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Šių metų kovo 30-ąją, tradiciškai minint Tarp-
tautinę vaikų knygos dieną, Lietuvos naciona-
linėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Tarptau-
tinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos 
(IBBY) Lietuvos skyrius Prano Mašioto premija 
už geriausią 2018 m. knygą vaikams ir paaug-
liams apdovanojo Neringą Vaitkutę, parašiusią 
novelinės struktūros pasakų rinkinį „Klampy-
nių kronikos“. Rašytojai premija buvo skirta už 
turtingą tapybišką kalbą, lietuvių tautosakos 
interpretaciją ir stebuklingą mitinį pasaulį. 

Geriausios knygos vaikams ir paaugliams au-
torė šventiniame renginyje dėkojo rašytojams, 
kurių knygas ji pati vaikystėje skaitė, ir retoriš-
kai klausė: „Kas aš būčiau be tų sakinių, kas aš 
būčiau be žodžių, kurių labirintuose klaidžio-
davau, kartais pasiklysdavau? Kas aš būčiau be 
žodžių, kurie rodė man kelią ir padėdavo tada, 
kai buvo sunkiausia? Kas aš būčiau be visų tų 
žodžių, kurie leidžia dabar kurti savo istorijas?“ 
Į šiuos klausimus rašytoja tuomet žaismingai 
pati sau atsakė: „Aš būčiau vienas didelis gar-
banotas niekas…“ Knygos vaikui duoda labai 
daug, to įrodinėti tikrai nereikia, tad šiandien 
imkime ir paklauskime patys savęs  – o kokie 
mes būtume be Neringos Vaitkutės knygų, be 
jos žodžių ir sakinių? Atsakymas akivaizdus: 
būtume daug pilkesni, nykesni ir skurdesni. 
Be Neringos Vaitkutės sinonimų, palyginimų, 
frazeologizmų, spalvų, be jos gyvos sraunios 
kalbos ir išmoningai nutapytų veikėjų Mãžo-
sios Klampynės, kartą per metus ten apsilan-
kančios tetulytės Leokadijos žodžiais, tebūtų 
nyki ir kurčia Dievo pamiršta skylė (p. 184). 

Žodis – galingas ginklas. Jis nuspalvina pasaulį, 
suteikia jam gyvybės, pripildo visokiausių gar-
sų, įtraukia skaitytoją į nuotykius ir sužadina 
įvairiausius jo jausmus. Mažosiose Klampynėse 
nenuobodu. Čia šalia paprastų žmonių gyve-
na gausybė mitinių būtybių: vasaros naktimis 
miestelio gatvėmis sklendžia žaltvykslės, šunis 
lodo dangumi lekiojantis aitvaras, zuja vilkais 
paversti vestuvininkai, bemaž visi klampynių 
gyventojai namuose turi po kelis baubus, rude-
nį pagrindiniai knygos veikėjai Smiltė, Agata ir 
Aringas namo parsiveda laumvaikį. Be to, paš-
tininko namuose gyvena gyvos porcelianinės 
lėlės, netoli miestelio esančioje Žibuoklių dau-
boje gyvatės ir žalčiai renka savo karalių, o kie-
kvienais metais sausio viduryje miestelio par-
ke „tartum didelis blyškus šungrybis“ (p. 196) 
iš žemės išdygsta paslaptingas namas. Visa tai 
nutapyti autorei padeda daugybė kalbos prie-
monių. Pirmiausia vaizdingi palyginimai. Jie 
tapomiems objèktams suteikia formą ir spalvą.

Palyginimai padeda kurti gamtos peizažus: 
nutapyti dangų, pavasario gėles, pajausti ru-
dens miglą ir rūką: […] pamatėme daugybę 
išsiskleidusių žibuoklių ir plukių  – tarsi baltų 
žvaigždžių, švytinčių priešaušrio mėlyje 19; […] 
dangus viršum medžių tebuvo pilkas kaip kar-
velio papilvė  23; Pažeme driekėsi tiršta migla, 
kojos skendo joje iki kauliukų, lyg braidant šalto 
pieno ežere 158; Nuo girios glūdumoje plytinčių 
pelkių pažeme driekėsi balsvos rūko sruogos  – 
lyg žili milžiniško gyvio plaukai 148.

Palyginimais apibūdina ma gyvūnų išvaizda 
ir elgesys (roplių oda, jų skleidžiami garsai, 
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plėšrūnų kailio spalva ir kt.): 
Jis [žaltys] buvo šiltas ir švel-
nus tarsi šilko juostelė  26; 
Ropliai slydo vienas per kitą, 
kaišiojo dvišakus liežuvius, 
tykiai šnypšdami tartum be-
baigią užvirti arbatiniai  19; 
[…] panarinusi didžiulę gal-
vą stovėjo vilkė, balta lyg ką 
tik iškritęs sniegas 125.

Vaizdingų palyginimų 
autorei prisireikia žmonių 
išvaizdai (veidui, akims, 
jų žvilgsniui, ausims, plau-
kams, figūrai) apibūdinti: 
putni rausvaskruostė mo-
teriškė pūpso tarsi ką tik 
iškepta mielinė bandelė  31; 
Danielės akys spindi tarsi ledo kibirkštys tyra-
me upelio vandenyje 116; liesutė ponia raukšlė-
ta kaip razina 97; vilke virtusios moters ilgi žili 
plaukai plevėsuoja už nugaros tartum baltas 
nuotakos nuometas  140; prabusti negalinčios 
Smiltės veidas susitraukęs it skiedra 228; laum-
vaikio atlėpusios ausys styro kaip kopūst lapiai, 
o žvilgsnis ropinėja vaikais aukštyn žemyn ta-
rytum didelis nusipenėjęs voras 150.

Nutapius išvaizdą, palyginimų prisireikia 
ir personažo būdui, elgesiui nusakyti: Arin-
gas prie Agatos kimba it varnalėša 61, it lipi-
kas 128, o į močiutę įsisega lyg alkana erkė 198; 
Smiltė eina prisiplakusi it vantos lapas prie 
minkštos vietos  36 arba tyčia erzindama kitus 
velkasi koja už kojos, susiraukusi kaip džio-
vinta slyva  200; supykusi Agata susišiaušia it 
ežys  86; Danielė knygyne sukasi it voverė ra-
te 96; tetulytė dejuoja lyg senas gluosnis svyruo-
klis vėjyje 182. 

Kūrinio veikėjų išvaizda, elgesys apibūdi-
nami ne tik palyginimais. Autorė drąsiai juos 
tapo įvairiausiomis spalvomis. Spalvos pasitel-
kiamos kuriant veikėjų išvaizdą (jų drabužius, 
akis, plaukus ir kt.): Ji [porcelianinė lėlė] buvo 

aukšta, liekna it smilga, dė-
vėjo ilgą plazdančią persiko 
spalvos suknelę, viršuje ji 
buvo šviesesnė, į apačią to-
lydžio tamsėjanti. Tartum 
stovėtų įsisupusi į vakaro 
dangų. Moters veidas buvo 
lygus, taisyklingas, didelės 
ryškiai mėlynos akys paslap-
tingai švytėjo prietemoje 49; 
Brolis net prisidengė delnais 
savo vešlią sniego baltumo 
ševeliūrą  119; [Tetos Leo-
kadijos] Akys buvo nenusa-
komos spalvos  – įdienojus 
pajuosdavo kaip ledinis gi-
liausio akivaro vanduo, o 
vakarop pagelsdavo 179. 

Spalvõs ir įvairiausių atspalvių reikia ir na-
mų aplinkai, peizažams nutapyti, gyvūnų iš-
vaizdai nusakyti: Svetainėje tvyrojo prietema, 
sienos apmuštos minkštu dygsniuotu pieno 
spalvos audiniu […]  50; Pilki šešėliai suskaldė 
vakaro šviesą į tūkstančius gintarinių šukių 145; 
Mielos sijonėliais pasidabinusios eglaitės virto 
išsidraikiusiomis šmėklomis, beržų kamienai 
bolavo rūke tartum pliki kaulai, drebulių lapai 
piktai šnabždėjosi pavymui, iš kiekvieno uokso 
piktai spoksojo raudonai degančios akys  158; 
Aplink mane, lyg sauja jūros išmestų gintarų, 
geltonavo iš krepšio pabirusios voveraitės  126; 
Ji [vilkė] plačiai šiepėsi spoksodama gintarinė-
mis akimis 125; […] į apvalias balutes nuo stogo 
tyška sunkūs švino spalvos lašai 166. Apskritai 
Neringos Vaitkutės peizažuose daug judesio, 
virpėjimo, kurį autorė perteikia vaizdingais 
veiksmažodžiais: Sode tingiai bangavo skystas 
rūkas 23; Įsilijo ne juokais, į metalą mažais pirš-
tukais barbeno tūkstančiai lašų 87; Ledinis vėjas 
košė kiaurai, iš burnų kilo garas, nusėsdamas 
ant lūpų šalta dulksna. Debesys išsilakstė, virš 
galvų žėrėjo žvaigždės  152; Tarp šiurkščių ka-
mienų virpėjo žvilgančios voratinklių gijos 145. 
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Kartais peizažus ar portretus paryškina ir 
viena kita metafora: liepsningas žvilgsnis  86, 
švininės pėdos  219, nepasitikėjimo ledas  103, 
ugninga prakalba 105, rūko sruogos 148, garba-
noti miškai, pelkės paklodės 88, lietaus nytys 89, 
liepsnos žiedlapiai 173, ežero akis 208 ir kt.

Veikėjų portretai kuriami ne tik spalvomis, 
bet ir pasitelkus garsą. Kiekvienas Mažųjų 
Klampynių gyventojas kalba vis kitaip: Aringas 
dažnai pasismailina liežuvį 150, mažoji Smiltė 
ulba 150 ir krykščia 95, seniūnas dudena 112, 
apvalaina moteriškė kalba sniaukrojančiu bal-
su 31, kepyklėlės šeimininkė beria žodžius 91, 
teta Leokadija ulba arba suokia lakštingalos 
balsu 182, o supykusi išspaudžia žodžius tarsi 
šlykštų pritvinkusį spuogą 191, aitvaro išsigan-
dusi moteris bliauna drebančiu balsu, o Aringo 
senelė ją nutildo: Ko gerkloji kaip juodo kipšo 
akivaran tempiama  113. Miestelio poniutės 
tarška  98, vaikai vienas su kitu šnabždasi  61, 
pliurpia 81, klega 83, plepa 93, persimeta keliais 
žodeliais 96, įsižeidę staugia 95, šnypščia ar dre-
bia vienas kitam žodžius 78. Supykusių mote-
rų balsai metaforiškai lyginami su metalu: kai 
mama supyksta, jos balse pasigirsta grėsmin-
gos metalinės gaidelės, o balsas pasidaro šaltas 
kaip giliausia viduržiemio naktis  191; senoji 
Rukna žodžius tiesiog išspjauna pro išbalusias 
lūpas 23, o jos balse skamba plienas 138. 

Taip pat knygos veikėjai nevienodai vaikšto ar 
laksto. Autorė kiekvieno personažo judėjimui 
nusakyti randa virtines skirtingų sinonimų: Le-
okadija slapčia sėlina koridoriumi  190, mama 
tursena į virtuvę 188, Smiltė atkurna 56, straksi 
it pašėlusi 22, Aringas kulniuoja į senamiestį 17, 
Agata neria į dušą  58, nukicena laiptais  169, 
niurkteli į laiptinę  62, mauna į koridorių  63, 
įskrieja virtuvėn  98, išbrazda iš virtuvės  86, 
nutykina prie lango 90, sliūkina į skalbyklą 29, 
nukuria į paštininko namus 66, Danielė stypčio-
ja kepyklos link 89, vaikai nuspūdina iki lauko 
durų 207, paknopstom išpuola į koridorių 209, 
ištykina 36, iškurna iš namų 78, išrūksta iš mo-

kyklos 200, kiūtina į Ruknos namus 122, trau-
kia prie upės 17, įsėlina į Germanto namus 35, 
išsigandę išdulka lauk 38, patvoriais kicena iki 
vartų 157, šiaušia namo 146 ir t. t. 

Skirtingas ir veikėjų juokas: Agata sukrizena, 
suprunkščia 189, Aringas paprašo jos nežveng-
ti  56, porcelianinės lėlės kikena, o jų mama 
kreta 59, mandagiai ranka prisidengusi burną.

Rašytoja savo pasakojimuose atgaivina ir 
daugelio jau primirštus, o vaikų išvis retai te-
vartojamus žodžius: aidus 77, grėsliai 119, irš-
tva  102, įsaulis  65, kuitalynė  176, kvėša  113, 
nekantra  171, nuskurėlis  78, prigurinsiu  186, 
prisiplakėlis  82, syvai  102, skivytas  37, spai-
glys  102, spanglės  53, šniojo  119, užsirabždi-
no 103, užuoglauda 56, vilkena 133 ir kt.

Visą tekstą dar labiau pagyvina frazeolo-
gizmai  – suteikia pasakojimui ekspresyvumo, 
emocingumo. Knygoje yra ir senesnių, visiems 
gerai žinomų frazeologizmų: kailį išskalbti 60, 
kailį išperti 183, kinkas drebinti 149, kojas pa-
kratyti  184, ausis pastatyti  97, ausis ištemp-
ti 115, dantis užkalbėti 125, kudašių išnešti 225, 
iš klumpių išvirsti 45, juoda katė perbėgo 95, lie-
žuvį laikyti už dantų 67, nė kvapo 153 ir kt. Ra-
sime ir ne vieną naujosios frazeologijos pavyz-
dį: šaldytuve pelė pasikorė 88, blusų turgus 76, 
sena tarka 98, juodas darbelis 101 ir kt. 

Jautresnis skaitytojas pastebės, kad knyga 
persmelkta įvairių kvapų. Atskiri skyriai, ku-
riuose veikėjai patiria vis naujų nuotykių, dvel-
kia skirtingai: gegužę į kambarį veržiasi šviežiai 
nupjautos žolės kvapas 68; birželį vėjas nešioja 
nuo paupio žydinčių ievų kvapą 83; liepą Teklės 
Raugalienės namuose sklando šleikštus puvimo 
dvokas, sumišęs su saldžių Teklės kvepalų tvai-
ku 121. Seserims susitaikius, namai pakvimpa 
saldžiomis bandelėmis 141. Spalį visas miestelis 
saldžiai dvelkia ką tik nuskintais obuoliais 144, 
miške vaikai geria salsvą nukritusių lapų kva-
pą  147, o ant aukšto kvepia šviežiais ajerais 
ir džiūstančiais grybais 165. Lapkritį senelė 
verda gervuogių uogienę, nuo kurios namai 
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pakvimpa durpėmis, dūmais, pilku dangum ir 
lietumi 166.

Mãžosios Klampynės pilnos visokiausių gar-
sų. Naktimis miestelį virpina graudi vienišo 
vilko rauda, prie jo prisidėdavo visi miestelio šu-
nys ir traukdavo choru iki paryčių 141, dangu-
mi ūžia ilgą liepsnojantį skudurą primenantis 
aitvaras 91, į namus smelkiasi graudus iš elnio 
kaulo ištekintos fleitos čiulbesys 166. Dienomis 
čia klega vaikai, moterys, skalija, viauksi šunys 
(p. 59, 90), čiulba paukščiai (p. 68), žviegia ma-
šinų stabdžiai (p. 66). Spigi tyla persmelkusi tik 
porcelianinių lėlių namus, kurių gyventojos 
net juokiasi be garso (p. 56).

Skaitytojas įvairiausių jausmų patirs kartu su 
knygos veikėjais prisilietęs prie skirtingų pa-
viršių: pajus laumvaikio ir žalčio odos tempe-
ratūrą, šaltą žaltvykslės prisilietimą, nuo kurio 
užgelia panages (p. 169), gličius Germanto ar 
sausus paslaptingojo paštininko delnus, tra-
pius porcelianinės lėlės pirštukus, šiltą minkštą 
senelės glėbį ir t. t.: Sėdžiu, žiūriu į žaltį, bijau 
pajudėti, o jis [žaltys] toks šaltas, šlykštus 147; 
Vaiko oda buvo šalta it ledas ir nemaloniai sli-
di – kaip negyvos žuvies papilvė 151; Krūptelė-
jau prisiminusi berniuko pirštus, šaltus tartum 
aliejumi apipilti ledokšniai  153; Delnas buvo 
sausas, minkštas, pirštai ilgi, tvarkingai nudil-
dytais nagais 45; [Lėlė] atsargiai paguldė man į 
delną trapius vėsius pirštukus 67. 

Knygoje esama visokiausių skonėjimosi 
veiksmažodžių: paštininkas Simonas maukia 
arbatą ir šlamščia sausainius (p.  72), Agata ir 
Danielė skaniai triauškia riestainius (p 94), per 
pusryčius vaikai kemša karštus sumuštinius 
(p. 174), tetai Leokadijai mama iškepa purų lyg 
debesis pyragą (p. 184), Lapiukai vaišinasi sene-
lės keptais blynais su aviečių uogiene (p. 110), 
senoji Morta vaikus vaišina kietais kaip akmuo 
avižiniais sausainiais (p. 177), laumvaikis žiau-
moja virtas neluptas bulves (p. 153), o vedamas 
atgal į mišką graužia džiovintus obuoliukus ir 
kramsnoja juodą duoną (p. 157, 159). 

Akivaizdu, kad skaitytojas Neringos Vaitku-
tės tekstą suvokia visais pojūčiais: rega, uosle, 
skoniu, lytėjimu ir klausa. „Klampynių kro-
nikas“ galima ne tik skaityti  – vienas po kito 
plaukiantys vaizdai ir visi kiti pojūčiai leidžia 
šią knygą „žiūrėti“ tarsi filmą.

Autorė neabejotinai turi pasakotojos talentą. 
Jos sakinys virpa, banguoja, žaižaruoja, jame 
daug judesio, spalvos ir vaizdo: […] nukėlusi 
dėžę ilgai spoksodavau, kaip žaltvykslė keičia 
pavidalus: išsiskleidžia kaip didelis gėlės žiedas, 
užsiaugina plazdančius drugio sparnus, palieka 
virpėti tik vieną pusę, primindama liauną mo-
terį vėjyje, dėvinčią šilko suknelę, vėl susitraukia 
į pailgą šviesos stulpą virsdama ramiai degan-
čios žvakės liepsna 169; Rūsyje drėgme ašarojo 
dvi didžiulės rūgstančių žaliuokių statinės. Pa-
lėpėje nusidriekė kilometras virvelių, ant kurių 
džiūvo baravykai 146. 

Kartais atrodo, kad knygoje tų išsamių, 
smulkmeniškų veikėjų išorės ar peizažų apra-
šymų net kiek per daug, autorė jais tarsi už-
sižaidžia, tačiau vis dėlto turint omenyje tai, 
kad mūsų dienomis vaikams ir paaugliams 
išleidžiama tiek daug skurdžios, prastos kal-
bos knygų, Neringai Vaitkutei turėtume būti 
tik dėkingi už tas gražias ir turtingas lietuvių 
kalbos pamokas. Už kruopštų, atsakingą dar-
bą reikia dėkoti ir knygos redaktorei Giedrei 
Kmitienei bei korektorei Emilijai Visockaitei. 
Taisytinų dalykų „Klampynių kronikose“ be-
maž nėra, likusios tik kelios smulkios korek-
tūros klaidelės: ant lubų kybojo voratinklių 
draiskanos(,) aplipusios negyvomis musėmis, 
dulkėmis ir vorų išnaromis 62; nueinu prie kū-
dros, kurios dugne guli sidabrinė tabakinė(,) 
ir ilgai žiūriu į tamsų vandenį  117; Tris kar-
tus pasišokėjau, jausdama, kaip po kojomis 
spyruokliuoja porolono kamšalas(,) ir sukike-
nau  49. Abejotina, ar linus galėtų nugraužti 
mašalai (p. 199)  – smulkūs, į uodą panašūs 
skaudžiai geliantys vabzdžiai. Nebūtinas teks-
te ir senovinį, knyginį atspalvį turintis jung-
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tukas idant  (p.  188)  – sunku patikėti, kad jį 
galėtų vartoti pagrindinė istorijų pasakotoja 
vienuolikmetė Agata, kartais kalbanti perne-
lyg sudėtingais, visada taisyklingais sakiniais, 
pavyzdžiui: Jo vitraže iškilnus mėlynai ir rau-
donai apsitaisęs angelas, plačiai išskleidęs aki-
namo baltumo sparnus, apsuptas aukso švie-
sos aureolės, žvelgė skvarbiomis turkio spalvos 
akimis 201; Nelaimės nuojauta tvyrojo ore tarsi 
nematomas elektros krūvis, nuo kurio pasišiau-
šia smulkūs rankų ir kojų plaukai  218. Kiek 
nenatūraliai vienuolikmetės lūpose skamba 
ir prieveiksmiai sinchroniškai  19, kaligrafiš-
kai 27, veik 222, mašinaliai 225, basnirčia 227, 

narčiai 177 ar pasakymai su senosiomis sveti-
mybėmis, pavyzdžiui, atidavė velniui dūšią 12. 
Jeigu Mažųjų Klampynių gyventojų nuotykiai 
būtų pasakojami trečiuoju asmeniu, viskas at-
rodytų daug įtikinamiau ir natūraliau.

Vienas iš knygos veikėjų Germantas jaučiasi 
beviltiškai pasiklydęs kalbos brūzgynuose, o 
Agata padeda jam juos įveikti (p. 15). Visiems 
jauniesiems skaitytojams palinkėkime rasti ke-
lią į Mažąsias Klampynes, neišsigąsti čia šmiri-
nėjančių mitinių būtybių, nepasiklysti turtin-
gos kalbos vingrybėse ir platybėse bei patirti 
čia daug džiaugsmo ir skaitymo malonumo.

Aurelija Gritėnienė


