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SKAITANTYS VAIKAI  
IŠGELBĖS GRENLANDIJOS 
LEDYNUS

(Pasisakymas gavus 2007 m. Geriausios vaikų ir paauglių knygos premiją)

Kada nors archeologai suras pačią seniausią pasaulyje knygą. Ir ta kny-
ga bus vaikiška! O kodėl gi ne? Senovės miestų griuvėsiuose randama 
tūkstančių metų senumo žaislų, senesnių net už ginklus, nuo senumo 

apsamanojusių rūmų plytose liko vaikiškų pėdelių įspaudai, o priešistorinių urvų 
koridoriais iki šiol klajoja kažkada čia žaidusių vaikų balsų aidas. Už tai, kad esame 
stiprūs, gražūs ir kilnūs, turime dėkoti vaikams. Žmonės šiandien tokie todėl, kad 
nuo neatmenamų laikų gamino vaikiškus žaislus, siuvo vaikiškus drabužius, vaikus 
mokė, gydė ir mylėjo.

Žmonės tokie dar ir todėl, kad rašė vaikams knygas, o vaikai jas skaitė. Tūks-
tančius metų, siaučiant maro epidemijoms ir dundant kariniams paradams, žydint 
gėlėms ir kapstantis vištoms, tekant saulei ir neršiant žuvims.

Girdėjote, kad dabar žmonės skaito vis mažiau? Ir kad vaikai knygas myli vis 
neteisingiau. Matyt, todėl, kad tirpsta Grenlandijos ledynai ir kad spanguolės miš-
kuose nebe tokios raudonos.

Įsivaizduokime dieną, kai pasaulyje nebeliks nė vieno skaitančio žmogaus. Tą 
dieną nustosime tikėti, kad mes stiprūs, gražūs ir kilnūs. Baisu, ar ne?

Tada verčiau įsivaizduokime tos dienos išvakares. Ir paskutinį vaiką, skaitantį 
paskutinę knygą. Palaukėje, autobuso stotelėje ar prekybos centre po morkų lenty-
na. Prie skaitančio vaiko prieis kitas vaikas ir tylutėliai paklaus:

– Ką tu čia darai?
– Skaitau, – atsakys pirmasis ir šiek tiek pasislinks į šoną, kad antrasis galėtų 

atsisėsti šalia. 
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Nuošalioje saloje (ji buvo tokia nuošali, kad net storiausios enciklopedi-
jos apie salą ne rašė, o šnibždėjo), buvo įsikūrusios keletas valstybių.
Sala buvo turtinga, žmonės darbštūs, tad gėrybių užteko visiems. 

Deja, kasmet, pasibaigus darbams, pas darbščiuosius žmones atsėlindavo toks nuo-
bodulys, kad iš neturėjimo, ką veikti, jie spardydavo medžius, bardavo saulėlydžius 
ir neapsakomai gūdžiais balsais kaukdavo. Visus apimdavo pyktis ir noras naikinti. 
Noro neužgoždavo nei karštos pirtys, nei trintų svogūnų sriuba, nei iš užjūrių atga-
benti žvėriukai vaivorykštės akimis.

Tad žmonės kariaudavo. Viena valstybė su kita, trečioji – su ketvirtąja. Kasmet 
nuo sausio iki kovo. Su ginklais ir iki kraujo. Žodžiu, rimtai. Degindavo vieni kitų 
namus, užversdavo šulinius, nuodydavo galvijus. Būdavo žuvusiųjų ir sužeistųjų.

Kovą karai baigdavosi ir visi puldavo taisyti nuostolių. Kadangi, kaip minėjau, 
buvo darbštūs, jau gegužį vietoje sudegusių namų stovėdavo nauji, dar gražesni, ir 
atsirasdavo dar gilesni šuliniai su dar skanesniu vandeniu.

Niekas nesijaudino net dėl žuvusiųjų. Juos iškilmingai palaidodavo, kas norė-
davo – paverkdavo, tačiau neilgam – visi skubėdavo dirbti.

Sužeistuosius gydydavo. Jau birželį jie laigydavo po pievas ir didžiuoda-
miesi visiems rodydavo savo žaizdų randus. Visi jais žavėdavosi ir girdavo.  

Kadangi visose salos valstybėse buvo labai geri gydytojai ir augo 
labai rimtos gydomosios žolės, pasveikdavo beveik visi. O mirusiuo-
sius laidodavo dar iškilmingiau, bet verkdavo trumpiau.
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O naktimis traškėdamos krinta žvaigždės

Gendrutis  Morkūnas gimė 1960 m. rugpjūčio 4 d.  netoli Vabalninko (Biržų 
raj.) Mokėsi Stumbriškio pradinėje, o vėliau – Vabalninko vidurinėje mokykloje. 
Baigęs vidurinę įstojo į Vilniaus universitetą ir tapo mokslininku fiziku – garsiu 
radioekologijos ir radiacinės saugos specialistu, kuris... visai netikėtai dar tapo ir 
vienu žymiausių vaikų bei paauglių rašytojų ir eseistu. Tiesa, pats Gendrutis ne kar-
tą yra minėjęs, kad vaikams rašyti kur kas sudėtingiau nei parengti mokslinę publi-
kaciją apie radiacinę saugą. 

5 knygos vaikams bei paaugliams ir 2 saugusiems – toks yra Gendručio Mor-
kūno palikimas skaitytojams. 

Ir šie du apsakymai – „Traškančios žvaigždės“ ir „Gydomųjų žuvų blizgė“, tik 
dabar sugulantys į knygą. Kaip įžangą į kurią siūlome Gendručio požiūrį į vaikus 
ir visus skaitančiuosius perteikiantį pasisakymą gavus 2007 m. Geriausios vaikų ir 
paauglių knygos premiją – „Skaitantys vaikai išgelbės Grenlandijos ledynus“. Ne-
abejoju, kad būtent per šį tekstą labai daug skaitytojų atrado G. Morkūną kaip iš-
mintingą, subtilia ir šelmiška ironija pasižymintį rašytoją, kurio kūryba nėra skirta 
pramogai, linksmybei. Ji kitokia – gili, atvira, taikanti į širdį, kvepianti paslaptimi 
ir stebuklu, atverianti kad ir labai mažytes, bet nepaprastas duris į kiekvieno mūsų 
vidinį pasaulį.

Apsakymas „Traškančios žvaigždės“ parašytas 2009 metų pabaigoje. Kaip pri-
simena rašytojo žmona Regina Morkūnienė, „Gendrutis jį pirmąkart parodė ligo-
ninėje. Gruodžio mėnesį. Tekstas rašytas specialiai penktajam Naminaros tarptau-
tiniam vaikų knygų festivaliui. Jis įtrauktas į šio festivalio leidinį anglų kalba „Peace 
story“ (2010). Lietuvių kalba spausdintas tik „Rubinaityje“ (2011, Nr.4)“. Apsakymas 
yra apie karą ir taikos kainą, apie vaikų svajones ir nuobodulio kamuojamus su-
augusiuosius, apie vieną mažą berniuką, norėjusį pamatyti traškančias žvaigždes. 
Apie labai mažą ribą „tarp“: ar vieno mažo berniuko noras gali sugriauti valstybę, 
pasaulį? O gal kaip tik – juos pakeisti ir atkreipti dėmesį į pačius mažiausius?..

„Gydomųjų žuvų blizgę“ rašytojo žmona Regina Morkūnienė aptiko kompiu-
terio archyvuose jau po Gendručio mirties. Vėliau iš literatūrologo Kęstučio Urbos 
sužinojo, kad jis buvo rašytas tarptautiniam konkursui, kuris galiausiai neįvyko, nes 
negavo lėšų. Regina mano, kad apsakymas galėjo būti parašytas tarp 2007 m. lapkri-
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čio – 2008 m. vasario mėnesių. Pirmą kartą tekstas buvo publikuotas „Rubinaityje“ 
2010 m., minint autoriaus penkiasdešimtmetį. 

„Gydomųjų žuvų blizgė“ pasakoja apie berniuką, kuris susirgęs atsiduria li-
goninėje ir čia susipažįsta su kitu berniuku („Nemėgstu vaikų vadinti berniukais. 
Tačiau šis prašyte prašosi taip vadinamas. Liesas, išbalęs, permatomas. Ir keistas.“). 
Dviejų sergančių vaikų dialoguose veriasi ne tik ligoninės kasdienybė, bet ir stebu-
klai – atsiranda pasakojimas apie gydomųjų žuvų blizgę, gelbėjančią žmonių gyvy-
bes, intarpai apie atomų pasaulį, taupūs, bet taiklūs pastebėjimai apie tai, kaip mes 
būname, kaip gyvename. Tai pasakojimas apie kitokius vaikus. Kad juos pastebė-
tum, turi gerokai pasidairyti, tačiau būtent tokiems ir yra skirta Gendručio kūryba. 

Mūsų literatūrinėje padangėje sušvitęs žiburys užgeso, rodos, tik pradėjęs 
skleistis – 2010 m. išvakarėse rašytojas baigė žemiškąją kelionę. Tačiau, pažvelkit, – 
tas žiburys vis dar šviečia ir kreipiasi į mus. Čia staiga imu ir prisimenu žvaigždes. 
Tas, kurias matome naktį pakėlę galvas į dangų. Tas, kurios mirga, lyg tvyksteli, 
virpa, keičia ryškumą, raibuliuoja. Tas, kurios jau seniai užgesusios, bet jų šviesa tik 
dabar mus pasiekia, todėl mes jas vis dar matome – tiksliau, jų skleidžiamą šviesą. 
Kaip ir Gendručio, kurio žemiškasis gyvenimas užgeso, tačiau iš kūrybos sklindan-
ti šviesa ir jėga mus vis dar pasiekia. Kiekvieną iš mūsų. Gebantį atsitraukti nuo 
kasdienybės. Ir pakelti galvą. Atverti širdį. Įsiklausyti į gyvenimą, kurį gyvename 
kasdien, ir vieną kartą.

Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė
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