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Pratarmė

Šis leidinys – lietuvių gestų kalbos (toliau – LGK) meninių kūrinių
rinktinė „12 skrydžių per gyvenimą“ – yra pirmasis tokio pobūdžio
Lietuvoje. Leidinio idėja gimė kūrybinėje komandoje, o užsimezgė sulig
LGK meninių kūrinių moksliniais tyrimais, kurie Lietuvoje buvo pradėti
nuo maždaug 2016 m. Tyrėja Anželika Teresė po ilgamečio aktyvaus
darbo su kurčiųjų bendruomene, kuris kasdien atnešdavo
neįkainojamos patirties ir laimės, ėmė vis aiškiau matyti ir suprasti, su
kokiais sunkumais ir kodėl susiduria LGK vertėjai. Vienas iš tokių
pastebėjimų – vertėjams itin sudėtinga versti meninės raiškos
priemones į ir iš LGK. Kitaip tariant, rimas, metaforos ir t.t. vertėjams
vertimo metu yra tikras iššūkis. O tai kelia komunikacijos, tarpusavio
supratimo, saviraiškos sunkumus. Šių raiškos priemonių, natūralu,
daugiausia yra meniniuose kūriniuose – tekstuose, o juos, ypač GK
poeziją, Lietuvos kurtieji kuria jau apie dvidešimtmetį! Pradėjus
domėtis ir ieškoti autentiškų kūrinių buvo pastebėta, kad anksčiau jie
nebuvo fiksuojami, sisteminami ir viešai prieinami besidomintiems
LGK meniniais kūriniais kurtiesiems (Lietuvoje ir užsienyje) bei
girdintiems. Taigi buvo imtasi važinėtis po Lietuvą, filmuoti
autentiškus kūrinius. Šio proceso metu pastebėta, kad Lietuvoje LGK
meniniais kūriniais, ypač poezija, domimasi vis aktyviau, yra ilgamečių
kuriančių poetų, o jų kūriniai neabejotinai yra Lietuvos kurčiųjų
bendruomenės paveldas. Kūriniuose atsiskleidžia svarbios asmeninės
ir bendruomeninės patirtys, pasaulėžiūra, sociokultūriniai ypatumai, o
taip pat kūriniuose gausu LGK meninės raiškos priemonių – pastarųjų
pažinimas, analizė yra itin svarbi ne tik LGK vertėjų, bet ir kurčiųjų
mokinių ugdyme ir t. t. Atsižvelgus į tai ir pasitarus su kurčiaisiais
poetais, kilo bendras nuoširdus noras surinktus autentiškus kūrinius
padaryti matomus ir prieinamus visiems, kurie domisi Lietuvos
kurčiųjų bendruomenės kūryba, LGK literatūra. Buvo norima išsaugoti
svarbią Lietuvos kurčiųjų bendruomenės paveldo, istorijos, kūrybos
dalį ir sukurti galimybę su šia dalimi susipažinti visuomenei. Todėl
pirmiausia buvo kreiptasi į Lietuvos kurčiųjų draugiją ir sulaukus
palaikymo, pritarimo, pateikus ir laimėjus projektą, gimė šis leidinys.
Už tai norisi nuoširdžiai padėkoti LKD prezidentui Kęstučiui Vaišnorai
ir komandos nariams: Miglei Jaskūnienei, Viktorijai Rutkauskaitei ir
Justinai Vertelkaitei.

3



Leidinį sudaro laikmena su 12 LGK meniniais kūriniais (meninių kūrinių
vaizdo įrašais) ir rašytiniai tekstai (glaustas supažindinimas su GK
meniniais kūriniais, meninėmis raiškos priemonėmis ir LGK meninių
kūrinių aprašai, kurie padėtų dar geriau suvokti kūrinių meninį turinį,
kalbinius niuansus ir kt.). Lietuvos kultūros tarybai patvirtinus dalinį
projekto finansavimą, leidinio idėjos realizavimas tapo įmanomu.
Kurtieji poetai, įkvėpti šio projekto, kūrė naujus arba gludino jau
dešimtmečius skaičiuojančius meninius kūrinius. Juos surinkus,
pradėjus analizuoti ir rengti jų aprašus, buvo pastebėta, kad 12 LGK
kūrinių keliami gyvenime svarbiausi klausimai ir temos: poetai kalba
apie draugystę, meilę, gyvenimo trapumą ir laikinumą, vaikų ir tėvų
tarpusavio santykį, Dievą, sveikatos reikšmę, karą ir taiką. Pastebėta,
kad poetai kalba ir pačiai kurčiųjų bendruomenei svarbia tema –
atsiskleidžia gestų kalbos svarba, jos vaidmuo, kalbama apie vertėjus,
kuriuos su bendruomene jungia, vienija, savirealizacijos ir pilnatvės
jausmą suteikia būtent gestų kalba. Lietuvos kurtieji kūrėjai nevengia
ir pašmaikštavimo, juoko – jo taip pat nestinga kūriniuose, taigi,
kūrinius žiūrintys ras progų ir nusijuokti. Leidinys pavadintas „12
skrydžių per gyvenimą“ – tai 12 LGK kūrinių, kurie kalba apie
svarbiausias gyvenimo temas, o pati meninė LGK yra itin paveiki,
pritraukianti dėmesį, nejučia galinti kilstelėti nuo žemės, pakviesti
leistis į skrydį drauge. 

Šiuo leidiniu žengiamas pirmasis žingsnis, siekiant kaupti, sisteminti ir
padaryti viešai lengvai prieinamus Lietuvos kurčiųjų kūrėjų meninius
kūrinius – tekstus, taip ne tik juos išsaugant, bet ir motyvuojant
kūrėjus kurti toliau, domėtis LGK literatūra, nutiesiant galimybes
pažinti, tobulėti, mokytis, įsikvėpti visus, pajautusius šiam keliui
trauką. Šis leidinys rengtas uoliai ir atsakingai
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dirbant visai kūrybinei komandai ir jaučiant
stiprų plačios kurčiųjų bendruomenės
palaikymą!

Linkime gerų skrydžių!

Rašytinio leidinio autorė,
projekto koordinatorė Anželika Teresė



Lietuvių gestų kalbos meninių kūrinių ištakos

Lietuvos kurčiųjų bendruomenė LGK meniniais kūriniais – tekstais,
ypač LGK poezija, susidomėjo ir ją ėmėsi kurti dar XX pab. – XXI a. pr.
Pirmieji žingsniai šiame kelyje siejami su keliais lietuviais kurčiaisiais ir
organizuotais renginiais. Arūnas Bražinskas – LGK meno kūrėjas,
lektorius, daug metų ugdantis LGK vertėjus – įvairiose
komandiruotėse, išvykose į užsienyje iš arčiau pamatęs ir susipažinęs
su gestų kalbų (toliau – GK) menu, meninėmis istorijomis, įgytas žinias
atsivežė ir dalijo Lietuvoje. Kartu su kitais lektoriais Bražinskas
lietuviams kurtiesiems pristatė skirtingų rūšių, formų, turinio ir raiškos
meninius LGK kūrinius, tarp jų ir poeziją. Šie kūriniai bei atskleistos
LGK galimybės tuomet sužavėjo Lietuvos kurčiųjų bendruomenę.
Kūrėjas bendruomenės narius ragino kurti LGK poezijos kūrinius ir
patiems, skatino, drąsino juos, buvo galimybė šių žinių semtis iš
užsienio kurčiųjų kūrėjų. Kiek vėliau, 2006 m., Latvijoje,
Valdemarspilio miestelyje, vykusioje Baltijos šalių kurčiųjų jaunimo
stovykloje Lietuvos komandos pristatymo metu Andžėjus Voroneckis,
dabar ir pasaulyje žinomas kaip GK poetas, lektorius, vertėjas,
menininkas, pirmą kartą plačiai, tarptautinei auditorijai pristatė LGK
poezijos kūrinį „Skrydis per Lietuvą“. Voroneckio pasirodymu ir LGK
poezijos raiška visi stovyklos dalyviai liko sužavėti. Po metų, 2007 m.,
kurčiosios Lauros Valytės iniciatyva Kurčiųjų reabilitacijos centre
Vilniuje buvo suorganizuoti pirmieji GK poezijos mokymai. GK poezijos
taisykles, ypatumus tąkart atskleidė GK poetas iš Vokietijos Rafael
Grombelka, dar žinomas kaip Evitan. Mokymuose dalyvavo Larisa
Voroneckaja, Monika Kumžaitė, Arūnas Bražinskas, Rūta Šarkauskaitė,
Andžėjus Voroneckis, Paulius Slausgalvis ir kt. kurtieji. Tai buvo
pirmasis platesnis susipažinimas su GK poezija – tuo metu GK poezija
jau buvo paplitusi užsienyje, tačiau Lietuvoje daugumai vis dar buvo
naujovė. Šių mokymų metu didžiajai lietuvių kurčiųjų daliai tąkart dar
buvo nedrąsu žinias taikyti praktiškai, kurti ir savo kūrinius pristatyti
žiūrovams. Tais pačiais metais vyko ir dar viena Baltijos šalių kurčiųjų
jaunimo stovykla, šįkart Lietuvoje, Kaune. Stovyklos metu buvo
sudarytos kelios kūrybinės grupės, pasiskirsčiusios sritimis: šokis,
poezija, fotografija ir vaizdo menai, teatras. Tąkart Lietuvos kurtieji
sukūrė ir plačiai auditorijai pateikė itin įspūdingus, išraiškingus LGK
poezijos kūrinius.
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2012 m. Vilniaus kolegija vykdė projektą, į kurį buvo pakviestas
vokietis GK poetas Jurgen Endress. Jis vedė kelių dienų seminarą
gimtosios LGK mokytojams ir kitiems kurčiųjų bendruomenės nariams,
kurie domėjosi GK poezija. Seminaru buvo siekiama suteikti, visų
pirma, minėtiems mokytojams žinias apie GK poeziją, tikintis, kad jie
ateityje dalinsis jomis su kurčiaisias mokiniais. Taip Lietuvoje vis
sparčiau augo susidomėjimas GK meniniais tekstais, jų kūryba.
Atliepiant į tai, 2019 m. Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos
iniciatyva buvo suorganizuoti mokymai su pasaulyje žinomu kūrėju,
lektoriumi Erwan Cifra, o šiuos mokymus vainikavo pirmasis Lietuvoje
kurčiųjų poezijos festivalis, kuriame savo autentiškus kūrinius,
pripildytus vizualinio vernakulo – kinematografinių raiškos priemonių
– pristatė trylika kurčiųjų lietuvių. Svarbu pastebėti ir tai, kad kai kurie
LGK poetai kūrė jau gerokai anksčiau, nei vyko minėti mokymai,
seminaras. Taigi, nustatyti tikslią domėjimo GK poezija ir LGK poezijos
kūrybos pradžią Lietuvoje yra beveik neįmanoma. Tačiau ši trumpa
šios krypties istorija padeda bent susipažinti su esminiais žingsniais
Lietuvoje, žengtais GK poezijos ir kitų meninių kūrinių pažinimo ir
kūrybos kelyje[1].

[1] Už šios istorijos, tikslesnės įvykių, sietinų su GK poezija Lietuvoje sekos nustatymą dėkojame
Tomui Ivanauskui, Erikai Jočytei, Ramunei Končiūtei-Buikauskienei, Andriui Barisevičiui, Larisai
Voroneckajai, Andžėjui Voroneckiui, Arūnui Bražinskui. Nors šios istorijos chronologiją, GK meninių
kūrinių ištakų Lietuvoje seką nurodė minėti asmenys, gali būti, kad kažkokios dalies trūksta arba
esamoje grandinėje yra netikslumų. Galinčius šią trumpą istoriją papildyti ar patikslinti, nuoširdžiai
kviečiame savo žiniomis pasidalinti su leidinio autoriais. Patikslinimai galės būti naudojami šio
leidinio sklaidoje, taip pat tai labai padės ateities projektams, susijusiems su LGK meniniais kūriniais.
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Leidinio naudojimo gairės

Šio leidinio svarbiausia dalis – 12 LGK meninių kūrinių įrašų. Šie įrašai
yra prie šio leidinio esančioje laikmenoje, taip pat juos galima
pamatyti ir internetiniame Lietuvos kurčiųjų draugijos puslapyje
(www.lkd.lt). Rašytinį leidinį sudaro glaustas skyrius „Gestų kalbų
meniniai kūriniai ir jų ypatumai“, kuriame skaitytojas supažindinamas
su GK meniniais kūriniais, ypač GK poezija – jos apibrėžtimi, svarba,
reikšme. Taip pat glaustai aptariamos meninės raiškos priemonės,
būdingos šiame leidinyje publikuotiems kūriniams. Didžiąją rašytinio
leidinio dalį sudaro LGK kūrinių aprašai. Leidinyje nebuvo siekiama
pateikti LGK kūrinių meninio vertimo, t. y. išversti į lietuvių kalbą visų
meninės raiškos priemonių – rimo ar kt., kitaip tariant, pateikti,
pavyzdžiui, lietuvių kalba eiliuotos LGK kūrinių versijos. Šiuo atveju
buvo keliamas tikslas pateikti kuo nuoseklesnį, tikslesnį LGK kūrinių
turinio perteikimą, išrašymą. Aprašuose pateikiama glausta
informacija ir apie tam tikrose kūrinių atkarpose kurčiųjų poetų
perteikiamas meninės raiškos priemones – pavyzdžiui, kartojimas,
simetriškumas, taip pat pakomentuojamos metaforos ir pan. Taip
siekiama kūrinių žiūrovams nutiesti tiltą link meninio LGK kūrinio
raiškos, kalbinių niuansų pastebėjimo, atpažinimo, supratimo. Prie
kiekvieno rašytinio teksto leidinio skaitytojas pamatys ir QR kodą – tai
nuoroda į teksto vertimą LGK. Taigi, leidinys yra skirtas ir pritaikytas
itin plačiai auditorijai: kurtiesiems, neprigirdintiems, girdintiems,
žinantiems ir išmanantiems apie GK meninius tekstus ir tiems, kuriems
ji vis dar išlieka naujove.

7

Tekstas LGK



Gestų kalbų meniniai kūriniai ir jų ypatumai

Gestų kalbos (toliau – GK), tarp kurių yra ir lietuvių gestų kalba (toliau
– LGK) – natūralios (Neidle et al. 2000, Valli, Lucas 2002, Rees-Miller
2003, Danielius 2004), visavertės (Pfau et al. 2012) kalbos, kurios
dažniausiai yra viena iš pagrindinių kurčiųjų[2] komunikacijos
priemonių[3]. GK yra įrankis kurtiesiems įgyti žinių, jomis dalytis ir
išreikšti save. Jos taip pat ir neatsiejama viso pasaulio kurčiųjų žmonių
identiteto dalis (Emmorey 2002), jų „kalbinės ir kultūrinės mažumos
pagrindas“ (Danielius 2004: 24). Tai vienos svarbiausių priežasčių,
skatinančių GK lingvistinius tyrimus, GK žodynų, tekstynų kūrimą ir
pildymą, įvairios su GK susijusios medžiagos rinkimą, kaupimą,
sisteminimą, sklaidą ir kt.

Itin svarbūs ir kurčiųjų bendruomenės paveldu (Peters 2000)
įvardijami yra GK meniniai kūriniai – GK literatūra. Ypač dažnai kurtieji
kuria GK poezijos kūrinius. Tai – rašytinės formos neturintys, gestais ir
nerankiniai elementais – plastiškais ir ritmiškais kūno bei veido
judesiais – kuriami vaizdingi, meniniai, skirtingos formos ir turinio
kūriniai (Valli 1993, Christie, Wilkins 1997, Teresė 2018, 2022),
kuriuose žodinėms kalboms įprastas poetinis rimas ir ritmas
perteikiami pasitelkus skirtingas nuo žodinių kalbų raiškos priemones
(Teresė 2022). Viena aktyviausiai GK poeziją tiriančių gestotyrininkių
Rachel Sutton-Spence[4] (2005) teigia, kad GK poezija atskleidžia šių
kalbų savitumą, turtingumą, platų raiškos spektrą, o taip pat, kone
svarbiausia, kad GK „poezija didina, telkia kurčiųjų dėmesį į GK grožį“
(2005:21), „parodo girdintiems žmonėms gestų kalbos <...>
sudėtingumą, moko juos gerbti kurčiųjų kultūrą“ (Sutton-Spence
2005: 19), atskleidžia subtilią šios kalbinės bendruomenės patirtį,
mąstymą. O taip pat įrodo, kad GK poezija yra įmanoma (ten pat).

[2] Šiame leidinyje vartojama sąvoka kurtieji žymi kultūrinį, ne audiologinį aspektą, t. y. sąvoka
kurtieji apima visus klausos negalią turinčius asmenis, nepriklausomai nuo jų klausos likučių.
[3] Dėl skirtingų priežasčių kartais kurtieji asmenys komunikuoja kitais būdais, pavyzdžiui, tik balsu ir
skaitydami iš lūpų arba pasirenka kalkinį kalbos variantą.
[4] Sutton-Spence analizuoja amerikiečių, britų GK kūrinius (2005), tačiau su kolegomis (pavyzdžiui,
su Kaneko 2012, 2016) aptaria ir kitų GK pavyzdžius.
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Juk nieko nestebina, jei poezija pateikiama anglų, inuitų ar kitomis
kalbomis, tačiau išgirdę apie GK poeziją daugelis girdinčių žmonių
nustemba (ten pat). Tai parodo informacijos sklaidos apie GK poeziją
ir kitus meninius tekstus trūkumą. Tai ypač atsiskleidžia Lietuvoje.[5]

GK poezijos ir kitų meninių tekstų rinkimas, sisteminimas,
išsaugojimas, o taip pat galimas ir tolimesnis šios medžiagos
panaudojimas švietimo, mokslo ir kitais tikslais yra itin aktualus dėl
skirtingų priežasčių. Jau minėta, kad GK meniniai kūriniai laikomi
kurčiųjų bendruomenės paveldu, t. y. meniniai kūriniai padeda
išsaugoti, susisteminti, perduoti tradicijas, jie taip pat atskleidžia
kurčiųjų kultūros ypatybes, istoriją, patirtį, pasaulėžiūrą ir kt.
Nekaupiant šių kūrinių kyla pavojus prarasti kurčiųjų bendruomenės
istorijos dalį, išsakytas autentiškas patirtis. Tai ypač aktualu Lietuvoje,
nes lig šiol LGK poezijos kūriniai, sukurti kurčiųjų lietuvių kūrėjų, nėra
surinkti, susisteminti ir prieinami visiems besidomintiems. Šis leidinys
– pirmasis tokio tipo Lietuvoje.

Taip pat, pasak minėtos tyrėjos Sutton-Spence ir gestotyrininkės
Michiko Kaneko (2016), GK literatūros tyrimai – o pirmiausia, jos
rinkimas, sisteminimas, sklaida – gali keisti neigiamą, klaidingą požiūrį į
GK ir kurčius žmones. Tai ypač aktualu kalbant apie LGK, kurios
prestižas Lietuvoje yra itin žemas, o jos samprata neretai yra
klaidinga, t. y. Lietuvoje vis dar dažnai manoma, kad LGK yra primityvi,
ribota, neturinti savarankiškos gramatikos, ja negalima išreikšti
abstrakčių dalykų[6], taip pat menkai žinoma, kad egzistuoja GK
literatūra ir t. t. Neigiamas, klaidingas požiūris į LGK skatina tokį pat

[5] LGK moksliniu požiūriu pirmiausia pradėta tirti Surdologijos centre praėjus metams (1996) po to,
kai Vyriausybė pripažino šią kalbą kurčiųjų gimtąja kalba. Centre dirbantys specialistai kaupė LGK
leksiką, tyrinėjo jos gramatiką, pradėjo rengti LGK žodyną, vėliau buvo rengiami skirtingų mokslo
sričių teminiai žodynėliai[1]. Svarbiausias šiuo metu atliekamas darbas – pildomas ir tobulinamas
2004 m. sudarytas LGK žodynas (toliau – LGKŽ), kuris prieinamas internetu, o gestų pavyzdžiai ir
terminų aiškinimas pateikiami vaizdo įrašais. Nors LGK norminimo ir sisteminimo darbai tęsiami, vis
dar išlieka mokslinių darbų trūkumas, nėra surinkta ir susisteminta skirtingų LGK vartojimo sričių
medžiaga, pavyzdžiui, meniniai LGK tekstai (Teresė 2018).
[6] Plačiau apie GK sampratą ir jos kaitą – žr. Teresė 2018: 12–18.
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požiūrį į LGK vartojančią bendruomenę – kurčiuosius, o tai didina
komunikacijos su kurčiaisiais, jų saviraiškos, mokymosi ir kt. sunkumus
(Teresė 2022). Pastebėtina ir tai, kad sukaupus LGK meninius kūrinius
atsiveria galimybės plačiau su LGK ir kurčiųjų bendruomene
susipažinti tiek girdintiems, tiek patiems kurtiesiems – lietuviams ir
užsieniečiams, kadangi kiekviena kalba susijusi su tam tikra
sociokultūra, t. y. kalboje fiksuojama ir kultūrinė savivoka. Taigi, tai yra
galimybė iš arčiau susipažinti su būtent lietuvių kurčiųjų kultūriniais
ypatumais.

Šios medžiagos rinkimas, sisteminimas gali būti panaudojamas ir
ateityje. Pavyzdžiui, moksliniuose tyrimuose, siekiant pildyti, tobulinti
kurčiųjų ugdymo programas, rengiant LGK vertėjus, gestotyrininkus,
nes meniniai LGK tekstai atskleidžia ne tik minėtus kultūrinius
ypatumus, bet juose gausu Lietuvoje dar tik pradedamų tirti meninės
raiškos priemonių.

Viena pagrindinių GK poezijos raiškos priemonių, kurią pasitelkus
kuriamas žodinėms kalboms būdingas poetinis rimas, taip pat
atliekantis ir estetinės bei emocinės raiškos funkcijas – kartojimas. GK
poeziją tiriantys mokslininkai (Klima, Bellugi 1979, Sutton-Spence
2005 ir kt.) išskiria tris kartojimų GK poezijos kūriniuose tipus:
plaštakų formų, judėjimo (judesio) ir erdvės, kurioje išdėstomi gestai.
Pasak Sutton-Spence (2005), „[b]eveik visi gestų kalbos poezijos
kūrinių tyrimai atskleidžia plaštakos formų ypatybes. Kartais jos
naudojamos tiesiog dėl vizualaus įspūdžio“ (Sutton-Spence 2005: 26),
neretai kurtieji tam tikrų plaštakos formų kartojimus pasitelkia ir
siekdami kurti konotacinę, t. y. papildomą emocinio turinio reikšmę.
Taip pat išryškinamas ir judesio kartojimas. Šis apima pirštų judėjimą
(pavyzdžiui, vibraciją) ir rankų judėjimą (Sutton-Spence 2005). Pats
judėjimas (skirtingi jo tipai, tarp kurių yra ir pauzės) GK poezijoje
pasitelkiamas ritmui kurti, o judesio kartojimas pasitelkiamas rimo ir
estetinės bei emocinės raiškos kūrimui. Trečias kartojimo tipas – gestų
rodymas erdvėje, t. y. poezijos kūriniuose vieni ar kiti gestai rodomi
tam tikroje vietoje (net jei pagrindinė gesto raiška yra kitos
lokalizacijos) ją nuolat kartojant.
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Gestai gali būti rodomi skirtingose erdvės dalyse: viršuje, apačioje,
kairėje, dešinėje. Taip pat, pasak Bauman (2003), jie gali sklandžiai
jungtis į tam tikrus srautus. Erdvės kartojimais kuriamos minėtos
estetinė bei emocinė raiškos, o pats konkretaus gesto (taip pat
proformos, polisintetinio[7], modifikuoto gesto ar neologizmo, visiškai
naujo gesto) erdvės pasirinkimas gali būti įrankiu kurti metaforas.

GK poezijos kūriniams itin svarbus gestų simetriškumas – simetriškas
rankų (dvirankiuose gestuose) judėjimas viena kitos atžvilgiu
(Danielius 2004). Kaip teigia Sutton-Spence (2005), sąmoningas GK
poetų pasirinkimas kūrinį perteikti viena ar dviem rankomis, tikslingai
įtraukiant simetriškumą, pusiausvyrą ar tikslingai jų vengiant – tai
įrankis, kuris padeda sukurti norimą įspūdį žiūrovui. Tyrėjų (Sutton-
Spence 2005, Sutton-Spence, Kaneko 2017 ir kt.) dažniausiai
apžvelgiami šie trys simetrijos tipai: vertikali, horizontali simetrija ir
simetrija pirmyn-atgal (angl. front-back). Vertikali simetrija kuriama

dešinės ir kairės pusių dermės pagrindu. Horizontali simetrija kuriama
priešingai nei pirmoji: ne kairėje ir dešinėje pusėse, o jungiant apatinę
kūno dalį su viršutine (Sutton-Spence 2005), taip kuriant lyg ir
veidrodinį vaizdą, kai numanoma susidūrimo linija kuriama priešais
save, lygiagrečiai juosmeniui. Taip pat išskiriama ir simetrija pirmyn-

atgal, kai rankos juda paeiliui, tarsi vėluodamos atkartoti kitos rankos

veiksmą. Svarbu pastebėti, kad būtent simetriškumo tipų taikymas, o
ypač jų gausa, t. y. vieno ar kito simetriškumo tipo kartojimas,
realizuoja Sutton-Spence (2005) išskirtą estetinę ir, kaip pastebi
Teresė (2018, 2022), emocinę kalbos funkciją.

Taip pat GK – tarp jų ir LGK – kūriniuose plačiai taikomi nerankiniai
elementai. Tai įvairūs kūno ir veido judesiai, kurie meniniuose
tekstuose atlieka skirtingas funkcijas, pavyzdžiui, suteikia papildomos
informacijos, atlieka estetinę ir emocinę funkcijas ir pan.

Meniniams kūriniams būdingos ir dviprasmybės, daugiareikšmišku–
būtent tai juos atskiria nuo kitų tekstų.

[7] Apie proformas ir polisintetinius gestus plačiau skaityti Danielius 2004, Teresė 2022: 1.2 sk.

11



Šią funkciją taip pat atlieka ir metaforinė raiška – jos itin gausu
meniniuose GK tekstuose. Svarbu pastebėti, kad kaip ir žodinėse
kalbose, taip ir GK į metaforas žiūrima plačiau. T. y. ji GK nebelaikoma
tik kalbos puošmena ar tik stilistine priemone. Pasaulio
gestotyrininkai, tokie kaip Cienki ir Müller (2008), Wilcox (2000), Taub
(2002), Cohen ir Meir (2015), Sutton-Spence ir Kaneko (2016) ir kt., GK
tekstuose metaforas analizuoja taikydami kognityvinės lingvistikos
teorijas (Lakoff, Johnson 1980). Metaforų gausa GK, o ir LGK
tekstuose atskleidžia, kaip kurtieji išreiškia abstrakčias sąvokas. Taip
pat atsiskleidžia jų mąstymo mechanizmai. 

Kitaip tariant, visų GK tekstuose gausu metaforų – jas galima
aptarinėti tradiciniu ir kognityviniu požiūriu. Metaforų GK meniniuose
tekstuose būna įvairių: metaforiškai gali būti vartojamas vienas
konkretus gestas kūrinyje, metaforiškas gali būti ir visas kūrinys.
Pastebėta, kad kurtieji meniniuose tekstuose metaforas kuria ir
fonologiniame GK lygmenyje, t. y. pasitelkę konkrečią gesto vietą,
formą, judesį, orientaciją ar nerankinį elementą (pavyzdžiui, žvilgsnį).
Su kai kuriais metaforiniais atvejais glaustai yra supažindinami ir šio
leidinio skaitytojai (plačiau apie metaforų raišką LGK meniniuose
kūriniuose sk. Teresė 2022).

Svarbu pastebėti ir tai, kad ypač pastaruoju metu viso pasaulio
kurtieji yra itin susidomėję vadinamuoju vizualiniu vernakulu, kuris
tarp kurčiųjų dažnai vadinamas trumpiniu VV. Termino vartojimo
pradžia siejama su kurčiuoju poetu, aktoriumi, menininku Bernard
Bragg, kuris dar XX a. pabaigoje ėmėsi kurti GK kūrinius, pasirodymus,
pasitelkęs vizualią trimatės erdvės techniką, būdingą
kinematografijoje, nerankinius elementus, kūriniuose nevartojant
leksinių vienetų. VV yra itin vertinamas kurčiųjų dėl išskirtinės,
specifinės raiškos ir teikiamų galimybių. Pasaulyje yra nemažai gerai
žinomų kurčiųjų VV kūrėjų, tokių kaip Erwan Cifra, Giuseppe Giuranna,
Guy Bouchauveau ir kt. Pastebima, kad nuo VV pradžios šių kūrinių
forma pakito, darosi vis populiaresnė, todėl VV imta domėtis ir
moksliniu požiūriu, tačiau VV tyrimai pradėti dar visai neseniai[8].

[8] Vienas pirmųjų moksliniu požiūriu apie VV pradėjo kalbėti Tom Riggs (2013). Apie VV raišką
užsimena ir Sutton-Spence, Kaneko (2016), apie sampratą ir elementus diskusijas kelia Brandwijk
(2018), kelis VV elementus išsamiai analizuoja Asmal ir Kaneko (2020).
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Galbūt todėl net pati VV samprata kelia sunkumų. Mokslininkai
ginčijasi, ar VV – specifinių technikų rinkinys, kuris pasitelkiamas kurti
vizualiai išraiškingus, paveikius meninius kūrinius (Sutton-Spence,
Kaneko 2016), t. y. įrankis kurti kinematografiškai išraiškingus kūrinius
- tai jau atskiras GK literatūros žanras (Brandwijk 2018). Vis tik kol kas
VV yra įvardijamas kaip GK meninių tekstų kūrimo metodas (Asmal,
Kaneko 2020), kuris nuo kitų išsiskiria tuo, kad plačiai vartojami
kinematografijoje būdingi elementai, nėra leksinių vienetų ir pan.
Šiuose kūriniuose yra ir anksčiau minėtų GK meninės raiškos
priemonių. Svarbu pastebėti ir tai, kad ir Lietuvoje yra VV kūrėjų.
Vieno pačių ryškiausių kūrėjų kūriniai yra ir šiame leidinyje.

Šio leidinio vartotojai supažindinami ne tik su skirtingos tematikos,
turinio, raiškos kūriniais, bet ir kūriniuose esančiomis LGK meninės
raiškos priemonėmis. Jau minėta, kad leidinio vartotojas
supažindinamas su kūriniuose esančiomis metaforomis, taip pat
meninių kūrinių aprašuose glaustai išrašomi pasikartojimų,
simetriškumo ar kiti atvejai.

Taigi, ši meninės raiškos priemonių gausa bei kurčiųjų kalbiniai ir
kultūriniai ypatumai sodriausiai atsiskleidžia būtent GK, šiuo atveju,
LGK meniniuose tekstuose, kurie ir yra pristatomi šiame leidinyje.
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Arnoldas Matulis
„Medžioklė“

Lygumoje lengvai banguoja žolė. Į viršų nedrąsiai stiebiasi žiedai.
Staiga juos skaudžiai užgauna dideliu greičiu pralėkusios kanopos.
Tankia žole apaugusi pieva sujuda, subanguoja nuo stipraus, greito
girios gyvūnų bėgimo. Lyguma lekia elnias, o greta guviai liuoksi jo
jauniklis. Elnio kūnas juda sunkiai ir ritmingai, bėgdamas jis vis pasuka
galvą link vaiko. Ant elnio galvos matyti platūs, didingi ragai. Žemė
tiesiog slysta iš po jo kanopų – taip greitai jis lekia pirmyn. Nuo jo
neatsilieka ir mažylis – jo liaunos kojos daug smulkesnėmis kanopomis
skinasi sau kelią, jauniklis linksmai kinkuoja galva, kurią puošia visai
neseniai išdygę ragiukai. Elniui iriantis pirmyn, jis pamato kliūtį – ant
kelio guli keli dideli akmenys. Elnias vikriu kojų judesiu, tarsi
sulėtintame kino kadre, šoka per kliūtį į aukštį, o sėkmingai nusileidęs
ant žemės, įprastu greičiu neria tolyn. Jo pavyzdžiu paseka ir mažylis:
artėdamas link kliūties, jis atsispiria ir – tarsi laikas būtų sulėtėjęs –
pakyla į orą. Nusileidus taip pat saugiai, kaip ir tėvas, pasišokinėdamas
ir laimingas jauniklis lekia pirmyn. Jie didžiuliu greičiu bėga pro
medžius. Staiga elnias sustoja – jo kanopos išvagoja žemėje ryškias
stabdymo žymes. Girios gyvūnai atsiduria prie skaidraus vandens
upelio. Poetas nukelia žiūrovą į vandens dugną ir rodo prie vandens
artėjantį ir į jį panyrantį jauniklio snukį – jauniklis godžiai sriūbteli
vandens. Elnias neramiai kraipo galingais ragais puoštą galvą.
Netoliese bauginančiai sujuda medžio lapas. Beprotišku greičiu
poetas pro medžių šakas ir lapus nukelia žiūrovą į kitą miško vietą. Čia,
tarp tokių pat lapų, styro medžioklinis šautuvas. Nutaikytą į didelį
gyvūną jį rankose laiko medžiotojas. Vyras ne vienas, greta jo –
susikrimtęs, išsigandęs jo sūnus. Šis neramiai tiesia pirštą į priekį,
akimis klausdamas: „Jį?..“
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Tėvas pritariamai ir neperkalbamai linkteli, prideda akį prie taikiklio,
pro kurį žvelgia į gyvūną. Kitame miško gale šį pavojų junta elnias – jis
neramiai suka galvą, dairosi, nerimą jam kelia netoliese šnarantys
lapai. Nerūpestingai į jį pažvelgia jauniklis, o elnias žvalgosi, lyg
nujausdamas nelaimę, suka galvą link medžiotojo. Gaidelis
nuspaudžiamas, žiūrovas mato poetinį vaizdą iš kulkos perspektyvos.
Kūrėjas įvykius rodo stambiu planu, sulėtintą vaizdą: kulka sunkiai
pralenda pro šautuvo vamzdį, o išnirusi lekia link gyvūno, po savęs
palikdama grėsmingą dūmų tunelį. Elnias nerimastingai suka galvą link
pro lapus skriejančios kulkos. Elnio sukimasis, kulkos palikti dūmai,
elnias, dūmai, elnias... Kulka pataiko tiesiai į gyvūno širdį. Pro kailį
prasisunkia ir ištrykšta kraujas, iš skausmo gyvūnas užsimerkia, plačiai
išžioja nasrus. Visas jo kūnas sunkiai virsta žemėn. Jis dunksteli ant
žemės jauniklio akyse. Mažylis išsižiojęs, sunerimęs. Nuvirtus elnio
kūnui, sunkiai nukrenta ir jo galva, pražioti nasrai trinkteli į žemę. Tarsi
sulėtinęs laiką, poetas tokiu pat būdu perteikia ir berniuko būseną:
vaiko akyse tvenkiasi ašaros, jas pastebi tėvas. Iš berniuko akies ima
riedėti ašara, kuri, išdidinta poeto rankose, greitai krenta ir tarsi
sulėtintame kadre suskyla į dešimtis dalių, kurios atšoka nuo žemės. 

Tačiau šie lašai nebenusileidžia – istorija sustabdoma. Poetas ją kaip
kino juostą atsuka atgal: ašara grįžta ir suteka į vaiko akį, medžiotojas
atsisuka į taikinį, sužeistas elnias pakyla nuo žemės, iš jo kūno iššoka
kulka ir grįžta dūmų tuneliu į šautuvą. Grįžus į įprastą ritmą,
medžiotojas trūkteli galvą nuo šautuvo, pažvelgia į sūnų ir stipriai jį
priglaudžia prie savęs. Naujoje atomazgoje elnio žvilgsnis ramus, jis
nusisuka nuo vietos, kurioje yra medžiotojas, ir pažvelgia į jauniklį –
nuo šio nasrų nerūpestingai varva upės vanduo. Abu jie – laimingi.
Elnias pasileidžia bėgti tolyn, paskui jį liuoksi ir jauniklis. Abiejų jų
siluetai tolsta, tai mato ir vyras, abiem rankomis į glėbį suimdamas
sūnų.
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Arnoldas Matulis: Šis kūrinys – mano debiutas! 2012 m. Vilniuje,
buvusiame Edukologijos universitete (LEU), buvo organizuotas
projektas, kuriame Jurgen Endress, gestų kalbų poetas, lektorius iš
Vokietijos, vedė mokymus. Būtent jis atvėrė man duris į gestų kalbų
poeziją, sužinojau poezijos kūrimo taisykles ir kt. Mokymuose ne tik
susipažinau su teorija, o gavau ir praktinę užduotį – sukurti pirmąjį
poezijos kūrinį. Šiame rinkinyje esančio kūrinio „Medžioklė“ pirmosios
užuomazgos ir gimė būtent šiuose mokymuose! Mokytojo žinios,
perduotos mums projekto metu, man buvo įkvėpimas nerti į tuomet
dar menkai žinomą sritį. Ėmiau domėtis gestų kalbų poezija plačiau,
ieškojau daugiau informacijos, Youtube platformoje žiūrėjau skirtingų
gestų kalbų poezijos kūrinius – taip gilinau savo žinias, plėčiau
supratimą apie poeziją gestų kalbose. Nuo 2018 m. savo žiniomis
ėmiau noriai dalintis su kitais: skaičiau pranešimus Vilniaus kolegijoje,
Kauno technologijos universitete, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centre Vilniuje, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centre, stovykloje „Tylioji pasaka“ ir kitur. Savo sukauptas žinias apie
gestų kalbų poeziją plačiai dalijau kurčiųjų bendruomenei. O šio kelio
pradžia – mokytojas Jurgen Endress ir jo man skirta poezijos užduotis. 

Kūrinys „Medžioklė“ per laiką kito. Kaskart šį kūrinį vis papildydavau,
jis darydavosi vis turtingesnis, paveikesnis žiūrovams.

Anželika Teresė: Šis kūrinys buvo
nufilmuotas Lietuvoje dar tik
prasidėjus pirmiesiems lietuvių gestų
kalbos poezijos (ir visos literatūros)
tyrimams. Apie 2016 m. jį užfiksavau
Kaune, tuo metu net ne studijoje, o
tiesiog ten, kur susitikome. Kas galėjo
pagalvoti, kad tai tik ilgo kelio pradžia?
Tuo metu ir šio kūrinio raiška, raiškos
priemonės ir net pabaiga buvo visai
kitokia! Finalas buvo tragiškas –
didingas miško gyvūnas liko pašautas,
o jo jauniklis – be tėvo. Per maždaug
šešerius metus poetas Arnoldas
Matulis nepaprastai ištobulino savo
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techniką, nugludino, praturtino savo kūrinį, įgijo savo autentišką,
išsiskiriančią iš kitų poetų stilistiką, savo braižą. Tai matyti visuose
Arnoldo kūriniuose. O jo debiutinis kūrinys tapo vizualinio vernakulo
pavyzdžiu! Kūrinys it kinematografinis filmas žiūrovą įtraukia į istoriją,
skatina jame skirtingus jausmus, išgyvenimus, susižavėjimą gestų
kalbų raiškos priemonėmis. Pasitelkdamas šias priemones poetas
pakeitė ir kūrinio pabaigą, kurioje iššauta kulka grįžta į šautuvą tarsi
kine. Tragiškos mirties nebelieka.

Arnoldas Matulis: Buvau pats nustebęs tuo, kaip pakito šis kūrinys! Tai
pamatyti pavyko tik skirtingu laiku įrašytų kūrinių dėka! Iš tiesų,
vizualinis vernakulas man tapo įrankiu perteikti tai, kaip jaučiu
kūrinius. „Medžioklėje“ norėjau tokios atomazgos. Svarsčiau, kaip
sūnaus dalyvavimas medžioklėje gali paveikti tėvo elgesį tą vieną ir
visus kitus ateityje galimus kartus. Sūnaus išgyvenimas privertė jį
suprasti tėvo ir vaikų santykio svarbą ir šio santykio egzistavimą ne tik
tarp žmonių. Kartu paskatino suvokti, kad medžioti gyvūnų nedera,
pagalvoti apie gyvybės reikšmę. Tai yra ir mano nuoširdus raginimas
nemedžioti, nešaudyti gyvūnų, palikti natūralią gamtą gyvuoti.

Kūrinys LGK
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Nijolė Karmazienė
„Draugystės dovana“

Keliu ėjo žmogus. Jis buvo apsirengęs kelionėms gamtoje skirtas
kelnes, žygiams tinkančią striukę. Ant galvos jis tvirtu mazgu buvo
susirišęs skarelę, iš po jos kyšojo pusilgiai plaukai, akis dengė kalnų
akiniai. Jam ritmingai, ramiai einant prie skruostų lengvai draikstėsi
plaukai. Jis ėjo tolyn. Kiek stabtelėjęs, tvirtai abiem rankomis suėmė
kelionėms skirtą kuprinę, apsuko kelis kartus alpinizmo virvę ir jos
ringą įsidėjo vidun. Laipiojimui kalnais skirtą kabliuką pritvirtino ant
kuprinės, ją užsegęs užsimetė ant nugaros ir leidosi eiti toliau. Vienas
jo tvirtai surištų batų raištelių einant sulig kiekvienu žingsniu
paliesdavo žemę ir vėl nuo jos atšokdavo. Kelias buvo ilgas ir
vingiuotas. Pakeliui vyras pamatė džiugiai liuoksintį mažytį kiškį.
Žingsnis po žingsnio vyras ėjo tolyn, jo žingsniai – tvirti, ėjimas –
ritmiškas. Staiga jo besidraikantį raištelį kažkas sukando dantimis – tai
nutraukė vyro ėjimą. Jis nuleido žemyn kiek suglumusį žvilgsnį,
pabandė švelniai atkelti koją ir eiti tolyn, tačiau jam nepavyko. Lengvu
judesiu nuo žemės jis paėmė raištelį sukandusį mažylį į savo glėbį ir į
kelią leidosi dabar jau dviese. Keliskart švelniai jį paglostęs, panardino
į savo prasegtą viršutinį rūbą. Vyras ritmingai ėjo keliu toliau. Mažylis,
nuleipusiomis ausytėmis, iš rūbo džiugiai dairėsi ir švelniai amsėjo.
Vyras jį meiliai paglostė.

Jiedu ėjo tolyn į didžiulį statų kalną. Ėjo keliu, kur iš abiejų pusių augo
medžiai, tanki žolė, vėjyje siūbavo javai, skaisčiai švietė saulė. Ėjo
diena po dienos, saulė kilo ir leidosi, o jie abu neišskiriamai ėjo drauge.
Taip jiedviem bėgo dienos – lynojo, švietė saulė, iš dangaus pabirdavo
snaigės ir lengvai leisdavosi žemyn. Laikui bėgant iš šunelio užaugo
didelis šuva. Tačiau jie visada buvo išvien, visada kartu, greta vienas
kito. Šuo gamtoje smagiai liuoksėjo, buvo guvus, nuolat pastatęs au-
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sis, iškišęs pro nasrus liežuvį, žemyn vis varvėjo jo seilės. Į visas puses
jis laidydavo savo storus šerius, džiugiai vizgino uodegą ir skuodė keliu
tolyn. Taip jie visada buvo drauge, šalia vienas kito. Jiedu mylėjo
vienas kitą. Vyras į jį žvelgė su meile, džiugesiu. Jis, kaip ir anksčiau,
ritmingu, tvirtu žingsniu su kelionėms skirta kuprine ėjo tolyn, kilo į
aukštą kalną, vis artėdamas link trobelės. Įžengus į namus, vyro ėjimas
sustojo – kūrinio ritmas, visad lydimas pasikartojančio ėjimo, vyro
žingsnių, pakito. Vyras nuleido akis žemyn ir įsistebeilijo. Paėmus į
rankas antkaklį, jo skruostu ėmė riedėti ašara. Antkaklį jis pasikabino
ant sienos – atminimui. Patogiai atsilošęs krėsle, vyras pakelė akis –
virš jo plaukė debesys, skrido didelis paukštis, kuris sulig kiekvienu
sparnų mostu tolo. Vyras užsidėjo kepurę. Dabar jis buvo su ilga,
vešlia barzda. Jo skruostais, viena po kitos ėmė riedėti ašaros. Jis
pažvelgė aukštyn. Jo širdis plakė tokiu pat ritmu, kaip tada, kai jis
buvo kelyje, kai tvirtai ėjo keliu. Staiga jo širdies plakimas ėmė retėti,
kol sustojo. Seno vyro galva sunkiai nusviro.

Nijolė Karmazienė: Savo kūriniu norėjau kalbėti apie draugystę, jos
dovaną. Būnant vienam labai dažnai gali būti nelengva, gali imti
lankyti liūdnos mintys, prasidėti slogulys, o kaip stiebtis aukštyn, ne
visada ir žinai, jei esi vienas. Būti vienam yra net kiek pavojinga. Seniai
žinoma, kad šuo – be galo geras draugas. Jis dovanoja gerą nuotaiką,
gyvenime atsiranda daugiau juoko – jį sukelia šuns draugija. Su juo
einant per gyvenimą, pastarasis atrodo džiugesnis, laimingai ilgesnis.
Gyvenime itin svarbu greta turėti bičiulį, su kuriuo gali dalintis šiluma,
leisti laiką kartu, džiaugtis bendrais pomėgiais. Būtent taip poezijos
kūrinio herojui kartu su bičiuliu šunimi pavyko nugyventi ilgą,
laimingą, paprastą ir labai šviesų gyvenimą.

Kūrinys LGK
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Erika Jočytė
„Vienatvė“

Moteris, idealiai sušukuotais ir prigludusiais plaukais, pagimdo kūdikį.
Kai ji pamato jo raukšlėtą veiduką – pajunta pasibjaurėjimą. Vaiką tuoj
pat atstumia ir kūdikio tėvas. Augdamas vaikas kreipiasi į mamą,
tačiau vėl patiria atstūmimą. Kreipiasi ir į tėtį – įvyksta tas pats. Jį
atstumia ir jaunesnysis brolis. Jis nuolat lieka vienas. Taip eina diena
po dienos, bėga laikas, vaikelis užauga. Jis vėlei džiugiai, su viltimi
kreipiasi į mamą – ši jį atstumia, jis kreipiasi į savo tėtį – jis taip pat jį
atstumia, galiausiai jis kreipiasi į savo jaunėlį brolį – jis ir vėl patiria
atstūmimą. Jaunas žmogus nebeiškenčia – jis susimeta kelis daiktus,
nužvelgia save veidrodyje ir pykčio kupinas pačiumpa krepšį už
rankenų, užsimeta jį ant peties. Stipriai užtrenkęs namų duris,
nužvelgia jo laukiantį kelią, iš abiejų pusių nusėtą vienodų namų,
pakelia galvą paskutinį kartą pažvelgti į savo vaikystės namus – savo
šeimą, kuri visada į jį žiūrėjo iš aukšto, nepriėmė jo, nuolat
atstumdavo. Šie namai jam išnyko. Jis leidosi eiti vingiuojančiu keliu,
liūdną, vienišą žvilgsnį nukreipęs pirmyn. Tarsi kine, poetiniame tekste
pateikiami skirtingi planai: iš arčiau matoma kaip lyrinis kūrinio
subjektas – jaunas žmogus – eina. Jo kūnas ritmingai juda, viena ranka
jis prilaiko ant peties užmestą krepšį. Vėliau iš arti matomi jauno
žmogaus žingsniai, po šio vaizdo poetė rodo ėjimą tarsi iš labai toli –
stambus poetinio teksto kinematografinis planas vaizduoja jį einantį
tolumoje. Kūno lingavimas laikant krepšį, žingsniai, ėjimas iš toli – šie
kadrai ritmingai kartojasi ratu. Namai, pro kuriuos jis praeina, tolsta. 

Jaunas žmogus leidžiasi bėgti – jam judant keliu, pro jį greitai lekia
medžiai. Staiga jis išvysta dailią lapę, kuri leidžiasi paglostoma ir
nubėga tolyn. Tai jaunam žmogui suteikia džiugesio – jis su šypsena
juda vis greičiau į priekį, pro jį iš abiejų pusių skrieja medžiai. Netrukus
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jis pamato sraunią upę, šalia kurios yra kalva. Užsilipęs ant jos ir
stebėdamas vaizdą, jis užsnūsta. Nubudęs pamato, kad lauke jau
sutemo. Nerimaudamas jis vėl leidžiasi bėgti pro medžius keliu. Jauno
žmogaus bėgimas ritmingai kartojamas – tai kūriniui suteikia aiškiai
juntamą pulsą. Jį sustabdo gandras, ilgomis kojomis vaikščiojantis
lauku. Jaunas žmogus pasilenkia link gandro, tuo pat metu ant jo
skruosto kapteli lietaus lašas. Pakėlęs akis jis suskumba žvilgsnį
grąžinti prie gandro, tačiau jo jau nebėra. Daug lėčiau jis bando eiti
pirmyn, medžiai pro jį slenka, jis juda keliu tol, kol jo dėmesį patraukia
dailūs gėlių žiedai. Jis čiumpa juos į rankas, tačiau pasikartojęs lietaus
lašas ant skruosto vėl nutraukia jo džiaugsmą: pažvelgęs aukštyn ir vėl
nuleidęs žvilgsnį, jis pamato, kad jo rankos – tuščios. Ką tik laikytos
gėlės pranyko.

Nusiminęs ir sunerimęs jis lėtu žingsniu leidžiasi tolyn. Netoliese
pamato stūksantį aukštą kalną. Užkopęs ant jo, jaunas žmogus išvysta
šurmuliuojantį miestelį ir leidžiasi nuokalne link jo. Sulig kiekvienu
žingsniu miestelis vis labiau priartėja. Galiausiai jį priėjęs, iš abiejų
pusių pamato išraiškingus namų stogus, smailiais užriestais kampais,
šalia jų – žongliruojantis klounas, o kitoje pusėje vaikai žaidžia futbolą.
Staiga jaunas žmogus atsiduria priešais duonos kepyklėlę. Jis liūdnai
nuleidžia akis, jo pilvas gurgia iš alkio. Jis atlapoja dvivėres duris,
čiumpa kepaliuką duonos ir stoja į ilgą eilę. Vienas po kito žmonės
apsiperka ir pasitraukia iš po truputį mažėjančios eilės. Priėjus jo eilei,
jis džiugiai padeda kepaliuką ant prekystalio. Pardavėjas pažvelgęs
šaltu žvilgsniu suveda kainą:
- 5.00.
Jis kiek susikremta ir lėtais, sunkiais judesiais ima traukti iš kišenės
monetą po monetos: viena, dvi, trys, keturios. Jis viltingai ištiesia
rankas su monetomis į priekį.
- Ne, 5!, - piktai dėbteli pardavėjas.

Jis darkart pabando tiesti monetas link pardavėjo, kūrinio lyrinio
subjekto veide – neviltis, nusižeminimas, jis maldaujamai žiūri į
pardavėją. Šis tik grubiai papurto galvą ir trūkteli kepaliuką link savęs.
Jaunas žmogus nuleidžia akis ir staiga, jas pakėlęs, pamato moterį,
vešliais, ilgais, raudonais plaukais. Ji su šypsena veide meiliai traukia
monetas ir deda į alkanojo delną: vienas, du, trys. Jo veidas išduoda -
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jis negali atsistebėti tokiu dosnumu, tokiu nepažįstamosios gerumu.
Jis čiumpa monetas, paduoda jas pardavėjui, paima kepaliuką ir skuba
padėkoti, tačiau moters jau nebėra. Jis kiek sutrinka, liūdnas ir
vienišas darkart praveria kepyklėlės duris ir kanda pirmąjį duonos
kąsnį. Ritmingai eidamas keliu, jis valgo duoną, kepaliuko nė akimirkos
neatitraukdama nuo lūpų. Dešinėje, apačioje jis akimis susiduria su
elgeta – šis viltingai prašo išmaldos. Jis atgnybia dosnų gabalą ir
paduoda elgetai. Jaunas žmogus eina toliau, tačiau iš kitos pusės jis ir
vėl pamato jau kito žmogaus maldaujantį žvilgsnį. Jis paduoda duonos
likutį elgetai.

Po kurio laiko jis atsiduria šurmuliuojančioje, žmonių pilnoje aikštėje. 
- Gal matėte raudonplaukę moterį? Ne? Gal matėte jūs? Ne? O jūs?
Taip pat ne. Gal tuomet jūs? Ne?.. Sulig kiekvienu klausimu iš jo veido
dingsta pirminis entuziazmas, viltis. Jis liūdnai įsistebeilija priešais
save. Netrukus jis ima kopti ant to paties kalno, nuo kurio nusileido ir
desperatiškai ieškoti moters raudonais plaukais. Jis laksto akimis po
visą miestelį, bandydamas minioje įžvelgti jam šilumą parodžiusią
moterį. Staiga ant jo skruosto kapteli lietaus lašas. Jam pakėlus akis,
lašas pavirsta stipria liūtimi. Staiga, labai įsibėgėjant, siaubingu greičiu
visas miesto vaizdas, kuriuo dar ką tik lakstė šio jauno žmogaus akys,
ima nykti, kol akimirksniu – pradingsta.

- Ne, ne, ne!, - jis bando sustabdyti šį
siaubą keliantį vaizdą, tačiau miestas
dingsta, prieš jo akis nelieka visiškai
nieko. Jis neviltingai pažvelgia į savo
batus – jų padai atplyšę. Netoliese,
apačioje jis pamato dvipusį kelią,
kuriuo lekia automobiliai. Nusileidęs
žemyn jis atsiduria prie pat šio kelio,
pro kurį viena po kitos į skirtingas
puses lekia mašinos. Jis lėtai eina
pakraščiu, automobiliai lekia pro jį.
Atsisukęs jis bando stabdyti mašinas,
tačiau viena po kitos jos skrieja pro jį ir
nesustoja. Keliui ištuštėjus, jis eina
pirmyn visiškai nusivylęs, vienišas.
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Staiga jis pajunta stiprią vibraciją, tarsi žemė po kojomis sujudėtų.
Jaunas žmogus staigiu judesiu atsisuka ir pamoja dideliam
sunkvežimiui, prašydamas jo sustoti. Tačiau vairuotojas nė nestabteli
– didžiuliu greičiu jis pralekia pro jį ir aptaško murzinu lietaus
vandeniu nuo galvos iki kojų. Jaunas žmogus nebeapsikenčia – jis
meta nuo pečių krepšį ir pasileidžia bėgti pirmyn. Pro jį skrieja susilieję
vaizdai, jis lekia pasiutusiu greičiu ir sustoja ant tilto. Apsidairęs į abi
puses, jis ryžtingai šoka žemyn. Jis užsimerkia. Poetinis vaizdas
sustoja.

Vos prasimerkęs, greta pamato taip ieškotą moterį, raudonais,
vešliais, banguotais plaukais. Moteris švelniai žvelgė į jį iš aukštai.
Jaunas žmogus apsidairo, jo akys grįžta prie moters:
- Ar aš gyvas?, - karštai paklausė jis ir darkart apsidairo. Moteris ramiu,
susikaupusiu žvilgsniu ištiesė jam ranką, pastarasis, pakėlęs akis,
žvelgdamas tiesiai į moterį, suėmė jos ranką ir jie abu leidosi eiti tolyn.
Jų siluetai lėtai tolo tol, kol visiškai išnyko.

Kūrinys LGK
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Erika Jočytė: Poezijos kūrinys
„Vienatvė“ – mano debiutinis kūrinys!
Kai jį sukūriau, man buvo 12 ar 13 metų.
Buvau pakviesta į menų šventę, joje šį
kūrinį ir pristačiau. Repeticijos man
truko mėnesį! Buvo taip sunku! Tačiau
iki pat dabar šis kūrinys man – pats
mylimiausias ir brangiausias. Pirmiausia
sukūriau paprastą istoriją, kurią vėliau
transformavau į poezijos kūrinį. Tai
padaryti man labai padėjo Arūnas
Bražinskas.

(Kaip jau minėta skyriuje „Lietuvių gestų kalbos
meninių kūrinių ištakos“, Arūnas Bražinskas
vienas pirmųjų Lietuvoje ėmė skleisti žinią apie
GK meną tiek teoriškai – skaitydamas pranešimus

visoje Lietuvoje, tiek praktiškai – pats kurdamas skirtingo turinio, formos, raiškos
istorijas, poezijos kūrinius ir kt. Bražinskas nepaprastai aktyvus kurčiųjų bendruomenės
narys, lektorius, vedantis paskaitas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje – autorės pastaba).

Arūnas Bražinskas: Erika, tada dar visai jauna, mokyklinukė, su kitais
kurčiaisiais dalyvavo menų šventėje ir pažindinosi su gestų kalbų
poezijos taisyklėmis, kūrimo principais. Turėjau tikslą į paviršių iškelti
ir atskleisti unikalius kiekvieno festivalio dalyvio talentus, jo
individualų stilių, šiukštu neprimesti savos ar kitų pasaulio kurčiųjų
poetų stilistikos. Todėl ir teoriją dėsčiau skatindamas diskusijas,
keldamas klausimus, o gavęs pamąstymus, atsakymus, nukreipdavau
dalyvius jų individualiu kūrybos keliu: „Taip! Šis tavo pasakyme
esantis elementas ir yra poezijos bruožas!“, – sakydavau džiugiai,
matydamas, kaip nauja teorija tampa vis labiau suprantama.
Atskleidžiau meninio teksto principus, tam tikrus elementus, kurie
padaro kūrinį itin paveikų, suteikia jam daugiaprasmiškumo.
Pavyzdžiui, kad kūrinio pabaigą geriau yra palikti be galutinio
atsakymo, tegu kiekvienas žiūrovas šį atsakymą susikuria pats.

Erika Jočytė: Būtent Arūnas mane pamokė gestų kalbų poezijos
taisyklių, skirtingų elementų. Jei ne jis, nebūčiau sukūrusi šio pirmojo
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kūrinio ir tikrai nebūčiau kūrusi jų toliau!

Arūnas Bražinskas: Erika pirma labai drovėjosi, jaudinosi, tačiau daug
ir atkakliai repetavo. Atsispyrėme nuo jai svarbia tema sukurtos
paprastos formos istorijos, kurią vėliau pildėme poezijos elementais,
įvilkome į poezijos rūbą.

Erika Jočytė: Šio kūrinio temą pasufleravo mano giminės istorija ir tai,
ką teko matyti pačiai. Artimieji pasakodavo, o ir pati esu mačiusi, kaip
tėvai, susilaukę negalią turinčio vaiko, kurčio vaiko, jį atstumia, nerodo
jam meilės. Jis išstumiamas iš šeimos, lieka nuošaly... Šios istorijos
apima kelias kartas, tokių vaikų nepriėmimas vis kartojasi. Ši tema
mane labai jaudino, norėjau apie ją kalbėti. Pasitelkusi savo pačios
kalbos stilių, poezijos priemones ir vaizduotę – sukūriau kūrinį
„Vienatvė“. Poezijos kūrinyje lyrinis subjektas, raudonplaukė moteris,
yra Dievo prototipas. Dažniausiai Kūrėjas vaizduojamas tamsiai
aprengto vyro pavidalu, o aš labai norėjau šį pavidalą savo kūryboje
pakeisti perteikdama jį ryškių raudonų plaukų moters pavidale. Ji
nematoma kitiems, tik šiam jaunam žmogui. Poezijos kūrinyje
pasikartojančiame daiktų, vaizdinių, gyvūnų pradingime, išnykime
glūdi grįžimo į vienatvę mintis. Jis ir vėl pasijunta vienišas. Jo kančias
mato ir minėta moteris, ji jį pasiima savo globon. Pabaigoje nepadėjau
taško, palikau erdvės pačiam žiūrovui interpretuoti ir sukurti tokį
finalą, koks jo manymu būtų geriausias.

Poezijos taisykles, kūrimo principus perpratau tikrai ne iš karto, viskas
vyko palengva, po truputį, kol supratau, kaip reikia kurti.

Arūnas Bražinskas: Visus Erikos bandymus filmuodavome, o tuos
įrašus peržiūrinėdavome – kalbėdavome apie kūrinį, kaip jį pavyko
perteikti, kokių klaidų pasitaikydavo ir kaip jas galime taisyti. Taip
palengva kūrinys virto pilnu, išbaigtu darbu, o ir pati Erika ėmė vis
labiau pasitikėti savimi!

Erika Jočytė: Tiesa!
Arūnas Bražinskas: Renginio metu visi buvo sužavėti!
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Rūta Mingailaitė
„Meilės viražai“

Ilgi, banguoti plaukai, ilgos, dailios blakstienos, putlios, sodrios lūpos,
daili figūra. Aukštakulniais ji kaukši kelio pakraščiu. Vieną po kito
praeina medžius, augančius šalia. Ji nusuka žvilgsnį link kelio, vėjas
lengvai, tarsi sulėtintame kino kadre, kedena jos plaukus. Savimi
pasitikinti ir žvilgsnį į priekį nukreipusi mergina eina pirmyn. Tolumoje
ji pamato jį – su motociklininko apranga, šalmu ir ant akių nuleistu
apsauginiu jo skydu. Jis motociklu lekia pirmyn. Jis tvirto kūno, plačių,
raumeningų pečių. Motociklas skrieja keliu, kurio danga slysta iš po jo
ratų – šį vaizdinį poetė perteikia lėtindama tempą. Vyro dėmesį
atkreipia kelio pakraščiu einanti mergina. Mergina eina pirmyn – jos
tvirtus žingsnius poetė perteikia sulėtintais judesiais. Taip pat lėtai
vėjyje plaikstosi jos plaukai. Vyras stebi ją, jo motociklas juda lėtai.
Mergina ištiesia ranką į priekį stabdydama motociklą. Vyras
akimirksniu pasuka transporto priemonę link jos, motociklas trukteli į
priekį, iš po sustabdytų ratų išlekia smėlio šuorai – motociklas sustoja.
Mergina atsisėda ant motociklo ir – poetė priartina vaizdą – rankomis
stipriai apsiveja vyro juosmenį. Motociklas lengvai pajuda iš vietos,
palengva greičio rodyklė ima vis labiau kilti – jie lekia vis sparčiau.
Greičio rodyklė pasiekia viršūnę ir motociklas skrieja nepaprastu
greičiu: visas vaizdas susilieja. Jie pralekia pro šalį skrendančius
paukščius, pakelėje esančią žolę. Jiedu skrieja vingiuojančiu keliu,
kuris iš po motociklo ratų tiesiog slysta nuo greičio. Poetė ima lėtinti
kūrinio ritmą, motociklo greitį ir perkelia žiūrovą į sunkvežimio kabiną:
čia už vairo sėdi barzdotas vyras, ranka atsilošęs ant lango rėmo
krašto. Jo pusilgiai plaukai styro iš po kepurės su snapeliu – šis
pakeltas aukštyn. Vairuotojo krūtinė gausiai apaugusi garbanotais
plaukais, jis apsirengęs marškinėlius su gilia V formos iškirpte. Iš vyro
pažasties styro kuokštas plaukų ir sklinda nemalonus kvapas.
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Jis vairuoja atsipūtęs, viena ranka, plačiai žiaumodamas kramtomąją
gumą ir prikąsdamas tarp dantų neuždegtą cigaretę. Perėmęs vairą
kita ranka, jis nerūpestingai, apgraibomis ieško žiebtuvėlio – kuo
labiau lenkiasi, tuo neatidžiau žiūri į kelią. Nuo sėdynės greta nukrenta
ieškotas žiebtuvėlis ir nurieda žemyn. Staiga vairuotojas pažvelgia į
kelią ir jo akys išsiplečia iš išgąsčio, burna išsižioja. Tokia pati išraiška
atsiranda ir motociklininko veide. Sunkvežimis dar kiek pavažiuoja,
vairuotojas jį stabdo, transporto priemonė ima suktis. Sunki,
nemanevringa jo užpakalinė dalis lėtai slysta į šoną. Sunkvežimis
pasisuka į kairę, juntamas smūgis, o iš įdaužtos sunkvežimio pusės
pakyla dūmų šuoras. Tuomet sunkiasvorė mašina ima suktis į
priešingą pusę, jos vairuotojas, suėmęs vairą abiem rankomis, bando
išmanevruoti, sunkvežimis juda dešiniau. Šį vyksmą poetė perteikia
sulėtindama vaizdus, tarsi kino filme. Sulėtėjusiame kūrinio ritme
perteikiamas ir motociklininko manevravimas – jis metasi tai į vieną,
tai į kitą pusę. Sunkvežimis ima virsti, jo kabinoje sėdintis vairuotojas
nerangiai krenta, iš jo burnos išsprūsta cigaretė ir sukdamasi nukrenta
žemėn. Vairuotojas, sumišusiu veidu, nerangiai sumostaguoja
rankomis ore ir krenta. Sunkvežimis su didžiuliu trenksmu parvirsta
ant šono, o iš jo pakyla dūmų debesys. Išsigandęs, iš baimės praverta
burna motociklininkas tvirtai laikydamas vairą iš paskutiniųjų bando
manevruoti. Už motociklininko sėdinti mergina rankomis stipriai
laikosi įsikabinusi į vyrą – ji iš išgąsčio užsimerkusi, sukandusi dantis.
Vyras motociklą suka tai į vieną, tai kitą pusę, tačiau šis ima kristi į
šoną ir parvirtęs nevaldomai, su didžiule jėga slysta keliu. Virš jo
vienas po kito kyla dūmų kamuoliai, kurie pasklinda ore ir ima jungtis,
maišytis. Ore pakibęs dūmų rūkas palengva ima švelniai blėsti.
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kaip ir kiti kurtieji, tarp jų ir dar viena šio leidinio poetė – Erika. Rūtelė
pasirinko meilės temą, kartu su ja gludinome kūrinio detales:
kalbėjome, koks bus vyras ir moteris kūrinyje, kaip jie atrodo, kaip
patraukia vienas kito dėmesį, ieškojome tikslių priemonių tai perteikti
lietuvių gestų kalba.

Rūta Mingailaitė: Pirmosios šio kūrinio užuomazgos gimė maždaug
prieš 15 metų, tiksliai jau net pati ir neatsimenu. Esu didelė filmų
gerbėja, kinas – mano aistra. Iš daugybės filmų buvau atsirinkusi
įvairias detales, įsidėmėjusi skirtingas kino juostų atkarpas. Jų mišinys
ir nugulė šiame kūrinyje. Šis poezijos kūrinys yra mano vaizduotės
vaisius.

Rūta Mingailaitė:
Susidomėjau lietuvių
gestų kalbos poezija ir
pati ėmiau ją kurti
paskatinta Arūno
Bražinsko.

Arūnas Bražinskas:
Rūtelė dalyvavo tame
pačiame festivalyje,
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Paulius Jurjonas
„Juodoji orchidėja“

Ritmingais žingsniais keliu eina vyras. Jis apsirengęs madingu švarku,
griežtų formų skvernais (dešinėje švarko pusėje rūbą puošia
grandinėlė), ir aptemptas, siaurėjančias kelnes. Ritmingais žingsniais
vyras eina pirmyn. Jo dėmesį patraukia tolumoje, dešinėje, po dideliu
dulkių sluoksniu stovintis motociklas. Vyras lengvu rankos judesiu jas
nuvalo, ore pasklidusios dulkių dalelės prieš akis akimirksniu atveria
praeities vaizdinį: beprotišku greičiu pro akis iš abiejų pusių – dešinės
ir kairės – lekia medžiai, keliu skrieja motociklas. Už jo vairo sėdi jis
pats – laimingas, plačiai besišypsantis, motociklą pakreipdamas tai
kairėn, tai dešinėn. Motociklas pasiutusiai lekia pirmyn švelniai
linguodamas į abu šonus. Šis greitas, pro akis skriejantis vaizdas staiga
kinematografiškai sulėtėja, tarsi sustabdytus kadrus jis mato
motociklą, už jo vairo – save, po motociklo ratais slystantį kelią.
Vaizdui atgavus įprastinį tempą, prieš akis iškyla dailių, apvalių formų
moters vizija: juodi, banguoti, ilgi plaukai, gundančiai putlios lūpos,
ilgos blakstienos. Vyrui užgniaužia kvapą, jo krūtinėje džiaugsmingai
suspurda širdis, ji ima daužytis vis stipriau ir tiestis link moters. Vyras
jaučia laimę, jo akyse – viltis, atsidavimas, begalinis susižavėjimas. Jis
plačiai šypsosi ir tiesia savo širdį jai, tačiau jo širdis netrukus patiria
begalinį skausmą – į ją smenga aštrūs spygliai. Vyrui šie smūgiai buvo
netikėti, skaudūs. Širdis skausmingai traukiasi. Motociklas,
linguodamas į abi puses – į dešinę ir kairę – ir vėl pasiutusiu greičiu
lekia keliu, kelias slysta iš po jo ratų. Vaizdas ir vėl sulėtėja – lekiantis
motociklas, kelias, jis – plačiai besišypsantis – laiko motociklo vairą,
lengvais judesiais palinkdamas tai į dešinę, tai į kairę. Jis pažvelgia
atgal – jo liemenį tvirtai apsivijusi ta pati moteris, jos banguoti plaukai
it sulėtintame filme švelniai plaikstosi lėtame vėjyje. Motociklas,
atgavęs greitį, vėl skrieja keliu, jį vairuoja vyras, lengvai palinkdamas
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tai į dešinę, tai į kairę. Dailios formos, juodi, banguoti, ilgi plaukai,
putlios lūpos, ilgos blakstienos – jai jis viltingai tiesia bespurdančią,
atvirą savo širdį. Vyro plačią šypseną veide staiga keičia
pasikartojantys smūgiai – į jo širdį grubiai smenga spygliai. Sulig
kiekvienu smūgiu vyro veidas persikreipia iš skausmo. Ore
besisklaidanti dulkių dulksna staigiu judesiu susijungia ir užkloja
motociklą. Su skausmu ir neviltimi jis sugrįžta į dabartį, prieš akis,
dešinėje, jis mato dailiai lenktų formų motociklą. Atatupstas
atsitraukia nuo jo ir sustoja. Darkart pažvelgęs į motociklą, žvilgsnį jis
nukreipia į save, į savo širdį. Ji – juoda.
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labai patinka dainos gestų kalba, šioje srityje turi nemažai praktikos,
pats puikiai imituoja dainas. Taigi, nuo dainų ir atsispyrėme!

Paulius Jurjonas: Mano kūrinio pavadinimas išduoda, kokia daina man
pasufleravo poezijos kūrinio temą, istoriją. Iš šios dainos pasirinkau
kelias atkarpėles, jos ir buvo akstinas kurti mano paties poetinę
istoriją. Lektorius Arnoldas mane konsultavo, patarė, kaip taisyklingai
kūrinyje pridėti kūno judesius ir kt. Taip pat labai pagelbėjo ir Jurgita
Jankutė-Meškinė (Lietuvos kurčiųjų draugijos diktorė – aut. pastaba).
Be jos pagalbos būtų buvę sunku judėti pirmyn.

Jurgita Jankutė-Meškinė: Pauliui tai buvo pirmasis susipažinimas su
poezija. Kalbėjomės, kaip šis žmogus jautėsi, kokios buvo jo emocijos,
ko jis pasiilgęs ir kaip šį ilgesį galima perteikti. Pabaigoje rodoma
pajuodusi širdis simbolizuoja praradimą – taip metaforiškai perteikti
šio žmogaus išgyvenimai. Žinoma, Paulius labai jaudinosi, tačiau su
komandos pagalba, palaikymu jam tikrai sekėsi! Šis kūrinys tikrai
gražus!

Paulius  Jurjonas: Man tai buvo labai nauja ir įdomi patirtis! Atsispyrus
nuo vienos savo aistros, įkvėpimo šaltinio, pavyko sukurti ir
literatūros kūrinį!
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Paulius Jurjonas: Šis kūrinys gimė
kurčiųjų jaunimo stovykloje „Baltijos
kurčiųjų jaunimo kelias“. Stovykloje
vyko skirtingos veiklos, paskaitos,
vienoje sekcijoje buvo keturi skirtingi
lektoriai, aš patekau pas Arnoldą
Matulį. Jis pasakojo apie gestų kalbų
poeziją, vizualinio vernakulo raišką.
Lektorius visiems skyrė ir kūrybinę
užduotį. Ją gavęs labai sutrikau!

Arnoldas Matulis: Paulius paskaitoje
buvo labai dėmesingas, o gavęs
užduotį – sutriko. Kartu ėmėme ieškoti,
tyrinėti, kas jam patinka, kas jį
motyvuoja, nuo ko jis įsikvepia. Pauliui 



Erika Jočytė
„Greičio skonis“

Ragana su riebia karpa ant nosies, smailia kepure ant galvos, plačiu,
kiek pūstu sijonu, patogiai apsižergusi šluotą, jos kotą tvirtai suėmusi
abiem rankomis, iš lėto skrieja ore. Vieną po kito ji lėtai, ramiu tempu
praskrenda vienodus namus. Kiek padidinusi greitį ji pajunta malonų
to skonį ir užsimano pakvailioti – padūkusiu žvilgsniu ji apsidairo,
išdykusiai apsilaižo lūpas ir su šluota ima lėkti pirmyn dideliu greičiu.
Jos skrydžio tempas – pasiutęs. Namai pro ją lekia vienas po kito. Iš
kairės, vėliau iškart iš dešinės pro ją didžiuliu greičiu praskrenda
paukščiai. Į vieną jų ji atsisuka pasižiūrėti, o atsisukusi atgal staiga
pamato, kad jai prieš akis – namo siena! Iš toli matyti kaip ragana ant
šluotos į ją skausmingai atsitrenkia. Ji sunkiai mostaguoja rankomis,
jos veidas prilimpa prie namo paviršiaus, visas kūnas pasiutusiu
greičiu ima slysti žemėn. Vieną po kito ragana taip pralekia namo
aukštus ir nesustabdomai sliuogia žemyn. Staiga kryptis pasikeičia –
siena slysdamas raganos kūnas ima greitai kilti aukštyn. Aukštas po
aukšto ji kyla link namo viršaus. Ji užsėda ant šluotos, jos veidas
atlimpa nuo namo sienos. Lyg sukant atgal kino juostą, ji atbulai
mostaguoja rankomis, mato dideliu greičiu atgal ore neriančius
paukščius, milžinišku greičiu praskriejančius namus, tačiau pati juda
atgal. Akimirksniu skrydžio greitis ir kryptis pasikeičia – ragana vėlei
kaip ir kelionės pradžioje skrenda į priekį, tik šįkart – ramiai, iš lėto. Ji
laiko šluotos kotą tvirtai suspaudusi rankomis, lėtai vieną po kito
praskrieja namus, pro ją praskrieja vienas paukštis – pirma iš dešinės,
vėliau kitas paukštis – iš kairės. Ji ramiai seka juos žvilgsniu. Atsisukusi
ji pamato tą patį namą, į kurį praeityje buvo skaudžiai atsitrenkusi.
Šįkart ragana padaro guvų lankstą sėkmingai aplenkdama namą. Ji
paskrenda dar kiek toliau, pakyla aukštyn ir dingsta danguje.
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Erika Jočytė: Buvau gavusi užduotį
sukurti poezijos kūrinį, „Greičio skonis“
– šios užduoties rezultatas! Užduotis
neturėjo rėmų – galėjau pasirinkti kokią
noriu formą, raiškos priemones, temą.
Buvo svarbu išmokti pereiti nuo idėjos,
kilusios kūrybinės minties iki jos
realizavimo ir įgyvendinimo be klaidų,
kuris įvyksta nufilmuojant. Užsidariau
viena, kad būčiau niekieno netrukdoma,
ir ėmiau kurti.

Tą naktį niekaip negalėjau sudėti
bluosto – vis varčiausi, nes mintys
sukosi ir sukosi apie naują kūrinį. 
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Juo pati sau iškėliau iššūkį: jis turi būti kitoks, man visiškai naujos
formos, intriguojantis žiūrovus ir sudėtingas atlikimo prasme. Norėjau,
kad šis kūrinys būtų itin įspūdingas, rodantis profesionalumą, aukštą
lygį. Sugalvojau, kad poezijos kūrinyje noriu kinematografiškai
perteikti grįžimą laiku, nevartojant jokių papildomų gestų,
išduodančių šį grįžimą. T. y. poetiniame tekste nevartoti gestų,
reiškiančių „aš sugrįžau, tuomet grįžau, viskas ėmė judėti atgal“ ir pan. 

Tokį žaismą su laiku norėjau perteikti meninėmis formomis, kūrinyje
nedaugžodžiaujant, taip, kaip tai daroma filmuose: veiksmas sustoja
kažkuriame taške ir ima suktis atgal – žmonės eina atbulomis, visos
situacijos atsikartoja, besisukdamos atgal kaip kino juosta. Žinojau,
kad tokia kūrinio struktūra man bus sudėtinga, taip nėra įprasta
bendrauti ar matyti kitus bendraujančius kasdieniame gyvenime.
Ruošiantis kūrinio parodymui man šis iššūkis bjauriai kišo koją. O dar
norėjau, kad kūrinys būtų neištęstas, siekiau, kad jis būtų visiškai
trumputis – tai dar labiau pasunkino man užduotį. Ateityje galvojant
apie naujus poezijos kūrinius tokio iššūkio sau nekelčiau: taip
kinematografiškai lietuvių gestų kalbos meninėmis priemonėmis
valdyti laiką pasirodė tikrai labai sudėtinga!

Pati tematika ir kūrinio istorijos eiga – mano vaizduotės vaisius. O mo-
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ralas susikūrė natūraliai – juk seniai žinoma, kad per skubėjimą, lėkimą
paknopstomis įvyksta daug avarijų, pridarome daug klaidų.Lėtesnis
tempas, apgalvojimas, ramybė – atvirkščiai – suteikia progą išvengti
daugelio klaidų, padaryti viską be didelių gaisrų arba visai jų išvengti.
Tai perteikia lyrinė veikėja ragana – per skubėjimą, neapdairumą ji
įsirėžia į namą, tačiau sulėtinusi tempą ji suspėja laiku jį pamatyti ir
sėkmingai aplenkti. Taigi, tai nuo seno žinoma išmintis, kurią kartoja
karta į kartą: „Paskubėsi – bėdą apturėsi“. Tai nutiko ir šiame poezijos
kūrinyje.



Arnoldas Matulis
„Žaidimas“

Žvyruotas kelias, vingiuojantis palei aukštą ir statų gruoblėto
paviršiaus kalną. Ant šio kalno stūkso mistiškai ir baugiai sukumpę,
gumbais apaugę, susiraizgę medžiai. Žvyru važiuoja didelis
automobilis, jo vairuotojas kratosi dėl kelio nelygumų: juda jo kūnas,
laisvai kadaruoja ant nuleisto lango rėmo padėta ranka, kita ranka,
laikanti vairą, taip pat kratosi. Visas automobilis netolygiai kilnojasi,
klupinėja važiuodamas. Besikratantis vairuotojas perima vairą kita
ranka ir nuo sėdynės greta pasiima žemėlapį, kuriame pasitikslina
kryptį ir važiuoja toliau. Netrukus jis staigiai sustabdo automobilį.
Paėmęs žemėlapį ir kiek jį pasukęs – kad vaizdas jame sutaptų su jam
atsivėrusiu prieš akis, vyras pamato reikiamą kelią – tokį patį nelygų,
tankiai apaugusį medžiais. Užgesinęs variklį, jis leidžiasi tuo keliu.
Kryptį rodantį žemėlapį įsideda į kišenę. Eidamas jis braunasi pro
tankias medžių šakas, kurios užstoja kelią. Pro jį netikėtai praskrenda
didelis paukštis – vyrą tai siaubingai išgąsdina, tačiau nesustabdo eiti į
priekį. Netrukus jis prieina skardį ir ilgą, siaurą beždžionių tiltą. Tiltas
sujungtas iš siaurų lentučių, kurių viena nuo lengvo siūbavimo
atsiskiria nuo tilto ir krenta žemėn. Jos kritimas labai ilgas – iš to
matyti, kad ši vieta yra labai aukštai. Kitoje tilto pusėje – didžiulė, stati
uola. Jis stipriai rankomis įsikabina į virvę ir ryžtingai žengia tiltu. Po
kelių atsargių, riziką keliančių žingsnių jo koja staiga prasmenga –
įlūžta ir žemėn krenta dar viena lentelė. Šios kritimą poetas perteikia
kinematografiškai, pasitelkęs stambų planą – maža lentutė skrieja
žemyn lengvai vibruodama nuo greičio. Ji plumpteli į žemę tuomet,
kai ją stebinčiam vyrui vos pavyksta ją įžiūrėti. Vyras tai stebi
išsigandęs, jo kakta nurieda riebus prakaito lašas, tačiau tvirtai
laikydamasis rankomis, jis ryžtingai ima veržtis pirmyn ir netrukus
atsiranda kitoje tilto pusėje. Prieš jo akis atsiveria vaizdas iš žemėla-
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pio, kurį jis trumpam išsitraukia. Vyras netenka amo – ieškota vieta
čia, priešais akis. Tai didžiulė uola su užsklęstomis didelėmis durimis,
kurių kraštuose – stambios metalinės kniedės. Vyras pamėgina tas
duris atidaryti – išlaužti rankomis, tačiau bandymas bergždžias. Greta
jis pamato pamestą laužtuvą, suėmęs jį ima laužti duris. Nedidelis
akmenukas, esantis sąramoje virš durų, nusirita ir krenta žemėn. Vyras
smalsiai ir kiek išsigandęs praveria storas duris. Pro jų tarpą netikėtai
išsiveržia pulkas šikšnosparnių. Tai kone mirtinai išgąsdina vyrą, tačiau
greitai atsitokėjęs jis smalsiai primerkia akis, išsitraukia žibintuvėlį ir
tamsi ola apsišviečia. Žingsnis po žingsnio jis nedrąsiai juda pirmyn.
Uolos viršuje netyčia apšviečia piktai į vyrą dėbtelėjusį vorą –
pastarasis greitai nubėga tolyn. Paėjęs dar kiek toliau, vyras atsiduria
priešais kažką, apaugusį ilgu kailiu. Milžiniškas kūnas sunkiai kilnojosi
nuo kvėpavimo. Vyras išsitraukė nuotrauką – iš jos grėsmingai žvelgė
žvėris su pražiotais nasrais, aštriomis iltimis, pro kurias kabo liežuvis.
Vyras įsideda nuotrauką ir drąsiai padeda ranką ant žvėries. Milžinas
sukruta ir nasrais atsisuka į jo poilsį sutrikdžiusį smalsuolį. Vyras iš
išgąsčio net prasižioja, žibintuvėliu jis apšviečia tai, ką mato priešais
savo veidą – didžiulio žvėries snukį, kurio nasrai prasižioja, o iš nosies
angų veržiasi purslai, tarp ilčių kadaruoja ilgas liežuvis. Žvėris
grėsmingai suriaumojęs staigiai užsičiaupia. Vyras, mirtinai išsigandęs,
paknopstomis ima lėkti ola atgal, užstumia sunkias duris ir traukiasi
atatupstas. Eidamas atbulas, tarsi sustingęs iš baimės, jis mato kaip
uždarytos durys ima dundėti – žvėris daužosi į jas. Netrukus dar
daugiau akmenų ima lėkti žemėn. Tai išgąsdina ir lauke esančius
paukščius – jie sprunka tolyn. Vyras medinėmis kojomis eina atbulas.
Žvėris trenkia dar vieną smūgį į duris ir šios sunkiai nuvirsta ant
žemės. Iš po jų pakyla dulkių kamuoliai. Dulkės trumpam apakina žvėrį,
jis užsidengia akis. Atitraukus letenas nuo akių, jį akimirksniu apakina
saulės šviesa – jis vėl užsidengia ir ima makabriškai išžiojęs nasrus
grėsmingai riaumoti. Nuo šio riaumojimo į dangų pakyla pulkas
paukščių. Žvėris nepaliauja riaumoti ir nuleidžia galvą žemyn.
Apačioje, ant žemės jis pamato stovintį žmogų – poetas, pasitelkęs
gestų kalbų gramatikai būdingą ikoniškumą, atskleidžia skirtingus itin
didelio žvėries ir visai mažo žmogaus dydžius. Šis, pastebėtas milžino,
leidžiasi bėgti tolyn. Jis neria link skardžio ir leidžiasi gležnu tiltu –
klupinėdamas, griūdamas, bet tvirtai laikydamasis rankomis.
Atsidūręs kitame tilto gale, jis puola pjauti peiliuku virvę, laikančią til-
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tą. Tilto dalis tarsi sulėtintame, iš toli rodomame kino kadre atitrūksta,
krenta ir atsitrenkia į kitą skardžio šlaito pusę. Žvėrį tai pristabdo. Jis
nenuleidžia tulžingo žvilgsnio nuo vyro ir ima judėti atbulomis. Staiga
didžiuliais, stipriais šuoliais jis pasileidžia į priekį ir šoka per skardį.
Sulėtintu vaizdu poetas rodo, kaip iš toli žvėries kūnas atsispiria nuo
žemės ir šoka tiesiai, kaip išsižioja jo nasrai, kaip jo žvėries letenos
tiesiasi. Vyras, persikreipęs iš baimės, pamato, kaip prie pat jo kojų,
ant skardžio pakimba ir tvirtai laikosi žvėries letenos. Gyvūnas visu
kūnu prisitraukia ir iššoka aukštyn. Poetas tai perteikia vis
kaitaliodamas planus, tai žiūrovą priartindamas, tai nutolindamas nuo
rodomo vaizdo. Vyras pasileidžia desperatiškai bėgti, staigiai sėda į
automobilį, nesėkmingai veda variklį kartą, antrą, kol variklis negrabiai
įsisuka ir visa mašina suvibruoja. Vyras vairuoja automobilį per nelygų
kelią nepaprastai greitai, chaotiškai, apimtas panikos. Paskui jį dunda
žvėris – beždžionė šuoliuoja į priekį atsispirdama nuo žemės
stipriomis letenomis. Tvirta savo alkūne jis suduoda smūgį į greta
kelio augantį medį – šis akimirksniu išsirauna iš žemės ir besisukdamas
spirale didžiuliu greičiu pakyla į orą. Žmogus nepaliauja lėkti pirmyn,
veidrodėlyje jis mato įsiutusį žvėrį – jis atsispiria letenomis, kūnu
sunkiai ir greitai dunda žeme, jo nasrai baugiai pražioti, jis
nepailsdamas lekia pirmyn. Vyrui kelyje darosi vis sunkiau valdyti
automobilį – mašiną ima nešioti tai į vieną, tai į kitą puses. Vyras
bando išlaviruoti, bet mato, kaip mašiną neša link akmens. Poetas
įasmenina akmenį – žiūrovams jis perteikia, kaip akmuo žiūri į
artėjančią mašiną, kaip automobilio padanga užvažiuoja ant akmens ir
prispaudžia jo akį. Mašina ima virsti, suktis, pabyra visi automobilyje
gulėję popieriai. Vyras išmetamas iš automobilio. Jis gulsčiai bando
slinkti kūnu tolyn nuo žvėries, išsigelbėti. Tačiau beždžionė piktu
veidu prisiartina prie jo ir iš visos jėgos baksteli vyrui į šoną –
beždžionė šiame žaidime jį „atliečia“. Vaizdą poetas tarsi sustabdo –
beždžionė, piktai nenuleidžianti akių nuo vyro, galų gale nusuka snukį,
piktai išžiotus nasrus ir dundėdama nuslenka nuo žmogaus atgal link
savo olos. Vyras – išsigandęs, prasižiojęs, sustingusiu žvilgsniu –
griebiasi už širdies. Palengva jo pulsas ima rimti.
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Arnoldas Matulis: Šis kūrinys taip pat
išgyveno savo evoliuciją! Apie 2016 m.
savo repertuare turėjau anekdotą apie
beždžionę (kūrinio autorius Lietuvoje
vadinamas anekdotų karaliumi. Jis
pirmasis kurčiųjų bendruomenėje
lietuvių gestų kalba pradėjo pasakoti
anekdotus. Šis pomėgis peraugo į
didelius renginius, kuriuose Arnoldas
skeldavo vieną anekdotą po kito. Ir taip

ištisas valandas! Kurčiųjų
bendruomenė nepaprastai tuo žavisi!
Svarbu pastebėti, kad gestų kalbomis
perteikiami anekdotai yra gestų kalbų
meno dalis! – tekstinio leidinio autorės
pastaba). Pamažu šis anekdotas kito,
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tapo vizualinio vernakulo kūriniu, itin įspūdingu vizualiai, vaizdingu,
paveikiu ir įtraukiančiu žiūrovą. O linksma kūrinio atomazga atskleidžia
šio kūrinio startą – tai buvo anekdotas!



Nijolė Karmazienė
„Gestų kalba“

Oru lengvai judėjo vėjas. Iš lėto, vis stiprėjančiais gūsiais jis išsiūbavo
didžiules, plačias medžių lajas. Iš jų ėmė lėtai, minkštais zigzagais
žemyn leistis medžio sėklutė. Ji palengva nusileido ir įsmigo į žemę.
Sėkla vieną po kitos ėmė leisti šakneles. Iš sėklos prasikalė daigas – į
viršų ėmė stiebtis jaunas medelis. Į skirtingas puses proporcingai ėmė
augti ir aukštyn stiebtis liaunos šakelės, o ant jų – iš pumpurų sprogti
lapeliai. Vieną po kitos daigas leido liaunas šakeles, kurios taip pat
netruko aplipti lapais. Šakų priaugo labai gausiai, vienos jų stiebėsi
aukštyn, kitos buvo išsikėrojusios į šonus ir visos jos – nusėtos lapais.
Užaugo tanki medžio laja, sutvirtėjo, sustiprėjo ir jo kamienas. Šakos
taip pat tapo tvirtos, jų priaugo itin gausiai – jaunas medelis išaugo į
plačiakamienį, tvirtą medį su didžiule, vešlia laja. Jis lengvai ir
laimingai leidosi siūbuojamas vėjo. Poetė pateikia ir kitą planą – tvirtą,
vėjyje linguojantį medį rodydama tarsi iš toliau.

Greta kelio vingiavo mažesnis keliukas, palei jį augo ir kiti medžiai,
leidžiantis keliu tolyn greta augo vešli žolė. Dar kiek toliau kelias
vingiavo link didelio, stataus, gruoblėto kalno. Jo viršūnėje esančiame
dideliame lizde įsikabinęs tvirtais kojų nagais sėdėjo aštriasnapis
erelis. Akimis jis sekė linguojančią plačią medžio lają. Nuo jos erelis
negalėjo atplėšti akių. Aukštyn jis iškėlė didelius, plunksnuotus savo
sparnus ir ore lengvai sujudino jų galus – šis vaizdas tarsi švelnus
medžio lingavimo, perteikiamo poetės gestais, atkartojimas. Netrukus
jis nuleido sparnus, atsispyrė ir leidosi skristi žemyn. Jis plasnojo
sparnais ir manevringai judėjo ore, tai darydamas kūnu linko tai į
vieną, tai kitą pusę. Taip skrisdamas jis priartėjo prie medžio, o dar
kiek paskridęs, nusileido ant vienos jo šakos. Į ją tvirtai įsikabino
nagais ir suplazdėjęs sparnais juos suglaudė. Jis pasisuko į medį, savo
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žvitriomis akimis sekė vėjyje linguojančią medžio lają. Staiga poetė,
rodydama medžio šakų lingavimą, pakeičia judesį – žiūrovui pateikia
gestą, kurio reikšmė – gestų kalba. Erelis, kaip ir anksčiau, būdamas

savo lizde, aukštyn iškėlė sparnus, o jų galus lengvai sujudinęs ore, vėl
suskliaudė sparnus ant nugaros, priglaudė juos prie savo kūno. Jis
nesiliovė akimis sekti linguojantį medį. Danguje švietė saulė. Erelis
ištiesė sparnus, pasileido nuo medžio ir ėmė skristi. Jis skrido tolyn,
vėliau ėmė kilti aukštyn – stipriai suplasnojęs ore jis, priglaudęs prie
kūno šonų sparnus, guviais, greitais šuoliais yrėsi vis aukščiau palei
kalno šlaitą. Lengvais manevrais jis priartėjo prie savo lizdo ir tvirtai
įsikabinęs nagais nutūpė jame. Kiek pasisukęs, jis žvelgė į
tebelinguojantį lankytą medį. Akimis erelis nenutrūkstamai jį sekė. Jo
skvarbus, džiaugsmingas žvilgsnis ėmė artėti link medžio, o iš ten, kur
ir buvo nukreiptos jo akys, link paukščio judėjo kitas, medžiui
priklausantis žvilgsnis. Šie žvilgsniai artėjo vienas link kito, kol ėmė
švelniai jungtis draugėn. Tarp erelio ir medžio užsimezgė stiprus,
nenutrūkstantis ryšys. Medis dėl šio ryšio savo laja ėmė siūbuoti dar
guviau, tarsi būtų prisipildęs gyvybės, prisigėręs džiaugsmo. Atrodė,
kad net jo šakos tapo tvirtesnės, laja – sodresnė. Poetė, kaip ir kūrinio
pradžioje, nuo šio medžio lajos lingavimą reiškiančio gesto pereina
prie gestų kalba reiškiančio gesto. Erelis, laimingas ir guvus, aukštyn
išskleidžia didelius, stiprius savo sparnus ir vėl juos suglaudžia – tai
pakartoja kelis kartus. Vėliau paukštis sparnus suglaudžia prie kūno,
medis ir vėl sulinguoja savo laja. Poetė kūrinį užbaigia paeiliui, viena ir
kita ranka rodydama gestą, reiškiantį gestų kalba, tarsi vyktų
nenutrūkstamas, laimingas gestų kalbos vartojimas.
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metafora, o didingas, stiprus, galingas erelis – profesionaliai,
atsakingai dirbančių gestų kalbų vertėjų metafora. Paukštis,
tupėdamas lizde, nepaprastai susižavi šiuo iš mažos sėklutės
išaugusiu tvirtu medžiu. Erelis nutupia ant medžio, kiek pabūna, o
grįžęs į lizdą ir toliau negali nuo jo atitraukti akių. Taip poetė kalba apie
vertėjus, kurie įsimyli gestų kalbą, žavisi ir ją brangina. Jie yra kurčiųjų
bendruomenės nariai. Tarp kurčiųjų bendruomenės ir vertėjų
užgimsta nenutrūkstantis, abi grupes maitinantis ir laimę nešantis
ryšys. Šio ryšio dėka gimsta abipusis tobulėjimas, augimas,
savirealizacija.

Šis poetinis kūrinys – metaforinis. Jis
tiek savo raiška, tiek perkeltine mintimi
išgyveno evoliuciją. Pirma poetė kūriniu
ragino branginti gestų kalbą, kvietė
nekeisti kurčiųjų, neskubėti rinktis
kochlearinio implanto ir neversti
kurčiųjų kalbėti balsu. Tačiau ilgainiui
kūrinys visiškai transformavosi. Šiame
leidinyje apsispręsta įamžinti naująją
kūrinio versiją ir atskleisti dabartinę
poetės nešamą mintį. Kurčioji poetė
šiame kūrinyje metaforiškai kalba apie
kurčiųjų bendruomenės, vartojančios
gestų kalbą, ir gestų kalbų vertėjų
tarpusavio ryšį. Meniniame tekste medis
– kurčiųjų bendruomenės, gestų kalbos
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Erika Jočytė
„Trapus gyvenimas“

Tolumoje guviai plazda drugelis. Viena po kitos pražysta gėlės – dideli,
pilni jų žiedai stiebiasi aukštyn. Tačiau netrukus šie žiedai sunkiai
virsta žemėn – gėlės vysta. Drugelis tai stebi pilnomis išgąsčio akimis.
Vienas po kito, iš dešinės ir kairės, žiedai svyra žemyn.
Tebeplazdendamas sparnais ore, drugelis tai stebi išsigandęs. Kiek
toliau nuo medžio ima kristi lapas – tai drugelis mato it sustabdytuose
kino kadruose, tarsi būtų sustojęs laikas: lengvai siūbuodamas ore
lapas leidžiasi ir krenta žemyn. Drugeliui tai pastebėjus, jo veide
atsiranda išgąstis, baimė, nerimas, jo sparnų judesiai įgauna tokį patį
ritmą – jo plazdenimas perteikiamas vis sustabdomu vaizdu. Iš kitos
pusės žemyn ima kristi kitas lapas, netrukus jų pabyra dar daugiau –
visa tai vyksta tarsi kas būtų sustabdęs laiką, sunkus lapų kritimas
žemėn perteikiamas sustabdytais vaizdais. Drugelio sparnai ore
plazda taip pat tarsi sustingusiame laike. Jis neviltingai, liūdnai stebi
šį gamtos pokytį.

Netrukus pasirodo mergina, kuri guviai ir labai greitai vieną po kito
kelia lapus nuo žemės, jais grožisi, maivosi ir fotoaparatu gaudo
rudens vaizdus. Drugelis tai stebi su dideliu liūdesiu veide, viskas jam
atrodo lyg sustabdyti kino kadrai. Staiga iš visų pusių ima pūsti
atšiaurus, galingas vėjas. Jis blaško drugelį ore, bloškia jį tai dešinėn,
tai kairėn. Drugelis ima įnirtingai, greitai plazdenti sparnais, iš visų
jėgų jis stengiasi skristi aukštyn ir pasislėpti medžio lajoje nuo
atšiauraus vėjo. Akimirką jam tai pavyksta. Netrukus vėjas pūsteli
medžio kryptimi, laja sunkiai palinksta nuo didelio vėjo gūsio, o
drugelis, netekęs užuovėjos, neviltingai blaškosi ore, vis sunkiau
keldamas sparnus. Staiga ant vieno jų nukrenta lietaus lašas, nuo
smūgio sparnas sunkiai nusvyra žemyn. 

Drugelis lėtai, tarsi vėl būtų sustojęs laikas, pakelia akis aukštyn į
dangų. Liūdnai pažvelgia į lietaus lašus, kurie gausiai krenta ant jo.
Netrukus iš dangaus prapliumpa stiprus lietus. Poetinis vaizdas,
perteikiamas tarsi kino juostoje – sulėtėja, kol galiausiai yra ritmiškai
sustabdomas. Žiūrovas mato stambų planą: tolumoje plazda drugelio
sparnai, smarkiai lyja.
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Erika Jočytė:
Šis kūrinys taip pat gimė gavus užduotį.
Tik šįkart užduotis buvo skirta keturių
žmonių grupei.

Turėjome sukurti poezijos kūrinį,
sietiną su metų laikais – pavasariu,
vasara, rudeniu ir žiema. Keturi metų
laikai – keturi poezijos atlikėjai. Man
buvo skirtas rudens laikas. Užduotis
pradžioje buvo tik tokia – tiesiog metų
laikas. Kad pagrindinis lyrinis subjektas
visuose keturiuose kūriniuose bus
drugelis, paaiškėjo tik vėliau, jau
vykstant komandiniam kūrybiniam
procesui. Su pavasariu ir vasara susiję
poetiniai kūriniai buvo itin pakilios nuo-
taikos, džiugūs, pozityvūs, man kliuvęs ruduo sufleravo liūdesio
nuotaiką. Mintis apie būtent tokią drugelio istoriją poetiniame tekste
kilo labai natūraliai.

Turbūt visi esame pastebėję, kad drugelis – vasaros vabzdys, jį
pamatyti rudens laiku yra didelė retenybė. Rudenį įprastai yra šalta,
vėsu – tokios oro sąlygos jam yra didelė kančia.

Šį kūrinį kūriau būdama labai jauna, tuomet visai kitaip mačiau ir
suvokiau pasaulį. Istoriją kūriau iš to laiko pasaulėjautos. Galvojau,
kad drugeliui matyti rudenį – vienetinė, gąsdinanti, bauginanti patirtis.
Jo trumpas gyvenimas dažniausiai vyksta šiltuoju metų laiku.

Pirmą ir vienintelį kartą matyti taip kardinaliai besikeičiančią gamtą
yra baugu, netikėta! Tokiu laiku jis tiesiog priverstas kentėti, patirti
neviltį. Įsivaizdavau, kad krintantys lapai, vystanti gamta, didžiuliai ir
netikėti vėjo gūsiai, liūtis drugeliui atrodo tarsi karas, tarsi jo namų
griuvimas, nykimas. Tokie vaizdai drugeliui, žinoma, yra gąsdinantys,
kuria nepakeliamą baimę, jie jam atrodo grėsmingi – juk ant tokios
nedidukės gyvybės tuoj pat gali užvirsti milžiniškas medis ar ištikti
kokia kita nelaimė. Jis pasmerktas.



Šį kūrinį sukūriau pasitelkusi jaunatvišką vaizduotę. Kūrinyje
atsiskleidė likimo tema, tačiau tuomet, kai tik leidausi į kūrybinį
procesą, nekėliau sau tikslo poetiniu tekstu kalbėti metaforiškai,
daugiareikšmiškai, pateikti konkrečią temą žiūrovų analizei. Žvelgiant į
kūrinį iš dabarties taško, pati sau keliu klausimą: „Ar drugeliui rudenį
tikrai būtų liūdna, baisu, neramu?“ Tuo viltingai, šviesiai abejoju.
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Nijolė Karmazienė
„Bėgantis laikas“

Dailus laikrodžio korpusas. Tiksliai ir guviai einanti rodyklė. Laikrodžio
viduje ritmiškai, tolygiai veikia krumpliaračiai – pavaros. Ankerinė
šakutė iš ratukų balanso tiksliai perduoda impulsą mazgui – tai
besikartojantis šakutės atliekamas veiksmas. Krumpliaračiai tolygiai
eina pirmyn. Ankerinė šakutė ir toliau perduoda impulsą – viskas
tikslu, ritmiška, sustyguota. Laikrodžio rodyklė ciferblate juda taip pat
ritmingai ir guviai. Tačiau netrukus vieno iš krumpliaračių eiga ima
lėtėti, gyvybė jame ima blėsti. Abu krumpliaračiai galiausiai sustoja.
Tuomet poetė, pasitelkusi horizontalią simetriją – itin retą poezijos
kūriniuose (aut. pastaba) – perteikia didžiulį akies voko blakstienų
vainiką ir pro jį į šalis besidairančią akį. Joje ima tvenktis ašaros, kurių
viena netrunka nuriedėti žemyn – poetė tai perteikia
kinematografiškai sulėtindama poetinį vaizdą. Nukritusi ji atšoka ir
subyra į smulkias dalis, palikdama ilgus šuorus, besidraikančius į šalis.
Iš akies nurieda dar viena didelė ašara, ši taip pat atšoka – poetė ir vėl
tarsi pristabdo vaizdą – subyra į smulkias daleles, lyg plonytes siūlų
gijas, kurios pabyra į skirtingas puses. Neveikiantys krumpliaračiai
tarsi įsikvepia gyvybės ir labai palengva, pamažu, tačiau sulig
kiekvienu kartu vis guviau ima eiti pirmyn – krumpliaračiai pradeda
suktis. Ankerinė šakutė ir vėl ima veikti – ji paleidžia impulsą ir, kaip ir
anksčiau, ritmingai ir tiksliai perduoda jį mazgui. Laikrodžio rodyklė ir
vėl guviai ima eiti pirmyn.
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Nijolė Karmazienė: Šiuo kūriniu per
laikrodžio vaizdinį kalbu apie žmogaus
sveikatą. Poezijos kūrinyje perteikiu
paralelę: kai laikrodžio mechanizmas
veikia puikiai, jis guviai eina pirmyn,
kaip ir žmogus – jei jis sveikas, jis
veikia, dirba, tobulėja. Žmogų
aplankius ligai, jis sustoja – taip įvyksta
ir sugedus laikrodžiui, jis nebeveikia, jo
rodyklė neina pirmyn. Žmogui ligą
įveikus, jis pasveiksta, vėlei sustiprėja
ir iš naujo iriasi pirmyn – kaip ir
pataisius laikrodį. Taigi, kūrinyje
metaforiškai kalbama apie žmogaus
sveikatos svarbą.
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Anželika Teresė: Įdomu tai, kad poetė Nijolė tik po ilgų pokalbių apie
kūrybą ir šį kūrinį prasitarė, kad šiam kūriniui ją įkvėpė iš tikrųjų
gyvenime sugedęs laikrodis, kurio tvarkymą ji stebėjo labai
dėmesingai!



Arnoldas Matulis
„Lemtis“

Ant kelio stovi pasviręs motociklas. Virš galvos mirksi lemputė.
Galingas, didelis, dailių formų motociklas. Automatiniai garažo vartai
palengva užsidaro, lėtai, kryptingai pirmyn juda rodyklė. Poetas
žiūrovą akimirksniu nukelia į praeitį: keliu beprotišku greičiu skrieja
motociklas. Asfaltas slysta iš po jo ratų, vienas po kito pralekia
medžiai, kelias tiesiog skrieja, virsta vientisu, susiliejusiu vaizdiniu.
Kelias ilgas ir vingiuotas. Poetas akimirkai sustabdo vaizdą – ant
motociklo sėdi vyras ir lėtai jį vairuoja. Jo veide – neabejotina laimė.
Kelias vėl ima slysti, o vairą laikantis vyras lėtai palenkia motociklą į
vieną pusę, vėliau – į kitą. Kelias, medžiai – juos jis pralekia begaliniu
greičiu. Vyras lėtai mėgaujasi šia kelione. Staiga jo žvilgsnį patraukia
visai šalia jo drauge skrendantis paukštis. Jo snapas ilgas, sparnai –
dideli, platūs, kojos ritmiškai juda jam skrendant. Tai – gandras. Vyras
pažvelgia į paukštį, šis – į vyrą. Kartu jie švelniai įskrenda, įvažiuoja į
naują vaizdinį, naują erdvę: vyras ant rankų sūpuoja kūdikį, savo sūnų,
jis ištiesia ranką ir paglosto savo jau ūgtelėjusį pirmagimį. Greta stovi
jo žmona – šios plaukai švelniai siūbuoja prie skruostų. Jiedu
pasibučiuoja. Šeimos vyras nusuka džiugų žvilgsnį į šoną ir
nerimastingai pažvelgia į pienės pūką, kuris svajingai, lengvai kyla
aukštyn. Staiga jis vėl laiko motociklo vairą, danga po ratais –
susiliejusi, kelias ilgas, vingiuotas, tolumoje – lyg tikslo miražas. Erdvė
pasikeičia dar kartą – vyras motociklu švelniai įvažiuoja į namų,
šeimos vaizdinį. Čia jis minkštai ir patogiai atsisėda, atsilošia. Nuleidus
akis jis pastebi pienę, iškėlusią pūkų pilną galvą. Vienas jų atitrūksta ir
nuskrenda aukštyn. Tai vyras stebi su ramybe veide. Greta jo, toje
vietoje, kur ką tik buvo dar pilnas minkštų pūkų pienės žiedas,
pasirodo gandras. Ilgu snapu jis pasičiumpa grobį ir suryja. Vyro
žvilgsnyje atsispindi subtilus klausimas, lengvas sumišimas ir ramybė.

Dangumi palengva, švelniai plaukia debesys, pro juos skverbiasi saulė.
Staiga jo ramybė nutraukiama – jis atsisuka ir už nugaros mato
švyturėlius. Greitosios personalas, perteikiamas sulėtintu vaizdu, vos
įvairavęs į kelią, traukia ir desperatiškai ruošiasi atlikti
elektroimpulsinę terapiją – elektrošoką. Gydytojai atlieka jį vieną
kartą, širdis suplaka kartą, du – tai poetas perteikia vaizduodamas mo-
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nitoriaus ekraną, kuriame fiksuojamas vyro pulsas, širdies plakimas –
širdies elektrokardiograma. Gydytojai paruošia elektrošoką ir
aparatais prisiliečia prie vyro krūtinės dar kartą. Širdis sunkiai, tarsi
išsikvėpdama, suplaka dar kartą. Tačiau nepasirodo ritmiškas pulsas,
širdies ritmas trūkinėja. Minkštai įsitaisęs vyras atsigręžia ir priešais
mato nuo jo tolstantį gandrą. Gydytojai kaip sulėtintame kine bando
atgaivinti vyrą dar kartą – jo širdis neritmingai suspurda tik kartą.
Gydytojai susišūkauja, akimirksniu iškelia vyrą, paguldo į greitosios
automobilį, užtrenkia dvivėres duris, užsuka vairą ir iki dugno
nuspaudžia greičio pedalą – greitoji skuba į ligoninės priėmimo skyrių.
Nuvažiuojančios greitosios švyturėlius jis nuseka akimis, jo žvilgsnis
pereina prie motociklo – šis ant kelio stovi pasviręs. Staiga šis
motociklas pavirsta į pienės pūkus, kurie pasklinda ore. Vyro akys lėtai
juda tolyn. Neturkus ore pasklinda dar daugiau pienės pūkų, visi jie
ima skristi aukštyn ir dingsta vos pakilę. Elektrokardiogramoje
pasiutusiai, neritmiškai daužosi širdis. Nuo žemės ilgomis kojomis
atsispiria ir gandras, plasnodamas sparnais jis pakyla virš žemės ir
tolsta pavirsdamas pienės pūkais. Šie kyla tol, kol visiškai išnyksta.
Vyras liūdnai ir lėtai nuleidžia žvilgsnį. Staiga iš vieno ir kito jo delno
centro pasitraukia gyvybė – jo rankos pavirsta į pienių pūkus, kurie
švelniai kyla ir išsisklaido ore. Iš kūno pasitraukia ir jo širdis – paukščio
skrydžiu ji kyla aukštyn. Žemiški širdies dūžiai rimsta, dar labiau retėja.
Širdis paukščio pavidalu kyla vis aukščiau ir lėčiau. Virš galvos
tvinksinti lemputė užgęsta, užsiveria ir automatiniai garažo vartai. Tą
pačią akimirką rodyklė, dar kiek pajudėjusi pirmyn, sustoja: atėjo
laikas. Širdis, palikusi žmogaus kūną, kyla vis aukščiau. Žemėje ji dar
kartą suplaka – paskutinįkart. Širdis, paukščio skrydžio lengvumu,
tolsta, kol pradingsta danguje.
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Arnoldas Matulis: šis kūrinys man labai
brangus, nes juo pagerbiu kurčiųjų
bendruomenės nario, savo draugo
Tomo M., atminimą. Jis visai neseniai,
2022 m. gegužę, žuvo motociklo
avarijos metu. Ši netektis – labai
skaudi. Kūriniu kartu noriu ir paskatinti
padėti į šalį kaltinimus ir galimų kitų
scenarijų kūrimą: „kaltas paukštis,
kaltas vyras?..“, „o jei tik jis būtų
pasukęs į šoną...“, „viena sekundė ir jis
dar būtų su mumis...“. Išėjus brangiam
žmogui toks minčių ir kalbų ratas
niekur nenuveda, neišlaisvina,
nesuteikia jėgų žmogų paleisti. Tai
žmogaus likimas, išaušus tinkamam
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metui, žmogaus laikas baigiasi, jo gyvenimas sustoja, sugrąžinti jo
tiesiog nebeįmanoma. Tai kelionės žemėje pabaiga ir sugrįžimas pas
Kūrėją. Jaučiu, kad bičiuliui prieš žūstant pro akis prabėgo visas jo
gražus gyvenimas – laikas su jo šeima ir daug kitų gyvenimo akimirkų.
Tai sekundės dalys, per kurias nežemišku greičiu pereini per savo jau
nugyventą ir ką tik pasibaigusį gyvenimą.

Šiame kūrinyje pienės pūkai – žmogaus gyvenimo metafora: kol
nepapučia koks lemtingas vėjas, tol gyvenam, o kai jis vis tik pūsteli,
gyvenimo nebelieka. Taip ir pienės pūkai užpūtus vėjui pasklinda ore
ir išsisklaido.



Arnoldas Matulis
„Viltis nemiršta“

Skaidri ir švari dangaus mėlynė, ryškiai šviečianti geltona saulė.
Kalvos, toliai, pieva, tankiai apaugusi javų varpomis. Visas šis vaizdas
persikelia į vėliavą, kuri lėtai plevėsuoja vėjyje virš galvų. Matyti link
dangaus iškilusi kolona – paminklas, didelė miesto aikštė, aplink kurią
zuja automobiliai. Čia šurmuliuoja gyvybė: nešini puodeliu kavos
nuskuba praeiviai, netoliese važiuoja lengvieji automobiliai, vieno jų
vairuotojas – itin susikaupęs, greta važiuoja sunkvežimis – jo didelį
vairą rankomis tvirtai suėmęs laiko rimtas vyras. Automobiliai vienas
po kito lekia gatvėmis, pravažiuoja traukinys. Visas miestas knibžda.
Poetas rodo tolumoje esantį pastatą, netrukus prie jo priartina
žiūrovą – pastatas išdidinamas, atsiduriama prie jo lango. Pro jį
matomas tėvas ir vaikas, kurie džiugiai kalbasi gestais, tačiau staiga
vaikas nusuka žvilgsnį į kitą pusę ir persimaino. Poetas vėl perkelia
žiūrovą – rodomas pro kitą langą matomas vaizdas.

Dangus apsiniaukia – jame tarsi tamsūs debesys tvenkiasi bepiločiai
lėktuvai, naikintuvai. Jų tiršta. Iš vieno jų paleidžiama bomba. Tai
išvydęs tėvas, čiumpa vaiką į glėbį ir leidžiasi bėgti kartu su šimtais
šalia esančių žmonių. Visi jie pasislepia pogrindžiuose, rūsiuose,
slėptuvėse. Paleidžiama visa serija sprogmenų, jie ima taškyti miestą –
po jį pasklinda dūmų kamuoliai. Vienas po kito taiklūs šūviai pataiko į
žmones, pasipila kraujas. Naikintuvai dideliu būriu skrodžia orą
skrisdami pirmyn, paleidžiama dar viena bomba. Poetas pakelia tėvo
akis link danguje plevėsuojančios vėliavos žiūrovą taip perkeldamas į
kitą erdvę – generolo kabinetą. Jis žvelgia žemyn į žemėlapį ir mato
kaip makabriškai atsiriekiama šios žemės. Žemės ploto mažėjimas
perteikiamas žemėlapį pakėlus į kūrinio žiūrovo akių lygį. Jis išrėkia
komandą, kurią karys priima nuolankiai linktelėjęs. Tankas, šūvis, pasi-
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pilantis kraujas, taktiniai ilgojo nuotolio šautuvai, taikymasis, šūvis.
Kaip kinematografinėje juostoje orą veria kulka, kuri įsminga į krūtinę
ir nuo kojų nuverčia šimtus žmonių. Iš dangaus lekia bomba. Dar viena
ir dar viena. Jos niokoja žemę, palikdamos dūmų debesis. Generolas
stebi žemėlapį ir krašto teritorijos ribas – skaudžiai prarasta dalis
grįžta atgal. Generolo žvilgsnis grįžta prie vėliavos. Poetas dideliu
greičiu perkelia žiūrovą į kitą erdvę – ilgu koridoriumi ritmingai eina
įpykęs vyras. Jo veidas piktas, susiraukęs, o jo nosis – itin ilga. Jis
griežtu mostu iškelia ranką ir prideda delną prie antspaudų
skaitytuvo. Šiam sėkmingai nuskaičius ir atpažinus jį, modernios,
įstrižai iš centro atsiveriančios durys atsidaro. Jis piktu žingsniu eina
pro jas. Aukštyn iškelta plevėsuoja trispalvė vėliava – balti debesys,
mėlynas dangus ir skaudžiai ant žemės virstantis kūnas, iš į žemę
dunkstelėjusios galvos pasipila kraujas. Vėliava lėtai juda vėjyje. 

Tulžingi žingsniai ir diktatoriškai išrėkiamas įsakymas. Karys net
nepakėlęs akių imasi jį vykdyti: jis atidaro specialų dangtį ir spaudžia
mygtuką. Ima sunkiai į šonus vertis liukas. Po kitos komandos – dar
vienas paspaudimas. Poetas perteikia vaizdą tarsi iš toli ir sulėtintai: į
viršų ima veržtis branduolinė raketa, prasiveria liukas, raketa iš lėto
kyla, matyti ugningi dūmų kalnai. Staiga poetas pereina prie stambaus
plano rodymo – raketos galvutė iškyla aukštyn. Šį įvykį per televiziją
ima žaibiškai transliuoti visas pasaulis. Žinia kosminiu greičiu apskrieja
žemę. Diktoriaus veide – išgąstis, neviltis, jo žvilgsnis sustingęs,
įbestas į tolį. Dar vienas paspaudimas ir raketa ima nesustabdomai
kilti. Trispalvė vėliava iš lėto juda vėjyje. Raketa nenumaldomai kyla
aukštyn, iškyla virš debesų, lyg sulėtintame kadre juda pirmyn ir
pasisukusi įgauna kryptį. Ji grėsmingai, makabriškai lekia ta kryptimi
pirmyn, vis labiau leisdamasi, po savęs palikdama ugningą šuorą.
Raketa lekia žemyn. Ugnies tunelis iškyla aukščiau nei kur nusitaikiusi
kirsti raketa – į taikinį, į tą žemės lopinėlį. Poetas guviai pritraukia jame
vykstantį veiksmą – tėvas glaudžia prie savęs vaiką ir akimis stebi šį
siaubą, neriantį iš dangaus link jo. Jo akyse – išgąstis, burna
skausmingai pražiota. Taip pat į dangų žiūri šimtai kitų žmonių.

Lyg pristabdžius laiką akis išgąstingai aukštyn kelia pėsčiasis,
automobilio vairuotojas, praeivis, rankose laikydamas kavos puodelį –
šis ištrūksta iš rankų ir lėtai krenta žemyn. Atsitrenkęs jis atšoka, suju-
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da ir virsta ant šono. Tuo pat metu kitur kraupią informaciją iš
dokumento rankose balsu skaito pareigūnas, suakmenėjusiu žvilgsniu
pranešimą į gestų kalbą verčia vertėjas. Ši informacija skrieja per visą
pasaulį. Oru pirmyn veržiasi raketa, ji skrieja vis arčiau, vis žemiau.
Tėvas užsimerkia ir glaudžia savo vaiką prie savęs dar arčiau. Greta jo
esantys taip pat glaudžia tuos, kurie yra šalia. Kažkas bando uždengti
šį vaizdą ranka. Raketa nesustabdomai skrieja vis arčiau, ugningas
dūmų tunelis lieka ore, ji lekia vis greičiau ir link dviejų spalvų
vėliavos, lengvai judančios vėjyje. Raketa artėja, artėja, artėja...

Staiga dangumi plaukiantys debesys ima skirstytis, nykti. Tai sukelia
visų į dangų pakeltų akių nuostabą. Iš dangaus ima skleistis skaistūs,
akinantys saulės spinduliai, kurie paliečia prie žemės artėjančią
atominę bombą ir paverčia ją į dulkes. Kario laikomas šautuvas, jam
dar spaudžiant gaiduką, taip pat pavirsta dulkėmis. Karys sutrinka,
staiga dingsta svoris iš jo rankų, galia ir lemtingi sprendimai – išnyksta.
Keliu važiuojantis tankas, nutaikęs patranką, akimirksniu virsta dulkių
krūva – jį vairavęs žmogus netikėtai dunksteli žemėn. Jo veide –
nuostaba ir išgąstis. Iš žuvusio dėl kulkos į galvą žmogaus galvos
pasipylęs kraujas staiga sugrįžta į kūną ir jis atsitiesia, atsikelia. Ant
šono pavirtę namai sugrįžta į savo pirminę vietą, subyrėję
daugiabučiai – atsitiesia. Atgal sugrįžta dangaus mėlynė ir iš spindulių
į dangų susirenka saulė. Netikėtai gatvėmis vėl palengva zuja
automobiliai. Danguje lengvai banguoja dvispalvė vėliava. Įprastas
gyvenimas grįžta – mašinos skirtingomis kryptimis juda vis greičiau.
Toli nuo čia tas pats tulžies pilnas vyras trenkia kumščiais į stalą.
Staiga žemės vaizdinys pakyla priešais akis, planeta ima tolti, padalinti
žemės plotai persikeičia, ima suktis, keistis vietomis – jie susimaišo.
Tolstanti planeta visiškai dingsta tolumoje.
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Arnoldas Matulis:
Šio kūrinio užuomazgos manyje ėmė
kirbėti nuo karo Ukrainoje pradžios.
Karas griauna gyvenimus, žmonės
priversti slėptis, bėgti, jie gyvena
baimėje, nesibaigiančiose netektyse.
Noriu, kad karas baigtųsi, kad jo
nebūtų, kad visa tai sustotų. Būtent su
tokia intencija kūriau šį poezijos kūrinį.

Anželika Teresė: Karas neabejotinai
palietė mus visus. Lietuvos kurčiųjų
bendruomenė itin aktyviai prisidėjo
prie pagalbos ukrainiečiams – kurčiųjų
grupės vyko į Ukrainos pasienį,
padėdavo daiktais, maistu, pastiprin-

Kūrinys LGK

53

Tekstas LGK

davo ten esančius. Tai jautriai išgyvena visi, taip pat ir kurtieji
menininkai. Rengiant šį leidinį su kurčiaisiais poetais išsikalbėjome
apie karo temą meniniuose lietuvių gestų kalbų tekstuose. Poetė
Nijolė nuoširdžiai pasidalijo, kad ši tema, šis įvykis pasaulyje jai itin
skaudus, jis neapleidžia, tačiau kurti kūrinius apie tai jai per daug
sudėtinga: „Iškart ima šiurpti oda, imu graudintis...“. Labai džiaugiuosi,
kad šiuo nelengvu laiku apie pasaulį supurčiusį karą menine lietuvių
gestų kalba išdrįso kalbėti ir tokį jautrų kūrinį sukūrė poetas Arnoldas.
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LGK meninių kūrinių
filmavimo akimirkos

LGK meninių kūrinių filmavimo akimirka. Iš kairės: Arnoldas Matulis,
Nijolė Karmazienė, Erika Jočytė, Rūta Mingailaitė, Paulius Jurjonas.



PADĖKA

Šio leidinio atsiradimas yra itin reikšmingas ir brangus plačiai kurčiųjų
– ne tik Lietuvos – bendruomenei. Lietuvos kurčiųjų draugija, po
kurios stogu ir gimė šis leidinys, prie šio projekto prisidėjo savo
komandos narių indėliu bei finansiškai, tačiau sumanyta idėja kūnu
tapo tik dėl visų prisidėjusių prie šio leidinio gimimo, kuriems
nuoširdžiai dėkojame:

Lietuvos kultūros tarybai – jos finansinės paramos dėka idėja virto
kūnu,

Visiems kurtiesiems kūrėjams – tik dėl jūsų ilgamečio kūrimo ir
atsidavimo LGK gimė šis leidinys,

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui ir šio centro
Gestotyros skyriui – bendradarbiavimo dėka kūriniai buvo filmuoti
profesionalioje studijoje, profesionalia įranga. Esame labai dėkingi už
ilgametį bendradarbiavimą!

Dovilei Matulienei – jos kruopšti poetų Arnoldo Matulio ir Nijolės
Karmazienės kūrinių ir rašytinių tekstų peržiūra, konstruktyvūs
komentarai, pastebėjimai buvo itin vertingi ir be galo svarbūs norint
užtikrinti leidinio kokybę,

Dėkojame Aurikai Randienei ir įmonei UAB Laiko žvaigždė „Laikrodžių
centras“ už nuoširdžią ir profesionalią konsultaciją dėl laikrodžio
mechanizmų terminų lietuvių kalba – be šios komandos būtų
neįmanoma aprašyti to, kas yra rodoma LGK meniniame kūrinyje
„Bėgantis laikas“ (poetė N. Karmazienė),

Begalinę ir nuoširdžią padėką reiškiame profesorei Loretai Vilkienei –
tik dėl ilgametės profesorės globos leidinio rašytinių tekstų autorės
Anželikos Teresės moksliniame kelyje – kruopščių jos mokslinių tekstų
peržiūrų, konstruktyvių pastabų ir tinkamos krypties parodymo,
tikėjimo ir begalinio palaikymo – galėjo gimti šio projekto idėja,
 
Dėkojame visiems, kurie pastiprino šį projektą savo įžvalgomis, istori-
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jomis, pasakojimais: Arūnui Bražinskui, Jurgitai Jankutei-Meškinei,
Larisai Voroneckajai, Andžėjui Voroneckiui, Tomui Ivanauskui, Erikai
Jočytei, Ramunei Končiūtei-Buikauskienei, Monikai Kumžaitei, Andriui
Barisevičiui,

Dėkojame Beatai Nicholson ir visai Beatos virtuvės komandai už
leidinio palaikymą ir finansinę pagalbą!

Taip pat dėkojame Ievai Ancevičiūtei, padėjusiai atrasti atsakingą ir
kompetetingą leidinio kalbos redaktorę,

Dėkojame visoms šio leidinio plačios komandos šeimoms, kurios viso
kūrybinio proceso metu palaikė, stiprino ir tikėjo! Be jūsų šis kelias
nebūtų toks prasmingas ir įveikiamas. Už tai esame nuoširdžiai dėkingi
visiems!

Padėka LGK

56






