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Laikui bėgant,  keičiasi vaikų ir paauglių 
požiūris į knygų skaitymą, vis mažiau 
norinčių skaityti, tačiau Jūs vis dar esate 
vienas mylimiausių vaikų rašytojų.  Kas 
Jūsų knygose žavi vaikus ir paauglius, kad 
jie renkasi skaityti Jūsų knygas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šito reikėtų klausti pačių vaikų. Aš galiu 

tik paspėlioti. Gal dėl humoro? Kai kurios 

mano knygos linksmos, o humoras 

jauniesiems skaitytojams labai patinka ir 

tas linksmybes jie supranta kur kas geriau 

nei suaugusieji. Dar jiems patinka, kad, 

kaip yra paliudijęs ne vienas skaitytojas, 

mano knygose atpažįsta save, supranta, 

ką skaito. Kitaip sakant, jiems nekyla jokių 

teksto suvokimo problemų. O gal vaikams 

limpa paprastas ir aiškus realistinis 

pasakojimas? Ir dar. Mano galva, labai 

svarbu tiek vaikams, tiek paaugliams 

rašant – nemeluoti. Falšą jaunieji 

skaitytojai labai gerai atskiria ir tada 

knygą kaipmat užverčia. 
  
 
 



Kokias knygas renkatės skaityti Jūs? Rimto ar linksmesnio turinio? Gal 
buvo tokia knyga, kuri pakeitė Jūsų gyvenimą? 
 

 

Pasiilgęs skaitymo, renkuosi lengvesnio turinio 

tekstą. Kam apsunkinti galvą, kai norisi ją 

pailsinti? Vis labiau  pasiilgstu vaikystėje 

skaitytų knygų. Gal dėl to, kad neišvengiamai 

artėja senatvė? Todėl galiu atsiversti ir iš naujo 

perskaityti Marko Tveno „Tomo Sojerio 

nuotykius“, Kazio Sajos „Klumpes“ ar Petro 

Cvirkos „Cukrinius avinėlius“ . Patinka 

biografinės knygos. Neskaitau tik meilės 

romanų ir filosofinių traktatų. Gyvenimą kartais 

keičia kur kas žemiškesni dalykai – koks nors 

stiprus emocinis sukrėtimas ar šiaip per galvą 

trinktelėjimas.  

Turbūt ne vienas įsimylėjęs jaunuolis 

savo didžiajai meilei yra prisipažinęs: tu 

pakeitei mano gyvenimą! Iš tikrųjų – 

labiau tikiu, kad žmogaus gyvenimą 

pakeisti gali tik kitas žmogus. Nors... 

Vienas mano pažįstamas (jis turėjo 

problemų dėl antsvorio) perskaitė 

kažkokio dietologo knygą, kuri  jį  įtikino. 

Pradėjęs maitintis pagal tos knygos 

receptus, jis greit atsikratė antsvorio. 

Taigi, galima sakyti, kad toji receptų 

knyga pakeitė jo gyvenimą. 



Ar vis dėlto vaikams skirtos knygos gali būti 
įdomios suaugusiems? Ar yra toks amžius, kada 
žmogus yra „per didelis“ jas skaityti? 

 

Girdėjau tokią mintį: „Jeigu vaikams adresuota 

knyga įdomi ir suaugusiam, vadinasi, tai – gera 

knyga. Jeigu vaikams adresuotos knygos 

suaugęs skaityti negali, jos, ko gero, neskaitys ir 

vaikas.“ 



Ką, Jūsų manymu, reiškia „gera knyga“? Ar yra 
blogos ir geros knygos? Gal turite tam pavyzdžių? 
 

Gera knyga ta, kuri sujaudina, palieka įspūdį, 

užduoda galbūt ne vieną klausimą, priverčia 

susimąstyti. Galų gale – kurią smagu skaityti. 

Gerų knygų daug, neišvardinsi. Be abejo, yra ir 

blogų. Ypač šiais laikais, kai daug rašančiųjų ir 

save rašytojais vadinančių. 



Kas skaudžiau rašytojui: ar kai niekas nebeskaito 
jo knygų, nors, rodos, atitinka visas „normas“, 
ar kai jaučia, kad neliko apie ką rašyti, nėra ką 
pasakyti vaikams ir kitiems žmonėms? 
  

Kai nelieka apie ką rašyti, tai gal ir nereikėtų to 

daryti. Nežinau, kodėl dėl to turėti skaudėti? Juk 

galima rasti kitų užsiėmimų. Fotografuoti, piešti, 

šokti ir pan. O kai rašai, nors tavo knygų ir 

neskaito, turėtum susimąstyti, kodėl tai darai. 

Jeigu mano knygų neskaitytų, tikrai nerašyčiau. 

Aš, beje, rašydamas knygą visai nenoriu ką nors 

pasakyti. Tiesiog pasakoju kažkokią istoriją. 

Jeigu ji įdomi, – vaikai skaito. O jeigu skaito, 

vadinasi, man pavyko.  



Ar vaizduotė turi ribas?  
 

Manau, kad turi. Juk neįmanoma sugalvoti 

absoliučiai viską. Viską tik gyvenimas 

sugalvoja. Aš, kaip ir didžioji didžiuma 

rašytojų, kuriu žiūrėdamas į gyvenimą. Man 

reikia tikrų faktų, gyvenimiškos medžiagos. 

Arba asmeninės patirties. 



Kaip manote, ar šiuolaikiniam žmogui, 
vaikui ir paaugliui įdomios tik tos 
knygos, kurios susijusios su dabarties 
aktualijomis? Ar knygos gali pasenti? 

Geros knygos (klasika) nepasensta.  Nepaseno 

ir tikrai nepasens nei „Guliverio kelionės“, nei 

„Robinzono Kruzo nuotykiai“, nei „Lesė grįžta“. 

Aktualijos, žinoma, įdomu, bet būtent jos gali 

pasenti. 



Dažniau rašote knygas remdamasis savo, kitų 
žmonių patirtimi, prisiminimais, gyvenimiškais 
nutikimais iš praeities, ar kuriate visiškai naujas, 
dar niekur negirdėtas istorijas? 
 

Vos ne kiekvienoje mano knygoje yra mano 

vaikystės įspūdžių. Gyvenimiški nutikimai, kaip 

minėjau, irgi pasitarnauja. Net labai. Tačiau esu 

parašęs ir, kaip jūs sakot, niekur niekam 

negirdėtų istorijų. 



Dauguma žmonių sako, kad pandemija 
sutrikdė planus, pakenkė... O kaip Jums? 
Kokios įtakos tai turėjo kūrybai, 
bendravimui, kelionėms? 
 

Kūrybai pandemija nepakenkė. Netgi 

atvirkščiai – parašiau ir išleidau dvi 

knygas: „Juzulio istorijos“ ir „Tikras 

vyras“. Bėda tik, kad toji pandemija 

varžo bendravimą, susitikimus su 

skaitytojais. Iki pandemijos vos ne kas 

savaitę išvykdavau į kokį nors renginį. 

Dabar to nėra. 


