
Žurnalistas Valdas Puteikis: 

Kaip jaučiasi žmogus, kuris 88 klavišų garsais 
pasauliui siunčia žinią ir emociją, ir kaip jaučiasi 

žmogus, kai tai daro lotyniškos 32 lietuvių 

abėcėlės kompiuterio klaviatūra - kas labiau 
maitina vaizduotę: žodis ar garsas? Jei šiandien 

Mūza matytų po fortepijonu jaukiai įsitaisiusią ir 

savame pasaulėlyje gyvenančią mažą mergaitę, ar 

jai mintimis palinkėtų nueiti panašų kelią, kokį 
Dievas dovanojo pačiai pianistei? Taip prasidėjo 

mūsų pokalbis.  

Šešių dalių „simfonija“ – taip savo autobiografinę 
knygą pavadino pati autorė, todėl iš kiekvienos 

dalies parinkta ištrauka vakar Mūzos buvo taip 

įtaigiai komentuojama, kad vesti popietę prieš itin 
garbingą auditoriją buvo ir lengva, ir jaudinamai 

gražu. „Gimusi po fortepijonu“ – tai talentingos 

menininkės liudijimas, kaip vaikystėje į muzikos 

pasaulį ji buvo vedama mamos ir tetos, vėliau 
skynėsi kelią per sovietinį absurdą, pažeminimą ir 

nužmoginimą; paskui – šuolis į Paryžių, laisvą 

Vakarų pasaulį, tiesa, taip pat turėjusį savo kainą; 
pagaliau - Lietuvos Nepriklausomybė ir... laisvo 

kūrėjo laisvas gyvenimas laisvame pasaulyje. 

Taigi iki šiol nebuvo tokios knygos, kuri 

autentiškai kalbėtų menininko balsu ir apimtų 
esminius šiandieninės Lietuvos istorinius 

periodus. O prancūziškas knygos variantas – Née sous un piano – pati 

geriausia dovana mūsų draugams prancūzams, kad suprastų sovietinį režimą 
išgyvenusio Rytų europiečio mentalitetą, kad Lietuvą jie suvoktų ne kaip 

Rusijos guberniją, o Nepriklausomą valstybę, kad kuo mažiau mandagiai, bet 

beviltiškai neįgaliai trypčiotų, skėsčiotų rankomis, reaguodami į Rusijos 
okupuojamą Ukrainą.  

Susitikimas su autore ir knygos pristatymas Šveicarijoje – 2022m. gruodžio 

3d. Berne /www.lietuviai.ch/. 

Knygų apžvalgininkė Lina: 

Man, turinčiai patį papraščiausią vardą pasaulyje, Mūza 
įstrigusi nuo pat vaikystės. Kiekvieną kartą išgirdusi šį 

vardą galvodavau apie tėvus, kurie taip neįprastai 

pavadino savo vaiką. Kokie jie? Ar aiškiaregiškai, nuspėję 
savo vaiko ateitį, ar bandantys tą ateitį užkoduoti varde, o 

gal tiesiog išprotėję? Kažkaip taip ir gavos, kad dar tada, 

kai nebuvo socialinių tinklų, sekiau šį vardą, kur tik jis 

bepasirodydavo. Tad pamačius, kad Mūza Rubackytė 
pagaliau papasakojo savo gyvenimo istoriją, iš karto 

griebiau knygą į rankas ir perskaičiau tokiu greičiu, kad 

vienu metu net pagalvojau, kad kaip koks trileris skaitosi 
– buvo labai įdomu, smalsu ir neįmanoma atsitraukti. 

Kokia gyvenimo istorija, tiesiogine to žodžio prasme 

prasidėjusi po fortepijonu! Mat bute, kuriame Mūza gimė 
ir augo, tikriausiai erdviausia ir buvo po fortepijonu – dėl 

klavišinių gausos namuose, net lovos nebuvo kur 

normaliai pastatyt. Mūzos močiutė, mama ir teta nuo pat 

mažų dienų užsiėmė Mūzos vardo įkūnijimu, matyt, 
mergaitei kito kelio nebuvo numatyta, ypač, kai pradėjo 

skleistis talentas. Vos ne vienintelis nuo užsiėmimų 

laisvas laikas buvo keliaujant namo iš mokyklos! 
Neįtikėtinas gyvenimas buvo ir sovietmečiu. Kas galėjo 

patikėti, kad Mūza, daugybės konkursų laureatė, turėjo 

atidirbti darbo liaudžiai grodama darbininkams per pietų 

pertraukas kolūkiuose ir fabrikuose išklerusiais 
nederintais instrumentais, miegoti viešbučio foje, nes 

padorios moterys neatvyksta vidury nakties ir t.t. Štai jums ir trileris! Beje, 

neapsigaukite dėl darbininkų – pianistė taip grodavo, kad net tokios kokybės 
intrumentais grodama vidury kąsnio užburdavo savo klausytojus. 

Nenoriu išpasokoti visų įdomiausių istorijų. Tiesiog rekomenduoju visiems 

Mūzos ir jos vardo gerbėjams – labai įdomi ir nekasdieniška istorija. Ir, 
žinoma, po ranka turėkit Spotify – dar viena knyga, kurios neįmanoma skaityt 

nesiklausant muzikos. 


