras, apibendrinantis pristatomo asmens
reikšmę platesniame Lietuvos istorijos kontekste.
Vienoje ar kitoje vietoje pasislėpusio istoriko
ausys kyšteli (o akyla apžvalgininko akis pastebi) ir
pirmuoju asmeniu pasakojamoje valdovų gyvenimo istorijoje – jas išduoda kai kurių personažų pasakojamojo laiko distancijos pasikeitimas: valdovai
apie save ima kalbėti taip, tarsi būtų XXI a. prikelti
iš „kapų milžinų“ („Žmonės kalba ir metraštininkai
rašo, kad buvau teisingas, žmoniškas ir tiesios kalbos“, p. 38), Zigmantas Vaza savo motiną pavadina
„tikra renesanso moterimi“ (p. 86), nors terminas
renesansas plačiau pradėtas vartoti tik XIX a. Įtarimų kyla, kad komentarą dėl to, jog atsisakymas
sosto buvo geriausias Jono Kazimiero Vazos gyvenimo sprendimas, pastarojo „dubleris“ nusižiūrėjo
iš vėlesnių istorikų darbų (p. 96).
Asmenybės formavimo prasme vertingas knygos autorių pasirinkimas atvirai kalbėti ne tik apie
valdovų nuopelnus ar klaidas, bet ir apie emocijas
(meilę, pavydą, skausmą, liūdesį, susitaikymą), santykius su kitu žmogumi. Susiformavęs neprieinamos
ir nenugalimos įžymybės įvaizdis įgauna žmogiškos
gyvybės ir šilumos, kai valdovas dėkoja savo motinai, išreiškia lojalumą broliui, pripažįsta klaidas, kai
įsimyli ar su pagarba atsiliepia apie savo žmonos sumanumą (pavyzdžiui, Vytautas ir Ona, pas kurią jis
skubėdavo kaip „akis išdegęs“, Žygimantas Augustas ir neužmirštamas Barboros Radvilaitės veidas,
Jonas Sobieskis ir „jo akių šviesa“ Marysienka ir kt.).
Jauniesiems paaugliams jautrią įsimylėjimo temą
suminkština humoristinės piešinių detalės – kvailiojantis arklys, paraštėse pripaišytos širdutės, prirašinėti jausmines užuominas reiškiantys žodžiai,
laiškeliai. Paveiki ir kita visiems valdovams būdinga
ir didaktine prasme svarbi jų biografijos detalė –
didelis dėmesys ir pagarba mokslui, išsilavinimui,
knygoms. Visos karališkos šeimos supratusios, jog
„geras pilietis turi būti išsilavinęs“ (p. 103), o išvardytos jaunųjų karalaičių ir kunigaikščių mokomosios disciplinos leidžia dabarties moksleiviams
pasilyginti ar susitapatinti, rimčiau pažiūrėti į savo
pareigą mokytis, įvertinti mokslo galią supratusių

„užsiaugintų raumenų“ kaina, kokia yra diplomatijos,
interesų derinimo, taikaus sugyvenimo vertė ir ribos.
Apibendrinant Lietuvos IBBY skyriaus viena geriausių 2021 m. pažintinių knygų vaikams nominuoto leidinio apžvalgą norisi pridurti, jog ši knyga papuoš ne tik ją įsigijusios šeimos namų ar mokyklos
biblioteką, bet ir visapusiškai praturtins ir vaikus, ir
suaugusiuosius – tik suvokdami savo turtus ir gebėdami jais pasinaudoti galime būti turtingi.

valdovų nuopelnus – jų įsteigti universitetai ir dabar
laukia studentų iš Lietuvos.
Valdovų pasakojimams dinamikos teikia vaizdingi palyginimai, atkreipiantys dėmesį į lietuvių
kalbos grožį, minčių raiškos įvairovę. Nors kai kurie
palyginimai kartojasi, tačiau jiems parinkti įvaizdžiai organiškai įsiterpia į aprašomojo laikotarpio
kontekstą. Mūšyje valdovai kaunasi kaip lokiai ar
liūtai, turi būti gudresni už vilką, laukiama naujiena
jiems kaip midus gomuriui, priešams tenka nešti
sveiką kailį kaip išgąsdintiems kurtams, gundymai
valdžia įslenka kaip angis, Prancūzijos augintinis
Henrikas Valua mokėjęs kitus išspausti kaip citrinas,
o nerimą dėl netikėtos garbės tapti karaliumi Mykolas Kaributas Višnioveckis raminęs persivalgydamas daugiau negu iki soties – iki blogumo.
Išmoningai atkreipiamas dėmesys ir į valdovų
lietuviškų ir krikščioniškų vardų etimologiją: Mindaugas galvojo daug, Vyteniui dievai lėmę tapti
karžygiu – vyčiu, šis magiškas linkėjimas buvęs aktualus ir XIV a., tad perduotas ir Vytautui Didžiajam,
Kęstutis turi daug iškęsti, būti kantrus, o Švitrigaila,
jau iš prigimties švitrus ir stiprus, pakrikštijamas Boleslovu – „didžiai šlovingu“ vyru. Knygoje pateikti
lotynų kalbos žodžių, posakių pavyzdžiai (magnus
dux, supremus dux, bonus rex, Rex Pacificus, Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu) gali būti
pirmas ir nepamirštamas jaunųjų skaitytojų susidūrimas su anuomet garbinga mokslo ir tarptautinio
bendravimo kalba.
Susimąstyti verčia ir neišvengiama mūsų šalies
praeities gyvenimo realija – karo ir geopolitikos
tema. „Valdovui kariauti – tai tas pats, kas kvėpuoti“,– sako XIII a. valdovas Traidenis (p. 22). Šiuo
metu didžiulės politinės įtampos ir karo, vykstančio Ukrainoje, kontekste sudabartinama ir XIV a.
Lietuvos valdovo Gedimino mintis: „bėda ta, jog
visi mano, kad Ordinas, puldamas mus, yra teisus,
o mes tik barbarai“ (p. 27). Vadovėlyje skaityti Gedimino laiškai Vitkaus knygoje vaikams įgyja kitą
reikšmę – istorija kartojasi, tad ką XXI a. žmogus,
pilietis, valstybė turi padaryti, kaip elgtis, jog nebūtų vadinamas barbaru, grobiku ar agresoriumi.
Užgriebtos temos puikiai tiktų vaikų pilietinio ugdymo diskusijoms – tikrai nelengva atsakyti, kokia yra

Kur paslėptas Grybo auksas?
Geriausia 2021 m. pažintinės literatūros vaikams ir paaugliams knyga išrinkta vitražistės,
skulptoriaus Vinco Grybo anūkės Rasos Grybaitės
papasakota, rašytojo Mariaus Marcinkevičiaus
komiksui adaptuota ir dailininkės Linos Itagaki
nupiešta grafinė novelė Grybo auksas („Artseria“,

2021). Knyga įvertinta už kūrybišką autentiškumo
ir fikcijos derinį, organišką teksto ir vaizdo jungtį,
jautrų dėmesį išskirtinei Lietuvos meno asmenybei.
Kaip ir pirmoji šioje apžvalgoje pristatyta knyga,
šis istorinis komiksas gimė iš Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadovės R. Grybaitės troškimo
įkvėpti muziejui gyvybės, aktualizuoti jaunimui senelio kūrybinį palikimą ir papasakoti apie Lietuvai
paaukotą gyvenimą. Idėją įtekstinti ir įvaizdinti muziejaus fonduose ir giminaičių atmintyje saugomą
informaciją knygos autorei pasiūlė menotyrininkė
Ramutė Rachlevičiūtė. Pasakojimą apie skulptoriaus gyvenimo faktus ir darbus įrėmina knygos
autorės vaikystės atsiminimai apie savo močiutę
Kunigundą Grybienę, saugojusią ir savo vyro darbus, ir jo atminimą. Pervertęs vos keletą knygos
puslapių pasijunti tarsi sėdėtum prie nerta staltiese
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užtiesto stalo, vartytum V. Grybo nuotraukų albumą ir klausytum pasakojimo apie XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Lietuvos kaimo jaunuolių kelią
į mokslą, apie švietimo reikšmę suvokiančius ir mecenatystės idėją palaikančius turtingus geradarius,
apie didelį mažo žmogaus užsispyrimą ir atvirumą
meno pasauliui, apie kitų sunkumams neabejingą
sielą, apie charakterį, kurį grūdino patirtys Pirmajame pasauliniame kare, represuojančioje carinės
Rusijos politinėje sistemoje, besikuriančios nepriklausomos Lietuvos ekonominėje realybėje ir net
santykiai su kolegomis menininkais. Ši biografinė
istorija apima skulptoriaus gyvenimą nuo jo gimimo
1890 m. iki pat žūties 1941-iais. Pasakojimas chronologiškai nuoseklus, fragmentiškas (svarbiausiems
biografijos faktams ar įvykiams pristatyti skiriami
1–2 puslapiai), komentuojantis ne tik nuotraukose
užfiksuotus ar iš prisiminimų, dokumentų atkurtus
vaizdus, bet ir istorinį kontekstą. Svarbiausi V. Grybo gyvenimo faktai atgyvinami komikso stilistika
išplėtotu vienu ar kitu nedideliu epizodu, dialogais,
išdidintu sustabdytu kadru, dailininkės ranka perrašytais laiškų fragmentais. Viršelių atvartuose pateikiama skulptoriaus biografijos schema, nuotraukos. Vertinant Lietuvos meno istorijos ir kraštotyros
požiūriu, reikšminga tai, jog knygoje pasakojamos
konkrečių skulptūrų gimimo ir pastatymo istorijos,
paaiškinančios, kokia yra noro papuošti Lietuvą kaina, kodėl Raseiniuose „Žemaitis“ išlietas iš betono,
o Kudirkos Naumiestyje pastatyta Vinco Kudirkos
skulptūra nevisiškai proporcinga, kaip Nemunaityje
buvo išsaugotas paminklas žuvusiesiems už Lietuvos nepriklausomybę. Susipažinus su įvairiais skulptūrų kūrimo, lipdymo, tašymo ar liejimo niuansais
galima didžiuotis V. Grybo gebėjimais išsisukti iš
padėties, pritaikyti tokias technologijas, kokių Lietuvoje dar niekas nebuvo matęs ir iki šiol negeba
atkartoti. Neabejotina, jog tiems, kurie įdėmiai
skaitys komiksą, norėsis atidžiau patyrinėti skulptoriaus sukurtų kūrinių meninę raišką ir įvertinti,
kaip jam pavyko laikytis savo mokytojo iš Paryžiaus
Emilio Antuano Burdelio patarimo, jog „svarbiausia
skulptūroje yra energija“ (p. 66).
Taigi, kas yra tas įsivaizduojamas šios knygos
skaitytojas? Greičiausiai tai daugiau nei istorijos ir

faktų joje ieškantys suaugusieji, studentai, aukštesnių klasių ar meno mokyklų mokiniai, kurie atpažins
iliustracijose vaizduojamus objektus ar minimus žinomų žmonių vardus ir kuriuos pirmiausia domins,
kaip istorija yra pasakojama. Vienintelis šiek tiek
trikdantis dalykas – V. Grybo biografiją įrėminančios
istorijos dalyvių amžius („Jūs tokios mažos, nežinau,
kaip papasakoti“, – prisipažįsta Kunigunda Grybienė, ruošdamasi atskleisti senelio žūties aplinkybes ir
1940–1941 m. Lietuvos istorijos peripetijas (p. 91)).
Močiutė pasakoja apie senelį anūkėlėms Rasai ir
Rūtai, kurios lupinėja gipsą nuo senelio sukurtos Vytauto Didžiojo skulptūros išliejos ir kurioms dar toli
iki 13+ (toks skaitytojo amžius nurodytas ant knygos
viršelio), tad mažai tikėtina, jog jos būtų galėjusios
visą šį pasakojimą nuosekliai išklausyti ir suvokti. Labiau įtikintų, jei knygos autorė būtų leidusi ir šioms
personažėms augti, taip sudarydama įspūdį, jog pasakojimas apie senelį jas lydėjo visą gyvenimą – tai
būtų padėję autorei organiškiau priartėti prie numatyto knygos adresato amžiaus.
Komikso žanras pasakojant žymių žmonių biografijas Lietuvoje imtas naudoti dar visai neseniai
(tokio formato knygų apie Algirdą Julių Greimą
(2017), Joną Šliūpą (2021) yra sukūrusi Miglė Anušauskaitė), knyga Grybo auksas – pirmasis tokio
formato leidinys apie Lietuvos menininką, tad
negali likti nepastebėtas. Nepaisant šiek tiek aptrupėjusio knygos struktūros gipso, išraiškingais
dailininkės Itagaki paveikslėliais sugautas ir išryškintomis detalėmis sufokusuotas smalsiųjų skaitytojų žvilgsnis liks knygoje iki paskutinio jos puslapio.
Auksas visada yra vertas aukso.

Apie ką gieda gulbė nebylė ir
kada gandrai nustojo tėvams
vaikus nešti?
Turtingiausia pažintinės literatūros vaikams
ir paaugliams sritis – knygos apie gamtą. Kasmet
jų – didelių, gražių, spalvotų, iliustruotų kokybiškomis nuotraukomis – išleidžia beveik kiekviena
didesnė Lietuvos leidykla. Vienas produktyviausių
knygų apie gamtą autorių – Selemonas Paltanavi-

logines savybes (pavyzdžiui, sudėtingas kiaušinio
formavimosi procesas). Į informacijos srautą įterpti
pasakojimai iš asmeninės patirties sulėtina pasakojimo tempą, nustebina ir padeda geriau įsiminti tam
tikrą paukščio savybę (pavyzdžiui, ilgas meletos liežuvis, tarsi kirminas apsisukęs aplink gamtininko
pirštą (p. 15)). Knygoje nepasitenkinama aprašomuoju metodu – joje į nuolat kylančius klausimus
(„Kas yra paukštis?“, „Kur rasti vietą lizdui?“, „Kas
suka lizdus?“ ir t. t.) pateikiami atsakymai. Paukščių
gyvensenos ar fizinių savybių skirtumai pagrindžiami
jų mitybos specifika ar saugumo poreikiais. Kiekvienoje pastraipoje slypi intriguojanti ar nustebinanti
įdomybė, nepamirštamos detalės, ypač sušildančios skaitytojo širdį, – paukščių šeiminiai santykiai,
„piršlybos“, tuoktuvės, rūpinimasis vaikais.
Knygoje iš viso pristatoma per šimtas paukščių
rūšių – vieniems skiriami atskiri skyreliai, kiti – panašaus gyvenimo būdo ar giminingi – pristatomi
grupėmis, išryškinami jų skirtumai ir panašumai.
Vertinga, jog straipsneliuose apie atskirus paukščius
pateikiamas ir jų pavadinimo paaiškinimas, susiejamas su gyvūno išvaizda, mityba ar giesme. Teksto
skaitymą palengvina jo skaidymas, sutartinių ženklų naudojimas, tai, kad kiekvienos rūšies pavadinimas, esminiai žodžiai išryškinami didžiosiomis
raidėmis ar pajuodintu šriftu. Atskiro pagiriamojo
žodžio nusipelno kokybiškos ir aprašomo paukščio
savybes puikiai išryškinančios nuotraukos. Maloniai
nuteikia knygos poligrafinė kokybė – pagaliau sėkmingai įveiktas ilgą laiką tokio pobūdžio knygose
akis varginęs popieriaus ir dažų blizgumas. Dėl ko
šią knygą šeimos turėtų pasiimti į visas išvykas – tai
dėl išmaniųjų technologijų ir QR kodų teikiamos galimybės išgirsti plunksnuoto kaimyno balsą (įrašų
autorius Jarekas Matusiakas), jį atpažinti ir pašaukti
vardu. Apie šią draugišką žmogaus ir paukščio kaimynystę nepamirštama priminti beveik kiekviename straipsnyje – žmonės kviečiami saugoti mišką,
palikti paukščių džiaugsmui sodo kampe kokį negenėtą, susipynusiomis šakomis augalą, nepamiršti
pakabinti inkilų, į medžio viršūnę ar ant stogo iškelti
sutartinį draugystės ženklą nuo seno Lietuvoje mylimam plačiasparniui gandrui. Į kažkada vaikystėje iškilusį klausimą „Iš kur višta taip viską moka ir

čius – kasmet parašo 2–3 gamtines knygas, skirtas
skirtingo amžiaus skaitytojams. Šis gamtininkas
išties unikalus – jį galima lyginti nebent su rašytoju
Selemonu Paltanavičiumi, vienodai nuoširdžiai su

meile ir atida prabylančiu ir į suaugusiųjų, ir į jaunųjų skaitytojų širdis. 2021 m. gamtininkas, tarsi
nujausdamas visuotinio užsidarymo nuo pasaulyje
siaučiančio viruso grėsmę, jaunimui pasiūlė pakilti
virš realybės, išskleisti vaizduotės sparnus ir patyrinėti sparnuočių pasaulį.
Knygoje Paukščiai paukščiai („Alma littera“,
2021) Paltanavičius pristato jam artimiausią sritį –
dažniausiai pastebimus Lietuvos sparnuočius. Poetiškoje knygos pratarmėje rašytojas dalijasi savo ir
jį įkvėpusio profesoriaus Tado Ivanausko vaikystės
prisiminimais apie sulaikytą kvėpavimą, kai prieš
tavo akis netikėtai atsiveria gyvybės stebuklas,
raudonu sniegenos pilveliu per speigą sužybsi kvietimas gamtos pažinimui skirti visą savo gyvenimą.
Anot autoriaus, sužinoję apie paukščių gyvenimą,
jau nebegalėsime nuo jų nuleisti akių. „Galima tapti
ne tik paukščių stebėtojais, bet ir mokslininkais ornitologais“ (p. 9), – savo gyvenimo kelio pasirinkimu intriguoja Paltanavičius.
Iš kitų enciklopedinių leidinių ši knyga išsiskiria kryptingu ir metodišku skaitytojo palydėjimu į
paukščių pasaulį. Įvadinėje dalyje pateikiama teorinė medžiaga, pristatanti paukščių biologiją, skiriamuosius bruožus, paukščių klasės skirstymo į būrius,
šeimas, gentis, rūšis principus. Gamtamokslės žinios
pateikiamos labai aiškia, 9–14 m. vaikui suprantama
kalba, kontrastiniais pavyzdžiais paaiškinant terminų reikšmes, nuosekliai aptariant paukščių fizines
(sparnai, plunksnos, snapas, kojos, uodega) ir fizio-
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žino?“ mokslininkas jau rado atsakymą. Suras jį ir
šios knygos skaitytojas.
Pažintį su gandru Grantu ir kitais Lietuvos paukščiais jaunesni skaitytojai gali pratęsti ir skaitydami
pažintines literatūrines pasakas ar pasakas-apysakas. Vieną tokių – knygą Kur dingo gandras Grantas? Paukščių nuotykiai Ventės rage („Tyto alba“,

2021) – pasiūlė istorinių romanų rašytoja Gina Viliūnė. Knygoje vaikams supasakinama paukščių
migracijos tema, tačiau greta literatūrinio siužeto
pateikiama ir nemažai gamtamokslės informacijos
apie žiemoti išskrendančius paukščius (paukščių
piešiniai su pavadinimais pateikiami ir knygos viršelių atvartuose), unikalius Lietuvos gamtos kampelius. Tai jau antra vaikams skirta rašytojos knyga
apie gamtą – 2019 m. knygoje Smiltės ir Vėjaus kelionė po Baltijos jūrą rašytoja pakvietė vaikus kartu
su Klaipėdos jūrų muziejuje užaugintais ruoniukais
pažinti Baltijos jūros pasaulį.
Kalbant apie literatūrą, supažindinančią vaikus
su gamtos įvairove, nesinori nutylėti ir 2021 m. rašytojos Danguolės Kandrotienės išleistos pažintinės knygelės augantiems žmonėms apie... juos

Alice, bando paprastai ir šmaikščiai 3–4 metų vaikams atskleisti itin jautrų žmogaus kūniškumo ir gimimo paslapties klausimą, parodyti vyrų ir moterų
skirtumus, įvardyti žodžiais tas kūno dalis, kurias
suaugusieji taip slepia, kad net nesuteikia joms pavadinimo. Drąsiau imti šią knygą į rankas padeda
Lietuvos kultūros tarybos grifas, nurodytos recenzentų – profesionalių psichologų ir akušerių ginekologų – pavardės. Mergaitės Marijos tėvai laukiasi antrojo vaikelio, to ji, regis, nepastebi, tačiau jai
neprasprūsta pro ausis močiutės pasakyti žodžiai,
jog netrukus jai kažką atneš gandras. Knygelėje,
vengiant tiesmukiškumo, žmogaus biologija aiškinama pasitelkiant įvairius mediatorius – kalbantį ir
skaityti mokantį supasakintą gandrą, mergaitei gydytojo duotą knygelę, vaizdžias stilizuotas iliustracijas. Nors istorijos pradžioje gandras išsigina, kad
jis ne paštininkas, o tiesiog gandras, tačiau vėliau
imasi aiškinti Marijai knygelės turinį ir atsako į jai
kylančius klausimus apie tai, kaip susitinka suaugusio vyro ir moters ląstelės, ką reiškia pasimylėti ir
kodėl tai daroma, kai niekas nemato. Buvimo dviese paslaptis ir kūno privatumo saugojimo idėja knygelėje realizuojama atviresnes scenas (tėvų miegamojo erdvė) paslepiant užlenktu puslapio atvartu.
Knygelės autorė bando rasti balansą tarp pasakojimo apie anatominius dalykus ir pasakojimo apie
jausmus ir vertybes – tai, žinoma, pagirtina, tačiau
abejonių kelia kai kurios informacijos aktualumas ar
jos pateikimo forma pasirinkto amžiaus auditorijai
(pavyzdžiui, pasakojimas apie dirbtinį apvaisinimą,
be kitų problemų, padedantį išspręsti vaikelio norėjimo klausimą, net jei norintysis neturi poros, taip
pat atsainokas įsivaikinimo klausimo paaiškinimas
šią problemą vertinant tik suaugusiojo požiūriu
(„Įvaikinti vaikai nebūna panašūs į savo tėvus, bet
argi tai svarbu?“). Nors leidinys pristatomas kaip
pagalbinė priemonė tėvams kalbėtis su vaikais, tačiau atrodo, jog kai kuriais klausimais ji gali ir įklampinti, tad gali tekti pasiieškoti ir dar vienos knygelės
arba... tiesiog priglausti vaiką prie savęs ir pasikalbėti apie šeimą, tėtės ir mamos pagarbą ir meilę
vieno kitam ir visiems, kurie iš tos meilės gimsta.

Ieškant knygos,
del kurios verta naktineti
(2021 m. verstinių knygų vaikams
ir paaugliams apžvalga)

INGA MITUNEVIČIŪTĖ
Apžvalgoje pateikiamas IBBY Lietuvos skyriaus teikiamoms Eugenijos Stravinskienės ir
Adomo Druktenio premijoms nominuotų knygų trumpas pristatymas ir įvertinimas.
Knygas nominuoja leidyklos, o apžvalgoje jos pristatomos atsitiktine tvarka,
negrupuojant nei pagal adresatą, nei tematiškai.

Maja Lundė, Lilė ir Saulės sergėtoja, iš norvegų kalbos vertė Alvyda Gaivenienė („Tyto alba“)
Lietuvių skaitytojams norvegų autorė Maja Lundė jau pažįstama iš knygos Sniego sesė – jautrios
kalėdinės istorijos, suvirpinusios ne vieną širdį. Ar
suvirpins širdį antroji ciklo knyga (ciklą sudaro keturios knygos, atspindinčios metų laikus), atstovaujanti pavasariui ir pateikianti klasikinį pasakojimą
apie dingusią saulę ir jos išvadavimą, priklausys nuo
skaitytojų, nuo to, kaip jiems patiks gamtos vaizdavimas, žmogaus ir gamtos santykio apmąstymas.
Pagrindinė knygos herojė – mergaitė Lilė – niekada gyvenime nematė pavasario, o saulę atsimena
labai miglotai – kaip jausmą, lyg skruostus smaigstytų adatėlės. Našlaitė, gyvenanti lietaus merkiamoje šalyje, kur nėra metų laikų, sužino paslaptį
apie įkalintą saulę ir nusprendžia ją išvaduoti, ta-

čiau tradicinė, išbandymų kupina kelionė nesibaigia
numanoma kulminacija – saulės išvadavimu, bet
skaitytojams pateikia staigmeną: išvaduotą saulę
prisirišusi prie liemens laiko keista būtybė, o amžino lietaus nuvargintą pasaulį pradeda kamuoti
kita stichija – nesibaigianti kaitra. Atkurti pasaulio
pusiausvyrą ryžtasi tie patys saulės vaduotojai – du
vaikai.
Autorės stilius vertas pasigėrėjimo. Tikriausiai
tą patį galima būtų pasakyti ir apie žodingą vertimą.
Mattas Haigas, Peliukas vardu Mika, iš anglų
kalbos vertė Almantė Rimavičienė („Tyto alba“)
Vieną dalyką žinau tikrai – šis kūrinėlis privers
nusišypsoti. Net jei nemėgstate tokio pobūdžio –
pramoginės ar populiariosios – vaikų literatūros,
peliukas Mika sukels simpatiją, kad ir ką jis beda-

pačius. Knygelė Iš kur atsiranda vaikai? („Debesų
ganyklos“, 2021), kurią iliustravo dailininkė Greta
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rytų, norėdamas išmokti būti savimi. Sena gera
tiesa byloja, kad ne tiek svarbu, kas pasakyta (nes
ką nors naujo pasakyti yra be galo sunku), bet svarbiau, kaip pasakyta. Šis kaip knygoje yra smagus
ir keliantis šypseną: peliukas Mika savo gyvenimą
pradeda tuo, kad iš mamos pavagia grybą ir iš tos
gėdos iškeliauja į platųjį pasaulį, įsitikinęs, kad yra
bailys ir melagis. Tapęs berniuko Nikolo draugu ir
apsigyvenęs Elfhelmo miestelyje (šios knygos priešistorė – kitos trys Matto Haigo knygos kalėdine
tematika), jis susidraugauja su Tiesos fėja, pamilsta
elfus ir, pasak jo vienintelės draugės pelės Drąsuolės Bridžitos, tampa netikra pele, dargi netyčia yra
užburiamas ir įgyja magiškų galių. Vis dėlto didžiausia jo galia išryškėja tada, kai, gelbėdamas miestelį
nuo pražūties, jis pasako tiesą apie pavogtą sūrį. Panašių pamokėlių apie buvimą savimi, drąsą, tiesos
sakymą, apie tai, kad nesvarbu, ką apie tave galvoja
kiti, bet svarbu, kaip jautiesi pats, knygoje rasime
ne vieną ir, reikia pripažinti, šiuo atveju jos neerzina.
Debi Gliori, Alanas Durantas, Širdyje mylėsiu
visada, iš anglų kalbos vertė Dalius Norkūnas
(„Baltos lankos“)
Atrodo, vienas akstinų išleisti šią paveikslėlių
knygą buvo žymios škotų iliustratorės ir rašytojos
Debi Gliori vardas. Tikriausiai ne vienas knygos Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų („Baltos lankos“, 2012)
gerbėjas paėmė šią knygą į rankas susiviliojęs žymiu autorės vardu ir tuo nepaprastu jaukumu, kuriuo alsavo minėtoji knyga. Juo labiau kad pavadinimas suponuoja, jog ir Širdyje mylėsiu visada bus
panašios tematikos. Ir tikrai – jaukumo ir švelnumo
šioje knygoje nepritrūks, nors teksto autorius ir kitas – Alanas Durantas. Todėl ir knygos švelnumas
yra kitokio pobūdžio, gimęs iš kitokio santykio –
drauge išgyvento ir įveikto netekties skausmo.
Miške gyvenanti gyvūnėlių draugija – ūdra, kurmis, lapinas ir kiškis („mikėpūkuotukiška“ pradžios

situacija, viena dažniausių kūrinio pradžios klišių
vaikų literatūroje) – išgyvena vieno draugų, lapino,
netektį. Netektis juos užvaldo taip, kad būrelis užsidaro miško trobelėje ir pasiduoda liūdesiui ir apatijai, kol į svečius užsukusi voverė atneša žinią iš
išorinio pasaulio: „(...) juk gyvenimas tęsiasi.“ Pasirodo, kad netektį galima išgyventi produktyviai: su
šypsena menant iškeliavusio draugo gyvenimiškus
nutikimus ir būdo bruožus, niekada jo nepamirštant
ir toliau kartu visiems darbuojantis. Tai reikalinga,
emociškai šilta, netekties išgyvenimą padedanti
įveikti, bet meniniu požiūriu nelabai originali knyga.
Anna Onichimowska, Šokolado diena, iš lenkų
kalbos vertė Kazys Uscila („Nieko rimto“)
Iš pradžių atrodo, kad knyga – tai poetiškas ir
jautrus pasakojimas apie dviejų kaimynystėje gyvenančių vaikų draugystę ir užgimusią pirmąją meilę,
o pabaigoje ji nužudo skaitytojo viltį saldžiu sentimentalumu. Knygoje daug jautrių dalykų: berniukas Dovydas draugauja su jo kieme apsigyvenusia
kate, tikėdamas, kad tai jo nuskendusi sesutė Zuzė;
jo tėtis netekties skausmą malšina visa galva paniręs į darbą ir apleidęs šeimą; kaimynystėn atsikrausčiusią Moniką globoja jos teta, bet virš Monikos pakibusi nuolatinė grėsmė būti atimtai ir išvežtai, nes
teta neturi vyro; Dovydas visaip bando ją apsaugoti
nuo potencialaus išvykimo ir daro tai vaikiškai naiviai, vaikiškai mąstysenai būdingais būdais (ieško
pirmadienių rijiko, kad baisusis pirmadienis niekada neateitų, raganos, turinčios išsivežti Moniką, ir
pan.). Kūrinyje daug jaukių detalių, daug artumo ir
šilumos, kylančių iš buvimo kartu, bet nėra per saldu. Tą būtų galima pasakyti apie visą kūrinį, jei ne
saldoka pabaiga, nukelianti į ateitį po dvidešimties
metų, pasinaudojus šuolininko per laiką, panašaus į
Kalėdų Senelį, pagalba. Čia skaitytojas išvysta Dovydą su Monika, jau vyrą ir žmoną, pakuojančius
kalėdines dovanas savo dukrelei…

pelniusi ir kitą, Lietuvoje beveik nežinomą Janeʼės
Addams apdovanojimą, teikiamą už knygas, palaikančias taiką, socialinį teisingumą, bendruomeniškumą, lyčių ir rasių lygybę. Turint omenyje šiuos
du apdovanojimus ir tai, kad Niuberio medalį skiria
Amerikos bibliotekininkų asociacija, galima susidaryti vaizdą, kad knygoje bus aprašoma socialinė
nelygybė ir panašios problemos, aštriau jaučiamos
šalyje už Atlanto nei pas mus.
Taip ir yra: kūrinyje pasakojama apie keturis labai skirtingus ir savotiškai nelaimingus vaikus, turinčius ypatingų savybių. Svarbiausias pasakojimo
veikėjas vienuolikmetis Virgilijus – mažas, liesas ir
kitų akyse nevykėlis berniukas, kilęs iš emigrantų
šeimos, jo bendraamžė Valencija – kurčia ir vieniša
mergaitė, labai mėgstanti tyrinėti gamtą, Četas,
pravarde Bulius, – pašaipūnas ir peštukas, didžiausias jų priešas, ir Kaori, prisistatanti kaip aiškiaregystės galios paveldėtoja ir Visatos dėsnių žinovė.
Reikia pripažinti, kad gana dirbtinai šis vaikų derinukas suvedamas į krūvą, nors būtent tai galbūt ir
pelnė minėtus apdovanojimus, nes toks Visatos
žingsnis pakeičia vaikų likimus į gera. Apibūdinant
šią knygą galioja banali, bet visada teisinga frazė:
draugystė laimi. Kūrinyje ji išties turi ypatingą galią – belieka patiems tuo įsitikinti.

Vanessa Walder, Aš ir nevykėliai. Draugystė
veža, iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė („Debesų ganyklos“)
Tai antroji serijos knyga, kuri turėtų patikti Katherine’os Paterson knygos Smarkuolė Gilė Hopkins
ir Jerome’o Davido Salingerio Rugiuose prie bedugnės gerbėjams. Ji artima minėtiems kūriniams savo
tematika ir pasakojimo stiliumi, bet turi ir vieną išskirtinumą. Pradėkime nuo bendrumų: knygų serijos herojė Enė pirmą kartą vaikų namuose atsidūrė
aštuonerių, o vienuolikos yra tiek visko mačiusi ir
patyrusi, kad sugeba aplink pirštą apvynioti ir savo
bendraamžius, ir suaugusiuosius. Enės šiurkštus elgesys slepia nepaprastą jos jautrumą, šeimos poreikį ir netgi tam tikrą garbės kodeksą. Šis disonansas
tarp vidinio pasaulio ir išorinių jo apraiškų, kurias
patiria ne tik Enė, bet ir kiti internato, į kurį ji galiausiai patenka pirmoje dalyje ir patiria ten visokiausių
nuotykių antroje, gyventojai, yra vienas jautriausių
leitmotyvų. Kitas leitmotyvas – suaugusiųjų ir vaikų santykiai, tai, ką pirmieji gali padaryti su antrųjų
gyvenimais…
Pirmuoju asmeniu parašyti kūriniai yra Enės
savotiškos išpažintys-laiškai, kuriuose atvirai pasakojami visi jos patirti nuotykiai, iškrėsti pokštai (ne
vienas pasibaigęs areštinėje). Šių knygų išskirtinumas ir kalbinė ypatybė yra tai, kad knygose užbraukyti visi necenzūriniai žodžiai. Skaitytojai gali rinktis, kaip šiuos kūrinius skaityti: praleisti užbraukytus
žodžius ar mintyse įdėti vietoj jų savus. Pasirinkus
antrąjį būdą, neabejotinai praturtės vaizduotė ir žodynas, o toks būdas taps nors ir ne pačia kultūringiausia, bet labai smagia veikla.

Arielis Andrésas Almada, Sonja Wimmer,
Dukrytė; Sūnelis, iš ispanų kalbos vertė Audrius
Musteikis („Odilė“)
Apie šias dvi knygas tenka kalbėti kartu, nes
struktūriškai, poetiškai, aptariant sumanymą, iliustracijų stilių jos skiriasi tik tuo, kad viena jų skirta
dukrai, o kita – sūnui. Šios knygos turbūt labiau
patiks suaugusiems skaitytojams nei vaikams. Jas
labai sunku pavadinti paveikslėlių knygomis – greičiau tai poetiniai laiškai, knygos-suvenyrai, kurias
vaikai perskaitys jau užaugę. Šių knygų esmė – tėčio ir mamos jautrus ir poetiškas kreipimasis į savo

Erina Entrada Kelly, Labas, Visata, iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė („Debesų ganyklos“)
Smagu Lietuvoje sulaukti knygos – Niuberio
medalio (2018 m.) laimėtojos. Jau vien šis apdovanojimas verčia atkreipti dėmesį, tačiau knyga yra
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ką tik į pasaulį atkeliavusį kūdikį, kurio dar laukia
ilga kelionė ir daug nuotykių, potyrių, atradimų –
kvapų, garsų, vaizdų, žodžių, emocijų ir, žinoma,
klausimų, į kuriuos tėvams reikės atsakyti. Pasaulis
darysis vis didesnis ir sudėtingesnis, bet visur ir visada lydės rūpestingas mamos ir tėčio žvilgsnis, jų
šildantis glėbys. Knygose pabrėžiama abipusė tokio santykio nauda ir svarba: suaugusieji mokosi iš
naujo atrasti pasaulį ir pažvelgti į jį vaiko akimis. Tai
iliustruotas vaikystės poetikos albumėlis.
Fotini Tsalikoglou, Bertos dovana („Paribio istorijų“ serija), iš graikų kalbos vertė Kristina Svarevičiūtė („Gelmės“)
Pirmiausia nudžiugino kalba, iš kurios versta ši
knyga, – graikų. Retai sulaukiame šios šalies literatūros lietuvių kalba, tad toks leidyklos pasirinkimas
džiugina. Ar nudžiugino pats kūrinys? Jį apibūdinant
tiktų frazė nieko blogo, bet skaitant knygą persekiojo jausmas, kad viskas jau kažkur skaityta, girdėta.
Knygoje pasakojama apie šešiolikmetę Bertą
(kūrinio pabaigoje ji jau vyresnė), kurios šeimą ištinka nelaimė – miršta jaunesnis brolis, tėvas palieka
šeimą, o mama nugrimzta į depresiją. Berta jaučiasi
vieniša, sužeista, skaudžiai išgyvena netektį, stokoja meilės, mano, kad mama jos apskritai niekada nemylėjo, bando į save atkreipti dėmesį visokiais keistais būdais: pabėgdama iš namų, persirengdama
berniuku ir kt. Knygos stiprybė – Bertos kabinimosi
į aplinkinį pasaulį ir pasaulio grožio atradimo vaizdavimas. Daugiausia grožio veikėja randa tapybos
pamokose, dailės mokytojos analizuojamuose paveiksluose. Knygoje pateikti aštuoni įvairių istorinių
laikotarpių dailininkų paveikslai, pasakojama apie
jų autorius, paveikslų sukūrimo aplinkybes – knyga turi ir pažintinį krūvį. Berta bando paveiksluose
vaizduojamus žmones, jų likimus susieti su savo gyvenimu, išgyventi jų kančias ir taip palengvinti savąją. Mergina kuria paveikslų įkvėptas istorijas ir rašo

laiškus mamai, kurių toji niekada neperskaitys. Tai
sąmonės srauto, intertekstualumo, sapnų, literatūrinio polifoniškumo mišinys su abejotina pabaiga.
Knygos gale Berta laukiasi kūdikio nuo savo mirusio
brolio draugo, o tai yra ta ilgai ieškota meilė – Bertos dovana.
Tae Keller, Kaip sučiupti tigrą, iš anglų kalbos
vertė Ina Jakaitė („Baltos lankos“)
Ši knyga yra 2021 m. Niuberio medalio laimėtoja.
Toks greitas jos išleidimas Lietuvoje turėtų būti siejamas su knygos išskirtinumu. Vertinant pasakojamą
istoriją ir jos pateikimo būdą, taip ir yra – kiekvienas
puslapis alsuoja šiuo išskirtinumu. Tačiau skaitant
kamuoja nuojauta, kad knygos originalas yra daug
geresnis nei vertimas, kuris retsykiais atrodo dirbtinokas ir plokščias, kai kur neišvengta pažodiškumo.
Šio kūrinio poetiką galėtume įvardyti kaip magiškąjį realizmą vaikams. Kaip būdinga magiškajam
realizmui, jame susipina dvi plotmės: realioji – kasdienybės tikrovės – plotmė ir fantastiškoji, arba stebuklinė. Jos taip susipynusios, kad jas išnarplioti ir
suprasti, kas vyksta iš tiesų, o kas yra stebuklinga,
išties sunku. Tikroviška istorija – tai pasakojimas
apie dvi sesutes, su mama besikraustančias gyventi iš saulėtosios Kalifornijos į tolimą mažą miestelį,
kuriame nuolatos lyja. Ten gyvena jų korėjietė močiutė. Sesutės tokiu gyvenimo pokyčiu nėra patenkintos, bet pamažu išaiškėja kraustymosi priežastis:
močiutė serga smegenų vėžiu ir jos ekscentriškas
elgesys, tikėjimas įvairiais prietarais ir dvasiomis
galbūt susijęs su liga. Magiškoje plotmėje vieną
anūkių, Lilę, persekioja stebuklingos tigrės regėjimas. Nepaisydama močiutės perspėjimų, Lilė su
tigre susidraugauja. Paaiškėja, kad močiutę su šiais
gyvūnais sieja baisi paslaptis. Anūkė ją sužino ir įtiki,
kad tai gali pagydyti senelę.
Iš ligos vaduojamasi ir tikrovėje, ir stebuklinėje plotmėje, o baigtis netikėta. Išsivaduojama per

kino teatro ekrano pusėje) ir psichologiškai įtaigų kūrinį, galintį sudominti įvairaus amžiaus skaitytojus.

pasakojimus – senus ir koduojančius savyje tautos
išmintį. Ilgainiui keičiasi Lilės požiūris į ją supančius
žmones. Tai labai galinga knyga, turinti daug prasminių sluoksnių, liudijanti, kaip svarbu susivokti savyje, suprasti savo tautos istoriją ir ją tęsti.

Megana Shepherd, Slapti Erškėtrožių kalvos
žirgai, iš anglų kalbos vertė Rita Bakanienė („Nieko rimto“)
Tai užburiantis pasakojimas, prikaustantis dėmesį iki paskutinės akimirkos. Sutelkti dėmesį priverčia nuolatinis spėliojimas, kokia realybė vaizduojama – ar viskas vyksta iš tiesų, knyginėje tikrovėje,
ar tai yra pagrindinės kūrinio veikėjos fantazijos
žaismas. Dar daugiau – skaitytojas ir veikėja spėlioja kartu, o autorė iki pat pabaigos išlaiko intrigą ir
nepateikia atsakymo, palieka skaitytojams patiems
nuspręsti, kuria realybės forma tikėti.
Jei tikėtume tik realiais dalykais, skaitytume
istoriją apie Antrojo pasaulinio karo metu atokioje
ligoninėje nuo pasaulio izoliuotus džiova sergančius vaikus. Jų gyvenimas ligoninėje pilkas ir niūrus,
valdomas griežtos dienotvarkės, diktuojamos juos
prižiūrinčių vienuolių. Mirtis yra nuolatinė šių vaikų
palydovė, kurianti atitinkamą kūrinio atmosferą, lemianti veikėjų poelgius.
Jei tikėtume magiškais dalykais, kartu su pagrindine kūrinio veikėja Emalina visuose ligoninės
veidrodžiuose (o jų daug, nes ligoninė įsikūrusi buvusiuose rūmuose) matytume sparnuotus žirgus.
Jie anapus veidrodžių gyvena savo gyvenimą, bet
reaguoja ir į šiapusinį. Kartą Emalina apleistame ligoninės sodelyje randa sužeistą sparnuotą kumelę,
kurią turi apsaugoti ir išgelbėti nuo ją persekiojančio Juodojo ristūno – mirties metaforos. Tai Emalina
gali padaryti tik savo niūrioje, pilkoje aplinkoje suradusi visas vaivorykštės spalvas.
Tai labai jautrus ir poetiškas pasakojimas, stiprus ir ligos poetika, tuo, kaip ir kokiomis meninėmis
priemonėmis kalbama apie džiovos priepuolius ir
jos varginamo žmogaus pojūčius. Kūrinys, kurį dar
ilgai norisi nešiotis mintyse.

Frances Hardinge, Gegutės daina, iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė („Nieko rimto“)
Neabejotinai viena stipriausių, įtraukiausių, meniškai paveikiausių ir prasmingiausių metų knygų.
Knyga, dėl kurios verta naktinėti, bet pavojinga susapnuoti jos įkvėptą košmarą, nes jei ir negalima jos
pavadinti siaubo romanu, tai psichologinio siaubo
elementų kūrinyje išties gausu. Kas sukelia šį siaubą?
Vienuolikametė Trisė po nelaimingo atsitikimo
pabunda kaip nesava ir elgiasi labai keistai: neatsimena kai kurių dalykų, jaučia nuolatinį alkį – tokį,
kad pradeda valgyti ne tik supuvusius obuolius (labai vaizdinga ir paveiki scena), bet ir įvairius daiktus, kuriuos suvalgiusi jaučiasi labiau Trise, daugiau
visko atsimena ir palieka keistus pėdsakus – įvairių
lapų, šakelių, purvo ir kt. Galiausiai supranta esanti netikra Trisė, o jos pakaitalas šeimoje, kurioje ji
augo lepinama, apgaubta tėvų dėmesio dėl nuolatinių tikrų ir išgalvotų ligų, mergaitė, kuri nuolatos
pykosi su savo jaunesne sese. Nesveika tėvų globa
turi priežastį – šeima per Pirmąjį pasaulinį karą neteko vyriausiojo sūnaus ir iki šiol išgyvena šią netektį keistais ir šiek tiek paslaptingais būdais, privertusiais užmegzti ryšį su paraleliniu pasauliu, kuriam
vadovauja Architektas. Architektas ir yra kaltas dėl
to, kuo virto Trisė. Mergaitė leidžiasi į pavojingą kelionę ieškoti tikrosios tapatybės.
Kūrinyje susipina nemažai prasminių sluoksnių –
istorinis, šeimos gyvenimo, tėvų ir vaikų santykio,
psichologinis ir kt. Nors kūrinys sudėtingas ir ilgas,
autorė puikiai susitvarkė su medžiaga ir sukūrė meniškai stiprų (kai kurios scenos vertos atskiro paminėjimo, pavyzdžiui, Trisės apsilankymas atvirkštinėje
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Jakobas Wegeliusas, Žudiko beždžionė, iš
švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė („Aukso
žuvys“)
Įstabi knyga ir aukščiausias vertimo pilotažas,
pelnęs vertėjai Adomo Druktenio premiją, o knygai – Geriausios metų verstinės knygos vaikams ir
paaugliams titulą. Skaitydamas pasineri į knygą,
pamiršti, kad reikia miegoti, o 560 kūrinio puslapių ryte praryji, nes kūrinio dinamika puiki ir tokia
išlieka iki galo, knygoje pilna paslapčių, netikėtų siužeto vingių, visus išbandymus nugalinčios
draugystės. Kūrinyje slypi keletas paradoksų: ji
parašyta švedų kalba, bet daugiau nieko švediško
joje nėra; ji parašyta žmonių kalba, bet ją „parašė“
beždžionė, t. y. ji yra kūrinio pasakotoja, jos akimis
matomas pasaulis, žmonės, jų santykiai. Šios pasakotojos pasirinkimas lemia ir kūrinio stilių.
Tai pasakojimas apie ypatingą beždžionę –
spausdinančią mašinėle, žaidžiančią šachmatais,
dirbančią mašiniste, taisančią armonikas Salę
Džouns ir jos draugą bei kompanjoną Henrį Koskelą, įsivėlusį į nelaimingą atsitikimą ir neteisingai
apkaltintą žmogžudyste. Ieškodama tai neigiančio
įrodymo, Salė leidžiasi į kelionę per jūras ir vandenynus, nukeliauja į Indiją, patenka į maharadžos
rūmus, o kartu keliaujantis skaitytojas, atrodo,
gali ne tik pasigrožėti Lisabonos uosto žiburiais,
bet net užuosti kvapus, pajusti vėjo dvelkimą.
Puikiai parašyta ir išversta knyga, ne veltui pelniusi daug apdovanojimų Švedijoje, įvertinta ne
tik kritikų, bet ir skaitytojų.
Andri Snæras Magnasonas, Laiko skrynia, iš
islandų kalbos vertė Vaida Jankūnaitė („Debesų
ganyklos“)
Apie šią knygą reikėtų kalbėti arba labai daug,
arba labai mažai. Esu priversta rinktis pastarąjį
variantą, nes norint išnarplioti visus knygos aspektus, kurių šiame kūrinyje yra labai daug, rei-

kėtų atskiros recenzijos. Taigi, trumpai tariant, tai
sudėtingos struktūros distopija, kurioje susipina dvi
plotmės: pasakinėje plotmėje godus karalius nori
užkariauti visą pasaulį, gamtą ir pavergti laiką, todėl
įtaiso savo vienturtei dukrai laiko skrynią, kurioje
sustoja laikas ir dėl to princesė nesensta; realybės
plotmėje vaizduojamas ateities pasaulis, kuriame
nuo visų problemų, gyvenimiškų sunkumų ir atsakomybės už savo sprendimus raginama pasislėpti
laiko kapsulėse ir tiesiog viską… pralaukti. Kūrinyje
nagrinėjamos atsakingo elgesio, gamtos pavergimo, gyvenimo informacijos amžiuje pavojų ir kitos
temos. Žavi rašytojo išmonė. Bet bandymas viską
sudėti viename kūrinyje yra gerokai per tirštas ir
klampus. Užtat žavus ir grakštus kūrinio vertimas.
Veera Hiranandani, Nakties dienoraštis, iš
anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė („Debesų
ganyklos“)
Pažintiniu požiūriu labai reikalinga knyga, nes
jos tematika mažai žinoma lietuvių vaikams. Knygoje dienoraščio forma pasakojama apie vienos
šeimos gyvenimą skylant valstybei – Pakistanui atsiskiriant nuo Indijos, o žmonėms pradedant skirstytis religiniu ir etniniu pagrindu. Tai dvylikametės
Nišos dienoraštis, rašomas nakčia ir turintis laiškų
mirusiai mamai formą. Mergaitės akimis vaizduojamas jos nestandartinės šeimos (gydytojo tėčio,
dislektiko dvynio brolio, močiutės ir labai mylimo
virėjo – šeimos, kurioje susijungė skirtingi tikėjimai
ir įsitikinimai) gyvenimas, fiksuojami istoriniai įvykiai ir kaip jų pasekmė šeimą ištinkantys pokyčiai.
Knygoje užduodami klausimai – vaikiškai naivūs,
bet iškeliantys socialinės hierarchijos, religinės segregacijos, visuomenės skilimo ir kitas problemas.
Galbūt meniniu požiūriu tai nėra labai stipri knyga,
bet, mano nuomone, ją privalu perskaityti profilaktiškai kaip puikų susipažinimo su kita kultūra ir pasaulio aktualijomis pavyzdį.

Kūrinio pagrindinė veikėja yra devynmetė
mergaitė Tonja, gyvenanti atokiame Norvegijos
slėnyje. Daugiau vaikų slėnyje nėra, tad Tonja turi
prasimanyti pramogų pati. Kadangi jos pramogos
dažnai būna triukšmingos ir sukeliančios sumaištį,
ją pramina Mažuoju Griaustiniu. Autorei pavyko
sukurti ryškų, išbaigtą, savitą vaiko paveikslą –
labai dinamišką ir gyvą. Tonjos nuotykiai, draugystė su slėnio senoliu Gunvaldu, aštrus teisybės
jausmas, savos nuomonės turėjimas, net raudoni
plaukai leidžia ją lyginti su Pepe Ilgakojine, bet
nesutapatinti, nes Tonja yra pakankamai savita,
kad nebūtų laikoma nepavykusiu vaikų literatūros
ikona tapusios Pepės sekimu. Knygoje galima rasti
gražių sugretinimų su kitu labai žymiu vaikų literatūros tekstu – Johannos Spyri Heida, labai gražiai
praplečiančiu kūrinio prasmes.

Anja Portin, Slaptas radijas, iš suomių kalbos
vertė Viltarė Urbaitė („Alma littera“)
Ši knyga šiek tiek dvelkia naftalinu ir yra truputį
anachronistinė, bet tai nė kiek netrukdys mėgautis puikiu pasakojimu, be to, gal net taps akstinu
vaikams atrasti ir pamėgti tokį jiems jau tikriausiai
svetimą žinių perdavimo būdą kaip radijas. Jis yra
ir būdas praskaidrinti tėvų užmirštų ir apleistų vaikų
kasdienybę, pretekstas susidraugauti.
Pagrindinis kūrinio veikėjas yra berniukas Alfredas Užmirštasis. Jis turi tėtį, bet šis yra labai užsiėmęs, daug dirba ir dažnai keliauja, todėl pamiršo
savo sūnų. Vieną naktį Alfredas gauna laikraštį, kurio
neužsisakė. Dar daugiau – į laikraštį susuktos šiltos
kojinės, sumuštinis ir obuolys. Alfredas išsiaiškina,
kad laikraščius nešioja Amanda – moteris, turinti
ypatingą savybę. Amanda yra jautriaausė, jos ausys yra didesnės nei kitų ir todėl ji jautriai reaguoja
į vienišų vaikų atodūsius. Pasirodo, kad tokių vaikų
yra nemažai, o Amanda juos lanko naktimis, atneša
jiems laikraščių ir obuolių iš savo sodo. Alfredas pas
ją apsigyvena, o kai netikėtai palėpėje randa radijo
išradėjo Aleksandro Popovo brėžinius ir įrenginius,
įkuria „Popovo radiją“ – vienišiems vaikams skirtą
laidą.
Knygoje labai jautriai atskleidžiamos vienišų
vaikų istorijos ir šeiminės problemos, o kūrinio pabaiga teikia paguodos ir yra viltinga. Socialinė ir psichologinė knygos pusės yra labai stiprios.

Rasa Bugavičute-Pēce, Berniukas, kuris matė
tamsoje, iš latvių kalbos vertė Audrius Musteikis
(„Odilė“)
Knyga atspindi dešimtojo dešimtmečio nostalgijos tendenciją ir tikrai patiks tą laikmetį menantiems suaugusiems skaitytojams, bet ar patiks paaugliams – labai didelis klausimas. Kodėl? Knygoje
vaizduojamas istorinis permainų po nepriklausomybės atgavimo laikotarpis Latvijoje tiek pripildytas specifinio žargono ir tam metui būdingų
specifinių reiškinių, kad daugeliui paauglių tai bus
tik sunkiai suprantama egzotika. Tuo labiau kad didžioji šio žargono dalis yra rusiškos kilmės. Tačiau
kūrinys turi kitą – stipriąją – pusę: jame pasakojama reginčio berniuko, augančio neregių šeimoje,
istorija. Aklumas čia turi ir tiesioginę, ir perkeltinę
reikšmę – perdėtai rūpestinga ir kontroliuojanti
mama yra akla visomis prasmėmis, o jos susikurtas
vaiko vaizdinys gyvas tik jos pačios galvoje. Bandymas išsivaduoti iš aklos meilės labirintų ir yra
kūrinio stiprioji pusė.

Marija Parr, Mažasis griaustinis: nuotykiai Žėrinčiame slėnyje, iš norvegų kalbos vertė Vytautas Čepliejus („Alma littera“)
Neabejotinai vienas daugiausia simpatijų pelnęs
kūrinys, kurio autorė lyginama su Astrida Lindgren.
Šis lyginimas, nors visada skamba išsišokėliškai,
turi gana realų pagrindą: rašytojos kuriamas pasaulis savo jaukumu ir vaiko vaizdavimu tikrai artimas
lindgreniškajam.
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Paveikslu galerija –
i vaiko namus
(2021 m . li e tu v ių a u to r ių v a ik ų k n yg ų ili u s t r a c i jos )

DOC. DR. DALIA KARATAJIENĖ
(Vilniaus dailės akademija)

Jais apibūdintinos ir 2021 metų IBBY Lietuvos
skyriaus sudarytos komisijos išrinktos nominantės.
Tai – Audros Baranauskaitės ir Linos Itagaki Nukas
(„Tikra knyga“), Jurgos Vilės ir Linos Sasnauskai-

tės Chameleono sapnai („Tikra knyga“), Dovilės
Zavedskaitės ir Patricijos Bliuj-Stodulskos Paštininkas ir serbentai („Tikra knyga“). Paveikslėlių
knygas paprastai sieja įsimenantys personažai, dinamiška vaizdinio pasakojimo kaita ir darnus teksto
bei paveikslėlių ryšys. Paveikslėlių knygas tiriantys
autoriai, apibūdindami teksto ir vaizdo dermę, ją
laiko tokia svarbia, kad retsykiais dėl vaizdumo prilygina kontrapunktui – vienalaikiam kelių melodijų
sąskambiui polifoniniame muzikos kūrinyje. Pasižymėdamas minėtomis savybėmis, Itagaki iliustruotas Nukas turi ir dar vieną ypatybę – knyga gali būti
skaitoma iš abiejų pusių, taip knygos skaitymas ir
žiūrėjimas virsta įtraukiu žaidimu. Baranauskaitės
pasakojimas apie Nuką (ne Jonuką ir ne Antanuką)
gali tapti tiesiog fiziniu vaiko, susiliečiančio su knyga, patyrimu, siūlančiu jam galimybę pažvelgti į pasaulio daiktus, įskaitant ir knygą, iš skirtingų žiūros
pozicijų. Vaizdinis Nuko portretas mažajam skaitytojui yra kuo puikiausiai suvokiamas, aprėpiamas ir
priimtinas. Trimečiai, keturmečiai ir penkiamečiai
vaikai (Nukas skirtas vaikams nuo trejų metų), tiek
patys piešdami, tiek stebėdami nupieštą objektą, pirmiausia koncentruojasi į bendrą to objekto
struktūrą, į aiškiai išskirtas ir gerai matomas jo da-

ne visi aktyvūs spalvų naudojimo atvejai, suteikiant
spalvoms net ir pagrindinių knygos veikėjų statusą,
yra emocionaliai paveikūs. Renatos Bee knygoje
Spalvų namelis, kurią iliustravo Rūta Dzin („Debesų ganykla“), pagrindinės veikėjos kaip tik ir yra
spalvos. Dailininkės piešiniuose spalvos yra personifikuotos, virtusios daugybę kartų matytomis didžiagalvėmis mergaitėmis su smailiomis nosytėmis
ir trikampiu profilyje įkomponuota akimi. Pasakojimo veikėjoms atstovaujančios pagrindinės geltona,
raudona, mėlyna ir kitos spalvos, kuriomis užlieti
mergaičių gyvenamųjų kambarių interjerai, neatskleidžia spalvų charakterio, jų emocinio poveikio
išteklių, nes spalvų įtaigą piešiniuose niveliuoja visus iliustracijos objektus mechaniškai apibrėžiantis juodas kontūras, sukuriantis įkyraus mirgesio
įspūdį, neleidžiantį piešiniuose prabilti jausminėms
spalvos subtilybėms.
Pagrindinė Bliuj-Stodulskos knygos Paštininkas
ir serbentai meninės raiškos priemonė – ne spalva,
bet grafinis, mažiausias objektų detales parodantis
ir jas individualizuojantis piešinys. Knyga yra skirta
7–10 metų skaitytojams, jau gebantiems pastebėti ir
įvertinti vaizdines smulkmenas. Iliustracijose vyraujantis mėlis – ne miesto ir laiškų charakteristikos, bet
šviesi, skaidri visų įvykių nuotaika, akompanuojanti
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Linos Sasnauskaitės iliustr. iš knygos Chameleono sapnai. Autorė Jurga Vilė, leidykla „Tikra knyga“

Žymi čekų iliustratorė, Hanso Christiano
Anderseno premijos laureatė Květa
Pacovská yra pasakiusi, kad paveikslėlių
knyga gali būti prilyginama pirmajai meno
galerijai, atkeliavusiai į vaiko namus.
Turbūt nereikia aiškinti, kaip svarbu
vaikui susiliesti su meno galerijos turtais,
disponuojančiais dvigubo poveikio –
žodžio ir vaizdo – jėga, formuojančiais
etinius ir estetinius vaiko vidinio pasaulio
kontūrus. Nepaisant to, kad kiekvieną
knygą pagrįstai galima interpretuoti kaip
unikalią, vienetinę meninių vaizdinių
kolekciją, paveikslėlių knygos turi ir keletą
jas vienijančių požymių.

lis. Todėl Nukas sykiu su jo aplinkos daiktais ir kitais
veikėjais be jokio vargo gali leisti vaikui su juo susitapatinti arba tapti vaiko draugu. Žvelgiant į knygos
iliustracijas tiek iš meninės pusės, apimančios proporcines deformacijas dėl meninio raiškumo, tiek
iš vaiko percepcinių galimybių, Nuko portretas yra
nepriekaištingas.
Kaip ir Itagaki, Sasnauskaitė, kurdama knygos
Chameleono sapnai paveikslus, naudojosi didelėmis, aiškiai matomomis, ryškių siluetų ir gerai
vaikui suprantamomis formomis. Visą chameleono Leono išgyvenimų spektrą dailininkė atskleidė
pasitelkdama spalvą, kuri kaskart, verčiant knygos
puslapius, keičiasi. Judrus, tai pažaliuojantis, tai pagelstantis ar pamėlynuojantis Leonas ne tik atskleidžia chameleonišką savo prigimtį, bet drauge vienija visas atvarto kompozicijos detales, tapdamas
jų spalviniu akcentu ir kompozicijos ritmo dirigentu. Drąsiais koloristiniais kontrastais, apimančiais
fluorescencinės rausvos ir elektriniu ryškiu pasižyminčios žalios, mėlynos ir geltonos priešstatas,
dailininkė išlaiko vaiko dėmesį, nuolat jį aktyvina
ir emocionalizuoja, spalvomis perteikdama veikėjo
vidines būkles. Todėl knyga atlieka ir epifenomeninę, antrinę, funkciją – ji supažindina vaikus su psichologinėmis ir emocinėmis spalvų galiomis. Tiesa,

pasakojimus grindžiančių knygų. Domicelės Tarabildienės premija įvertinta Linos Mickutės Pasaka
apie paskutinį Lietuvos princą („700 eilučių“), kurią
iliustravo Ieva Babilaitė, – kaip reta gražus teksto,
jo istorinio aido įkūnijimo iliustracijose pavyzdys.
Pasaka aprėpia Žygimanto Augusto jaunystę, mamos Bonos Sforcos į anuometinę didikų aplinką
įdiegtas naujoves ir, žinoma, Žygimanto meilę Barborai Radvilaitei, pasibaigusią jo kelione iš Lenkijos
Lietuvon, atlydint čia mylimosios karstą. Babilaitė –
patyrusi ir labai kūrybinga dailininkė, nuolat ieškanti plastinės raiškos būdų, labiausiai atliepiančių
knygos idėją, stilistiką, nuotaiką ir turinį. Knygoje
Babilaitė sukūrė išraiškingus tarp realizmo ir dekoratyvios stilizacijos balansuojančius personažus,
veikiančius daugiasluoksnėje, turtingų faktūrų prisodrintoje, renesansinę koloristiką ir ornamentiką primenančioje aplinkoje, leidžiančioje žavėtis
karališkos praeities spindesiu. Nepaisant neginčijamos pasakos aliuzijos į istorinę tiesą, vaizduose
esama pasakos žanrui būdingų nerealybės intarpų. Pavyzdžiui, žodžius apie tai, kaip po Elžbietos

mirties šalyje buvo uždraustos dainos ir šokiai, atskleidžia į ornamentą panašūs ir vos įžvelgiami susipynusių šokančių žmonių siluetai, virtę grindiniu ar
žeme, iš kurios auga medžiai, ant kurios vaikštoma.
Toks skirtingų realybės plotmių susijungimas praturtina paveikslą ir supoetina jį. Drauge atkreipiamas dėmesys į skirtingus laikus apimančių vaizdų
lydinį, tampantį subtilia nuoroda į istorinių klodų
jungtį, siejantį istorinį Renesanso laiką su pasakiškuoju mitiniu laiku ir dabartimi. Su panašia istorinės
autentikos aktualizavimo ir jos perteikimo užduotimi susidūrė ir Inga Dagilė, iliustravusi Zigmo Vitkaus knygą Lietuvos valdovai pasakoja vaikams
(„Alma littera“). Dailininkei teko nelengva užduotis – vaizdinėmis priemonėmis papasakoti apie
išoriškai nieko bendro tarpusavyje neturinčius
valdovus, pradedant XIII amžiuje gyvenusiu Mindaugu ir baigiant paskutiniuoju Abiejų Tautų Respublikos valdovu Stanislovu Augustu Poniatovskiu,
gyvenusiu XVIII šimtmetyje. Iliustracijas apie niūrius
viduramžius, Renesansą ir gracingąjį rokoką Dagilė
sukūrė ant rusvų, tarytum laiko patina pažymėtų
knygos lapų. Lapų koloritas tapo „tramdomąja“ ir
stilistinius epochų skirtumus vienijančia jėga. Prie
jo priderinti šilti, žemės spalvų daiktai ir valdovų atvaizdai. Juos kurdama dailininkė nemodeliavo formų, nesistengė atkurti portretinio panašumo – visų
veidus nupiešė tiesiog schematiškai pažymėdama
veidų dalis: akis, antakius, nosį, burną. Skirtingiems

meno stiliams būdingos indų, drabužių, skeptrų,
antspaudų formos, tekstūros ir faktūros visoje
knygoje išsaugojo aiškiai pastebimas užuominas į
istorinę autentiką ir drauge susilydė į bendrą meninio sprendimo vienovę. Ją įgalino dailininkės pasirinktas būdas parodyti visų dvidešimt aštuonių
Lietuvos valdovų figūras, o portretus papildančias
detales, laikmečių atributus – laiškus, liepsnų liežuvius – nupiešti gerokai mažesnius. Dydžių santykiu
ne tik pasiekiama margumu istoriškai pasižyminčių
formų dermė, bet drauge perteikiamas valdoviškai
portretuojamų asmenų statusas ir reikšmė. Patraukliai sušiuolaikintų istorinių atgarsių esama ir Rasos
Grybaitės knygoje Grybo auksas („Artseria“), kurią
iliustravo Lina Itagaki. Pasakojimas apie XX amžiaus
pirmosios pusės lietuvių skulptorių Vincą Grybą, atskleidžiantis jo biografijos ir kūrybos faktus, – ne
mažiau įtaigus nei 2018 metais Lietuvoje ir užsienyje pripažinimą pelniusi, ypatingu vaizdinio pasakojimo asmeniškumu, emocionalumu ir taiklumu
pasižyminti Jurgos Vilės ir Linos Itagaki komiksų
knyga Sibiro haiku („Aukso žuvys“). Nors komikso
kalbos būdas eliminuoja įprastą, tikruoju laikomą
skaitymo malonumą, perkeldamas jį į vaizdų skaitymą, toks abiejų knygos kūrėjų pasirinkimas nekelia
jokių abejonių. Juk Grybo auksas kalba apie dailininką! Žvilgsnis į dailės istoriją rodo, koks svarbus yra
menininkių kūrybinis dialogas su prieš tai kūrusiais
menininkais. Nebūtinai tiesioginis. Kūrėjai gali būti
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Ievos Babilaitės iliustr. iš knygos Pasaka apie paskutinį Lietuvos princą. Autorė Lina Mickutė, leidykla „700 eilučių“

pozityvioms tvarkos, tikėjimo įveikti gyvenimo
problemas, įkūnytas tekste, idėjoms. Įtraukiantis į
Zavedskaitės pasakojimą apie vaiko užmojį sutvarkyti prakiurusio vamzdžio įvykiu prasidėjusias bėdas piešinio raiška grįstas dailininkės sprendimas
gerokai praturtina pasakojimą. Juo atkreipiamas
žvilgsnis į žmonių ir daiktų santykius, o kompozicijos rišlumas skatina įsižiūrėti net ir į menkus kasdienybę formuojančius žmogaus ir urbanistinio gamtovaizdžio ryšius. Tekstas knygoje yra ne tik žodinės
istorijos šaltinis, bet ir vaizdo plastikos dalis, su piešiniu susieta koloritu, ritmu ir proporcijomis. Knyga
prezentuoja kaip reta harmoningą jos dėmenų vienovę, kuria paprastai ir yra apibūdinama aukščiausia
meninė knygos vertė. Ne veltui knyga nominuota,
knygos įvertinimu pabrėžiamas dailininkės sugebėjimas sukurti didelį ir jautrų pasaulį, išaugantį iš
pačių mažiausių dalykų. Knygos elementų darna,
kurioje įsišakniję originalūs, savita nuotaika alsuojantys vaizdų pasauliai, – anaiptol ne vien aptartos
knygos ypatumai. Tokios savybės žymi ir daugumą
poezijos, pasakų, komiksų, istorine faktografija

Patricijos Bliuj-Stodulskos iliustr. iš knygos Paštininkas ir serbentai. Autorė Dovilė Zavedskaitė, leidykla „Tikra knyga“
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Linos Itagaki iliustr. iš knygos Grybo auksas. Autorė Rasa Grybaitė, leidykla „Artseria“
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nutolę vienas nuo kito geografiškai, juos gali skirti
dešimtmečiai ar šimtmečiai. Tačiau kada nors matyto paveikslo ar skulptūros siluetas, ritmas dažnai
tampa naujo kūrinio, kartais gal ir nelabai panašaus
į savajį įkvėpimo šaltinį, atsiradimo pretekstu. Itagaki piešinių atveju šis pretekstas nėra pasąmoninis
kūrybinis impulsas, o sąmoninga Grybo skulptūrų,
jų stilistikos, menininko gyvenimo detalių interpretacijos pastanga. Dailininkas geriausiai gali papasakoti apie kitą dailininką, ypač – apie jo kūrinius,
o pasakoti jam visada lengviau vaizdu nei žodžiu.
Patyrusios dailininkės Itagaki pasirinkta komikso
forma, disponuojanti dinamika, ryškio kontrastais,
monochromijos ir jos niuansų valdymu, leidžia
akims pasiganyti po smulkmenas, suteikiančias pasakojimui patrauklaus gyvybingumo, lydimo dailininko anūkės Rasos Grybaitės teksto.
Piešinio juvelyriškumas, kruopščiai modeliuojant beveik realistiškus mažyčius iliustracijos puslapių netikėtose vietose esančius gyvūnėlių – kiškio, vilko, ežio, gyvatėlės – atvaizdus, tai Jūratės
Račinskaitės iliustruotos Ramutės Skučaitės eilėraščių knygos Liepos mėnesį po liepa (Rašytojų

sąjungos leidykla) paveikslų savitumai. Ir jie – ne
atsitiktiniai. Juk eilėraščiai, kreipdamiesi į vaikus,
poetės lūpomis švelniai byloja ne tik apie juose minimų gyvūnėlių mintis, nutikimus, bet kalba ir apie
menamą – nematerialią – erdvę, kurioje numanome esant draugystę, rūpestį, jautrumą. Tad subtiliai
nupieštų mielų gyvūnų ir abstrakčios, aiškių ribų neturinčios erdvės santykis, einantis per visus knygos
puslapius, ir yra realios bei dvasinės erdvės paveikslas. Pasklidę po akvareliškai išplukdytą, šviesos ir
šešėlių mirgesį primenantį lapo plotą, Račinskaitės
piešiniai darsyk paliudija ypatingą dailininkės poetikos pajautą, žyminčią ir kitas dailininkės mamos
Ramutės Skučaitės iliustruotas knygas. Nors ne tokius švelnius, tačiau ne mažiau realistiškus, tritūrius
monochrominius varnų atvaizdus, kartais keistai
prigludusius prie varlių ar tolstančius nuo skaitytojo akių, nupiešė Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė,
iliustravusi Dainiaus Gintalo poezijos knygą Ajerų
kisielius, arba varnos, varvekliai, varanai ir varlės
(„Žalias kalnas“). Varvantis varveklis, lašas, bala –
tokias ir kitokias vandens formas dailininkė perteikė
skraja, peršviečiama žalsvai mėlyna spalva, kurios

rakursų, išraiškų, vis dėlto yra pakankama priežastis
ikimokyklinukams laikyti jį mėgstamu ir net mylimu
personažu, į kurį jie nepailsta žiūrėti, klausydami
tėvų skaitomų Vytauto V. Landsbergio pasakų.
Pernai vaikams tokią galimybę kūrėjų duetas suteikė išleisdamas knygas Pūkis ir migla bei Pūkis ir
snaigė („Dominicus Lituanus“), tęsiančias jau susiklosčiusią judviejų kūrybinio bendradarbiavimo tradiciją. Panašiai galima apibūdinti ir Beno Bėranto
bei Vilijos Kvieskaitės bendraautorystę, atsiskleidusią paveikslėlių knygose Riešutortas („Nieko rimto“, 2017), Baubaimė („Nieko rimto“, 2018) ir pernai
įkūnytą paveikslėlių knygoje Bambukas yra lėėėtas
(„Nieko rimto“). Pirmuosiuose Kvieskaitės kūriniuose atsiradę voveriukas ir varniukas visada veikia
pirmame paveikslų plane. Žiūros taškai į gyvūnėlius
yra frontalūs, o kai nėra išplėtotos perspektyvos ir
erdvės, apie kurią tik santykinai byloja pusapvaliai
kalniukai, gyvūnėlių erdviniai rakursai yra beveik
neįmanomi. Todėl likdami plokšti, jie išsaugo gerai
patiems mažiausiems vaikams įsimenamus siluetus. Nors paskutinėje Bėranto ir Kvieskaitės knygoje veikėjai pasikeitė (voveriuko ir varniuko vieton
stojo labai lėtas pandukas Bambukas, krokodilas,
žirafa, begemotas), stilistinė veikėjų traktuotė niekuo nesiskiria nuo aptartosios. Tikėtina, jog vaikai
greitai ir be vargo priims naujuosius personažus –
kaip ir prieš tai buvusiuosius.
Žinant, kaip greitai vaikai prisiriša prie jiems patikusių ir įspūdį sukėlusių iliustracijų veikėjų, darosi
aišku, kad jų įvaizdinimo sėkmė didele dalimi lemia
ilgalaikį veikėjų gyvybingumą ir net visos knygos
populiarumą tarp mažųjų skaitytojų. Tereikia prisiminti Ilonos Wikland sukurtą Karlsoną arba Ernesto
Howardo Shepardo Pūkuotuką, Paršelį, Nulėpausį ir kitus Jonuko draugus. Perskaičiusieji Astridos
Lindgren ir Alano Alexanderio Milneʼo knygas ir
dailininkų padedami išgyvenę Mažylio, Karslono,
Pūkuotuko ir jo draugų nuotykius vargu ar gebėtų susitaikyti su kitokiomis skaitytų knygų veikėjų vaizdinėmis traktuotėmis. Šie pavyzdžiai rodo,
kad net minimalios piešinio priemonės, atsidūrusios talentingų iliustratorių rankose, yra pajėgios
sukurti nepaprastai stipriai, tiesiog organiškai su
tekstu susilydžiusius personažus. Ievos Babilaitės

beformės dėmės arba epizodiški gamtovaizdžio
fragmentai iš tiesų primena vandens substanciją.
Vaiskios spalvos ir ryškios juodos linijos, tapybiškumo ir piešinio lydinys, didelio artimo plano kaita su
mažomis detalėmis formuoja aiškų, griežtą ritmą,
atliepiantį poezijos struktūrą. Mažiau poetiškos yra
Simono Kvinto iliustracijos Violetos Palčinskaitės
eilėraščių knygoje Bala nematė („Tyto alba“). Spalvoti gyvenviečių vaizdai su smulkiausiai išpaišytais
laiptais, turėklais, grindiniais, per kuriuos bėgioja
vaikai, laksto šunys, katinai, vaikšto vyrai, moterys ir rieda mašinos, – tai ne kas kita kaip Simono
parafrazė jo sukurtos trimatės knygos Sveikas,
Vilniau („Hubris“) tema. Tik poezijos iliustracijose
trimatį, išlankstomą Kvinto miestą pakeitė jo išsiskleidimas dvimatėje plokštumoje, kurioje vyksta
intensyvus, greitas ir linksmas gyvenimas, apimantis visus piešinio kampučius. Lokaliai naudojamos
spalvos, nudažiusios tvoras, akmenis, langus ir visus
kitus paveikslų elementus, kuriuos kontūruoja aiški
linija, daro juos gerai matomus, o jų gausa, sukurdama gyvybingo miesto atmosferą, skatina vaikus
atidžiai įsižiūrėti į iliustracijas. Ne paslaptis, kad
vaikai iš tikrųjų mėgsta įsižiūrėti į piešiniuose esančius objektus, kuriuos mato realiame gyvenime.
Pernai tokius piešinius mėgstantys mažieji skaitytojai nebuvo nuskriausti – Kakės Makės nuotykiai,
išdaigos, pastebėjimai, gyvūnai, augalai, daiktai,
pradėję savo triumfo kelionę dar 2010 metais, pažiro Linos Žutautės knygoje Kakė Makė ir katinas
vienai savaitei („Alma littera“). Nenuilstantis regimojo naratyvo tempas, žaižaruojančios spalvos,
pozityvi nuotaika, skirtingi žiūros taškai į vaizduojamas daugiafigūres ir daugiadaiktes scenas, vaikams
gerai pažįstami personažai – ne naujiena. Tačiau jie
kaskart verčia stebėtis autorės išradingumu ir gebėjimu valdyti visą piešinio plastiką, sykiu valdant ir
vaiko dėmesį, įgyjant jo simpatijų. Įsimenantis, jau
žinomas vaikams personažas apskritai neretai tampa pretekstu, traukiančiu vaiką prie knygos. Dailininkė Dalia Karpavičiūtė, sukūrusi nesudėtingos,
plokščios formos lapiuką Pūkį, dažniausiai vaizduojamą ryžtingo žingsnio poza, neturintį nei jam būdingos aplinkos, nei jį psichologizuojančių ypatumų
ar individualias emocijas atskleidžiančių judesių,
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tik įžanga į unikalų, vietomis sodrių vaizdų, vietomis tik užuominų pripildytą Račiūnaitės paveikslų
pasaulį, sklandžiai ir įtikinamai susidraugavusį su
tekstu.
Iliustracijų istorija rodo, kad nepakanka būti
geru dailininku, nepakanka gerai piešti, niuansuoti
spalvų pustonius ar meistriškai supriešinti spalvas,
kad iliustracijos taptų išskirtinę vietą knygos meno
istorijoje užimančiu faktu. Tokiu pavyzdžiu galima
laikyti kruopščius Aistės Ambrazevičiūtės paveikslus nedidelio formato Kristupo Saboliaus Slaptajai
kerpių knygai („Kirvarpa“). Jaunai dailininkei, turinčiai architektės diplomą, savotiškai mikroanalizei
atlikti tekstas pasiūlė neįprastą ir menkai pažįstamą objektą – kerpių pasaulį. Vizualizuodama slėpiningus organizmus, dailininkė iš tikrųjų įtikinamai
atskleidė keistą jų simbiozę ir organines savybes.
Kerpės, nepraradusios tikroviškumo, prilygsta subtilioms, abstrakčioms dekoratyvioms formoms,
kurios pereina viena į kitą, vingriai susipina. Per jas
tolygiai liejasi šviesa – trimačių formų ryškinimo
prielaida, vedžiojanti žiūrovo žvilgsnį nuo vienos
kerpenų įdubos link kitos ir leidžianti patirti ne tik
meninio pasitenkinimo, bet ir pažinimo nuostabą.

Julijos Račiūnaitės iliustr. iš knygos Žąsino Gagio kelionės. Autorius Aidas Jurašius, išleido labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“

nupiešta lokė, apsigyvenusi Elvyros Kučinskaitės
Baltosios lokės knygoje („700 eilučių“) – naujo,
jaukaus herojaus gimimo pavyzdys. Kiškiai, lapės,
vilkai ir meškos yra tiek kartų piešti, jog surasti
unikalų ir patrauklų lokio, tiksliau, poetiškai ir filosofiškai nusiteikusios lokės įvaizdį nelengva. Lėta
Kučinskaitės minties slinktis padiktavo Babilaitei
ramias, apvalainas ir apibendrintas pagrindinės
knygos veikėjos formas. Tokiais pačiais ypatumais
pasižymintis fonas, kuriame lokė gyvena, yra ne tik
nuoroda į jos aplinką, bet veikiau tai nuoroda į lokės
vidines būsenas. Nepasižymėdama jokiomis individualiomis išraiškomis, bet būdama gerai matoma
dangaus mėlynume, siluetu ir sunkiomis formomis
panaši į gamtiškąjį savo prototipą, pasakos veikėja
savitumą demonstruoja gestais ir judesiais. Lokės
proporcijos yra kresnos, sunkinančios judesių galimybę, todėl visi jos kūno posūkiai ir linkiai, pabrėžti
trūkliomis eskiziškomis linijomis, regisi labai mieli:
žiūrovo žvilgsnis pastebi ir instinktyviai bei empatiškai įvertina sunkiai lankstumui pasiduodančius
lokės bandymus. Babilaitės iliustracijos rodo, kad
anaiptol ne visada ekstravertiškos, ekspresyvios ir iš
pirmo žvilgsnio akysna krentančios meninės kalbos
naujovės yra sėkmingo veikėjo ir knygos estetiškumo prielaida. Tą patvirtina ir Julijos Račiūnaitės
iliustracijos Aido Jurašiaus knygai Žąsino Gagio
kelionės. Malonu atkreipti dėmesį į tai, kad šią knygą išleido labdaros ir paramos fondas „Švieskime
vaikus“, kurio techninė leidyba nesyk yra pakišusi
koją iliustracijų raiškos kokybei. Šįsyk to nepasakysi nei apie knygos popierių, nei apie spalvas. Beje,
Julija Račiūnaitė už knygą įvertinta Aldonos Liobytės premija. Ir ne veltui – juk, kaip teigia Jurašius,
„gyventi su žąsinu rankoje nėra lengva“. O nupaišyti
žąsinu virstančios kairės rašytojo rankos keliones –
dar sudėtingiau, jau nekalbant apie intriguojančią
skaitytojo trauką prie tokio personažo. Nusikalsdama iliustracijų apžvalgos straipsnių reikalavimams,
paliksiu iliustracijas neaptartas todėl, kad tokio veikėjo pažinimo smalsumas būtų patenkintas pačiam
skaitytojui verčiant žąsino pripėduotus puslapius.
Tepasakysiu, kad balto viršelio centre įkomponuotas realistiškai modeliuotas žąsinas, kurio galva yra
virtusi šešėlių teatrui sudėtos plaštakos forma, tėra

teksto lapų esantys pusiau transparentiniai knygos
puslapiai. Kiek pridengdami iliustracijas, jie net fiziškai priverčia skaitantį vaiką atsargiai ir švelniai
versti lapus, taip skatindami ir atitinkamą vidinį vaiko nusiteikimą. Julijos iliustracijos įtikina, kaip svarbu
yra pasirinkti tas meninės raiškos priemones, kurias
gerai valdai ir gerai pažįsti. Tą galima pasakyti ir apie
Jurgos Šulskytės iliustracijas Pauliaus Norvilos
knygai Apie vieną Tokį Lokį (labdaros ir paramos
fondas „Švieskime vaikus“). Kaip ir 2019 metais pasirodžiusioje abiejų autorių knygoje Strykt pastrykt!
(labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“),
dailininkė, kurdama iliustracijas, naudojosi minkštais spalvotais pieštukais, kurių sukurta tekstūra
išreiškė šiltą jos nupieštų veikėjų būdą.
Aptarti kūriniai leidžia identifikuoti vyraujančias
menines linkmes. Maždaug prieš dešimtmetį jas
charakterizavo autorinės dailininkų knygos, kurių
gausą grindė meninio stiliaus vienovės siekis, atsiradęs dėl leidžiamų knygų iliustracijų margumo.
Kiek vėliau pagrįstai buvo galima kalbėti apie retrospektyvaus charakterio iliustracijas, o vos prieš
keletą metų – apie pabrėžtinai raiškų iliustracijų dinamizmą, kurį inspiravo mūsų – vaikų ir suaugusiųjų – suaktyvėjęs gyvenimo tempas, vaizduose virtęs
greita, fragmentine vaizdų kaita ir įvairiakrypte
iliustracijos dėmenų ritmika.

Atrodo, akys, nelyginant taktilinę gebą turinti ranka, tiesiog jaučia medžiagines keistos organikos
savybes – minkštas arba dygias. Nors dailininkė
kaitalioja iliustruojamų plotų dydžius, vietomis nedideles kerpių daleles komponuodama šalia teksto
ir taip išvengdama monotonijos, tačiau visa knygos
kompozicija, visos regimosios jos dalys, apimančios
šrifto ir piešinio, teksto dydžio, jo intensyvumo,
tuščių laukų ir iliustracijų santykius, nėra įvaldytos.
Monochrominis piešinys vietomis ima konkuruoti
su analogišku ritmu disponuojančio teksto vaizdu,
o vietomis iliustracijos ir teksto artumas, būdamas
vienodai intensyvus, tampa erzinantis ir perteklinis.
Todėl piešinių savitumas knygoje matomas tik atidžiai įsižiūrint, specialiai nusiteikus jį pamatyti.
Pirmąsyk iliustruoti knygą ėmėsi ir jauna, prieš
dvejus metus studijas Vilniaus dailės akademijoje
baigusi dailininkė Julija Skudutytė. Evelina Daciūtė iki pernai pasirodant jos knygai Duobė („Aukso
žuvys“) buvo žinoma kaip smagių, žaismingų, judriu
pasakojimu paremtų kūrinių autorė. Imtis iliustruoti
šios autorės knygą po Aušros Kiudulaitės iliustruotosios Laimė yra lapė – jei ne iššūkis, tai bent jau
virpulį keliantis uždavinys pradedančiai iliustratorei, tekęs po stulbinančios Lapės sėkmės ir populiarumo. Tačiau imdamasi šios užduoties dailininkė
žinojo, kad jos darbas neturi jokio konkurencinio
atspalvio, skatinančio rungtis su Kiudulaitės iliustracijomis. Naujoji Daciūtės knyga nepanaši į prieš tai
buvusias knygas. Duobė – ne linksma pasaka, o knyga apie mirtį. Dailininkės paveikslai pasižymi realistiškomis apimtinėmis formomis, pasakojančiomis
apie mergaitės gyvenimą ir mintis. Vis dėlto dailininkė pirmiausia orientavosi į nuotaikos ir atmosferos kūrimą. Tam tarnauja Skudutytės pasirinkta
iliustracijų kūrimo technika – akvarelė ir pieštukas.
Šias priemones dailininkė įvaldžiusi meistriškai: leidžia dažui ir laisvai lietis, ir drauge jį kontroliuoja.
Skaidri, neryški spalva, leidžianti persišviesti jautrioms pieštuko linijoms, sukuria dvejopą įspūdį,
kupiną miglos ir ryškumo. Žvelgiant į Skudutytės
akvareles, nuo švaraus, neužvelto šešėlio, kuriuo
modeliuojamos daiktų apimtys, tiesiog sunku atitraukti žvilgsnį. Keliasluoksnę – mirties, minčių
ir empirinės tikrovės – sampyną paryškina ir tarp

Pernykštės iliustracijos byloja apie
nuosaikesnius iliustracijų bruožus.
Dailininkai siekia ne ekstravertiškos,
ne vaizdiškai pribloškiančios, o
intravertiškesnės raiškos, kurią
padiktavo pandemijos sąlygotas mūsų
visų uždarumas ir didesnė autorefleksija.
Ir tai nėra blogai. Iliustracijos skatina
asmeniškesnį pašnekesį, kviečia atidžiau
į jas įsižiūrėti. Na, o ką gali į vaiko
namus atėjusi ir su juo ramiai bei rimtai
pasišnekėti nusiteikusi meno galerija,
manau, sakyti nereikia.
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Trys rašytoju portretai
su šunimis

Juozas Tumas-Vaižgantas su šuniuku Kauku prie bažnyčios, 1928 m.
Nežinomas XX a. I p. fotografas. Maironio lietuvių literatūros
muziejaus nuosavybė

Juozas Tumas-Vaižgantas yra parašęs puikią
knygą mažiesiems skaitytojams Mikutis gamtininkas (1926, 1972, 1997, 2008). Jis ir pats garsėjo širdies gerumu ir gyvūnų meile. Turėjo ir augintinių –
kanarėlę ir juodą taksų veislės šunį.
Šunelis Kaukas ir Vaižgantas – tikra Kauno legenda. Kaukas ne tik palydėdavo šeimininką į
universitetą, kartu vaikštinėdavo Kauno gatvėmis, bet ir, namo sugrįžus, atnešdavo šlepetes.
Marcelė Nakutienė, Vaižganto sesers Marijonos
marti, pasakoja: „Parvažiavęs visada kalbėdavo
apie savo šuniuką Kauką: „Kažin kaip jis be manęs
laikosi, tikriausiai liūdi, o gal nepaėdęs.“ Mano vyras nuvažiuodavo pas Vaižgantą, tai pasakodavo,
kad Vaižgantui valgant šuniukas visada sėdėdavo
šalia jo“ (cit. iš Kauno rasytojai.lt, 2020-04-14). Įdomi ir Kauko atsiradimo Vaižganto namuose istorija:
„Pasirodo, Kauko kilmės šaknys – Biržų žemėje,
Nemunėlio Radviliškyje. Rašytojo sesers Severijos
dukra Barbora Mėginaitė-Lesauskienė 1923 metais
dirbo Nemunėlio Radviliškio mokykloje. Ji prisimena vienam mokiniui privačiomis pamokomis padėjusi prisivyti kitus moksleivius. Atsidėkodamas už
pamokas, jis mokytojai atnešė gražų mažą taksų
veislės šuniuką. Mokytoja jį nusprendusi padovanoti Kaune gyvenusiai savo sesers Bronės dukrelei Eglutei. Tačiau sesuo griežtai atsisakė dovaną
priimti. Sakė, kad mažiems vaikams turėti šuniuką
ir nehigieniška, ir nesaugu. Jau maniusi, kad teks
šuniuką vežtis atgal, į Nemunėlio Radviliškį. Nuėjo

su savo bėda pasiguosti pas dėdę J. Tumą-Vaižgantą. Jis išklausė ir pasakė, kad gali šuniuką jam palikti.
Šitaip Kaukas, išgyvenęs pas Vaižgantą aštuonerius
metus, tapo jam geru ir ištikimu draugu. Tačiau sukeldavęs ir įvairių nesmagumų. Kai giminaitė aplankydavo Vaižgantą, jis vis pasakodavo apie Kauko iškrėstas šunybes“ (cit. iš Bernardinai.lt, 2019-09-21).
Kaukui nugaišus, Vaižgantas net parašė žaismingą nekrologą: „1930 Vytauto Didžiojo metais
naktį iš birželio trisdešimtosios dienos į liepos pirmą
dieną Aleksoto g. 16 namo kieme šunų veselijoje
neramų savo amželį pabaigė – Kaukas, vos aštuonerius metus tesukakęs. Kauno laikraščiai savo kronikose vis žymėdavos nepaprastą Kauko ištvermę –
per dešimtį dienų su kalėmis veselioti. (...) Pirmasis
Lietuvos poetas Maironis apibūdino Kauką niekad
nepamirštamais savo teisingumo žodžiais: „Kaukas,
girdi, ...buvo Vaižganto gyvumo ir temperamento.“
(...) Daug pasidarbavęs, pilnas nuopelnų – jo ainių
liko daugybė – buvo palaidotas istoriškame Kauno
„gojuje“. Laidotuvių ceremoniją atliko Vladas Cibulskas, zakristininkas. Rimtai sakant, Kauko labai
gaila... Jūsų nuliūdęs Vaižgantas“ (cit. iš Vytautas
Bagdonas. „Vaižganto nekrologas šuneliui Kaukui“,
Tėviškės gamta, 2015 m. rugpjūtis, Nr. 8).
Apie Vaižganto ir jo šunelio įamžinimą meno kūriniuose žr. šio numerio galiniame viršelyje.

Jonas Avyžius su šuneliu Bardu, 1991 m. Nežinomas fotografas.
Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuosavybė

Kituose dviejuose žiemos portretuose – rašytojas Jonas Avyžius su savo augintiniu niufaundlandu
Bardu, tapusiu apysakos Bardo nuotykiai ir žygiai
(1987) prototipu, ir rašytoja Emilija Liegutė su vienu iš savo numylėtinių. Rašytoja turi sodybą Kabeliuose, kur sodininkauja, augina gėles. Ji visada
turėjo šunų (Pifą, vėliau augino kalytę Rudžiukę...).
Augintiniai Liegutei suteikė kūrybos impulsų ir ilgainiui tapo jos kūrinių prototipais. Apie šunis rašytoja
sukūrė tris žaismingas apysakas: Rudis, kuris tapo
Džimu (1995), Šuo Džimas – geras (2000), Rudžiukė
(2004).

Emilija Liegutė su augintiniu apie 1987 m. Algimanto Žižiūno fotografija.
Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuosavybė

Parengė Džiuljeta Maskuliūnienė (LNB)

29

N U OT R A U KO S PA S A KOJ A

30

(10 0 -o sio ms g i m im o m e tinėms )

PROF. DR. DŽIULJETA MASKULIŪNIENĖ
(Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

SUKAKTYS

Aštuonmetis svajoja būti rašytoju
Jonas Avyžius – Šiaurės Lietuvos žmogus. Gimė
Mėdginų kaime, Joniškio rajone. 1934 m. baigė
Mielaičių pradinę mokyklą ir įstojo į Joniškio gimna-

zijos trečią klasę. 1939 m. paliko gimnaziją, nes turėjo
padėti dirbti tėvų ūkyje. Joniškio gimnaziją baigė eksternu. 1938 m., paskatintas lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojos, pradėjo skelbti savo kūrinėlius to meto
Lietuvos spaudoje. „Nuo aštuonerių metų jau tvirtai žinojau, kuo būsiu. Vaiko fantazija kartais bandydavo paversti mane agronomu, karininku ar kunigu, bet netrukus vėl grąžindavo į rašytojo kėdę. Kol parašiau pirmą
apsakymą (rodos, 1937 m.), prikūriau begalę siužetų
(mano galva daugiausia tuo ir būdavo užimta), kuriuos
įgyvendinus būtų išėjusi visa bibliotekėlė įvairaus žanro
kūrinių. Vėliau, kai jau gyvenau Vilniuje, motina, valydama trobos aukštą, tuos grafomanijos kalnus paleido
per kaminą...“, – apie savo vaikystės svajones pasakoja
rašytojas1.
Kilęs iš kaimo, Avyžius visą gyvenimą vertino gamtą, visa, kas gyva: „Mieste pragyvenau keturis dešimtmečius, tačiau kaimas taip ir liko antrieji namai. Ten
krykščia mano kūdikystė, lankų duburiuose taškosi basakojės vaiko dienos, dainuodama eina paskui plūgą
vyturėlio čiurlenimo lydima jaunystė. Ir visa tai daugiabalsiu aidu atsišaukia mano kūriniuose.“2
Vėliau rašytojo sukurtose apysakose-pasakose,
trumposiose pasakose išties bus girdimas gamtos balsas, dažnai ten veiks gyvūnai (apysakose-pasakose jie

Trumposiose pasakose – daug
veikėjų gyvūnų
Vaikų literatūroje daugiausia dėmesio rašytojas skyrė įvairioms pasakos žanro atmainoms, fantazijos ir realybės dermės prozai. Pirmoji jo knygelė vaikams – trumpų pasakėlių rinkinėlis Mažos
pasakos mažiesiems (1958), vėliau pasirodo didaktinio pobūdžio knygelė Neklaužada Kastytė (1959),
Virš. dail. Aldona Skirutytė

Jonas Avyžius (1922–1999) – lietuvių
prozos klasikas, labiausiai išgarsėjęs
romanu Sodybų tuštėjimo metas (1970).
Šio rašytojo vardas reikšmingas ir lietuvių
vaikų literatūros istorijoje. Net dvi Jono
Avyžiaus knygos – apysakos-pasakos
Aštuonetas iš Trepsės namų (1967) ir
Bardo nuotykiai ir žygiai (1987) įrašytos
į šimto reikšmingiausių lietuvių autorių
knygų vaikams ir paaugliams sąrašą.
Iš viso autorius yra išleidęs per 20 įvairių
knygų vaikams ir jaunimui. Daugelyje
kūrinių vienaip ar kitaip pasitelkiami
gamtos pasaulio vaizdai, ypač pamėgti
vaizduoti gyvūnai.

Rašytojas Jonas Avyžius. 1973 m. Marijono Baranausko nuotr. iš Lietuvos fotomenininkų sąjungos archyvo

Toks nuostabus gyvunijos
pasaulis Jono Avyžiaus
kuryboje

aktualu šį kūrinį perskaityti naujai, šiuolaikinės
jaunimo literatūros kontekste. Būtent rašydamas
kūrinį apie jaunimą, Avyžius „atrado“ savo žanrą –
romaną, kuris autoriaus kūrybinėje biografijoje yra
ryškiausias, atnešęs tarptautinį pripažinimą (autoriaus kūryba versta į daugiau kaip 25 kalbas).

dominuos). Bet taip yra ir todėl, kad gyvūnų vaizdavimas vaikams skirtose knygose – sena literatūrinė
tradicija3.
Avyžiui teko ragauti ir kario duonos: sovietinės
armijos gretose 1945 m. dalyvavo mūšiuose Kurše
(Latvija). Po karo kurį laiką dirbo Radijo komitete
(redaguotos radijo jaunimo valandėlės), žurnalistu
Jaunimo gretose ir Tiesoje. Anksti pasirinko rašytojo
profesionalo kelią – 1948 metais. Tais metais pasirodė debiutinė apybraižų knyga Pirmosios vagos.

Geležinis nykštukas (1962) ir kitos. Pastarosios knygelės dalis pasakėlių – apie paprastus daiktus (vinį,
degtukus, segtukus ir kt.). Kai kurios trumpos istorijos primena pasakėčios žanrą („Gražuolis namas“,
„Kodėl agurkėlį sutraiškė?“ ir kt.). Trumposios Avyžiaus pasakos sudėtos į jo raštų serijos suaugusiems
skaitytojams tomą Gėlė mažylė (1979), o vaikams –
į rinkinį Juodažvaigždis arkliukas (1980). Plika akimi
matyti, kad trumposiose pasakose labai daug veikėjų gyvūnų. Tyrinėtoja Loreta Žvironaitė pastebi tautosakos įtaką: „Pasakos žanras jau savaime
įpareigoja autorių laikytis tautosakos kanonų. Avyžiaus pasakos paprastai išlaiko liaudies pasakoms
būdingą apimtį, tradicinius veikėjus (vilkas, meška,
katinas, pelė, kiškis, žvirblis ir kt.) ir jų charakteristikas, laiko ir erdvės neapibrėžtumo pojūtį, vientiso
pasaulio dominantę“, o kai kurias pasakas ji pavadina pažintinėmis animalistinėmis5. Mąstydama apie
Avyžiaus pasakų išskirtinumą, tyrinėtoja apibendri-

Romanas apie tarpukario Lietuvos
gimnazistų gyvenimą
Kitas svarbus kūrybinio gyvenimo faktas, vertas
paminėjimo, susijęs su pirmuoju rašytojo romanu
Į stiklo kalną (1961). Jame pasakojama apie tarpukario Lietuvos gimnazistų gyvenimą. Čia „sukurtas
psichologiškai įtaigus gimnazijos moksleivio, jauno
provincijos inteligento, svajojančio padaryti karjerą, charakteris, parodant nelengvą jo dvasinės ir
intelektualinės raidos kelią“4. Tai vienintelis Jono
Avyžiaus kūrinys, galima sakyti, skirtas jaunimo
auditorijai. 1987 m. šis romanas „Vyturio“ leidyklos
buvo išleistas „Jaunimo bibliotekos“ serijoje. Būtų
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kūrinėliai iš žvėrių, paukščių ir gyvulių gyvenimo gali
būti įdomūs, nusipelno tėvų ir mokytojų dėmesio.
Verta užsiminti ir apie žaislų-gyvūnų vaizdavimą.
Vaikų literatūroje žaislų vaizdavimas yra tradicinis
poetinis sprendimas, tokie kūriniai sudaro svarbią ir
gana nemažą vaikų literatūros kūrinių teminę grupę, – juk žaislai yra neatskiriami vaikystės atributai.
Įspūdinga pasaka „Juodažvaigždis arkliukas“, kurioje pasakojama apie stebuklingą, meistro raganiaus
užkeiktą karuselės arkliuką, su kuriuo ypatingą ryšį
pajunta mažas berniukas. Tai istorija apie vienišumą, draugystės ir ištikimybės svarbą, valią ir ryžtą,
atkaklumą siekti tikslo. Berniukui galų gale pavyksta pajodinėti juodažvaigždžiu. Tik pasakojimo pabaigoje arkliukas berniukui atveria savo paslaptį:
„Mane užvaldyti gali tik tas, kuris turi pakankamai
valios ir atkaklumo nugalėti visus sunkumus. Ir be
to, yra geros širdies ir pasiryžęs visada kitam padėti.“10 Mažasis berniukas toks ir yra, todėl arkliukas
berniuką apdovanoja pasakišku nakties skrydžiu
virš gimtojo miesto. Vaikas pasijunta laimingas
kaip niekada iki šiol. Poetinė žaislo-gyvūno jungtis
įprasmina rašytojo sumanymą: juk skaitydami apie
personifikuotą karuselės arkliuką pajaučiame jo ryšį
su tikru arkliu, kaip vėjas lekiančiu laukais. Avyžiaus
plunksna tai labai įtikinamai sulieja į vieną poetinę
figūrą: juodažvaigždis arkliukas – ir karuselės žaislas, ir pasakiškas žirgas, galintis skrieti padangėmis.

Stebuklingas miestas:
daugiaprasmės gyvūnų alegorijos
Viena iš dviejų paskutinių Jono Avyžiaus knygų
vaikams Stebuklingas miestas (1997) turi paantraštę – „pasakojimai mažiems ir dideliems“. Šios knygos pasakos yra kitokios, jos „tarsi pakylėtos virš
kasdienybės, perteikia abstrakčias mintis, filosofinę
potekstę“11. Pasakų problematika sudėtingesnė,
labiau užšifruota tekstų prasmė, informuotas skaitytojas daug ką atras potekstėje. Rinkinio pasakos
dažnai remiasi socialine tikrove. Gyvūnai čia nėra
svarbiausi personažai, bet jų yra gana įdomių, alegoriniu pavidalu kalbančių apie žmogaus gyvenimą.
Kai kurios šio rinkinio pasakos irgi turi atramų
pasaulinės literatūros siužetų aruode. Pavyzdžiui,

pasaka „Du bičiuliai“ primena Ezopo pasakėčios
„Vilkai ir šunys“ ištarmę. Vaikų literatūros tyrinėtojas Lionginas Šepkus sako: „Ne kartą girdėtas, jau
ir paties rašytojo eksploatuotas pasakos „Du bičiuliai“ siužetas apie vietomis pasikeitusius gyvūnus,
šiuokart – vilką ir šunį. Bet realizuotas jis taip talentingai, taip įsijaučiant į veikėjų būsenas ir išsakant
jas taip taikliai, su vos juntamu humoru, kad negali
nesigėrėti. (...) Atidžiai fiksuodamas veikėjų jauseną, autorius nuosekliai, bet neįkyriai brėžia vaikui
dvi gyvenimo sampratas: laisvojo vilko ir šuns, kuris
patirtą laisvę su džiaugsmu išmaino į antkaklį ir prirūgusį lovelį.“12
„Pasaka apie Šiaurės lokį ir pailgintą saitą“ šiandien itin nustebina aktualumu. Rašoma apie girią,
kuri buvo „tokia didelė, kad viename jos krašte rytui auštant, kitame krašte saulė leisdavosi“. Kartą
tos šalies valdovas Šiaurės Lokys „taip pasiuto,
kaip nebuvo siutęs savo gyvenime. Lakstė po girią
riaumodamas, raudonas akis pabalinęs, ir griebdavo, ką sutikdavo. O pagriebęs pirmiausia išėsdavo smegenis“13. Likę gyvi besmegeniai „slankiojo
svirduliuodami, nežinodami, kur eina ir ko nori“14.
Lionginas Šepkus šią pasaką interpretuoja kaip feljetonišką Sovietų Sąjungos paveikslą15. Vargšė ožka
norėtų būti laisva, bet jai siūlomas tik ilgesnis saitas... Nūnai ši Avyžiaus pasaka, kad ir kaip tai baisu,
vėl gali būti aktualiai perskaitoma. Tokį kūrinį būtų
verta išnagrinėti ir dabartiniams gimnazistams. Išėstų smegenų metafora gimininga mankurto vaizdiniui iš garsios Čingizo Aitmatovo knygos Ilga kaip
šimtmečiai diena (1982). Šiuolaikinės propagandos
atakos, juodosios technologijos irgi turi galios jei
ne išėsti, tai bent stipriai „praplauti“ smegenis. O
juk tai labai paranku Šiaurės Lokiui... Šis kūrinys
pasitarnautų gimnazistams apmąstant literatūros
socialumą, jos santykį su politika, cenzūra, kurios
suvaržymų nemažai teko patirti ir Avyžiui.

jai (1963), Aštuonetas iš Trepsės namų (1967), Bardo
nuotykiai ir žygiai (1987) ir Toks nuostabus pasaulis
(1997).
Daug kartų perleista, tituluota ir mažųjų skaitytojų pamėgta apysaka-pasaka Aštuonetas iš Trepsės
namų. Šios knygos veikėjai – žaislai. Žaislai, kaip minėta, yra svarbus vaikystės elementas, todėl natūralu, kad ir vaikų literatūroje tai yra dažna ir įvairiai
įprasminta tema. Pakanka prisiminti anglų meškutį
Padingtoną, amerikiečių kiškį Edvardą Tiuleiną ar
lietuviškąįį kiškį Kadrilį ir kitus Vytautės Žilinskaitės
Kelionės į Tandadriką personažus. Avyžiaus apysaka-pasaka apie Trepsę ir jos žaisliukus (kai kurie jų
irgi yra gyvūnai) įrodo, kad gera vaikų literatūra sulieja didaktinį ir estetinį pradus į harmoningą ir paveikią visumą. Tačiau šiame straipsnyje rūpi plačiau
aptarti gyvūnus vaizduojančius kūrinius.

Didžiojo Užutėkio gyventojai:
idiliškos šeimos modelis
Nuotaikingame kūrinėlyje Didžiojo Užutėkio gyventojai, ypač tinkančiame priešmokyklinukui ir pradinės mokyklos mokiniui, pasakojama apie vandens
gyvūnų bebrų šeimos gyvenimą gamtos apsuptyje.
Kūrinio pradžioje vaizduojama, kaip žmonės atveža iš šiaurės kraštų bebrų porelę ir ją apgyvendina
prie Merkio upės. Naujakuriai statosi namą, ilgainiui
Virš. dail. Algirdas Šiekštelė

na: „Avyžiaus pasaka tarpsta realybėje, tai ir yra jos
savitumo, netikėtumo ženklas.“6
Avyžiaus pasakų aruode atpažįstame ir keliaujančių siužetų. Antai pasaka „Žiogelis muzikantas“
yra klasikinės Ezopo pasakėčios „Žiogas ir skruzdės“ variacija. Tik siužetas išplėtotas, atsiranda
papildomų veikėjų. Vasarą žiogo muzikos klausosi
ne tik skruzdės, bet ir laukinės bitės, girinis voras,
voveraitės. Žiemą visi jie negailestingai atstumia
žiogelį. Nors laikomasi tradicinio pasakėčios kanono, bet literatūrinis vaizdas įdomesnis, personažų
charakteristikos turtingesnės, atsiranda peizažo
elementų, paryškinančių pagrindinio veikėjo nuotaikas: „Žiogelis išsigandęs susigūžė už riešuto,
kurį numetė voverė. O šiaurus vėjas piktai staugė,
nešdamas šaltus lietaus debesis, draskydamas nuo
medžių šalnos pakąstus lapus, vydamas žvėrelius
į šiltus guolius.“7 Kitose trumposiose pasakose rašytojas sumaniai pasinaudoja frazeologizmų išgalėmis. Žinomas sudėtingos semantikos metaforinis
frazeologizmas „balta varna“ pasakoje „Baltoji varnelė“ apverčiamas aukštyn kojomis. Kūrinyje pasakojama apie juodą varną, kuri įsigeidė būti balta,
patyrusi, kad berniukas grožisi baltais balandžiais, o
ją, vargšę juodą, pabaido akmeniu. Įvyksta stebuklas
ir juoda varna tampa balta. Bet tada baltą varną ima
šalin vyti gentainės ir visi kiti sparnuočiai. Vaizdingu
pasakojimu perteikta varnos istorija baigiama filosofiniu susimąstymu: „Daugelis mano, kad baltoji varna tebeklaidžioja po pasaulį, slapstydamasi nuo savo
prastų giminaičių, kurių išsižadėjo.“8 Pasakoje „Šuns
mokykla“ pasakojama apie šunį, sumaniusį įsteigti
mandagumo mokyklą. Bėda ta, kad šuo mandagumą
vertina iš savo varpinės – tvarto gyvulius moko šeimininką pasitinkant vizginti uodegą. Tokių šuns pamokų rezultatas aprašytas su humoro gaidele: „Neilgai
trukus, prasivėrė tvarto durys, ir su šieno glėbiu įėjo
šeimininkas. Avis puolė jam po kojų ir ėmė unkšti
šuns balsu, karvė suskato vizginti uodegą, o arklys
atsistojo ant užpakalinių kojų, bet niekaip negalėjo
pasiekti palaižyti jam rankos.“9 Šeimininkas išsigandęs pabėga, o gyvuliai pamiršta šuns mandagumo
mokyklą ir ima elgtis natūraliai, kaip jiems pagal jų
prigimtį ir dera. Aiškus didaktinis sumanymas paslepiamas po juoko skraiste. Ir šiandieniniam vaikui tie

susilaukia mažų bebriukų Striukio ir Bukio. Vaizdingai pasakojama apie bebrų šeimos kasdienybę ir
tai, kas ją paįvairina. Skaitytojo dėmesį patraukia
šeimos santykiai su kaimyne ūdra, susidūrimai su
tykančiais pavojais, kelionės džiaugsmai ir svečiavimosi pas nutriją malonumai... Žvėrelių gyvenime svarbią vietą užima upė ir besikeičiantys metų

Gyvūnijos pasaulio įvairovė
apysakose-pasakose
Vis dėlto meniškai bene vertingiausios vaikų literatūros kontekste yra apysakos-pasakos. Iš viso
jų yra parašyta keturios: Didžiojo Užutėkio gyvento-

33

SUKAKTYS

34

Vėlyviausia apysaka-pasaka vaikams – Toks nuostabus pasaulis (1997). Jonas Avyžius mylėjo bites ir
pats bitininkavo. Tad visai suprantama, kodėl atsirado ši knyga apie paslaptingą bičių pasaulį, kuriai iki
šiol buvo skirta nepelnytai mažai dėmesio. O juk tai

saulis, kurį pažins mažieji skaitytojai. Ji labiausiai tinka skaityti vyresniems pradinukams ir jaunesniems
paaugliams. Knygoje yra tiek įdomios pažintinės
medžiagos, intriguojančių faktų apie bičių gyvenimą,
kad ji gali būti įdomi ir vyresniam skaitytojui.
Bitutę Pilkutę ir kitas mažas biteles Auklė (suaugusi bitė) „supažindina su gyvenimo pagrindais Bičių Karalystėje“. Apysakoje pasakojama apie bičių
šeimos struktūrą, tvarką, bičių vaidmenis. Tačiau
konkrečios faktinės žinios apvelkamos pasakiniu
rūbu. Sužinome apie Perų lygumą, Medaus kalvas,
Didžiuosius Vartus... Bitės gerbia ir labai saugo Karalienę Motiną, savo gimtąjį avilį nuo priešų. Kartais tenka ir kariauti, už savo valdas žūti. Taigi gana
netikėta, kad bitės vaizduojamos ne tik kaip labai
darbščios, bet ir kaip karingos, patriotiškai nusiteikusios. Sykį Pilkutė patenka į mirusią Bičių Karalystę: „Apimta siaubo, Pilkutė dairėsi sunykusios Bičių
Karalystės griuvėsiuose. Avilio dugnas buvo nusėtas vaško trupinėliais ir negyvomis bitėmis, persimaišiusiomis su šiukšlėmis. Vienintelis senas korys, ant kurio kažkas įtartinai krebždėjo, žiūrint iš
apačios į viršų, Pilkutei atrodė lyg koks milžiniškas
dangoraižis su daugybe apvalių neįstiklintų langų.
Abu to dangoraižio šonai buvo apipainioti voratinkliu.“19 Pilkutė patenka į voro spąstus, bando kraugerį papirkti pasakodama savo sukurtą istoriją
apie Mėlynąjį avilį, bet klastūnas voras tuo metu
vis neria ir neria tinklą, kad užbarikaduotų Karalystės Vartus ir sučiupęs suėstų Pilkutę. Pasakojama
gan dinamiškai, išlaikant intrigą, nevengiant ir baimės atmosferos.

Rašytojas Bičių Karalystės pavyzdžiu vaikus moko vertinti bendruomeniškumą, pagalbą, bendrą darbą, draugystę, gerbti vyresniuosius. Ne viename puslapyje moralizuojama, bet ne tiesmukai, o veikėjų
lūpomis. „Mūsų Karalystė tik todėl gyvuoja, kad stato, o ne griauna“20, – pamoko Pilkutę kitos bitės.
Jono Avyžiaus Toks nuostabus pasaulis prasmingai papildo apysakų-pasakų, meniškai pasakojančių apie smulkių padarėlių – vabzdžių – gyvenimą,
lentyną. Joje – Waldemaro Bonselso Bitė Maja ir jos
nuotykiai (1912), Ondržejaus Sekoros Skruzdėliuko
Ferdos nuotykiai (1936), žinoma Vytauto Tamulaičio
trilogija, Vytautės Žilinskaitės Tik niekam nesakyk
(1987) ir kitos knygos.

tiek daug joje meilės ir gerumo, nukelianti mane į
mūsų sodybą, ten, kur tokie laimingi mes buvome.
Jonas pusę metų praleisdavo sodyboje, ten bitininkavo, tad apie bičių gyvenimą yra parašęs apysaką vaikams Toks nuostabus pasaulis. O štai mūsų
numylėtinio Bardo nuotykiai, suprantama, rašytojo
fantazijos pagražinti ir išplėtoti. Bardas buvo mano
dovana Jonui, kad nesijaustų kaime vienišas, kai
aš dar dirbau redakcijoje. Šuo mokė mus atjautos,
gerumo, tvarkos, drausmės. Bardas buvo Avyžiaus
šuo, tik jam paklusdavo. Jonas juokdavosi, kad Bardas mane myli, o jį gerbia. Kai beveik po penkiolikos metų jo netekome, Jonas verkė nesigėdydamas
ašarų“21 , – pasakoja Jono Avyžiaus žmona Irena Litvinaitė-Avyžienė.
Apysakoje gražiai derinami realistinis ir pasakiškasis pradai. Realistiškai vaizduojamame žmonių
pasaulyje gyvena ypatingas šuo, kurio pasaulis pateikiamas pasakiškuoju kodu, jautriai pasitelkiant
zoopsichologijos žinias. „Istorija daugiausia pateikiama iš šuns pozicijų. Būdamas tarp žmonių, Bardas tarsi kalba menamąja kalba, o su kitais šunimis
ir gyvūnais bendrauja tiesiogiai“, – pastebi vaikų

Bardo nuotykiai ir žygiai: šuo
žmonių pasaulyje
Bardo nuotykiai ir žygiai – kitokio skambesio kūrinys. Jono Avyžiaus šeimoje ilgai gyveno niufaundlandas Bardas, kuris ir tapo šio puikaus, nemažos apimties kūrinio prototipu. „Mieliausia man apysaka
Bardo nuotykiai ir žygiai, tokia šviesi, optimistiška,

Jonas Avyžius su augintiniu Bardu. Nuotr. iš Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos archyvų

Toks nuostabus pasaulis: Bičių
Karalystės pavyzdys

puiki pažintinė knyga apie šių naudingų gyvių gyvenimą, paremta autoriaus žiniomis ir išmanymu, įvilkta
į nenuobodų grožinį pasakojimą apie bitutę Pilkutę ir
jos drauges. Bičių Karalystė ir yra tas nuostabusis paVirš. dail. Giedrius Jonaitis

laikai: „Gera, jauku buvo Didžiojo Užutėkio gyventojams po lediniu stogu, tačiau visi nekantriai laukė
pavasario.“16 Apysakoje gražiai dera lyrinis pasakojimas ir nuotykių pradas. Knyga savo atmosfera šiek
tiek primena garsiojo škotų rašytojo Kenettho Grahameʼo apysaką-pasaką Vėjas gluosniuose (1908),
kurioje vaizduojamas gyvūnėlių gyvenimas prie
didelės Temzės upės, jų tarpusavio bendravimas,
nuotykiai, atspindimas ir upės, girios grožis. Šiems
abiem kūriniams būdingas namų jaukumo ir jų teikiamos palaimos motyvas.
Avyžius nebijo būti didaktiškas, vaikus švelniai
pamokyti. „Vaizduodamas bebrų šeimos gyvenimą ir
nuo namų nuklydusio bebriuko nuotykius, rašytojas
akcentuoja ne tiek gamtos pasaulio pažinimą, kiek
auklėjamuoju požiūriu reikšmingus įvairius žvėrelių
išgyvenimus, nuotaikingai piešia situacijas (...) autorius naudoja personifikaciją, kuri leidžia žvėreliams
prabilti žmogaus balsu ir elgtis pagal atitinkamo amžiaus vaikų logiką“, – teigia Vincas Auryla17. Bebriukai
yra smalsūs kodėlčiukai ir tėvus veda iš kantrybės
jiems užduodami gausybę klausimų, dainuoja ir kitaip linksminasi – visai kaip vaikai. Vaizduojami gražūs tėvo bebro ir mamos bebrienės santykiai: antai
bebras, išvydęs gimusius bebriukus, „visai pakvaišo iš
džiaugsmo. Jis sukosi ratu ir kartojo: – Nuostabi diena! Džiaugsmų diena!“18 Taigi mažajam skaitytojui
pateikiamas darnios šeimos modelis.
Apysakoje-pasakoje veikia ir žmogus. Jis čia
įprasmina ekologinį kūrinio motyvą. Vieni žmonės
teigiami, myli gamtą ir globoja gyvūnus (devynmetis Gintas ir jo tėtis girininkas), kiti yra gamtos
niokotojai (brakonierius Lapės Snukis). Žinoma,
apysakoje laimi gėris. Tai paprastas, skaidrus, šviesios semantikos kūrinys, vaizduojantis harmoningą
pasaulį, o visos problemos yra išsprendžiamos.
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literatūros tyrėjas Kęstutis Urba22. Lietuvių vaikų
literatūroje tai viena pačių gražiausių knygų apie
žmogaus ir šuns ryšį23.
Apskritai Avyžiaus kūriniuose kalbėjimui apie
svarbias gyvenimo tiesas gyvūnų pasaulis pasitelkiamas ne kartą tiek trumposiose pasakose, tiek
apysakose-pasakose.

Jono Avyžiaus šimtmečio obelaitė
Šiemet minėdami Jono Avyžiaus šimtmetį atsigręžiame į šį kūrėją ir kaip į ryškų vaikų rašytoją.
Labai nudžiugino žinia, kad „Nacionalinė Lietuvos
bibliotekų savaitė Joniškyje baigta gražia Bibliotekininkų draugijos organizuota akcija – tradicinės talkos
Jono Avyžiaus gimtinėje Mėdginuose metu bibliotekininkai pasodino obelaitę. Pasak draugijos pirmininkės Zitos Grigutytės, rašytojas Jonas Avyžius visą
gyvenimą buvo arti gamtos, domėjosi sodininkyste.

Todėl simboliška, kad šiais metais, švenčiant rašytojo 100-metį, jo atminimui gimtojoje sodyboje, netoli
koplytstulpio, pasodinta obelaitė“ 24.

Tegul auga, klesti Jono Avyžiaus šimtmečio
obelaitė Mėdginuose, tegul vaikai skaito
rašytojo kūrinius ir ten atranda nuostabų
pasaulį!

Jono Avyžiaus 100-mečiui pasodinta obelaitė Mėdginuose. 2022 m. Gitos Vilčiauskienės nuotr.
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Bardas ir jo
literaturiniai giminaičiai:
keli šuns vaizdavimo strategijos
vaikų literatūroje pavyzdžiai

INGA MITUNEVIČIŪTĖ

2022 m. Lietuvoje paskelbti Gyvūnų gerovės
metais. Tai puiki proga atkreipti dėmesį į vieną
vaikų literatūroje dominuojančių temų – gyvūnus.
Gamtos ir konkrečiai gyvūnų vaizdavimas literatūroje – labai plati tema, pastaruoju metu sulaukianti
nemažo skirtingų metodologijų, mokyklų (ekokritika, semiotika, fenomenologija) dėmesio. Tekstuose vaikams gyvūnai vaizduojami itin dažnai,
tačiau labai skirtingais būdais ir jiems suteikiamos
vis kitos funkcijos. Šiame straipsnyje pasigilinau į
konkretaus gyvūno – šuns – vaizdavimą kūriniuose vaikams ir galimus jo būdus, tikrai nesiekdama
visokeriopai išnagrinėti ir išplėtoti šuns vaizdavimo
vaikų literatūroje temos. Tokiam užmojui straipsnio
žanriniai rėmai būtų gerokai per ankšti. Didžiausią
dėmesį skyriau vienam žinomiausių literatūrinių herojų šunų lietuvių vaikų literatūroje – Jono Avyžiaus
Bardui iš daugelio vaikystėje nučiupinėtos knygos
Bardo nuotykiai ir žygiai1 bei jo literatūriniams giminaičiams – Erico Knighto Lesei, Farleyʼio Mowato
Matui ir Christineʼs Nöstlinger Šuniui.
Lietuvių literatūroje vaikams negausu2 kūrinių,
kurių pagrindinis veikėjas būtų šuo (nepaisant to,
kad personažas šuo apskritai yra vienas dažniausių vaikų literatūroje, bet toli gražu ne taip dažnai
jam tenka būtent pagrindinis vaidmuo). Klasikinis pavyzdys – Jono Biliūno „Brisiaus galas“, seno,

tarnybai nebetinkamo šuns liūdnos baigties istorija, įsirėžusi į atmintį pademonstruota socialine, jei
taip galima pavadinti, neteisybe, nes yra lengvai
projektuojama į apskritai senatvės, karšinimo ir atsikratymo nereikalingais, atstumtais visuomenės
nariais problemą to meto visuomenėje. Tačiau paties šuns vaizdavimas čia nėra kuo nors ypatingas
ir reikšmingas: apie Brisių mes žinome tik tiek, kad
jis ištikimai tarnavo, buvo linksmas ir mylimas, kol
paseno ir tapo niekam nereikalingas. Taigi gyvūnas
vertinamas naudos ir (ar) nenaudos žmogui kriterijais ir neturi savaiminės vertės, vertinamas tik kaip
žmogaus įrankis ar vienas iš ūkio padargų, kurį lengvai galima išmesti ir pakeisti kitu.
Bardas yra išskirtinis personažas šuo lietuvių
vaikų literatūroje. Šį išskirtinumą lėmė tam tikri
tekstiniai ir paratekstiniai (už teksto ribų esantys)
elementai, suteikiantys galimybę gana drąsiai interpretuoti šio herojaus literatūrinį paveikslą. Avyžiaus apysaka Bardo nuotykiai ir žygiai, publikuota 1987 m., tapo ne vieno vaiko mylima vaikystės
knyga ir sulaukė pakartotinių publikacijų 2002,
2013 ir 2014 metais. Naujuosiuose leidimuose atsisakyta anachronizmais tapusių vietovardžių ir
reiškinių, profesijų pavadinimų: Leningradas virto Sankt Peterburgu, kosmonautas – lakūnu, o
„(...) Urbis išvykęs į Maskvą dalyvauti sąjunginėje
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parodoje“ (1987, p. 73) pakeista į „(...) Urbis išvykęs į Rygą dalyvauti Baltijos šalių parodoje“ (2002,
p. 100) ir kt. Šiais pakeitimais, padarytais jau po
autoriaus mirties, siekta atsisakyti skaitytojų vaikų
kūrinio recepciją sunkinančių elementų, bet kokio
nors ypatingo poveikio kūrinio semantikai šie pakeitimai nepadarė. Kitas 2002 m. leidime atsiradęs
naujas elementas – ketvirtajame knygos viršelyje
išspausdintas autoriaus žodis3, kuriame pasakojama apie tikrai egzistavusį rašytojo niufaundlando
veislės šunį Bardą – literatūrinio Bardo prototipą, jei
kalbėsime semiotikos terminais, – referentą. Tokiu
būdu realybėje egzistavusiam šuniui Bardui sukurti
du paminklai: vienas jų akmeninis, o kitas literatūrinis – apysaka Bardo nuotykiai ir žygiai, realų pagrindą turinti literatūrinė išmonė.
Ketvirtajame viršelyje atsiradęs autoriaus žodis,
minintis „ištikimą mūsų šeimos bičiulį” niufaundlando veislės šunį, ant kurio kapelio „vasarą žydi gėlės, o rudenį šalnų pakąsti lapai tarsi gelsvi drugiai
leidžiasi ant paminklinės lentos su iškaltu užrašu
„Niufaundlandas Bardas – knygos Bardo nuotykiai ir
žygiai herojus“. Taigi ir pagrindinis kūrinio veikėjas –
šuo Bardas, ir kiti veikėjai, ypač Bardo šeimininkų
šeima, turi realius prototipus, arba referentus, realiame, užtekstiniame pasaulyje. Būtent šis paratekstinis elementas, kurio nebuvo pirmajame leidime, atveria naują kūrinio skaitymo perspektyvą.
Neabejotinai kūrinio ašis yra pagrindinis veikėjas šuo Bardas, o siužeto varomoji jėga – jo istorijos
peripetijos ir vingrybės. Tekste pasakojama istorija – gyvenimo atkarpa nuo šuniuko atskyrimo nuo
mamos ir įkėlimo į pintinę, kurioje prasideda kelionė pas naujuosius šeimininkus (pradžios taškas), iki
grįžimo namo pas šeimininkus po didelių išbandymų, benamio šuns gyvenimo ir įvykdyto žygdarbio
(pabaigos taškas). Apie ankstesnį Bardo gyvenimą
žinome labai nedaug: „Iki šiol nieko panašaus Mažu-

lis nebuvo regėjęs, nes nuo pat gimimo dienos ištisą
mėnesį praleido su motina ir kitais šuniukais uždarytas balkone, kur tik iš žaidžiančių vaikų šūkavimų ir
mašinų gaudimo galėjo spręsti apie įdomų už namo
sienų verdantį gyvenimą“ (p. 9). Dėl to ypatingą
reikšmę įgyja naujojo Bardo gyvenimo pradžia –
tolima kelionė lėktuvu ir pažintis su naująja šeima,
vaizduojama kaip pavyzdingos ir harmoningos šeimos modelis (rašytojas, atlaidus ir sąmojingas Tėtis
Almantas, šeimos galva ir autoritetas, kurį Bardas
pasirenka savo šeimininku; rūpestingoji ir išmintingoji Mama Regina; apie kilnią lakūno profesiją svajojantis, bet šiek tiek išsiblaškęs ir visur skubantis
sūnus Saulius; duktė Ilona, gyvūnų mylėtoja, norinti
tapti gera šeimininke ir virtuvėje pavaduoti mamą).
Išryškinamos pagrindinio veikėjo asmeninės savybės, ypač kilmė ir jos nulemta, tarsi užprogramuota
gyvenimo misija – jis garsiųjų niufaundlando veislės
šunų, nepralenkiamų narų ir skęstančiųjų gelbėtojų
palikuonis, todėl jam išrenkamas ypatingas vardas,
kurio suponuojamos reikšmės numano tam tikras
kultūrines paradigmas – literatūrinę ir religinę: „Kodėl mūsų Mažulio nepavadinti Bardu? Juk iš tiesų
neblogai skamba? Tik pažvelkite į šį mielą padarėlį.
Kokia poetiška išvaizda!..“ (p. 21), „(...) genialusis
anglų poetas Baironas irgi turėjo niufaundlando
veislės šunį ir taip jį mylėjo, kad ant jo kapo pastatė
paminklą ir sukūrė eiliuotą epitafiją, kurią ir šiandien galima ten perskaityti“ (p. 22), „(...) žodį „bardas“ rasime senojoje indų kalboje, sanskrite. Budos
pasekėjai taip vadina tris pakopas, kurios po mirties
neva vedančios į nemirtingumą, – autoritetingai
pabaigė Tėtis Almantas“ (p. 22). Kitas svarbus personažo vaizdavimo sudėtinis elementas – charakteris – neidealizuojamas: „Be abejo, jis turėjo ir kitokių
būdo savybių – gerų ir blogų, kurios išaiškės vėliau“
(p. 9), bet nuolat pabrėžiamos tokios savybės kaip
kilnumas, narsa ir pasiaukojimas: „Jis būtų ištiesęs
Virš. dail. Gintaras Jocius, 2014

Virš. dail. Gintaras Jocius, 2002

Virš. dail. Rimvydas Kepežinskas, 1987

leteną net skęstančiam šungaudžiui, savo didžiausiam priešui, ne tik Sauliui, prie kurio buvo prisirišęs,
nes kilni niufaundlando širdis labiau už viską vertino
pasiaukojimą“ (p. 283–284), kaip ir išskirtinumas,
kontrastuojantis su vaizduojama aplinka: „Ar ne
kvaili šuniukai! – supyko Mažulis. – Reikia žiūrėti
savo akimis, po vieną, jeigu norite ką nors matyti“
(p. 110). Apie tolesnį pagrindinio veikėjo gyvenimą
nežinome nieko, šiame kūrinyje pateikta Bardo gyvenimo atkarpa, pasibaigusi didžiuoju žygdarbiu –
Sauliaus gyvybės išgelbėjimu. Numanomas istorijos tęsinys neparašytas dėl to, kad, pasak autoriaus,
„tokios knygos pabaiga, kaip patys suprantate, nebūtų linksma“, ir nulemtas numanomo vaikų literatūros adresato, t. y. vaikų, psichologijos išmanymo:
„O liūdnų pasakojimų vaikai nemėgsta.“4
Taigi Bardo nuotykiai ir žygiai – tarsi išskirtinėmis teigiamomis charakterio savybėmis ir ypatinga misija – gelbėti žmones – pasižyminčio realaus
„asmens“ užtarnauta beletristinė biografija. Perfrazuojant Jurijų Lotmaną galima sakyti, jog Bardas
yra „šuo su biografija“, o ši yra skirta ne kiekvienam:
„Anaiptol ne kiekvienas konkrečioje visuomenėje
gyvenantis žmogus turi teisę į biografiją. Kiekvienas kultūros tipas susikuria savus „žmonių, turinčių
biografiją“ ir „žmonių, neturinčių biografijos“ modelius. (...) iš daugybės žmonių, kurių gyvenimas ir
veiksmai netampa aprašymo objektu ir nėra įtraukiami į kolektyvinę atmintį, atrenkami kai kurie,
kurių vardai ir poelgiai išsaugomi ateities kartoms.“
Žmogus ar asmuo, turintis biografiją, pasirenka
poelgį ar veiksmą, reikalaujantį pastangų, tose situacijose, kuriose asmuo, neturintis biografijos,
pasirinkimo nemato. Tokį pasirinkimą, traktuotiną
kaip galbūt įprastą niufaundlando veislės šunims,
padaro ir Avyžiaus herojus Bardas: „Štai kaip galėjo
pagalvoti Bardas lemiamą akimirką. Tačiau tada jis
nebūtų puolęs į upės vilnis ir pasileidęs prie skęstančiojo. Veikiausiai tą šiurpią valandą jame prabudo narsi protėvių dvasia drąsių šunų, kurie daug
metų ištikimai tarnavo žmogui ir ne kartą jį gelbėjo
iš mirties nasrų. Bardas negalėjo išduoti savo genties garbės, tuo labiau kad puikiausiai prisiminė
viską, ko Šeimininkas buvo išmokęs vasarą ežere“
(p. 283). Šioje situacijoje ypač išryškinamas kon-

trastas tarp pagrindinio veikėjo, padariusio šį pasirinkimą, ir kitų, šio pasirinkimo pabūgusių: „Išgirdęs
skęstančiojo šauksmą, atlėkė ponas Leopoldas su
savo pudeliu. Pašokinėjo kaip ant adatų priešais
duburį, kuriame čia iškildavo, čia vėl prasmegdavo
vaiko galva, ir nudūmė atgal, plyšodamas visa gerkle“ (p. 283). Bardo didvyriškas žygis pavaizduotas
dvejopai: iš vienos pusės, kaip pasirinkimas išgelbėti žmogų, o ne pabėgti, kaip tai padarė kiti, o iš kitos
pusės, kaip prigimties ir dresūros užprogramuotas
veiksmas.
Bardo istorija suskirstyta į keturis tarpsnius, atitinkančius keturias kūrinio dalis, kurias santykinai
galėtume įvardyti kaip: 1. Nerūpestinga vaikystė:
Bardo atkeliavimas pas naujuosius šeimininkus,
susipažinimas su aplinka, išdaigos ir pirmieji nuotykiai. 2. Bardas mokykloje: Bardas susipažįsta su
kitais šunimis, įsigyja draugų ir priešų, o mokykloje rodo nepriklausomą charakterį ir krečia išdaigas; pirmasis susidūrimas su draugo netektimi.
3. Bardas kaime: Bardo pasaulio ribos plečiasi, jis
susipažįsta su kitais gyvūnais, išgyvena pirmąją
neteisybę, klastą, išmoksta pirmąsias gudravimo
pamokas ir supranta, kad kitų gyvenimai skiriasi nuo jo; čia Bardas pradeda svajoti apie laisvę.
4. Bardo klajonės: Bardas vejasi Buto Kraustytojus
ir pasiklysta, išsvajota laisvė pasirodo nesanti tokia
saldi, pirmieji gumbai nuo vėzdo smūgių, benamio
valkatos gyvenimas, susitikimas su kitais bastūnais,
žmonių veidmainystės istorijos, likimo draugo netektis, pakliuvimas pas šungaudžius, išsivadavimas,
kelionė namo, didvyriškas poelgis. Šie keturi tarpsniai rodo herojaus augimo, tobulėjimo kelią – nuo
išdykusios, nepaklusnios vaikystės iki didvyriško
poelgio. Ir nors po ilgų klajonių ir išbandymų grįžęs
namo Bardas netampa ypač paklusniu ir mandagiu
šunimi, bet svarbiausios pamokos išmoktos, tiesos
suprastos.
Bardo personažo išskirtinumas ypač pastebimas lyginant jį su kitais literatūriniais personažais
šunimis. Artimiausias toks palyginimas iš užsienio
vaikų literatūros – su ypač populiariu vaikų literatūros personažu, anglų rašytojo Knighto sukurta
Lese (pirmą kartą išleista 1940 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose)5, kurią galėtume pavadinti Bardo
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literatūrine sese. Siužetinės ir personažų lygmens
paralelės akivaizdžios – šuo, jo šeimininkas ir berniukas, ilga kelionė namo, klajonės po svetimas
Virš. dail. Gary Blythe

Virš. dail. Rūta Lelytė

vietas, neturėjimas namų. Lesė nevaizduojama išgelbstinti gyvybę kaip Bardas, bet jos grįžimas namo
traktuojamas kaip žygdarbis. Lesės būdas panašus
į Bardo – ji tokia pat kilminga ir tvirto charakterio:
„Bet po to Lesė nebekreipė į ją dėmesio ir gulėjo aptvare, aristokratiškai išdidžiai slėpdama skausmą“
(p. 39). Tačiau visai kitaip motyvuojamas jos grįžimas namo: Bardo grįžimas vaizduojamas kaip ilgesio, šeimininkų meilės išdava, Lesės – kaip tobulo
instinkto ir puikios dresūros rezultatas: „(...) silpnu
balsu linksmai suinkštė, nes žinojo, kad pagaliau
nuramintas baisusis instinktas, vertęs ją visą laiką
keliauti. Ji sugrįžo namo. Ji parėjo į įprastinę susitikimo vietą, ir ją glostė rankos, kurios nebuvo jos
palietusios tokį ilgą laiką“ (p. 193). Knightas nekuria
iliuzijų ir nevaizduoja šuns kaip žmogaus, skiriančio
gėrį ir blogį, mąstančio kategorijomis, vertinančio,
išmanančio etiketą ir pan. Atvirkščiai – jis pabrėžia
žmogaus ir šuns skirtumus: „Lesė surado būdą. Ji
nesugalvojo jo kaip žmogus. Žmonės turi vaizduotę – jie gali įsivaizduoti įvykius ir aplinkybes prieš
susidurdami su jomis. Šuo negali to padaryti; jis turi
aklai laukti, kol tam tikra aplinkybė pasitaikys, ir tik
tuomet iš visų jėgų stengtis pasinaudoti ja“ (p. 86).
Jei reikėtų šį personažą apibūdinti vienu žodžiu, tas
žodis būtų instinktas.
Avyžiaus herojui Bardui priskiriamas sąmojis,
tam tikras humoro jausmas, gebėjimas sąmoningai
krėsti pokštus, net filosofinės nuostatos ir sofistiniai išvedžiojimai: „Bet nejaugi aš koks savo pono
tarnas? Ne, mudu lygūs! N-taip... Beje, sunku dar

pasakyti, kuris iš mudviejų Šeimininkas... (...) O jeigu žygiuojam, surišti vienu pasaitėliu, tai dar kažin
kuris kurį veda. Tiesa, jis laiko jį ranka už vieno galo.
Užtat kitas galas ant mano sprando. Kas drįs tvirtinti, kad prastesnė ta pusė, kuri nuo galvos?“ (p. 112).
Bardui suteiktos antropomorfinės savybės: gebėjimas samprotauti apie gėrį ir blogį, mandagumą
ir nemandagumą, vertybinis požiūris (smerkimas,
gyrimas ir kt.), „šakotas“ charakteris ir savo valios
diktavimas. Tačiau šios savybės neperauga į tai, ką
pavadintume asmenybe. Bardo vaizdavimo būdą
galėtume įvardyti kaip tarpinį tarp to, kaip įsivaizduojame gyvūnų jauseną, mąstymą, matymą
(„šuniški“ Bardo bruožai), ir gyvūnui priskiriamas
žmonėms būdingas savybes („žmogiški“ Bardo
bruožai). Bardą nusakantis esminis žodis galėtų
būti charakteris.
Asmenybe galėtume įvardyti kitą „žymų“ šunį –
populiaraus Kanados autoriaus Farley’io Mowato
knygos Šuo, kuris nenorėjo būti šunimi (knyga pasi-

rodė 1957 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose) pavadinimas nurodo, kad apeliuojama į žmogiškąsias
savybes, nes tik žmogus kaip rūšis gali jausti nepasitenkinimą savo būtimi ir svajoti ar net bandyti
įsikūnyti į kitą pavidalą. Knighto Lesė vaizduojama
kaip pavyzdingai išauklėtas šuo, Avyžiaus Bardas
kaip neklusnus, bet besimokantis šuo, įveikiantis jei
ne dresūros, tai bent gyvenimo pamokas, Mowato Matas vaizduojamas kaip visiškai susiformavusi
„asmenybė“, nepasiduodanti jokiai įtakai ir auklėjimui: „Nebuvo jis ir labai nuolankus. Matyt, pasižymėjo būdo tvirtumu dar prieš mūsų pažintį ir toks
pasiliko visą gyvenimą“6 (p. 15). Šuo Matas pasižymi žmonėms būdingomis savybėmis: valdingumu,

užsispyrimu: „Kai matydavo, kad niurnėjimas nepadės išvengti kokios nemalonios pareigos, apsimesdavo kurčias“ (p. 19), savo „nuomonės“ turėjimu,
savo teisių gynimu: „Fizinę prievartą ginčuose Matas
laikė didžiausia nuodėme“ (p. 19). Gyvenime Matas
vadovaujasi tam tikrais principais, kurių neišduoda:
„Tačiau jis ištikimai laikėsi savo taikių principų, bent
jau kitų šunų atžvilgiu, ir toliau vengė susidūrimų“
(p. 67). Jam nesvetimi aukšti tikslai ir siekiai: „Dabar
jis suvokė, kad gali pasiekti debesis, nes buvo ne iš
tų šunų, kurie praleistų šitokią progą“ (p. 112). Tam
tikromis mimikos ir balso išraiškomis Matas geba
išreikšti nepasitenkinimą ir kitas emocijas: „Jeigu
prašydavai padaryti tai, ko jam visai nesinorėdavo,
Matas pradėdavo niurnėti. Jeigu vis dėlto būdavo
reikalaujama paklusti, niurnėjimas imdavo garsėti, o tonas čia kildavo, čia leisdavosi“ (p. 18). Jis yra
įžeidus ir nesupranta humoro, jei (!) pats yra pajuokos objektas (galima numanyti, kad kitais atvejais
šuo humorą supranta). Toks vaizdavimo būdas kuria
komiškumo efektą, pasakotojo intonacijoje jaučiama ironija ir saviironija. Matą galima įvardyti kaip
stipriai antropomorfišką, o jį apibūdinantis žodis
yra asmenybė.
Trumpai užsiminsiu apie dar vieną personažą
šunį, kurio vaizdavimas ypatingas tuo, kad gyvūnas
čia tėra tarsi tuščia forma, pavidalas, į kurį projektuojamos ne tik žmogiškosios savybės, bet perkeliamos visos įmanomos žmogaus gyvenimo apraiškos.
Christine‘s Nöstlinger7 (knyga Ateina šuo! pasirodė
1987 m. Vokietijoje) personažas, net neturintis vardo
ir įvardytas tik kaip Šuo, neturi nė vieno specifinio šunims būdingo bruožo ir galėtų būti lengvai pakeičiamas bet kuriuo kitu pavidalu – gyvūno ar žmogaus:
„Kai šuns vaikai suaugo, o žmona pasimirė, šuo iškeliavo iš namų. Išėjo ir jau neketino grįžti. Pardavė
namą ir obelų sodą. Ir pašto ženklų rinkinį pardavė, ir
televizorių, ir knygas, ir senelės aliejinį paveikslą. (...)
Jis buvo baigęs staliaus mokslus ir gebėjo be klaidų
sušvilpauti devynias dainas. Buvo gabus gerinti rožių
veisles ir auginti bei ugdyti kaktusus, turėjo ir plaukiko gelbėtojo, ir ugniagesio diplomą“ (p. 7–8). Vietoj
šuns čia galėtų būti vaizduojamas bet koks kitas gyvūnas arba koks nors „ponas Hansas“, o šį personažą
apibūdinantis žodis yra forma.

Nedidelė analizė atskleidė keturis galimus gyvūno, šiuo atveju šuns, vaizdavimo vaikų literatūroje būdus. Pagal priskiriamas gyvūnui savybes jų
amplitudė svyruoja nuo numanomo „gyvūniškojo“,
t. y. žmogaus įsivaizdavimu atitinkančio realybėje
egzistuojančią gyvūno elgseną, numanomą mąstymą, matymą ir kitas savybes, iki „žmogiškojo“, kai
gyvūnui priskiriamos žmonėms būdingos savybės,
suteikiamas antropomorfiškas pavidalas ar net redukuojamas iki tuščios formos, pripildomos žmogiškojo turinio. Taigi du priešingi poliai, pirmajam
kurių atstovautų Knighto sukurtas personažas Lesė,
traktuotina kaip visiškas instinkto ir gyvūnams būdingos elgsenos įsikūnijimas, antrajam – Nöstlinger personažas Šuo, kaip pageidaujamo turinio
pripildomas tuščias pavidalas, o Avyžiaus Bardas
ir Mowato Matas užima tarpinę poziciją – pasižymi
antropomorfinių ir gyvūnams būdingų savybių pusiausvyra.
1

Jonas Avyžius, Bardo nuotykiai ir žygiai, Vilnius: Vyturys, 1987;
Alma littera, 2002, 2013, 2014 (toliau straipsnyje cituojama iš
pastarojo leidimo).
2
Minėtini Emilijos Liegutės Rudis, kuris tapo Džimu, Šuo Džimas –
geras, Rudžiukė, Algimanto Zurbos Daktaras Mauricijus ir Mauricijus mokys gegutę perėti.
3
„Šioje apysakoje jums papasakojau apie ištikimą mūsų šeimos
bičiulį, kuris penkiolika metų savo buvimu šildė mums širdis ir
linksmino krėsdamas nekaltas išdaigas. Deja, ketveri metai ant
jo kapelio vasarą žydi gėlės, o rudenį šalnų pakąsti lapai tarsi
gelsvi drugiai leidžiasi ant paminklinės lentos su iškaltu užrašu
„Niufaundlandas Bardas – knygos Bardo nuotykiai ir žygiai herojus“. Galite visaip galvoti, tačiau perskaitę apysaką iki galo
suprasite, kad grafas de Niufaundlandas, kaip aš juokais jį pavadindavau smagaus šėlsmo valandėlėmis, tikrai nusipelno tokio pagerbimo. Kai kam iš jūsų gali kilti mintis, kad Bardas būtų
pagerbtas dar labiau, jeigu parašyčiau apie jį šios knygos tęsinį.
Galimas daiktas, kad tokios knygos pabaiga, kaip patys suprantate, nebūtų linksma. O liūdnų pasakojimų vaikai nemėgsta.
Taigi tegul šaunusis niufaundlandas Bardas visų mūsų atmintyje
išlieka jaunas, krečiantis smagias išdaigas, už meilę atsidėkojantis meile ir visad pasiryžęs paaukoti gyvybę už žmogų, kuriame
jo narsi, klastos nepripažįstanti širdis surado tikrą draugą.“ Jonas
Avyžius, 1999 m.
4
Dėl šio teiginio galima būtų su autoriumi ginčytis, tačiau tai
nėra šio straipsnio tikslas.
5
Eric Knigh, Lesė grįžta [iš anglų kalbos vertė Aloyzas Daukantas], Vilnius: Vyturys, 1998.
6
Farley Mowat, Šuo, kuris nenorėjo būti šunimi [iš anglų kalbos
vertė Rolanda Strumilienė], Vilnius: Gimtasis žodis, 2006.
7
Christine Nöstlinger, Ateina šuo! [iš vokiečių kalbos vertė Rūta
Jonynaitė], Vilnius: Nieko rimto, 2009.
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Dvieju vaiku poetu
portretai
(Pa u lin o s Ž e m g u l y tė s 8 0-a j a m ir
V la d o B ra z iū no 7 0 -a j a m j u bili ejui)

DR. (HP) GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ

Šių metų vasario mėnesį jubiliejinius gimtadienius šventė du poetai, išleidę knygų ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams. Tai Paulina Žemgulytė, gimusi 1942 m. vasario 4 d., ir Vladas Braziūnas, gimęs
1952 m. vasario 17 d. Abu autoriai yra Tarptautinės
vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus premijų laureatai: Žemgulytė 2010 m.
apdovanota už geriausią metų knygą mažiausiems
skaitytojams Kaip lelijos žydėjimas, Braziūnas 2012 m.
pelnė premiją už geriausią metų vaikų poezijos knygą Kuosos Kro gyvenimas ir atvirkščiai.

Paulinos Žemgulytės eilėraščių
vaikams bruožai

Virš. dail. Arūnas Prelgauskas

Žemgulytė vaikų literatūroje debiutavo 1997 m.
poezijos rinkiniu Rugsėji, šermukšnio uoga. Jo anotacijoje parašyta, kad knyga skirta vidutinio mokyklinio
amžiaus vaikams, tačiau iš tiesų šio rinkinio eilėraščiai nėra orientuoti į nurodyto amžiaus adresatą,
jie – vyresniam skaitytojui. Vis dėlto būtų neteisinga
teigti, kad knyga neturi jokio ryšio su vaikyste. Pirmajame rinkinio skyriuje „Sidabro varpelis“ operuojama vaikų aplinkos realijomis, bet lyrinis subjektas
ne vaikas, o į praeityje nutolusius mokyklinius metus
atsigręžęs suaugusysis. Viena kita vaizdinė realija
(mokyklos langais šviečia Žemaitijos kampas; pro
drebulyną takas į pamiškės mokyklą; mokykla prie

alksnyno, ganyklos ir vieškelio) leidžia spėti, kad
poetė, kilusi iš Klaipėdos rajone esančio Landžių kaimo, eilėraščiuose prisimena savo pačios mokyklą.
Bet pasukus į poetinius apibendrinimus, lokalinis
konkretumas užleidžia vietą literatūrinėje tradicijoje nusistovėjusiems įvaizdžiams: „Mokykla, / baltas
paukšti, / Priglobęs sparnu, / O mes – visi svetimi...
/ Taip nejaukiai... / Kol dienų skaidrus / Šaltinėlis surišo... / Ir plaukia / (Dabar per atmintis jau) / Lygumom / Lyg laivas, / Lyg paukštis...“ („Prisiminimas“).
Kituose dviejuose šio rinkinio skyriuose „Senamiesčio gatvė“ ir „Rudenėlio rūkuos“ vyrauja meditatyvi
gamtinė poezija.
Polinkis į gamtos meditacijas, pastebimas knygoje Rugsėji, šermukšnio uoga, dar stipriau išreikštas
2009 m. išėjusiame mažiesiems skirtame rinkinyje
Kaip lelijos žydėjimas. Pristatydama jį Loreta Žviro-

naitė rašė: „Poetė renkasi tradicinį kalendorinį eilėraščių grupavimo principą ir visai netradiciškai iš

į vaikiškąjį pasaulio matymą. Vienuose jų koncentruojamasi į vaikų aplinkai paprastai priskiriamus
objektus: „Už pusnyno – / besmegenis slepias / Nuo
pūgos, nuo vėjo, / Nuo sugrįžtančių vaikų. / O vaikai
nustebę / Dingo senis... / Suieškokim! / Radusiam –
/ varveklis dovanų“ („Besmegenis eina slėpynių“).
Kituose vaikiškumo siekiama pačiu tradiciškiausiu
vaikų poezijoje būdu – kūrinius grindžiant pasaulio
antropomorfizavimo principu. Tuos negausius rinkinio eilėraščius, kuriuose vaizduojami sužmoginti
gyvūnai ir daiktai, vienija noro bendrauti motyvas.
Antai šuniukas Reksas, žvelgdamas į paveiksliuke
nupieštą kačiuką, kviečia jį drauge pažaisti („Reksas
ir paveiksliukas“), kampe kiurksantis fotelis laukia
žiemos – tada jo kamputyje vėl murks katinas („Du
draugu“), lyrinis subjektas vadina drauge su juo eiti
akmeninį liūtą („Akmeninis liūtas“). Tačiau eilėraščiuose noras ir lieka noru, jis neišsipildo, taigi ir šioje knygoje neišsivaduojama iš Žemgulytės poeziją
persmelkusio vienišumo jausmo.

nereikšmingų detalių, būsenų, nebijodama įprastų
įvaizdžių ar stereotipinių epitetų, kuria mažytes poetines miniatiūras.“¹ Meninė jų sandara yra daugiau
ar mažiau panaši, tad galima kalbėti apie savitą šio
rinkinio miniatiūrų modelį. Kurdama jas, Žemgulytė
atsisako vaikų poezijai būdingos griežtos silabotonikos, eiliavimas yra gana laisvas, tik vietomis tarsi atsitiktinai pasigirsta rimų sąskambiai. Eilėraščiai – lyg
žodinė kaimiškojo peizažo tapyba, fiksuojanti tradicinius jam atstovaujančius objektus: gandras, arkliukas, medelis, vyturys, rugys ir pan. Poetės mėgstami
panoraminiai paveikslai labai erdvūs, tarsi stovint
ant kalno vardijama tai, kas tą minutę pakliūva į akiratį: „Mėlynai mėlynai / Sužydo laukas. // Dangumi
debesėlis – / Vasaros laivas – / Plaukia. // Tolyn – / Už
ežero, šilo, // Iš kur margas paukštis / Pakilo, // Mosuoja minkšti sparnai / Virš mėlyno lauko – // Lyg vėjas
alsuotų...“ („Rugiagėlės žydi“). Būdingas Žemgulytės
miniatiūrų bruožas – plačia teritorija judėjęs žvilgsnis
kūrinio pabaigoje sutelkiamas į vieną objektą: „Stovi berželis palaukėj / Paliktas – / Belapis, vienas / Ir
liūdnas“ („Vasaris“), „Nuo speigo snapą / Po sparnu
pasikišęs / Pakraigėj žvirbliukas / Tupi“ („Užpustytame kaime“). Poezija statiška, dvelkianti ramybe,
vaizduojamas lėtas, idiliškas, be konfliktų pasaulis.
Ne vienoje miniatiūroje tvyro vienišumo jausmas,
bet jis nėra žeidžiantis. Eilėraščiai pasižymi vizualiniu
spalvingumu, tačiau emocijų spalvos prislopintos, jų
gama siaura, tad skaitytojui vaikui, laukiančiam poetinio vyksmo dinamikos ir ryškių besikaitaliojančių
emocijų, miniatiūros gali pasirodyti nuobodokos.
Būti artima mažajam skaitytojui poetė stengiasi apsiribodama jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams
suprantamu žodynu, nevengdama mažybinių formų,
retkarčiais – patraukdama dėmesį vaiko vaizduotę
žadinančiomis metaforomis: „Nors dar kabinasi /
Žiema / Į stogo kraštą // Trumpėjančiais / Varveklių /
Pirštais“ („Žiema baigiasi“), „Oi koks išdykęs / Vieversys – // Pragydo debesiui / Prie pat ausies“ („Skambantis lietus“).
Trečiajame Žemgulytės eilėraščių vaikams rinkinyje Žalio lapo skėtis (2014) atveriamas pasaulis – kiek
įvairesnis. Miniatiūrų, kuriose gamta stebima neapibrėžto lyrinio subjekto akimis, neatsisakoma, tačiau
tarp jų įsiterpia eilėraščiai, parašyti orientuojantis

Vlado Braziūno poezijos vaikams
ypatumai
Vaikų poezijoje atsiverianti Braziūno kūrybinė
individualybė – visiškai kitokia. Skiriasi ir kūrybinis
temperamentas, ir pagrindinės poetinio mintijimo
kryptys. Antai Žemgulytės lyrinis subjektas flegmatiškai stebi regimąjį pasaulį, o Braziūno – su sangviniko gyvastingumu siekia pažinti, perprasti, pats
įsitraukti ir adresatą įtraukti į įvairiausių – matomų,
girdimų, protu suvokiamų – pasaulio reiškinių vyksmą. O kokiomis kryptimis poetas veda skaitytojus,
reikia pakalbėti plačiau.
Braziūno pirmosios vaikams skirtos knygos Uosio
kuosos (2007) pobūdį nusako eiliuota jos dedikacija:
„Saulutė – dukrytė / Darius – sūnelis / Jiem ši knygelė
/ ir jų draugam – šaunuoliam / linksmuoliam / margiem kaip drugeliai / skraiduoliam vaikam.“ Nemaža
knygos dalis atspindi šiltus, dėmesingus santykius,
siejančius pačius artimiausius žmones. Autentiškumu dvelkiančiuose eilėraščiuose išvystam laimingą,
meile ir gyvenimo džiaugsmu besidalijančią šeimą: meiliai garbaniuku vadinamą mamytę, dukrai
Saulutei savo jausmus eiliuotais laiškais išsakantį,

¹ Loreta Žvironaitė, „Ar jau galime pradėti džiaugtis? (2009 m. vaikų poezija)“, Rubinaitis, 2010, Nr. 1 (53), interneto prieiga:
https://www.ibbylietuva.lt/rubinaitis/2010-nr-1-53/ar-jau-galime-pradeti-dziaugtis-2009-m-vaiku-poezija/ (žiūrėta 2022-04-01).
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kyti latvių žodžių, tėtis parenka tokius, kurie skamba
vienodai, bet reikšmės skiriasi, ir taip, sužadindamas
smalsumą ir netgi prajuokindamas, pademonstruoja
kalbų giminystę: „Jei pakvies kartu dejuoti, / drąsiai
šok į būrį – šokti. / Šitaip skirias latvių žodžiai, / reikia
juos išmokti. // Jiem briedis – elnias, / o elnias – briedis,
jie sako: gulim, / iš tikro – miega. // Šiltas jiem šiltas, /
bet šaltas – aukštas, / sakytum, oras / dienelei auštant.“
Svarbus Braziūno kūrybos principas – lingvistinis
žaidimas. Poetas į eilėraščius perkelia iš vaikų nugirstus kalbos tyrinėjimo ir kūrimo pavyzdžius: „Bebro
ūsai – Bebrusai / ir čiabroliai, ai, čiobreliai“ („Prasimanių Prasimanė“). Tęsdamas folklorinių lingvistinių
žaidimų tradiciją, vaikus smagina greitakalbėmis:
„Mes kalbėjom / greitai greitai – / liežuvėlį / raitėm
raitėm: / – Voras ant oro tvėrė tinklo tvorą, / voras ant
oro tvėrė tinklo tvorą, / voras ant oro tvėrė tinklo tvorą...“ („Siaubo pasaka“).
Knyga Uosio kuosos pribloškia žodingumu. Pasaulį, ypač gamtos, tą, kurio dabartinis miesto vaikas
negali tiesiogiai pažinti, Braziūnas atveria per kalbą,
ir kalbos grožis stulbinamai atspindi vaizduojamo
pasaulio grožį. Antai eilėraštyje „Pagrok pasaulį tošies dūdele“ paukščių čiulbesio įspūdį poetas geba
sukurti vien surikiuodamas jų vardus: „Lumzdelis
pilnas zylių ir bukučių, / genių, šilovarnių, klykuolių,
kielių, / kiekviename – po dešimtį šnekučių, / po šimtą kuosų sidabragalvėlių.“
Sudurtinis žodis sidabragalvėlių yra naujadaras,
panašių Braziūno sukurtų sudurtinių naujadarų rinkinyje esama ir daugiau, ir visi jie priklauso gamtinei
leksikai: bitė apželtkojė, varlė dumblaakė, paukščiakojis, sveikatžolės. Apskritai analogiškos sandaros
sudurtinių žodžių, nebūtinai naujadarų, Braziūno
eilėraščiuose yra gana daug, ir jie teikia savitumo poeto leksikai.
Dar viena kryptis, kuria Uosio kuosose Braziūnas
veda skaitytojus, yra folkloras ir mitologija. Orientuodamasis į mažamečius, poetas stilizuoja žaidinimus:
„Gal ant šito kalno / sėdi malūnas? // Ūžu ūžu / girnas
suka, / bėga miltai į maišiuką. / Kurmis nešioja, / milžinai vežioja – / keliais ir upėm / plukdo pas Dariuką. //
Katu katu katutes, / keps Dariukas bandutes / ant kurmio kalno – / milžino delno“ („Kurmio malūnas“). Eilėraščiuose atgaivinami archajiškieji piemenų folkloro

Pratarmėje poetas ir knygos dailininkė Sigutė
Chlebinskaitė sutaria, kad ši knyga vaikams, tėveliams ir seneliams. Tiesą sakant, gal koks ketvirtadalis eilėraščių – tik tėvams ir seneliams. Lyginant su
pirmąja knyga, Kuosos KRO gyvenimas ir atvirkščiai
išsiskiria sustiprėjusia filosofine tendencija, ji ryški ir
vaikams prieinamuose kūriniuose. Antai eilėraštyje
„Kuosa KRO nebe KRO“ keliama problema, koks ryšys tarp kalbos garsų ir pasaulio tvarkos. Kai vieną
rytą kuosai iškrenta r, ji sunerimsta: „Mama tai bars:
/ kas bus dabar? / Kaip Kro prisišauks – / be r! / Ko?“
Ir vaikiškas rūpestis dėl r atveda kuosą prie visuotinesnio pasvarstymo: „Ir pagalvojo kuosa tąsyk /
įtempus kuosišką protelį: // tai ir pasaulį šitaip gali
/ pakeist vienintelis prašapęs / garselis ar raidelė?“
Daugumoje eilėraščių pasaulis matomas, juntamas,
apmąstomas kuosos požiūriu, ir šis savotiškas „kuosacentrizmas“ teikia knygai savitumo ir žavesio. Kaip
vaikas kitus pasaulio objektus yra linkęs lyginti su
savimi, sužmoginti, taip kuosa juos, sakytum, sukuosina: „Ir kuo saulytė ne kuosa? – / nečiaudi, nekosi,
tviska!“ („Kuosa KRO klausia“). Toliau – minčių šuolis,
atspindintis vaikiško mąstymo dinamiką, šiuo atveju – posūkį link spontaniškai kilusių klausimų, kuriuos
galima pavadinti ir filosofiniais: „Su kuo, sakyk, čia
šnekuosi? / Kieno čia ir aš, ir viskas?“
Kaip mitologizuotame personaže, kuosoje KRO
suderintas eilėraščiuose įvairuojantis josios portreto konkretumas su visą knygą rėpiančia apibendrinančia įvaizdžio semantika. Nesvarbu, ar kuosa
KRO vaizduojama kaip vaikas, ar kaip senolė, ji teigia
gyvenimo džiaugsmą. Eilėraštyje „Kuosa KRO prie
Baltijos jūros“ kuosa, šypseną kelianti dėl vaikiško
egocentriškumo, dalijasi savo pačios patiriamu buvimo pasaulyje grožiu: „Štai koks rytas išaušo! / Gražu
gyventi, gražu kvėpuoti, / O už viską gražiausia – /
būti šio ryto kuosa.“ O „Kuosoje KRO pramotėje“,
apmąstydama gyvenimą, gilioj senatvėj prisipažįsta:
„nė karto naktys man / nei dienos neapkarto“, paakina kitus: „Ir tu ragauk / pasaulį šį – kaip medų.“
Žvelgdami į Žemgulytės ir Braziūno poetinius
portretus, panašių bruožų pastebime nedaug. Tačiau abu poetai turi vietą lietuvių vaikų literatūroje ir
būtent savo skirtumais prisideda prie jos įvairovės.

motyvai („Piemenėlių saulė“, „Piemenio maldelė“).
Kaip ir poezijoje suaugusiesiems, naudodamasis lietuvių ir latvių kultūriniu palikimu, Braziūnas vaikų eilėraščiuose aktualizuoja baltiškąją mitologiją („Ryto
ratai ritas“, „Kūryba“). Vis dėlto reikia pripažinti, kad
jaunasis šių dienų skaitytojas, nesusidūręs su archajiškomis lietuvių piemenų dainomis, nenutuokiantis
apie mitologinių latvių dainų vaizdiniją, nesugebės
iššifruoti dalies Braziūno eilėraščių simbolikos.
Nedaug yra vaikų poetų, kurių knygose rastume tiek įvairiausių Lietuvoje gyvenančių paukščių,
kiek jų yra Braziūno knygose. Kad iš visų sparnuočių labiausiai jį traukia kuosa, liudija ne tik tai, jog
ji atsidūrusi abiejų vaikų knygų pavadinimuose, bet
ir poeto prisipažinimas antrosios knygos Kuosos
KRO gyvenimas ir atvirkščiai pratarmėje: „O jau iš jų,
varninių paukščių, pati dailiausia ir žvitriausia man
visąlaik atrodė kuosa.“
Virš. dail. Sigutė Chlebinskaitė

drauge su vaikais po Lietuvą ir Latviją keliaujantį
tėtį, sūnų Dariuką, bandantį atskirti, kuri iš latviukių dvynukių yra Indra, o kuri Zanė, pasakojantį apie
prie upelio pamatytą lapę, raudoną kaip liepsna, ir
tarmišką dainelę sukuriančią dukrą Saulutę. Dainelė, rinkinyje pavadinta „Saulytės dainelė su tarmišku y (yra)“, štai tokia: „Nulis du, vienas du, nulis aštuoni – / geras telefonas y: / ten gyvena Do ir Mi – /
jie geri draugeliai y!“
Dainelė paranki pereiti nuo šeimos, šioje knygoje svarbios poetinio mintijimo krypties, prie kitos,
vedančios į kalbą. Saulytės dainelėje akcentuojama
viena būdingiausių Pasvalio krašto, iš kurio yra kilęs
poetas, tarmės savybių – galūnės nukirtimas. Braziūnas priklauso šiuolaikiniams poetams, siekiantiems atgaivinti tarmiškos kūrybos tradiciją, gimtąja
šiaurės aukštaičių panevėžiškių tarme 2008 m. yra
išleidęs poezijos rinkinį suaugusiesiems Saula prė
laidos (pataisytas leidimas pavadinimu Saula Svaliõ
išėjo 2014 m.). Knygoje Uosio kuosos ištisai tarmiškų kūrinių nėra, tačiau savo požiūrį į tarmę poetas
labai aiškiai išsako eilėraštyje „Kalbėkim tarmiškai!“,
kuris pradedamas supriešinant bespalvę per radiją
girdimą kalbą ir savo tarmę: „Kaimo vaikai, / nekalbėkim kaip radijas! / Baisiai pilkai: / savo tarmę praradęs jis.“ Tęsiama aiškinant, kad gražios, ne pilkos,
kalbos reikia mokytis iš artimųjų – mamos, senelio,
dėdės, ir baigiama pakylėtu, bet vaikui suprantamu
gimtosios tarmės pašlovinimu: „Viską smagiai jie /
savaip vadina, / nė vieno daikto, / nė vieno žodžio /
kalba senobiška / nepagadina! // Jų lūpos žodį / kiekvieną myluoja. / Žmogų parodo / tarmė jo gimtoji.“
Įdėmiai skaitant, galima pastebėti viename kitame
rinkinio eilėraštyje pavartotų tarmiškų žodžių ar žodžio formų, pavyzdžiui, gėreliai, ajarai, žvėriai, ir jie iš
tiesų kūrinių nepagadina. Beje, tarmiška kalbėsenos
maniera galima laikyti ir knygos dedikacijoje sutrumpintas, atsisakant priebalsės s, kelių žodžių galūnes.
Braziūno poezijos suaugusiesiems tyrėjai vienu iš būdingų jo kūrybos bruožų laiko baltiškosios
bendrakalbystės paieškas: „Poeto tikslas – įveikti
nematomą kalbas ir tautas skiriančią ribą pasitelkus
kalbą kaip instrumentą.“² Vaikų poezijoje bendrakalbystės paieškos žaismingai pateiktos eilėraštyje „Su
latviukais – latvių žodžiais“. Vaikų paprašytas pamo-

Dalis pirmajai Braziūno vaikų poezijos knygai būdingų poetinio braižo ypatumų persikelia į antrąją. Į
akis krenta poeto dėmesys kalbai. Gamtagarsinės
kilmės, mat imituoja krankimą, kuosos vardas KRO
rašomas didžiosiomis raidėmis, ir tai galima traktuoti
ir kaip grafinį žaidimą, ir kaip nuorodą į kuosos įvaizdžio mitologizavimą. Kuosa KRO figūruoja visų eilėraščių pavadinimuose, yra susieta su visais tekstais,
tačiau ji toli gražu ne pastoviais bruožais pasižymintis personažas, priešingai – kuosa KRO yra besikaitaliojanti: viename eilėraštyje ji vaikas, kitame panelė, trečiame prosenelė, ketvirtame pramotė, gali
būti traktuojama ir kaip pesimistė, ir kaip optimistė,
vaizduojama ir namisėda, ir nukeliaujanti už didelių
vandenų. Kuosos gyvenimas neapribotas laiko, kaip
tai teigiama vieno eilėraščio pavadinimu – „Kuosa
KRO – čia tūkstantį metų dabar“.

² Danutė Valentienė, Skirmantas Valentas, „Baltiškoji dvikalbystė Vlado Braziūno poezijoje“, Žiemgala, 2004, nr. 2, interneto prieiga:
https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2004~1509625218928/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
(žiūrėta 2022-03-05).
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Genio margumynuose –
Selemono Paltanavičiaus
„Vaikai, lape ir vilkas“
Pastaraisiais metais Lietuvoje nenutyla diskusijos gyvūnų gerovės klausimais. Reaguodamas
į tai nuošalyje neliko ir Lietuvos Respublikos Seimas, šiuos 2022 metus paskelbęs Gyvūnų gerovės
metais. Dar palyginti neseniai apie gyvūnų gerovę
buvo kalbama nedaug... Pamažu kinta visuomenės
požiūris į zoologijos soduose, gyvūnų prieglaudose
laikomus žvėris ir naminius gyvūnus.
Virš. dail. Arvydas Pakalnis

RETRO

Neseniai, vartant 1980 m. 9-ąjį Genio numerį,
akis užkliuvo už Selemono Paltanavičiaus apsakymui „Vaikai, lapė ir vilkas“ Irenos Geniušienės

nupieštos iliustracijos, vaizduojančios lapę voljere.
Perskaičiusi apsakymą, prisiminiau pirmojo apsilankymo zoologijos sode nusivylimą: tikėjausi išvysti
gražius egzotinius ir mūsų šalies gyvūnus (tokius
juos regėjau knygų iliustracijose, nuotraukose),
deja, išvydau priešingą vaizdą: žvėrys atrodė vangūs, vieni nuobodžiai žvelgė pro grotas, kiti lėtai
vaikščiojo po gardą, o dalies jų visai nepamačiau:
tūnojo savo „namuose“, neiškišdami nosies laukan.
Didžiausią nusivylimą patyriau prie vilkų ir lapių voljerų. Žinoma, svajojau išvysti gražuolę laputaitę
pūsta su baltu galiuku uodega! Kur tau... Vilkas tik
sekundę kyštelėjo galvą iš būdos, o lapių aptvare
stovėjo liesutis gyvūnas plona uodega, besišeriančiu kuokštais kailiu, o jo liūdnas žvilgsnis mane –
jautrų vaiką – privertė nubraukti ašarą. Svajonių
lapę pamačiau tik po daugybės metų savo gimtajame miške: ji neskubėdama skersai perbėgo miško keliuką ir, pritūpusi už kadagio krūmo, nulydėjo
mane smalsiu žvilgsniu.
Perskaičiusi apsakymą, pagalvojau, kad jis ypač
aktualus šiais – Gyvūnų gerovės – metais ir jį derėtų
priminti skaitytojams. (Šis kūrinys dar kartą buvo
publikuotas Paltanavičiaus apsakymų rinkinyje
Medis užauga didelis, „Vyturio“ leidyklos išleistame
1985 metais.) Gamtininkui, šio kūrinio autoriui Selemonui Paltanavičiui pateikiau kelis klausimus.
– Kokia mintis ar įvykis pastūmėjo sukurti
šį apsakymą? Galbūt apsilankymas zoologijos
sode? Kaip jis atsidūrė Genyje – pats pasiūlėte ar
redakcijos darbuotojai ieškojo medžiagos žurnalui? Tuomet buvote jaunas tik 24 metų rašytojas.
– Tai buvo jau senokai... Pamenu, apsilankiau
zoologijos sode ir pamačiau dvi lapes – viena jų

– Ar turite literatūros pasaulyje mylimą personažą-gyvūną?
– Atvirai pasakysiu – neturiu. Tai labai rizikinga
riba – laviruoti tarp „tikro“ gyvūno ir „sukurto“. Bet
kuriuo atveju jis man yra tas, kuris knygoje yra „tikras“. Tegul ir sukurtas autoriaus.
– Kokią knygą, Jūsų nuomone, apie gyvūnus
turėtų perskaityti kiekvienas vaikas, paauglys, o
kartu ir mūsų žurnalo skaitytojas?
– Tokių knygų yra bent keletas. Būtinai reikėtų
perskaityti Felixo Zalteno Bembį, galima ir Bembio vaikus, nors antroji knyga nėra tokia stipri. Labai svarbu ją skaityti įsijaučiant, įsiklausant, nes
tai – labai nuoseklus pasakojimas. Apie stirniuką,
virstantį stirninu? Ne tik! Būtinai reikėtų skaityti
Jameso Oliverio Curwoodo, Farley’io Mowato, iš
europiečių – vengro Istváno Fekete’s knygas. Nerekomenduoju skaityti Vitalijaus Bianki’o – nors
vaikystėje pats skaičiau jo Miško laikraštį, bet dabar matau, kad knyga gali atnešti daugiau žalos
nei naudos. Jums įdomu, kodėl? Visų pirma, jo
tekstuose liaupsinama sovietinė „tėvynė“, be to,
per dažnai į gamtą ir jos gyventojus žiūrima pro
šautuvo taikiklį. Beje, šio autoriaus nerekomenduoja ir Rusijos gamtininkai.

apatiškai drybsojo ant savo namelio, o kita be paliovos bėgiojo pasieniais, vis tuo pačiu nesibaigiančiu
ratu. Tame buvo kažkas baisaus, tos lapės nebuvo
panašios į mano pažįstamus laukinius žvėris. Taip
gimė apsakymas, jį pasiūliau Geniui... Marukas (Marijonas Krasauskas) labai entuziastingai jį priėmė,
perskaitęs dar parašė laišką ir pranešė, kad tikrai
spausdins. Nemanau, kad Genys tada stokojo medžiagos, todėl toks patikinimas maloniai paglostė
jauno autoriaus širdį...
– Kaip Jūs, gamtininkas, suprantate sąvoką
„gyvūnų gerovė“?
– Yra skirtingi gyvūnai – naminių gerovę sukurti dabar yra visai paprasta. Tačiau laukinių gerovė
mums yra nepasiekiamas dalykas. Pas žmogų patekusių laukinių gyvūnų gerovę sukurti būna labai
sunku – juk jų poreikiai kitokie, jiems reikia ne tik
ėdesio, guolio, bet ir daug daug laisvės. O ją padovanoti galime ne visada. Taigi, kartelė iškelta aukštai... Jei žinome, kad jos neįveiksime, neatimkime iš
laukinių gyvūnų laisvės.
– Kokią funkciją turi atlikti zoologijos sodai,
cirkai (turiu galvoje cirkų gyvūnus)? O gal jų nereikia visai?
– Šių dienų cirkuose jau nėra gyvūnų, ypač
laukinių. Tegul žmones linksmina patys žmonės!
Zoologijos sodų pasaulyje labai daug. Jei jie yra
tinkamai įrengti, gali suteikti gyvūnams gerovę,
erdvę ir sąlyginę laisvę, gali gyvuoti kaip edukaciniai centrai. Kol kas jų dar yra. Kaip bus ateityje –
nežinau...
– Tikiu, kad skaitote grožinės literatūros knygas apie gyvūnus, skirtas vaikams. Ar pasitaiko,
kad skaitydamas pagalvojate ar sumurmate pats
sau: „taip nebūna...“, „autorius neišmano gamtos pasaulio“ ar panašiai?
– Taip, knygas apie gyvūnus skaitau – visas, kurias tik gaunu. Ar pasitaiko tokių, kaip Jūs sakote?
Pasitaiko, ir net toli jų neieškant! Man būna labai
nesmagu, negera... Taip nerašo tikri rašytojai, nes
jie žino: „jei gali nerašyti – nerašyk!“ Deja, bet knygas dabar rašo ir tie, kas to daryti neturėtų. O gamta yra be galo sudėtinga, kad apie ją galėtų rašyti
jos nepažįstantieji. Štai kodėl kai kurių autorių knygų aš net neimu į rankas – jau kartą turėjau, žinau...

Parengė Reda Tamulienė (LNB)

Sveikiname dailininkę
ir tyrinėtoją, Rubinaičio bendražygę,
Tarptautinės vaikų ir jaunimo
literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos
skyriaus garbės narę
Ireną Geniušienę iškilaus
90-mečio proga. Linkime
geros sveikatos ir ilgų gyvenimo metų!

47

RETRO

Rengiant šią publikaciją, naudotasi Geniu iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų
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DR. KRISTINA VAISVALAVIČIENĖ
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(Vytauto Didžiojo universitetas)

Yra daug būdų ir kelių, kaip išmokyti vaikus harmoningo santykio su savimi, savo kalba, kultūra,
istorija, namais, tėviške ir, pagaliau, gamta, kurios
dalimi mes visi esame. Vienas jų – jau 27-us metus
kantriai ir kūrybingai į vaikų ir suaugusiųjų širdis kelią tiesia vaikų žurnalas Lututė. Neseniai peržengęs
200-ojo numerio ribą, žurnalas nepaliauja stebinti
turinio ir poligrafijos kokybe, kūrybinio kolektyvo
išradingumu, ištikimybe pamatinėms vertybėms ir
gebėjimu palaikyti glaudų ryšį su savo skaitytojais.
Žurnalas vaikams apie gamtą, gimęs iš gamtininko ir fotografo Romualdo Barausko nepaprasto
gebėjimo stebėti ir stebėtis mus supančios aplinkos įvairove ir grožiu, užaugino jau ne vieną smalsių skaitytojų kartą. Gamtoje sunkiai pastebimo,
Lietuvoje labai švelniu vardu vadinamo pelėdinių
šeimos paukščio vardas, tapęs leidinio pavadinimu,
labai taikliai nusako žurnalo kryptį ir misiją – atverti
vaikams gamtos paslapčių skrynią, pristatyti gyvūnų ir augalų įvairovę, pakviesti plačiomis akimis iš
arti stebėti pasaulį, jį pažinti ir saugoti, juo gėrėtis ir
suvokti save jo dalimi.
Žurnalas Lututė, skirtas 5–12 metų vaikams, sumanytas ir pradėtas leisti 1995 metų kovą. Žengtas
lemtingas žingsnis ir pasirinkta teminė niša pasiteisino su kaupu – pavyko ne tik atlaikyti konkurenciją
(tuo metu Lietuvoje panašaus amžiaus vaikams vis
dar buvo leidžiami ir netrukus vienas po kito užgeso
žurnalai Genys, Žvaigždutė, Šaltinėlis, į rinką brovėsi

komerciniai verstiniai žurnalai), įveikti sunkumus,
bet ir padidinti žurnalo dažnumą ir apimtį (šiuo
metu tai 32 puslapių apimties leidinys, išleidžiamas 12 kartų per metus), išplėtoti socialinius ryšius
su gamtą išmanančiais ir mylinčiais profesionalais
(miškininkais, biologais, zoologais, geografais, fotografais), zoologijos sodo ir muziejaus, Lietuvos
gamtos draustinių ir nacionalinių parkų darbuotojais, švietimo ir ugdymo įstaigomis, o svarbiausia –
suburti gamtą mylinčių ir žurnalą skaitančių vaikų
bendruomenę. 2008–2017 metais su vaikais aktyviai
bendrauta ir už žurnalo puslapių – veikė tuometinės
žurnalo redaktorės Linos Marmaitės vadovaujamas
„Lutučiukų“ klubas.
Nuo pat žurnalo įsteigimo iki dabar jį kuriantis
Barauskas, daugiau nei 10 metų Lututę redagavusi
biologė ir pasakų apie gamtą autorė Marmaitė bei
nuo 2017 metų šį darbą tęsianti Inesa Oranskytė sukūrė tvirtą žurnalo žanrinę struktūrą, apsibrėžė laiko

drai yra viena centrinių žurnalo ašių ir didžiausias
jos turtas. Viename straipsnyje tuometinė žurnalo
redaktorė Marmaitė prisipažino, jog būtent kolegų
fotografų užfiksuoti gamtos stebuklai yra neišsemiamas šaltinis, įkvepiantis atrasti ir pristatyti vaikams vis naujas temas ¹. Gamtos nuotraukos sudaro
apie du trečdalius viso žurnalo turinio ir savo netikėtumu, meniškumu ir dėmesingumu detalei, šviesos
žaismui, faktūrai, žvilgsniui ar judesiui stebina ne tik
pasaulį atrandančius vaikus, bet ir įsivaizduojančius,
jog jį pažįsta, suaugusiuosius. Sustabdytos akimirkos verčia sulaikyti kvėpavimą, o atrastas pasaulis
įsimins visam gyvenimui. Nepakartojamus gamtos kadrus žurnalui dovanoja vieni geriausių šalies
gamtos fotografų – Romualdas Barauskas, Darius
Babelis, Renatas Jakaitis, Vilius Paškevičius, Marius
Čepulis, Kęstutis Čepėnas ir dar bemaž šimtas talentingų bičiulių. Nuotraukos leidžia gerai įsižiūrėti
į gyvūno ar augalo išvaizdą ir jį atpažinti gyvojoje
gamtoje ar kitame kontekste. Beje, šia prasme įdomus edukacinis sprendimas žurnalo viršeliuose pasirodė 2010-iais, 2019-iais ir vėlesniais metais: greta
gyvūno nuotraukos pateikiamas ir jo piešinys – taip
vaikams suteikiama galimybė įdarbinti fantaziją ir
vaizdinių abstrahavimo mechanizmą: lyginti ir atpažinti skirtinga stilistika pateiktus objektus. Prisitaikant prie vaikų auditorijos, nuotraukose neretai
vaizduojami gyvūnų mažyliai, jų žaidimai, vaikų ir
tėvų santykiai – žadinamas jautrumas ir empatija
tokiems pat kaip ir jie. Nuo 2020 metų fotografijos
žanrą papildė ir filmuoti gamtos kadrai, pasinaudojus QR kodu leidžiantys akimirksniu atsidurti paukščių koncerte ar „dalyvauti“ lapiukų ristynėse.
Svarbu paminėti, jog žurnalo viršelį dažniausiai
puošia Lietuvos gyvūnų portretai – žurnalo sumanytojai nesivaiko egzotikos, kuri ryškiomis spalvomis
trykšta iš kiekvieno komercinio leidinio, bet lieka

Kokios spalvos gamtos akys?
Sakoma, jog akys – sielos veidrodis. Būtent
jos – gyvūnų, paukščių, vabzdžių akys, žiūrinčios iš
kiekvieno Lututės viršelio tiesiai mums į sielą, mus
pirmiausia ir pagauna – bėgiojančius po prekybos
centrus, lekiančius pro spaudos kioską autobusų
stotelėje... Pagauna, sustabdo ir nebepaleidžia. Išėjus kone kiekvienam leidinio numeriui jo redaktoriai
nuoširdžiai dėkoja žurnale publikuotų nuotraukų
autoriams – reikia pripažinti, jog šie unikalūs, begalinės kantrybės ir užsispyrimo reikalaujantys ka-

¹ Lina Marmaitė, „Išleistas naujas žurnalas vaikams apie gamtą „Lututė“ Nr. 95“, Nature photo.lt, 2013 02 25, interneto prieiga:
http://www.naturephoto.lt/straipsnis/isleistas_naujas_zurnalas_vaikams_apie_gamta_lutute_nr_95 (žiūrėta 2022-05-20).

Lututės 1-asis numeris (1995 m.) ir jubiliejinis 200-asis numeris (2021 m.)
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Žurnalo rubrikų logotipų autorė – dailininkė Loreta Valantiejienė

Lutute – žurnalas
vaikams apie gamtą

patikrintų ir aktualių temų spektrą, lydintį vaikus per
visus metų laikus, aprėpiantį įvairias gyvosios (gyvūnai, augalai, grybai, mikroorganizmai) ir negyvosios
(gamtos reiškiniai, geologija) gamtos sritis, skatinantį pasaulio geografijos ir gimtojo krašto pažinimą,
patraukliai pristatantį žmogaus ir gamtos ryšį (vaistiniai augalai, maistas, su gamta ir jos produktais susiję amatai, profesijos, gamtosauga).
Nors žurnalas leidžiamas jau trečią dešimtmetį, bet per visus tuos metus tik nedidelė dalis temų
kartojosi – jo kūrėjai geba žengti koja į koją su besikeičiančiomis technologijomis, jaunosios kartos
įpročiais, kasmet nustebina nauja rubrika, įdomia
straipsnių serija (pavyzdžiui, 2018 metais įvesta
rubrika „Pasimatuok eigulio kepurę“). Nė vienai minutei nepamirštama, jog žurnalo skaitytojai – judrūs, smalsūs, tačiau ribotą laiką dėmesį gebantys
išlaikyti vaikai, tad jų guvus žvilgsnis sustabdomas nuostabą keliančiomis nuotraukomis, įdomių
augalo ar gyvūno detalių išdidinimais, tekstas suskaidomas įvairių (dažniausiai gamtoje aptinkamų)
formų grafiniais laukeliais, komikso stiliaus burbulais, spalviniais akcentais. Jau daug metų kiekvieną
rubriką ar anonsuojamą iniciatyvą lydi dailininkės
Loretos Valantiejienės pieštos simpatiškos žurnalo šeimininkės – pelėdžiukės Tutės – ir jos draugo
peliuko Pito figūrėlės. Pasitelkiant įvairius Tutės
gestus ar pagalbinius objektus (knygą, didinamąjį
stiklą, fotoaparatą, kelioninę lazdelę) atkreipiamas
vaikų dėmesys į tam tikras pastraipas, kviečiama
įsitraukti į įvairius konkursus, atlikti užduotis, atsakyti į žaismingus klausimus.
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ištikimi idėjai pristatyti vaikams Lietuvos gamtą –
greta augantys augalai ar sutinkami gyvūnai šiltai
vadinami kaimynais. Tvirtus meilės savo kraštui ir
jos gamtai pamatus padeda tik artimosios aplinkos
pažinimas. Jei nebūtų Lututės ir jos draugų fotografų, sutinkančių pasidalyti savo nuotraukomis, kažin
ar įsivaizduotume, kokia ji turtinga ir įvairi.

Surasti ir suprasti bent vieną
skirtumą
Bandant įminti Lututės patrauklumo paslaptį,
dėmesį patraukia ne tik vizualiniai sprendimai ar
temų atranka, bet ir medžiagos pateikimo metodai, taikliai atliepiantys vaikų psichosocialinius gebėjimus suvokti ir įsiminti informaciją. Pateikiant ją
naudojamas lyginimo ir kontrasto principas – prie
jau žinomos, atpažįstamos informacijos prijungiami nauji įdomūs faktai ar paneigiami nusistovėję,
dažnai baimės ar supasakintos tikrovės iškreipti
stereotipai (pavyzdžiui, paneigiami tokie klaidinantys teiginiai, jog ežiai renka ir ėda obuolius ir grybus, o pelėdos dieną blogai mato ir pan.). Lyginimo
principu komponuojama ir tradicinė, bet neįvardyta
žurnalo rubrika, kurioje spausdinami tam tikras gyvūnų elgesio ar išvaizdos savybes apibendrinantys
straipsniai. Pavyzdžiui, 2007 metais visus metus
spausdintas tęstinis straipsnis, pristatantis, kaip
skirtingi gyvūnai medžioja, kituose pasakojama,
kaip gyvūnai miega, prausiasi, augina jauniklius,
žaidžia, kaupia atsargas, įsirengia namus. Daug
tokio tipo straipsnių parengta 2019–2020 metais.
Gyvūnų grupės pristatomos ir pagal ryškiausius jų
gyvenimo būdo bruožus (medžiotojai, žolėdžiai,
dedantys kiaušinius, stuburiniai, bestuburiai), gyvenamąją vietą (gyvenantys po žeme, vandenyje,
sukantys lizdus medžiuose ir kitur), ir pagal išvaizdos panašumus. Informaciją apie gamtos pasaulio
įvairovę vaikams daug lengviau įsiminti ir suprasti
pabrėžiant aprašomų objektų ar reiškinių skirtumus,
kraštutinumus ar nesutapimus (didžiausias – mažiausias, greičiausias – lėčiausias, garsiausias – tyliausias,
karštas – šaltas). Šis metodas padeda ir įspėti, jog
ne viskas yra taip, kaip atrodo – kai kurie gražiai žydintys augalai ar viliojančiai atrodančios uogos yra

nuodingos, o meiliai atrodantys gyvūnai, pavyzdžiui, ežiai, nėra jau tokie nepavojingi (gali užkrėsti įvairiomis infekcijomis). Dažnai ir žmogaus
pasidavimas emocijoms, įsikišimas į natūralius
gamtos procesus gyvūnams ar augalams gali būti
pražūtingas, todėl vaikai kviečiami pažinti gamtą
ir ja grožėtis.
Pabrėžtina tai, kad Lututės pažintiniuose straipsniuose gyvūnų ar augalų savybių diferenciacija niekada neperžengia vartotojiškai ar utilitarinei sąmonei
būdingo skirstymo į gerus ir blogus ribos. Vienodai
įdomiai ir su meile yra pristatomi ir plėšrūs, ir taikūs
padarai, ir naudingi grožį ar maistą teikiantys augalai, ir piktžolės. Diegiama mintis, jog vien komerciniais svertais grįstas naudos siekimas keičia mūsų
pasaulį ir mus pačius paverčia ne tik gamtos, bet ir
žmonijos priešais.
Siekiant išugdyti socialiai atsakingus žmones,
žurnale gvildenamos labai naudingos ir apie gyvūnų
gerovę susimąstyti verčiančios socialinės temos –
pasakojime apie cirką klausiama, ar viskas, kas ten
vyksta, yra gražu, atskleidžiamas neigiamas miško
kirtimo poveikis gamtai, kviečiama susimąstyti, kam
yra reikalingas pasenęs naminis gyvulys, kiekvieną
žiemą vaikams primenama, jog sparnuotieji jų kaimynai už lango laukia maisto, o pavasarį – inkilų.
Gamtos nauda žmogui žurnale subtiliai paaiškinama per ilgametes žmonijos ir aplinkos sugyvenimo tradicijas, kurios remiasi pažinimu, pagarba ir
pagalba vienų kitiems. Šiam santykiui nusakyti žurnalo autoriai pasirenka ne tik šiais laikais jau įprastą
ekologijos ir tvarumo dėsnių kryptį, bet pasitelkia
ir lietuvių istoriją, etnologiją, etnografiją. Tai šį žurnalą išties daro unikalų ir saugotiną ne mažiau nei į
pasaulio raudonąją knygą įrašytos nykstančios gyvūnų ir augalų rūšys.
Per ilgus amžius sukaupta senolių išmintimi dalijamasi straipsniuose ar užduočių klausimuose pristatant gydomąsias augalų savybes, senuosius kaimo amatus ir darbus (drevininkystę, javų auginimą
ir duonos kepimą, pluoštinių augalų apdorojimą,
medienos, molio, titnago panaudojimą), gamtos
reiškinius (orų spėjimus, tikėjimus), kalendorinių
švenčių tradicijas (Velykas, Gandrines, Rasas, Žolinę, Kalėdas, lygiadienius ir pan.), šios žinios pa-

pildomos moksline informacija. Gyvūnų, augalų ir
kitų gamtos objektų savybes kviečiama prisiminti
į patarles, priežodžius įrašant trūkstamus žodžius.
Gamtos ir liaudies tradicijų bei meno sąsajas gražiai
perteikia kūrybingos straipsnių antraštės: „Lineli,
lineli, laikas tau žydėti“ (2008, Nr. 6), „Kaip, kaip
aguonėlę sėti?“ (2008, Nr. 4), „Kinkyk, kinkyk laumei žirgus“ (2010, Nr. 5), „Bitute, pilkoji, kiek medaus tu surenki?“ (2011, Nr. 8), „Ėsk, karvute, žalią
šieną ir atnešk man balto pieno“ (2011, Nr. 10), „Tindi rindi riuška, kas ten miške triuška“ (2011, Nr. 12),
„Gale lauko katilėlis plauko“ (2019, Nr. 4). Neretai
sakmių ar liaudies dainų tekstai integruojami į pažintinio turinio tekstus, pavyzdžiui: straipsnis apie
medienos panaudojimą buityje iliustruojamas liaudies daina „Oi, ūžia, ūžia girioj medeliai“ (2009, Nr.
6), straipsnis apie šienapjūtę papildytas daina „Pjoviau šieną per visą dieną“ (2011, Nr. 6), straipsnis
apie vanagus – skaičiuote „Vaikai, vaikai vanagai“
(2017, Nr. 12). Tautosakoje, o ypač vaikų folklore,
gyvūnai, augalai yra vienas dažniausių personažų,
tad ši medžiaga išties yra ne tik tobulos poetikos pavyzdys, bet ir potencialus iliustracinių ir žaidybinių
tekstų šaltinis. Neretai iš šio lobyno pasisemiama
puikių idėjų „Tutės užduotėlėms“, pavyzdžiui: pagal
paukščių pamėgdžiojimo ketureilį prašoma atspėti
paukštį (2011, Nr. 8), užduotyje, kurioje pateikiamos žinomų liaudies dainų eilutės, prašoma įrašyti praleistus žodžius („Išbėgs, išbėgs... iš miško“,
2019, Nr. 8). Linkėtina, jog tokiais perliukais vaikai
būtų apdovanojami kuo dažniau, o naujausios QR
technologijos padėtų ne tik persikelti prie barsuko
olos, bet ir paklausyti, pasimokyti liaudies dainelių.

kutė“ (2020, Nr. 5)) ar intriguojantį klausimą, pavyzdžiui: „Ar gamtoje galima aptikti „durnų“ ropių?“
(2011, Nr. 2), „Ar žinai pavasarinį augalą, kuris pipiru
kvepia?“ (2011, Nr. 3), „Susipažinkime su paukščiu,
kurį senovėje ledspira vadino“ (2011, Nr. 4), „Ar žinai augalą, kurį ėsdamos meškos būdavo sveikos?“
(2011, Nr. 5), „Kiaulė + uoga = kiauliauogė“ (2019,
Nr. 9), „Ar pažįsti katės žolę?“ (2019, Nr. 6) ir pan.
Vaizduotę ir vaiko žodyną lavina ir užduotėlėse
dažnai pateikiami sudurtiniai gamtos tvarinių pavadinimai: maitvabalis, laumžirgis, saulėgrąža, duonmedis, šungrybis, druskožemis. O kiek nuostabos
gali sukelti tokie pažintinių straipsnių personažai
kaip skraidanti lapė (2018, Nr. 2), sparnuotas perkūno oželis (2020, Nr. 3), ežere plaukiojantis velnio
plaukas (2016, Nr. 5) ar grybas, liaudyje vadinamas
gegutės lizdu (2020, Nr. 3)! Nė vienas verstinis žurnalas nesuteiks lietuvių vaikams tokios daugiasluoksnės informacijos, tokio artumos pojūčio, kokį
gali pasiūlyti savo kultūrą, kalbą ir gamtą mylintys
nacionalinio žurnalo vaikams kūrėjai.

Lututės literatūriškumas
Atskirai norėtųsi pakalbėti ir apie Lututės literatūriškumą. Didelę dalį žurnale spausdinamų tekstų
sudaro beletrizuoti pasakojimai apie gamtą, kuriuos apie save ar kitus pasakoja animalistiniai ar
supasakinti personažai (saulė, vėjas, ąžuolas, gėlė ir
kt.). Dažnai šie pasakojimai sukomponuoti iš dialogų, įvilkti į tam tikrą siužetinį rėmą ir priartėja prie
pažintinių ar literatūrinių pasakų žanro.
Skirtingai nuo leidyklos „Nieko rimto“ leidžiamo
Laimiuko, kuriame bendradarbiauja žinomi lietuvių
vaikų rašytojai ir yra spausdinami jų bei iš kitų kalbų
išverstų kūrinių fragmentai, Lututei originalius beletristinius kūrinėlius, eilėraščius, eiliuotas užduotė-

Pasaka apie oželį, kuris ėmė ir
nuskrido
Nacionalinį koloritą ir žaismės žurnalui suteikia
ir lingvistinis lietuviškų gyvūnų ar augalų pavadinimų pristatymas ir paaiškinimas. Iš spalvingo ir garsų
įvairovės kupino žurnalo turinio akivaizdu, jog tokių
žodžių ieškoma, jais džiaugiamasi, jais pralinksminamas skaitytojas. Neretai pats žaismingas augalo ar gyvūno pavadinimas įkvepia straipsnio temą,
leidžia suformuluoti skambią antraštę („Gegutė ku-
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les dažniausiai kūrė ir tebekuria patys žurnalo sudarytojai – gamtininkai Marmaitė, Barauskas, filologė
Aušra Tamošiūnienė, žurnalistė Inesa Oranskytė ar
žurnalo bičiulės – literatės Marija Veseliūnienė, Karolina Kazlauskienė. Kai kada fotonoveles lydinčiomis meniškomis apybraižomis dalijasi gamtos fotografas Marius Čepulis ir kiti jo kolegos. Būdinga,
jog šių gamtos stebėtojų ir pasakotojų apie ją vardai
žurnale (ypač ankstesniųjų metų numeriuose) dažnai neskelbiami, užmaskuojami žurnalo personažų
Tutės ir Pito vardais (rubrikos „Pėdsekys“, „Pamokos pėdsekio mokykloje“, „Tutės pasakaitė“, „Tutės
istorijos“) – visas dėmesys skiriamas gamtos scenai ir jos veikėjams. Kiekvienam žurnalo numeriui
pritaikytais ir kartu su kalendoriniu gamtos ritmu
pulsuojančiais literatūriniais kūrinėliais (eilėraščiais,
pasakomis, vaizdeliais, dialogais) pirmiausia stengiamasi papasakoti apie pokyčius gamtoje, nusakyti vieno ar kito gyvūno išorines savybes, gyvenimo
būdą, elgesį, džiaugsmus ir išgyvenimo sunkumus
(baimė, kova už būvį, maistas). Kartais tie sunkumai
yra pristatomi kaip natūrali gyvūno būsena, kartais
stengiamasi sužadinti skaitytojų empatiją ir patarti,
kaip jie galėtų savo mažiesiems draugams padėti.
Lututės eilėraščiai išsiskiria iš mums įprastos
vaikų poezijos tuo, jog juose pirmenybė dažnai teikiama gamtamokslei informacijai, būdingas jos ir
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poetinių įvaizdžių palyginimas („Žvilgterėti į smuikelį / Labai noriu! Ar galiu? / (...) Bet nei smuiko, nei
gitaros / Štai, žiūrėk – aš neturiu“, Tamošiūnienės
eil. „Žiogo daina“, 2020, Nr. 6). Pasirinkta kryptis
kiek apriboja autorių minties laisvę, įspraudžia juos į
tiesmuką aprašomąjį, iliustracinį stilių ir siužetų schemas, suniveliuoja pačių žanrų teikiamas galimybes ir
meninės raiškos įvairovę. Labiausiai tai jaučiama, jei
vienu eilėraščiu norima nusakyti visus rūšiai būdingus požymius ir nepaliekama erdvės vaiko fantazijai.
Kita vertus, kūrinių autoriai jaučia savo skaitytoją ir
stengiasi išlaikyti kontaktą su juo, todėl dažnai eilėraščiuose į vaiką, kaip ir pažintiniuose straipsniuose,
kreipiamasi tiesiogiai („Girių milžinas? Kas tai? / Ar tu
jį kada matei?“, Tamošiūnienės eil. „Girių milžinas“,
2020, Nr. 3), kuriamas dialogas tarp pasakotojo ir gyvūno, užmenama mįslė.
Kaip pripažįsta pastaruoju metu daugiausia
literatūrinių kūrinėlių žurnalui skirianti Tamošiūnienė, kūryba jai „pirmiausia yra komunikacija su
skaitytoju“, o ne meninių ambicijų realizavimas.
O jų, literatūros mokslų ragavusi autorė, tikrai galėtų neslėpti ir ateityje padovanoti vaikams gana
originalios kūrybos rinkinį. Gamta jos eilėraščiuose
dinamiška, pilna veiksmo, spalvų, garsų. Gyvūno
savybės dažniausiai pristatomos dialogu ar monologu. Garsažodžiai leidžia geriau išreikšti emocijas,
pristatomo gyvūno charakterį („Kur, varle, pasidėjai, kur? / Čia nėr manęs. Ieškok kiturrr!“, eil. „Varlių gegužinė“ (2020, Nr. 5); „Šiuru šiuru po rugieną,
/ Šmurkšt pašmurkšt per visą dieną“, eil. „Šmurkšt
pašmurkšt“ (2020, Nr. 8)), tačiau jais nepiktnaudžiaujama. Skaitant ar deklamuojant tokį eilėraštį,
lavinasi vaiko skaitymo ir tarties įgūdžiai, poetinė
klausa. Vienur kitur atviresnę didaktiką Tamošiūnienės eilėraščiuose prigesina vaizdingos asociacijos,
humoras, žaidybinis santykis su skaitytoju. Istorijų
pasakotojai geriau sekasi kurti ilgesnės apimties eilėraščius ar eiliuotas pasakas, kur į priekį veda kokiu
nepaprastu įvykiu paremtas siužetas (pavyzdžiui,
„Linksmasis spindulėlis“ (2018, Nr. 8); „Katinas miške“ (2019, Nr. 5) ir kt.).
2011–2014 metų žurnale išspausdinti pakruojietės poetės Karolinos Kazlauskienės eilėraščiai
nėra taip tiesiogiai „pririšti“ prie žurnalo turinio, tad

juose veriasi ir akimirkos grožis, esama daugiau lyrikos, platesnės perspektyvos. Vienur kitur nedrąsiai,
bet harmoningai į pažintinius žurnalo tekstus ar užduotis įkomponuoti pavieniai vaikų poezijos klasikų
Kosto Kubilinsko, Violetos Palčinskaitės, Ramutės
Skučaitės eilėraščiai greit ištirpsta aprašomojo pobūdžio tekstų gausoje, bet smagu juos surasti ir
pasimėgauti jų lengvu poetiniu dvelksmu. Norėtųsi,
jog tokių kūrinių žurnale būtų spausdinama daugiau – tai jį padarytų įvairiapusiškesnį, o jo skaitytoją – ne tik žinantį, atpažįstantį ir skaičiuojantį, bet ir
gebantį gamtoje fantazuoti, svajoti, gėrėtis.

susidūrimus („Nieko sau kaimynai“, 2018, Nr. 3), kitos įkvėptos liaudies pasakų ar sakmių („Kaip voras
zylei kepurę mezgė“, 2018, Nr. 11; „Pabaisa“, 2017,
Nr. 3; „Paskutinis baravykas“, 2017, Nr. 11; „Žvirblis
vagišius“, 2018, Nr. 2), trečiose tyliai nuskamba Hanso
Christiano Anderseno pasakų aidas („Ramunių pasaka“, 2018, Nr. 6), tačiau sąsajos netiesioginės, siužetai išplėtoti savitai, o atomazga dažniausiai siejama
ne su morale, o su filosofine gamtos rato, nuolatinės
kaitos ir ekosistemų sugyvenimo ar abipusio reikalingumo idėja: pasipūtėlė kiaulpienė greit nužydi,
bet jos žiedai skrenda ten, kur pavasaris („Kur iškeliauja pavasaris“, 2014, Nr. 5); rudeninis lapas nenori
nukristi ir pražūti, bet kai nukrenta, jis sušildo po medžiu žiemoti besiruošiančią našlaitę („Taip nutinka
rudenį“, 2014, Nr. 9); smalsus ir trokštantis bet kokia
kaina išvysti šviesą vėlyvą rudenį išdygęs baravykas
pamaitina visas žiemos atsargas praradusią voverę
(„Paskutinis baravykas“, 2017, Nr. 11).
Ne visose pasakose išvengiama tiesioginės didaktikos ar bausmių (žvirbliui apgavikui iškaršiamas
kailis, miške pasirodžiusį katiną išveja grėsmingasis
kurtinys, jauną varnėną plėšiką bara senas varnėnas, kitus apgaudinėjusiam ežiui verslininkui įkanda
skruzdėlė, kėkštų policija išbara barsuką, o neatsiprašiusį vaiką kepersuką – mama barsukienė), tačiau
dažniausiai padarytą klaidą kaltininkas supranta per
jį ištikusias nesėkmes – neklaužada spinduliukas nuslysta nuo laumžirgio sparnelio ir nukrenta į kelmo
šešėlį, rašyti išmokusio ežio verslas žlunga, nes kiti
nemoka skaityti, pasipūtusios gražuolės ramunės
drugelis neaplanko, nes ne grožis yra vertingiausias, šarkos propaguojamas miško madas nuplauna
lietus, o dėl žemuogės ilgai besiginčijančius gyvūnus aplenkia vaikas. Ne visada pasakų moralas yra
baigtinis – kai kuriose skaitytojas provokuojamas
pamąstyti, ar teisus buvo personažas, kokia galėtų
būti papasakotos istorijos tąsa („Panytė Šalpusnytė“, 2021, Nr. 3), kaip ji priklauso nuo mūsų pačių
(„Žvaigždės pasaka“, 2018, Nr. 9).
Per Tamošiūnienės bendradarbiavimo su Lutute
dešimtmetį kai kurie žurnalo tematikai itin tinkantys
siužetai ar veiksmo užuomazgos idėjos pasikartoja – pateikiamos jų variacijos keičiant veikėjus (plg.
pasakas „Kiškis ir riešutas“ (2018, Nr. 3) ir „Pelytė ir

Tutės pasakaitės
Natūralų vaikų poreikį supasakinti tikrovę žurnale iš dalies kompensuoja literatūrinės pasakos.
Daugiausia jų žurnalui sukūrė Lina Marmaitė ir
Aušra Tamošiūnienė. Pirmajai autorei gamtininkės
prigimtis ir šviečiamoji misija, pasireiškusi kuriant
beletrizuotus pažintinius tekstus ilgiausiai žurnale
gyvavusiai rubrikai „Pėdsekys“ (vėliau ėjusią pavadinimu „Pamokos pėdsekio mokykloje“), skatino
į pirmąją vietą kelti gamtos pažinimo ir stebėjimo
idėją, tad nemažai šios autorės sukurtų kūrinėlių
yra artimesni vaizdeliui, supasakintai apybraižai,
leidžiančiai skaitytojui pajusti gamtos ritmą ir joje
vykstančius pasikeitimus. Kartais viename kūrinyje
jų tiek daug, kad galima suabejoti, ar jauno amžiaus
skaitytojas gebės išlaikyti dėmesį. Visa serija Marmaitės lyrinės prozos kūrinėlių, iliustruotų dailininkės Valantiejienės piešiniais, Lututėje buvo išspausdinta 2011–2013 metais. Daugelis jų buvo skirti
kokiai nors gamtos paslapčiai atskleisti. Iš kitų kūrinių jie išsiskiria teksto vidiniu rimavimu, kuris ne visuomet sėkmingas, ne visuomet padeda sklandžiai
išdėstyti mintį, o pertekliniai žodžiai ar „suklupęs“
ritmas ją ir visai sujaukia. Rubrika atgijo, kai ją nuo
2013 metų vidurio ėmė vesti kitos kolegės plunksna,
vis dažniau užrašanti „Tutės pasakaites“.
Aušros Tamošiūnienės literatūrinės pasakos žurnale ima pasirodyti apie 2014 metus, daugiausia jų
parašyta 2017–2021 metais. Kai kurie pasakų siužetai
primena Prano Mašioto gamtines pasakas apie žvirblių ir varnėnų ginčus dėl inkilo, paukščių ir katino
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Lina Marmaitė

Nuotr. iš redakcijos archyvo

Galime nuspręsti, ką daryti
su laiku, kuris mums suteiktas
Astrofizikas, klubo „Tolkien Lietuva“ prezidentas Kastytis Zubovas
atsako į literatūrologės dr. Astos Skujytės-Razmienės klausimus
1892 m. Pietų Afrikos Respublikoje gimė Johnas
Ronaldas Reuelis Tolkienas – Oksfordo universiteto
profesorius, daugeliui tikrai puikiai žinomas knygų
Hobitas ir Žiedų valdovas autorius. Jo kūrybos gerbėjų galima rasti visose pasaulio šalyse, tad Lietuva – ne
išimtis. Apie knygas, maginės fantastikos (angl. fantasy) literatūrą ir, žinoma, Tolkieno kūrybą ir sukasi
šis pokalbis.
– Kastyti, Jūs esate astrofizikos mokslų daktaras, docentas, jau beveik penkiolika metų pildote
tinklaraštį „Konstanta-42“ (https://www.konstanta.lt/), 2020 metais išleidote knygą 42 istorijos apie
visatą, žvaigždes, gyvybę ir dar šį tą, intensyviai
užsiimate mokslo populiarinimu... Be viso to, esate
rašytojo Tolkieno gerbėjų klubo „Tolkien Lietuva“
prezidentas, vienas iš „Lituanikono“ rengėjų. Kaip
Jūsų gyvenime atsirado ši įdomi – tiksliųjų mokslų ir
fantastikos – kombinacija?
– Kai patinka daug dalykų, tai atsiranda ir tokios
netikėtos kombinacijos. Apskritai man patinka ką
nors atrasti, sužinoti, išnagrinėti po gabaliuką – ar
tai būtų mūsų, ar kurio nors fantastinio pasaulio dalelė. Mūsų pasaulyje nagrinėju tuos gabaliukus, kurie yra kosmose, o iš fantastinių pasaulių daugiausia
dėmesio skiriu Tolkienui. Jo kūryba pasižymi tuo,
kad kiekvienas užrašas paraštėje slepia tūkstančius
metų istorijos. Daugybė pradėtų ir nebaigtų tekstų, idėjų užuomazgų ir netgi publikuotų metraščių
ar panašių sąvadų leidžia susidaryti įspūdį apie visą
Viduržemės istorijos didybę. O kur dar bandymai
sugalvoti, kaip Viduržemės (kuri turėtų būti „mitinė
mūsų pasaulio praeitis“) savybės dera su mūsų pa-

Kastytis Zubovas „Tolkien Lietuva“ gimtadienio šventėje, 2008 m.
Nuotr. iš asmeninio archyvo

sauliu – ar tai būtų astronomija, ar geologija, ar dar
kas nors. Taigi tyrinėti galima daug.
– Pradėkime nuo ištakų – kokie buvo Jūsų pirmieji skaitiniai?
– Vaikystėje tikrai mėgau Mikę Pūkuotuką, Astridos Lindgren knygą Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena
ant stogo, Julesʼio Verneʼo romanus, o mėgstamiausia knyga, skaityta kokius septynis kartus, buvo Selmos Lagerlöf Stebuklingosios Nilso kelionės.
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Ro m u a l d a s B a r a

Praėjusių metų pabaigoje pastebėta ir sveikintinų naujų Tamošiūnienės literatūrinių eksperimentų
ženklų – išspausdintas įdomus realistinis apsakymas
„Lapu Lapu Brazdu“ apie berniuko ir paslaptingo
vabalo draugystę (2021, Nr. 11). Per visą žurnalo leidimo istoriją jame buvo publikuotas tik vienas tokio
žanro kūrinys – rašytojo Eugenijaus Ignatavičiaus
dviejų dalių realistinis apsakymas „Kregždučių mokykla“ (2017 m., Nr. 4, 5). Taigi akivaizdu, jog žurnalas
sėkmingai auga – bręsta ir jo skaitytojai, ir jo kūrėjai.
Perfrazuojant seno ąžuolo žodžius galima apibendrinti: viskas yra taip, kaip ir turi būti.
Žurnalo kūrėjams būtina palinkėti ištvermės,
kūrybingumo, smalsių skaitytojų ir nuoširdžių bičiulių paramos. Norisi tikėti, jog dideli projektai ir naujosios technologijos nepavers Lututės enciklopediniu ar reklaminiu sąsiuviniu, apiberiančiu vaikus
kaleidoskopiniu faktų kratiniu ir gražiais egzotiškais
paveikslėliais, o skuba neišstums iš žurnalo puslapių
vieno įdomiausių gamtos tvarinio – žmogaus – gebėjimo valdyti žodį ir pasakoti įdomias istorijas.

kytė
Orans
Inesa

riešutas“ (2018, Nr. 12); pasakas „Kur iškeliauja pavasaris“ (2014, Nr. 5) ir „Ramunių pasaka“ (2018, Nr. 6))
ar žanrus (plg. pasaką „Pabaisa“ (2017, Nr. 3) ir eiliuotą
pasaką „Katinas miške“ (2019, Nr. 5)), pasikartoja
ir veiksmo ar jo užuomazgos konstravimo schema
(pasakų personažų konfliktas, neteisingas personažo apkaltinimas). Tačiau ši besiformuojančio vaikų
rašytojo „kalvė“ pastebima tik akylam apžvalgininkui, o ne žurnalą skaitančiam vaikui, kurio dėmesį ir
vaizduotę pritraukia metų laikus atitinkančių gamtos pokyčių supasakinimas (pavyzdžiui, pagailėjęs
sušalusios ankstyvos boružės, varveklis ima verkti
(„Varveklis ir boružė“, 2021, Nr. 2), gyvūnų ar augalų savybių sugretinimas su žmonėms būdingomis
emocijomis (pomidoras parausta iš gėdos ir kuklumo, o agurkas susitraukia ir pageltonuoja iš pavydo („Agurkas ir pomidoras“, 2021, Nr. 7); rudeniniai
lapai dreba, rasoja ir susisuka iš baimės („Lapai pesimistai“, 2019, Nr. 8). Žaismingumo pasakoms suteikia ir įdomūs veikėjų vardai (žvirbliai Čičė ir Čečė,
ponas Čimčiakas, panelytė Šalpusnytė ir kt.), skirtingi veikėjų charakteriai, skirtingos įvykių interpretacijų versijos. Tamošiūnienės vaizduojama gamta
čeksi, čirškia, šnara, ciepsi, ulba, baubia, gurga, teška, zyzia, tursena, žaižaruoja įvairiomis spalvomis ir
atspindžiais ant laumžirgio sparnų, tirpstančio varveklio šonų, paslaptingai šlumšteli į medžių šešėlį...
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– O kada atradote maginės fantastikos literatūrą? Kokios tai buvo knygos?
– Jei neskaičiuosime tų vaikiškų knygų (nors tiek
Lindgren, tiek Lagerlöf kūrybą tikrai galima vadinti magine), pirmosios buvo Pasaulinės fantastikos
aukso fondo knygos. Daugiau skaičiau mokslinę
fantastiką, bet pasitaikydavo ir maginės fantastikos.
Įstrigusios knygos iš vidurinės mokyklos laikų buvo
Douglaso Nileso Mūnšajų trilogija (tai nėra labai geros knygos, bet įsiminė) ir Rogerio Zelaznio Ambero
kronikų penkiatomis (kurį vėl perskaičiau pernai ir nė
kiek nenusivyliau). Ir, žinoma, Žiedų valdovas, kurį
bendraklasis parekomendavo 2000 metais, likus pusmečiui iki Peterio Jacksono filmų pasirodymo.
– Pasmalsausiu: o kaip atrodo Jūsų namų biblioteka? Kokiomis joje turimomis knygomis labiausiai džiaugiatės, didžiuojatės?
– Daug knygų namie atsimenu nuo vaikystės –
tėvai buvo sukaupę tikrai nemenką biblioteką. Nemažą dalį tų knygų iš tėvų ir paveldėjau. Mano paties
perkamos knygos – daugybė įvairios fantastikos tiek
lietuviškai, tiek angliškai, šiek tiek mokslinės literatūros. Turiu nemažai Tolkieno knygų ir knygų apie
Tolkieno kūrybą; jei ko nepraleidau, turiu visas lietuviškai išleistas su Tolkienu susijusias knygas. O labiausiai džiaugiuosi trimis knygomis, kurios yra net

ne visai knygos, o meno kūriniai: ne vienus metus
remiu dailininkę, kuriančią kaligrafinį tengvų (Tolkieno sukurtų elfiškų rašmenų) ir runų meną. Esu
gavęs iš jos įvairių Viduržemės žemėlapių ar kitokių
iliustracijų su užrašais tengvomis, o minėtos trys
knygos – Tolkieno kūriniai, perrašyti tengvomis. Ir
tai – beveik rankų darbas: kiekvienos knygos originalas parašytas ranka, tik vėliau padaugintas kelių
šimtų egzempliorių tiražu. Didžiausia iš trijų – Hobitas, kitos dvi – Silmariljono dalys. Su laiku gal ir visą
kūrinį susirinksiu, tada galėsiu jaustis turįs nuosavą
Rivendelo biblioteką...
– O dėl kokių nors autorių knygų (ar knygų serijų), kad jos vis dar neišverstos į lietuvių kalbą,
Jus ima apmaudas? Kokie Jūsų pastarųjų metų
atradimai?
– Čia daugiau išvardysiu mokslinės fantastikos
knygų: „The Expanse“ serija, Nealo Stephensono kūrinius (lietuviškai turime tik romaną Lavina – Snow
Crash), Charleso Strosso kūrinius. Iš maginės fantastikos – Fritzo Leiberio istorijos apie barbarą Fafhrdą
ir Pilkąjį Peliautoją – buvo išleista viena knyga – Nevono magija, bet taip ir nutrūko ši smagi serija.
– Maginė fantastika nemažai kam vis dar siejasi su „pasakomis“, t. y. su vaikų literatūra. Ką re-

komenduotumėte paskaityti tokiam žmogui, kad
šis įspūdis dingtų?
– Pernai skaičiau trilogiją The Broken Earth Trilogy: The Fifth Season, The Obelisk Gate ir The Stone Sky. Nora K. Jemisin sukūrė tikrai intriguojantį
pasaulį, o jame – istoriją, kupiną sunkių temų: pabėgėlių skausmo, gamtinių kataklizmų, ekologinių
katastrofų, rasizmo ir t. t. Ir viskas supinta į gerą siužetą. Knygos anaiptol ne vaikiškos.

„Kavinė fantastiška“ (nuo 2019 m.). 2016 metais
ėmėmės ir „Lituanikono“ – Lietuvos fantastikos
mėgėjų konvento – organizavimo, nors pats renginys vyksta kasmet nuo 1990-ųjų. Taigi pastaraisiais
metais tapome „skėtine“ organizacija, jungiančia
ganėtinai įvairias su fantastika susijusias veiklas.
Bet nepamirštame ir tradicijų – kasmet susirenkame į bendruomenės gimtadienį, einame į pėsčiųjų
žygius, rengiame Tolkieno skaitymo dienas.

– Ką manote apie šios literatūros kūrinių ekranizacijas? Kurios Jūsų lūkesčius pateisino? Kurios,
deja, nuvylė?
– Žiedų valdovo trilogija nuostabi visa kuo. Apskritai nėra labai daug atvejų, kad būčiau ir skaitęs
knygas, ir matęs jų ekranizacijas – negaliu pasakyti,
kodėl taip. Filmai apie Harį Poterį irgi labai patiko.
Dar Terrio Pratchetto kūrinių ekranizacijos, ypač
„Hogfather. The Princess Bride“, tačiau nesu skaitęs
knygos, tad negaliu filmo vertinti būtent kaip ekranizacijos. O nuvylusių filmų dabar neatsimenu, matyt, neužsilieka tokie atmintyje.

– Kokie Tolkieno darbai Jums atrodo svarbiausi? Kuo jie ypatingi?
– Silmariljonas. Taip vadinama ir knyga, ir visas
senųjų Viduržemės laikų legendariumas, mitologija, kurią Tolkienas kūrė kone visą gyvenimą, nuo

Tengvomis perrašytas Žiedų valdovas

– „Tolkien Lietuva“, kaip suprantu, užima nemažą Jūsų gyvenimo dalį. Kaip keitėsi Lietuvos
tolkinistus ir fantastus vienijanti draugija? Juk ši
organizacija skaičiuoja jau dvidešimtus gyvavimo
metus!
– „Tolkien Lietuva“ vystėsi šiek tiek priešinga
kryptimi nei kitos fantastikos mėgėjų bendruomenės ar klubai tuo metu. Kai 2003 metais įsikūrė
mūsų diskusijų forumas, fantastai migravo į internetą – panašiu metu atsirado ir daugiau vietų, kur
galima bendrauti su bendraminčiais tiek visoje
Lietuvoje, tiek ir pasaulyje. Dėl to gyvi klubų susitikimai ėmė darytis vis mažiau prasmingi, galiausiai
vienas po kito klubai apmirė. O mes, priešingai, pradėjome rengti gyvus susitikimus ir, kuo toliau, tuo jų
rengėme vis daugiau. Laikui bėgant atsirado kasmėnesiniai „Tolkinėjimai“ (vyko nuo 2009 iki 2018 metų, vėliau šiek tiek pasikeitę atgimė užpernai), o
dar po kurio laiko pradėjo gausėti veiklų, susijusių
su platesne fantastika: Fantastinių knygų klubas
(nuo 2014 m.), „RPG namelis“ (nuo 2016 m.), sportinio žaidimo „Jugger“ klubas (irgi nuo 2016 m.),

Pirmojo pasaulinio karo laikų (pirmasis kūrinys parašytas 1917 m.) iki mirties 1973-aisiais. Sunku išskirti svarbiausius kūrinius – visi jie savaip ypatingi.
– Galbūt pasidalytumėte savo mėgstamiausia
citata iš kurios nors Tolkieno knygos? Kuo ji Jums
ypatinga?
– Yra daug puikių citatų, tinkamų skirtingomis
progomis. Šiuo metu labai taikliai skamba Faramiro
žodžiai: „Dabar tenka kariauti, turime ginti savo gyvybes ir šalį nuo to, kuris nugalėjęs viską sunaikina.
Bet myliu skaistų kardą ne dėl jo aštrumo ar strėlę
dėl jos greičio, ar karį dėl jo šlovės; myliu tik tai, ką
jie gina.“ O visada, kai būna sunku, prisimenu, ką
Gendalfas sakė Frodui: „Visa, ką galime nuspręsti,
yra, ką daryti su laiku, kuris mums suteiktas.“
– Ačiū už pokalbį!
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Knygose papasakota
daugiau nei filmuose
Moksleivį Rojų Termeną kalbina bibliotekininkė Urtė Šulskienė

– Pirmas dalykas – skaityti yra įdomu. Skaitymas padeda lavinti vaizduotę, tai ypač praverčia,
kai reikia kažką įsivaizduoti. Svarbu, kokias knygas
skaitai. Enciklopedijos, pavyzdžiui, labai padeda,
kai reikia kažką konkretaus sužinoti mokykloje.
Skaitymas žmogui gali padėti įvairiose situacijose.

– Ar dažniau pirma perskaitai knygą, ar pasižiūri filmą, kuris sukurtas pagal knygą?
– Dažniausiai pirmiausia atrandu filmą, o tada
perskaitau knygą. Knygose visuomet būna papasakota daugiau dalykų nei filmuose. Perskaitau knygą
ir sužinau tuos dalykus, kurių nebuvo filme. Pavyzdžiui, „Juros periodo parkas“. Pažiūrėjau filmą ir tik
tada sužinojau apie to paties pavadinimo Michaelo Crichtono knygą. Vėliau knygą susiradau, ji man
visai patiko. Bet filmas gal labiau... Knygoje ilgai
pasakojama, filme daugiau veiksmo. Bet abu buvo
įdomūs.

– Kokia tavo nuomonė apie bendraamžius – ar
jie mėgsta skaityti?
– Ne, manau, kad mano bendraamžiai yra mažiau skaitantys. Jiems labiau patinka sėdėti prie
kompiuterio. Prie knygų sėdėti jie tingi. Daug kam
tiesiog sunku ramiai išsėdėti visą valandą skaitant,
jiems nuobodu. Tačiau turiu draugų, kurie, kaip ir
aš, mėgsta fantastiką.

– Kaip išsirenki knygas? Ar pasikliauji įvairiomis rekomendacijomis?
– Per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas perskaitom knygas ir turim pristatyti klasei. Parekomenduojam, susidomim vienas kito pasakojimais.
Ir aš esu sudominęs bendraklasius savo rekomendacijomis. O šiaip būna, kad susidomiu ir rekomendacijomis internete, būna, kad tiesiog pamatau įdomų viršelį bibliotekoje, tuomet perskaitau,
kas parašyta ant galinio viršelio, ir apsisprendžiu
perskaityti knygą.

– Galbūt jie neranda sau tinkamų knygų, kurios
sudomintų?
– Yra daug įdomių knygų, tačiau labai sunku rasti patinkantį žanrą, tad gal jie tiesiog neranda savo
knygų.

Moksleivis Rojus Termenas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, 2022 m. Ievos Slonksnytės nuotr.
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Rojus Termenas ne kartą dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamuose Knygų pristatymų konkursuose.
2020 m. jis tapo šio konkurso laureatu itin originaliai ir išradingai papasakojęs apie Johno Ronaldo
Reuelio Tolkieno Hobitą. Savo sukurtame filmuke
Rojus pasitelkė net elfų kalbą.
– Rojau, trumpai papasakok apie save.
– Esu Rojus Termenas. Mokausi Voveriškių mokykloje, septintoje klasėje. Gyvenu Šiaulių rajone,
Kuprių kaime. Jau šešerius metus lankau muzikos
mokyklą, groju mušamaisiais – būgnais. Turiu tris
vyresnius brolius, jie visi mėgsta skaityti. Tačiau mažiau nei aš. Anksčiau vaikystėje rašydavau trumpus

apsakymus. Kažkada norėjau būti rašytoju. Mėgstamiausia mano pamoka – istorija.
– Ar dažnai lankaisi bibliotekose?
– Mano mokykloje yra biblioteka, tačiau nedidelė, joje gal tik kelios man įdomios knygos, tad čia
lankausi nedažnai. Gerokai dažniau lankausi Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, čia
lengviau rasti reikiamų knygų. Čia užsuku, kai turiu
laiko prieš muzikos mokyklą. Būna, kad ruošiu bibliotekoje namų darbus, naudojuosi kompiuteriu, yra
tekę bibliotekoje ir pianinu pagroti.
– Ką, tavo nuomone, skaitymas duoda žmogui?
Kodėl skaityti yra svarbu?

– O koks tavo mėgstamiausias žanras? Kaip jį
atradai?
– Mano mėgstamiausias žanras – fantastika.
Nepatinka romantinės knygos, niekada jų neskaityčiau. Fantastika patinka, nes pasakos man visada patikdavo. O fantastika juk ir yra pasakos. Fantastiniai filmai irgi būna labai įdomūs. Visi „Žiedų
valdovo“ filmai labai geri. O neseniai man pradėjo
patikti Haris Poteris. Tiek filmai, tiek knygos.

– Papasakok, koks tavo santykis su privalomąja mokykline literatūra.
– Nepatinka. Skaitau tik dėl to, kad reikia. Man
iš principo nepatinka, kai kažką liepia skaityti. Jei
skaityčiau tą pačią knygą savo noru, tikrai labiau
patiktų, nei skaityti liepiamam.

– Kokios pasakos tau patikdavo vaikystėje? Gal
tėveliai tau skaitydavo?
– Jei neklystu, dažniausiai skaitydavo lietuvių
liaudies pasakas. Namuose turėjom daug pasakų
knygų. Kitos pasakos, kurias prisimenu iš vaikystės, –
Giannio Rodario Čipolino nuotykiai, Carlo Collodžio
Pinokis, skirtingos įvairių šalių liaudies pasakos. Atsimenu, kad žiūrėdavau filmukus apie Čipoliną.

– Ar buvo, kad skaityti liepė, bet knyga patiko?
– Taip, yra buvę. Frances Hodgson Burnett Paslaptingas sodas ir Selmos Lagerlöf Portugalijos
karalius. Pastaroji knyga buvo keista, bet labai
įdomi – išklausiau ją visą.
– Klausaisi garsinių knygų?
– Kartais. Mokyklinių privalomų knygų dažniausiai klausausi būtent taip.

– Kokia dar literatūra tau patinka?
– Mėgstu pažintines knygas ir enciklopedijas.
Mėgstu mokslinę fantastiką (angl. science fiction).
Labai įdomus dalykas yra „Žvaigždžių karai“.

– Kaip klausaisi? Gal turi specialių ritualų?
– Mėgstu klausytis, kai vedžioju šunį arba kai
guliu lovoje. Net žaisdamas kompiuteriu kartais
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– Ką pasirinktum – garsinę ar popierinę knygą?
– Knygos klausausi tik tada, kai negaunu popierinės. Stengiuosi skaityti popierinę arba elektroninę
knygą. Garsinė knyga labai tinka, kai tingisi skaityti.
O popierinę knygą labai malonu atsiversti.
– Žinau, kad esi Tolkieno Žiedų valdovo gerbėjas. Kuo šios knygos tave sužavėjo?
– Vyresni mano broliai žiūrėdavo filmus, tad
susigundžiau ir aš. Nusprendžiau perskaityti ir knygas. Knygą Hobitas perskaičiau du kartus. Man patinka tose knygose vykstantys nuotykiai, kelionių,
kautynių scenų, drakonų, orkų aprašymai. Siužetas
labai įdomus – kelionė. Jei reikėtų su vienu personažu keliauti į negyvenamąją salą, keliaučiau su Legolasu. Jis senas – turėtume daug apie ką pasišnekėti.
Knygų pristatymo konkursui ruošiau filmuką ir domėjausi elfų kalba.
– Pabandyk įvardyti perskaitytų knygų penketuką, kurį rekomenduotum kitiems.
– Astridos Lindgren Ronja plėšiko duktė. Perskaičiau ją per dvi dienas. J. R. R. Tolkieno Hobitas, bet
ne Žiedų valdovas. Hobitas trumpesnis, paprastesnis, greičiau galima perskaityti. Joanneʼos Kathleenos Rowling knygų ciklo apie Harį Poterį trečioji
dalis Haris Poteris ir Azkabano kalinys. Katherinos

Paterson Tiltas į Terabitiją. Jeffo Kinney’aus Nevykėlio dienoraštis, nes knyga labai paprasta, jeigu turi
kelias laisvas valandas – pats tas.
– Kiek metų tau buvo, kai pradėjai skaityti?
– Buvau ketverių ar penkerių metų. Išmokau
skaityti dar prieš mokyklą, darželyje. Mama pasakojo, kad kai laukėsi manęs, perskaitė visą Levo
Tolstojaus Karą ir taiką. Sako, kad dėl to ir esu toks
knygų mėgėjas. Pirma mano savarankiškai perskaityta knyga, kurią pamenu, – Vytauto Račicko
Gyveno kartą Lukošiukas. Kažkada rašytoją mačiau – buvo labai įdomu. Per susitikimą nusipirkau
jo knygą Berniukai šoka breiką.
– Ar dažnai skaitai?
– Dabar skaitau truputį mažiau, nes neatrandu
tam laiko vakarais, būnu pavargęs. Bet kai turiu
laiko, skaitau. Savaitgaliais skaitau mažiau, labiau
mėgstu skaityti paprastomis dienomis. Jei galiu,
skaitau nuo 21 val. nors valandą. Per gyvenimą esu
perskaitęs bent šimtą knygų, dviejų šimtų dar ne,
bet daugiau kaip šimtą jau tikrai perskaičiau.
– Ar šeima padėjo tapti tikru skaitytoju?
– Mūsų namuose visada būdavo knygų – tai paveikia. Tiesiog rasdavau namie knygų ir norėdavau
jas perskaityti.
– Ačiū už pokalbį!

Kadras iš Knygų pristatymo konkursui sukurto reklaminio filmuko apie J. R. R. Tolkieno knygą Hobitas

Kronika. Informacija.
Skelbimai
2022 m. balandžio 2 d. jau 56-ą kartą pasaulyje
paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena. Šių metų
oficialiu Tarptautinės vaikų knygos dienos rėmėju
patvirtintas Kanados IBBY skyrius džiaugėsi galėjęs
parinkti jos temą ir sukurti plakatą. Kreipimąsi į pasaulio skaitytojus parašė garsus rašytojas Richardas
Van Campas, o plakatą kūrė pripažinta dailininkė
Julie Flett. „Pasakojimai – tarsi sparnai, leidžiantys
kasdien skraidyti aukštai danguje“, – taip šiais metais skambėjo Knygos dienos šūkis.
Lietuvoje ši diena paminėta jau 30-ą kartą. Jubiliejinei progai paminėti IBBY Lietuvos skyrius organizavo konkursą. Vaikai, jų draugai, šeimos buvo
kviečiami kurti lietuvišką Knygos dienos plakatą,
kviečiantį švęsti šią dieną. Konkurso nugalėtoja
tapo penkiametė klaipėdietė Smiltė Dekteriovaitė.
30-ąjį kartą vyko ir geriausių metų knygų apdovanojimai. Prasidėję 1993-aisiais nuo vienos, per
tris dešimtmečius IBBY apdovanojimai išaugo iki
aštuonių nominacijų. Premijos dabar teikiamos geriausių knygų kūrėjams – rašytojams, dailininkams
iliustruotojams, vertėjams, literatūros kritikams ir
skaitymo populiarintojams.
Apdovanojimų ceremonija vyko Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Jau trečią
kartą iš eilės dalyviai į metų apdovanojimų renginį
rinkosi su kaukėmis – COVID-19 pandemijos ribojimai dar tęsėsi.
Prano Mašioto premija už geriausią metų knygą vaikams ir paaugliams skirta Dainiui Gintalui
už poezijos rinkinį Ajerų kisielius, arba varnos, varvekliai, varanai ir varlės („Žalias kalnas“). Kiti nominantai: Aidas Jurašius už pasakojimų rinkinį Žąsino
Gagio kelionės (labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“), Ramutė Skučaitė už eilėraščių rinkinį
Liepos mėnesį po liepa (Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla) ir Neringa Vaitkutė už knygą Pamiršti dievai („Nieko rimto“).

Premija už geriausią paveikslėlių knygą vaikams skirta Audrai Baranauskaitei ir Linai Itagaki už
knygą Nukas („Tikra knyga“). Kiti nominantai: Jurga
Vilė ir Lina Sasnauskaitė už knygą Chameleono sapnai („Tikra knyga“) ir Dovilė Zavedskaitė bei Patricija Bliuj-Stodulska už knygą Paštininkas ir serbentai
(„Tikra knyga“).
Premija už geriausią pažintinę metų knygą skirta Rasai Grybaitei ir Linai Itagaki už komiksą Grybo
auksas („Artseria“). Kiti nominantai: Jūratė Cvilikienė
už finansinį gidą paaugliams Pradėk dabar („Baltos
lankos“) ir Zigmas Vitkus bei Inga Dagilė už knygą
Lietuvos valdovai pasakoja vaikams („Alma littera“).
Eugenijos Stravinskienės premija už reikšmingiausią ir meniškiausią metų vertimą vaikams
įteikta Ritai Bakanienei už Meganos Shepherd knygos Slapti Erškėtrožių kalvos žirgai vertimą iš anglų
kalbos („Nieko rimto“). Kiti nominantai: Vytautas
Čepliejus už Marijos Parr knygos Mažasis griaustinis:
nuotykiai žėrinčiame slėnyje vertimą iš norvegų kalbos („Alma littera“) ir Viltarė Urbaitė už Anjos Portin knygos Slaptas radijas vertimą iš suomių kalbos
(„Alma littera“).
Adomo Druktenio premija už reikšmingiausią
ir meniškiausią metų vertimą paaugliams skirta
Raimondai Jonkutei už Jakobo Wegeliuso knygos
Žudiko beždžionė vertimą iš švedų kalbos („Aukso
žuvys“). Kiti nominantai: Vaida Jankūnaitė už Andri
Snærio Magnasono knygos Laiko skrynia vertimą
iš islandų kalbos („Debesų ganyklos“) ir Viktorija
Uzėlaitė už Frances Hardinge knygos Gegutės daina
vertimą iš anglų kalbos („Nieko rimto“).
Domicelės Tarabildienės premija už gražiausią metų knygą skirta dailininkei Ievai Babilaitei,
sukūrusiai knygą Pasaka apie paskutinį Lietuvos
princą (teksto autorė Lina Mickutė, „700 eilučių“).
Kiti nominantai: Lina Itagaki už knygą Nukas (teksto autorė Audra Baranauskaitė, „Tikra knyga“), Lina
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klausausi, jei žaidimas būna ramus ir nereikia labai
susikaupti. Tuomet atsipalaiduoju ir ramiai klausausi.
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Sasnauskaitė už knygą Chameleono sapnai (teksto
autorė Jurga Vilė, „Tikra knyga“) ir Jūratė Račinskaitė
už knygą Liepos mėnesį po liepa (eilėraščių autorė Ramutė Skučaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).
Aldonos Liobytės premija už reikšmingiausią
metų debiutą atiteko dailininkei Julijai Račiūnaitei už
Aido Jurašiaus knygos Žąsino Gagio kelionės iliustracijas (labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“).
Kiti nominantai: dailininkė Patricija Bliuj-Stodulska už
Dovilės Zavedskaitės knygos Paštininkas ir serbentai
iliustracijas („Tikra knyga“) ir Saulė Paltanavičiūtė už
knygą Meksika Marija („Alma littera“).
Vinco Aurylos premija už kryptingą ir įvairiapusę veiklą populiarinant vaikų literatūrą įteikta Eglei
Baliutavičiūtei. Kiti nominantai: Jonas Linkevičius už
monografiją Selemonas („Agora“) ir grupė „Knygų
vaikai groja“ už originalų ir netradicinį vaikų literatūros populiarinimą.
Laureatams tradiciškai įteikti diplomai, piniginės
rėmėjų premijos ir dovanos. Prano Mašioto giminaitis dailininkas Vytautas Žirgulis P. Mašioto premijos
laureatui įteikė paveikslą. Piniginį premijų fondą rėmė
krepšininkas ir verslininkas Šarūnas Marčiulionis, programuotojas Antanas Marcelionis, UAB „Vilsentras“,
UAB „IMG Numeri“, UAB „Sabelija“, UAB „Alumnus“,
UAB „Kauno šilas“, Event Solutions, leidyklos „Alma
littera“, „Debesų ganyklos“ ir „Žara“.
Renginio režisieriai – Mykolas Vildžiūnas ir Irena
Jankutė. Šventinę nuotaiką kūrė jaunasis akordeonistas Jonas Vozbutas, klavišininkas Vainius Dovydaitis,
aktoriai Martynas Vaidotas, Aistė Lasytė, Vygantas
Vedeiša, „Žiūrovų teatro“ aktorės.
Renginio partneris – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.
Apdovanojimų transliacijos įrašą galima rasti
svetainės ibbylietuva.lt naujienose (2022-04-16).
Balandžio 2 d. paskelbta ir Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos informacija, kad Vaikų literatūros premija paskirta rašytojui Tomui Dirgėlai už
spalvingai komišką tikrovės vaizdinį ir žaidybinį santykį su jaunaisiais skaitytojais. Kaip teigė vertinimo
komisija, Tomo Dirgėlos kūriniuose balansuojama
ties realistinės apysakos ir literatūrinės pasakos
riba, jaunuosius skaitytojus patraukia intriguojantis
ir gyvas pasakojimas, kuriame susipina ir realūs, ir
pramanyti objektai bei žmonės. Jo kūriniuose apstu netikėtų, juokingų situacijų, žaidžiama nonsenso
elementais. Tai literatūra, leidžianti pailsėti, pasimėgauti žaidimu.
Vaikų literatūros premija už literatūros sklaidą
skirta Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekininkei Renatai Miškinienei. Ji įvertinta už vaikų
literatūros populiarinimą, kūrybinį požiūrį į jaunų
žmonių skaitymo skatinimą. 20 metų bibliotekoje dirbančios R. Miškinienės iniciatyvos jau tapo
įdomaus ir aktyvaus gimnazijos gyvenimo dalimi
(„Skaitytojų klubas“, kasmetiniai renginiai „Prakalbinti tekstai“, knygų pristatymai „Laisvė skaityti“
ir kt.). R. Miškinienės veikla neapsiriboja skaitymo
skatinimo renginiais. Ji yra ir neformalių renginių
organizatorė, dalyvauja bendruomenės, respublikiniuose, tarptautiniuose kino projektuose.
Premija laureatams įteikta balandžio 27 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Premijos dydis – 100 BSI (60 BSI skiriama rašytojui, 40 – už skaitymo populiarinimą).
Parengė Roma Kišūnaitė (LNB)

30-osios jubiliejinės apdovanojimų ceremonijos akimirka. Iš kairės: Rita Bakanienė, Dainius Gintalas, Lina Itagaki, Ieva Babilaitė,
Eglė Baliutavičiūtė, Raimonda Jonkutė. Renginio organizatorių nuotr.

SUMMARY
The Seimas of the Republic of Lithuania has declared 2022 as
the Year of Animal Welfare. Rubinaitis also supports this meaningful
initiative – it takes a closer look at the depiction of animals in children’s literature. Animals as literary characters are discussed in one
way or another in most of the publications in this issue. Džiuljeta
Maskuliūnienė, the Editor-in-Chief of the magazine, writes about this
in more detail in the preface of the magazine “When Growing together
with Books and Animals”. The speech “The Book is Peace” by the poet
Dainius Gintalas, delivered on the 2nd of April of this year after he
had been awarded the prize of Pranas Mašiotas, has been published in
this issue as well. In this issue, the valuable bibliographic lists compiled
by Roma Kišūnaitė have been presented differently – “Children’s and
Adolescents’ Books of the Year 2021”, “On Children’s Literature and
Reading in 2021”. A new QR code technology is used for this purpose.
Also, three reviews of Lithuanian children’s books published in 2021
have been presented. Kristina Vaisvalavičienė discusses the particularities of cognitive books for children and adolescents, published in
2021, in Lithuania, Inga Mitunevičiūtė discusses the most important
translations of children’s books into Lithuanian, and Dalia Karatajienė
reviews tendencies of illustrations in Lithuanian children’s books as
well as the most successful works of illustrators. Photos of Lithuanian
writers Juozas Tumas-Vaižgantas, Jonas Avyžius and Emilija Liegutė
together with their pet dogs are published in the rubric “Photos Tell”.
The rubric “Anniversaries” is especially rich in its content. Two articles
written by Džiuljeta Maskuliūnienė and Inga Mitunevičiūtė dedicated
to the 100th anniversary of the birth of the famous Lithuanian writer
Jonas Avyžius are published in this rubric. Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė in her article “Two Portraits of Children’s Poets” analyses
the poems of Paulina Žemgulytė and Vladas Braziūnas in this rubric
as well. The rubric “Retro” reveals the legendary children’s magazine
Genys, where Selemonas Paltanavičius’ short story “Vaikai, lapė ir
vilkas” (Children, the Fox and the Wolf) has been published again. The
material of the latter rubric was prepared by Reda Tamulienė. Kristina Vaisvalavičienė’s article about the popular children’s magazine
dedicated to nature, Lututė, which has been circulating in Lithuania
for 27 years, is published in the new rubric “The Contexts”. Kastytis
Zubovas, an astrophysicist and the president of the club “Tolkien
Lithuania”, answers the questions given by Asta Skujytė-Razmienė
in the traditional rubric “The Readings of My Childhood”. Urtė Šulskienė interviews a schoolboy Rojus Termenas about his reading habits
in another new rubric “I Read a Lot”. A chronicle of children’s literary
and cultural events, prepared by Roma Kišūnaitė, is published at the
end of the magazine. On the back cover of the magazine, readers can
see a photo of the monument of the writer Juozas Tumas-Vaižgantas
(sculptor Gediminas Piekuras) in Kaunas, where the writer is depicted
with his beloved puppy Kaukas. Next to the photo, the image of the
post stamp painted by Ugnė Žilytė, issued by the Lithuanian Post in
memory of J. Tumas-Vaižgantas, is presented.
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Gedimino Piekuro skulptūra, vaizduojanti Vaižgantą su numylėtiniu Kauku. Nuotraukos autorė Kristina Vaisvalavičienė, 2022 m.

2019 metais, minint 150-ąsias Vaižganto gimimo metines,
Kaune prie Vytauto Didžiojo (Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų) bažnyčios buvo atidengtas jam skirtas paminklas. Bronzinį ant suoliuko su šuneliu sėdinčiu J. Tumu-Vaižgantu paminklą
sukūrė skulptorius Gediminas Piekuras. Skulptūra realistinės stilistikos, sukurta klasikine XX a. pirmos pusės maniera, būdinga
rašytojo gyvenimo laikotarpiui (1869–1933 m.). Įdomu tai, kad
G. Piekuro 2016 metais sukurta kita Vaižganto skulptūra puošia
Birštoną, rašytojo mėgtą miestą.
Jubiliejiniais metais Lietuvos paštas Juozui Tumui-Vaižgantui
atminti išleido Ugnės Žilytės pieštą pašto ženklą.

Lietuvos pašto ženklas, skirtas J. Tumui-Vaižgantui. 2019 m.

