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Knyga padeda užaugti
ir subręsti
DŽIULJETA MASKULIŪNIENĖ
(Žurnalo Rubinaitis vyriausioji redaktorė)

Vienas specifinių vaikų literatūros bruožų – adresato įvairovė. Nuo kūdikio iki jaunuolio žmogus taip
stipriai pasikeičia, kaip gyvenime labiau jis jau niekada nepasikeis. Taigi vaikų literatūra, skirta mažyliams, pradinukams ar paaugliams ir jaunuoliams,
labai skiriasi būtent dėl savo adresato specifikos. Gerai jausti skaitytojo amžių ir mokėti kalbėti tam tikrai amžiaus grupei – kone didžiausias vaikų rašytojo
rūpestis. Juk viena įdomu ir aktualu vieniems, o kita
rūpi kitiems.
XX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais vis labiau
atsiskiria, ryškėja savita paauglių literatūra. XXI a.
ji jau yra aiškiai susiformavusi, užima atskirą nišą
bendrosios literatūros sraute. Dabar ir Lietuva, galima sakyti, išgyvena iki šiol neregėtą paauglių
literatūros pakilimą. Atėjo ir tebeateina daug naujų rašytojų vardų. Tai iš dalies lemia ir vis ryškesnis
turtingos užsienio paauglių ir jaunimo literatūros
kontekstas, gausūs vertimai, ir Lietuvoje sėkmingai
vykstantys įvairūs nacionaliniai paauglių, jaunimo
literatūros konkursai.
Nuo Motiejaus Valančiaus Paaugusių žmonių knygelės (1868) (atkreipkime dėmesį į žodį paaugusių ir
temas, gvildenamas toje knygelėje) iki Kazio Binkio
Atžalyno (1938), Mykolo Sluckio romano Geri namai
(1955), Vytauto Bubnio Arberono (1969), Algimanto
Zurbos Šimtadienio (1975), iki Vytautės Žilinskaitės
Kinto (2006), Gendručio Morkūno Iš nuomšiko gyvenimo (2010), Akvilinos Cicėnaitės Niujorko respublikos
(2015), Rebekos Unos Atjunk (2015) ir kitų vertingų
knygų nueitas ilgas kelias. Ir šiandien jis tikrai kyla į
kalną. Šiuo metu turime rašytojų, įdomiai, prasmin-

gai rašančių paaugliams ir jaunimui (Kazys Saja, Gintarė Adomaitytė, Ona Jautakė, Kristina Gudonytė,
Vytautas Račickas, Renata Šerelytė, Daina Opolskaitė, Justinas Žilinskas, Ilona Ežerinytė, Unė Kaunaitė,
Ignė Zarambaitė ir kt.). Sąrašas vis ilgėja.
Sunku tiksliai nubrėžti tą ribą, kada vyresnieji
paaugliai, jaunuoliai ima skaityti bendrąją literatūrą, suaugusiųjų tekstus. Juk tai labai individualu. Bet
šiandieniniame pasaulyje stebima ir atvirkštinė tendencija: suaugusieji – motinos ir tėvai, mokytojai,
bibliotekininkai ima skaityti paauglių literatūrą. „Būtent Hario Poterio serijos padiktavo vadinamosios
pereinamosios literatūros tarp paauglių ir bendrosios
(angl. crossover literature) fenomeno atsiradimą: knygas, skirtas paaugliams ir jaunimui, pradėjo skaityti
vis daugiau suaugusiųjų, kai kurie jas skaitė kartu su
savo vaikais, kiti pirko šias knygas tiesiog sau. Paauglių ir jaunimo literatūra virto gerai užsuktu mechanizmu“, – pasakoja paauglių literatūros tyrinėtoja
dr. Brigita Dimavičienė.1 Ir paaugliai, ir suaugusieji
mielai skaito problemų prozą, distopinius romanus,
maginę fantastiką. Tokie kūriniai dažnai ekranizuojami, o jų žiūrovai – ne vien tik paaugliai ir jaunimas...
Šiame numeryje daugiausia dairomasi po lietuvių
ir užsienio rašytojų paauglių ir jaunimo auditorijai
skirtus kūrinius. Šią Rubinaičio intenciją iš dalies nulėmė ta aplinkybė, kad dar 2021 m. viduryje LR Seimas
2022-uosius paskelbė Lietuvos jaunimo metais, o netrukus Europos Parlamentas juos dedikavo Europos
jaunimui. Prasminga svarstyti, kokia knyga padeda
paaugliui, jaunuoliui augti, bręsti, suprasti save ir sudėtingą pasaulį.

1
Cit. iš: Daiva Simanavičiūtė, „Apie vaikų ir paauglių literatūrą“, Bernardinai.lt, 2015-04-01, interneto
prieiga: https://www.bernardinai.lt/2015-04-01-daiva-simanaviciute-apie-vaiku-ir-paaugliuliteratura/ (žiūrėta 2022-08-09)).
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Yannas Martelis gimė 1963 m. birželio 25 d. Ispanijoje, Salamankoje, rašytojų, dirbančių Kanados
diplomatinėje tarnyboje, šeimoje. Dėl diplomatinio
tėvų darbo specifikos vaikystę leido įvairiose šalyse,
galiausiai apsistojo Kanadoje. Studijavo Kanados
Trento ir Konkordijos universitetuose, pastarajame
1985 m. įgijo filosofijos bakalauro laipsnį. Būdamas
27 metų nusprendė išbandyti save kaip rašytojas.
Pirmąsias dvi jo knygas kritika sutiko gana palankiai, bet skaitytojų jos nesužavėjo. Tačiau trečioji
knyga, 2001 m. publikuotas romanas Pi gyvenimas,
tapo pasauliniu bestseleriu. Iš vėliau išėjusių Martelio kūrinių nemenko dėmesio sulaukė knyga, pasirodžiusi rašytojui baigus itin savotišką projektą.

Ketverius metus (2007–2011) Martelis kas dvi savaites siųsdavo po knygą tuometiniam Kanados Ministrui Pirmininkui, palydėdamas kiekvieną jų laišku
su komentarais apie knygą ir jos autorių. 2012 m.
laiškai buvo publikuoti knygoje 101 laiškas Ministrui
Pirmininkui.
Pažymėtina, kad tarp siųstų knygų yra ir kūrinių
vaikams – paveikslėlių knygų mažiesiems ir vaikų literatūros klasikai priskiriamų kūrinių ūgtelėjusiems
skaitytojams (Broliai Liūtaširdžiai, Šarlotės voratinklis). Laiškuose ministrui pirmininkui Martelis rašo,
kad esminis vaikų literatūros vaidmuo yra skatinti

Yannas Martelis pristato Pi gyvenimo leidimą 2007 m.
Amazon.com renginyje. Shane Lin nuotr. CC-BY-SA-2.5

Yannas Martelis (Janas Martelis) yra
vienas garsiausių šiuolaikinių kanadiečių
rašytojų. Šiemet sukanka dvidešimt
metų nuo prestižinės Bookerio premijos
suteikimo jo romanui Pi gyvenimas
ir dešimt metų nuo režisieriaus Ango
Lee (Engo Li) sukurtos šio romano
ekranizacijos, apdovanotos net keturiais
„Oskarais“.

Vytautas Bubnys, ? (metai)

DR. (HP) GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ

vaikus pasitelkti savo vaizduotę: jei vaiko vaizduotė nėra plečiama, užaugus ji visiškai sumenksta ir
pasekmės būna baisios – toks suaugęs žmogus bus
mažiau naudingas visuomenei, nes nesugebės kelti
naujų idėjų, rasti naujų sprendimų1.
Itin stiprus postūmis plėstis jauno žmogaus vaizduotei yra Martelio kūrinys Pi gyvenimas. Kadangi
skaitytojų amžiaus požiūriu kūrinys nėra reglamentuotas, bibliotekose, bent jau Lietuvoje, jis atsidūręs suaugusiems skaitytojams skirtose lentynose,
tačiau kuo puikiausiai galėtų būti siūlomas ir vyresniesiems paaugliams – juk pasakojama šešiolikmečio berniuko, likusio valtyje vieno su tigru, išgyvenimo istorija.
Kūrinys daugiasluoksnis, jo žanrą sunku apibrėžti. Pristatydami jį, be tokių sąvokų kaip filosofinis
romanas, religinė alegorija, magiškasis realizmas,
postmodernistinė metaliteratūra, kritikai vartoja
ir nuotykių istorijos, maginės fantastikos, pasakos
sąvokas, o pastarosios nūdien įprastesnės kalbant
apie vaikų knygas nei apie suaugusiųjų. Tiek apdovanojant romaną, tiek aptarinėjant jį kritikos straipsniuose ypač išskirta religinė jo problematika. Esmine
ją laiko ir Rūta Šlapkauskaitė, recenzavusi į lietuvių
kalbą išverstą knygą: „Pasakojimo centre – žmogaus
santykis su šventybe, žemiško baigtumo ir dieviškos
amžinybės patirtis.“2 Tačiau Pi gyvenimo perskaitymo būdų yra ne vienas, tad, neneigdama religinių
aspektų reikšmingumo, šiame straipsnyje į romaną
noriu pažvelgti kitu rakursu – iš mito kritikos pozicijų,
susitelkdama į dramatiškuosius, paauglius labiausiai
jaudinančius, Pi išgyvenimo vandenyne momentus.
Straipsnis grindžiamas nuostata, kad romanas yra
kuriamas pagal, galima sakyti, klasikinę svarbiausio
iš perėjimo ritualų schemą. Pasak Mircea Eliadės,
„pats ryškiausias perėjimo ritualas yra įšventinimas
sulaukus lytinės brandos, perėjimas iš vieno amžiaus
į kitą (iš vaikystės ar paauglystės į jaunystę)“3. Šis ritualas, mokslinėje literatūroje paprastai įvardijamas
iniciacijos ritualo terminu, archajinėse visuomenėse
būdavo organizuojamas vadovaujantis tai visuomenei atstovaujančiais mitais, daugiausia herojiniais,
simboliškai atkartojant juose vaizduojamus įvykius.
Prieš atsidėdama mitopoetinei Pi gyvenimo interpretacijai, noriu pateikti keletą mitą nusakančių

Angliškas Pi gyvenimo leidimas, 2002 m.

Iniciacija tarp dangaus
ir vandens Yanno Martelio
romane Pi gyvenimas

teiginių, kurie tinka ir Martelio romanui apibūdinti.
Pirma, mitas yra etiologinis naratyvas, kuriame pasakojama apie kažko naujo sukūrimą, atsiradimą.
Antra, mitas yra tekstas, kuriame kalbama apie
sacrum sferos įsiveržimą į profaniškąją tikrovę. Trečia, mitinio naratyvo logikos neįmanoma paaiškinti
mums įprastais dėsniais. Ketvirta, mito kalba yra
simbolių kalba, ypatinga tuo, kad, neprarasdama
buitinio konkretumo, drauge yra ir slaptakalbė, todėl gali būti šifruojama labai įvairiais būdais – bergždžias dalykas ieškoti vieno, esą tikrojo, iššifravimo.

Likimiški veikėjų vardai
Mitiniame mąstyme vardas yra neatskiriama
objekto dalis, neretai – lemtingoji ir esmingoji. Pagrindiniam romano veikėjui tėvai suteikė itin keistą
vardą: pagerbdami artimą šeimos draugą, Paryžiaus baseinų žinovą, naujagimį pavadino Pisino
Molitorio (tai vieno iš Paryžiaus baseinų pavadinimas) vardu. Taigi šį vardą su vandeniu sieja tiesioginis ryšys. Berniukas auga, sakytum, derindamasis
prie vardo: tampa puikiu plaukiku, baseino vandeny
jaučiasi kaip artimoje, jo prigimtį atitinkančioje stichijoje. Tačiau, neapsikęsdamas draugų pašaipų (Pisinas žargoninėje vaikų kalboje – mižnius), perėjęs
į naują mokyklą berniukas išmoningai savąjį vardą
pakeičia į trumpinį Pi, pabrėždamas šio trumpinio
ryšį su iracionaliuoju skaičiumi pi, neturinčiu baigtinio užrašymo (tai 3,14 su begaline tolesnių dešimtainių skaičių seka), skaičiumi, „per kurį mokslininkai bando suprasti visatą“4. Vardo keitimas yra
ir žmogaus tapatybės keitimas, o tai jau virsminis

3
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Leidykla „Jotema“, 2013 m.
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veiksmas, kurį šiuo atveju galima interpretuoti kaip
nesąmoningai, tačiau lemtingai pasirinktą ėjimą
į tai, kas neaprėpiama (tai ne ribotas baseino plotas). Vis dėlto toje skaičiaus ir drauge vardo neaprėpiamybėje glūdi visa – taigi glūdi ir vandens paradigma.
Antrasis pagal svarbą romano personažas yra
bengalinis tigras, drauge su Pi praleidęs visą kelionę
Ramiuoju vandenynu iki pat Meksikos krantų. Dėl
komiško atsitiktinumo, girtam raštininkui sumaišius mažo tigriuko vardą su medžiotojo vardu, dokumentuose žvėris buvo įregistruotas kaip Ričardas
Parkeris, nors medžiotojas, radęs jį prie vandens,
buvo davęs Troškulio vardą. Varde Troškulys užkoduotas likimas pildosi atsidūrus valtyje vidur vandenyno. O atsitiktinai tekusiu Ričardo Parkerio vardu
tarsi nulemiamas tigro ryšys su žmogumi – vandenyne Pi tigru rūpinsis kaip artimu šeimos nariu, ieškodamas bendrystės, kreipsis į jį kaip į žmogų.

Patekimas į svetimą erdvę
Iniciacijos procesas susideda iš kelių etapų, kurių svarbiausi yra tokie: 1) atskyrimas nuo įprastinės
aplinkos ir patekimas į uždarą svetimą erdvę, 2) fiziniai ir dvasiniai išbandymai, per kuriuos įgyjama
gyvenimui reikalingos žemiškos patirties ir maginių
galių, 3) simbolinė mirtis, 4) atgimimas nauju asmeniu ir 5) galiausiai grįžimas į sociumą.
Atskyrimo funkciją romane atlieka laivo katastrofa. Priežastys, lėmusios vienintelio Pi išsigelbėjimą katastrofos naktį, įprastine logika yra nepaaiškinamos. Paprastai kietai miegantis Pi pabunda nuo
juokingu jam pasirodžiusio triukšmo ir, nepavykus
prikelti brolio, vienas pats, tiesiog vedamas vaikiško
smalsumo, berniukiško noro patirti nuotykį, užlipa į
denį. Realistinei Pi atsikėlimo motyvacijai to pakaktų. Tačiau romanas – ne realistinis. Tad, neprieštaraujant kiek romantiškai šešiolikmečio mąstysenai,
nurodoma dar viena išėjimo į denį priežastis: Pi viliasi pamatyti krintančias žvaigždes. Toliau kritimai
ir prasideda – tik ne žvaigždžių. Ant pravynioto brezento, dengiančio gelbėjimo valtį, nukrinta jūreivių
per bortą išmestas Pi, paskui jį ant paskutinio valties suolo nukrinta zebras. Apvirtus valčiai, Pi dre-

biasi į juodą, šaltą, įniršusį vandenį, kuriame blyksi
ne žvaigždės, o ryklių pelekai. Negana to – vandenyje išvysta ir tigrą Ričardą Parkerį.
Vertinant mitopoetiniu požiūriu, laivo katastrofa Pi – patekimas į akimis neaprėpiamą chaoso
begalybę. Pasaulio mitologijose vanduo – ir viena
iš chaoso formų, ir pirminė materija, iš kurios kuriamas naujasis kosmosas. Kūrimosi pradžiai reikalingas centras, kuris savo prigimtimi būtų opozicija
chaosui. Pi istorijoje tokiu centru, regis, galėtų tapti
valtis, tačiau ją užėmę žmogui priešiški svetimieji, iš
kurių patys pavojingiausi yra hiena ir tigras.
Vis dėlto, laikantis mitopoetinių naratyvo dėsningumų, Pi gauna įrankį, gelbėjimosi pradžioje atliekantį simbolines centro funkcijas. Tas įrankis – irklas. Iškėlęs irklą oran ir prakišęs pro atsipalaidavusį
brezentą į valties pirmgalį, Pi, apsivijęs jį rankomis ir
kojomis, per dvi tris pėdas išlenda iš vandens. Taigi
Pi gelbstisi kybodamas tarp vandenyno ir dangaus.
O Pi statuso pasikeitimą – paprasto berniuko perkvalifikavimą būsimu mitiniu herojumi – romano
tekste žymi vienišumo ir centro semantemos: „Vienišas, našlaitis kabojau ant irklo Ramiojo vandenyno vidury.“5 Šioje vietoje galima prisiminti, kad archajiškų tautų mituose veikia herojus, kurio vardas
reiškia vienišasis ir kuris dažnai vaizduojamas kaip
našlaitis.
Mitiniuose naratyvuose iniciacijos erdvė yra
mirties erdvė. Pi išgyvenimo istorijoje mirtis laukia
vandenyne, mirtimi graso dangus – tiek kepinanti
saulė, tiek valtį skandinančios audros, pagaliau pati
valtis, kurioje savo teises nuožmiai demonstruoja
bengalinis tigras, taip pat yra mirties zona.
Tačiau perdėto dramatizmo nesama, nes pasakojimas yra retrospektyvus: Pi išlikimo istorija pateikiama ne išgyvenant ją čia ir dabar, o prisimenant
šešiolikmečio berniuko patirtį ir vertinant ją subrendusio žmogaus požiūriu; atstumą išlaikyti padeda
didesnė ar mažesnė saviironijos dozė.

Išbandymai
Pi yra berniukas, apdovanotas kovotojo dvasia.
Apie save ir į jį panašius Pi teigia, kad niekad nepasiduoda: „Mes kovojam, kovojam, kovojam. Kovojam

čia prilygsta Pi nuovoka, kad Ričardą Parkerį galima
išdresuoti, valties siūbavimą, sukeliantį tigrui jūrligę, susiejant su švilpuko, demonstruojančio Pi viršenybę, garsu. Pi išmoko tigrą laikytis ribotoje, tik
šiam skirtoje valties teritorijoje, kad likusioje galėtų
ramiau jaustis pats, pripratina jį prie tam tikrų komandų. Panašią į švilpuko galią ilgainiui įgyja agresyvus Pi žiūrėjimas Ričardui Parkeriui į akis. Taip,
nustatant ribas ir įgyjant tigro pripažinimą, įveikiamas uždavinys sureguliuoti santykius su žvėrimi.
Aptartieji išbandymai, kad ir kokie ekstremalūs,
viso kūrinio kontekste skaitytojų gali būti suvokiami
kaip daugiau ar mažiau įtikėtini. Tačiau paskutinysis, patekimas į surikatų gyvenamą sodrios augmenijos salą, priklauso kitai kategorijai – sala atrodo
perdėm fantastiškai. Bet vėl reikia prisiminti, kad
romanas ne realistinis, pasakojimas apie Pi kelionę
grįstas mitinio mąstymo logika, o mite nėra skirties
tarp tikrovės ir fantazijos.
Vienas iš būdingų mituose vaizduojamų herojų
išbandymų – apsilankymas svetimuose pasauliuose, atvirkštiniuose mūsiškiam, žemiškajam, ir gebėjimas iš jų ištrūkti. Šis išbandymas gali būti vertinamas kaip aukščiausios herojaus kvalifikacijos
įrodymas. Tokio atvirkštinio pasaulio vaidmenį romane atlieka minėta Pi aptikta skaisčiai žalia sala, į
kurią jis patenka kelionės nuvargintas, leisgyvis dėl
troškulio ir bado. Aptiktoji sala – vieta tarp dangaus
ir vandens, joje nėra žemės kaip atramos ir nėra
dirvos: medžiai auga iš dumblių. Sala patenkina visus fizinius išsekusio Pi poreikius, tad jis ketina joje
pasilikti visam laikui. Tačiau dieną rojų primenanti
sala naktį pasirodo esanti sala-žudikė, nes ji – mėsėdė. Betyrinėjant ją, Pi sukrečia į vaisių panašiuose
medžio lapų gumuluose rasti žmogaus dantys, ir jis
salą palieka. Šis sprendimas yra lemiamas – neilgai
trukus Pi valtis priartėja prie Meksikos krantų, kur
berniuko kelionė baigiasi.

nepaisydami, kiek tai kainuoja, kiek prarandame, kokia mažai tikėtina sėkmė. Kovojam iki pačios pabaigos.“6 Kovotojo prigimtis turėjo lemiamą vaidmenį
įveikiant tekusius išbandymus, o jų būta daug.
Kad pasirūpintų fizinėmis išlikimo galimybėmis,
pirmiausia Pi turi išspręsti tris gyvenimiškus uždavinius: susikurti šiokį tokį saugumą teikiančią erdvę,
apsirūpinti maistu ir gėlu vandeniu ir apriboti Ričardo Parkerio keliamą pavojų. Kad tai pasiektum,
nepakanka kliautis tvirtu ir mikliu paauglio kūnu
bei nuovoka – tuo, kas padėjo išgyventi katastrofos
naktį. Prireikia ir naujų gebėjimų, ir jų Pi sparčiai
įgyja, pasinaudodamas valtyje aptiktais daiktais ir
brošiūra, kurioje pateiktos gelbėjimosi instrukcijos.
Rašytojas nuosekliai, žingsnis po žingsnio, parodo,
kaip Pi dorojasi su minėtais išbandymais.
Visų pirma iš gelbėjimosi rato, liemenių ir irklų
jis susirenčia plaustą, bent minimaliai užtikrinantį
apsaugą nuo valtyje šeimininkaujančio tigro. Mitiniame diskurse tai atitinka gebėjimų įsirengti būstą
pademonstravimą.
Kitas iniciacijos metu tikrinamas gebėjimas –
aprūpinti save ir savo artimuosius maistu. Martelio
romane tam skiriama nemaža vietos. Aptikęs valtyje sausainių ir skardinėse laikomo gėlo vandens –
paskutinių civilizacijos likučių, Pi labai taupiai, kad
kuo ilgiau užtektų, tuo naudojasi, o netrukus, verčiamas būtinybės girdyti ir šerti tigrą, išmoksta saulės distiliatoriais išgauti geriamo vandens ir gaudyti
žuvį. Šioje vietoje reikia stabtelėti: pastarojo gebėjimo įgijimas yra susijęs su virsminiais Pi asmenybės
pokyčiais.
Iniciacinis išbandymų laikas – sakralusis laikas,
kada atšaukiamos įprasto gyvenimo taisyklės. Vandenynas yra mirties teritorija, kad galėtum joje palaikyti savąją gyvastį, privalai išmokti žudyti kitus.
Iki tol gyvenęs kaip taikus vegetaras, Pi pirmąją žuvį
nugalabija „[a]šaroms tekant per skruostus“ ir jaučiasi „toks kaltas, kaip Kainas“7. Tačiau kai tą patį
vakarą, gerokai pasigalynėjęs, pagauna didžiulę doradą, Pi išgyvena jau kitokius jausmus – medžiotojo
išdidumą ir pasitikėjimą savimi.
Mituose inicijuojamieji įgyja maginių galių. Pi
istorijoje maginio daikto funkciją atlieka švilpukas,
kuriuo priverčiamas paklusti tigras. Iš tiesų magijai

Dvasinės patirtys, simbolinė mirtis
ir atgimimas
Kad galėtų kovoti su mirtinomis išorinio pasaulio grėsmėmis, Pi visų pirma reikėjo sutramdyti jame pačiame tūnantį priešininką – baimę.
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Drąsa pirmykštėse visuomenėse buvo labiausiai
vertinamas vyro bruožas, baimės įveikimas – pradinė daugumos iniciacinių išbandymų sąlyga. Kaip
paveldėtas instinktas, baimė glūdi prigimties gelmėse ir pavojaus akimirką ūmai iškyla vienokia ar
kitokia kūno reakcija. Kai katastrofos naktį vandenyje atsidūręs Pi už keliolikos pėdų pamato ryklio
peleką, akimoju jam per nugarą perbėga baisus,
šaltas ir skystas virpulys, priverčiantis kuo greičiau
nuplaukti iki valties – šiuo atveju baimė pastūmėja
veikti. Bet baimės sukeltos kūno reakcijos gali būti
ir priešingos. Martelis ganėtinai natūralistiškai parodo valtyje vykusias šiurpias skerdynes, hienai sudorojant zebrą ir orangutangę bei liūtui užpuolant
hieną. Pi reakcija matant, kaip draskomi ir ėdami
gyvūnai, ir suvokiant, kad jis pats būsiąs kita auka,
yra sustingimas iš baimės: iš siaubo netenka žado,
jaučiasi suparalyžiuotas, gali tik stebėti. Blogiausia,
kad, užvaldydama kūną ir įsimesdama į atmintį,
baimė atima viltį ir pasitikėjimą savimi. Vis dėlto,
pasitelkdamas analitinį protą, Pi išmoksta ją įveikti:
intuityviai išgyvenamą baimę jis stengiasi išsakyti
žodžiais ir prisipažįsta, kad tai daryti nėra lengva:
„Todėl tenka smarkiai pakovoti, kad sugebėtum ją
išreikšti. Tenka smarkiai pakovoti, kad atskleistum
ją žodžiais. O jeigu ne, jei baimė taps bežode tamsa, kurios vengsi, o gal net sugebėsi užsimiršti, tai
būsi pasmerktas tolimesnėms baimės atakoms, nes
taip ir nebūsi rimtai pakovojęs su tave nugalėjusiu
priešininku.“8
Kita nauja dvasinė Pi patirtis – pakitęs, estetinių
pajautų sužadintas santykis su vandenynu ir dangumi. Pirmąkart jų grožį Pi išvysta penktąją dieną –
tada, kai yra patenkinęs pirminius gyvybės instinktus: pasisotinęs rastu maistu bei po darbų išsitiesęs
ant saugesnio patobulinto plausto. Mėgaudamasis
vakaro ramybe ir sąlyginiu saugumu, staiga išgirsta
pliaukštelėjimą. Pažvelgęs žemyn išvysta jūrą kaip
didelį miestą su magistralėmis, bulvarais, gatvėmis,
kelio žiedais, žuvys priminė keisčiausiomis spalvomis nuspalvintus automobilius. „Šis spektaklis buvo
nuostabus ir įspūdingas“9, – taip miesto vaikas įvertina reginį. Tą pačią naktį prabudęs kitomis akimis
išvysta ir dangų: „Žvaigždės taip stipriai žėrėjo, su
tokiu spindesiu, kad rodėsi kvaila naktį vadinti tam-

sia. (...) Glumino visa ko apimtis – oro erdvės virš
manęs, galybė vandens aplink ir po manim. Aš buvau pusiau apstulbęs, pusiau priblokštas. Jaučiausi
lyg išminčius Markandėja, iškritęs iš Višnaus burnos, kai tas miegojo, ir išvydęs visą visatą.“10 Taip
estetinis išgyvenimas pereina į religinį.
Kaip jau minėta, ne vienas kritikas, analizavęs Pi
gyvenimą, išskiria religinį romano lygmenį – tai esą
kūrinys apie dievoiešką. Dievo paieškomis Pi labai
rimtai buvo užsiėmęs kelionės valtimi priešistorėje.
Su atlaidžia šypsena pasakojama, kaip Pi susižavi vis
kita religija ir vienu metu praktikuoja jų net keturias.
Vaikiškame jo pasaulėvaizdyje ribų tarp skirtingų
religinių sistemų nėra. Taigi sakraliųjų žinių apie dieviškąją pasaulio sanklodą Pi turėjo daugiau negu bet
koks kitas jo bendraamžis. Kelionės metu parodoma,
kaip šios žinios veikia Pi mąstymą ir elgseną, gyvenimą vandenyne nuolat siejant su jam žinomais sakraliaisiais personažais ir dieviškojo pasaulio tvarka.
Romane apstu Pi regimo pasaulio palyginimų su
jam žinomų šventraščių vaizdiniais, keli jų jau pacituoti. Vienas keisčiausių – orangutangės Oranžinukės portretas: atplaukdama ant bananų salelės šviesos aureolėje ji pasirodo graži lyg Mergelė Marija.
Ji neatlieka jokių Dievo Motinai įmanomų stebuklų,
įprastų pasakose ar legendose. Jos mirtis vaizduojama taip pat natūralistiškai kaip ir kitų valtyje atsidūrusių gyvūnų. Vis dėlto netikėtas Oranžinukės
pasipriešinimas hienai privertė Pi suprasti, kad mes
nežinom, kokios galimybių ribos glūdi bet kokioje
esybėje. Platesne prasme – nežinom ir savo paties
galimybių ribų. Pi išlikimo istorijoje šis suvokimas
yra be galo svarbus, ilgainiui jis padės Pi, laikiusiam
save bejėge auka, tapti padėties šeimininku. Drauge Pi visada aiškiai suvokė, kad visa, kas su juo vyksta, yra reguliuojama dieviškųjų galių.
Kalbant apie santykį su šiomis galiomis, išskirtini du dalykai. Tai kasdienybės ritualizavimas: griežtos, rutina virtusios Pi dienotvarkės aprašyme net
penkis kartus minimos maldos. Religinės apeigos
ramina, bet prisipažįstama, kad tikėti į Dievą, atsiverti ir laisvai mylėti kartais būdavę be galo sunku.
Antras santykio aspektas – dėkingumo ir pasitikėjimo jausmas. Neretai jis pateikiamas su šypsena
žaidžiant simbolika. Po alkio dienų netikėtai paga-

vęs doradą, Pi susijaudinęs dėkoja: „Ačiū tau, Jėzau
Matsija.“11 Matsija hinduizme yra dievas Višnus,
pasivertęs žuvimi; Jėzaus simbolis krikščionybėje – žuvis. O stipriausias, numinozinis, susitikimas
su dieviškumu – tai žaibo trenkimas į jūrą visai netoli valties; pirmą kartą trenkus jis išvystamas kaip
vandenyne stovintis puikus dangiškas medis, antrą
kartą – kaip gigantiška, akinamai balta sudaužyto
kosminio lango skeveldra, kritusi prie pat Pi su kurtinančiu triukšmu. Pi tai išgyvena kaip neaprėpiamą
ir didžiai stebėtiną dalyką, stebuklą, kuriam nusakyti trūksta kvapo ir žodžių: „Tai tarsi ištraukė mane
iš savojo mirtingumo ir sviedė į egzaltuotos nuostabos būseną.“12
Religinių žinių taikymas, savo gyvenimo epizodus gretinant su pateiktais šventraščiuose, dabartinės mūsų kultūros kontekste atrodo keistas ir
netgi juokingas. Tačiau, interpretuojant Pi gyvenimą kaip mitopoetinį kūrinį, Pi mąstysena liudija jo
artumą archajinių kultūrų žmogui, savo gyvenimą
suvokiančiam kaip šventuosiuose tekstuose užfiksuotų veiksmų kartotę. O numinozinis dieviškumo išgyvenimas žymi naują, aukštesnio lygmens
sakraliojo pasaulio pažinimą: Pi tampa žmogumi,
kuris, kaip teigia apie įšventintuosius Eliadė, „pažįsta slėpinius, kuris patyrė metafizinio pobūdžio
apreiškimus“13.
Dar vieną metafizinį potyrį Pi išgyvena susitaikęs su artėjančia mirtimi. Simbolinę inicijuojamojo mirtį romane atitinka apakusio Pi susitikimas
su vandenyne lygiai kaip ir jis klajojančiu, iš bado
ir troškulio išsekusiu, irgi apakusiu žmogumi – Pi
antrininku. Beje, laikinas apakinimas pirmykštėse
iniciacijos apeigose galėjo būti viena išbandymų
formų. Tarp susitikusiųjų užsimezga dialogas, jie
ima vienas kitą vadinti broliu, daugiausia kalbasi
apie maistą. Tai, kas galiausiai tarp jų įvyksta, gali
būti laikoma ritualine Pi virsmo kulminacija. Apsikabinimo akimirką Pi antrininkas bando pasmaugti Pi
(juk kūną galima panaudoti maistui!), tačiau jau kitą
akimirką antrininką užpuola tigras. Scena baigiama
sakiniu: „Tada manyje mirė kažkas, kas po to taip ir
nebeatsigavo.“14 Metafizinis simbolinės mirties slėpiningumas išlieka ir vaizduojant Pi elgesį sugrįžus
regėjimui: Pi valtyje randa Ričardo Parkerio sudras-

kytą, nukąstu veidu „brolio“ kūną, kurio kelis gabalėlius suvalgo pats.
Regėjimo atgavimas nereiškia staigaus Pi atgimimo kitu žmogumi. Atgimimo simbolika ryškesnė
pasakojant apie jo būklę pasiekus Meksiką: gulintis
ant smėlio Pi verkia kaip vaikas, jį radę vyrai ant rankų nuneša į kaimą, ten kelios moterys jį išmaudo ir
pavalgydina. Simbolinis naujagimio statusas tarsi
patvirtinamas sakiniu: „Daktarai ir seselės rūpinosi
manimi, lyg būčiau neišnešiotas kūdikis.“15
Talentingų rašytojų prikelti archetipai yra paveikūs ir šiandien. Struktūruodamas Pi kelionę pagal
iniciacijos ritualą, archetipinį įšventinimo modelį
Martelis susieja su unikalia berniuko brendimo tarp
dangaus ir vandens patirtimi ir taip nepaprastai istorijai suteikia visuotinumo ir kerinčios įtaigos. Kalbant apie knygos poveikį skaitytojui pažymėtina,
kad Martelio romano Pi gyvenimas skaitymas yra
vaizduotės pratybos, perkeliančios iš profaniškos
kasdienybės į sakralią ekstremalių išbandymų erdvę, kurioje, įsijautęs į kūrinio herojaus likimą, skaitytojas gali patirti ir savo paties transformaciją.
1
Letters to a Prime Minister, interneto prieiga: https://fs.blog/
letters-to-a-prime-minister/ (žiūrėta 2022-06-15).
2

Šlapkauskaitė Rūta, „Yanno Martelio „Pi gyvenimas“: Lygtis
su transcendentiniu ne/žinomuoju“, Literatūra ir menas, 2011
spalio 17, interneto prieiga: http://eia.libis.lt:8080/archyvas/
viesas/20111017002558/http://www.culture.lt/lmenas/?leid_
id=3115&kas=straipsnis&st_id=9613 (žiūrėta 2022-07-12).
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4
Yann Martel, Pi gyvenimas, [iš anglų kalbos vertė Edita
Mažonienė], Vilnius: Jotema, 2004, p. 30.

7

5

Ibid., p. 107.

6

Ibid., p. 144.

7

Ibid., p. 175.

8

Ibid., p. 156.

9

Ibid., p. 169.

10

Ibid., p. 169.

11

Ibid., p. 210.

12

Ibid., p. 220.

13

Mircea Eliade, p. 133.

14

Yann Martel, p. 242.

15

Ibid., p. 270.

ST R A I PS N I A I

8

„Mus traukia
šis mažas stebuklas“:
apie s ka it m e ninę ko m u nik a c iją ir s oc ia lin es medi ja s
šiu o la ikinė j e p a a u g l ių p r o z oje

GODA BARANAUSKAITĖ-DANGOVIENĖ
(Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

– Jei nori, – sakau norėdama užpildyti
tylą, – gali kada užeiti ir pamėginti tą
internetą.
Džošas nubraukia nuo akių plaukus.
– Taisonas sako, kad tai baisu. Kad gali
pakeisti visą žmogaus gyvenimą.
– Teisybė, bet jis taip pat mano, kad bet
kuris „Draugų“ epizodas keičia gyvenimą1.
Jay Asherio ir Carolynos Mackler knygos Mūsų
ateitis veikėja Ema netrukus pirmąkart pasinaudos
internetu ir užsiregistruos feisbuke, kuris šiame kūrinyje yra dar tik ateitis. Jai kyla įvairių klausimų:
kaip galima turėti kelis šimtus ir daugiau draugų?
kaip galima rašyti tokius asmeniškus dalykus taip
viešai? Dabartiniams paaugliams tokių klausimų
nekyla, jie pasaulio be išmaniųjų technologijų, interneto ir socialinių tinklų neįsivaizduoja – jie gimė,
kai visa tai jau buvo įprasta mūsų gyvenimo dalis.
Paaugliams skirta literatūra apibrėžiama kaip literatūra, gebanti įtraukti jaunus žmones, leidžianti
susitapatinti su kūrinio veikėjais ir jų išgyvenamais
jausmais. Skaitydami tokią literatūrą, paaugliai gali
įsivaizduoti save veikėjų situacijose, nors galbūt jie
niekada tiesiogiai to nepatyrė. Tad nieko keisto, kad
paaugliams skirtų knygų rinkoje nuolat atsiranda

kūrinių, vaizduojančių paauglį, gyvenantį technologijų kupiname pasaulyje. Dažnai labiau gyvenantį
virtualiame nei realiame pasaulyje. Tie pasauliai
taip susipynę, kad paaugliai neretai bando įsivaizduoti, kaip jų realus pasaulis galėtų atrodyti skaitmeniniame pasaulyje. Štai Penė svarbių jai įvykių
sūkuryje ima svarstyti, ką ji parašytų ant savo feisbuko sienos: „Stebėdama nubėgantį į virtuvę, mintyse automatiškai sukuriu feisbuko atnaujinimą:
„Penė Porter tuoj važiuos į Brukliną su superžaviu
niujorkiečiu, kuris atrodo kaip ką tik nužengęs iš Rolling Stone žurnalo puslapių“ (Girl Online. Interneto
mergaitė, p. 138).
Vargiai berasime paaugliams skirtų knygų, kuriose technologijų pasaulio elementai nebūtų tiesiog
organiška kūrinio dalis. Tiesa, to nelabai galėtume
pasakyti apie lietuvių autorių kūrinius paaugliams:
atrodytų, kad mūsų autoriai pernelyg tam dėmesio
neskiria, bent jau nepasitelkia šios temos kaip kūrinio
atspirties taško. Technologijos tema yra neatsiejama
distopinių ir mokslinės fantastikos kūrinių, kuriuose
modeliuojami ateities scenarijai, dalis. Čia galima
paminėti Rebekos Unos knygą Atjunk, kurioje technologijoms tenka labai svarbus vaidmuo.
Taigi ar galima sakyti, kad Taisonas buvo teisus?
Ko gero, taip: internetas, naujosios technologijos
pakeitė žmonijos istoriją ir kiekvieno žmogaus gyvenimą. Amerikiečių mokslininkai Kristine E. Pytash ir
Richardas E. Ferdigas teigia: „Technologijų vaidmuo

bendraamžiais paieškos; santykiai su artimiausia
aplinka – šeima. Šios temos gvildenamos technologijų ir skaitmenizacijos kontekste.

(...) jaunimo gyvenime keičia tai, kokios istorijos
yra pasakojamos, kaip jos yra pasakojamos ir kaip
tos istorijos yra skaitomos. Grožinėje literatūroje
jos veikia veikėjų gyvenimuose ir dažnai yra svarbi
siužeto dalis. Realiame pasaulyje šios istorijos
skaitomos iPaduose, eReadersuose ir išmaniuosiuose telefonuose. Istorijose susijungia spausdintas tekstas su vaizdu, vaizdo įrašu, garsu ir net
virtualia realybe.“2
Mokslininkai paauglių literatūroje išskiria tris
pagrindines medijų ir technologijų reprezentacines
grupes: sekimo technologijos (surveillance technology), dažniausiai pasitelkiamos distopiniuose
pasauliuose ir susijusios su valdžios organais; skaitmeninė komunikacija (digital communication), apimanti daugiausia elektroninius laiškus, susirašinėjimą trumposiomis žinutėmis, tinklaraščius ir pan.;
socialinės medijos, arba kitaip – socialiniai tinklai
(social media)3. Apžvelgus pastarųjų metų Lietuvoje
pasirodžiusias verstines knygas paaugliams matyti,
kad jose minima gana nemenka dalis populiarių socialinių medijų: jutubas, feisbukas, tviteris, skaipas,
instagramas ir kt. Socialinės medijos yra skaitmeninės komunikacijos dalis, dažniausiai jos tame pačiame kūrinyje yra susijusios.
Nors jau niekas nebekelia klausimo, ar technologijos, skaitmeninė komunikacija yra svarbu paauglio
gyvenime, vis dėlto aptarti dar yra ką: kaip technologijos formuoja mūsų požiūrį į pasaulį? į save? kaip tai
veikia mūsų bendravimą su kitais? kaip apie tai kalba
paaugliams skirtų knygų autoriai?

Tapatybės klausimai ir ryšių su
kitais paieška
Akivaizdu, kad skaitmeninė komunikacija, socialinės medijos glaudžiai susijusios su paauglio tapatybės formavimusi, identiteto kūrimu. Skaitmeninė komunikacija atvėrė visiškai kitokias galimybes
paaugliui išreikšti save. Tapatybė nėra stabili konstrukcija, ji nuolat kinta, ypač paauglystėje. Būtent naujosios technologijos yra ta terpė, kurioje
paauglių tapatybės formavimasis vyksta labai intensyviai. Tapatybės konstravimas dažniausiai paremtas dviem intencijomis: noru būti suprastam
ir priimtam kitų, troškimu tapti tuo, kuo nesi, bet
norėtum būti.
Kūriniuose paaugliams autoriai dažnai naudoja
tinklaraščio, kurį galima vadinti šiuolaikine klasikinio dienoraščio versija, formą. Vis dėlto tai nėra
įprastas dienoraštis, kadangi neretai tokio dienoraščio įrašus gali komentuoti kiti. „Tik šitam tinklarašty aš buvau visiškai atvira. Toks buvo jo tikslas –
kad galėčiau būti absoliučiai savimi“, – rašo Penė,
pagrindinė knygos Girl Online. Interneto mergaitė
(p. 360) veikėja. Ji atvirai dalijasi savo kasdieniais išgyvenimais, pasakoja apie patiriamas panikos atakas, aptaria įvairius paauglei aktualius dalykus – rašymas jai yra lyg savianalizė. Mergina sulaukia daug
palaikymo iš savo skaitytojų – kitų išgyvenimuose
paaugliai atpažįsta save. Penė tokiu būdu randa
supratimą ir užmezga ryšį su kitais, ko taip trūksta
mokykloje, kurioje ji yra visai nepopuliari. Bri, knygos Manifestas, kaip būti įdomiai veikėja, pradeda
rašyti tinklaraštį tikėdamasi, kad jis bus pastebėtas

Knygų tematika ir problematika
Jeigu reikėtų išskirti svarbiausias paaugliams
skirtų kūrinių temas ir problemas, būtinai tektų paminėti šias: savojo „aš“ paieška ir kūrimas; ryšio su
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leidėjų ir jai bus pasiūlyta išleisti knygą – tai didžiausia merginos svajonė. Kadangi jos literatūros
mokytojas lepteli, jog Bri turėtų būti įdomesnė, jei
nori sulaukti tokios sėkmės, ji užsidega noru tapti
populiari. Savo virsmą aprašo tinklaraštyje – tik čia
ji gali būti visiškai atvira. Kurdama naują tapatybę,
Bri svarsto, kokia ji iš tikrųjų yra, koks yra šiuolaikinis žmogus, ko jam reikia. Šiuose kūriniuose aiškiai matyti, kad medijos ir technologijos paauglių
literatūroje dažnai veikia kaip priemonė, padedanti
išspręsti paaugliui kilusias problemas4.
Internete labai lengva apsimesti tuo, kuo nesi.
Kartais net galima pagalvoti, kad vyksta nuolatinės
lenktynės, kuriose visi varžosi, kas yra sėkmingesnis, gražesnis, laimingesnis. Norėdami būti kaip
visi, paaugliai stengiasi virtualioje erdvėje atrodyti
kitokie: „Dauguma pažįstate mane kaip Lilę, kuri
mėgsta makiažą, Instagramą, Twitterį ir sukti filmukus. Bet greičiausiai nežinote, kad mano gyvenimas – tas, kurį gyvenau per Youtubeʼą – nebuvo
tikras. (...) Daug kas iš mano žiūrovų mano, kad jei
jau sugebu nufilmuoti save milijonams žmonių, tai
reiškia, jog gyvenu stebuklingą gyvenimą (...), bet
tiesa visai kitokia. Mano gyvenimas nė iš tolo nėra
tobulas. (...) bet iš kur jūs galėjot tai žinoti? (...) Nė
vieno tikras gyvenimas nėra toks, koks matyti Instagrame. Štai kokia yra tiesa (Mano (slaptas) youtubeʼo gyvenimas, p. 252).
Kalbant apie socialinių medijų įtaką paauglių
identitetui reikia nepamiršti, kad dabar nebegalima
įsivaizduoti virtualios komunikacijos, neparemtos
vaizdine medžiaga. Ne vieno socialinio tinklo (pavyzdžiui, instagramo) egzistavimas paremtas iš esmės vaizdais ar vaizdo įrašais. Tik vaizdas čia dažnai
skiriasi nuo realaus gyvenimo: filtrai, programėlės,
galinčios viską pakeisti, „patobulinti“. Toks kuriamas turinys patrauklus, tačiau jis neatspindi realybės arba atspindi ją tik iš dalies. Dalydamiesi vaizdo

įrašais paaugliai stengiasi atitikti siūlomus standartus. Šešiolikmetė komentuoja draugės nuotrauką:
„Fotografuota visai netinkamu kampu – kadre tik
pusė deserto, be to, aiškiai matyti, kad ji nemoka
reguliuoti šviesos. Vaniliniai ledai nepakankamai
balti, mėlyni saldainiai susilieja su dubeniu, o ir
braškių užpilas galėtų būti ryškesnis“ (Mano (slaptas) youtubeʼo gyvenimas, p. 272). Nenuostabu ir
tai, kad „gražių paveikslėlių“ eroje paaugliams labai
svarbi yra jų išvaizda, materialinė šeimos padėtis.
„Nesu įspūdinga kaip Instagramo modelis“, – pakomentuoja savo išvaizdą Melisa (Mano (slaptas)
youtubeʼo gyvenimas, p. 270), o Nadia (Influencerė)
tarsi apsėsta ieško būdų, kaip nusipirkti naujausios
kolekcijos drabužį, kurį vilkės tik vieną kartą.
Visuose kūriniuose tokios istorijos baigiasi veikėjų suvokimu, koks iškreiptas gali būti virtualus
pasaulis, kaip jis gali sužaloti žmones, priversti juos
būti tokius, kokie jie patys nenori būti. Išgyvenusi
tai Penė reziumuoja: „Šiemet turiu tik vieną pasižadėjimą – nepamiršti, kad realus pasaulis svarbiau už
internetinį“ (Girl Online. Interneto mergaitė, p. 299).
Rašytojai siunčia paaugliams žinutę, kad virtualaus
pasaulio apgaulę galima atskleisti tik dalijantis savo
patirtimi su kitais. Pavyzdžiui, Nadia savo istoriją kitiems paaugliams pasakoja važinėdama po mokyklas, Lilė (Mano (slaptas) youtubeʼo gyvenimas) savo
paskyrą paverčia labdaringos veiklos platforma ir
šviečia jaunimą. Knygų autoriai kalba ir apie kiekvieno žmogaus atsakomybę internete: „Kiekvieną
kartą prieš skelbdami ką nors internete galite rinktis“ (Girl Online. Interneto mergaitė, p. 361).
Ir vis dėlto virtualus pasaulis turi daug priežasčių, kodėl jį galima laikyti mažu stebuklu, kodėl jis
yra toks patrauklus, pripažinkime – ne tik paaugliams. Vienas iš reiškinių, puikiai žinomas visame
pasaulyje, – nuomonės formuotojų atsiradimas.
Nors pavadinimas naujas, tačiau šis reiškinys nėra

megzti naujus santykius, rasti draugų. Skaitmenines priemones paaugliai naudoja tiek bendraudami
su realiais draugais, tiek ir su nepažįstamais žmonėmis. Virtualioje erdvėje užmegzti santykiai paaugliams tokie pat svarbūs kaip ir realiame gyvenime:
„Aš turiu draugų. Galbūt jie gyvena per šimtus mylių
nuo manęs, ir galbūt su jais galiu kalbėtis tik ekrane,
bet jie vis tiek mano draugai“, – teigia Eliza (Radau
tave tarp žvaigždžių, p. 40). Vyresniems paaugliams
draugai, jų nuomonė dažnai yra svarbiau nei šeima,
todėl priklausymas tam tikrai bendraamžių grupei
jiems yra be galo svarbus – skaitmeninė komunikacija tampa būdu rasti draugų, įsilieti į jų ratą.

toks jau nežinomas. Victoras Panicello šią mintį įdeda į vyresnės kartos veikėjo lūpas: „– Aš nesuprantu, girdi, nesuprantu, – sako operatoriui (...). – Ko
nesupranti? / – Socialinių įžymybių garbinimo, šitos
beprasmybės. / – Būdinga visiems laikams, galvok
apie tai kaip apie muzikantus ir jų gerbėjų klanus, –
palygina operatorius“ (Influencerė, p. 141).
Skaitmeninės platformos atvėrė paaugliams
įvairių galimybių: užsidirbti, atskleisti savo talentą,
susirasti bendraminčių. Vis dėlto rašytojai dažniau
kalba apie neigiamas šio reiškinio puses. Nadia instagramo paskyroje surinko 25 tūkstančius sekėjų
ir jai atrodo, kad atrado gyvenimo prasmę: „Pagaliau esu verta šio to daugiau. (...) Anksčiau merdėjau kasdienybės nuobodulyje, bet tuomet atradau
virtualų pasaulį, o jame – savo kelią. Ir savivertę“
(Influencerė, p. 73). Paauglius traukia apčiuopiamas
rezultatas: didėjantis patiktukų, peržiūrų, komentarų skaičius. Kuo didesnis jų skaičius, tuo labiau
jie jaučiasi įvertinti: „Dabar pirmadienio rytas, ir
mano įrašas su Lilės nuotrauka (kurią per Twitterį
pakartotinai paskelbė Brajanas!!!) peržiūrėtas jau
pusę milijono kartų, o mano sekėjų skaičius išaugo
beveik iki 10 000. Tai pats geriausias dalykas, kokį
tik gyvenime esu nuveikusi“ (Girl Online. Interneto
mergaitė, p. 206). Realiame gyvenime pasiekti savo
tikslų yra gerokai sunkiau, o kartais jie yra sunkiai
apibrėžiami, taigi nenuostabu, kad paauglius vilioja pasaulis, kuriame galimybė būti sėkmingam yra
lengviau įgyvendinama.
Knygose paaugliams pabrėžiama, jog kartu su
didelėmis galimybėmis jauno žmogaus pečius užgula ir beprotiška našta: sunku ištverti nuolatinį dėmesį, nuolat galvoti apie tai, ką darai, kalbi, mąstai.
Staiga tenka prisiimti didžiulę atsakomybę už tai,
ką esi įsipareigojęs atlikti, kaip sugebi efektyviai
veikti: „Turi reaguoti į sekėjų žinutes dieną ir naktį, į
visas aliai vienos, net į paiką kritiką“, – teigia Nadios
agentė Dorisė (Influencerė, p. 115). Visa tai dažnai
būna didelių psichologinių problemų priežastis, sukelia emocinį ir fizinį išsekimą.
Kadangi technologijos nuolat keičiasi, jos keičia ir mūsų socialines praktikas, komunikavimą,
sąveiką vienų su kitais5. Paaugliai, kaip ir suaugusieji, naudojasi šiomis technologijomis norėdami už-

Santykis su tėvais ir internete
tykantys pavojai
Paauglių knygų rašytojams labai svarbus
tėvų vaidmuo, paauglių ir tėvų santykiai. Dažnu
atveju dabartiniai tėvai skaitmeninį pasaulį vertina
remdamiesi savo požiūriu – jie gali palyginti, kas
buvo prieš ir kas nutiko po. Kūriniuose tėvai vaizduojami kaip nesuprantantys, nepalaikantys paauglių – bent taip atrodo paaugliams. Jei ir vaizduojami supratingi tėvai (Nadios mama pasisiūlo tapti
dukters agente, tvarkyti jos socialinį profilį), dažniausiai viskas vis tiek pasisuka kitaip. Tiesa, beveik
visų knygų pabaigoje tėvai ima geriau suprasti savo
vaikus, o vaikai tėvus.
Skaitmeninis pasaulis paaugliui dažnai tampa
būdu pabėgti nuo nesutarimų šeimoje. Specialistai pastebi, kad paaugliai, šeimoje negaunantys
pakankamai dėmesio, linkę daugiau naudotis skaitmeninėmis priemonėmis. Neretai patys paaugliai
nenori dalytis savo problemomis, su kuriomis susiduria internete, nes bijo būti tėvų nubausti. Tėvų
draudimas naudotis telefonu, internetu paaugliams,
Elioto lūpomis tariant, ne šiaip paprasta bausmė:
„Aš pareiškiau tėvui: „Tu negali iš paauglio atimti internetinio bendravimo priemonių – tai tas pats, kaip
atimti teisę kvėpuoti“ (Girl Online. Interneto mergaitė,
p. 347). Technologijos yra tiesiog natūrali paauglio
gyvenimo dalis: „Kokie nenuovokūs suaugusieji!
Anot jų, esame priklausomi nuo šio aparato, negalime be technologijų, tačiau taip nėra. Mus traukia šis
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suprasti, kokia visa tai beprotystė“ (Melas, p. 22).
Nors knygoje ir paaiškėja, kad vaikinas rašo iš kalėjimo, tačiau yra nieko pikta nepadaręs paauglys,
bet knygos autorė kūrinyje sumaniai prevencijos
tikslais pasinaudoja realiame gyvenime įprastomis
apgavystės schemomis. Tokie kūriniai gali tapti puikia atspirtimi pasikalbėti su paaugliais apie internete tykančias grėsmes.
mažas stebuklas, nes jis – langas į pasaulį, kasdienis
vadovas ir atrama. Ten draugai ir naujos perspektyvos, kritika ir komplimentai, saldi galimybė susikurti save iš naujo“ (Influencerė, p. 134).
Nors technologijos yra neatsiejama paauglio
kasdienio gyvenimo dalis, vis dėlto virtualus pasaulis yra kitoks – jis turi savų taisyklių, magijos,
pavojų. Suaugęs žmogus tai puikiai suvokia. Būtent socialinių tinklų pavojai ir su jais susijusios
skausmingos patirtys yra viena ryškiausių temų
knygose paaugliams. Virtualiame pasaulyje paaugliai irgi susiduria su patyčiomis. Svarbus interneto
bruožas – anonimiškumas. Kartais anonimiškumas
gali būti vertinamas teigiamai: jis leidžia atsiverti, rasti palaikymą, tačiau dažniau jis siejamas su
pavojais. „Kai susipažįsti su kuo nors per internetą, viską, ko apie jį nežinai, turi įsivaizduoti. Todėl
dažnai klysti“, – sako Care Santos knygos Melas
veikėja Ksenija (p. 22).
Kita interneto savybė – neribotos sklaidos galimybė: informacija gali pasiekti beprotiškai didelį
skaičių žmonių. Knygos Kiaulystės dėsnis kiaulėms
negalioja pagrindinė veikėja Mirėja ir kitos nepopuliarios mergaitės kasmet „rungiasi“ dėl Auksinės
kiaulaitės titulo: viskas vyksta internete, kur mergaitėms tenka iškęsti daug patyčių, skaityti nemalonių komentarų apie save. Penė nuvirsta nuo scenos ir pasimato jos kelnaitės, ši scena daugybę
kartų buvo peržiūrėta jutubo kanale – dėl to mergaitė nebenori eiti į mokyklą (Girl Online. Interneto
mergaitė). Vaikinas nufilmuoja Bri ir įrašą paviešina
(Manifestas, kaip būti įdomiai). Informacijos internete negalima taip paprastai panaikinti: „Mano veidas
tapo memu. O memai niekur nedingsta. Jie lieka
internete. Amžinai“, – konstatuoja Melisa (Mano
(slaptas) youtubeʼo gyvenimas, p. 243). Visa tai ne-

abejotinai veikia paauglio gyvenimą, todėl čia labai
svarbus vaidmuo tenka suaugusiems žmonėms.
Įdomus Johno Davido Andersono pasirinkimas
knygoje Priklijuoti kalbėti apie technologijų ir socialinių medijų trūkumus naudojantis prieš ir po dimensijomis. Ši knyga žavi pirmiausia tuo, kad autorius
aiškiai pasiunčia žinutę: skaitmeninis pasaulis nėra
blogas ar pavojingas. Įžeisti – net ir anonimiškai –
galima ne tik internete, esmė yra veiksmas, o ne
priemonė. Taigi net ir atėmus visus telefonus, planšetes, atjungus internetą, paaugliai vis tiek gali tyčiotis, įžeidinėti. Tėvai turi suprasti, kad tai problemos
neišspręs – pokalbiai ir tinkama edukacija apie interneto pavojus, prevencija ir jau įvykusios situacijos
apmąstymas gali padėti sumažinti tokių atvejų skaičių, išsaugoti paauglių norą savo mintimis dalytis su
tėvais. Ne vienas tyrimas įrodė, kad paaugliai, įvardijantys savo santykį su tėvais kaip glaudų, rečiau
patiria patyčių internete6.
Ar tokios knygos gali padėti apsaugoti paauglius nuo technologijų keliamų grėsmių? Neabejotinai. Kaip ir daugelis kitokio pobūdžio paaugliams
skirtų kūrinių. Galima netgi kalbėti apie kūrinių, atliekančių aiškią didaktinę funkciją, bumą. Tokiuose
kūriniuose pabrėžiami skaitmeninės eros keliami
pavojai – kad ir Ksenijos susirašinėjimas elektroniniais laiškais su nepažįstamuoju, nuo kurio labai
greitai ji tampa priklausoma. Kūrinio autorė labai
aiškiai parodo skaitytojui, į ką reikia atkreipti dėmesį: „Pavyzdžiui, iškart pastebėjau, kad Marselas
atsako į mano žinutes pirmadieniais, trečiadieniais
ir penktadieniais tarp ketvirtos ir penktos valandos
popiet. Labai retai parašydavo rytais. Niekada –
antradieniais, ketvirtadieniais ar šeštadieniais. (...)
Jei būčiau tada su kuo nors pasišnekėjusi, gal tai
būtų man padėję pažvelgti į situaciją kitu kampu ir

prasmę. Egzistuoja ir visai atskiras žodynas (trolis,
memas ir pan.), kitos raiškos ir komunikacijos galimybės, neįmanomos ne virtualioje erdvėje, pavyzdžiui, grotažymės (hashtags). Skaitmeninė komunikacija neįsivaizduojama be įvairių jausmaženklių.
Tai visai kita komunikacijos forma nei gyvas bendravimas – pokalbio dalyviai nemato pašnekovo kūno
kalbos, kuri dažnai išduoda žmogaus emocijas, jie
tik spėja, kaip pašnekovas gali reaguoti. Atsakant
esančiajam už ekrano visada yra laiko pamąstyti,
kaip sudėlioti mintis, kaip viską aiškiai ir tiksliai pasakyti, – tai pastebi ir Eliza knygoje Radau tave tarp
žvaigždžių: „(...) internetas man tuo ir patinka – leidžia apgalvoti, ką nori pasakyti dar prieš pasakant“
(p. 37). Paauglių pastangos kurti dialogą, jų bandymas numatyti pašnekovo reakcijas puikiai vaizduojamas knygose: „Pažvelgusi į žinutę susiraukiu. Trijų
bučkių per daug. Juk jis man neatsiuntė nė vieno.
Ištrinu juos. Dabar žinutė atrodo tuščia ir nedraugiška. Pridedu šypsenėlę. Bet ši atrodo kažkaip vaikiškai. Gal geriau mirktelėti?.. Ne, ne, atrodo per daug
dviprasmiškai. Ištrinu ir parašau pirmąją savo vardo
raidę. Dabar atrodo lyg kopijuočiau jo žinutę. Reikia, kad maniškė būtų originali ir su polėkiu. Liftas
atvažiuoja ir nuvažiuoja, o aš tebestoviu ir vis rašau
ir trinu, rašau ir trinu. Kaip parašyti, kad būtų originalu, brandu ir neatrodyčiau per daug džiūgaujanti? Galiausiai parašau: „Ačiū TAU, Penė“ ir pridedu
pakelto kumščio paveikslėlį. Kol neišsiunčiu, atrodo puikiai sugalvota“ (Girl Online. Interneto mergaitė, p. 183).
Knygų veikėjai paaugliai moka elgtis ir komunikuoti skaitmeninėje erdvėje, jie išmano ten galiojančius dėsnius, bendravimo etiketą – yra to pasaulio gyventojai. Paaugliai suvokia žodžio galią.
Tiesa, paprastai tokie paaugliai vaizduojami kaip
mėgstantys skaityti ir patys kuriantys. Eliza knygoje Radau tave tarp žvaigždžių svarsto: „Abu esame
interneto žinovai, formuojame savo tekstą taip, kad
jis reikštų tai, ką norime, kad jis reikštų, ir taip, kaip
įsivaizduojame, ką jis turėtų reikšti“ (p. 249).
Tenka išgirsti tėvų nuogąstavimų, kad toks
kalbėjimas yra žalingas, neva vaikai taip visada ir
kalbės. Atliktų tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad
vaikai puikiai supranta, kaip ir kokioje aplinkoje

Kūrinių išskirtinumas
Naudojimosi technologijomis pavaizdavimas
kūriniuose dažnai lemia ne tik jų turinį, bet ir formą.
Kai kurios knygos paaugliams sukurtos kaip tinklaraščio įrašai. Labai dažnai knygose yra trumpųjų
žinučių (SMS) susirašinėjimų, elektroninių laiškų
ištraukų, pokalbių iš pokalbių svetainių ir kt. Dažnai
pasitelkiama ne tik verbalinė, bet ir grafinė išraiška – imituojami pokalbių langai, forumų puslapiai,
žinutės ir kt. Knygos Mūsų ateitis kiekvieno skyriaus
pavadinimas – interneto adresas; Francescos Zappia knygoje Radau tave tarp žvaigždžių pateikiami
forumo vartotojų profiliai. Toks raiškos formatas
yra itin patrauklus paaugliams: technologijos paveikė jų gebą ilgiau išlaikyti dėmesį, tad skaityti vientisą tekstą jiems gana sunku.
Vis dažniau išleidžiama knygų, susietų su išmaniosiomis technologijomis, internetu: pavyzdžiui,
prie knygų serijos pridedamos su jų turiniu susijusios kortelės, jas galima registruoti specialiame
knygų serijai skirtame tinklalapyje, žaisti, varžytis
tarpusavyje, diskutuoti forumuose apie knygos veikėjus, siužetą ir pan. Būdų toliau pratęsti ir interpretuoti knygos pasaulį ne vienas skaitytojas rasdavo ir
anksčiau (puikiai prisimenu, kokie buvo populiarūs
forumai, skirti Hario Poterio knygoms!), tačiau dažniau tai daro didžiosios užsienio leidyklos.
Galima kalbėti netgi apie atskirą kalbą, būdingą
ir vartojamą skaitmeninėje komunikacijoje. Dažnai
paauglių pokalbiuose rasime iš anglų kalbos pasiskolintų trumpinių OMG, LOL, OFC ir kt. Siekdami
autentiškumo, rašytojai juos pritaiko ir kūriniuose.
Skaitmeninėje komunikacijoje nesilaikoma įprastų
rašybos, skyrybos taisyklių, dažnai pasitelkiamos
didžiosios raidės norint suteikti tekstui papildomą
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reikia kalbėti. Jeigu kartais daro kitaip, greičiausiai
tai yra maišto, prieštaravimo forma. Įvairūs trumpiniai, susikurtas žodynas yra dar viena kalbos atmaina, būdas išreikšti save. Tokios kalbos pasitelkimas
knygose yra tiesiog būtinas siekiant autentiškumo,
padeda paaugliams tapatintis su knygos veikėjais.

Kritika
Nors paauglių elgesio, kasdienio gyvenimo įpročių atspindėjimas knygose, skirtose paaugliams,
yra sveikintinas dalykas, vis dėlto šį diskursą neretai
lydi kritika. Kai kurie literatūros tyrinėtojai pastebi,
kad daugėja autorių, savo kūriniuose pasitelkiančių
medijas tam, kad sukurtų šiuolaikiškumo įspūdį, veikėją, artimą dabartiniam paaugliui, tačiau jie stokoja
atidesnio žvilgsnio į paauglį, teksto nesusieja su aktualia problematika. Dažnai knygose vengiama įvardyti konkrečias socialinių medijų platformas, kadangi
paauglių pamėgtų medijų kaita yra gana didelė, jie
labai greitai gali pamiršti vieną ir imti naudotis kita,
o tai nėra paranku galvojant apie tokių knygų tęsinių pardavimą. Todėl knygose dažnai galima rasti
labai apibendrintai vartojamą socialinių tinklų sąvoką, kartais paties autoriaus sukurtą, tik kūrinyje
egzistuojančią platformą.
Itin dažnai tokie kūriniai kritikuojami dėl veikėjų ir jų patirčių įvairovės trūkumo, t. y. dažniausiai
pagrindinis veikėjas yra didesniame mieste gyvenantis, pasiturintis, heteroseksualus, baltaodis
krikščionis. Tačiau paauglių yra labai įvairių, dėl to
jiems tokiose knygose sunkiau atpažinti save. Būtina paminėti, kad tokia kritika atspindi dėmesio
įvairovei tendencijas ir tikrai nėra taikytina visiems
kūriniams. Ji būdinga amerikiečiams literatūros tyrinėtojams.

Vietoj išvadų
Apie lietuvių ir užsienio prozą paaugliams, kurioje svarbi naratyvo dalis yra skaitmeninės komunikacijos vaizdavimas, kalbėti apibendrintai yra
gana sunku, kadangi nedidelė Lietuvos leidybos
rinka neatskleidžia bendros situacijos. Juo labiau
nedaug ką galima pasakyti apie lietuvių autorių kū-

rinius – tokių knygų yra mažai, daug kur skaitmeninis pasaulis vaizduojamas fragmentiškai. Tačiau tai
nereiškia, jog mūsų paaugliams neaktualios šios temos, kad jie ne taip smarkiai yra įsitraukę į virtualų
pasaulį. Ne viename užsienio literatūros tyrinėtojų
straipsnyje galima rasti mintį, kad skaitmeninė komunikacija, kaip paauglių literatūros ypatybė, yra
per mažai apmąstyta ir ištirta. Ši tema neabejotinai
verta analitiškesnio žvilgsnio.
Jay Asher, Carolyn Mackler, Mūsų ateitis, Vilnius: Alma littera,
2015, p. 10–11.
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senelių, mokykloje ir darželyje. Didaktika knygose
galėtų būti užslėpta. Galbūt didaktika galima pavadinti knygos pagrindinę mintį. Kad kai vaikas tokią knygą perskaitytų, jis pasidarytų savo išvadas,
prisitaikytų tai savo poelgiams.“3 Turint omenyje
šio populiariosios vaikų literatūros autoriaus mintį,
straipsnyje nuspręsta pasižvalgyti po naujausią lietuvių vaikų literatūrą – patyrinėti didaktizmo ir poetinės raiškos santykį tekstuose, kurie 2016–2020 m.
buvo nominuoti „Metų knygos rinkimų“ akcijos
knygų vaikams kategorijoje4. Į šias knygas žvelgiama su prielaida, kad didaktizmas – vis dar aktuali ir
nuo vaikų literatūros neatsiejama dalis, tačiau moralinės ir etinės vertybės, pamokymai aktualizuojami ne eksplicitiškai, bet paveikiais meniniais vaizdais, poetine kalba, pagaviais siužetais ar kitomis
priemonėmis.

Lietuvių vaikų literatūra, susiformavusi
didaktinės lietuvių literatūros kontekste,
tarsi neatsiejama nuo tam tikro
didaktizmo. Tačiau lietuvių literatūra nuo
XIX a., savaime suprantama, gerokai
pakito, o, modernėjant lietuvių literatūrai,
natūraliai kito ir vaikų literatūra –
tiesioginis, vienplanis didaktizmas
imtas vis labiau derinti su meniniais
vaizdais.
Džiuljeta Maskuliūnienė teigia, kad jau Jono Biliūno tekstuose „(...) skaitytojas visų pirma „mokomas“ teksto įtaiga, stipriais meniniais vaizdais, galinčiais sukelti net ir katarsį, o ne nuoga didaktika,
atviru tezišku pamokslavimu“1. Nuo Biliūno, Petro
Cvirkos kūrybos einama nauja linkme: „Tiesioginio
didaktizmo laikai jau praėję. Tekstas suka nauju keliu – psichologizmo, romantikos, poetiškumo link.“2
Svarstymą apie didaktikos aktualumą naujausioje vaikų literatūroje implikuoja ir Tomo Dirgėlos
mintis, išsakyta viename interviu. Paklaustas, ką
mano apie pamokymus knygose vaikams, rašytojas teigia, kad „(...) atvira didaktika knygoje vaikui
nepatiks. Tos didaktikos jis gauna ir iš kitur – tėvų,

Pozityvumas – šiuolaikinės vaikų
literatūros dominantė?
Nemažą dalį analizei pasirinktų tekstų būtų galima pavadinti artimais populiariosios literatūros
tekstams (Virgio Šidlausko Ulfas ir stebuklinga barzda, Tomo Dirgėlos Benas – sapnų siuvėjas, Selemono Paltanavičiaus Sniego žmogelių žiema ir kt.). Čia
į pirmą vietą iškeliamas įvykis, intriguojantis siužetas, nuotykis, siekiama, kad skaitytojas įsitrauktų
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į pasakojamą istoriją, grožėtųsi magišku, spalvingu
pasauliu: „(...) kaip ėmė ridinėtis sniego rutuliukai,
kaip iš sniego atsirado mažutės rankytės. Jos judėjo, krutėjo, ir štai ėmė aiškėti nelauktas vaizdas: ant
stogo daugybė mažų sniego žmogeliukų lipdė vienas
kitą, lygino, rideno ir puošė.“5 Daugumoje aptariamų
knygų beveik nėra vaizduojama sunkių išgyvenimų,
kurie keltų liūdesį, gailestį, graudulį. Iš tiesų tekstų
pozityvumas „Metų knygos rinkimų“ akcijoje iškeliamas kaip vienas atrankos kriterijų, pagal kuriuos
nominuojamos knygos. Pasak Eglės Baliutavičiūtės,
akcijos nuostatuose6 pažymima, kad: „Knygos vaikams ir paaugliams parašytos aktualia tema, skatina
pozityvius jausmus ir mąstymą, teksto kalba taisyklinga, neperžengia skaitytojo vartojamo žodyno bei
gramatinių konstrukcijų ribų, jaučiama iliustracijų ir
dizaino dermė, sąsajos su literatūrine poetika.“7 Žinoma, vaikų literatūroje šviesi ir laiminga pabaiga tikrai tikėtina, tačiau įdomu tai, kad ir pačiame tekstų
naratyve beveik nėra ryškesnių skaudžių momentų,
įsimenančių sukrečiančių vaizdinių; čia nerandama
biliūniškų pamokų, kur tam tikros vertybės įsisavinamos tik padarius dramatišką, neatitaisomą klaidą
(nušovus katytę ir šį taiklų šūvį visą gyvenimą nešiojantis krūtinėje). Jonas Biliūnas išsamiai aprašo
katytės nušovimo sceną, į kūnelį įsmigusią strėlę,
tamsius kraujo lašus, kontrastuojančius su baltu katytės – nekaltos aukos – kailiuku. Kaip teigia Maskuliūnienė, šiame Biliūno tekste svarbiausias yra
autosankcijos motyvas ir permaina nusidėjusio vaiko
širdyje8. Daugumoje analizei pasirinktų tekstų, kaip
minėta, tokių vaizdinių nėra, jei personažai susiduria
su problemomis, padaro kažką negero (Gajos Gunos
Eklės knygoje Brolis, kurio nereikėjo Gvidas įskaudina
įbrolį Tomą), vėliau sugriauta tvarka nesunkiai atkuriama, problemos išsprendžiamos9. Net ir tekstuose,
paremtuose poetiškais, alegoriškais vaizdais (Ilonos
Ežerinytės kūrinyje „Atostogos su vandeniais“ ar
Evelinos Daciūtės pasakoje Laimė yra lapė), akcentuojamas šviesus, gražus, draugiškas pasaulis, mokoma juo džiaugtis ir žavėtis, skaitytojas vaikas tarsi
saugomas nuo liūdesio ar kitų nepozityvių emocijų,
kokias provokuoja meniškai itin stiprus, paveikus Biliūno tekstas. Mąstant apie čia aptariamas populiariosios literatūros pobūdžio knygas ar pozityvių pa-

sakojimų aktualizavimą „Metų knygos rinkimuose“,
būtų galima kelti prielaidą, kad tokiais tekstais vaikai
pirmiausia skatinami apskritai domėtis ir mėgautis
literatūra, o jau paskui imtis sudėtingesnės, gilesnės,
skaudesnes temas aktualizuojančios literatūros.
Šiame pozityvių temų kontekste (dominuoja
pasakojimai apie meilę, draugystę, šeimą, tikrosios
laimės paieškas) išsiskiria Jurgos Vilės ir Linos Itagaki komiksų knyga Sibiro haiku. Čia taip pat labai

Sibiro kasdienybė: alkis, šaltis, skurdas, žeminimas
ir kartu bendrumas su kitais lagerių kaliniais, viltis
grįžti į Lietuvą. Kūčių šventimas, nors ir skurdus, bet
itin svarbus kaip simbolinis aktas: „Viena žuvelė. Jos
visiems užteks. Dvylika apčiulptų ašakų surinksim,
į miltus sutrinsim, turėsim kuo sriubą pagardint.
Kiekvienas trupinys brangus.“12 Tekste nėra perdėtai pozityvios pabaigos, nebijoma vaizduoti mirties,
netekčių; mirę žmonės ar minėtas Algiuko žąsinas
Martynas vaizduojami kaip dvaselės, sklandančios
tarp gyvųjų, net ir po mirties dalyvaujančios veiksme (žąsinas neša laiškus į Lietuvą): „Dvaselės visad
šalia mūsų lyg švelnus vėjas.“13 Sukuriamas itin paveikus, įsimintinas tekstas, jis skaudus, skatinantis
išsamesnį dialogą su vaiku apie okupacijų laikotarpį, tremtį, bet kartu pritaikomas vaiko sąmonei,
nėra pernelyg dramatiškas.

svarbios meilės, draugystės, šeimos kaip atramos
temos, tačiau autorės pasirenka sunkią užduotį šias
temas aktualizuoti ne smagiais, žaismingais ar stebuklingais herojų nuotykiais, bet skaudžiausių mūsų
istorijos puslapių kontekste. Apie tremtį ir bandymą
išgyventi Sibire pasakojama švelniai, lyriškai, vaikams suprantama kalba. Būtent poetiniais vaizdais,
stipria, kaip ir dera komiksų knygoje, teksto ir vaizdo derme tam tikra prasme sušvelninamas įvykių
dramatiškumas. Įtampa kuriama naktį prieš trėmimus neramiu šeimos augintinio žąsino Martyno
elgesiu, niūrią, dramatišką atmosferą išduoda „apsiblaususios mėnulio akies“ įvaizdis, o skaudi visos
šeimos atsisveikinimo scena, kai tėvas atskiriamas
nuo šeimos, atskleidžiama ne žodžiais, bet vaizdu –
iliustracijose vaizduojami apsikabinę, verkiantys
šeimos nariai; puslapyje tėra vienintelė tekstinė frazė – paskutiniai tėvo Algiukui ištarti žodžiai: „Tausok obuolius, Algiuk, prisimink, kad obuoliai – tai
Lietuva.“10 Tokia frazė akcentuoja tiek sunkumą atsisveikinti su namais, tiek idėją, kaip svarbu jų nepamiršti, saugoti simbolinį namų, tėvynės atminimą
kaip tam tikrą vidinę atramą: „(...) visą kelią mūsų
vagonas kvepėjo obuoliais. (...) Tikriausiai dėl to
mūsų mintys tamsioj ir sunkioj kelionėj išliko šviesios.“11 Pasakojama itin taikliai, nedaugžodžiaujant, akcentuojant detales, iš kurių ryškėja baisi

Nuotykio didaktika

tiriami sunkumai motyvuojami blogu jo elgesiu.
Ulfas nusprendžia nebebūti geras, neiti į mokyklą,
ima krėsti įvairiausias eibes ir nuolat pabrėžia, kad
yra jau suaugęs vyras, nebe vaikas, – pažeidžia
įprastus ramaus, darnaus gyvenimo dėsnius. Lūžis
naratyve, nuo kurio prasideda herojaus nuotykiai,
įvyksta tada, kai, nepaisydamas tėčio įspėjimų, Ulfas nusiskuta stebuklinga barzdaskute ir jam išauga milžiniška barzda. Keliaudamas Ulfas susiduria
su sunkumais, sutinka įvairiausių būtybių15. Patirti
nuotykiai jam padeda labiau vertinti namus, tėvų
rūpestį, atsikratyti ydų: vieną didžiausių savo ydų –
išdidumą, egoistiškumą – Ulfas įveikia po to, kai
atgiję medžiai žaisdami tinklinį jį panaudoja tarsi
kamuolį. Ulfas pirmą kartą pasijunta esąs bejėgis,
negalintis kontroliuoti situacijos, jam nebenuolaidžiaujama. Po šio įvykio jis ne tik pradeda gerbti
kitas būtybes (padėkoja jam pagelbėjusiam katinui,
atsiprašo už tai, kad negražiai su juo elgėsi), bet ir
atsisako savo, kaip neva suaugusiojo, vaidmens,
prisipažįsta esąs vaikas: „Tiesą sakant, kaip tik dėl
barzdos ir išsiruošiau į kelionę. Buvau paikas vaikas,
norėjau atrodyti kaip suaugęs...“16 Kaip minėta, šioje istorijoje herojaus kaita iš blogo į gerą, išmoktos
pamokos aktualizuojamos netiesiogiai: jos išryškėja
iš intriguojančio, gana įtempto siužeto, skatinančio
toliau skaityti. Tekste įvairiais būdais pristatomos
stebuklingos, smalsią vaizduotę aktyvuojančios
būtybės (trys milžiniškos pasaulį laikančios miegapelės, kalbantis ežeras, ulfopotamas ir kt.), pamažu kuriama įtampa, kai Ulfas, ryte pabudęs su
milžiniška barzda, priverstas bėgti iš namų ir leistis
į kelionę, kol tėvai nepabudo, nes yra per išdidus
klausti jų patarimo ir prisipažinti, kad jų įspėjimas
išsipildė; skaityti skyrių po skyriaus intriguoja ir
gerai apgalvoti jų pavadinimai: „Ką Ulfas rado už
slyvmedžių giraitės ir kaip nenoromis tapo kamuoliu“ (p. 55).
Aptariamuose tekstuose (t. y. knygose Ulfas ir
stebuklinga barzda, Benas – sapnų siuvėjas) nebėra
polinkio paaiškinti fantastinių motyvų ar magiškų
detalių logiškai, o realistinių kūrinių, kuriuose nebūtų fantastinių elementų, yra labai nedaug – iš
pasirinktų tekstų tokie yra tik Gajos Gunos Eklės
Brolis, kurio nereikėjo ir Rebekos Unos Aš esu Tomas,

Kaip teigia Kęstutis Urba, tradicinėje vaikų literatūroje itin svarbu nuotykiai, įtaigiai sukurti
personažai, patraukli istorija14. Kalbant apie analizuotų tekstų dalį, artimą nuotykinei literatūrai, čia
dominuoja būtent fantastiniai, pasakiški nuotykiai
(keliaujama į kitus pasaulius, ten susitinkama su
įvairiomis būtybėmis, susiduriama su personažais,
turinčiais magiškų galių, ir pan.). Nuotykio didaktikai – kai skaitytojui gyvenimo tiesos, tam tikri
pamokymai, vertybės aktualizuojami vaizduojant
personažų nuotykius, keliones – artimame kūrinyje Ulfas ir stebuklinga barzda didaktizmas, tam

tikras pamokymas, kad blogai besielgiantieji būna
nubausti, juntamas būtent akcentuojant intriguojančius personažo nuotykius. Pagrindinio veikėjo
Ulfo kaita vaizduojama aiškiai, suprantamai, pa-

17

ST R A I PS N I A I

18

seklys. Knygoje Brolis, kurio nereikėjo apie vaiko pasaulį, jo mąstymą, problemas kalbama kasdienybės
detalėmis, išgyvenimais, pažįstamais ne vienam
vaikui: sukuriamas gyvas, psichologiškai įtikinamas
devynmečio Gvido pasaulis, su kuriuo tapatintis galėtų dažnas tokio amžiaus skaitytojas17. Pateikiama
reali situacija, galinti nutikti bet kuriam vaikui, – tėvai nusprendžia įsivaikinti berniuką. Čia gana įtikinamai parodoma Gvido emocinė kaita tik išgirdus
žinią ir įsivaizduojant, kad jam teks vyresnio brolio
vaidmuo, ir vėliau sužinojus, kad mama nesilaukia,
o naujuoju broliuku taps įvaikintas Gvido amžiaus
berniukas. Pirminę euforiją („Gvidą taip nudžiugino naujiena, kad jis nežinojo, nei kur tą laimę dėti,
nei ką su ja daryti“18) ima keisti pavydas ir baimė,
kad Gvidas nepakankamai geras ir protingas, tėvai
jo nemyli: „Įsivaikinti? Kas čia dabar? Kliedesiai! Ar
tėvams jo vieno neužtenka? Ar tėvai jo nebemyli?
Ar jis toks negeras, kad jiems prireikė kito vaiko?
(...) Gal tikrai Gvidą nori išmainyti?“19 Kad skaitytojui būtų aiškiau, žodžiai, pagrindžiantys Gvido
jausmus, rašomi paryškintu šriftu, be to, personažo
jausmai įvardijami ir tiesiogiai: „Liūdesys ir nusivylimas keitė pyktį. O pyktis – liūdesį ir nusivylimą.“20
Nepaisant kelių mažiau įtikinamų epizodų, personažai sukurti psichologiškai pagrįstai, istorija pasakojama pagaviai, o pabaigoje apibūdinamas brolių
susitaikymas bei į šeimą grįžusi ramybė po to, kai
Gvidas išsako jį kamavusias baimes ir suvokia, kad
justas priešiškumas Tomui nepagrįstas. Skaitytojas
mokomas atvirumo su tėvais ir akcentuojama nepagrįstų, įsikalbėtų baimių žala.
Įdomu, kad Brolyje, kurio nereikėjo skaitytojo
gretinimąsi su personažu palengvina ne tik įtaigus,
gyvas ir realistiškas Gvido charakteris, bet ir tiesioginiai kreipiniai: „Negi tau taip nebūna?“21, bando-

ma paaiškinti ir pagrįsti Gvido jausmus: „Galbūt
manai, kad taip elgtis negražu? Gal, bet juk Gvidas
tik taip temokėjo“22, „Jei manai, kad Gvidas visą
laiką labai negražiai elgėsi, esi teisus. Bet jam buvo
nelengva, gal net sunkiau nei Tomui. Jį išdavė tėvai.
Kaip dabar paaiškėjo, net kelis kartus.“23 Tokie klausimai ar pastebėjimai, šiuo atveju pateikti eksplicitiškai, jaunąjį skaitytoją skatina susimąstyti, kodėl
personažai taip jaučiasi, kelti klausimą, kas elgiasi
teisingai, lyginti personažų sprendimus su savo, kitaip sakant, skatinama empatiškai reaguoti į tekstą.
Ši Gajos Gunos Eklės knyga – ne vienintelė, kurioje kaip meninė priemonė pasitelkiami tiesioginiai
kreipiniai į skaitytoją. Tiesioginius kreipinius, kaip
bandymą į tekstą įtraukti skaitytoją, parodyti menamo skaitytojo artimumą tekste kuriamai istorijai,
aptariamose knygose pasitelkia ir Paltanavičius,
Bakas, Skučaitė, Dirgėla.
Tiesa, reikėtų pastebėti, kad ne visuose analizuojamuose pasakojimuose, kur remiamasi modeliu, kad blogai besielgiantis, savanaudiškas, kenkėjiškas personažas, patyręs tam tikrų nuotykių ir taip
išmokęs gyvenimiškų pamokų, tampa geras, tokia
herojaus kaita vaizduojama įtikinamai ir motyvuotai. Atrodytų, kad tai pavyksta padaryti knygose
Ulfas ir stebuklinga barzda, Brolis, kurio nereikėjo, o
Dirgėlos knygoje Benas – sapnų siuvėjas pagrindinių

antagonistų – Auksakalnių šeimos – kaita iš visiškų
blogiukų į geruosius atrodo ne tik nepagrįsta, bet
ir visiškai netikėta. Visame tekste šie du personažai išlaikomi gana vienplaniai, aiškiai atitinkantys
neigiamą polių – jie nekenčia vaikų, yra beširdžiai,
savanaudžiai, kaip didžiausią vertybę deklaruoja
pinigus, pasitelkę stebuklingą Beno adatą neleidžia
dukrai pabusti iš sapnų, kad ši netrukdytų tėvo Auk-

sakalnio politinei karjerai. Viename paskutinių skyrių šie antagonistai, žinoma, nugalimi, juos išsiveda
policininkai, todėl labai nustebina paskutiniame
puslapyje atsirandantis itin lakoniškas jų pasikeitimo aprašymas: „Tuo tarpu ponas ir ponia Auksakalniai ėmė ir pasikeitė – prisiminė, jog ir patys kadaise
buvo vaikai. Todėl pradėjo be galo mylėti ne tik savo
Elžbietą, bet ir vaikų namų gyventojus. O netrukus
juos visus pakvietė gyventi į savo rūmus!“24 Turint
galvoje, kad prieš tai minėtose Virgio Šidlausko ir
Gajos Gunos Eklės knygose personažai Ulfas ir Gvidas širdyje nėra blogi vaikai, jie ima elgtis negražiai,
nes yra per daug išlepinti, nori per anksti suaugti, jų
pasikeitimą vis dėlto lemia įvairūs iššūkiai ir gyvenimiškos pamokos. Auksakalnių, kurie visame tekste
vaizduojami kaip iš prigimties blogi, atveju norėtųsi gilesnės staigaus jų pasikeitimo motyvacijos nei
vien to, kad jie prisiminė kažkada buvę vaikai.

gau, nesakai?“25 Įtaigiais poetiškais vaizdais (rūkas
lyg gulbių pūkai, plevena laumžirgis, pušys apsigaubusios skaromis, iš gėdos nuraudusios žemuogės,
globėjiškos ir mylinčios miško dvasios ir kt.) tiesiogiai nemokoma: sukuriamas gražus, įdomus ir todėl
klausimų keliantis, tačiau iki galo nepažinus („Kodėl
dangus mėlynas – mes nežinosim (...)“26) pasaulis.
Čia nesiekiama įminti pasaulio mįslių, tik parodoma, kad pažinimo procese kylantys klausimai – natūralūs, svarbūs, akcentuojama, kad pasaulis gražus
ir viltingas: „Kamanė (...) / užsnūdo ramiai ant rasotos žolės, / lengva tarsi sapnas užmigusio vaiko, /
kurį miško dvasios globos ir mylės.“27 Apie vaiką,
kaip iš prigimties smalsų, klausiantį, kalbama ir kitame Bako eilėraštyje „Svogūnų kasa“: „Bet vaikai
visada klausinėja, / ir atsakymą rasti sunku. (...) Tik
vaikai moka klaust ir gėrėtis, / ir šiuos klausimus
mėgsta vis tęst, / kada šviečia žvaigždynas kaip rėtis – / kas ten žvelgia pro jo skylutes?“28 Vaikas čia
vaizduojamas kaip gebantis pamatyti pasaulio grožį, domėtis daiktų esme ir nuoširdžiai žavėtis – tai
pabrėžiama fraze „Tik vaikai“.
Vaikas, kaip galintis pažinti daiktų esmę, vaizduojamas ir Selemono Paltanavičiaus knygoje
Sniego žmogelių žiema: „Mėnulis pamatė tai, ko
žiemą negalime regėti mes. Tiesa, vaikai ne tik
mato, bet ir girdi tuos stebuklus, tik apie tai niekam nepasakoja.“29 Sniego žmogiukai čia – kaip
vaikai, jie stebisi supančiu pasauliu, pastebi ir sureikšmina jo smulkmenas – taip vaikui parodomas
jo paties pasaulis.
Analizei pasirinktuose tekstuose yra atvejų,
kai didaktinė tezė išsakoma tiesiogiai, tačiau jų
nedaug. Vytauto V. Landsbergio knygelėje, skirtoje patiems mažiausiems skaitytojams (0–5 m.),
vaizduojamas lapinas Pūkis, susapnavęs, kad yra

Meninių vaizdinių ir didaktinės
potekstės dermė
Aptariamose eilėraščių knygose svarbus yra meninis vaizdas, žaismingumas, poetinė kalba, aktualizuojantys vertybes, gyvenimiškas tiesas. Lyrine intonacija, pagaviais vaizdais kalbama Vainiaus Bako

eilėraščių knygoje Ką manė kamanė. Pirmajame
rinkinio eilėraštyje (to paties pavadinimo kaip ir
knyga) pasakojama apie smalsią, daug klausimų turinčią kamanę. Klausimai susiję su aplinka, pasaulio
sąranga, reiškiniais, – kitaip sakant, į kamanės lūpas
„įdedami“ klausimai, kylantys smalsiam augančiam
vaikui: „Kodėl melsvas šilas, kodėl baltas rūkas /
pakyla nuo žemės lyg gulbių pulkai? / Kodėl pienės
pūkas vis vėjyje sukas? / Kodėl tu man nieko, žmo-
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karalius, ir nusprendęs visiems vadovauti. Tačiau šį
jo norą iš karto švelniai sukritikuoja mama ir išsako
svarbų pasakos moralą: „– Karalius turi turėti daug
tarnų ir valgyti ledus, – išpyškino Pūkis. – Aš viską
žinau apie karalius, nes sapnavau, kad esu karalius.
/ – Tu dar ne viską žinai apie karalius, – nusišypsojo mama. – Tikras karalius yra tas, kurio pavaldiniai
irgi jaučiasi kaip karaliai. (...) Tikriausiai susapnavai
netikrą karalių!“30 Šios pastabos užtenka, kad Pūkis
užsinorėtų tapti tikru karaliumi, tad ima elgtis labai
gražiai, paslaugiai, padeda tėvams, todėl namuose,
kaip puikiausioje karalystėje, įsivyrauja harmonija
ir idilė. Šiuo atveju moralą išsakyti tiesiogiai atrodo svarbu būtent dėl pasakos adresato – jauniausio
amžiaus skaitytojo – tam, kad jis būtų nesunkiai suprastas.
Tiesiogiai išsakomą moralą galima rasti ir kiek
vyresniems (5–10 m.) vaikams skirtose knygose.
Jurgos Baltrukonytės knygos Filmukai istorijoje
„Auksinė žuvelė, kuri svajojo tapti paprastu kilbuku“ tam tikrą moralą išsako neįprasti, stebuklingi
veikėjai. Mergaitė Paula, pagavusi auksinę žuvelę,
prašo, kad ši nugabentų ją prie jūros. Žuvelė norą išpildo, tačiau atgabena prie jūros žiemą, kai ten šalta
ir niūru. Paulai pasiskundus, žuvelė sako: „Ne visada
turi būti linksma. (...) Kartais įdomiausi dalykai būna
liūdni.“31 Tolesniame žuvelės skunde vėl justi tam tikras moralas: „Mane visi kaltina, kad blogai pildau
norus. Bet gal žmonės juos blogai sugalvoja? Gal
nežino, ko nori? O gal nemoka džiaugtis...“32 Moralizavimas stiprėja, kol teksto pabaigoje pereina į
eksplicitišką didaktinę tezę („Kartais pildyti norus
smagiau, nei laukti, kol juos kas išpildys“). Įdomu
tai, kad ji ne tik tiesiogiai užrašoma, bet netgi rašoma naujoje eilutėje paryškintu šriftu.
Svarbu ne tik, kaip išsakomas pamokymas, bet
ir kas jį išsako. Knygoje Ulfas ir stebuklinga barzda
tiesioginių pamokymų apie gyvenimo tiesas, kylančių ne iš pavyzdžio retorikos (kai Ulfas pamato
gerai ar blogai besielgiantį personažą ir jo veiksmus ima lyginti su savo), nedaug, o jeigu jų yra,
juos išsako ne suaugęs žmogus, bet herojaus bendraamžis, taip pat vaikas: „Nors pasaulis ir ne bumerango formos, viskas veikia tuo pačiu principu.
Jei padarei ką blogo – neišvengsi atpildo. Jei pa-

darei ką gero – tuo pat atsimokės tau. Padėdama
kitiems aš tikiuosi, kad ir man kas nors pagelbės
surasti tėvus ir gentainius.“33 Toks sprendimas tam
tikra prasme švelnina didaktizmą, nėra pabrėžiama skirtis tarp išmintingesnio pamokančio suaugusiojo ir vaiko.
Kalbant apie išryškėjusias analizuojamų knygų
bendras temas ir aktualizuojamas vertybes, kurių
mokoma nuotykiniais siužetais, alegorinėmis istorijomis, gražia menine kalba ir kitomis priemonėmis,
kaip vienas dažniausių ryškėja darnaus santykio su
šeima, artimųjų meilės ir draugystės vaizdavimas.
Apie besąlygišką motinos (ar apskritai tėvų) meilę
vaikui pasakojama Bako eilėraštyje „Jazminų sūpuoklės“. Juntamas pamokymas, kad nieko nėra
svarbiau, trapiau ir gražiau už motinos meilę vaikui, tačiau tai daroma pirmiausia pagaviu, poetiniu
vaizdu: motina iš vilnonių siūlų veja vaikui kelią, o
mažame atsigniaužiančiame vaiko delniuke telpa
motinos skausmas ir džiaugsmas: „ją slepia ir šypso antai šitas vaiko kumštelis, / lėtai atsigniaužia,
minkštai prasiskleidžia lyg žiedas...“34 Trapumo,
intymumo, artumo jausmą sukelia vaiko kumščio
lyginimas su gėlės žiedu. Daivos Čepauskaitės eilėraštyje „Apie meilę“ iš rinkinio Baisiai gražūs eilėraščiai taip pat aktualizuojama vaiko ir tėvų meilė, tik

čia kalbama pirmuoju asmeniu: tai vaikas kreipiasi į
suaugusįjį. Tekste vis pasikartoja klausimas „Ar mylėsi mane?“, išdėstomos sąlygos, nuo kurių, vaiko
akimis žvelgiant, gali priklausyti tėvų meilė: „Ar mylėsi mane, kai netyčia nukris / Ir suduš pats gražiausias puodukas? / O jei tyčia supykęs trankysiu duris?
/ Jei apversiu namus įsidūkęs?“35 Kitaip sakant, šį
eilėraštį būtų galima interpretuoti kaip tekstą apie
begalinį vaiko troškimą žinoti, nuolat girdėti, kad jis

mylimas, nepaisant laiko tėkmės ir gamtos sąlygų
(„Jeigu bus apsiniaukęs ir pilkas dangus“), neigiamų
kitų ar savo paties jausmų („Kai aštrus liūdesys, tarsi
kaulas žuvies, / Durs gerklę ir verkti norėsis“), visų
iškrėstų išdaigų („Jei privalgysiu sniego, saldainių,
ledų? / (...) Jei išpilsiu uogienę (...) / (...) jeigu būsiu
bjaurus / Ir liežuvį parodysiu dėdei?“) ir kt. Eilėraštis
paveikus, trumpomis frazėmis taikliai pagaunamos
vaikiško pasaulio subtilybės, dažniausios išdaigos,
užsispyrimai, dėl kurių kyla konfliktų su tėvais, o
idėja, kaip stipriai vaikui reikalinga tėvų meilė ir
žinojimas, kad jis mylimas, emociškai paveikia net
suaugusį skaitytoją.
Ilonos Ežerinytės apsakyme „Atostogos su vandeniais“ poetiniais vaizdais, gamtos ir meno derme
parodoma, kaip sesuo ir brolis atranda vienas kitą:
„Smuikas Mildos rankose virpėjo, stygos raudojo, ir
pakrantės žolėmis nusirito drebulys... Pasipylė rasos – lyg nematomi pirštai būtų perbėgę fortepijono
klavišais... Milda grojo, o su ja grojo viskas aplinkui –
visa gamta. Vilius stovėjo apstulbęs – sesuo niekada
dar taip puikiai negriežė. O gal griežė, tik jis nemokėjo klausytis?“36 Šis epizodas dvelkia subtilumu,
trapumu, tam tikra idile – žolės virpa nuo muzikos
garsų, rasos palytėjimai gretinami su pirštais, švelniai liečiančiais klavišus, gamta ir muzika susilieja.
Akcentuojamu brolio susižavėjimu sese tarsi parodoma, kad tokiame gražiame pasaulyje, meno ir
gamtos harmonijoje, žmogus ir pats tampa geresnis,
gražesnis.
Patiems mažiausiems skaitytojams skirtose knygelėse (Mariaus Marcinkevičiaus ir Aušros Kiudulaitės Draugystė ant straublio galo bei Evelinos Daciūtės

jimas. Šiose knygelėse pasakojama gana paprasta
kalba, kad patys mažiausi skaitytojai suprastų,
tekstą papildo gausios iliustracijos. Marcinkevičiaus
ir Kiudulaitės knygoje svarbus tampa straublio galo
įvaizdis – pasakojama apie dramblį Džeraldą ir jo
geriausią draugę pelytę Patriciją, gyvenančią namelyje ant dramblio nugaros, bei, sprendžiant iš
iliustracijų, dažnai su Džeraldu bendraujančią nuo
jo straublio galo. Dialogais tarp dramblio ir pelytės netiesiogiai mokoma, kad tikri draugai, nors ir
skirtingi kaip šie du personifikuoti gyvūnai, papildo
vienas kitą: „O jeigu aš būčiau žuvis? AŠ BŪČIAU
UPĖ. O jeigu aš būčiau laiškas? AŠ BŪČIAU PAŠTO
ŽENKLAS. O laivas? BURĖ. O kaminas? DŪMAS.
O dviratis? RATAS. Dramblys? PELYTĖ.“37 Daciūtės
knygoje laimės, gyvenimo džiaugsmo, draugystės
stebuklo alegorija tampa berniuko ryšys su lape.
Būtent lapė Povilui yra ta būtybė, su kuria jis gali
atvirauti, džiaugtis visa širdimi (lekiančių iki dangaus sūpynių įvaizdis). Iš pirmo žvilgsnio berniuko
šeimoje tarsi viskas gerai, jie bendrauja, turi savų
ritualų (kas vakarą visi kartu susėda prie stalo, valgo
berniuko nupirktas bandeles ir geria arbatą), tačiau
paaiškėja, kad tėvai labai gerai berniuko nepažįsta.
Tėtis gauna geresnį darbo pasiūlymą ir nusprendžia, kad šeima išsikraustys, o Povilo baimę prarasti
savo įprastą aplinką, draugę lapę vertina nerimtai,
bando paguosti banaliomis frazėmis: „– Viskas bus
dar geriau! – pasakė tėtis. / – O jei mums užtenka
dabartinio gerumo? – paklausė Povilas. Nes visai
nenorėjo niekur kraustytis. / – Gerumo niekada nebūna per daug. Visada gali būti dar geriau, – kaip
kirviu nukirto tėtis.“38 Naujoje vietoje berniukas jaučiasi prislėgtas, nelaimingas, kol vieną dieną netikėtai ant sūpynių vėl suranda savo lapę. Grįžta laimė ir
ramybė: „Aš taip pasiilgau suptis ir šaukti, kad laimė
yra lapė... ir apvalus oranžinis apelsinas... tėčio malūnsparnis ir mamos puodai... auksinė žuvelė, moliūgų
uogienė, šermukšniai rudenį... krepšinio kamuolys,
ponios Rožės žiurkėnas... ir, žinoma, laimė yra lapė!“39 Kitaip sakant, vaikui suprantamais, pažįstamais vaizdiniais parodoma, kad laimė slypi pačiuose
paprasčiausiuose dalykuose (šeimoje, kasdienybėje,
gamtos grožyje ir kt.), kai turi artimą sielą, su kuria
gali visu tuo pasidalyti – „laimė yra lapė“.

Laimė yra lapė) taip pat akcentuojama meilė ir draugystė – tam tikslui pasitelkiamas alegorinis pasako-
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Alegoriškas, poetiškas pasakojimas pasitelkiamas ir kiek vyresniam skaitytojui (5–10 m.) skirtame Dovilės Zavedskaitės pasakojime Lietus ir
skafandras. Ši istorija primena didaktinio nuotykių

apsakymo modelį – tai pasakojimas apie mergaitę,
nejaučiančią gyvenimo džiaugsmo, nes ji nuolat
galvoja apie savo baimę ir lietų, bijantį žmonių. Lietus ir mergaitė leidžiasi į kelionę ieškoti dykumos,
kurios dar niekas nebuvo radęs, sutinka daug įvairių būtybių (mešką, vėją, bitininką), o pokalbiai su
jais padeda ne tik įveikti baimes, bet ir atrasti tikrą
draugystę. Šiame kūrinyje analizuojama baimės
prigimtis, jos keliamas sąstingis: „– Na, pirmiausia išsirenki asmenį – bijai dėl savęs ar bijai ne dėl
savęs. Pavyzdžiui, aš bijau dėl mergaitės. Bijoti
dėl savęs yra paprasčiau. / – O ar bijojimas kažkuo praverčia? / – Niekuo nepraverčia. / – Tiesiog
eini ir bijai? – stebėjosi baltas pūkuotukas. / – Tiesiog. / – Vadinasi, bijoti neverta. Verčiau eiti ir viskas.“40 Mergaitė siekia surasti dykumą, mano, kad
būtent ji išlaisvins nuo visų baimių, bet kelionėje
supranta, kad svarbiausia turėti ne pačią dykumą,
bet metaforiškai įvardijamą dykumos jausmą, t. y.
tikslą, vaizdinį, vertybę, suteikiančią atramą: „Jis
man parodė savo dykumą. Ir aš supratau, kad nebūtina turėti tikrą dykumą, užtenka turėti dykumos jausmą. Juk ir bitininkas kalbėjo ne apie bitę,
o apie bitės jausmą.“41 Tekste pasitelkiami įtaigūs
vaizdai – mergaitė taip bijo lietaus, kad baimė net
įgauna fizinį pavidalą: prisilietus vandeniui, jai kyla
alergija ir ima berti, todėl mergaitė visada nešioja
skafandrą; lokys nesuka galvos dėl nereikšmingų
dalykų: „Todėl aš nebesiklausau, kas ką sako. Aš valgau medų, ir viskas. Užtat ir esu linksmas. O tu neatrodai linksma. Vadinasi, mano planas geresnis“42;

lietus suranda kitą gyvenimo tikslą, užuot vien lijęs:
„Mergaitė prisiglaudė prie lietaus, ir lietus staiga kai
ką pajuto. Jis dėl nieko nebebuvo tikras, tik dabar
žinojo, kad savyje turi pasaulio su mergaite jausmą, ir šito jausmo jam užteko, kad galėtų gyventi
toliau.“43 Simbolinis mergaitės išsilaisvinimas, kai ji
pameta skafandrą ir pirmą kartą sušlampa iki siūlo
galo, moko, kad svarbu paleisti savo baimes. Lyginant šį Zavedskaitės tekstą su jau aptarta didaktine
nuotykine Šidlausko knyga Ulfas ir stebuklinga barzda matyti, kad pastarojoje itin svarbus pats nuotykis, intriguojantis, gyvas, greitai kintantis siužetas.
Zavedskaitės tekstas labiau primena alegorinį lyrinį pasakojimą – čia, nors veikėjai taip pat keliauja,
patiria įvairių sunkumų ir mokosi iš jų, svarbus yra
ne pasakojimas ir veiksmas, o alegoriniai, poetiniai
vaizdiniai, pokalbiai su sutiktais personažais, akcentuojami mergaitės jausmai – nuo baimės, sąstingio,
liūdesio iki išsilaisvinimo euforijos ir užmegzto nuoširdaus ryšio su kitu palaimos.

Baigiamosios pastabos
Straipsnyje apžvelgus tik mažą dalį naujausios
vaikų literatūros ir nesiekiant didelių apibendrinimų
norėtųsi akcentuoti mintį, kad literatūros kūrinių poetinių vaizdinių grožiu vaikas, atrodytų, pirmiausia
mokomas mėgautis pačiu skaitymo procesu, ugdomi
jo skaitymo įgūdžiai, kurių prireiks vėliau, skaitant sudėtingesnius tekstus. „Metų knygos rinkimų“ akcentuotais kūriniais pirmiausia siekiama įtraukti mažąjį
skaitytoją į teksto pasaulį pasitelkus tiek nuotykių ir
siužeto įtampos prisodrintus pasakojimus, tiek kuriant poetinį gražų, viltingą pasaulį, sklidiną stebuklų ir gėrio. Tada, jau įsitraukęs į literatūrą – skaitydamas apie veikėjų nuotykius, įsijausdamas į poetiškų
vaizdų prisodrintą pasaulį, dažnai papildomą taiklių
iliustracijų, vaikas mokosi svarbiausių, nesenstančių
vertybių: kad meilė ir draugystė – tai gyvenimo atrama, tėvų meilė stipresnė už viską, bet kokie darbai,
tiek geri, tiek blogi, sulaukia atpildo. Be šių vertybių ir
gyvenimo tiesų suvokimo turbūt neįmanoma užauginti empatiško, atviro žmogaus.
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EGLĖ BALIUTAVIČIŪTĖ
(Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

SUKAKTYS

Studijų metais galvodama apie tai, naršiau po
atmintį ir užrašus mėgindama suvokti, ar pati kada
skaičiau ką nors iš XX a. lietuvių autorių kūrinių paaugliams apie paauglius, ar prisimenu bent vieną
tekstą, kuris būtų vertinamas kaip klasika, būtų
skaitomas ir tebeaktualus net ir praėjus keliems dešimtmečiams nuo jo pasirodymo? Ne nuotykinės literatūros, bet tos, kuri esmingai kalba apie paauglio
patirtis, psichologiją, problemas, su kuriomis jis susiduria, kitaip tariant, problemų prozos, savo esme
priartėjančios prie paauglių pasaulio. Deja, net lietuvių problemų prozos neprisiminiau, neskaičiau
jos ir paauglystėje. Tik pokalbis su dėstytoju Kęs-

tučiu Urba pravėrė uždangą. Su gana kukliu sąrašėliu sovietmečio paauglių literatūros – Algimanto
Zurbos, Mykolo Sluckio, Vytauto Bubnio ir kelių kitų
autorių – patraukiau į biblioteką. Vienas labiausiai
įsiminusių autorių kaip tik ir buvo Vytautas Bubnys,
ypač jo Arberonas (1969).
Vytautas Bubnys (1932–2021) parašė nemažai knygų suaugusiems skaitytojams, paaugliams,

Problemų prozos formavimasis
po raudona vėliava
Literatūra sovietmečiu negalėjo vystytis laisvai,
todėl jos raida penktame–devintame dešimtmečiuose Vakarų šalyse ir TSRS respublikose gerokai
skiriasi. Literatūra TSRS pirmiausia buvo suvokiama
ne kaip menas, estetika, bet kaip utilitarinė terpė
sovietų režimo ideologijai skleisti, vaikų literatūros
esmė – išugdyti būsimą komunistą, socialistinei ideologijai atsidavusį pilietį.
Pirmame sovietmečio dešimtmetyje vaikų ir paauglių literatūra buvo kontroliuojama taip pat griežtai kaip ir suaugusiųjų literatūra bei kitos meno, kultūros, viešo ir privataus gyvenimo sritys. To meto
pasitarimų vaikų literatūros klausimais apžvalgose
fiksuojamos konkrečios tobulintinos sritys, kaip
tiksliai laikytis socialistinio realizmo normų, net
išsakomi teminiai reikalavimai rašytojams: „Kūriniuose reikia pavaizduoti, kaip vaikai, mokytojų ir
komjaunimo padedami, nugali visas kliūtis ir tampa
šauniais Lenino-Stalino reikalo pionieriais, puikiuoju komjaunimo ir bolševikų partijos rezervu.“1
Septintame dešimtmetyje pastebimas sąlyginis
laisvėjimas, atsiranda galimybių literatūrai modernėti. Nors ir toliau labai svarbu paklusti ideologiniams reikalavimams, vaikų ir paauglių literatūroje

Be abejonės, ryškiausias jo kūrinys paaugliams
yra Arberonas, pagal jį buvo pastatytas kino filmas
„Maža išpažintis“ (rež. Algirdas Araminas, 1971),
sovietmečiu pasirodė dar du knygos leidimai (1972,
1978), be to, perleista ir jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę (2009). Todėl būtent šiam kūriniui
straipsnyje skirsiu didžiausią dėmesį.

Trumpai apie problemų prozą
Vytautas Bubnys apie 1955 m. Maironio lietuvių
literatūros muziejaus nuosavybė

Lietuvoje ir kitose šalyse paaugliai iki šiol
tebeskaito geriausius praeito amžiaus
viduryje Vakaruose parašytus kūrinius
jaunimui apie jaunimą. Jeromeʼo Davido
Salingerio Rugiuose prie bedugnės ar
Susanos Eloise Hinton Autsaideriai – tik
pora itin ryškių pavyzdžių, atlaikiusių laiko
išbandymą. Reikia pripažinti, kad yra ir to
laikotarpio tekstų, jau nuėjusių užmarštin.

Restauruoto filmo „Maža išpažintis“ viršelis. Dizainerė Jūratė Šatūnė

Sudetingi pasirinkimai ir
pasaulyje pasimetęs paauglys
Vytauto Bubnio Arberone

brandos pasiekimas. Šio žanro knygose svarbiausia
ne veiksmas, bet vidiniai veikėjo išgyvenimai, mintys, psichologinė būsena, jo ir kitų veikėjų charakteriai. Tradiciškai šio žanro temų spektre atsirasdavo
tokių problemų, apie kurias su jaunesne auditorija
kalbėtis būdavo laikoma tabu – tėvų skyrybos, alkoholizmas, seksualumas ir kt. Tai dažniausiai realistiniai kūriniai, o pats žanras socialus, turintis stiprių
biblioterapinių impulsų, dažniausiai paklūstantis
vaikų literatūros topui – laimingos pabaigos motyvui, todėl neretai tokiame kūrinyje paauglį ištikusi
krizė baigiasi laimingai arba viltingai, taigi leidžiama suprasti, kad anksčiau ar vėliau protagonistas
išsivaduos iš bėdų, atras arba supras save ir bus
laimingas. Itin būdinga tokiuose kūriniuose paaugliams artima kalba, slengas, kita nenorminė leksika,
gali būti keiksmažodžių.

šiek tiek vaikams. Paaugliams apysakas Baltas
vėjas (1974), Anoj pusėj (1983), pjesę Kaltė (1971).

Paauglių literatūra, kaip atskira ir specifinė literatūros ir leidybos rūšis, yra XX a. išradimas, o
problemų proza – ypatingas paauglių literatūros
žanras – pradėjo formuotis XX a. antroje pusėje
vykstant dideliems socialiniams, ekonominiams
pokyčiams pasaulyje, keičiantis visuomenės požiūriui į vaikystę ir paauglystę. Tuo metu pasirodė kūriniai Rugiuose prie bedugnės (1951, liet. 1966, vertė
Povilas Gasiulis), Autsaideriai (1967, liet. 2013, vertė
Vytautas Čepliejus).
Problemų proza apima temines ir retorines konvencijas, o šiam konvenciniam žanrui priskirtinų kūrinių pagrindinė teminė ašis – paauglio susidūrimas
su krize ir patirties įgavimas ją įveikiant, sąlygiškos
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Suirusi šeima ir sudėtingi
pasirinkimai
Vidinės prieštaros, netobulas pasaulis, svarbūs
moraliniai, etiniai ir kiti pasirinkimai ieškant išeičių
gyvenime – Bubnio prozos paaugliams ašis, pradėjusi ryškėti, formuotis dar ankstyvesnėje kūryboje,
pavyzdžiui, vyresniems vaikams ir jaunesniems paaugliams skirtoje apysakoje Ramūnas (1964).
Bubnio veikėjai paaugliai dažnai turi spręsti, ką
jiems daryti, o pagalba iš išorės neateina, išorinis
pasaulis dažniau tik sudaro kliūčių, erzina, trukdo,
skatina elgtis netinkamai, tad veikėjams tenka pasikliauti savimi. Pavyzdžiui, Donata turi nuspręsti,
ar jai likti atokiame kaime ir sekti motinos pėdomis, ar ieškoti naujų galimybių mieste (Anoj pusėj),
Paulius turi apsispręsti, ar pasiduoti prie jo besikabinėjančio bendraklasio Kurmio spaudimui ir
pasielgti netinkamai, nors tai tarsi ir niekam jokios
žalos neatneštų, jis gautų trokštamą ramybę, tačiau susiteptų sąžinę pats (Baltas vėjas). Ne visada
klausimai ar sprendimai, kuriuos turi priimti veikėjai, iš šalies žiūrint yra lengvi ir aiškūs, tad telieka
stebėti, ar tinkamai pasielgs veikėjas ir koks atpildas jo lauks. Neretai tai gyvenimiški, su pasaulėžiūra susiję klausimai, neturintys vienareikšmių

Tėvo žodžiai skaudina Arūną ir verčia grįžti į
praeitį, ją analizuoti. Arūnas, prisimindamas laikus,
kai visa šeima dar buvo kartu, dabar mato tai, ko
anksčiau nepastebėjo, – griūties ženklus. Įžvelgia
tuo metu, rodos, kasdienius ir įprastus dalykus,
kurie šiandien rodo, kaip po truputį vienas nuo kito
tolo tėvai, prarado ryšį, kuris turėjo laikyti jų šeimą,
be to, paauglys pamato vis daugiau ir daugiau tėvo
kaltės ženklų.
Arūno mama – menininkė. Ji grafikė, pasinėrusi į
savo darbą, apmąstymus, jautrios sielos asmenybė,
trokštanti daugiau nei įprastas šeimos gyvenimas,
rutina, nieko nereiškiančios kalbos. Ji gana emancipuota moteris, kurios visaverčiam gyvenimui
neužtenka vien šeimos. Paauglio prisiminimuose
ryškėja motinos kančia santykiuose su vyru, kuris
yra pernelyg paprastas ir tiesmukas. Menas, idėjų
pasaulis, filosofija – jam svetimi dalykai, todėl neįvertina nei žmonos išraižyto jo portreto, nei sugeba kalbėtis apie jai svarbius dalykus. Šios veikėjų
trintys apysakoje parodomos trumpais, bet labai
charakteringais Arūno prisiminimų epizodais.
Gėdą ir pyktį Arūnui daro ir tėvo fabrikuojama
praeitis. Jo tėvas – buvęs sovietinis partizanas.
Tačiau tėvo istorija ne apie didvyrį, bet apie
paprastą žmogų, norėjusį gyventi ir besistengusį
kaip tik gali išnešti sveiką kailį.
Nuoširdžiai papasakota istorija apysakos protagonistui jokios įtakos nedaro, neigiamai prieš tėvą nenuteikia iki tol, kol tėvas, susitikęs su buvusiais
sovietų partizanais, sumano užsiimti edukacine
veikla ir pasakoti kitiems apie jų partizanavimą ir
kovą už tėvynę, t. y. Sovietų Sąjungą. Tačiau tai, ką
tėvas pasakoja jaunimui, yra kardinaliai priešinga
tiems autentiškiems pasakojimams, kuriuos jis pa-

atsakymų, todėl paaugliams tenka ieškoti to, kas
arčiausiai širdies ir sąžinės.
Vidiniu monologu, sąmonės srautu ir asociacijomis grįstame Arberone pagrindiniam veikėjui
Arūnui taip pat tenka daug spręsti. Knygos centre –
šešios pagrindinio veikėjo septyniolikmečio Arūno
Gulbino dienos. Jo tėvai išsiskyrė, likęs su tėvu nesukuria su juo ryšio, vaikinas neranda vidinės ramybės, gyvenimo atsvarų nei namuose, nei mokykloje,
net ir tarp draugų.
Arūnas, kuris yra pasakotojas, kalba ne tik apie
savaitės kasdienybę – pasakotojo žvilgsnis retrospektyvus. Į šiandieninę savo būklę, save ir šeimą
Arūnas žvelgia iš poros metų perspektyvos. Toks
žvilgsnis suteikia galimybę skaitytojui suvokti protagonisto psichologiją, jo dabartinio elgesio priežastis,
o pačiam Arūnui – permąstyti savo gyvenimą ir per
naujai išgyventą šeimos irimą, moralinių vertybių
tvirtumo išbandymą suartėti su artimaisiais, nuo kurių per pastaruosius metus stipriai nutolo. Kas buvo
sunkiai suprantama 14–15 metų paaugliui, septyniolikmečiui, sprendžiant iš jo veiksmų, paaiškėja.
Nuo pat pirmųjų apysakos puslapių kuriamas
įtemptas Arūno, jo tėvo ir motinos santykis. Dviejuose atskiruose kambariuose, kuriuose anksčiau
sutilpo visa šeima, taigi dar motina ir brolis, dabar
gyvena tik jiedu – tėvas ir sūnus – Gediminas ir Arūnas Gulbinai. Jų dviejų pasauliai atskiri – kiekvienas
sekmadienį užsiima savais darbais, Arūnas nerodo
noro bendrauti nei su tėvu, nei girdėti apie (ne)esamus šeimos narius.
Arūnas gyvena šeiminio gyvenimo griuvėsiuose, šviesūs prisiminimai po truputį nyksta,
taigi nyksta bet kokia viltis, kad buvęs gyvenimas
sugrįš. Jiedu su tėvu čia pat, bet tarsi atskirai, motina su broliu ir nauju vyru – Kaune. Net žodžiai,
terminai, kadaise apglėbę juos keturis, nustoja
egzistuoti (pirmiausia tėvo sąmonėje). Arūnas reflektuoja tėvo žodžius: „(...) mano ausyse suskamba
anie jo žodžiai: „Tavo motina...“ Anksčiau jis sakydavo: mūsų mama... O į mamą kreipdavosi – Ele.
Netgi – Elyte, lyg ji būtų maža mergaitė. Bet dabar
„tavo motina“... O jam kas ji, mano motina? Elė,
Elytė? Vardas, tiesa, tas pats, bet tėvas pirmiausia
pridėtų: „Buvusi...“3
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Estiškas Arberono leidimas. 1971 m.
Viršelio dail. Edgar Valter

Paminėtinos ir Jono Mikelinsko knygos O laikrodis eina (1965) bei Žvaigždžių dulkės (1975). Nors
taip susiklostė, kad šie kūriniai buvo priskirti suaugusiųjų literatūrai, juose irgi vaizduojamas perėjimo
tarpsnis, mokyklą bebaigiantis jaunimas ir jų susidūrimas su suaugusiųjų pasauliu bei naujomis atsakomybėmis, iššūkiais.
Galima pastebėti, kad lietuvių problemų proza
mažai kuo atsiliko nuo Vakarų problemų prozos tendencijų. Tiesa, lietuvių literatūroje problemų ratas
kiek siauresnis. Vengiama ar neleidžiama plačiau nagrinėti su seksualumu, lytine tapatybe, narkotikais
susijusių temų, tačiau pasakojimo raiška, psichologiškumu, gilinimusi į paauglio santykį su irstančiomis vertybėmis, autoritetų netekimu, melo, dvigubų
standartų kupinu pasauliu lietuvių problemų proza
yra artima pasaulinėms tendencijoms, kaip ir Bubnio
kūryba paaugliams su Arberonu priešakyje.

Pirmasis Arberono leidimas. 1969 m.
Viršelio dail. Ada Skliutauskaitė

vis daugiau dėmesio skiriama meninei kokybei ir
formai (atsiranda sąmonės srautas), įvairesnėms
vaikų problemoms ir nuotykiams, vidinio pasaulio plėtotei, nes iki tol veikėjų pasaulis turėjo būti
orientuotas į išorę ir bendruomenę. Vincas Auryla,
apibendrindamas to meto vaikų literatūros pasakojimo meno pokyčius, teigia, kad „septinto dešimtmečio viduryje prasidėjęs tam tikras ryškus prozos
modifikacijos etapas iš pradžių palietė tik temas, tipažą ir išorinę atributiką, o paskui žanrus, struktūrą,
charakterius, siužetą bei kitus komponentus. (...)
Gilesnis tapo psichologizmas, pagausėjo asociatyvinių vaizdų, sustiprėjo dėmesys detalei, potekstei,
pasakojimo ekspresijai“2.
Lietuvoje pirmieji problemų prozos kūriniai pasirodė panašiu metu kaip ir Vakaruose – pirmuoju
tokio pobūdžio kūriniu bent iš dalies galima laikyti
Mykolo Sluckio romaną vaikams ir paaugliams Geri
namai (1955), kuriame nagrinėjamos sudėtingos asmenybės ir šeimos dramos, tėvų paliktų ar išnaudojamų vaikų problemos, visa tai, žinoma, neišvengiamai derinama su tuomet privalomomis socialistinio
realizmo konvencijomis.
Taigi tolesnė lietuvių problemų prozos raida
sutapo su prasidėjusiu atšilimu ir sąlyginiu suaugusiųjų literatūros modernėjimu. Kaip tik septinto
dešimtmečio pabaigoje pasirodė Bubnio apysaka
Arberonas, vėliau tokių kūrinių atsirado ir daugiau:
Bubnio Baltas vėjas (1974), Anoj pusėj (1983), Algimanto Zurbos Šimtadienis (1975), Integralas (1981).
Šių autorių kūriniuose labai svarbios šeimos, asmenybės tapsmo, brendimo problemos, prie jų taip
pat prišliejamos tokios temos kaip sovietinėje sistemoje susiformavusių blogybių kritika, alkoholizmas, paauglių nėštumas, savižudybė.
Minėtuose kūriniuose ryškios vidinio monologo
tendencijos, fragmentiškas, psichologinis dramatizmas, asociacijomis grįstas pasakojimas, paraleliai pasakojami skirtingu laiku vykę įvykiai, forma
neretai artima dienoraščiui, įpinama paaugliška
leksika, nagrinėjamos moderniai paauglių literatūrai būdingos temos: autoritetų netekimas, maištas
prieš autoritetus, susvetimėjimas, tėvų skyrybos,
destruktyvus paauglio elgesys susidūrus su sudėtingu ir neteisingu pasauliu ir kt.
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sakodavo sūnui. Slapčia su sūnumi pasiklausyti vyro
kalbos nuėjusi Arūno motina nusivilia ir pasibaisi išgalvotomis istorijomis. Motinos patirta gėda ir vyrui
išsakyti kaltinimai dėl istorijos fabrikavimo įstringa
Arūnui, tuo metu dar vaikui. Neherojiškas ir apskritai sovietinio partizano-didvyrio mitą nuvainikavęs
autentiškas tėvo pasakojimas Arūnui neatrodo nei
baisus, nei nesuprantamas, o nebūtų istorijų pasakojimas, karo didvyrio mito kūrimas – moralinis
nuosmukis, dar viena tėvo kaltė, prisidėjusi prie šeimos iširimo.
Tokių nusivylimų fone brendęs Arūnas dabar, jau
septyniolikmetis, šeimoje neturi žmogaus, kuriuo
pasitikėtų, kuris galėtų būti autoritetas ar atrama.
Motina toli tiek fizine, tiek psichologine prasme –
Arūno akyse ji taip pat išdavė šeimą, pasirinkusi savo
asmeninius interesus, naują vyrą, o ne šeimos gerovę, o su tėvu ryšiai jau irgi seniai sutrūkinėję.
Arūnas, nusivylęs visuotiniu melu, destruktyviu
elgesiu siekia atkreipti į save dėmesį, numalšinti įsiūtį, pyktį, bejėgiškumą, tačiau alkoholis ir bastymasis
po miestą nepadeda paaugliui nuraminti širdies.
Svarbus epizodas, kai jis vyksta aplankyti motinos į Kauną. Nors Arūnui ir pritrūksta drąsos bei
noro nuoširdžiai pasikalbėti su motina, pažinti jos
naują buitį, vis tik jis bando su ja užmegzti kadaise nutrūkusį ryšį, o tėvui patekus į ligoninę, rodos,
pirmą kartą po daugelio metų iš tiesų su juo nuoširdžiai pasikalba. Taigi vaikinas auga, bręsta, jis nebelaukia, kol už jį viską padarys suaugusieji, o pats
bando, kad ir ne visada sėkmingai, ieškoti išeičių.
Tėvo ir sūnaus pokalbis ligoninėje sukasi apie
tėvo sovietinio partizanavimo metus ir dabartinę
edukacinę veiklą. Gediminas Gulbinas prisipažįsta,
kad tai, ką jis pasakoja jaunimui, nėra jo autentiški
prisiminimai, tačiau teisinasi, kad tai daro tam, jog
didvyrių, kurie nebegali nieko papasakoti, istorijos
nebūtų užmirštos. Ir šio paaiškinimo Arūnui užtenka,
jis bando suprasti tėvo darbo prasmę, nuoširdus pokalbis atveria kelią jiems atkurti tėvo ir sūnaus ryšį.
Tiesa, pernelyg džiaugsmingos pabaigos nematyti,
Gediminui Gulbinui – vėžys, tad Arūną greičiausiai
nuo šiol užguls tokia atsakomybė už savo gyvenimą,
kokios nėra patyręs maištaudamas prieš tėvą ir bandydamas gyventi neva laisvą suaugusiojo gyvenimą.

Knygoje svarbi skaičių simbolika. Arberoną sudaro šeši skyriai – tai šešios dienos. Per šį realiai
trumpą, bet retrospektyviai ištęstą laiką Arūnas
nagrinėja savo santykius su šeima (tėvu, motina,
jaunėliu broliu), mokykla, draugais ir sovietine sistema. Savaitės ciklas – septynios dienos, septyni
yra svarbus simbolis įvairiose pasaulio kultūrose.
Krikščionybėje tai pilnatvės simbolis – per tiek laiko buvo sukurtas pasaulis. Tačiau Bubnio Arberone
tradicinės savaitės – septynių dienų ciklo – sąranga
ir simbolika yra nepilna. Vaizduojamas laikas prasideda sekmadienio rytą ir baigiasi šeštadienio dieną.
Pradedant nuo pirmosios Arūno dienos emocinis
ir probleminis apysakos krūvis vis didėja, jaunuolis
prisimena ir išgyvena vis sunkesnes dilemas, o į savaitės pabaigą pamažu viskas slūgsta, einama išeities link, tačiau septintoji diena dar neatėjo, ciklas
nesibaigė ir nežinia, ar pasibaigs laimingai, bet viltis
suteikiama. Tokios pabaigos dar vadinamos atviromis pabaigomis, turint omenyje, kad pačiam skaitytojui reikia nuspręsti, kaip vis dėlto baigiasi istorija.
Pabaigoje svarbi ir namų erdvės simbolika.
Arūnas, supratęs savo ydingą elgesį, suvokia, kad
nebegali ir toliau žaisti vaikiškų žaidimų4, tačiau jis
dar nežino, ką reiškia būti suaugusiu žmogumi ir
kaip juo būti. Todėl jis stovi prieškambaryje, vietoje,
panašiai kaip ir slenkstis, žyminčioje namų ribą. Tai
nėra nei buvimas lauke, laiptinėje, kažkokioje svetimoje erdvėje, bet ir ne iš tiesų namuose. Prieškambaris yra vieta, į kurią gali užeiti ir prašalaitis, ji nėra
intymi šeimos erdvė. Ir vis dėlto skirtis tarp prieškambario ir slenksčio akivaizdi. Slenkstis – absoliuti
riba, prieškambaris – sąlygiškesnė riba, esanti arčiau šeimos erdvės. Arūnas žino, kad „rytoj“ (nebūtinai tiesiogiai) jam teks išeiti pro duris, t. y. suaugti,
prisiimti atsakomybę, eiti teisingais keliais, bet kol
kas jis dar namuose, kol kas jis dar nėra suaugęs.

Paauglys sovietiniame režime
Sovietmečiu bet kuriai literatūros sričiai buvo
sunku pabėgti nuo socialistinio realizmo klišių, ypač
realistinei problemų prozai, vaizduojančiai paauglių
kasdienybę ir iššūkius. Kūrinys, kurio chronotopas
yra to meto Lietuvos tikrovė, net jei ji apribota pa-

Pastabioje ir reflektyvioje Arūno Gulbino sąmonėje kitų idealizuojama tikrovė nedera su realybe,
kupina melo ir apsimetėliškumo, todėl jis paaugliškai šaiposi iš šios prieštaros. Arūnas su keliais
bendraklasiais komjaunimo susirinkimų metu rašo
Arberoną7 – slaptą „laikraštėlį“, kuriame fiksuoja
įvairias mintis, pastebėjimus. Iš pirmo žvilgsnio, rodos, nekaltas užsiėmimas turi didesnę prasmę: „Žinoma, tai žaidimas, tačiau įdomus. Rašyti viską, ką
galvoji, sakyti visą teisybę. „O koks tikslas?“ – kartą
paklausė Naglis. Jis visur ieško tikslų. „Širdį apvalyti“, – atsakiau. Jis pagalvojo ir tarė: „Iš tikro, kartais
prisirenka daug nuosėdų.“8
Ištraukų iš bendraklasių užrašų apysakoje daug
nėra pateikiama, tačiau daugelyje pateiktų apmąstoma jų padėtis, minimas komunizmas, šaipomasi
iš ritualų ar frazių, tapusių tuščiomis klišėmis, taip
pat mokytojų, jas vartojančių: „Ant aukštos, stačios
tribūnos įsižiebė komjaunuoliška ugnelė...“9 Taip
vienas iš Arberono rašytojų pašiepia chemikės, pramintos Kolba, patetiškas kalbas.
Kaip minėta, laikraštėlyje ne vien tik pašaipos,
vienas iš vaikinų svarsto, kaip jie tapo komjaunuoliais: „Galvoju, kaip mes tapome komjaunuoliais.
Juk visi mes serijinės gamybos. Visa klasė užpildėme anketas, iškalėme keletą sakinių iš įstatų. Mus
sveikino, mums sakė kalbas ir mūsų kolektyvinio
sąmoningumo pavyzdžiu siūlė pasekti kitoms klasėms. Spaliukai netgi po gėlę įbruko kiekvienam
ir žiūrėjo į mus lyg į kokius didvyrius. O grįždami
namo sulindom į tamsią tarpuvartę, išsitraukėm tris
butelius vyno – „ta proga“ ir susimušėm. Klasės vadovė viską užglaistė, kad tik niekas nesužinotų. Kai
pagalvoji, nelinksma.“10
Tapimas ir buvimas komjaunuoliais, priklausymas
Visasąjunginei Lenino komunistinio jaunimo sąjungai kūrinyje jaunuoliams jau nieko nebereiškia – tai
formalumas, keli išmokti sakiniai ir dar viena proga
pasimėgauti tuo, kas uždrausta, – alkoholiu. Butaforiškas sistemos pobūdis niekam ne paslaptis: po
išoriniu sluoksniu, kuris privalo blizgėti, – puvėsiai.
Apysakos protagonistas ir jo draugai supranta tai ir
naudojasi nebaudžiamumu, žino, kad jų nedidelis
chuliganizmas bus užglaistytas taip, kad „niekas nesužinotų“. Komjaunuoliai turi atrodyti gerai, net jei

auglio pasaulio ribų (namai, šeima, mokykla, gatvė
ir pan.), vienaip ar kitaip susipina su režimu, kuris,
kaip žinoma, apėmė visas gyvenimo sritis – juk net
vaikams nuo pat mažumės buvo diegiamos socialistinės idėjos.
Dar septinto dešimtmečio pradžioje sovietinė
sistema buvo vaizduojama kaip ėjimas į komunistinį
rojų, kaip jėga, galinti jai atsidavusių žmonių likimus
pakreipti laiminga linkme, garantuoti triumfą prieš
„buržuazinius“ priešus ir kitas blogybes. Tačiau tokios
vizijos Bubnio Arberone nematyti. Buvusias iliuzijas
čia keičia nusivylimas, apsimetinėjimas, žmogiškumo trūkumas, tačiau esamą tvarką iš inercijos ir neretai baimės ir toliau palaiko aukštesnieji sluoksniai5.
Skaitant Bubnio Arberoną į akis iš karto krinta itin
kritiškas jaunuolio santykis su sovietine sistema, tiesa, kritika išsakoma kiek nepatikimo maištaujančio
paauglio lūpomis, tačiau neabejotinai skaitytojui keliančio pasitikėjimą ir simpatiją. Paauglys mato daugybę ydų, kurių nesugeba paaiškinti nė suaugusieji,
o universalus atsakymas į bet kokius jaunuoliui kylančius klausimus yra aptakios ir nieko nereiškiančios
frazės: „Reikia tikėti“ arba „Taip reikia“.
Toks paauglio santykis su sovietiniu režimu gali
pasirodyti naujoviškas, drąsus, tačiau čia būtina pažymėti, kad Arberonas pasirodo tuo laikotarpiu, kai
vienareikšmišką sistemos idealizavimą ir suaugusiųjų kūriniuose keičia kritiškesnis santykis6, o nauji
griežtesni reikalavimai literatūrai vėl užgrius tik po
kelerių metų, tiksliau – 1972 m. susideginus Romui
Kalantai.
Tiesa, ir toliau pati sistema nėra ir negalėjo būti
kritikuojama viešai, visa kritika apsiriboja nebe tiek
ideologinių priešų demaskavimu, kiek sistemai lojalių, bet netinkamai jai tarnaujančiųjų kritika. Per neigiamą pavyzdį, pasitaiko, išryškinamas tikras sovietinis herojus, o kartu randamas būdas, kaip pašlovinti
sistemą, revitalizuoti jos prasmę, išaukštinti sistemai
lojalius žmones kaip tikrus moralinius orientyrus. Taigi ieškoma naujo herojaus – komunisto „su žmogišku
veidu“, vertinamas ne kovingas principingumas, neretai paremtas bailumu ir pataikavimu, bet gilus psichologinis atsidavimas kitiems, kuriuo perteikiama
komunistinė vienybės, bendrystės idėja, pasiaukojimas dėl svarbesnio, bendro reikalo.
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nėra tokie, ir šią butaforiją palaiko ne tik žemiausios
sistemos grandys, bet ir esančios aukščiau: „Kaip gerai, kad yra kas prispaudžia mokytojus, kad jie nerašytų daug dvejetų, o kai parašo, kad juos ištaisytų.“11
Tai, kad sistema, turinti auklėti jaunąją kartą, būsimus komunizmo statytojus, yra neįgali, realiai neveiksni, įrodo „laikraštėlio“ istorijos pabaiga. Vienas
Arūno bendraklasis, pavogęs Arberoną, jį perduoda
mokyklos direktorei. Direktorė, kuri vietoj mokiniams žadėtų muzikinių instrumentų perka raudoną
medžiagą vėliavoms pasiūti, kad per paradą mokykla
gerai atrodytų, susijaudina ne dėl to, kas laikraštėlyje
parašyta: ką jaunimas galvoja, kokie dalykai vyksta
mokykloje ir mokinių sąmonėje. Ji išsigąsta dėl to,
kad čia pašiepiami sovietiniai (ir ne tik) biurokratai, –
o jei kas nors sužinos? Direktorė, turinti institucinį
autoritetą, nesiekia juo disponuoti dėl valstybinės
ideologijos ar dėl jaunimo, kuriam reikalingas nuoširdus palaikymas, supratimas. Vienintelis jai rūpintis
dalykas – išsaugoti stabilią ir privilegijuotą savo padėtį: „– Ką jūs padarėt... Ką jūs padarėt... Ar jūs galit
įsivaizduoti, kas bus, kai sužinos?.. / Man net pasirodo, kad jos akyse sužvilga ašaros. Ji tokia menka ir,
rodos, staiga puls mane maldauti... kažko prašyti...
nes jai taip reikia, kad mokykloje būtų ramu ir tylu,
kad niekas nieko blogo nepagalvotų.“12
Sovietinis režimas nuo pradžios iki pabaigos
patyrė nemažai pasikeitimų: keitėsi valdžios, asmenys, šiek tiek kito idėjos. Sovietmečiu bet kokie didesni valdžios pokyčiai darė įtaką visiems tuo metu
gyvenusiems žmonėms, taip pat ir jaunimui. Lenino, Stalino, vėliau – Komunistų partijos pirmųjų sekretorių atvaizdai ant sienos buvo įprastas kiekvienos valstybinės įstaigos atributas. Oficialūs režimo
diktatorių, taigi autoritetų, atvaizdai turėjo kelti
pagarbią baimę, į juos turėjo būti atsižvelgiama,
lygiuojamasi. Tačiau įrėmintų portretų kaita Arberono protagonistą tik glumina ir kelia esminį klausimą: „Kuo tikėti?“13: „Mūsų klasėje kabėjo portretas.
Kai mane priėmė į pionierius, aš, į jį žvelgdamas,
prisiekiau. Vieną rytą portreto neberadome. Tik
balta dėmė ant aprūkusios sienos. Žirafa [klasės
auklėtoja – E. B.] tarė: „Mes klydome... Tačiau turime tikėti...“ Po kelerių metų stojau į komjaunimą.
Ant sienos kabėjo naujas portretas. Tačiau jau kitą

2009 m. Arberono leidimas.
Viršelio dail. Irma Sujetovaitė
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dieną per ilgąją pertrauką įėjo sargas ir nukabino.
Žirafa vėl pakartojo: „Klydome. Tačiau mes turime
tikėti....“ – „Kuo tikėti?“ – paklausiau aš. Mokytoja
suglumo, nežinojo, ką atsakyti. Ir aš pagalvojau, ar
auklėtoja viskuo tiki, ką mums kalba? Gal liepia tikėti, pati netikėdama?“14
Tikėjimo ir pasitikėjimo klausimas Arūnui Gulbinui yra itin svarbus. Jaunuoliui reikia atramos, idėjos,
kuri jį vestų į priekį, įkvėptų norą gyventi. Jis pavydi
motinai, tokį tikėjimą turinčiai: „Mama, žiūrėdama
kažkur į tolį pro langą, pasakė: „Jeigu aš niekuo netikėčiau, tai kam dar gyventi.“ Ji tiki, mama. Ji žino,
kuo tikėti. Ir aš noriu pamatyti jos tikėjimą.“15 Tačiau
motinos tikėjimas – menas ir kūryba, nors ir nėra tai,
ko reikia Arūnui, vis dėlto vilioja nesumeluotu tikrumu. Tačiau neįgalioje sistemoje ir suskeldėjusiuose
žmonių gyvenimuose reikiamos atsvaros, autoriteto,
galinčio padėti išspręsti problemas ir augti, Arūnas
neras, vienintelis būdas – viską daryti pačiam.
Sunkiausias išbandymas Arūną, jo draugus, komjaunuolius ir visos mokyklos bendruomenę, ypač direktorę, ištinka netikėtai žuvus bendraklasiui Romui
(tai retrospektyviai prisimenama istorija, nutikusi
prieš dvejus metus). Romo motina, nepaisydama
to, kad jos vaikas buvo komjaunuolis, tvirtai laikosi religinių įsitikinimų ir rengia laidotuves su kunigo
teikiamais patarnavimais. Direktorė, kuriai itin svarbu, ką pagalvos kiti, pasitarusi su švietimo skyriumi,
kuriam yra atsakinga ir kurio baiminasi, paskelbia,
kad į tokias laidotuves mokiniams ir mokytojams
eiti nevalia. Kyla sąmyšis, jaunimas protestuoja, nori
nepaisyti nurodymų, vis dėlto žmogiškumo egzami-

ną išlaiko vienintelis Arūnas. Jis pasipriešina aklam
mokyklos bendruomenės paklusnumui ir baimei būti
nubaustam ir nueina į laidotuves. Ši patirtis Arūnui
itin stipriai įsirėžė į atmintį, draudimas pranoko viską, ką jam teko kada nors patirti, – tai nebe melas
gyvenimo realybei pagražinti, bet visiškas abejingumas, nusigręžimas nuo vertybių.
Arberone žmogiškumo egzaminą laimi maištaujantis paauglys, išdrįsęs pasipriešinti sistemai, kurią
kūrinyje simbolizuoja mokykla ir direktorė. Tačiau
niekas nepasikeičia – tinkamai neveikiančią sistemą
palaiko ne tik valdžia (direktorė ir švietimo skyrius),
bet ir tie, kurie iš baimės arba abejingumo paklūsta
(mokyklos bendruomenė). Arūnas laimi tik asmeninį išbandymą. Vaikinas nubaudžiamas, o ilgainiui
šį įvykį, rodos, prisimena tik jis vienas, kitiems tai
nebeaktualu.
Ir vis dėlto tikėjimas ir pasitikėjimas sistema revitalizuojamas kūrinio pabaigoje, kai Arūnas perpranta
ir priima tėvo elgesį kaip moralų, o tai netgi suteikia
jaunuoliui palengvėjimą ir susitaikymą. Kūrinio pradžioje sugriautas sovietinio partizano-didvyrio, kovojusio už pažangią ideologiją ir tėvynę, mitas pabaigoje grąžinamas kaip pamokoma istorija. Arūno tėvas
nebuvo tikras idėjos gynėjas, tačiau dabar yra. Savo
istorijomis jis aktualizuoja sovietų partizaninės kovos
svarbą ir prasmę. Taigi galiausiai Arberone sistema
parodoma kaip morali, tikinti žmogumi, suteikianti
jam progą pasikeisti, tai sistema „su žmogišku veidu“,
nors ir dar turinti tobulėti. Gediminas Gulbinas kovų
metu, galima sakyti, buvęs prasisiekėlis, net ideologinis priešas, dabar įgyja galimybę išpirkti savo kaltę
(beje, tik jam ir jo šeimai žinomą) ir pasitarnauti komunizmui. Tokia kūrinio pabaiga nulemta sovietmečio konteksto, socialistinio realizmo kanono – aštresnės, neužglaistančios pabaigos kūrinys vargu ar būtų
garantavęs kūrinio pasirodymą 1969 metais.

mas, ar dabartiniams paaugliams šis kūrinys galėtų
būti įdomus, prasmingas?
Tai patikrinau prieš kelerius metus Nacionalinėje
bibliotekoje organizuotame knygų klube, į kurį susirinkdavo vyresni paaugliai. Šis tekstas jiems pasirodė iš dalies artimas ir įdomus – Arūno išgyvenama
šeimos drama, paaugliškas maištas, mėginimas
atrasti moralines atramas ir teisingus sprendimus
ten, kur taip lengva suklysti. Tačiau sovietinės realijos ir aktualijos kūrinyje paaugliams buvo svetimos,
sunkiai suprantamos ir iššifruojamos, nes tų žinių,
kurias gavo mokykloje, jiems neužteko, apie kai kuriuos dalykus apskritai nebuvo girdėję. Tad įspūdis
apie kūrinį liko dvilypis. Paaugliai pripažino, kad jei
ne mano raginimas, ši knyga jų rankose vargu ar
būtų atsidūrusi...
Straipsnyje remtasi autorės magistro darbu „Autoriteto paieškos sovietmečio lietuvių vyresniųjų paauglių prozoje“ (2014).
„Kelti vaikų literatūros idėjinį-meninį lygį“ (iš J. Šimkaus
pranešimo respublikiniame pasitarime vaikų literatūros
klausimais), Literatūra ir menas, 1952 m. sausio 20 d., Nr. 3(273),
p. 4.

1

2
Vincas Auryla, Lietuvių vaikų literatūra, Vilnius: Vaga, 1986,
p. 223–224.
3
Vytautas Bubnys, „Arberonas“, Vytautas Bubnys, Arberonas,
Baltas vėjas, Vilnius: Vaga, 1978, p. 10.
4

Ten pat, p. 170.

Šioje apysakoje – tai mokyklos valdžia (direktorė) ir neįvardyti
švietimo skyriaus atstovai.
5

6
Vytautas Kubilius, „Nuo ,atlydžioʻ iki Nepriklausomybės“,
XX amžiaus literatūra: lietuvių literatūros istorija, Vilnius: Vaga,
1996, p. 517.

Arberonas – pavadinimas, sudarytas iš keturių jį rašiusių
bendraklasių vardų pirmųjų raidžių – Arūno, Beno, Romo ir Naglio.

7

8
Vytautas Bubnys, „Arberonas“, Vytautas Bubnys, Arberonas,
Baltas vėjas, Vilnius: Vaga, 1978, p. 41–42.
9

Vietoj pabaigos

Ten pat, p. 43.

10

Neabejotinai laikau Arberoną vienu geriausių, o
gal net pačiu geriausiu sovietmečio paauglių literatūros kūriniu, smarkiai forma, turiniu, charakterio
gelme pralenkiantį irgi itin žymų to laikmečio Algimanto Zurbos Šimtadienį. Bet vis dėlto kyla klausi-
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Ten pat, p. 41.

11

Dar viena ištrauka iš laikraštėlio. Ten pat, p. 40.

12

Ten pat, p. 76–77.

13

Ten pat, p. 118.

14

Ten pat, p. 117–118.

15

Ten pat, p. 118.
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Beatrices Masini istorijos:
jausmu atodangos, savivokos
nuotykiai, stiliaus viražai
(60 -a ja m r a š y to j o s j u b il i e j ui)

paveikslėlių knygos mažiausiems, pasakos, apsakymai ir apysakos vaikams bei paaugliams, romanai
suaugusiems skaitytojams. Iš anglų kalbos išvertė
penkias Joanneʼos Rowling knygas apie Harį Poterį, Lewiso Carrollio Alisą stebuklų šalyje, Philippos
Pearce Vidurnakčio parką ir kt. Prie italų vaikų literatūros raidos Masini įtakingai prisideda ir kaip naujų
autorių ieškanti redaktorė (šiuo metu dirba vienoje
iš pagrindinių Italijos leidyklų „Bompiani“).
Serijoje „10+“ išleisti Miško vaikai buvo išsamiai
aptarti ir palankiai įvertinti lietuvių kritikos1, tad Rubi-

kultūrinę laikyseną, sykiu užsimenama apie kūrybos pamatų specifiką.
Klausinėjama, kokias idėjas diegia savo knygomis, Masini vengia konkrečių atsakymų ir tvirtina
neturinti jokių išankstinių ketinimų, išskyrus tikslą
papasakoti įdomią istoriją (toks tvirtinimas veikiausiai kyla iš noro atsiriboti nuo tiesmukai didaktinės
tradicijos, nes iš tiesų ugdomasis, vertybinis sluoksnis jos tekstuose yra pakankamai arti paviršiaus).
Tačiau Masini nesyk pakartoja esminę nuostatą,
kuria nuosekliai vadovaujasi: ieškoti savitumo iš
pagarbos adresatui. Gerbti skaitytoją reiškia nenužeminti kokybės kartelės, dirbtinai nepaprastinti
pasakojimo ir atkakliai priešintis banalybei. Pritardama požiūriui, kad literatūra nuolat gvildena tą
patį gana siaurą fundamentinių temų rinkinį, savo
kaip rašytojos užduotimi laiko šviežio rakurso ir neįprastų stilistinių sprendimų paieškas. Masini deklaruojamas siekinys – kalbėti apie tai, ką kiti nutyli, ir
tokiu būdu, kaip kiti nekalba3.
Masini svarstymuose vyrauja meniniai kūrybos
vertinimo aspektai, o literatūra suprantama kaip
vientisas, į vaikų ir suaugusiųjų frakcijas neskaidomas fenomenas. Jos supratimu, gerai knygai būtinas stiprus balsas, tvirtas siužetas ir adresatui pritaikytas pagavus stilius4. Bene vienintelis aspektas,
kada adresato amžius jai tampa aktualesnis, yra
kalbos sudėtingumo lygis – esą rašant mažiausiems
skaitytojams reikia būti ypač budriam, kad norimą
dalyką pavyktų pasakyti ir aiškiai, ir be kompromisų
dėl estetinės kokybės5.
Kartais sulaukdama priekaištų dėl įmantrios
stilistikos ar vaikams sunkiau suvokiamos temos,
Masini juos atremia panašiais argumentais: sudėtingesni teksto elementai taip pat liudija rašytojo
pagarbą auditorijai, pasitikėjimą skaitytojo gebėjimais bei prisiimtą atsakomybę juos lavinti: „Skaitytojui kūrinys turi kelti iššūkių, jis turi rasti ką nors
netikėto, kad ir sunkesnį žodį, įdomesnį pasakymą,
kintantį požiūrio tašką.“6
Masini sako leidžianti rašomai istorijai plėtotis
pagal vidinę logiką ir iš anksto nesirenkanti adresato.
Vis dėlto žvalgant jos kūrybos visumą, tekstų ypatybės, kad ir santykinai, pasidalija į grupes, daugmaž
atitinkančias leidėjų taikomas amžiaus kategorijas.

DR. LORETA JAKONYTĖ

Turtingoje ir gyvybingoje XXI a. italų vaikų literatūroje Masini laikoma viena centrinių figūrų,
priskiriama šiuolaikinei klasikai, jos kūrinių išversta
į daugiau nei 20 kalbų. Kaip neginčijamas tekstų kokybės įrodymas primenama Miško vaikų nominacija
svarbiausiai Italijos literatūrinei premijai „Strega“ –
nuo jos įsteigimo 1947-aisiais tai buvo pirmas vaikų
literatūros kūrinys, patekęs į geriausiųjų dvyliktuką.
Įvairūs apdovanojimai lydi Masini nuo pirmųjų iki
naujausių leidinių, tarp jų Pepės, Elzos Morantės,
Giannio Rodario, Ceppo ir net penkiskart prestižinis Italijos vaikų literatūros apdovanojimas „Premio
Andersen“ už kūrybą ir vertimus.

1962 m. balandžio 1 d. Milane gimusi, tebegyvenanti ir dirbanti Masini nuo aštuonerių svajojo
tapti rašytoja, tačiau baigusi klasikinės filologijos
studijas Milano Šv. Širdies katalikiškame universitete pirmiausia išbandė žurnalistiką, o literatūroje

© Leonarrdo Cendamo nuotr.

Beatrice Masini (Beatričė Mazini) –
Lietuvoje girdėta, pažymėta, bet dar gerai
nepažinta italų rašytoja: jos apysaka
Miško vaikai (Bambini nel bosco) 2012 m.
Lietuvos IBBY skyriaus premijuota kaip
reikšmingiausias ir meniškiausias metų
vertimas, tačiau kol kas vienintelė
atstovauja gausiai šios autorės kūrybai,
kurią mėgsta Italijos skaitytojai ir aukštai
vertina kritikai.

debiutavo 34-erių ir nuo tol aktyviai atlieka tris vaidmenis – rašytojos, vertėjos ir leidėjos. Imdamasi skirtingų žanrų ir temų Masini kuria plačiai auditorijai:

naičio skaitytojai pažįsta Masini kaip autorę, sukūrusią daugiaplanę distopiją apie bešeimius, apleistus,
neįvardytoje planetoje suaugusiųjų griežtai kontroliuojamus, ištrintos atminties vaikus, kurie pasprukę mėgina išgyventi ir skaitydami pasakas mokosi
jausti, draugauti, užčiuopti savo tapatybę. Tik viena
citata: „Anksčiau mes visi buvome vienodi, tokie
kaip kiti, tai yra buvome niekas. O dabar esame
mes.“2 Miško vaikai tebėra vizitinis Masini kūrinys,
anaiptol neatskleidžiantis visų produktyvios rašytojos literatūrinių linkmių. Skaitytojiškas smalsumas ir dvi formalios priežastys – autorės 60-mečio
jubiliejus bei lietuviško vertimo 10-metis – skatina
pasidairyti po Masini tekstų visumą. Kadangi ją sudaro per 130 leidinių, teko liūdnai susitaikyti, jog nepavyks pristatyti nė pusės vertingiausiųjų. Stambiu
planu aptariamos kūrybos kryptys, temų dominantės, stiliaus įdomybės.

Savitumo pastanga – iš pagarbos
skaitytojui
Masini duotuose interviu kartojasi pora leitmotyvų, liudijančių atsakingą, sau ir auditorijai reiklią
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Tekstai mažesniesiems I: edukacija
ir šėlionės
Daugiau nei pusšimtį Masini kūrinių leidėjai rekomenduoja ikimokyklinukams ir pradinukams. Tarp
jų yra paveikslėlių knygų 2–3 metų mažyliams (apie
šeimos narius, gyvūnus, formas, spalvas ir pan.), bet
vyrauja iliustruotos trumposios pasakos 4–7 metų
vaikams, kai kurios sujungtos į keliatomes serijas. Iš
jų didžiausią pluoštą sudaro turbūt plačiausiai vaikų literatūroje naudojamas kūrinio tipas, šviesiom
spalvom ir žaismingu tonu beriantis epizodus iš vaikų kasdienybės ar fantastinių nuotykių. Dėl gausaus
tiražavimo jis nuolat rizikuoja būti užverstas klišėmis, tačiau Masini kūryboje atrodo žvaliai gyvybingas. Autorė sugalvoja originalesnių temų, situacijų ir
veikėjų, išmoningai įpina tiek atpažįstamus tradicinių pasakų dėmenis, tiek nūdienos realijas. Tankaus
teksto, žongliruojančio aliuzijomis ir paradoksaliais
siužeto vingiais, pavyzdys – pasaka Mamos baimės
(ital. Paure di mamma, 2011), kurioje ožka liguistai

jaudinasi dėl savo vaikų, tūkstantį kartų perspėja
apie gresiančius pavojus ir visad tikisi blogiausio.
Tos baimės šaknys atsekamos iki giminės legendos
apie žiaurų vilką, tačiau ožką supratingai užjaučiančių skaitytojų finale laukia nauja staigmena: kantrybės netekusi ožka, lyg šiuolaikinės mamos šaržas,
pati savo atžalas gąsdina vilku. Realistinių konvencijų knyga Neliesk lėlių namelio (ital. La casa delle
bambole non si tocca, 1998) su šypsena fiksuoja reto
pobūdžio šeiminį konfliktą ir vaikui netikėtai atveria
mamoje glūdintį vaikiškumą. Kai mama draudžia
dukrai artintis prie senovinio lėlių namelio, ji elgiasi
lyg godus, užsispyręs trimetis. Bet ir davusi leidimą
moteris lyg laiminga maža mergaitė prisijungia prie
dukters žaidimų. Įvairaus pobūdžio santykiai (tėvų

ir vaikų, bendraamžių, su gyvūnais ir daiktais) nuolat išlieka Masini akiratyje.
Smagių pasakų serijoje „Dailios, sumanios ir drąsios“ (ital. „Belle, astute e coraggiose“, 2010–2012)

šelmiškos devynmetės visad pasiryžusios su humoru
pasitikti iššūkius arba... pačios juos sukelti. Čia, kaip
bemaž visoje Masini kūryboje, linksmų siužetų podirvyje glūdi neįkyri, bet lengvai pajuntama moralė
ir aiškios vertybės. Knygoje Mergaitė drakonas (ital.
La bambina drago, 2010) į nuotykius įvilkta patyčių
tema: už ribas peržengusias išdaigas protagonistė
metus skraidys paversta drakonu, kad apmąstytų,
kokią žalą daro netinkami žodžiai. Apskritai trumposios pasakaitės dažnai rutuliojasi lyg savivokos
nuotykiai, nes herojai vis ką nors atranda, supranta
ne tik apie pasaulį, bet pirmiausia apie save. Pavyzdžiui, mažutė princesė, įkvėpta senelio pavyzdžio,
įgauna pasitikėjimo ir pajunta vidinę jėgą kovoti su
slibinu, nes ne dydis svarbu, o drąsa (Tokia maža
princesė, bet..., ital. Una principessa piccola così, ma,
2005). Iš kūrinio į kūrinį, rimtais ir komiškais epizodais driekiasi priesakas bet kokiomis aplinkybėmis
išlikti savimi, nepasiduoti kitų įtakai. Pasakoje Juokingiausia, gražiausia nuotaka (ital. Una sposa buffa
buffissima bellissima, 2002) talentinga kukli siuvėja

kad jos nepažinęs ir išsigandęs jaunikis, svečiams
kvatojant, pabėga. Skubėdama paskui mylimąjį mergina pameta nereikalingus drabužius ir vėl
tampa savimi.
Kitoniškumo problematika užima išskirtinę
vietą. Pasakų rinkinyje Sviestinė mergaitė ir kitos
istorijos apie keistus vaikus (ital. La bambina di burro e altre storie di bambini strani, 2006) gyvena kuo
nors fiziškai neįprasti berniukai ir mergaitės: viena
yra iš tirpaus sviesto, todėl negali eiti į lauką, kitas
iš popieriaus, tad jį vis kur nors nupučia, trečias iš
geležies, tad girgžda vos pajudėjęs. Problema ne
keistieji bruožai, o aplinkinių reakcijos. Kaip Lietuvos skaitytojas jau žino iš Miško vaikų, Masini linkusi
mažuosius apdovanoti gilesne išmintimi nei suaugusiuosius, tad ir šiose pasakose vaikai ramiai priima kitoniškumą, randa būdų prisitaikyti, o vyresnieji, nors iš tariamai geriausių paskatų, yra ne tokie
lankstūs. Pažiūrų ir elgesio kontrastas virsta pernelyg rūpestingų tėvų šaržais, pavyzdžiui, kailiu apaugusią dukrą švaruolė mama higienos sumetimais
kasdien grūda į nekenčiamą skalbyklę, o popierinį
sūnų nerimaujantys gimdytojai ketina įsirėminti kaip paveikslą. Beje, išradingus Masini veikėjus
ir situacijas labai mėgsta pedagogai kaip dėkingą
medžiagą diskusijoms su mokiniais apie nūdienos
aktualijas (migraciją, skirtingų kultūrų sandūras ir
pan.).
Snobiškesnis kritikas gal pabambėtų, jog Masini perdėm flirtuoja su populiariosios produkcijos
žanrais ir motyvais, pavyzdžiui, aštuonių knygų serija „Vik ir Vėjas“ (ital. „Vic e Vento“, 2012) atiduoda
duoklę mažųjų itin mėgstamai, bet iki trivialumo išrašytai temai apie rožiniu pozityvu nutviekstą mergaičių ir arklių bičiulystę. Kita vertus, bambeklio
oponentas galėtų atšauti, jog Masini, atliepdama
skaitytojų paklausą, profesionaliai pagerina serijinės literatūros lygį, o formuliniai tekstai nemeta
šešėlio ant jos kūrybiškiausių knygų.

reikia istorijos“ (ital. „Ho bisogno di una storia“),
rengiama, kad pagelbėtų išgyventi sudėtingas ar
nepažįstamas gyvenimo situacijas, kad pasiūlytų
tinkamą žodyną vaikų ir suaugusiųjų pokalbiams,
kad pateiktų alternatyvius požiūrius ir galimus problemos sprendinius. Masini, bendradarbiaudama su
psichoterapeutais, visuomenės krizių institucijomis, sukūrė pasakas apie šeimos nario fizinę negalią, tėvų skyrybas, pamotės vaidmenį, kitos rasės
įvaikį, santykį su imigrantais, karantino suvaržymus
dėl COVID-19. Pastarąją temą nagrinėjanti paveikslėlių knyga Metai, kuriais nešvenčiau gimtadienio
(ital. L’anno che non ho compiuto gli anni, 2021) reprezentuoja visam žanrui būdingą siužeto schemą,
sunkumų įveikimo etapus: iš pradžių virusas iškeliamas kaip abstraktus blogis (Kažkas nematomas
ir pavojingas), paskui jo baisumas susilpninamas
personifikacija į ploną it popierius vagį, gvelbiantį
brangiausias mergaitės akimirkas – jos gimtadienį,
žaidimų ir mokyklos laiką, kol įsidrąsinusi Ana sugeba jį nugalėti.
Priklausomai nuo nagrinėjamo klausimo rimtumo, šis žanras iš rašytojo reikalauja ypatingos
psichologinės jautros, pasakojimo subtilumo, gebėjimo įgyvendinti gydytojų patarimus, bet kartu
neleisti praktiniam tikslui užgožti meniškumo, kad
literatūrinė istorija nevirstų dirbtine iliustracija. Kad
Masini sėkmingai išlaiko pusiausvyrą, liudija emociškai siunkiausios serijos knygos, skirtos ligos ir
prievartos problematikai. Pagal tradicinės pasakos
optimistinį scenarijų struktūruota ir archetipinius
grėsmės / saugos vaizdinius panaudojanti knyga
Ana vėl sapnuoja (ital. Anna ritrova i suo sogni, 2004)
vaizduoja tėvo seksualiai išnaudotos mažametės
atsigavimą. Girioje klaidžiojanti liūdna mergaitė
sutinka gerąjį Miško senelį, kuris nuveda ją į jaukius
namus pas globėjiškus suaugusiuosius ir panašios
patirties bendraamžius, kur ji vėl išmoksta pasitikėti kitais, klausytis ir pati atsiverti. Mergaitės dvasinį stiprėjimą atskleidžia autorės taikliai pasirinkta
sapno detalė: naktį regėjusi tik kaip juodą duobę,
ilgainiui Ana ją užpildo svajonių įkvėptais sapnais.
Dešimtmečiu vėliau Masini išleido kur kas originalesnę, įtaigesnę ir literatūriškai modernesnę pasaką
onkologine tema Karalienės kelionė (ital. Il viaggio

Tekstai mažesniesiems II: terapija
ir skausmo knygos
trokšta stulbinamai pasipuošti savo vestuvėms,
bet persistengusi užsivelka tokią audinių stirtą,

Antrą stambų pluoštą jaunesniam skaitytojui
sudaro biblioterapinė literatūra, ypač serija „Man
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della regina, 2015). Vėžiu sergančią moterį įkūnija
akmenų pripildyta širdimi karalienė, kuriai tenka

paklusti Pabaisos reikalavimui ir leistis į pavojingą
kelionę. Pavienes metaforas Masini išaugina iki bemaž siurrealistinio pasaulio, kuriame sumyšta grėsmė, baimė, tyla, stoiškumas, laukimas, artimųjų
meilė. Tankus emocinis slėgis kūrinyje atliepia realios situacijos dramatiškumą, o finalas išsaugo psichologinį tikrumą: susilaikant nuo dirbtinio happy
end siūloma viltis valingais karalienės žodžiais: „Kelias ilgas, o aš pavargusi, labai pavargusi. Bet einu,
nesustoju. Lėtai, lėtai, po žingsnelį grįžtu pas jus.“7
Kelionės motyvas tampa visą šeimą paveikiančios
ligos simboliu (autorė knygą dedikuoja „Į kelionę
išvykusiems mamoms ir tėčiams bei jų grįžimo laukiantiems vaikams“).
2021 m. priimdama Ceppo premiją, Masini išsakė mintį apie emociškai sunkios literatūros svarbą:
jai brangiausios tos knygos, kurias skaitant skauda;
vienų keliamas skausmas gelia, rėžia, kankina, kitų
silpnesnis, bet tikrai esantis, tik jau pakeitęs pavidalą, lyg pasakoje į auksą suaustas šiaudas. Tokios
knygos reikalingos, nes jų pažadinta ir išgyventa
katarsinė kančia būtina skaitytojo asmenybės brandai8. Masini kūryboje skaudžiausiai pulsuoja apysaka Jei yra mergaitė (ital. Se è una bambina, 1998),

tekties faktas, visiška našlaitystė (bomba pražudė
ir tėvą), tačiau graudulį ir įtampą ypač užaštrina
nuodugniai ir įtikinamai atskleidžiama mergaitės
ir mamos psichologinė būsena. Kūrinys – tai dviejų
paeiliui kalbančių balsų pynė, kurioje liejasi mergaitės kančia, vienatvė, ilgesys ir mamos paguoda, prisiminimai, meilė. Autorė itin taikliai parinko moderniai prozai būdingą sąmonės srauto techniką, nes ji
sukuria tiesioginio vyksmo ir emocijos įspūdį. Abu
balsai srūva ilgais monologais, o dukters tekstas net
paliktas be skyrybos ženklų (išskyrus klaustukus):
„mama ateik ir pasiimk mane man nepatinka tamsa
ji kvepia kaip tamsa ir mažos mergaitės mažos mergaitės nemoka skaniai kvepėti noriu atidaryti tavo
spintą ir priglausti veidą prie tavo drabužių ar galiu
mama? tikrai nesuversiu, tik uosiu tavo kvapą šilumą kvepalus paskui užsilašinsiu porą lašiukų galiu
mama? (...) kodėl neateini manęs pasiimti prašau
prašau“9. Kūrinio pradžioje mergaitė nugrimzdusi
į gedulą, o mamą slegia neviltis, kad įstrigusi tarp
dangaus ir žemės negali padėti dukrai augti. Tačiau
Masini tiek šioje knygoje, tiek visoje kūryboje rūpi
ne tik parodyti veikėjų skaudulius, bet ir pakeisti tokią būseną. Mama jautriai skatina dukrą užmegzti
ryšius su kitais žmonėmis, žvelgti į ateitį. Mergaitės
stiprėjimą liudija ne tik jos pačios teiginiai apie sulaikytas ašaras, bet ir niuansuota pasakojimo kaita:
mamos monologai trumpėja, trumpėja, kol galiausiai ji visai išeina.
Masini nebijo vaikams rašyti apie mirtį, jos esama ir kituose kūriniuose, tačiau apysaka Jei yra
mergaitė pasakojimo būdu ir išgautu psichologiniu
tikrumu yra unikali. Galima diskutuoti, ar ji būtų suprantama leidėjų rekomenduojamo amžiaus skaitytojui (nuo septynerių), bet veikiausiai čia tas atvejis,
kai tema ir jos įgyvendinimas išlaisvina kūrinį iš panašių apribojimų.

Tarp priešingos įtampos polių:
tekstai 10+
parašyta kaip šešiametės įsivaizduojamas pokalbis
su žuvusia mama. Tragiškas jau pats mirties / ne-

Masini kūryboje tekstai ikimokyklinukams turi
ryškią kiekybinę persvarą. Antroji pagal dydį grupė – knygos žengiantiems į jaunesniojo paauglio
teritoriją. Jos gerokai tarpusavyje skiriasi, bet turi

esminį bendrumą – siūlo turtingas veikėjų vidinio
pasaulio atodangas. Palyginti su mažųjų lektūra, čia
autorė dažniau pasitelkia priemones, leidžiančias
skaitytojui iš labai arti stebėti augančio žmogaus
būsenas: pasakojimą pirmuoju asmeniu, sąmonės
srauto techniką, dienoraščio ir epistoliarikos formą.
Sykiu platėja gvildenamos problematikos spektras:
meilės patirtys, įtampos šeimoje, žmonijos ateities
scenarijai. Žanrų arsenalą papildo distopija, toliau
produktyviai rašoma populiarioji mergaičių proza.
Šios grupės kūriniai tokie įvairūs, kad vargas nustatant bendrąsias linkmes tik patvirtina, jog Masini
laikosi pažado kuo mažiau kartotis. Be to, išsiaiškinus pagrindines temines linijas, išryškėjo autorės
pastanga ieškoti naujų rakursų: į tą patį pogrupį
suėję kūriniai pateikia diametraliai priešingas nagrinėjamos temos traktuotes.

pę, o labiausiai išvengti banalybės padeda nuolatinis pasakotojo dėmesys veikėjų jausenoms. Pastraipos apie paauglių savistabą, dvejones, charakterio
išbandymus suteikia kūriniui psichologinį matmenį
ir padeda serijai nevirsti cukriniu skaitalu10.
Priešingame kasdienybės interpretacijų poliuje
tvyro emocinis šaltis ir telkiasi kitokios atmosferos kūriniai. Vienas iškalbingiausių – knyga Išeisiu
ir negrįšiu (ital. Vado e non torno, 1998), kur poetiško balso ir užjaučiančio žvilgsnio pasakotojas stebi

Kasdienybės kontrastai

tėvų ignoravimo įskaudintą, sutrikusį devynmetį:
„Keisti tie suaugusieji. Pasak jų, egzistuoja dalykai,
kuriems visada esi mažas, ir dalykai, su kuriais turi
elgtis kaip suaugusysis.“11 Nepakankamas šeimos
narių bendravimas, neįsiklausymas, slapukavimas
(tėvai vis kažko šnabždasi), šilumos, pagarbos ir
atidos stygius augina sūnaus nerimą dėl galimų
skyrybų, kol neatlaikęs įtampos berniukas pabėga
iš namų. Tik vėliau paaiškėja, kaip žalingai pokalbių
stoka ir didelės vaiko baimės akys iškreipia tikrovę
ir kelia jausmų sumaištį: tėvai šnekėdavosi ne apie
skyrybas, o apie būsimą broliuką.

Masini vaizduojama dešimtmečių kasdienybė įsiterpia tarp dviejų priešingų polių – laimingos
vaikystės ir žeidžiančių patirčių. Šviesiajame gale
smagiausiai strykčioja serijos „Baleto bateliai“ (ital.
„Scarpette rosa“, 2005–2011) herojė Zoja, kurios

Meilės registrai
dienų kroniką žaismingai pasakoja net 20 knygų.
Ateinanti iš saugių namų, nuoširdžiai palaikoma
mamos, mergaitė laisva pasinerti į paaugliškus reikalus ir baleto studijas „žymiausioje pasaulyje“ akademijoje. Dinamiški epizodai veja vienas kitą pagal
populiariojoje literatūroje įprastą mokyklinės istorijos modelį: mokslų sunkumai, griežti pedagogai,
spalvingi bendraamžiai, pirmieji įsimylėjimai, draugystės ir išdavystės, konkurencija, nesusipratimai
ir detektyvinės mįslės. Daugybės autorių nuzulintą
schemą pagaviai atnaujina rašytojos sprendimas
įtraukti originalių detalių nestokojančią baleto ter-

Pasakodama apie paauglystę, Masini neapeina
meilės temos ir skirtinguose kūriniuose rodo prieštaringas jos briaunas. Antai žaisminga romantinė
istorija epistoliarine forma kibirkščiuoja knygoje Ei,
tu, labas! (ital. Ciao, tu!, 1998), kurią Masini parašė
dviese su žymiu vyresnės kartos italų vaikų rašytoju
Roberto Piumini (g. 1947). Hugo kuprinėje surastas
anoniminis raštelis įsiūbuoja jaudinantį susirašinėjimą, kupiną spėlionių, išpažinčių, artumo, ginčų,
laukimo ir visos kitos skaidriai pirmajai meilei bei
šiam žanrui būdingos atributikos. Didelis knygos
populiarumas paskatino autorius naujai skaitytojų
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kartai parašyti antrą knygą apie kitą herojų porą Ei,
tu, labas! Atspėk, surask, pažink mane (ital. Ciao, tu!
Indovinami, scoprimi, sappimi, 2018).
Keliose knygose vyresniems paaugliams Masini atskleidžia griaunančią meilės jėgą. Apysakoje
Apsinuodijusi tavimi (ital. Sono tossica di te, 2008)
mylimo vaikino atstumta šešiolikmetė klimpsta vis

gilyn į kančios ir savigailos pelkę, nykdama fiziškai
ir dvasiškai. Autorė sužaidžia paralele tarp nelaimingo įsimylėjimo ir priklausomybės nuo kvaišalų:
išsigandusi mama dukroje atpažįsta visus spaudoje
paskelbtus narkomanų bruožus. Pagal tvirtai nusistovėjusius Masini pasaulėvaizdžio dėsnius istorija
pereina tris etapus: eksplikuoja Karolinos būseną,
nagrinėja destruktyvaus jausmo prigimtį, o tada
pasiekia būtinąjį išeities ieškojimo slenkstį. Apysaka drąsina, kad jėgos atsitiesti slypi paauglės viduje.

kaupti žinias apie praeitį, turtinti atmintį, perimti kultūrinį paveldą, mokytis draugystės ir bendruomenės
sambūvio. Tiek distopinėje tamsoje, tiek utopiniame
rojuje iš esmės vyksta tas pats – abi knygos yra jauno
žmogaus savikūros istorija.

Akistata su savimi ir simbiozė su
gyvūnu
Visą Masini kūrybą persmelkiantis dėmesys vaiko psichikai ir asmenybės kaitai grynuoliškai atsiskleidžia knygose apie vieną herojų. Įspūdingiausia
šiuo požiūriu yra reto daugiasluoksniškumo apysaka-pasaka Vienas su šunimi (ital. Solo con un cane,
2011), kurioje dešimtmetis berniukas iš namų išeina
į nežinią, kad išgelbėtų savo šunį (Karalystėje uždraudė juos turėti). Derindama įvairius žanrus (pasakos, distopijos, nuotykių ir Bildungs romanų), pasitelkdama sąmonės srautą, autorė sukuria istoriją
apie patį brendimo procesą – sekinantį, gąsdinantį,
kupiną netikrumų ir nevienareikšmių pasirinkimų.
Išbandymų gausioje kelionėje Miro tenka susidurti

Žmonijos ateitis: distopija / utopija
Rašytojos dėmesys globaliai problematikai nesibaigė ties Miško vaikais – ten išplėtotą niūrią pokatastrofinio gyvenimo viziją priešingu variantu papildo
apysaka Rato pabaiga (ital. La fine del cerchio, 2015),
suprojektuojanti optimistinį žmonijos likimą. Veiksmas vyksta neapibrėžtoje ateityje, kai žmonės grįžta
į kadaise katastrofos ištiktą, bet vėl gyventi tinkamą
Žemę. Su poetišku patosu rodoma generacijų darna
ir skelbiamas vaiko išaukštinimas: išmintingi Senoliai
globoja grupes vaikų ir paauglių, kuriems bus patikėta atkurti pasaulį. Lengvo komizmo ir nuotykių
prideda protagonistų specifika: pirmąkart atvykę į
Žemę jie nieko nenusimano (kas yra jūra, čiaupas,
kaip įmanoma rašyti ranka), ir šis tabula rasa principas (jie visai tušti, net be minčių ir jausmų) yra parankus vaizduoti, kaip nuo nulio formuojasi vaikų tapatybė. Jos atramos lygiai tos pačios kaip Miško vaikų:

su Alkiu, Troškuliu, grumtis su nuolat persekiojančia
Baime ir klastinga Abejone, kuri kerta skaudžiausiai,
versdama įtarinėti pačius mylimiausius žmones (Masini mėgsta personifikuoti abstrakcijas ir emocijas).
Dauguma šios rašytojos protagonistų yra brandūs,
mąstantys vaikai, bet Miro ypač kontempliatyvus,
svarsto, kodėl ryžtasi gelbėti kitą, nors pačiam gresia
žūti? Knygoje nėra atviros didaktikos, priešingai – ji
siūlo mąstyti ir svarstyti alternatyvas. Miro prieina išvadą, kad į tokius klausimus nėra visuotinai teisingų
atsakymų, kiekvienas pats turime rinktis.
Svarbi kūrinio plotmė – daugiaaspektė santykio
su gyvūnu plėtotė. Miro ir nedidelio šuns Tito ryšys apima įspūdingą jausmų paletę: prieraišumas,

meilė, atsakomybė, ištikimybė, pasitikėjimas. Dar
istorijos pradžioje, jausdamas kylantį nerimą, berniukas drąsinasi: „Betgi nebijau. Gal bijočiau, jeigu
būčiau vienas. Bet nesu vienas. Tam tikra prasme
taip, bet ir ne. Esu vienas su šunimi. Vienas su šunimi, nenoriu pasakyti, kad esu vienas. Esu su šunimi, taigi nesu vienas. Ir jis nėra kažkoks šuo. Jis yra
mano šuo.“12 Siužetui įsibėgėjant simbiozė tvirtėja:
berniukas gelbėja šunį, bet ir šuo saugo jo gyvybę –
dykumoje randa vandens šaltinį, Miške išlaisvina
iš mirtino Pavojaus. Šuo irgi nueina savąjį brandos
kelią: išneštas šeimininko kuprinėje, artėjant finalui
pats mąsto, imasi iniciatyvos, o galiausiai protagonistai susikeičia vietomis: iš tamsaus tunelio į šviesą
išveda šuo.
Šioje apysakoje, kaip ir absoliučioje daugumoje kitų kūrinių, autorė pabrėžia knygos ir atminties
svarbą. Terorizuojamas Abejonės, Miro ginasi prisiminimu apie jaukius vakarus, kai šeima susirinkdavo prie židinio tyloje paskaityti: „Gar ir Titas skaitė
knygą be puslapių, kurią tik jis galėjo matyti, istoriją to, ką jau nuveikė ir ką vėl darys rytoj.“13 Masini
literatūrinio pasaulio pamatuose knyga glūdi lyg
koks Gyvybės medžio atitikmuo, veikia kaip žinių,
atminties, laisvės, išminties šaltinis, kaip ryšys su
praeitimi ir tiltas į ateitį. Gausiai pribarstydama intertekstinių nuorodų, parafrazių, citatų, autorė ne
tik papildo kūrinius įvairesnėmis reikšmėmis, bet ir
šelmiškai provokuoja skaitytoją pasidomėti paminėta knyga.
Masini kūrybos vertę ir patrauklumą didele dalimi lemia savitas pasakojimo būdas, kompleksiškai
pasireiškiantis ir apysakoje Vienas su šunimi. Žodynas pritaikytas suprasti vaikams, tačiau varijuojant
sintaksę, pauzes, tempą išgaunama specifinių estetikos ir prasmės efektų. Dažname kūrinyje autorė
teikia pirmenybę santūriai supoetintam kalbėjimui,
skambančiam apgaulingai ramiai, bet gebančiam
sukelti sprogdinančią įtampą. Masini nuolat žongliruoja skirtingų veikėjų perspektyvomis, paviešinamos net šuns Tito mintys – įkeliama jo sąmonės
srauto atkarpėlių. Beje, paprastai veikėjai šunys
kalba žmonėms būdingomis sintaksinėmis konstrukcijomis, o Masini bando pagal savo įsivaizdavimą sukurti „šunišką“ stilių – Titas mintija trumpai,

kapotomis frazėmis, apie save trečiuoju asmeniu:
„Šuo pavargęs. / Duobė tuščia. / Berniukas yra. /
Pavojaus nėra.“14 Masini pasaulėvaizdyje gaudžia
balsų ir požiūrių polifonija.

Žvalgytuvių reziumė: Masini kūrybos
visuma mirga lyg kontrastingas
kaleidoskopas, tačiau idėjų, temų,
veikėjų ir stilių įvairovė sukasi aplink
stabilią analizės ašį: vaiko psichologijos ir
visokeriopų ryšių anatomiją.
¹ Neringa Mikalauskienė, „Verti paskaityti vertimai (2012 m.
verstinių knygų apžvalga)“, Rubinaitis, 2013, Nr. 2, p. 5; Laura
Vilkaitė-Lozdienė, „Ar tikrai „Miško vaikai“ gyveno ne mūsų
planetoje?“, Rubinaitis, 2012, Nr. 4, p. 35–37.
² Beatrice Masini, Miško vaikai, [iš italų kalbos vertė Ieva
Mažeikaitė], Vilnius: Alma littera, 2012, p. 87.
³ Elisa Fontana, Valentina Ganassin, „Leggere ribelle incontra
Beatrice Masini“, interneto prieiga: https://leggereribelle.
com/2020/02/28/leggere-ribelle-incontra-beatrice-masini/
(žiūrėta 2022-06-10).
⁴ „L’editoria per ragazzi oggi. Intervista a Beatrice Masini“,
interneto prieiga: http://dustypagesinwonderland.blogspot.
com/2015/06/leditoria-per-ragazzi-oggi-intervista.html (žiūrėta
2022-06-10).
⁵ Beatrice Masini, „Il tempo delle distopie“, interneto prieiga:
http://www.liberweb.it/index.php?option=com_content
&view=article&id=20929:beatrice-masini-il-tempo-delledistopie&catid=310&Itemid=107 (žiūrėta 2022-06-10).
⁶ Elisa Fontana, Valentina Ganassin, ibid.
⁷ Beatrice Masini, Gianni De Conno, Il viaggio della regina,
Milano: Carthusia, 2015, p. 31.
⁸ Beatrice Masini, „I libri che fanno male“, LiBeR, 2021, Nr. 131,
p. 56–60.
⁹ Beatrice Masini, Se è una bambina, Milano: Rizzoli Libri, 1998,
Kindle Edition, p. 78.
Roberta Pederzoli, „Les collections et les séries pour les
petites filles: tendances récentes et nouveaux échanges
entre l’Italie et la France“, Transalpina [En ligne], 2015,
Nr. 18, interneto prieiga: http://journals.openedition.org/
transalpina/1437 (žiūrėta 2022-06-10).
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Beatrice Masini, Vado e non torno, 1998, p. 10.

Beatrice Masini, Solo con un cane, Roma: Fanucci Narrativa,
2011, p. 15.
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Mažosios moterys
didžiuosiuose ekranuose
DR. ASTA SKUJYTĖ-RAZMIENĖ

KO N T E K S TA I

Feminizmas tradicinių vertybių
paunksmėje
Dviejų dalių romanas Mažosios moterys pirmą
kartą buvo išleistas 1868–1869 m. (lietuvių kalba
pirmasis vertimas pasirodė 1923 m.) ir iškart tapo
didele sėkme: keturių Marčų šeimos dukterų gyvenimai traukė ir tebetraukia skaitytojų dėmesį
visame pasaulyje. Nors pasakojimas sukasi apie
sunkiai besiverčiančių, tačiau aukštesnio socialinio
sluoksnio amerikiečių baltaodžių šeimos kasdienį
gyvenimą, rūpesčius ir džiaugsmus, jame keliamos
problemos bei vaizduojami personažai atgarsį randa visais laikmečiais ir įvairiose kultūrose. Dėl temų

Leidykla „Nieko rimto“. 2022 m.
Viršelio dail. Scott McKowen

Prieš 190 metų Amerikoje, mažame Pensilvanijos miestelyje, gimė Louisa May Alcott, išgarsėjusi
romanu Mažosios moterys (angl. The Little Women),
kuris jau seniai tapo vaikų literatūros klasika. Ši knyga šiuolaikinių literatūros tyrėjų vadinama amerikietiškojo moteriškumo mito formuotoja1. Kaip yra
pastebėjusi literatūros kritikė Elaine Showalter, šis
amerikiečių rašytojos kūrinys įtaką darė ir tokioms
garsioms moterims kaip Simone de Beauvoir, Gertrude Stein, Joyce Carol Oates2. Tad šiame straipsnelyje ketinu trumpai aptarti, kuo gi ypatingas literatūros kūrinys Mažosios moterys ir kas aktualizuojama
dviejose paskutinėse – 1994 m. (rež. Gilliana Armstrong) ir 2019 m. (rež. Greta Gerwig) – šio kūrinio kino
adaptacijose.

Louisa May Alcott. 1870 m.
Warren's Portraits, Boston

(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

neblėstančio aktualumo kiekviena karta aktualizuoja kūrinį, tik kaskart vis kiek kitaip.
Alcott kūrinyje skaitytojas supažindinamas
su Marčų šeima, kurios keturios dukterys (Megė,
Džo, Betė ir Eimė), jų mylima mama ir jos pagalbininkė senoji Hana sukasi kukliuose savo namuose.
Tėvas, dalyvaujantis pilietiniame kare, visada lieka
šeimos moterų mintyse ir maldose, tačiau sunki
finansinė situacija priverčia vyresniąsias šeimos
dukras – Megę ir Džo – dirbti. Mergaitės stengiasi
nenukabinti nosies ir viena kitą seseriškai palaiko,
rūpinasi viena kita ir aplinkiniais. Netrukus jos susipažįsta su kaimynu Teodoru Laurencu (Lauriu),
apsigyvenusiu pas savo vienišą turtingą senelį.
Ypač stipri draugystė užsimezga tarp jo ir Džo –
padūkusios, nebijančios pasirodyti „nemergaitiška“ sesers. Džo, turinti aspiracijų tapti rašytoja,
įtraukia Laurį į Marčų šeimos gyvenimą, kuris bėgant metams išlieka toks pats dinamiškas kaip ir ji
pati: Megė netrunka ištekėti, skaudus išsiskyrimas

laukia su Bete, o Eimė, šeimos jauniausioji, paaugusi ir remiama tetos iškeliauja mokytis tapybos į
užsienį. Džo gyvenime taip pat įvyksta didelių pokyčių, kai iškeliavusi iš namų susitinka profesorių
Bhaerį iš Vokietijos...
Mažosios moterys atsirado ne dėl to, jog Alcott
norėjo skaitytojams „išlieti širdį“: kaip pastebi Linda Grasso, paskatos buvo itin praktiškos – norėdama išgarsėti kaip rašytoja, Alcott ėmėsi leidėjo
pasiūlymo parašyti kūrinį jaunoms skaitytojoms,
kurios, kaip visuomenės dalis, iki tol buvo finansiškai neišnaudotos3. Iš pradžių rašytoja džiaugsmu
netryško – jos pačios teigimu, mergaitės jai niekada
nepatiko, todėl imtis kurti jaunoms merginoms jai
atrodė iššūkis, kurį ji nusprendė įveikti pasiremdama savo pačios ir savo seserų patirtimis4. Taip keturios Alcottų šeimos dukros (Anna, Louisa, Elizabeth
ir May) tapo Megės, Džo, Betės ir Eimės prototipais
Mažosiose moteryse5.
Šis Alcott kūrinys idėjiškai turėjo atitikti auklėjamojo romano (vok. bildungsroman) žanro reikalavimus, kuris, kaip pažymi Showalter, turėjo tapti
savotišku tiltu tarp mokyklos ir vedybinio gyvenimo, padėti jaunoms moterims susivokti, kokia yra
jų vieta pasaulyje, diegti tokias vertybes kaip šeima, santuoka6. Vis dėlto Louisa nuo pat mažens
buvo gana maištinga asmenybė, todėl, kurdama
knygą, paremtą autobiografiniais motyvais, moterims dovanojo tokį personažą kaip Džo – patrakusią, nepriklausomybės siekiančią merginą, drąsiai
laužančią nusistovėjusius vaidmenis visuomenėje,
siekiančią prilygti vyrams, įgalinančią save kaip
moterį-kūrėją7. Dėl tos priežasties netrunka šio
kūrinio interpretacijų ir feministinės kritikos, ypač
dažnai akcentuojant romano pabaigą ir Džo vedybas kaip bendros kūrinio idėjos – moters nepriklausomybės – „kapituliaciją“8.
Tad Mažosios moterys iš pirmo žvilgsnio gali
pasirodyti kaip XIX a. antrosios pusės šeimos gyvenimą realistiškai reprezentuojantis kūrinys, tačiau, literatūrologų teigimu, tai hibridinis romanas,
kuriame, be minėto auklėjamojo romano, tarpsta
realizmo (angl. domestic realism) ir meilės (angl. romance) romanų žanrai, generuojantys šią reprezentuojamų ideologijų trintį9.

Iš puslapių – į ekranus
Dėl savo neblėstančio populiarumo Mažosios
moterys susilaukė jau šešių adaptacijų10 didžiuosiuose ekranuose, tarp kurių ir kino klasika laikoma
1933 m. (rež. Georgeʼas Cukoras) versija su Katherine Hepburn, atlikusia Džo vaidmenį. Tačiau toliau
straipsnyje susitelksiu ties dviem šio kūrinio ekranizacijomis, pasirodžiusiomis 1994 m. ir 2019 m.,
ankstesniąsias įtraukdama tik platesniam kontekstui pristatyti.
Robynos McCallum teigimu, kiekviena Mažųjų
moterų adaptacija kine atspindi tai, kokie kūrinio
aspektai buvo labiausiai vertinami ir akcentuojami
tuo laikmečiu, kai filmas buvo sukurtas; kokios ideologijos, apibrėžiančios ir atspindinčios vyriškumo
ir moteriškumo sampratą, būdavo įgarsinamos ir
įgalinamos11. Ankstesnės ekranizacijos neretai pasirinkdavo eliminuoti arba į paraštę nustumti Džo
savarankiškumo ir laisvės siekį akcentuodamos
romantinį kūrinio siužetą12 – taip būdavo išvengiama knygoje esančių įtampų. 1994 m. pasirodęs režisierės Gillianos Armstrong filmas nuo šių įtampų
nebėga, atvirkščiai – ponia Marč (Mamytė, angl.
Marmee) įgarsina daugelį svarbių idėjų, kurios romane neretai lieka „tarp eilučių“13. Galbūt todėl ši
Mažųjų moterų ekranizacija iki šiol žiūrovų yra laikoma viena iš geriausių kūrinio adaptacijų didžiajam
ekranui14.
Filmas nuosekliai seka romano siužetą, o visas
būrys garsių aktorių (Susana Sarandon, Winona Ryder, Kirsten Dunst, Christianas Baleʼas ir kt.) Alcott
sukurtus personažus interpretuoja ir papildo, taip
gilindami jų psichologinius portretus.
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moterys atitiks tos epochos, kurioje filmas statomas,
feministinius lūkesčius ir vyraujančius naratyvus20.
Dėl šios priežasties tiek 1994 m., tiek 2019 m. Mažųjų
moterų kino versijos su originaliu tekstu elgiasi anachronistiškai, kiekviena bando jį užtempti ant savo
ideologinio kurpalio, taip ištrindamos arba reikšmingai sumažindamos knygoje vyravusias įtampas,
konfliktus. Stipriai retušuojant praeitį ir iškraipant kai
kuriuos istorinius faktus, dingsta pagrindinė knygos
mintis – XIX a. neišvengiami iššūkiai, su kuriais ambicingoms ir save realizuoti siekiančioms moterims
buvo lemta susidurti.
¹ Robyn McCallum, „The Present Reshaping the Past Reshaping
the Present: Film Versions of Little Women“, The Lion and the
Unicorn, January 2000, Volume 24, Number 1, p. 81; Linda
Grasso, Louisa May Alcott’s ‘Magical Inkstand’: Little Women,
Feminism, and the Myth of Regeneration“, Frontiers: A Journal of
Women Studies, 1998, Vol. 19, No. 1, Identity, the Body, and the
Menopause, p. 178.
² Elaine Showalter, Introduction to Louisa May Alcott’s Little
Women, Penguin Classics, 2009, p. vii.
³ Grasso, 1998, p. 178.
⁴ Showalter, 2009, p. xv.
⁵ Ten pat, p. ix.
⁶ Ten pat, p. xv.
⁷ McCallum, 2000, p. 82.
⁸ Ten pat, p. 82.
⁹ Ten pat, p. 82.
10
Visą išsamų Mažųjų moterų adaptacijų kinui, teatrui, televizijai
sąrašą galima rasti čia: interneto prieiga: https://www.pbs.org/
wgbh/masterpiece/specialfeatures/little-women-adaptations/
(žiūrėta 2022-08-23).
11

McCallum, 2000, p. 81.

12

Ten pat, p. 84.

13

Ten pat, p. 84–85.

Little Women (1994). User Reviews: interneto prieiga: https://
www.imdb.com/title/tt0110367/reviews?ref_=tt_urv (žiūrėta
2022-08-22).

14

15

Grasso, 1998, p. 178–179.

16

Ten pat, p. 180.

17

Ten pat, p. 181–182.

Judy Simons, „The Afterlives of Louisa May Alcott: Greta
Gerwig’s Little Women adaptation“, 2020, Vol. 13, Nr. 2, p. 279.

18

19

Simons, 2020, p. 279–280.

20

McCallum, 2000, p. 84.

Kazio Sajos kelias:
nuo paauglio iki karūnuoto vaikų rašytojo
Dvi iškalbingas nuotraukas skiria 65 metų tarpas. Vienoje – Kazys Saja dar paauglys, našlaitis
(abu tėvai mirė anksti), auginamas mamos sesers
Petronėlės ir Adomo Norvaišų, gyvenusių Vaištarų
kaime, Plungės rajone. Kažkuria proga su dėde nusifotografuota Telšiuose. Nuotraukos perteikiamą
ano laiko dvasią papildo rašytojo prisiminimai apie
paauglystės dienas: „Mane augino beraščiai, bevaikiai ir pamaldūs vargdieniai – klumpdirbys Adomas ir
Ciocelė Petronėlė. Trobos sienos buvo išlipdytos laikraščiais. Kai atėjo vieni, paskui kiti okupantai, laikraščius reikėjo pakeisti. Man, dar nespėjus išmokti
žemaitiškai ir neturinčiam draugų, tai buvo pirmoji
skaitykla. Antroji, mažesnė, buvo būdelėje už tvarto.
Netoliese esančios Paukštakių mokyklos mokytojai
kartkartėm Adomams atiduodavo nusenusias knygas ir žurnalus“ (Metai, 2022 m., Nr. 4, p. 116–117).
„Norvaišai tikėjosi – bene užaugs patikimas
klumpdirbio skaptų ir keturių hektarų paveldėtojas, o tos knygos, mokslai, girdi, tik sužadins norą
skristi, ieškoti, kur geriau... Todėl teta su dėde kol
galėjo, tol stengėsi mane nulaikyti namie. 1943 m.
baigęs Paukštakių pradžios mokyklą, net penkerius
metus niekur nesimokiau. Tačiau tie įvykiai, kurie
tuo laikotarpiu dėjosi kaime, ko gero, paliko manyje didesnį pėdsaką negu vėliau studijos aukštojoje
mokykloje“ („Kazys Saja“, Tarybų Lietuvos rašytojai:
autobiografijos, 2, Vilnius: Vaga, 1977, p. 301).
Nelengvi gyvenimo universitetai... Jie nedingo –
atsispindi autobiografinių apsakymų rinkiniuose
Klumpės (1958, 1980), Vaistai nuo strazdanų (1963) ir
visoje lietuvių literatūros klasika jau tampančioje rašytojo kūryboje. Labai džiugu, kad 2010 m. rašytojas
pelnė lietuvių vaikų literatūros karūną – apie tai kalba antroji čia pateikiama nuotrauka. Rašytojas mielai
leido pasimatuoti karūną vienam iš į šventę atėjusių
jaunųjų skaitytojų – gal būsimam rašytojui? Saja yra
save žaismingai apibūdinęs: „Esu klumpėtas karalaitis Kazimieras.“1

Šiemet Kazys Saja švenčia gražų 90-mečio jubiliejų. Širdingai sveikiname rašytoją. Klumpės dar
nesunešiotos! Karūna auksu žiba!

Kazys Saja su dėde Adomu Norvaiša. Apie 1945–1946 m. Telšiuose.
Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuosavybė

Kazys Saja su jaunaisiais skaitytojais Tarptautinės vaikų knygos dienos
minėjime, kai buvo karūnuotas už geriausią 2009 m. knygą Septyni
miegantys broliai. 2010 m. balandžio 2 d., Vilniaus „Lėlės“ teatras.
Romos Kišūnaitės nuotr.

Parengė Džiuljeta Maskuliūnienė (LNB),
Daiva Irena Šarkanauskaitė

1
Interneto prieiga: https://www.valstietis.lt/kultura/kazys-sajaesu-klumpetas-karalaitis-kazimieras/62100 (žiūrėta 2022-08-05).
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Vis dėlto, kaip pastebi ekranizaciją nagrinėjusi
Linda Grasso, nors šis devintojo dešimtmečio filmas
yra tarsi langas, leidžiantis žiūrovui suprasti feministinio judėjimo pasiekimus, tačiau kartu ji Armstrong Mažųjų moterų viziją pavadina „vyraujančia
feministine fantazija“ (angl. mainstream feminist
fantasy), propaguojančia tam tikrus stereotipus ir
padailinančia tuometines istorines realijas15. Anot
tyrėjos, filmas eliminuoja įtampas, kilusias XIX a.
rašančiai moteriai – nuolatinį spaudimą pasirinkti
tarp šeimos ir nepriklausomybės, savo siekių paaukojimo ir išpildymo16. Todėl Grasso yra linkusi šį
filmą vertinti kaip atvejį, iliustruojantį, kaip populiarioji medija suvokia ir interpretuoja feminizmą17.
2019 m. kino teatrus pasiekė režisierės Gretos
Gerwig Mažųjų moterų interpretacija, kurioje seseris Marč ir Laurį įkūnija XXI a. jaunosios žvaigždės – Saorise Ronan, Emma Watson, Florence
Pugh, Eliza Scanlen, Timothéeʼis Chalametas. Anot
filmą recenzavusios Judy Simons, Gerwig pasirenka Džo liniją kaip filmo ašį, palikdama kitų seserų
gyvenimus kaip bendrą kontekstinį foną18. Filmas
tiems, kurie neskaitė romano (nors, tiesą pasakius,
ir tiems, kurie skaitė), gali pasirodyti itin painus –
siužetas šokinėja tarp filmo dabarties ir praeities,
o atskirti, kuriame kurios sesers gyvenimo etape
žiūrovas atsiduria, vargiai padeda ir filmo vizualinė pusė – seserų išvaizda vos keičiasi, o kostiumai,
galėję būti sėkmingais laikotarpių identifikatoriais,
yra vienas iš silpniausių šio filmo dėmenų. Kaip
pastebi Simons, filme nebelieka Mamytės pamokų
savo dukroms apie „savikontrolę, pasiaukojimą ir
paklusnumą“, kurios skaitytojui aiškiai leido suprasti, kokiomis vertybėmis yra grįsta Marčų šeimos
filosofija – vietoj to, kaip pastebėjo kritikė, filme
įterpiamos ištraukos iš Alcott laiškų, dienoraščių,
kuriuose aptariamos temos (lyčių lygybės stygius,
socialinė nelygybė etc.) neva turėtų priartinti XIX a.
kūrinį prie šiuolaikinių žiūrovų19. Deja, tokia prieiga
yra itin ydinga: Robyna McCallum pastebėjo, jog Alcott „feminizmas“ veikė tik XIX a. laikotarpiu – šiuolaikiniame kontekste ji veikiau būtų laikoma konservatyvia nei palaikančia moterų emancipaciją, todėl
vienas iš sunkiausių iššūkių, su kuriuo susiduria režisieriai, anot McCallum, yra tikėtis, jog Mažosios
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Unė Kaunaitė. 2016 m. Eglės Jociūtės nuotr.
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– Kokia buvo jūsų vaikystė? Kokie ryškiausi
įspūdžiai?
– Skirtingi laikotarpiai sukelia skirtingų prisiminimų. Buvau su visais norintis draugauti vaikas, nenustygau vietoje, tryškau energija. Susipažindavau

su žmonėmis net parduotuvėje. Senelis nenorėjo
manęs vestis į miestą, nes kur nors pradingdavau.
Vasaras leidau kiemuose su kitais vaikais žaisdama
gaudynes, slėpynes, dūkdama su sese ir pusseserėmis. Močiutė neprikviesdavo valgyti, nes kam maistas, kai gali žaisti?
Tačiau taip pat dažnai sirgau, tad gyvenimas
mane priverstinai sustabdydavo. Tada kaip tik pasidarydavau labai liūdna ir mąsli. Šešerių metų mėnesį
gulėjau ligoninėje, per plauką nuo atsisveikinimo
su visais. Net jei esi per mažas tai suprasti, tokie
dalykai palieka įspaudų. Kai pasveikdavau, vėl nenorėjau savęs saugoti, labai išgyvendavau, jeigu
susirgusi negalėdavau kažkur dalyvauti. Ilgai ilgai
mokiausi, kad fizinės galimybės yra ribotos. Ir dabar
dar to mokausi.
Vaikystė pilna atsiminimų. Dabar matau čirvinius
blynus senelių virtuvėje: močiutė kepdavo juos beveik baltus, o senelis – rudus, tad mes, vaikai, visada
bandydavom išprašyti, kad keptų senelis. Kartą leido
kepti pačioms, o mes taip užsiplepėjom, kad atidariusios keptuvę net neradom blyno – jis buvo juodas
juodas. Kaip mes vėdinom virtuvę, tikėdamos, kad
močiutė nespės pareiti...
Pamenu žygius į mišką su tėčiu. Kartais jis sakydavo, kad pasiklydo, bet aš niekada tuo netikėjau –
juk tėtis visada viską žino. Be to, galiausiai visada
rasdavom kelią. Kai buvau šešerių, namuose atsirado šuo, pavadinome kalytę Gera arba Gerute. Ji irgi
nenustygo vietoje ir krėtė mums vieną eibę po kitos,
bet buvo labai geras šuo. Žiemą ji mane vežiodavo

rogėmis. Pamenu, kaip verkiau, kai bandžiau ją
vedžioti, bet tik įkritau į sniego pusnį – buvau tikra,
kad niekada jos neišlaikysiu. Bet galiausiai išlaikiau.
Augau jauniausia iš keturių pusseserių, tad veik
visi mano drabužiai buvo kieno nors kito. Ne viską
galėjom sau leisti. Bet gal tada ir išmokau, kad ne
drabužiai ar daiktai apibrėžia žmogų. Nebuvo tai
prabangi vaikystė – užtat labai turtinga dėmesio.
Visko joje buvo, bet ji tikrai šviesi.
– Jūsų močiutė Lilija Žadeikytė – aktorė, skaitovė, režisierė, prosenelis Aleksandras Žadeikis –
aktorius, režisierius, jūs pati – rašytoja. Ar yra ir
daugiau jūsų giminės žmonių, susijusių su kultūros
sritimi? Kaip jų asmenybės ir veikla veikė jus vaikystėje ir dabar?
– Kai esi vaikas, šių sąsajų nesupranti, tačiau vėliau jos visos susilipdo į gražų paveikslą. Mano tėvai –
architektai, dizaineriai, tad užaugau klausydamasi
diskusijų apie tai, kas gražu, o kas ne. Prisimenu, kaip
važiuojant troleibusu mama man aiškino, kas yra
kičas. Kelionėse su tėvais kartais tekdavo pusdienį
praleisti važiuojant link kokio nors architektūriškai
įdomaus pastato. Man, kaip vaikui, tai buvo baisiai
nuobodu, bet dabar vertinu jų išlavintą skonį.
Su močiute teko vaikystėje kartu vaidinti, įgarsinti radijo pjeses. Vėliau vaidinau „Elementoriaus“
dramos teatre, baigiau „Skalvijos“ kino akademiją,
tad aktorystė ir režisūra daug metų sukosi mano
galvoje kaip galimas ateities kelias. Mano a. a. senelis buvo žinomas psichiatras, todėl nieko keisto,
kad baigiau psichologijos bakalauro studijas, nors
su seneliu šio pasirinkimo nesiejau. Senelis niekada man apie psichologiją nepasakojo – jis visomis

Unė ir sesė. 1995 m.

Rašytoja, Vilniaus švietimo pažangos centro direktorė Unė Kaunaitė
atsako į Eglės Baliutavičiūtės klausimus

Unė su Gera. 2010 m.

Vaikysteje tikejau, kad
galesiu perskaityti visas
pasaulio knygas

progomis dovanojo knygas, o mudvi su sese nuolat
vesdavo į Operos ir baleto teatrą. Aišku, tada mes
labiausiai laukėme karšto šokolado per pertraukas,
bet ir vėl – po laiko viską įvertini. Tokių sąsajų vėliau
prisimeni vis daugiau, ir jos neabejotinai tave formuoja, net jei tada to nesupratai.
– Ar vaikystėje knygos, skaitymas jūsų aplinkoje buvo svarbūs? Ar pati mėgote skaityti?
– Kiek dabar pamenu, knygų buvo visur – mano
vaikystės namuose, pas visus senelius. Buvau surinkusi visą „10+“ seriją, sesė kolekcionavo serijos
„Iliustruota didžioji klasika“ knygas.
Daug vasarų praleidau Marijampolėje, pas mamos tėvus, iš ten ryškiausiai pamenu miesto biblioteką, jos vaikų skyrių. Eidavau ten beveik kasdien –
bibliotekininkė pradžioje žvelgė skeptiškai, sakė,
kad aš greičiausiai tik perverčiu paveikslėlius – juk
negaliu perskaityti tiek per dieną. Bet aš tikrai perskaitydavau. Net dabar pasakyčiau, kur toje mažoje
bibliotekėlėje buvo sudėtos visos Astridos Lindgren
knygos, kur buvo Šerloko Holmso serija... Vaikystėje tikėjau, kad galėsiu perskaityti visas pasaulio
knygas. Bet, kaip ir daugelis, turėjau skausmingai
suprasti, kad nepavyks.
– Kokie svarbiausi jūsų vaikystės skaitiniai? Galbūt kai kurios vaikystės knygos šildo širdį iki šiol?
– Paklausta vis miniu, bet negaliu ir čia nepradėti nuo Januszo Korczako knygos Karalius Motiejukas Pirmasis ir Vytautės Žilinskaitės knygos Kelionė į Tandadriką. Apie šiuos kūrinius buvau parašiusi
straipsnį ir Rubinaityje, pasiremdama baigiamuoju
dvyliktos klasės darbu. Jie ir šildo, ir graudina širdį
iki šių dienų.
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Užaugau kartu su Hario Poterio karta, pamenu,
kad pirmąją knygą man paskolino draugė ir aš nežinojau, kad jų bus daugiau – internetas tuo metu
nebuvo pasiekiamas pirštais. Perskaičiusi verkiau,
nes pagalvojau, kad niekada neperskaitysiu, kaip
veikėjams sekėsi toliau... Tad Hario Poterio gerbėja buvau anksčiau, nei sužinojau, kad tai populiaru.
Šiaip jau mylimų knygų sąrašas buvo begalinis...
– Esate iš tų rašytojų, kuriems nusišypso sėkmė
publikuoti savo kūrybą knygos pavidalu gana
anksti, dar mokykloje ar vos ją baigus. Ar nuo vaikystės svajojote tapti rašytoja?
– Pirmąją „knygą“ – šešių puslapių pasakojimą
apie savo rajoną – parašiau būdama šešerių. Su tėčio pagalba išspausdinau, įrišau. Ten yra skyrelis apie
žiemą po ledu mirštančias žuvis, kurias mačiau parke
ir dėl kurių labai liūdėjau... Rašiau begalę „knygų“ –
pradėtų ir nebaigtų: detektyvus, pasakas, istorijas...
Ką tik sugalvojau. Dažniausiai visos jos buvo vieno ar
dviejų skyrių, nes neturėjau kantrybės tęsti, vis pradėdavau naują knygą... Mokykloje nebuvo laikraščio, tad klasėje leidau sienlaikraštį. Vėliau dalyvavau
jaunųjų filologų konkursuose. Ir net negaliu pasakyti,
kodėl. Tos istorijos pačios gimdavo mano galvoje,
rašyti man patiko. Norėjau būti daug kuo. Nežinau,
kada sugalvojau, kad norėčiau būti ir rašytoja, bet
tikrai visada norėjau rašyti. Ir dabar man sunku pasakyti, kodėl rašau – kartais kitaip neišeina.
– Kaip jautėtės rašytojos karjerą pradėjusi taip
anksti? Ar įžvelgiate tame ir pliusų, ir pavojų?
– Visada buvau sau reikli ir kritiška, tad paleisti
į pasaulį knygą nėra lengva – ji niekada nėra tokia,
kokios tikėjaisi. Pamenu, kaip pirmoji pirmosios

Su tėčiu. 1995 m.

Su mama. 1995 m.
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knygos skaitytoja – mano mokytoja, perskaičiusi
Sudie, rytojau juodraštį pasakė, kad vieną dalyką ji
būtų parašiusi kitaip. Dabar aš ją suprantu – šiandien tą knygos veikėją irgi būčiau sukūrusi kitokį.
Bet gal po dvidešimties metų visas savo knygas
norėčiau perrašyti? Tad išmokau su šiuo jausmu
gyventi, dabar netgi džiaugtis, kad turiu galimybę
matyti, kaip keitėsi mano mąstymas, per knygas
matyti, kaip brendau, todėl matau gerokai daugiau
pliusų nei pavojų. Gali dešimt metų rašyti knygą ir
nebūti ja patenkintas, gali ir visą gyvenimą. Bet jei
sieksi tobulos knygos, niekada jos neparašysi. Kai
kurie žmonės visą gyvenimą pralaiko stalčiuose
savo kūrybą, taip ir neišdrįsę jos parodyti niekam.
Pirmoji knyga užaugina antrąją ir taip toliau – atgalinis ryšys, kurį tau suteikia skaitytojai, kritikų vertinimai padeda tobulėti. Aišku, kai esi jaunas, reikia
mokėti atsirinkti ir nemėginti kiekvienos kritikos
strėlės priimti giliai į širdį – to irgi mokiausi. Tačiau
galimybė gauti atgalinį ryšį yra labai vertinga.
– Pirmojoje knygoje Sudie, rytojau rašėte apie
talentingo jauno žmogaus dramą: kai iš jo aplinka
ir artimieji reikalauja, tikisi labai daug, o pats jaunas žmogus jaučiasi sutrikęs, rodos, visi kiti už jį
geriau žino, kur jam eiti, ko jam siekti. Tai originali
tema, juk dažniau knygose paaugliams kalbama
apie sudėtingą vaikystę, paauglystę, o jūs pasirinkote kalbėti ne mažiau sudėtinga, bet vis dėlto kitokia tema. Kas jus pavedėjo jos link? Ar tai susiję
su jūsų pačios patirtimi, juk mokėtės gerai, lankėte
prestižiniu laikomą Vilniaus licėjų?
– Turbūt didžioji dalis rašytojų vienaip ar kitaip į
kūrybą įtraukia savas patirtis. Bent man labai svar-

– Galbūt klystu, bet spėju, kad jūsų knygoje
Žmonės iš Alkapės yra ir daug asmeniškų patirčių,
susijusių su emigracija, svarstymais apie santykį
su tėvyne. Ji ir pasirodė kaip tik tada, kai studijavote Škotijoje... Ar klystu? Gal papasakotumėte
šios knygos užkulisius, idėjas?
– Pradėsiu nuo tolėliau – Škotijoje studijavau socialinę antropologiją. Ji man patiko ne tik savo temomis – skirtingų kultūrų tyrinėjimais. Ji mane patraukė
ir metodais, primenančiais rašytojo darbą – stebėti,
perleisti per save, visa tai susintetinti į bendrą vaizdą. Aišku, antropologas mėgina būti objektyvus, bet
turi suvokti, kad toks būti negali – jį riboja jo paties
mąstymas, patirtys. Rašytojas, priešingai, turi daug
laisvės būti subjektyvus, bet kartais to visai nereikia.
Gyvenime nutinka tokių dalykų, kuriuos aprašius
knygose niekas nepatiki jų realumu...
Pasakoju apie tai, nes nesijaučiau aprašiusi tik
savo išgyvenimus. Rašiau apie tai, ką mačiau. Tai
ne vieno žmogaus istorija. Gyvenau kartu su daugybe studentų, atvykusių iš įvairiausių šalių, su
skirtingomis jų istorijomis. Nuolat bendravau su užsienyje studijuojančiais lietuviais. Ir labai džiaugiausi, kai tiek daug knygą perskaičiusių bendraamžių
man sakė, kad šią knygą nešė tėvams, seneliams ir
sakė: „Paskaitykit, kaip ten buvo.“ Jei būčiau mėginusi aprašyti tik savo patirtis, vargu ar tai būtų pavykę. Kad knygoje keliami klausimai tuo gyvenimo
laikotarpiu buvo man labai svarbūs – be abejonės.
– Su trečiąja knyga Laiškai Elzei nutolote nuo
pilietiškumo temų ir rašėte apie patyčias, jų dalyvių ratą – besityčiojančius, kenčiančius nuo patyčių ir stebinčius. Kuo ši tema jus patraukė? O gal
bandėte rašyti visai kita tema?
– Paprastai galvoje visada nešiojuosi bent kelias
knygų idėjas. Kurios iš jų virsta knygomis, gali būti
mistika net rašytojui. Bet kadangi studijavau psichologiją, švietimą, daug bendravau su paaugliais,
skaičiau jiems paskaitas, patyčių tema visada buvo
arti. Be to, tam tikras istorijas atsineši ir iš savo paauglystės – kūrybiškai, bet knygoje Laiškai Elzei atsidūrė ir asmeniniai išgyvenimai, ir kitų pasakotos
istorijos... Kita vertus, nesu tikra, ar ši knyga labai
nutolusi nuo dviejų pirmųjų – ji kalba apie asmeninę
atsakomybę. Ar tai tikrai taip toli nuo pilietiškumo?

bu pasirinkti tikrai rūpimą temą – kūrinys negimsta
per pusmetį, kartais užtrunka ir labai daug metų.
Beveik visada išgyvenu vidurio kūrinio krizę, kai
norisi viską mesti į šalį... Tad toli gražu ne visos temos šį išbandymą „išgyvena“. Ir dabar, žvelgdama
iš ilgesnės laiko perspektyvos, jau galiu matyti, kad
neretai knygos tampa tam tikra paieška, klausimu, į
kurį pati ieškau atsakymo. Sudie, rytojau kelti klausimai man buvo tikrai artimi, buvau viena iš tų labai
gerai beveik viską besimokančių mokinių, norėjusių
persiplėšti, kad tik pasirinktų „teisingai“.
Tačiau kūryba tuo ir įdomi, kad joje keistu, visiškai nenuspėjamu būdu susipina savos patirtys ir
vaizduotė. Štai ir dabar yra begalė būdų, kaip galėčiau atsakyti į šį klausimą, bet dėl įvairių aplinkybių
galiausiai skaitytojas pamato tik vieną variantą.
Taip ir su knyga. Daugybę dalykų sukuri, nors ir atsispiri nuo savo patirčių. Dar baugiau, kai tie užrašyti
dalykai sugrįžta realybėje. Tokių momentų turėjau
dešimtis, nuo mažų iki didelių, kad ir knygos Sudie,
rytojau pabaigoje šliaužiantis Gedimino bokštas...
Gal kas dabar skaitydamas galvos, kad parašyti pabaigą mane įkvėpė ant kalno susidariusios nuošliaužos. Bet tuomet nieko panašaus dar nebuvo, tenorėjau simbolio... O jis ėmė ir virto realybe.
– Pirmojoje knygoje labai svarbi yra Vilniaus
tema. Prisimenu, labai jautriai rašėte, pavyzdžiui,
apie Stebuklų plytelės likimą. Skaitant justi, kad
jis svarbus ne tik knygos veikėjai, bet ir rašytojai...
Kuo jums svarbus buvo Vilnius? Ką jis reiškia dabar? Ar santykis pasikeitė?
– Tai mano gimtasis mietas. Ir šiaip jau geriausias miestas pasaulyje. Jis man buvo ir yra labai
brangus. Būdama paauglė labai jautriai reagavau į
visus pokyčius mieste. Labai išgyvenau dėl „Lietuvos“ kino teatro, „Pieno baro“, kuriame valgydavau
bandeles po mokyklos... Su metais tuos pokyčius
imi vertinti kiek nuosaikiau, patiri jų daugiau, giliau
pasidomėjęs miesto istorija, vertini ją iš laiko perspektyvos. Tačiau man vis dar labai rūpi, kad miestas
išlaikytų savo unikalumą. O dabar, pradėjus darbuotis Vilniaus miesto savivaldybėje, santykis dar
kitoks – jaučiu padidėjusią atsakomybę prisidėti
prie miesto kūrimo, kad ir per jauniausių miestiečių
ugdymą.
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Juodraštį perskaičiusi draugė man pasakė, kad iš
pradžių negalėjo patikėti, jog knygą parašiau aš – jai
atrodė, kad kūrinys per toli nuo mano ankstesniųjų.
Ilgiau pagalvojusi nusprendė, kad mano braižą ten
vis dėlto mato. Bet temas paliksiu nusakyti kitiems...
– Iki šiol rašėte kūrinius tik paaugliams ir jaunimui. Ar niekada nekilo minčių įžengti ir į vaikų
literatūrą?
– Reikėtų sakyti, kad nuo vaikų literatūros iš tiesų ir pradėjau... Buvo toks portalas „rašyk.lt“, kuriame būdama septintokė ar aštuntokė ir prisidengdama pseudonimu rašydavau pasakas vaikams. Bet
interneto platybėse tai tikrai nebuvo populiarus
žanras ir komentarai tokio amžiaus paaugliui augino storą odą.
„Mamų unija“ 2014 m. pakvietė keliolika kūrėjų sukurti ir iliustruoti pasakas vaikams, visos lėšos
buvo skirtos paramai. Tuomet sukūriau pasaką „Elzė,
visų ilgšių užtarėja“ ir ilgai nešiojausi mintį, kad norėčiau parašyti daugiau istorijų apie šią mergaitę. Tik
gerokai vėliau supratau, kad tą patį vardą pasirinkau
savo kitai knygai – Laiškai Elzei. Sutapimas nebuvo
sąmoningas. Tad gal ne artimiausioje ateityje, bet
vaikams parašyti tikrai norėčiau.
– Anksčiau aktyviai bendraudavote su skaitytojais, o kaip yra dabar? Ar jums svarbūs susitiki-

Kartu su Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos teatro
trupe po spektaklio „Laiškai Elzei“. 2017 m.

– Pradėjusi eiti svarbias pareigas (apie tai pakalbėsime vėliau), atrodo, nutolote nuo kūrybos?
Ar stinga laiko? Įkvėpimo? O gal jau svarstote apie
naujus kūrinius? Anksčiau jūsų kūryboje svarbios
buvo pilietiškumo, asmeninės atsakomybės temos. Ar dabar jau domina kas kita?
– Laikas, deja, tikrai prapuolė – kai esi studentas,
mokinys, esi apdovanojamas ilgomis atostogomis.
Dabar vis dar mokausi, kaip šalia darbų rasti erdvės
rašymui. Nors nutolau gal ne tik dėl to. Pamenu vieną susitikimą su skaitytojais pirmaisiais metais, kai
dirbau Ministro Pirmininko patarėja. Pasiėmiau laisvą dieną, nuvažiavau, man atrodė, kad užsidėjau kitą
kepurę – šiandien būsiu rašytoja. Susitikimas, žinoma, vyko mokykloje, su mokiniais. Ir labai greitai visi
klausimai, kurių sulaukiau, buvo tik apie mano darbą – ar savaitgalis, ar laisva diena, ta užimama pozicija kitiems yra nuolatinė, apibrėžianti tavo identitetą,
„suvalganti“ tave kaip asmenybę. Po susitikimo išėjau skaudančia širdimi, jausdama, kad praradau dalelę savęs. Pamenu, važiuodama atgal labai aiškiai sau
pasakiau, kad kol dirbu šį darbą, tikrai neleisiu jokios
knygos, nes tai būtų nesąžininga kūrinio atžvilgiu.
Taip planuotas kūrinys pakibo, nors jo idėją jau
nešiojuosi labai daug metų. Dabar jis pagaliau baigtas ir, viliuosi, per artimiausius metus išvys pasaulį.

balansavau tarp humanitarinių ir tiksliųjų mokslų,
dalyvaudavau matematikos olimpiadose, domėjausi kompiuterių mokslais. O socialiniai mokslai atsirado tarsi išsigelbėjimas – vieta, kur reikia ir to, ir
to, ir man nebereikia rinktis (juokiasi). Man patinka
mokslas – patinka tyrinėti, bandyti kažką išsiaiškinti. Buvau įstojusi į psichologijos doktorantūrą tyrinėti žmogaus atsiminimų, sąlygojamų sąsajos su
autizmo spektro sutrikimais, ir tikrai ilgai vertinau
save kaip mokslininkę. Bet kartu labai norėjau grįžti
į Lietuvą, o tada buvau atrinkta dalyvauti „Kurk Lietuvai“ programoje ir radau dar didesnį iššūkį – švietimą. Jis man nebuvo svetimas – visada domėjausi,
kas vyksta mūsų švietimo sistemoje, ne vienus metus dėsčiau Nacionalinėje moksleivių akademijoje,
bet tokios gyvenimo trajektorijos tikrai nebraižiau.
Gal ir gerai, nes viskas susidėlioja netgi įdomiau.
– Kone visą laiką, jei gerai atsekiau jūsų karjerą, dirbote viešosiose ar valstybinėse institucijose:
dalyvavote „Kurk Lietuvai“ programoje, buvote
Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo,
kultūros ir sporto klausimais, dabar vadovaujate
Vilniaus švietimo pažangos centrui. Ar niekada nedomino privati švietimo sistema?
– Nesakysiu „niekada“, nes nežinia, kas ir kaip
gyvenime pasisuks, tačiau šiandien atrodo, kad dirbančiųjų privačiame švietimo sektoriuje yra, jie daro
daug puikių dalykų, nes gali būti laisvesni, mažiau bijo
eksperimentuoti... Tačiau man norisi, kad visi vaikai,
nepriklausomai nuo finansų, šeimos, gyvenamosios
vietos, turėtų galimybę gauti geras švietimo paslaugas, todėl matau didžiausią prasmę dirbti viešajame
sektoriuje. Gal čia iš tiesų ir yra tų vaikystėje skaitytų
knygų įtaka? Nors Motiejuko ar Kuto istorijos nėra
laimingos, man jos visada atrodė prasmingos.
– Šiuo metu vadovaujate „Edu Vilnius“, t. y.
Vilniaus švietimo pažangos centrui. Kuo užsiima
ši įstaiga? Kokie didžiausi jūsų asmeniniai išsikelti
tikslai?
– „Edu Vilnius“ įkurtas tam, kad švietimas Vilniuje
būtų kokybiškesnis. Dirbame pirmiausia su mokytojais ir mokyklų administracijomis. Finansuojame
naujų mokytojų ir vadovų rengimą, organizuojame
pagalbą naujiems mokytojams ir vadovams, keliame kompetencijas, buriame mokytojus į bendruo-

mai, pokalbiai su skaitytojais, ar mieliau kaip autorė liktumėte užkulisiuose?
– Kūrybinė pertrauka savaime diktavo susitikimų pertrauką. Pakviesta, jei tik pavyksta, stengiuosi niekada neatsisakyti susitikimo. Man labai patinka bendrauti su jaunimu, susitikimai įkvepia kurti
toliau. Pamenu vieną, kurio metu priekyje sėdėjo
kelis klausimus uždavęs paauglys. Jis man iškart
labai patiko ir nuo pradžių kirbėjo jausmas, kad gal
ir pats stalčiuje slepia savo kūrybą... Po susitikimo
prie manęs priėjusi mokytoja paaiškino, kad tas
berniukas per pamokas niekada nekalba, todėl jai
buvo gera matyti, kaip jis įsitraukė į pokalbį – už tai
ji man buvo labai dėkinga. Vien dėl tokių momentų
verta rašyti knygas.
Man pačiai apie savo knygas kalbėti nelengva,
ypač pradžioje taip buvo. Labai nenoriu pasakyti per daug, nenoriu primesti savo matymo, ypač
tiems, kurie dar neperskaitė knygos. Bet man labai
įdomu išgirsti, ką tuose kūriniuose perskaito kiti.
– Esate Lietuvos rašytojų sąjungos narė, IBBY
Lietuvos skyriaus narė. Kuo jums svarbus buvimas
šiose organizacijose, apskritai priklausymas organizacijoms?
– Rašytojo profesija yra pakankamai vieniša,
tad galimybė kartkartėmis sutikti kitus yra privalumas. Nežinau, kaip yra kitiems rašytojams, bet
mane bendravimas su kitais rašančiais žmonėmis
tikrai motyvuoja rašyti – kitų kūrybingumas užkrečia. Be to, tikiu, kad stipri demokratija remiasi
stipriomis bendruomenėmis, organizacijomis. Yra
šalių, kuriose tokios sąjungos labai stiprios, padeda kūrėjams kovoti dėl užmokesčio ir pan. Jos keičiasi ir Lietuvoje. Pati dar tikrai neturėjau pakankamai laiko įsitraukti į šių organizacijų veiklas, bet
labai gerbiu žmones, tam skiriančius savo laiką, ir
viliuosi, kad ateityje turėsiu daugiau galimybių prisidėti ir pati.
– Studijavote Škotijoje, iš pradžių baigėte psichologijos ir socialinės antropologijos bakalauro
studijas, vėliau švietimo studijų magistrantūrą.
Ar visada linkote į socialinius mokslus? Ar visada
domino švietimo sritis?
– Kadangi mokykloje sekėsi daug dalykų, sunku
pasakyti, kur linkau. Gal netgi priešingai – nuolat
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nio literatūra. Ir ji man neabejotinai buvo įdomesnė
nei lietuvių. Vienuoliktoje klasėje pradėjau mokytis
pagal Tarptautinio bakalaureato sistemą, kurioje visi dalykai, išskyrus, žinoma, kalbas, mokomi
angliškai. Paradoksalu – lietuvių kalbos programa man ten patiko labiausiai. Pirmą kartą atradau
man tikrai patikusius lietuvių autorius, net poeziją,
kurios anksčiau per daug nemėgau. Žinoma, daug
kas priklauso ir nuo mokytojo – mane gyvenimas
apdovanojo rašytoja Vile Vėl. O kai mokytojas geras, net palyginti neįtraukiantys kūriniai gali virsti
įdomiomis diskusijomis.
Lietuvių literatūros programa tikrai yra karšta tema jau daugybę metų. Visada esu už tai, kad
kūrinių būtų mažiau, jie būtų nagrinėjami nesutrumpinti – ne prabėgomis, ištraukomis. Pritariu
minčiai, kad mokytojui reikia suteikti didesnę laisvę
pasirinkti kūrinius, nes kai yra įdomu mokytojui, bus
įdomu ir mokiniams. Programoje turi būti daugiau
šiuolaikinių kūrinių, kurie sudomintų mokinius aktualiomis temomis – kas iš to, jei mokiniai, baigę
dvylika klasių, nebenori paimti knygos į rankas?
Nebijau ir užsienio literatūros – noras mokyti tik lietuvių literatūrą nėra kultūros stiprybė, greičiau priešingai. Lietuvių literatūra turi kuo didžiuotis, bet tai
labai gražiai atsiskleidžia pasaulio kultūros kontekste. Ir Žemaitė visai kitaip skaitoma, kai ją sieji ne su
kaimu, o su, sakykim, Louisos May Alcott romanu
Mažosios moterys ir feminizmo judėjimu...
– Kokią grožinę, pažintinę literatūrą dabar pati
skaitote? Kokie žanrai, temos, problemos labiausiai domina? Ar pati vis dar skaitote vaikų, paauglių literatūrą, ar tai jau praeitas etapas?

– Skaitymui dabar nuolat trūksta laiko, todėl
knygas renkuosi labai atsakingai. Nemažai skaitau
naujai išleistų lietuvių grožinės literatūros knygų –
tai jau beveik profesinis skaitymas, nes daugelį rašančiųjų pažįstu, įdomu pamatyti, kaip dera žmonių
asmenybės ir jų rašymo stilius, stebėti, kaip vystosi
mūsų literatūrinis laukas.
Jeigu kur nors keliauju, labai mėgstu skaityti su
ta šalimi susijusias knygas. Mėgstu skaityti skirtingų kultūrų knygas – tai, kaip rašo visai kitoje kultūroje užaugęs žmogus. Čia grįžtu prie literatūros
programos: kažkada su draugais svarstėme, kaip
būtų įdomu, jei panašiai taip, kaip geografijos pamokose susipažįsti su skirtingais žemynais, literatūros pamokose perskaitytum po knygą iš skirtingo
žemyno. Labai liūdna buvo skaityti anksčiau prie
programos rengimo dirbusių žmonių pasisakymus,
kad tokia literatūra nėra pakankamai gera, neverta
atsidurti šalia lietuvių autorių kūrinių. Pastaraisiais
metais skaičiau pasaulinėmis premijomis apdovanotas knygas rašytojų, kilusių iš Nigerijos, Maroko,
Malaizijos... Skaitydamas jas gali visai kitaip įvertinti ir savo šalies literatūrą.
Skaitau ir daug negrožinės literatūros, tik susiformavau keistą įprotį – beveik visada grožinę literatūrą

skaitau lietuvių kalba, o negrožinę – anglų. Gal dėl to,
kad šia kalba mokiausi universitete, kaip mokslinė
kalba man labiau pažįstama anglų kalba. Renkuosi
knygas apie įvairias socialines problemas, visuomenę, ateitį, politiką. Bet jei atvirai – tiesiog ieškau
gerų knygų. O gera knyga gali būti pačia netikėčiausia tema, nes galiausiai ji kalba ne apie vieną ar kitą
temą, o apie didesnes idėjas, neskirstomas į siauras
kategorijas.
Vaikų ir paauglių literatūros dabar skaitau kiek
mažiau, nors įdėmiai seku – turiu mažus dukterėčią
ir sūnėną, kuriems visada stengiuosi nupirkti įdomiausių knygų ir kartu paskaityti. Bent taip su knygomis vaikams susipažįstu. Suaugusiems žmonėms
skaityti vaikų ir paauglių literatūrą neįprasta – pamenu, kaip prieš beveik dešimtį metų, jau išleidusi
pirmąją knygą, užėjau į Adomo Mickevičiaus biblioteką pasiimti vienos iš lietuvių autorių paauglių knygos, bibliotekininkės mane užpuolė su begale klausimų, kodėl man įdomi paauglių literatūra. Kol nepasakiau, ką veikiu, nepaleido. Gal dėl to, kad dabar
galvoje sukasi temos suaugusiems skaitytojams,
vaikų ir paauglių literatūra laukia lentynoje. Bet neabejoju, kad jų laikas dar ateis...
– Dėkoju už pokalbį.

Knygos Laiškai Elzei pristatymas Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazijoje. 2013 m. Lino Žukausko nuotr.

menes... Be to, stengiamės mokykloms pasiūlyti
įvairių ugdymo inovacijų, pavyzdžiui, „Minecraft“
žaidimo pritaikymą pasaulio pažinimo pamokose ar
matematikos mokymąsi pasitelkiant suomių sukurtą
užduočių platformą, šiemet išbandėme fenomenais
grįsto ugdymo diegimą keliose mokyklose, kviečiame mokytojus su vaikais mokytis už mokyklos ribų –
taip norime priminti, kad mokykla nėra pastatas. Siekiame suteikti pagalbą toms mokykloms, kurioms
labiausiai reikia. Veiklų tikrai daug.
Vilniaus pasiekimai Lietuvos kontekste geri, tačiau turime labai skirtingų mokyklų, didelę atskirtį. Aš nuoširdžiai norėčiau, kad kiekvienas vaikas
turėtų galimybę eiti į gerą mokyklą – tokią, kurioje svarbūs ne tik pasiekimai, bet ir vaikų emocinė
sveikata, kurioje ugdomos ateities kompetencijos,
kurioje mokiniai gali kurti, nebijoti klysti. Tai nėra
lengvas siekis, nes sąlygas mokykloje suformuoja
begalė veiksnių, kai kurie iš jų visiškai nepriklauso
nuo pačios mokyklos. Matau didelę prasmę padėti
mokykloms, kurioms šiandien kažkas sekasi sunkiau. Juolab kad Vilniuje turime tokį platų spektrą
mokyklų, lyderių įvairiose srityse – reikia tik sudaryti sąlygas joms dalytis gerosiomis praktikomis.
– Dirbdama švietimo srityje turbūt pastebite
atskirų švietimo sričių stiprybes ir silpnybes. Kaip
jūs vertinate Lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo
ugdymo programą, dėl kurios nerimsta diskusijos?
Gal tyrinėdama kitų šalių veiklą pastebėjote praktikų, kurias būtų verta pritaikyti ir pas mus? Ar jus
tenkino literatūros programa, kai buvote mokinė?
– Kai buvau vaikas, per daug apie tai negalvojau – atsakingai skaičiau tai, ką užduodavo, ir tai,
ko neužduodavo. Pamenu tik vieną kartą, kai neįveikiau privalomos knygos – tai buvo Vaižganto
Pragiedruliai. Juokinga, nes tas prisiminimas labai
ryškus: atostogavome su tėvais prie jūros, pamenu
kambarį, lovą, ant kurios sėdėjau, ir suvokimą, kad
tos knygos paprasčiausiai neįveiksiu. Jaučiausi savimi nusivylusi. Dabar tai mergaitei pasakyčiau, kad ji
tikrai neturi jaustis dėl to blogai – jaustis blogai turi
tie, kuriems atrodo, kad tokias knygas reikia duoti
skaityti tokio amžiaus vaikams.
Kadangi skaičiau daug kitų knygų, programoje
nieko ir nepasigedau – pati ją pripildydavau užsie-

Su močiute Lilija Žadeikyte

50

51

M A N O VA I K Y S T Ė S S K A I T Y M A I

52

Spaudos retrospektyvoje –
gyvosios piramides
Svarstant naująją Rubinaičio koncepciją, buvo
mąstoma ir apie naujos rubrikos „Retro“ viziją: galbūt
nereikėtų apsiriboti vien vaikų literatūros lauku, gal
vertėtų jį praplėsti, paįvairinti kitų sričių temomis?
Nutarėme pabandyti – galbūt skaitytojams patiks?
Vartant senąją (dažniausiai tarpukario) tiek vaikų, tiek suaugusiųjų spaudą galima aptikti nuotraukų, kurių aprašymuose yra žodžiai: „gyvasis piešinys“, „masiniai gimnastikos pratimai“, „piramidė“
ir pan. Labai dažnai šios nuotraukos-iliustracijos su
tekstu neturi nieko bendra – jomis tiesiog pagyvinami žurnalo puslapiai ar užpildomos likusios tuščios vietos, o kartais iliustruojamas giminingos temos straipsnis, pavyzdžiui, apie sveiką gyvenseną.
Šiame straipsnyje kalbama apie piramides, kurios
buvo ypač populiarios tarp vyresniųjų klasių mokinių ir jaunimo. Pavyko rasti ir keletą knygų, skirtų
šiam reiškiniui, nors tenka pripažinti – lietuvių kalba
literatūros apie tai nedaug.
Gyvųjų piramidžių ištakos siekia labai senus laikus. Jos vaizduotos ir senovės Egipto freskose bei
piešiniuose, datuojamuose antruoju tūkstantmečiu
prieš mūsų erą. Venecijos senųjų švenčių aprašymuose minima, kad XVIII a. gyvųjų bokštų (Venecijoje taip buvo vadinamos piramidės) vykdavo pažiū-

rėti keliautojai iš viso pasaulio. Skambant muzikai,
komandos varžėsi, kurios bokštas bus aukščiausias.
Kai kurie bokštai siekė devynių metrų aukštį1.
XIX–XX a. sandūroje piramidžių kultūra pradėjo populiarėti Rusijoje, o nuo praėjusio šimtmečio
ketvirtojo dešimtmečio tapo labai mėgstama, ypač
jaunimo. Kūrėsi klubai, draugijos, kurių nariai piramidžių kompozicijas rodydavo įvairių renginių, koncertų, sporto švenčių, politinių susirinkimų metu.
Šie numeriai tarnavo ir sovietinei propagandai, nes
dažnai buvo naudojama sovietinė atributika: vėliavos, šautuvai, išrašyti lozungai ir kt. Tai galima
matyti nuotraukose, filmuose, vaizduojančiuose tą
laikmetį.
Lietuvoje šis reiškinys taip pat nestokojo populiarumo ir užėmė reikšmingą vietą įvairių švenčių
metu. Apie tai pirmąją knygą lietuvių kalba išleido iš Biržų krašto kilęs mokytojas Jokūbas Klusis
(1904–1940), dirbęs ne vienoje Lietuvos mokykloje.
1928–1929 m. mokytojaudamas Sedoje, 1929 m. jis
išleido vadovėlį Piramidės ir gyvieji pratimai2. Bibliografine retenybe tapusiame leidinyje autorius
„Pratarmėje“ rašo: „Teko man pastebėti, kad ne tik
sportininkai, bet dar daugiau publika mėgsta piramides. Kur tik yra rengiama iš kūno kultūros srities

kokia pramoga, ten visada esti ir piramidės. Jos yra
viena iš geriausių kūno kultūros propagandų.“3 Šie
žodžiai įrodo reiškinio populiarumą. Vadovėlyje
dominuoja gausybė piramidžių ir gyvųjų paveikslų nuotraukų įklijų; tekstinę dalį sudaro tik minėta
„Prakalba“ ir knygos pabaigos skyrius „Piramidžių
statymas“ – metodiniai nurodymai. Po poros metų
(1931) Kaune pasirodė Šakių „Žiburio“ gimnazijos
kūno kultūros mokytojo Vincento Liulevičiaus knygelė Ritminė mankšta berniukams ir mergaitėms
(viršelyje: Grupinė mankšta berniukams ir mergaitėms), kurioje tarp mankštos ir gimnastikos pratimų
aprašyta ir trijų piramidžių statymo metodika. Abu
autoriai nurodė po du šaltinius, kuriais naudojosi
rengdami vadovėlius. Vienas jų kartojasi ir autorių nurodomas pirmiausia – tai Rusijoje gyvenusio
čekų fizkultūrininko Jano Štanglio (1884–1938) leidinys Piramidės masiniams fizkultūrininkų pasirodymams (Штангль, Я. Пирамиды для массовых
выступлений физкультурников, 1927).
1954 m. buvo išleista iš rusų kalbos versta Nikolajaus Vasiutino knyga Moksleivių sporto šventės. Kituose leidiniuose piramidės aprašomos epizodiškai,
tarp gimnastikos ar gyvųjų piešinių pratimų, jų pavyzdžių galima aptikti ir žaidimų, pionierių vadovų
knygose.
Kaip pastatyti ir išardyti piramidę? Remiantis
Vasiutinu, „piramidės pastatymas susideda iš šių
paeiliui einančių elementų: 1) išėjimas piramidei
statyti (...), 2) piramidės pastatymas; 3) piramidės
išardymas. (...) Piramidė statoma, skaičiuojant vadovui (Klusis rašo: „skaičiuojant arba pagal muziką“4).

„Живые пирамиды Сталина: Где их придумали на самом
деле и для чего создавали“, interneto prieiga: https://
kulturologia.ru/blogs/240419/42917/ (žiūrėta 2022-06-07).
2
Povilas Šveberas, „Nepelnytai užmiršta iškili asmenybė“,
interneto prieiga: https://www.birzietis.lt/gyvenimo-spalvos/
nepelnytai-uzmirsta-iskili-asmenybe (žiūrėta 2022-06-22).
3
Jokūbas Klusis, Piramidės ir gyvieji paveikslai: vadovėlis
skiriamas pradžios, vidurinėms mokykloms ir įvairioms sporto
organizacijoms, Seda: Vidurinė mokykla, 1929, p. 3.
4
Ibid., p. 71.
5
Nikolajus Vasiutinas, Moksleivių sporto šventės: laisvieji
pratimai, piramidės ir žaidimai sporto šventėms, Kaunas:
Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1954, p. 123.
6
Jokūbas Klusis, Piramidės ir gyvieji paveikslai: vadovėlis
skiriamas pradžios, vidurinėms mokykloms ir įvairioms sporto
organizacijoms, Seda: Vidurinė mokykla, 1929, p. 71.
7
„Kastelas“, interneto prieiga: https://lt.wikipedia.org/wiki/
Kastelas (žiūrėta 2022-06-07).
1

Vincento Liulevičiaus knygos
Grupinė mankšta berniukams ir
mergaitėms viršelis

Jokūbo Klusio knygos Piramidės ir gyvieji paveikslai viršelis

RETRO

Sulig kiekvienu skaičiumi atliekami iš anksto nustatyti ir išmokti judesiai. (...) Pastatyta piramidė keletą minučių išlaikoma. Po to, vadovui sukomandavus
„žemyn“, visi greitai, jei galima, per vieną ar dvi takto dalis, grįžta į pradinę padėtį“5.
Kad reginys būtų patrauklesnis akiai, Klusis siūlo
atkreipti dėmesį ir į estetinę piramidės vaizdo pusę:
drabužius, atributiką, apšvietimą įvairiomis spalvomis arba bengalo ugnimis6.
Visuose leidiniuose šie gyvieji statiniai yra sugrupuoti į skirtus berniukams, mergaitėms, mišrioms grupėms, nurodyta, koks dalyvių skaičius
reikalingas.
Norint atlikti piramidžių pratimus svarbus yra
sportinis pasiruošimas: reikia jėgos, ištvermės, tvirto kūno, lankstumo. Todėl jas itin mėgo jauni žmonės, turintys gimnastikos ar akrobatikos įgūdžių. Vis
dėlto nesudėtingas piramides statė ir paprasti žmonės, vaikai, jaunuoliai, leisdami laisvalaikį, atostogų
metu. (Būtent tokį pavyzdį – keturių žmonių piramidę – radau tarp savo tėvo jaunystės nuotraukų.)
Lietuvoje dabartiniu metu piramidžių tradicija
yra sunykusi. Bet jei kas nori jas pamatyti gyvai –
tevyksta į Kataloniją. Ten kas dveji metai vyksta
žmonių pilių, arba bokštų, festivaliai. Tas pilis tik iš
dalies galime prilyginti gyvosioms piramidėms, nes
jų statymas orientuotas daugiau į aukštį7. Tačiau reginys – vertas dėmesio.
Parengė Reda Tamulienė (LNB)

Nuotr. iš Jokūbo Klusio knygos Piramidės ir gyvieji paveikslai

Iliustr. iš Nikolajaus Vasiutino knygos
Moksleivių sporto šventės
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Apie gruodžio boružes
ir kitokias bedas

A T I DŽ I U Ž V I LG S N I U

Viršelio dail. Martin Baltscheit

Viršelio dail. Dovilė Bagdonaitė

Ieva Rudžianskaitė

Kalbėti su vaikais apie užklumpančias baimes ir
skaudžias patirtis, be jokios abejonės, yra itin svarbu. Juk nutylėtos jos mutuoja į kur kas baisesnius
pavidalus. Literatūra yra viena iš sričių, kurioje įmanoma aptarti gąsdinančias būsenas ar skausmingus
išgyvenimus. Vis dėlto reikėtų turėti omenyje, kad
pasirinkta tema neturėtų paversti literatūrinio teksto paprasčiausia terapijos forma.
Aptariamose knygose, skirtose nuo ketverių iki
aštuonerių metų amžiaus vaikams, autoriai gvildena sudėtingas problemas pasitikėdami skaitytojais
ir primindami, kad apie skaudžius dalykus galima
kalbėti lengvai, nevengiant humoro.
Pelė pianine* – pirmoji poetės, eseistės, meno
kritikės, kultūrinio leidinio Šiaurės Atėnai redaktorės
Giedrės Kazlauskaitės knyga vaikams, kurią iliustravo dailininkė, poetė Dovilė Bagdonaitė. Gražiai
išleistoje, jaukaus, nedidelio formato knygelėje skaitytojai atras tris siaubo istorijas. Autorė koncentruojasi į negatyvias, racionaliam mąstymui nepavaldžias
būsenas – baimę, siaubą, nerimą, o jos iliustruojamos kaip tamsoje tūnantys žaislai, skeletas ar nedraugiškai nusiteikusios boružės. Galima sakyti, kad
Kazlauskaitė žvelgia į nepageidaujamas jausenas ir
būsenas kaip į lakios vaizduotės pasekmę, nevengdama netikėtumų. Sakyčiau, autorė apeliuoja į bent
minimaliai kultūriniame gyvenime dalyvaujančio vaiko pasaulėjautą, nes vienas iš knygos veikėjų mokosi

skambinti pianinu, o balerinos batelyje apsigyvenęs
labai įdomus personažas Nagius slapta dalyvauja
repeticijoje. Kita vertus, knygelė itin šiuolaikiška,
atspindinti šiandienos vaiko mentalitetą. Mano pirmaklasių simpatijos tik patvirtino, kad Kazlauskaitė
puikiai komunikuoja su jaunąja auditorija be dirbtinio
tapatinimosi su vaiko pasaulėvoka.
Pirmoji istorija, kurios pavadinimas toks pat kaip
knygos, pasakoja apie šiurpius garsus, kuriuos girdime naktimis. Tokia baimės forma turbūt būdinga
daugeliui vaikų. Tarsi mėgaudamasi nepagrįstomis
baimėmis, autorė pusiau juokais pateikia įvairiausių variantų, kas naktimis gali kelti triukšmą, – nuo
žingsnių ant aukšto iki raganų, sena siuvimo mašina
siuvančių maišus vaikams grobti. Siuvimo mašina
tampa lyg aliuzija į Kazlauskaitės eilėraščių rinkinį
Singerstraum (2016), tad tikriausiai neatsitiktinai ir
knygoje vaikams atsiranda šis įvaizdis. Vis dėlto istorijoje svarbiausia yra pianino viduje gyvenanti pelė,
kurią dėl krebždesių ir kitų bauginančių garsų galime „apkaltinti“: „Niekas kitas nebėgioja po pianiną
tokiais mažais balerinos žingsneliais. Pelė užgroja
pianino viduje lyg koncerto atlikėja filharmonijos
scenoje! Prieš užmigdamas Rapolas galvoja, kad,
koncertui pasibaigus, visi žaislai plos pelei už muziką,
nugalėjusią šiurpiuosius nakties garsus“ (p. 19).
Antroji istorija – „Boružių antplūdis“ – sudėtingesnė, nes joje ištrinama riba tarp fantazijos ir tikrovės,
tačiau ji vaikams patiko labiausiai. Tikriausiai jiems
buvo netikėta, kad toks mielas padaras kaip boružė
gali tapti grėsmingas. Skaitant šią istoriją svarbu suprasti, kad iš tiesų kalbama apie dalykus, kurių nėra:
automobilyje gruodžio mėnesį nei iš šio, nei iš to atsiranda boružių, kurių vis daugėja ir, negana to, jos
vis agresyvėja, netgi įkalina keleivius. Pasakojimas
baigiamas netikėtai, kai situacija be išeities, galima

* Giedrė Kazlauskaitė ir Dovilė Bagdonaitė, Pelė pianine, Kaunas: Žalias kalnas, 2021, 52 p. ISBN 978-609-8310-00-9.

neigiamas personažas – jis medžioja, bet ir pats yra
medžiojamas, tačiau vieną dieną pradeda užmiršti
visa, kas jam buvo gerai pažįstama. Iš pradžių Lapinas nesuvokia, kas nutiko, jis tik supainioja savaitės
dienas, užmiršta draugų gimtadienius, o vieną dieną
neberanda kelio į namus. Vis dėlto ne visi gaili pasenusio, atmintį praradusio Lapino, todėl tai skatina
kelti daugybę klausimų apie prigimtį, apie būtinybę
išgyventi, pagaliau priartėti prie neretai vaikams nerimą keliančių nykimo ir laikinumo temų bei svarstyti, kaip tai susiję su protu, savivoka, atmintimi. Juolab
kad autorius įtaigiai vaizduoja trūkinėjantį tikrovės
suvokimą: „Staiga jis išgirdo iš tolo... ką ten tokius?
Išgirdo atlekiant kažin kokius, tokius... dalykus. (...)
Ant ko gi jie taip niršo? Vis daugiau nasrų, daugiau
liežuvių, vis artyn, artyn, ir dar mažytės geltonos...
eee, akys, taip, ačiū, akys“ (p. 22).
Išvengdamas laimingos ar lėkštos pabaigos, autorius susitelkia į tai, kas liko Lapinui: „Jis nieko nežinojo, tiktai jautė. / Jis jautė, kai kas nors laižo jam
žaizdas. (...) Jam patiko, kaip jauni lapiukai pasakoja
apie medžioklę. (...) Jis nepajėgė įsiminti vardų. / Jis
nerasdavo kelio namo“ (p. 31). Humoro nestokojantis
pasakojimas skatina apsvarstyti, kaip elgtis vienoje
ar kitoje situacijoje, ir kelia kur kas daugiau atjautos
negu paviršutiniškas moralizavimas ar bandymas
paneigti tikrovę tokią, kokia ji yra.
Nors nesustabdomas gyvenimo ratas, kartų skirtumai, kuriuos Baltscheitas iliustruoja knygoje (iš
pradžių Lapinas moko lapiukus, po to lapiukai rūpinasi pasenusiu Lapinu), nėra itin stebinanti tema,
tačiau neprarandanti savo aktualumo. Netgi esama
pastebėjimų, kad ši knyga ne tik apie senatvę, bet
ir apie kartų sambūvį2. Baltscheitas išties suprantamai pasakoja vaikams sudėtingus ir skaudžius
dalykus, įkvepia apmąstyti, ką reiškia bendrauti su
kitaip pasaulį reginčiais asmenimis.

sakyti, pati pasiūlo sprendimą: „Visus tris keleivius
sukaustė siaubas. Jie negalėjo net rėkti, mat boružės
šokdavo tiesiai į gerklę. (...) Netrukus visas automobilio vidus virto raudonai juoda, taškuota mase, ji
knibždėte knibždėjo ir dauginosi, kol neatlaikę langų
stiklai išdužo“ (p. 35). Įspūdingoje istorijoje kalbama
apie problemas, kurias mes sprendžiame ne logiškai
dėliodami vieną po kito argumentus, bet žaibiškai, it
kardo kirčiu, nutraukiame bet kokius mintijimus apie
tai, kas kelia nerimą ir baimes. Paskutiniojoje istorijoje – „Nagius keičia būstą“ – susitelkiama į vaikus ir
suaugusiuosius vienijantį nerimą, kada baisu palikti
jaukų susikurtą pasaulį, atsisakyti senų elgesio modelių ir žengti į naujas erdves.
Svarbu akcentuoti, kad kiekvienas pasakojimas
pasirodo kaip užduotis pačiam vaikui suvokti veiksmo eigą ir ieškoti galimų interpretavimo variantų.
Nesuklysime teigdami, kad istorijose susijungia tai,
kas pasakyta, ir tai, kas tik nujaučiama, todėl vaikai,
besiaiškindami, kas veikėjams kelia baimę, gali ir patys suteikti baimei ir siaubui įvairių pavidalų, visaip
juos įvardyti. Pelė pianine suteikia akstiną svarstyti,
kas iš tiesų yra pavojus, kada būtina bijoti, apsaugoti
save ir kitus, o kada baimė tėra gruodžio mėnesį užpuolusios, po kūną ropinėjančios boružės.
Vokiečių rašytojo, režisieriaus Martino Baltscheito knyga Apie Lapiną, kuris pametė protą* linksmai
kalba apie nelinksmus dalykus – senatvę, demenciją,
aplinkinių pašaipas. Autorius geba šmaikščiai perteikti neretai žiaurią realybę. Žinoma, tai ir vertėjos
Rūtos Jonynaitės nuopelnas: „Paskui, būdavo, pamiršta kokią mintį / ir turi grįžti į tą vietą, kur mintis
pirmą kartą šovė į galvą. // Arba, būdavo, pamiršęs /
draugo gimtadienį, nueina / į svečius be dovanos. //
Arba kitąkart nusineša dovanų, / bet niekas nešvenčia gimtadienio“ (p. 12–13). Įspūdingos autoriaus
iliustracijos leidžia vaikams jaustis vaizduojamo
vyksmo dalyviais, kai net kintantis šriftas, supainiotos puslapių numeracijos sufleruoja apie sušlubavusią Lapino atmintį ir visišką painiavą.
Vienoje iš recenzijų primenama, kad lapės personažas įvairiausiose istorijose ir pasakose simbolizuoja išmintį, gudrybę ir klastą, o štai šioje knygelėje šių
savybių Lapinui stinga, tačiau jis yra puikus mokytojas2. Tiesa, Lapinas nėra vien tik teigiamas ar vien tik

Dorothea Dohms, „Martin Baltscheit: Die Geschichte vom Fuchs,
der den Verstand verlor“, interneto prieiga: https://Startseite|
socialnet.de: socialnet Rezensionen: Die Geschichte vom Fuchs, der
den Verstand verlor (Kinderbuch) | socialnet.de (žiūrėta 2022-03- 18).

1

2
Lisa van Treeck, „Montag, Mittwoch, Dienstag, Freitag, Samstag“,
interneto prieiga: Universität zu Köln (uni-koeln.de): Lesebar:
Baltscheit, Martin: Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand
verlor (uni-koeln.de) (žiūrėta 2022-03-18).

* Martin Baltscheit, Apie Lapiną, kuris pametė protą, [iš vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė], Vilnius: Odilė, 2020, 32 p. ISBN 978-609-8222-21-0.
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Ne visai žudiko –
ne visai beždžione!

Viršelio dail. Jacob Wegelius

Elžbieta Kmitaitė-Kizielė

2008 m. švedų rašytojas ir iliustruotojas Jakobas
Wegeliusas išleido paveikslėlių knygą Legenden om
Sally Jones (Legenda apie Salę Džouns). 9–12 m. vaikams skirtoje apysakoje autorius pasakoja fantastišką, kraują stingdančią istoriją apie jauną goriliukę
Salę Džouns, kuri vos gimusi yra pagrobiama brakonierių ir leidžiasi į ilgą ir pavojingą nuotykį. Likimo vėjai nubloškia beždžionę į Europą, čia ji tampa
meistriška kišenvage, jai tenka dirbti cirke, laive,
bare. Galop apkeliauja daugybę pasaulio šalių. Knyga Švedijoje sulaukė didelio pasisekimo – meistriškos, XX a. nuotykių romaną menančios iliustracijos,

ryškūs veikėjų portretai ir apysakos geografija priviliojo toli gražu ne tik vaikus, – užtarnavo autoriui
„visų amžių auditorijai“ rašančiojo vardą. Galop
knyga pelnė, ko gero, aukščiausią Švedijos literatūros apdovanojimą – Augusto premiją.
Užaugo legendos skaitytojai, užaugo pati Salė
Džouns, ir 2014 m. Wegeliusas pristatė antrąją serijos apie nepaprastą beždžionę dalį Mördarens apa
(Žudiko beždžionė), kurią į lietuvių kalbą nuostabiai išvertė dr. Raimonda Jonkutė („Aukso žuvys“,
2021)*. Romanas taip pat pelnė Augusto premiją,
pagal jį pastatytas radijo spektaklis, rengiami teminiai pasivaikščiojimai Salės Džouns keliais. Antrasis
Salės Džouns nuotykių pasakojimas kompleksiškesnis, jį dar sudėtingiau įsprausti į tam tikrus žanro ar adresato rėmus. Beveik šešių šimtų puslapių
romane pasakojama apie jau suaugusios gorilos gyvenimą. Beždžionės kompanjonas, laivo kapitonas
Henris Koskela, po nesėkmingo susistumdymo su
įtartinu tipu Alfonsu Moro, šiam dingus, apkaltinamas žmogžudyste ir patupdomas į kalėjimą. Salė
Džouns lieka viena, išsigandusi ir sutrikusi – ką daryti? Kaip išgelbėti vienintelį draugą pasauly? Gorila
netrunka leistis į Alfonso Moro paiešką – radusi jį,
galės įrodyti, kad Koskela nekaltas. Pakeliui sutinka
naujų draugų – nuostabiai dainuojančią batų fabriko darbininkę Aną Moliną ir jos keistuolį kaimyną
Luidžį Fidardo. Šie pasiryžę padėti beždžionei surasti Koskelą, tačiau siaubingai išduota Salė Džouns
išgabenama į tolimąją Indiją, kad taptų Bapuro Maharadžos žaisliuku.
Romano pasakotoja – pati gorila. Įžangoje beždžionė negaišta laiko prisistatinėdama (juk skaitytojai ją jau pažįsta iš pirmosios knygos – tikiuosi,
Lietuvoje jos irgi sulauksime), tačiau atskleidžia
skaitytojams savo, kaip pasakotojos, poziciją: „Vieną dieną, visai neseniai, Šefas man padovanojo

toją. Būtent šie veikėjai yra daugialypiai, spalvingi,
ir ne veltui knygos pradžioje portretuose jie vaizduojami neutraliai: nei blogi, nei geri, nes didžiuma
jų nėra juodi ar balti, juose slypi ir gėrio, ir blogio,
silpnybės ir puikybės, gobšumo ir dosnumo krislų.
Paskutiniame romano puslapyje pagaliau randame
trūkstamą Salės Džouns portretą: ji alyva tepa savo
„Underwood“ rašomąją mašinėlę. Didysis Salės talentas – ne veikti, o pasakoti.
Henris Koskela, įsivėlęs į muštynes, pakliūva į
kalėjimą ir „įduoda“ Salei Džouns tikslą – išgelbėti jį.
Ana Molina ir Luidžis Fidardo iš tyro gerumo suteikia Salei namus, galimybę užsidirbti duonos, gyventi oriai ir pasislėpti nuo ją persekiojančių blogiukų.
Kapinių sargas Žuau papasakoja Salei Džouns apie
nelaimingą dingusio Moro meilę ir žuvusią jo mylimąją, Fantastiškasis Forcinis, pakvietęs beždžionę
į Anos Molinos koncertą, įvelia Salę Džouns į mirtiną pavojų ir priverčia sprukti, Džefas Džerardas
beždžionę šaltakraujiškai išduoda, ponas Vilkinsas
ją parduoda, o Maharadža nusiperka, paskui, įsimylėjęs Aną, nutaria Salę Džouns paleisti ir t. t. Šią
virtinę įvykių atpasakoju norėdama parodyti, kokie
ryškūs ir veiklūs, skirtingi ir spalvingi yra romano
veikėjai ir kokia neveiksni jų rankose pasidaro Salė
Džouns. Ji turi vieną kilnų tikslą – išgelbėti Šefą. Iš
pirmo žvilgsnio atrodytų, kad pagrindinė nuotykinio romano herojė ir pasakotoja bus „savo laimės
kalvė“, bet nutinka priešingai: didžiuma jos pačios
pastangų nueina niekais – laiškas namo nenukeliauja, pavogti lėktuvo nepavyksta ir t. t.
Čia susiduriu su Salės Džouns intelekto problematika. Ši beždžionė – nepaprastai protinga. Jos
protas prilygsta žmogiškajam, o kartais šį ir pralenkia. Ji talentinga laivų mašinistė, muzikos instrumentų meistrė, lėktuvų inžinierė. Laimi šachmatų
partijas prieš gabiausius žaidėjus, o svarbiausia –
rašo. Rašo be priekaištų, rašo taip pat gerai kaip
Jakobas Wegeliusas! Jos kognityviniai gebėjimai
nepriekaištingi. Peršasi mintis, kad Salė Džouns tik
atrodo kaip beždžionė, bet jos širdis ir smegenys –
žmogaus. Kodėl tuomet ji tokia neveiksni? Kodėl
pasiduoda gyvenimo tėkmei, žmonių gerumui ar
blogiui, kodėl neveikia pati? Grįžkime prie knygos
viršelio: beždžionė vaizduojama su ją paleidusio

seną rašomąją mašinėlę, 1908 metais pagamintą
„Underwood No. 5“. (...) Tai pirmosios mano ja parašytos eilutės“ (p. 31). Sužinome, kad Salė Džouns
sėdi laive jau po romane pasakojamų įvykių ir juos
aprašo retrospektyviai. Atidesnė skaitytoja ir detektyvų mėgėja gali nusiminti: jei Salė Džouns su Šefu
sėkmingai plaukioja toliau, vadinasi, beždžionei pavyko jį išgelbėti, abu yra gyvi, sveiki, o detektyvinė
šio romano linija išspręsta jau pirmame pasakojimo
puslapyje! Negana to, ir vėliau romane Salė Džouns
nevengia kišti savo – visažinės pasakotojos – trigrašio ir priminti skaitytojams, kad viskas išsisprendė,
tik svarbu ne kad, o kaip: „Dabar, kai rašau šitai jau
po visko, žinau, kad mano laiškas taip ir nepasiekė
Anos ir sinjoro Fidardo. (...) Tačiau nors ir pražuvęs,
laiškas tapo mano išsigelbėjimu. Mat buvau tikra,
kad Ana ir sinjoras Fidardo jį gaus ir padarys viską,
norėdami man padėti. Šis įsitikinimas man suteikė
vilties“ (p. 288). Ir išties, skaitydama kuo toliau, tuo
aiškiau matau, kad detektyvinė linija, nors nepaprastai įdomi ir gerai „susukta“, nėra šio romano
ašis. Kaip rašo Salė Džouns, išsigelbėti jai padėjo
viltis, kad draugai gavo laišką. Štai apie ką yra šis
romanas – apie draugus ir priešus. Nors tai, be abejonės, nuotykinė knyga, menanti XX a. nuotykių romano tradiciją, tačiau Wegeliusui svarbiausia veikėjų charakteriai, gėrio ir blogio, laukinio kapitalizmo,
kolonializmo temos.
Veikėjų portretai ryškūs ne tik žodiniu, bet ir
vaizdiniu lygmeniu. Knygos pradžioje pateikiamas
sąrašas: „Veikiantieji asmenys“ ir septyniolika viso
puslapio dydžio autoriaus pieštų veikėjų portretų.
Šitoks veikiančiųjų asmenų surašymas nuotykių
literatūroje toli gražu ne naujiena, tačiau Žudiko
beždžionėje portretai įgauna keleriopą ir, mano
galva, nepaprastai įdomią reikšmę. Veikėjų sąraše
nėra pačios pasakotojos beždžionės – ji puikuojasi
ant romano viršelio. Tai, be abejonės, parodo, kad
Salė Džouns yra šio pasakojimo ašis, tačiau kartu
atkreipia skaitytojų dėmesį, kad, nors istorija jos ir
apie ją, svarbiausi naratyvo sraigteliai – veikiantieji
asmenys. Salė Džouns, ribojama beždžioniškumo,
nevalioja pati stumtis savo naratyviniu taku. Jai vis
reikalingi draugai ir priešai. Tai jie generuoja istoriją
ir – mano kuklia nuomone – nustelbia pačią pasako-

* Jakob Wegelius, Žudiko beždžionė, [iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė], Vilnius: Aukso žuvys, 2021, 556, [4] p. ISBN 978-609-8120-73-8.
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Kronika. Informacija.
Skelbimai
Nuotr. iš vaikų knygų festivalio „Gyvos raidės“ Kaune

Balandžio 29 d. – gegužės 1 d. Kaune vyko vaikų
knygų festivalis „Gyvos raidės“. Tai buvo Vytauto
Didžiojo universiteto organizuojamo Kauno literatūros festivalio dalis, skirta mažiesiems skaitytojams, kurį organizavo Maironio lietuvių literatūros
muziejus. Festivalis buvo įtrauktas į „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ renginių programą –
tai suteikė renginiui išskirtinio dėmesio ir solidumo.
Renginiai prasidėjo iš pat ryto teatralizuotomis
eitynėmis per Laisvės alėją. Spalvingomis pasakų
personažų kaukėmis ir kostiumais pasipuošę darželinukai ir moksleiviai iki miesto sodo žingsniavo
skaičiuodami žingsnius ir praeivių šypsenas. Ežiukai, kiškiai, vilkai ir lapės, moliūgai ir net vabalai
linksmai nužingsniavo apie 500 žingsnių skanduodami poetės Violetos Palčinskaitės eiles iš knygos
Karalius pamiršo raidyną ir sustojo miesto sodo
aikštėje, kur dalyviams buvo suorganizuoti linksmi
literatūriniai pusryčiai. Visi kalbėjosi apie pasakas,
gamino Vytauto Petkevičiaus apysakoje-pasakoje
Gilės nuotykiai Ydų šalyje paminėtą nepaprastą patiekalą „Sprink Ryk“ ir vaišinosi.
Vakare Maironio lietuvių literatūros muziejaus
rūsyje vyko naktiniai siaubo kūrinių skaitymai „O,
siaube!“. Vaikai klausėsi Baisiai gražių eilėraščių au-

torės Daivos Čepauskaitės skaitomų eilėraščių apie
baimes, baugulius ir visokias kitas baisenybes. Lydimi paslaptingų garsų ekrane ir ant rūsio skliautų
vaidenosi atgijusių pabaisiukų šešėliai.
Antrąją festivalio dieną organizatoriai pakvietė į
orientacinį žaidimą „Kaunas Juliaus Kaupo pasakose“. Prasidėjęs prie pasakos „Daktaras Kripštukas
pragare“ maketo Vaikų literatūros muziejuje, maršrutas vinguriavo po įvairias Kauno vietas ir baigėsi
Maironio lietuvių literatūros muziejaus rūmuose prie
rašytojo nuotraukos. Daugeliui gerai pažįstamas
maršrutas per Laisvės alėją – maždaug nuo Soboro
iki Rotušės bokšto – vedė per senamiestį, nuklydo į
buvusias Kalnų ir Gardino gatves beieškant skaitmeniniame žemėlapyje pažymėtų 11-os punktų. Apie
poros kilometrų ėjimas orientacininkams užtrukdavo beveik valandą, nes reikėjo susiorientuoti, surasti,
atpažinti Kaupo aprašytas vietas ir prie jų tinkamu
rakursu nusifotografuoti asmenukei.
Mažieji knygų šventės dalyviai nuskubėjo į susitikimą su Kake Make, kuri išradingai lavino jų kūnus
ir protus, leisdama ir pasiausti, ir pamintyti.
Paskutinę festivalio dieną į kūrybines dirbtuvėles pakvietė vaikų rašytojai Tomas Dirgėla, Benas
Bėrantas, Justinas Žilinskas ir Virgis Šidlauskas, o
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Kitas į akį krintantis knygos aspektas – nepaprasta svarba suteikiama erdvei. Ir vėl – tai, kas
svarbiausia, atliepia iliustracijos. Knygos pirmame
ir paskutiniame atvartuose vaizduojami žemėlapiai,
nurodantys, kokiomis kryptimis Salė Džouns keliavo,
kur sustojo, pažymintys įspūdingiausius jos nuotykius. Šie žemėlapiai alsuoja nuotykių romano dvasia
ir su nostalgija primena fantastinius bei realistinius
kelionių romanus. Nežinodama, kad knyga parašyta 2014 m., tuojau pat apsigaučiau, kad tai XX a.
pradžios romanas. Šie knygos pradžioje ir pabaigoje
įdėti žemėlapiai žymi Salės Džouns nuotykio mastą
ir pabrėžia romano fantastiškumą, pasakiškumą.
Nors su visomis punktyrinėmis linijomis, kruopščiai
sužymėtais miestais, kanalais, jūromis ir dykumomis
žemėlapiai atrodo nepaprastai realistiški, tačiau jie
iš karto nuteikia priešingai, kad knygoje nėra reikalo
ieškoti rimto, realistinio pasakojimo – juk visą šį kelią
sukorė ne koks žmogus, o beždžionė! O jei jau beždžionė gali sėkmingai apkeliauti pasaulį, vadinasi,
belieka patogiai įsitaisyti krėsle ir pasiduoti fantastiškai romano tėkmei.
Liaupsių nusipelnė autorius Jakobas Wegeliusas
ir į lietuvių kalbą knygą išvertusi Raimonda Jonkutė. Romano kalba subtili ir turtinga, skaitydama
stačia galva šokau į spalvingą, chaotišką Lisabonos
gyvenimą, nardžiau siauromis gatvelėmis, kilau ir
leidausi tramvajais. Dykumos, jūros ir Rytų miestai,
kajutės, kalėjimo kameros ir prabangiausios koncertų salės – viskas aprašyta ir išversta aštriausia
plunksna, tad skaityti Žudiko beždžionę buvo didžiausias malonumas.
Jakobo Wegeliuso iliustr. iš knygos Žudiko beždžionė.
Leidykla „Aukso žuvys“. 2021 m.

Maharadžos turbanu, o turbaną vainikuoja romano pavadinimas – Žudiko beždžionė. Tiek verbalinis,
tiek vaizdinis lygmenys akcentuoja Salės Džouns
priklausymą nuo žmonių ir žmonėms. Tai istoriją
padaro kartu ir žavingą, ir tragišką. O galop – net
kiek nuobodžią, mat, perskaitę pirmus kelis šimtus puslapių, skaitytojai perpranta „pagalbininko ir
priešininko“ naratyvinį žaidimą ir yra užliūliuojami
cikliškos, bene kiekviename skyriuje atsikartojančios nuotykių struktūros.
Nors apkaltinau Salę Džouns neveiksnumu, nesupraskite manęs neteisingai: ji nepaprastai simpatiškas ir lengvai pamilstamas personažas. Beždžionė,
nors ir protinga, bet vaikiškai naivi, tad skaitytojai
dažnai pirma jos supras, kas vyksta, kad kažkas bando ją apgauti. Protinga, ypatinga ir naivi – su tokia
nesunku ir tapatintis. Juk vaikas dažnai jaučiasi kaip
tik toks – labai protingas ir baisiai nesuprastas. Savo
paties manymu, puikiausiai suprantantis, kas dedasi,
galintis papasakoti visą savo gyvenimo ir nuotykių
istoriją, bet apribotas (ne)veikti. Salė Džouns man
primena ne tik vaiką, bet ir apskritai Kitą ir Kitokį.
Romane matome dvejopą požiūrį į Salę. Viena vertus, XIX–XX a. sociokultūrinę situaciją reprezentuoja kolonistinis Vilkinso, Tersgudo, Garetos žvilgsnis.
Salė Džouns, nors ir nepaprastai protinga, miela ir
stačiai simpatiška, nėra ir negali būti lygi žmogui,
nes yra menkesnė, Kita. Ji perkama ir parduodama
kaip daiktas, medžiojama ir kalinama kaip žvėris.
Ana Molina ar Kapitonas Andersonas reprezentuoja
jau kitokį, šiuolaikišką požiūrį į Kitą – jie priima Salę
kaip sau lygią, nekvestionuodami jos kitoniškumo.
Ko gero, įdomiausi yra tarpiniai personažai, kurie,
pažinę Salę Džouns, pakeičia ir nuomonę apie ją.
Sinjoras Fidardo, iš pradžių į beždžionę žiūrėjęs iš
aukšto, su panieka, išvydęs, kaip ji meistrauja muzikos instrumentus, susižavi ja ir pripažįsta klydęs. Panašiai ir Maharadža, iš pradžių laikęs beždžionę paprasčiausia tarnaite, sušyla ir net savotiškai pamilsta
ją, pamatęs, kokia ji yra talentinga lėktuvų meistrė ir
miela kelionių palydovė. Taip tad atsiskleidžia šioks
toks pedagoginis knygos momentas: girdi, vien todėl, kad atrodai kitokia, silpnesnė, keista, gauruota
ir beždžioniška, toli gražu nesi prastesnė ar mažiau
verta meilės ir pagarbos.

Indrė Zalieckienė. Vygaudo Juozaičio nuotr.

kultūros ministerija ir LRT. Nuo kito sezono akcijoje
bus renkamos knygos, išleistos per visus kalendorinius metus – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

gas gauti beveik 38 tūkstančiai balsų. Kiek balsavo
už vaikų ir paauglių knygas, organizatoriai neskelbia, bet, tikėtina, tokių buvo daugiau nei pusė.
Knygų vaikams kategorijoje laureate tapo Indrės Zalieckienės eilėraščių knyga Kaip sutramdyti
žvėryną? („Alma littera“). Kitos penketuko knygos:
Mariaus Marcinkevičiaus ir Ingos Dagilės Akmenėlis („Tikra knyga“), Audros Baranauskaitės ir Linos
Itagaki Nukas („Tikra knyga“), Jurgos Vilės ir Linos
Sasnauskaitės Chameleono sapnai („Tikra knyga“),
Zigmo Vitkaus ir Ingos Dagilės Lietuvos valdovai pasakoja vaikams („Alma littera“).
Knygų paaugliams kategorijoje nugalėjo Kotrynos Zylės knyga Siela sumuštinių dėžutėje („Aukso
žuvys“). Kitos trejetuko knygos: Neringos Vaitkutės
Klampynių kronikos, Kn. 3: Pamiršti dievai („Nieko
rimto“) ir Rasos Grybaitės bei Linos Itagaki komiksas Grybo auksas („Artseria“).

Raimonda Jonkutė

Paskelbti 2021 m. konkurso „Metų verstinė knyga“ nugalėtojai. Metų verstine knyga vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje tapo Jakobo Wegeliaus
romanas Žudiko beždžionė („Aukso žuvys“, 2021),
kurį iš švedų kalbos išvertė IBBY Lietuvos skyriaus
narė Raimonda Jonkutė.

Viršelio dail. Kotryna Zylė

Viršelio dail. Indrė Zaleckienė

Gegužės 7 d., Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dieną, paaiškėjo akcijos „Metų knygos rinkimai 2021“

nugalėtojai. Laureatai buvo paskelbti ir apdovanoti
tiesioginės transliacijos per LRT Plius televiziją iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos metu.
Pretendentai į apdovanojimus buvo paskelbti vasario 25 d. Vilniaus knygų mugėje. Atnaujinta „Metų knygos rinkimų“ akcija jau septynioliktą
kartą kvietė skaitytojus rinkti labiausiai patikusias
lietuvių autorių knygas iš ekspertų pasiūlytų knygų penketukų penkiose – vaikų, paauglių (išrinktas, deja, tik trejetukas), suaugusiųjų, poezijos ir
publicistikos bei dokumentikos – kategorijose. Į
penketukus atrinktos šiuolaikinių lietuvių autorių
knygos, išleistos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m.
gruodžio 31 d.
Vaikų ir paauglių knygas šiemet skaitė, analizavo ir atrinko tokios sudėties komisija: literatūros
tyrėja dr. Asta Skujytė-Razmienė (komisijos pirmininkė), žurnalistė, rašytoja, literatūros kritikė
Gintarė Adomaitytė, poetė, literatūros kritikė Lina
Buividavičiūtė, Lietuvių kalbos instituto vyresnioji
mokslo darbuotoja dr. Aurelija Gritėnienė ir vaikų
literatūros specialistė Asta Plechavičiūtė.
Balsuoti už ekspertų atrinktas knygas buvo galima „Metų knygos rinkimų“ interneto svetainėje
www.skaitymometai.lt, portale www.LRT.lt, siųsti
laiškus elektroniniu ir įprastu paštu. Už Metų kny-

Vygaudo Juozaičio nuotr.

Vaikų literatūros muziejuje atsidarė Žaislų ligoninė.
Dar prieš dvi savaites buvo pasidalyta žinia, kad surenkami „ligoniukai“ – anksčiau buvę mylimi žaislai,
o dabar – be rankų, be kojų, be ausyčių ar net be akyčių, be ratų, sugedusiomis šviesomis, nutrauktais laidais, suplyšę, įplyšę, sutepti... Ši neįprastos ligoninės
idėja kilo Vaikų literatūros muziejaus edukatorėms
Daivai Šarkanauskaitei ir Vilmai Petrikienei nuolat
populiarinant rašytojos Vytautės Žilinskaitės pasaką
Kelionė į Tandadriką. Muziejaus pievelėje įsikūrusioje
ligoninėje vyko parodomoji meškučių, lėlyčių, mašinyčių ir daugybės kitų žaislų gelbėjimo operacija, kuriai vadovavo „gydytojos“, Kauno lėlių teatro „lėlininkės-žaislataisės“ Žaneta Jakštienė ir Jolanta Gipienė.
Jos demonstravo žaislo restauravimą ir sugrąžinimą
į gyvenimą – žaidimų aikštelę! Kai kurie žaislai rado
naujus šeimininkus, kurie išsinešdami pagydytus
žaisliukus pažadėjo juos saugoti ir mylėti.
Kaip ir dera rimtam festivaliui, baigėsi jis skambiu akordu – vaikų rašytojų muzikos grupės „Knygų
vaikai“ koncertu Maironio lietuvių literatūros muziejaus salėje.

LNB direktorius prof. Renaldas Gudauskas sveikina
Kotryną Zylę. Vygaudo Juozaičio nuotr.
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Naujienų portalo LRT.lt skaitytojai buvo kviečiami balsuoti ir išrinkti Metų verstinę knygą trijose kategorijose – grožinės, negrožinės ir vaikų
bei jaunimo literatūros. Nors Lietuvos literatūros
vertėjų sąjunga konkursą rengė jau tryliktą kartą,
Metų verstinė knyga vaikų ir jaunimo literatūros
kategorijoje šiemet buvo renkama pirmą kartą.
Vaikų ir jaunimo literatūros specialistės Eglė Baliutavičiūtė, Inga Mitunevičiūtė ir vertėja Aigustė
Vykantė Bartkutė iš metų vertimų srauto išrinko penkias reikšmingas knygas. Vaikų ir jaunimo

Kultūros ministerija knygų laureačių autoriams
skyrė pinigines premijas, o autorinių antspaudų studija „Ekslibris.lt“ dovanojo vardinius antspaudus, kurių autorė – grafikė Jūratė Kemeklytė-Bagdonienė.
Kasmetinę akciją rengia Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos
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vertimo rinkimuose dalyvavo 1 847 skaitytojai, iš
kurių daugiau nei pusė savo balsus atidavė už švedų nuotykinį detektyvą.

Eglė Baliutavičiūtė

Penktoji dr. Aloyzo Petriko literatūrinė premija
skirta rašytojai Gajai Gunai Eklei (tikr. Eglė Baliutavičiūtė) už knygą vaikams Keistuoliai („Nieko rimto“,
2021). Vertinimo komisija, kurioje dirbo rašytojos
Gintarė Adomaitytė, Jurgita Jasponytė-Burokienė
ir Kotryna Zylė bei LLTI atstovės Jurga Trimonytė
Bikelienė ir Asta Skujytė-Razmienė, laureatą rinko
iš vienuolikos kandidatų.

Jauniesiems dalyviams svarbiausia renginio dalis buvo prozos ir poezijos darbų bei piešinių konkurso rezultatų paskelbimas ir laureatų apdovanojimas. 8-ajam festivaliui atsiųsti 275 darbai lietuvių
mitologijos tematika. Dalyviai – iš įvairių Lietuvos
vietovių.
Festivalio metu tradiciškai įteikta Varėnos rajono savivaldybės įsteigta literatūrinė Martyno Vainilaičio premija profesionaliam rašytojui už mitologijos temą literatūros kūriniuose, sukurtuose per
praėjusius dvejus metus. Premijos skyrimo komisijos pirmininkas Kęstutis Urba paskelbė septintąją
Martyno Vainilaičio premijos laureatę Kotryną Zylę
už knygą Siela sumuštinių dėžutėje.
Premijas laureatams įteikė Varėnos bibliotekos
direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius. Festivalio iniciatorė ir globėja – dailininkė Sofija Vainilaitienė.

Rugsėjo 5–8 d. Malaizijos mieste Putrajaya vyko
38-asis IBBY kongresas. IBBY Lietuvos skyriaus
pirmininkė Inga Mitunevičiūtė kongreso auditorijai

Kongreso scenoje – IBBY Garbės sąrašo laureatai. Vertėja Alvyda Gaivenienė stovi antroje eilėje iš kairės ketvirta. Rūtos Lazauskaitės nuotr.

Gegužės 12 d. įvyko tradicinis 8-asis vaikų meninės kūrybos festivalis „Susitikimas Ežio dvare“. Kas
dveji metai vykstantį renginį organizavo Varėnos
rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Dėl blogo
oro renginys iš poeto Martyno Vainilaičio sodybos-muziejaus Vaitakarčmio kaime buvo perkeltas
į Naujųjų Valkininkų biblioteką.
Į renginį susirinko būrys Vainilaičio poezijos
gerbėjų, talentingų ir kuriančių vaikų, juos ugdančių
pedagogų, poeto šeimos narių, žmonių, prisidėjusių
prie renginio organizavimo. Dalyvavo Rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė, vaikų literatūros ekspertas Kęstutis Urba, dailininkai Bronius
Leonavičius, Birutė Stančikaitė, Taida Balčiūnaitė,
menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Renginį vedė
aktoriai Dalius Skamarakas ir Aistė Šeštokaitė.

Iš kairės: Rūta Lazauskaitė, Goda Baranauskaitė-Dangovienė,
Inga Mitunevičiūtė, Agnesa Kenešytė-Gricė

Premijos teikimo iškilmės vyko birželio mėnesį
Rašytojų klube, kur laureatei įteiktas diplomas ir
3 000 eurų premija.

Lietuvos pavardės: rašytojų grupėje – Marius Marcinkevičius už knygą Akmenėlis (išleido „Tikra knyga“, 2020); iliustruotojų grupėje – Monika Vaicenavičienė už knygos Kas yra upė? iliustracijas („Tikra
knyga“, 2019); vertėjų grupėje – Alvyda Gaivenienė
už Majos Lunde knygos Sniego sesė vertimą iš norvegų kalbos („Tyto alba“, 2019). Kadangi į kongresą
atvyko tik Alvyda, ji ir buvo vienintelė lietuvė, lipusi
į sceną atsiimti IBBY Garbės diplomo.
Malaizijos IBBY skyrius kongreso svetainėje
<www.ibbycongress2022.org> sukūrė virtualią parodų galeriją, kurioje galima susipažinti su 2022 m.
IBBY Garbės sąrašo knygomis ir kitomis ekspozicijomis (Hanso Christiano Anderseno premijos laureatų
ir nominantų knygomis, 2021 m. tarptautiniu „Nami
Island“ knygų iliustracijų konkursu bei 2021 m. Bratislavos iliustracijų bienale). Katalogą IBBY Honour
List‘2022 galima atsisiųsti iš IBBY organizacijos svetainės (<ibby.org>, rubrika Apdovanojimai).
39-asis IBBY kongresas vyks 2024 m. rugpjūčio
30 – rugsėjo 1 d. Trieste, Italijoje.

pristatė pranešimą „Tarp pilkų debesų ir Sibiro haiku:
tarptautinė lietuvių tremties istorijų sėkmė“. Pasaulio vaikų literatūros forumo renginiuose dalyvavo ir
daugiau Lietuvos atstovių: valdybos sekretorė Rūta
Lazauskaitė, literatūros tyrėja Goda Baranauskaitė-Dangovienė, rašytoja, skaitybos specialistė Agnesa Kenešytė-Gricė, vertėja Alvyda Gaivenienė. Keturių IBBY Lietuvos skyriaus narių išvyką į Malaiziją
finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Kongrese surengtos kelios IBBY apdovanojimų
ceremonijos. 2022 m. Hanso Christiano Anderseno
premija įteikta prancūzų rašytojai Marie-Aude Murail ir dailininkei iliustruotojai iš Korėjos Suzy Lee.
Tradiciškai kongrese buvo pristatytas IBBY Garbės
sąrašas (IBBY Honour List‘2022) – katalogas, į kurį
įtraukiamos reikšmingiausios vaikų ir paauglių knygos, parašytos per pastaruosius trejus metus. Knygos pristatomos trijose kategorijose – rašytojų, dailininkų iliustruotojų ir vertėjų. Nominantams ir tų
knygų leidėjams įteikiami IBBY diplomai. Į 2022 m.
Garbės sąrašą įrašytos trys vaikų knygų kūrėjų iš
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Romos Kišūnaitės nuotr.

2022 m. rugpjūčio 19 d. mirė
Genovaitė Raguotienė (gimė 1931-06-27), ilgametė Vilniaus universiteto dėstytoja (1955–1994),
docentė, socialinių mokslų daktarė, žymi Lietuvos
bibliotekininkystės, knygotyros, vaikų skaitybos
specialistė, IBBY Lietuvos skyriaus Garbės narė.
Ilgų mokslinės, kūrybinės, pedagoginės ir visuomeninės veiklos metų rezultatus atspindi skaičiai: per
400 publikacijų, tarp kurių 9 knygos (monografija
Spaudą atgavus (1996), istoriografinių biografijų
esė Greta įžymiojo Vaclovo Biržiškos (2000), studija
Lietuvių vaikų lektūra 1918–1940 m. (2001) ir kt.),
dvi dešimtys sudarytų, redaguotų leidinių, 120 docentės vadovautų diplominių darbų. Jos mokslinių
tyrinėjimų sritys buvo plačios – XX a. pradžios vaikų lektūros tyrinėjimai, lietuvių vaikų periodikos
istorija, vaikų literatūros bibliografija, skaitymo
kultūros apibrėžtis bei įvairios jos problemos, XX a.
bibliotekų būklė. Autorė paskelbė naujų duomenų
apie bibliotekų visuomenei reikšmingas, bet mažai
žinomas asmenybes.
Lietuvos visuomenė Raguotienę pažino iš skaitymo ir bibliotekininkystės mokslų populiarinimo
darbų, knygų apie knygas – Šimtas knygos mįslių
(1974), Baltos lankos, juodos avys (1983), Žodžiai apie
knygą (1998), ...atversta knyga (2008), Mylėję knygą
(2015), o vaikų literatūros bendruomenė ją prisimins
kaip entuziastingą vaikų knygos ir skaitymo populiarintoją, ilgametę IBBY Lietuvos skyriaus narę, kurią lydėjo nuolatinis troškimas ir siekis ugdyti vaikų
skaitymo kultūrą, padėti su vaikų knyga dirbantiems
žmonėms. Jau 1969 m., siekdama pagelbėti mokytojams ir bibliotekininkams, inicijavo Lietuvoje naują
reiškinį – vaikų knygų Aukso fondo sudarymą. Šimto
knygų, skirtų 7–14 m. vaikams, sąrašas buvo rekomendacinio pobūdžio, skelbiamas tuometiniame
Bibliotekų darbo žurnale, kas keleri metai atnaujinamas. Nors to sąrašo pobūdis iš dalies priklausė nuo
sovietmečio ideologijos ir leidybos reikalavimų, bet

tai vienas reikšmingesnių ano laiko mūsų vaikų literatūros ir lektūros istorijos faktų.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę Raguotienė
aktyviai įsitraukė į naujų nacionalinių vaikų literatūros sambūrių ir iniciatyvų kūrimą bei įgyvendinimą.
Prisidėjo atkuriant bibliotekininkų draugiją, buvo
viena iš tų kelių vaikų literatūros korifėjų, sumaniusių steigti Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros
asociacijos (IBBY) Lietuvos sekciją, triūsė organizacinėje darbo grupėje. Jos prašymą tapti IBBY nare
žymi 1991 m. gruodžio mėnesio data. Dar Lietuvai
nesant visateise tarptautinės organizacijos nare,
1992 m. rudenį dalyvavo 23-iajame IBBY kongrese Berlyne. Įsikūrus IBBY Lietuvos skyriui, aktyviai
skleidė žinią apie šios nevyriausybinės organizacijos veiklą, publikavo straipsnius spaudoje, keturias
kadencijas (1993–2000) dirbo IBBY Lietuvos skyriaus valdyboje, penkiolika metų buvo žurnalo Rubinaitis redakcinės kolegijos narė, buvo ištikima Prano
Mašioto skaitymų pranešėja ir klausytoja.
Genovaitė Raguotienė buvo žmogus, gyvenimą
praleidęs tarp knygų. Daug ir šiltai kalbėjo ir rašė apie
knygas. Ir už daug ką gyvenime dėkojo knygai.
Nuotr. iš Maironio lietuvių literatūros
muziejaus

2022 m. rugpjūčio 26 d. mirė
rašytoja Emilija Liegutė (gimė 1930-02-21). Dirbo
mokytoja, Moksleivio redakcijoje, Vilniaus teatre
„Lėlė“. Parašė keliolika pasakų, apsakymų, apysakų
knygų vaikams: Užmigęs miestas (1972), Mano kiemo vaikai (1977), Popieriniai drugeliai (1973), Marios
groja (1978), Kelionė pas mamą (1986), Gerumo diena
(1987), Inga (1988), Krenta klevo lapai (1990), Atgimimo kaina (1990), Katulis (1991), Rudis, kuris tapo
Džimu (1995), Dramblienė (1997), Šuo Džimas – geras
(2000), Rudžiukė (2004), Dešimtokai (2005), Močiutės
pasakutės (2013) ir kt. 2008 m. rašytoja apdovanota
Vytauto Tamulaičio diplomu už pirmąją vietą vaikų literatūros konkurse. Emilijos Liegutės knygų vaikams
išversta į azerbaidžaniečių, baltarusių, latvių kalbas.
Parengė Roma Kišūnaitė (LNB)

SUMMARY
This issue focuses on the works of Lithuanian and foreign
writers that are intended for adolescents and youth. This intention
of Rubinaitis was partly determined by the fact that already in
mid-2021 the Seimas of the Republic of Lithuania declared
2022 the Year of Youth of Lithuania, and soon the European
Parliament dedicated this year to the youth of Europe. The issue
begins with Foreword “The Book Helps you Grow up and Mature”
by the Editor-in-Chief Džiuljeta Maskuliūnienė. The following
works are published in the rubric “The Articles”: the article by
Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė “Initiation between Heaven and
Water in the Novel Life of Pi of Yann Martel”, the article by Goda
Baranauskaitė-Dangovienė about digital communication and
social media in modern adolescent prose and the article by Kristina
Tutlytė “Didacticism in Lithuanian Children’s Literature: Are the
Newest Works still Teaching?” In the rubric “The Anniversaries”,
Eglė Baliutavičiūtė analyses the famous story Arberonas by
Vytautas Bubnys, telling about Soviet-era school-leaver Arūnas
Gulbinas, who is surviving crisis (it is dedicated to the 90th
anniversary of the writer’s birth), and Loreta Jakonytė analyses the
books by prominent contemporary Italian children’s writer Beatrice
Masini (it is dedicated to the 60th anniversary of the writer).
In the rubric “The Contexts”, Asta Skujytė-Razmienė discusses
Louisa May Alcott’s novel Little Women and two of its latest film
adaptations in 1994 (directed by Gillian Armstrong) and 2019
(directed by Greta Gerwig). Two eloquent photos of the Lithuanian
children’s writer-classic Kazys Saja, who is celebrating his 90th
anniversary this year, are presented in the rubric “Photos Tell”. In
the rubric “The Readings of my Childhood”, Eglė Baliutavičiūtė
interviews the young writer Unė Kaunaitė. The rubric “Retro”,
prepared by Reda Tamutienė, reveals an interesting, now extinct,
leisure phenomenon of children and youth – lively pyramids and
presents the old publications that tell us about this form of culture.
In the review rubric “With a Close Glance”, Ieva Rudžianskaitė
discusses the books telling children about painful things – Giedrė
Kazlauskaitė and Dovilė Bagdonaitė’s book Pelė pianine (The
Mouse inside a Piano) (2021) and Martin Baltscheit’s book Apie
Lapiną, kuris pametė protą (About the Fox who has Lost his Mind)
(2020). Elžbieta Kmitaitė-Kizielė reviews the novel of Swedish
writer Jakob Wegelius Žudiko beždžionė (The Murderer’s Ape)
(2021). The rubric “Writers and Characters of Children’s Literature”
is continued on the back cover, where photos are published
from Sudargas, a small town in Šakiai district, where there is a
monument and a drawing on the wall of a building dedicated to a
famous American writer Jerome David Salinger and his novel
The Catcher in the Rye. The author of the sculpture is Nerijus
Erminas, and the author of the drawing is Jurgita Davidavičienė.
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Nerijaus Ermino skulptūra prie Sudargo piliakalnių, skirta Jeromeʼui Davidui
Salingeriui ir jo romanui Rugiuose prie bedugnės. Nuotraukos autorius
Bronius Maskuliūnas. 2022 m.

Amerikiečių rašytojo Jeromeʼo Davido Salingerio Rugiuose prie bedugnės (The Catcher in the Rye,
1951) – didelės šlovės sulaukęs romanas apie jauno
žmogaus pasaulį, maištą prieš netikras suaugusiųjų
vertybes. Lietuvoje romanas apie septyniolikmetį
Holdeną Kolfildą pasirodė 1966 m. ir tapo reikšminga jaunimo lektūra (knyga išleista apie 20 kartų), vis
įtraukiama į rekomenduojamos literatūros sąrašus.
Kodėl šį garsų romaną įprasminanti skulptūra
2020 m. atsirado Lietuvoje, Zanavykų krašte, Šakių
rajono pakraštyje? Pasirodo, nuo Sudargo yra kilęs
garsiojo rašytojo prosenelis, Lietuvos žydas, XIX a.
išvykęs į Ameriką. Paminklo idėjos autoriai – Rolandas Skaisgirys ir Audrius Siaurusevičius. Skulptorius
Nerijus Erminas pasakoja: „Skulptūra labai iliustratyvi: yra žmogus-personažas ir yra rugiai. Medžiagos
sąmoningai pasirinktos lyg būtų svetimos aplinkai.
Pagalvojau, kad prie amerikietiškos architektūros
tarsi pririša betonas, metalas, plienas. Tačiau tas
amerikietiškumas yra paslėptas – viską sušvelnina
lietuviškas rugių siluetas ir žmogaus siluetas.“ (...)
Skulptūra stovi tarsi ant slenksčio: šalia vyksta gyvenimas, o iš kitos pusės – praeitis. (...) Autorius pabrėžė, kad skulptūroje naudojamas kiauraraštis atlieka
ir perkeltinę funkciją: kiekvienas galime save įsiasmeninti tame personaže ir kiekvienas turime pereiti
personažo istoriją.“1
Ant skulptūros parašyta: „Aš saugau vaikus, kad
jie nenukristų į bedugnę.“ Šie žodžiai gerai nusako
vaikų ir jaunimo literatūros misiją.
Sudarge atsirado ir dar vienas Salingerio kūrybos akcentas. Parduotuvės „Gulbelė“ sieną šiemet
papuošė Jurgitos Davidavičienės piešinys „Laisvė“,
skirtas Sūduvos metams. Akriliniais lauko sienoms
skirtais dažais nutapytame kūrinyje pavaizduotas
žydų kilmės vaikinas ir jo mūza – geltonplaukė mergina rugių lauke. Kūrinyje susipina kultinio romano
siužetinės nuotrupos ir Lietuvos simbolika.
Cit. iš Viktorija Rimaitė, „Zanavykų krašte – paminklas „Rugiuose
prie bedugnės“ atskleidė, kas romaną sieja su Lietuva“, lrytas.
lt, 2020-06-17, interneto prieiga: https://www.lrytas.lt/kultura/
istorija/2020/06/17/news/zanavyku-kraste-paminklas-rugiuoseprie-bedugnes-atskleide-kas-romana-jungia-su-lietuva-15289579
(žiūrėta 2022-08-23).

1

Jurbarkiškės dailės mokytojos Jurgitos Davidavičienės piešinys „Laisvė“,
inspiruotas Jeromeʼo Davido Salingerio romano. Nuotraukos autorė
Džiuljeta Maskuliūnienė. 2022 m.
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