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-  Tradicinis klausimas: kur Jūsų  
šaknys? Gim tinė? Seneliai, tėvai, 
broliai, seserys?

-  P usiaukelėje tarp  Biržų ir 
Pasvalio yra įsikūrę Gulbinai, o ša
lia jų -  Užugulbinės kaimas, dabar 
priklausantis Pabiržės seniūnijai.
Mano vaikystės laikais ir anksčiau 
Užugulbinė buvo gyvybe alsuojanti 
vietovė, turinti per šimtą sodybų ir 
gausių šeimų. Deja, dabar ši kaimo 
bendruomenė yra mirštanti: gyvi tik 
penki namai su vienuolika senstančių 
gyventojų. Dar išlikę penki vien
kiemiai. Tikrasis sodybų tuštėjimo 
metas vyko ne tada, kai Jonas Avyžius 
sukūrė romaną, o dabar, kai nebeliko 
net Gulbinų pašto, bibliotekos, pra
dinės mokyklos, geležinkelio stoties ir kolūkio 
kontoros. Gaila, bet gimtųjų kaimų žiburėliai gęsta 
visur, kur dairaisi.

Mūsų šeima gyveno per šimtą metrų nuo siau
rojo geležinkelio, dabar įtraukto į kultūros paveldo 
objektų sąrašą. Siauruku eidavome į mokyklą, 
ant bėgių dėdavome monetas, kad jas išplonintų 
traukinio ratai, o laiką rodydavo ne laikrodis, o 
pravažiuojančio garvežio švilpimas. Brolis Ri
mantas juokaudavo, kad užtenka jam panorėti, 
ir traukinys ties mūsų namais sustos. Ir iš tiesų 
savo pažadą yra tesėjęs. Vėliau, eidami į Kirdonių 
aštuonmetę mokyklą, lakstydavome po karjerus, 
kur buvo kasamas ir vežamas gipsas. Priploję ausis 
prie žemės klausydavomės, ar ji nedunda, nes že
mės dundėjimas reiškia, kad gali atsiverti karstinė 
įgriuva. Išgirdę naujieną, kad iš po nakties kaime 
nugrimzdo žydinti obelis, rytą mokytojos prašo
me: „Saka, kad naktį pas Rožėnų obela prasmega, 
ar galim nulėkt, mes tekinom, labė greit grįšim?"

Bet mokytoja neleidžia: „Žmones ir taip nežiną 
nė kų bedaryt, o čia jūs, patys dar prasmegsit." Iš 
tiesų per pamokas reikalavo kalbėti taisyklingai, o 
tai buvo nelengva, nes puntininkų kalbėsena buvo 
į kraują įsigėrusi. Visgi laikas padarė savo: dabar 
patarmė jau ne tokia -  nusigludino, apsišlifavo, 
susiniveliavo. Maloniai nustebau, kad Biržuose 
veikiančios kavinės „Kų tujė?" („Kaip tu?“) pava
dinimas orientuoja į biržiečių šnektą.

Aš šeimoje buvau aštuntas vaikas, gimęs jau po 
karo, o užaugome devyni iš dešimties. Tuo metu 
Užugulbinės kaime buvome pati gausiausia šeima. 
Senelė, kuri mirė beveik sulaukusi šimto metų, 
atmindavo visų vaikų, vaikaičių ir provaikaičių 
vardus, nuolat jais domėjosi. Vien mūsų šeimoje 
provaikaičių buvo dvidešimt. Atsimenu, kaip per 
mokinių atostogas lėkdavome aplankyti senelių. 
O senelė kaip didžiausią delikatesą paberdavo 
mums ant stalo kiekvienam po krūvelę cukraus. 
Skaniau ir būti negalėjo!



-  Kaip apibūdintum ėte 
savo vaikystės nam ų dva
sią, vertybes?

-  Iš vaikystės semiuosi 
jėgų, nuolat ten sugrįžtu, 
vertinu, svarstau, mokausi.
Tie prisim inim ai sudaro 
mano pačios istoriją, įpras
m ina gyvenim ą. M anau, 
vien tai, kad augi didelėje 
šeim oje, yra vertybė. Tai 
žmogiškasis išteklius, kuris 
šiaip nejaučiamas, bet pade
dantis reikiamu momentu.
Kad ir bendrystės jausmas, 
buvimas drauge, išsipasa
kojim as, žaidimai. Dabar 
verslininkai ir vadovai ypač 
vertina kompetenciją „ge
bėjimas dirbti komandoje".
Jeigu šeim oje augo būrys 
vaikų, jums šios kompetencijos nereikės ugdytis, 
ji bus įgyta savaime. Kaip ir santykis su žmonėmis, 
pasaulėjauta, susiformavusi ne per televizijos 
ekrano prizmę, o gyvai bendraujant su kaimo 
gyventojais, dirbant ir mokantis. Tuo metu tai 
buvo „medijos", kurios labiausiai veikė, darė įtaką. 
Išeini į lauką -  atsiveria plati gamtos panorama, 
daug veiksmingesnė už tūkstantį transliuojamų 
televizijos ar kompiuterio ekrano vaizdų.

Mūsų tėvai niekada sąmoningai nekalbėjo apie 
vertybes, nors tikriausiai neįmanoma neturėti 
savo vertybių sistemos. Mes, vaikai, paprasčiau
siai stebėjome ir darėme išvadas, kas gyvenime 
svarbu. Svarbu lankyti senus tėvus, nors oi kaip 
daug darbų ir laiko trūksta, bet mama atkakliai to 
laikydavosi. Tėvas visuomet užklydusį žmogų ves 
į trobą, pasodins, pavaišins, išklausys. Jei paprašė 
kaimynai pagalbos, būtinai reikia padėti. Prisime
nu, kaip mama pamatė kaimynę mušant arklį. Pa
sitikusi ją, smarkiai apibarė. Šį epizodą įsiminiau 
visam gyvenimui, nes man tai atrodė labai drąsus 
poelgis. Nepamiršdavo mūsų pagirti už atliktą 
darbą ar gerus pažymius, ypač tėvas. O mama 
labiau peikdavo, nei girdavo. Pavyzdžiui, esu 
ne kartą gavusi pylos už laipiojimą po medžius. 
Mama sakydavo: „Negraž, vaikei, mergaičkos 
tėp nedara.“ O brolis Petras pagąsdino: „Gulbinų 
mišk yra dar daug ųžalų (ąžuolų), katrie Aldonės

lauk, tai mes rytoj ją ne į mokyklų, 
bet miškan nuvešim, tegu karstas." 
Kadangi mokykla buvo šventas 
reikalas, tai ir išsigandau. Apskri
tai šeimoje buvo daug šurmulio, 
triukšmo. Bet namai yra namai: jei 
kas slėgdavo, nebijojom e tėvams 
išpasakoti.

-  O kokių tra d icijų  laikėsi 
šeim a ? K okias šventes ir  kaip  
šventė?

-  Iš kaimo tradicijų man labiau
siai įstrigęs vardadienių šventimas, 
kai kaimynai, giminės ir artimieji 
pindavo iš gėlių vainikus ir jais 
puošdavo varduvininkų duris arba 
kabindavo ant sienos prie vardu
vininko lovos. Dažnai būdavo, 
kad jau įmigęs užgirsti, kaip pokši 
plaktuku kalamos vinys, ant durų

staktos kabinam as ilgas vainikas. K artais ir 
nežinodavai, kas užkabino vainikus, o kartais 
suuosdavai kas ir kitą dieną pakviesdavai į svečius 
pasivaišinti. Šeimoje visų vardadieniai buvo gerai 
žinomi, vardai populiarūs -  Petras, Janina, Algis, 
Vladas, Genovaitė, Bronė ir pan. Patiko netikėtu
mo momentas ir tai, kad vardas neskaičiuoja metų, 
jis yra bene ankstyviausias įspaudas žmogaus 
tapatybėje. O gimtadienių mano vaikystėje niekas 
nešventė, jie atsirado vėliau.

Kita nunykusi tradicija -  gegužinės pamal
dos, arba „mojavos". Kas nors kaime įrengdavo 
altorėlį ir šiokiadieniais, po namų ruošos darbų, 
„eidavome ant mojavos". Nusiprausdavome, apsi
rengdavome švarius drabužius ir susirinkę klau
sydavomės skaitinių, giedojome giesmes. Mums, 
vaikams, tai buvo labiau pramoga, susitikimas su 
kitais vaikais, o ne poreikis pasimelsti. Manau, kad 
tradicija buvo viena iš bendravimo priemonių, ko 
ankstyvuoju sovietmečiu trūko.

Iš kasdienių darbų negaliu nepaminėti plunks
nų plėšymo. Kadangi mūsų šeima buvo gausi, 
talkos kaip ir nereikėjo. Bet vis tiek kas nors iš 
kaimynų užklysdavo padėti. Plunksnos buvo 
plėšomos rudenį, kai baigdavosi lauko darbai. 
Pradėdavome sutemus ir plėšydavome iki vi
durnakčio. Plėšant plunksnas buvo pasakojamos 
įvairios istorijos, šiurpės, anekdotai, juokaudavo-

Su m am a ir broliu Baliu  
prie  Pabiržės bažnyčios. 1956 m.



namų, mamai atsirado daugiau laiko, tad nema
žai skaitė pati. Mums didžiausia sensacija buvo 
aptikus, kad mamutė nemoka rašyti. Nustebę 
žvalgėmės vieni į kitus ir kikenome. Užtat kaip 
smagu buvo išeinant į mokyklą užduoti parašyti 
raidžių ir perrašyti tekstų. Grįžtame iš mokyklos, 
vos spėję peržengti slenkstį šaukiame: „Mamut, ar 
padarei namų darbus?"

O didžiosios šventės, savaime suprantama, 
buvo Velykos ir Kalėdos, kai visi iki pamatų 
tvarkėmės, švarinomės, keitėme čiužinius, ruoš- 
davomės „kamarytėje" (virtuvėje). Prieš Velykas 
mama dažė margučius, bet mums nelabai rodė. 
Žinojome, kad ankstų rytą vaikščios Velykis -  jis 
nežinia kodėl buvo vyriškos giminės -  ir atneš 
spalvotų margučių. Atsikėlę kiekvienas kojūgalyje 
rasdavome po susuktą gūžtelę. Gražūs Velykų 
margučiai buvo didelė dovana. Tiesa, kartais rei
kėdavo paieškoti, kur ta gūžtelė susukta.

Tėvai ir brolis. 1962 m.

me. Mes, vaikai, stengėmės papasakoti kokią nors 
įdomią istoriją, nugirstą ar skaitytą, norėdavome 
pranokti vieni kitus. Gaila, kad panašių vakarų 
dabar nebeliko. Bet labiausiai gaila, kad sakytinis 
pasakojimas nyksta.

Dar viena tradicija (apie ją kitose šeimose 
negirdėjau) buvo garsiai skaityti ilgais rudens 
ir žiemos vakarais ar savaitgaliais. Čia iniciaty
vą rodė tėtė. Jis prašydavo 
parnešti pasakų -  ir vien tik 
pasakų, -  tik įspėdavo, kad 
nebūtų gyvulinės, nes jo s  
yra „nesąmonė". Sakydavo, 
kad kuo pasaka ilgesnė, tuo 
gražesnė. Skaitydavome prie 
žibalinės lempos pasikeisdami 
kas vakarą, dažniausiai prieš 
vakarienę ir eidam i gulti.
Skaitydavom e po valandą 
ir dvi. O skaitytojo amžiaus 
cenzas turėjo būti ne mažiau 
nei dešimt metų. Tiesa, mama 
išsikovojo, kad skaitytume ir 
Lazdynų Pelėdos, ir Šatrijos 
Raganos apsakymus. Vėliau, 
kai pradėjome kelti sparnus iš

-  Užsimerkite ir sugrįžkite į vaikystės K alė
das. Kokią eglutę matote, kokie jos žaisliukai? 
A r d a r iš tą laiką tebeturite žaisliuką arba  
šiaip žaislą ? Juk tai irgi vaiką kultūra.

-  Nei užsimerkus, nei atsimerkus žaisliukų 
ant eglutės nematau, bet pati eglutė stovi kam
pe mirguliuojanti nuo tikrų žvakelių šviesos. 
Tiesa, ant jos šakelių kaba blizgantys saldainiai, 
girliandos iš vatos, dar pakabinta sausainių su 
skylutėmis. Vėliau mokykloje mokėmės daryti 
žaisliukus iš kiaušinio kevalo, bet nė vieno anų

Baigiant Kirdonių aštuonm etę mokyklą. Aldona -  
pirmojoje eilėje trečia iš kairės. 1962  m.
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laikų papuošalo nebeliko. Liko tik džiugi kalė
dinė nuotaika.

Na, o žaislų mes neturėjom e, nebent kokį 
molinį švilpuką tėvai parveždavo iš Rygos. Bet tai 
nereiškia, kad nežaisdavome. Žaisdavome daug ir 
įvairiai. Vienas populiariausių žaidimų vasarą -  
slėpynės ir kvadratas. Kitas žaidimas su kamuo
liu -  „Dešimtukas", kurį žaisdavome išskirtinai 
mes, mergaitės, su draugėmis. Arba „Klasės", kai 
šokinėdavome per nupieštus kvadratus. Šokinė
jome per virvutę ir ypač per griovį, šokinėdavome 
daržinėje nuo sukrauto šieno, nuo stogo atbrailos, 
vaikščiojome ant kojokų. Vasarą kepdavau figūras 
iš molio. Vyresnieji broliai padarydavo mums 
visiems pačiūžas ir slides, išdroždavo šaškių ir 
šachmatų, išpiešdavo ant kartono žaidimo lentas. 
Žiemą tėvas tvenkinio vidury užšaldydavo ašį ir 
tvirtindavo prie jos ilgas kartis su pritaisytomis 
rogutėmis. Tai buvo savotiška karuselė, kurią 
sukant reikėdavo išsilaikyti neiškritus iš rogučių. 
Žaidimų, ypač lauke, netrūkdavo, o žiemai atėjus 
žaisdavome kortom is, šaškėm is, šachm atais, 
skaitydavome. Vis prisimenu Astridos Lindgren 
knygą Padaužų kaim o vaikai. Tas pats metas ir 
ta pati žaidimų manija -  be jos vaikystė nebūtų 
buvusi vaikystė.

-  O  kokiu knygų yra įsivaizduojamoje bran
giausių Jūsų vaikystės knygų lentynoje? A r buvo 
tokiif, kurios Jusform avo, p a d a rė  didelę įtaką ? 
A r šiandien tos knygos nenublanko?

Su vyru A ntanu  ir d u krom is  A sta  ir Agne. 1989 m.

-  Pirmiausia noriu pasakyti, kad mano vai
kystėje dar nebuvo tiek daug vaikams parašytų 
knygų kaip dabar. Be to, kaimo aplinkoje vaikų 
literatūra nebuvo lengvai prieinama. Vis dėlto 
šioje įsivaizduojamoje lentynoje stovi knygos, 
skaitytos prieš šešiasdešimt metų, bet dar neiš
dilusios iš atminties. Dažnai svarstau, kodėl. Gal 

kad skaitymas atvėrė naują pasaulį, 
o gal tuomet knygos labiau veikė, to
dėl buvo svarbesnės, o gal turėjome 
mažiau kitų potyrių?

P ačios p irm o sios įstrig u sio s  
atminty -  Kornejaus Ciukovskio 
Baltprausys  apie berniuką neva
leiką, Aleksandro Puškino P asaka 
apie mirusią caraitę ir Pasaka apie  
carą Šaitaną. Prisimenu, kad jau 
mokėjau skaityti ir skaitydavau gar
siai pati sau po šimtą kartų, o kad 
netrukdyčiau kitiems, įsitaisydavau 
prie besikūrenančios krosnies ant 
suolelio. Nuo krosnies sklindanti 
šiluma, šviesa ir knyga rankose -  šie 
epizodai pirmiausia iškyla prisime
nant vaikystės namus. Man atrodė, 
kad tai pačios gražiausios knygos.



Tarptautinėje jaunim o bibliotekoje M iunchene. 1999  m.

Imponavo eiliuoti tekstai, garsai ir 
ritmas, piešiniai, pakartojimai -  visa, 
ko reikia pradedančiam skaitytojui.
Vyresnioji sesuo Genė klausdavo, 
kodėl vis skaitau, jeigu jau seniai 
viską atmintinai moku.

Mykolo Sluckio novelių rinktinė 
K aip sudužo saulė stovi lentynoje 
todėl, kad pasirodė esanti labai įdo
mi, o dabar manau, kad buvo artima 
mano pasaulėjautai, kad rašytojas 
vykusiai perteikė vaiko išgyvenimus, 
o pasakojimo maniera traukė įtai
gumu. Dar ir dabar prieš akis matau 
knygos viršelį -  visai nemanieringą, 
pilką, užtat turinys paveikus. Beje, ir 
Sluckio Gerus namus vėliau skaičiau 
taip įsigilinusi, kad užvertusi pasku
tinį lapą labai apgailestavau.

Mano vaikystės knygų lentynoje rasite ir du 
pasakų rinkinius: Petro Cvirkos Nemuno šalies 
p asak as  ir rusų liaudies pasakas Stebuklingos 
uogos. Gal jos mokė atsikratyti baimių ir abejo
nių, išsivaduoti iš visko, kas varžo? O gal žadino 
vaizduotę, kėlė jausmus, kuriuos norėjai patirti? 
Šiaip ar taip, pasakas skaičiau ne vieną kartą, taip 
pat ir per mūsų vakarinius skaitymus.

Ir dar kelios „pačios pačiausios" vaikystėje skai
tytos knygos, kurios sužadino norą būti geresnei, 
siekti tikslo, nepasiduoti, mokytis iš klaidų, buvo 
Kornelio Makuszynskio Dvejetas tokių, kur mėnu
lį pavogė, Hectoro Malot Be šeimos, Erico Knighto 
Lesė grįžta ir Rudyardo Kiplingo Kaip drugelis 
treptelėjo koja. Jos labai skiriasi turiniu ir fabula, 
bet tokios jausmingos, dinamiškos, žaismingos, 
jog, ko gero, yra kaltos, kad visą likusį gyvenimą 
turiu priklausomybę skaityti.

Aišku, kad skaitymas darė ir tebedaro įtaką, bet 
ji sunkiai išmatuojama. O ką knygose išskaičiau, 
supratau, tas pasiliko amžinai. Siužetą vėliau gali 
primiršti, veikėjų vardų neprisiminti, bet sukelto 
poveikio -  niekada. O ar nublanko? Manau, kad 
ne. Tik dažnai būna, kad seniau leistoms knygoms 
išplėtotoje knygų rinkoje sunkiau varžytis su 
naujomis. Konkurencija didžiulė, pasiūla yra, ir 
dažnai nutinka taip, kad laimi ką tik išleista ne 
tokia reikšminga knyga.

-  Paauglystėje daug knygų namo parsinešdavo 
vyresnysis brolis Vladas. Klausydamasi jo  apie 
nežemiškas temas ir siužetus atradau nuotykių 
literatūrą (Danielio Defoe, Alexandre’o Durnas, 
Ericho Marios Remarąue’o, Jules’io Verneo, Thomo 
Mayne Reido ir kt.). Vidurinėje mokykloje Biržuose 
ir Vilniuje, ruošdamasi literatūros pamokoms ir 
laisvalaikiu, skaičiau daugiau. Skaičiau viską, kas 
pasitaikydavo, ką patardavo skaityti kiti. Kokios 
nors skaitymo sistemos ar mėgstamo žanro netu
rėjau. Patiko rašytojų ir įžymių žmonių biografijos, 
romantinės apysakos, detektyvai, rinkdavausi ir 
istorines nuotykių apysakas. Skaitydama Ethel 
Voynich Gylį patyriau visą jausmų dramą, knyga 
sujaudino iki sielos gelmių ir pravirkdė. Tik dabar 
supratau, kad autorei pavyko sukurti itin psicho
logiškai įtaigias aplinkybes ir ryškius charakterius. 
Istorinių įvykių fone Gylio kaip kovotojo portretas 
ir asmeninė drama dar labiau išryškėja.

Skaitymas yra neįkainojamas: naujai pažvelgi į 
save, mokaisi suprasti kitus. Kiekviena knyga su
teikia ką nors nauja, savita. Reęato Nuri Gūntekino 
Čiauškutę skaičiau būdama šešiolikos metų, o 
dabar panorau pasitikrinti, ar įspūdis bus toks pat. 
Perskaičiusi supratau, kad visuomet egzistuoja 
galimybių interpretuoti stilių arba turinį, kurias 
kartais surandi tik prabėgus daugeliui metų. Be 
meilės linijos, knygoje radau ir daugiau giluminių 
sluoksnių, kurie tuo metu buvo nesvarbūs.

-  A r pam enate mokykloje skaitytas knygas? -  Jus -  diplom uota anglų filologijos specia-
Kokią literatūrų mėgote būdam a paa uglė? listė. A r šios studijos padėjo form uotis litera-



versiteto kiemelyje, o jis jau šnekina: „Na, 
klok viską iš eilės, kas naujo, kaip sekasi, 
ką nuveikei?" Domėjimasis mumis, žaliais 
studentais, buvo išties malonus.

G yvenim o u n iv ersite tu o se  didelę 
įtaką padarė teta Genovaitė Jusaitienė, iš 
profesijos gydytoja oftalmologe, o savo 
erudicija, gyvenimo patirtimi ir filoso
fija -  įdomus ir visuomeniškas, gilios 
sielos žmogus. Jos platus požiūris į pasaulį 
keisdavo mano suvokimą ir įžvalgumą.
Kartu išgyvenome Atgimimo laikotarpį, 
kalbėdavom ės apie rūpimus dalykus, 
šeimą ir vaikus, problemas ir knygas. Jai 
jau aštuoniasdešimt aštuoneri, o vis dar 
gyvybinga... N acion a lin ė  b ib lio tekų  savaitė . Katinų stotelė. 2013 m.

-  Koks turi būti vaikit literatūros skyriaus 
bibliotekininkas? Juk  tai specifinė biblioteki
ninkystės sritis.

-  Vaikų bibliotekininkas šiandien yra spe
cialistas, kuriam keliami ypatingi reikalavimai. 
Biblioteka keičiasi ir ta kaita įgauna pagreitį. Kas 
lankosi šiuolaikinėje bibliotekoje, tas pastebi pa
sikeitusią aplinką, kitokią skaitytojų aptarnavimo 
sistemą, poreikius, išplėtotas programas. Kokios 
kompetencijos keliamos šiuolaikiniams biblioteki
ninkams? Pirmiausia, gebėjimas bendrauti, daryti 
įtaką, informacijos paieškos įgūdžiai, projektų 
rengimas, skaitytojų poreikių supratimas -  tai tik 
dalis reikiamų įgūdžių.

Vaikų bibliotekininkas privalo išmanyti naują
sias technologijas, būti artistiškas, organizuotas, 
išmanyti literatūrą, turėti psichologijos žinių, 
mokėti bendrauti ir t. t. Ruošdami edukacines 
programas, vaikų bibliotekininkai pajunta, kad

neužtenka žinių, vadybos ir finansinių įgūdžių, 
ypač jeigu vykdomi projektai. Vaikų skaitmeninės 
kompetencijos ugdymas daugeliui bibliotekininkų 
tebėra didelis iššūkis.

Šiandienos vaikų bibliotekininkas, norėdamas 
sudominti vaikus knyga, turi dirbti dešimtkart iš
radingiau. Kodėl? Nes vaikai įgijo patirties leisda
mi laiką virtualioje erdvėje, keičiasi jų skaitymas, 
daugiau bendraujama per ekraną. Hipertekstai ir 
žinutės, užvaldę vaikus, formuoja protą visai kitaip 
nei knygos. Todėl vaikų biblioteka ir biblioteki
ninkai turi taikytis prie šių pokyčių, kurti naujas 
paslaugas, gebėti formuoti skaitymo įgūdžius.

Geras vaikų bibliotekininkas stengsis žinoti 
naujas švietimo tendencijas ir mokyklų progra
mas, domėsis vaikų kultūra ir dalykais, kurie jiems 
aktualūs. Neturėdamas tokių žinių jis negebės pa
rengti originalios parodos ar paklausaus renginio.

Dar vienas svarbus aspektas -  išmanyti litera
tūrą. Paskendę aibėje kitų rūpesčių ir programų, 

vaikų b ib liotek in inkai neturi kada 
perskaityti naujų knygų, o skaitytojai 
nesulaukia kvalifikuotų patarimų.

-  Papasakokite apie „Knygų K a
lėd ų “ akcijos idėją, šiandien žinomą  
ir įgyvendinam ą visoje Lietuvoje. Bet 
nedaug kas žino, kad akstinas - i š  čia, 
iš Šiaulių. K aip viskas buvo?

-  2012 m. Šiaulių miesto bulvare 
organizavome knygų veikėjų eitynes 
norėdami išreikšti nuomonę apie skai



tymą ir atkreipti visuomenės 
dėmesį j prastą bibliotekų 
aprūpinimą knygomis. Ga
lutinis renginio tikslas -  pa
rašyti laišką Prezidentei ir 
informuoti apie susidariusią 
padėtį. Skaitytojų laiškai Pre
zidentę sujaudino, ji pakvietė 
150 vaikų iš Šiaulių atvykti į 
prezidentūrą uždegti Kalėdų 
eglutės ir inicijavo „Knygų 
Kalėdų" akciją. Eitynėse da
lyvavo apie 350 moksleivių ir 
praeivių. Dauguma jų buvo 
apsirengę žinom ais knygų 
veikėjais: raudonkepuraitė- 
mis, fėjomis, raganomis, pi
ratais, vaiduokliais, pepėmis, 
muškietininkais. Dalyviai nešė plakatus ir šūkius. 
Įveikę stoteles ir užduotis, amfiteatre gavo teisę 
rašyti laišką Prezidentei.

O mes, žinoma, džiaugėmės, kad misija rado 
atgarsį ir baigėsi gražia iniciatyva.

Su išrinktais Šiaulių ponaičiais skaitytojais. 2015  m.

samprotauti, daug fantazuoja. Knygų poveikis 
akivaizdus. Apie neskaitančius vaikus jis sampro
tauja taip: „Vaikai, kurie neskaito knygų, neužaugs. 
Užaugs tik jų kojos, o galvos ir kūnas liks susitrau
kę. Jie vaikščios kaip zombiai, šviesos nematys ir 
kalbėti nemokės."

-  Esate mam a ir močiutė. A r galite palyginti 
dukterų, kurias išauginote dvi, ir anūkų, kurių  
turite tris, skaitymo įpročius?

-  Skaičiau knygas ir dukroms, ir anūkams. 
Tiek, kiek būdavome kartu, kiek leisdavo laikas. 
Skirtumas tik tas, kad augant dukroms mažiau 
buvo paveikslėlių ir kitų knygų. Abi dukros iš
siugdžiusios pomėgį skaityti, todėl knyga yra jų 
gyvenimo palydovė. Prisimindama savo skaitymą, 
galiu teigti, kad labiausiai trūkdavo laiko skaityti 
augant vaikams. Užtat atsigriebiu dabar. Tas pat 
pasakytina ir apie dukras. Jos daugiausia skaito 
profesinę literatūrą, o savo malonumui -  per 
atostogas.

Visiems trims anūkams skaičiau daugiau nei 
dukroms. Rezultatas juntamas. Knyga jiems nėra 
svetima, nors dabartiniu metu abiem vyresniems 
vaikinams svarbesnė kompiuterio draugystė. Ta
čiau matyti, kad daugybė ikimokykliniame amžiu
je perskaitytų knygų praturtino jų žodyną, padeda 
geriau reikšti mintis, lengviau rašyti rašinius.

Mažasis Dominykas, kuriam dabar penkeri 
metai, yra didelis skaitymo mėgėjas. Mama ir 
močiutė jam perskaitė jau ne vieną šimtą knygų. 
Vaikas gražiai reiškia m intis, moka pasakoti,

-  Nupieškite šiuolaikinės močiutės portretų. 
A r tai portretas su knyga?

-  Šiuolaikinę močiutę rytais pažadina savait
galio atvažiavęs anūkėlis su krūva knygų glėbyje ir 
sako: „Pasislink, močiute, dabar skaitysim." Vyksta 
knygučių skaitymo su pižamomis rytmetėlis, o 
baigiasi jis skaniais širdelių blynais. M očiutei 
labai rūpi, kas ten per filmukas, kurį anūkėlis 
mėgsta žiūrėti (juk reikia žinoti, kuo domisi), 
todėl filmas „pakraunamas" ir atsisiunčiamas. 
Kol anūkėlis rengia seneliams spektaklį „Kaulinis 
senis ant geležinio kalno", močiutė taiso pietus. Po 
spektaklio -  žaidimų su prizais popietė. Prizais ir 
saldumynais pasirūpinta iš anksto, bet anūkėliui 
duodama, kai mama nemato (nes kas gi daugiau 
palepins, jei ne močiutė?). Ruošdamasis miegoti 
anūkėlis išsirenka knygas, kurias močiutei reikės 
skaityti. Su mama deramasi dėl jų skaičiaus. Pasi
baigus vakariniam skaitymui gesinamos šviesos ir 
močiutė turi pasekti tris pasakas, bet tokias, kokių 
dar nėra girdėjęs, o antras reikalavimas -  jos turi 
būti labai juokingos, pavyzdžiui, Nauji Petsono ir 
Finduso nuotykiai arba Nauji M amulės Mū nuo
tykiai, arba pasaka Kalėdų Senelis ir lova ir pan.



Močiutė kartais pasvarsto, ar nepasiėmus poilsio 
dienos, bet anūkėlis leidžia tai padaryti tik atlikus 
visas užduotis.

Tai toks ir būtų šiuolaikinės močiutės su kny
gomis portretas.

-  A r pritariate neretai pasakom ai minčiai, 
kad vaikų rašytojas pats turi būti truputį vai
kas? Nuom onę pagrįskite.

-  Sutinku, kad rašytojas turėtų būti truputį 
vaikas. Vaikų literatūra, anot Josteino Gaarderio, 
„pastato mus į vietą, suteikia galimybę žengti 
atgal". Ir visuose mumyse gyvena mažas, smalsus 
vaikas. O kaip jį atverti kūryboje, tai jau yra ta
lentas. Daugiau turi ką pasakyti drąsūs, spalvingos 
gyvenimo patirties ir turtingo vidaus pasaulio 
žmonės. Išmokti būti knygoje nenuobodžiam -  
gana sunku. Kurdamas vaikams, rašytojas turėtų 
išsivaduoti iš suaugusiųjų taisyklių ir logiškumo, 
tada jame ir atgytų tas vidinis vaikas. Tik tada 
knyga sužadins skaitytojo susidomėjimą.

Manau, kad viena tokių rašytojų, kurioje tūnojo 
toks vaikas, yra Astrida Lindgren. Jis įsikūnijo ir 
į Pepę Ilgakojinę, ir į Karlsoną, ir į Mažylį. Kaip 
Pepė elgiasi, kaip kalba, kaip žaidžia? Kodėl
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traukia vaikus? Todėl, kad vaikai jo je  atpažįsta 
save. Arba A. A. Milne’o „silpno protelio" Mikė 
Pūkuotukas, kurio naivūs klausimai prajuokina, 
bet jie tokie natūralūs, išplaukiantys iš mažo vaiko 
mąstysenos ir suvokimo galimybių.

Roaldas Dahlis taip pat yra ypatingas rašyto
jas -  knygose jis tampa vaikų gynėju nuo suau
gusiųjų. Jis solidarizuojasi su veikėju, trokštančiu 
įveikti pirmuosius sunkumus, supranta ir užjaučia 
jį. Knygą DGM  rašytojas kūrė savo vaikams. Kad 
įtikintų, jog milžinas iš tikrųjų stovi lauke ir pučia į 
miegamąjį sapnus, Dahlis naktį pasistatydavo prie 
vaikų kambario lango kopėčias ir plaikstydavo 
užuolaidas ar net kišdavo į vidų bambukinę lazdą.

-  Į  kurios knygos (ar pasakos) pasaulį m ie
lai nusikeltum ėte gyventi (a r nors laikinai 
pabūti)?

-  N orėčiau kartu su A ntoine’o de Saint- 
Exupėry Mažuoju Princu nusileisti į nežinomą 
planetą, išrauti baobabą, pamatyti skambančias 
žvaigždes ir įgyti išminties.

-  Jūsų linkėjimai bibliotekų lankytojams, 
kolegoms bibliotekininkam s ir „R ubinaičio“ 
skaitytojams.

-  Švedų vaikų rašytojas Ulfas Starkas yra pa
sakęs, kad iki vaikų literatūros reikia užaugti. Tai 
stiebkimės aukštyn iki tos ribos, kol suprasime, 
kad knyga turi ateitį, nors dėl jos reikia pakovoti. 
Tvirtybės ir atvirumo naujovėms!

-  D ėkui už interviu ir gražios septyniasde
šimtmečio šventės!


