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Drąsi ir laisva Astridos Lindgren „Padaužų kaimo vaikų“ pasakotoja Lisa su savo 
draugėmis turi sutartinį ženklą. Tereikia žybtelti tris kartus žibintuvėliu, ir visi 

žino, kad tai reiškia: „Tučtuojau ateikit! Turiu kai ką pasakyti!“ Kaip būtų smagu, jei 
kiekvienas skaitytojas turėtų kokį ženklą, kuriuo praneštų, kad turi ką pasakyti apie 
perskaitytą knygą, apie jos veikėjus, temą, nagrinėtas problemas ar tiesiog teksto su-
keltą įspūdį. Neturiu tokio sutartinio ženklo, bet vaikų mėgstamos rašytojos Astridos 
Lindgren 105-osios gimimo metinės gali tokiu tapti kiekvienam, kuris nori pasidalyti 
mintimis apie jos kurtas knygas.

Priklausau tai laimingai viso pasaulio vaikų daliai, kuri augo su Astridos Lindgren 
knygomis. Nesvarbu, kad vaikystėje jos knygų buvo nedaug (bene viso labo tik ketu-
rios), nesvarbu, kad jų viršeliai nuo dažno skaitymo ir skolinimo bendraamžiams kiek 
apspurę, bet dar tebesaugau ir pirmąjį „Mažylio ir Karlsono, kuris gyvena ant stogo“ 
leidimą, ir „Baltosios Rožės riterį“, ir Aldonos Liobytės verstą „Nykštuką Nilsą“. As-
trida Lindgren nuo pirmų perskaitytų puslapių tapo mėgstama rašytoja. Pirmiausia 
dėl nepranokstamo humoro, anekdotinių situacijų, kurių taip stokojo mano vaikystės 
lektūra (vėliau, jau kitaip skaitant jos knygas, pasidarė akivaizdu, kad tas humoras 
nėra savitikslis, kad jis slepia dideles tiesas, kurios vaikui pateikiamos labai paprasta 
forma, todėl iš karto įstringa, virsta jo savastimi), kita vertus, tos knygos traukė savo 
nuotykiais, įtvirtinančiais nuojautą, kad šalia šito pilko, niūraus ir neįdomaus yra (ne 
kažkada buvo, kaip tvirtino pasakos, o dabar yra) ir kitas pasaulis – pilnas paslaptingų 
sėklų, iš kurių išauga gražiausios kalbančios lėlės, kuriame sergantį vaiką atlekia pa-
guosti Prieblandos žmogus, kuriame laikrodžio gegutė pataria ir pamoko („Jūs nieko 
nematot ir nieko negirdit, štai kas blogiausia“, – sušunka Gegutė Linksmuolė Gunarui 
ir Gunilai, kurie sirgdami visai buvo beužvaiką savo mamą). Šiaip ar taip, pažintis su 
Astridos Lindgren kūryba prasidėjo labai seniai ir tebesitęsia.

Tebesitęsia, nes dabartiniai vaikai Astridos Lindgren knygų turi gerodai daugiau nei 
mano vaikystėje. Tebesitęsia, nes buvo ir yra, kas verčia A. Lindgren knygas į lietuvių 
kalbą. Visi žinome, kad, jau dirbdama leidykloje redaktore, rašytoja buvo labai griežta 
vaikų literatūros kūrėjams. Jos bendradarbiai yra juokavę, kad redaktorė Astrida Lindgren 
tikriausiai būtų atmetusi rašytojos Astridos Lindgren knygas. Pasakojama, kaip redak-
toriaudama rašytoja buvo atidi ne tik knygos siužetinei linijai, bet ir stilistikai, kalbinei 
raiškai. Ne kartą apie žodžio vertę ir savo knygose kalbėjo su vaikais. Pamenate, kad ir tą 
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anekdotinę situaciją knygelėje „Lota iš Pramuštgalvių gatvės“? Lota pasiteirauja mamos, 
ar kiaulės gali turėti vaikų. Mama atsako teigiamai. Toks paaiškinimas tuojau pat sulaukia 
prieštaravimo: „Nee, jos negali turėti vaikų, – pareiškė Jonas. – Jos gali turėti paršelių.“ 
(LPG, p. 37.) Regis, tai tik humoristinis epizodas, bet knygą skaitantis vaikas gauna svar-
bią rašytojos pamoką branginti žodį, ieškoti tiksliausio, geriausio. Visai nenuostabu, kad 
iš rašančiųjų vaikams A. Lindgren pirmiausia reikalavo pagarbos žodžiui, nes „vaikas 
nušviečia žodį lakia savo fantazija ir žodis prisipildo gyvenimo, kurio ir pats rašytojas 
nesugebėjo įkūnyti“. Tai rašytojos mintys, skirtos suaugusiems. Tokia principinga A. 
Lindgren pozicija, be abejo, didžiulis įpareigojimas ir visiems vertėjams.

Laimei, į lietuvių kalbą didžiąją dalį jos kūrybos, pačią gražiausią ir svarbiausią dalį, 
išvertė šviesiausio atminimo ir didžiausios pagarbos nusipelniusi Eugenija Stravinskie-
nė, kruopščiai ieškojusi kuo tiksliausio atitikmens kiekvienam žodžiui. Labai vertinu 
Aldonos Liobytės kultūrinę ir pilietinę veiklą, esu jai dėkinga už vaikystės pjeses bei 
pasakas ir A. Lindgren „Nykštuką Nilsą“, verstą berods iš lenkų kalbos. Abi vertėjos – be 
galo dėmesingos kalbai ir žodžiui, tad maga palyginti tos puikios pasakos vertimus. A. 
Liobytės vertime Bertilis, išgirdęs „smulkius (visur išskirta aut. – red. pastaba) žings-
niukus“ (epitetas nelabai vykęs, nes žingsniukai stambūs kaip ir negalėtų būti), „išvydo 
mažą keistą būtybėlę“, Eugenijos Stravinskienės vertime (knygos pavadinimas kiek ki-
toks – „Nykštukas Nilsas Karlsonas“) pasakos veikėjas Bertilis girdi (ir tai puiku!) „tre-
penant žingsnelius“, bet, deja, toje pačioje situacijoje „jis pamatė nuostabų daikčiuką“. A. 
Liobytės vertime nykštukas Nilsas savo draugui Bertiliui pasako burtažodį „čilevipen“, 
o E. Stravinskienės vertime burtažodis skamba kitaip – „virtinkštai“. Pastarasis lietu-
viškesnis, implikuojantis gimtosios kalbos stebuklo jausmą. Sužinojęs tą paslaptingą 
ir dauggalį žodį, Bertilis vaikystės knygoje džiaugsmingai sušunka: „Na tai drožiam!“, 
o šiuolaikiniai vaikai skaito: „Maunam, – atsakė Bertilis“. Regis, konotacija skirtinga. 
Entuziastingi veiksmažodžiai „sušuko“, „drožiam“ akivaizdžiai laimi prieš anemiškus 
„atsakė“ ir „maunam“. Burtų dėka sumažėjęs Bertilis gaubte apgaubia mažąjį Nilsą rū-
pesčiu. Kai jis atgabena į Nilso butą maisto, abu ima kirsti, mat yra išalkę. A. Liobytės 
vertime skaitome: „Maža, mažutėlė duonos riekelė išrodė kaip ilga pakyla.“ (NN, p. 
12.) Neatrodo, kad skanu tokią krimsti. E. Stravinskienės išversta paveikiau: „Duonos 
riekelė dabar buvo didelė lyg neapžiojama abišalė“ (NNK, p. 14). A. Liobytės vertime 
paskui jiedu „pradėjo triauškinti po raziną“. (NN, p. 12.) Regis, razina nėra riešutas, 
kad būtų triauškinama, tad nudžiungame, kad daug tiksliau išversta E. Stravinskienės: 
„ėmė šapenti kiekvienas savo raziną.“ (NNK, p. 14.) Nustebintas Bertilio gerumo, Nilsas 
netenka žado. „O, – tepasakė Nisė.– O, – vis kartojo jisai. Daugiau nevaliojo nieko su-
galvoti“. (NNK, p. 16.) A. Liobytės vertimas kitoks: „O! – sušnabždėjo Nilsas. – O! – tiek 
tepasakė. Daugiau nė žodžio negalėjo ištarti.“ (NN, p. 12.) Jos „sušnabždėjo“ šiame 
epizode akivaizdžiai tinkamesnis už neutralų „tepasakė“, bet E.Stravinskienės siūlo-
mas „nevaliojo nieko sugalvoti“ tikrai įtaigesnis už įprastą „nė žodžio negalėjo ištarti“. 
Kaip reikiant prisikirtęs Nilsas A. Liobytės vertime sako: „Aš esu visiškai sotus. Man 
visiškai šilta. Ir mane visiškai suėmė miegas“ (NN, p. 13). E. Stravinskienės vertime jis 
savo draugui tvirtina: „Aš visiškai sotus. Ir kaip reik sušilęs. Ir baisiausiai sušniuręs.“ 
(NNK, p. 17.) Prisipažinsiu: iki tolei žodžio „sušniurti“, reiškiančio, kaip tvirtina DLKŽ, 
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„pasidaryti mieguistam, apsiblausti“, nevartojau. Man regis, jaunų skaitytojų žodyne jis 
gali užsifiksuoti tik E. Stravinskienės dėka. Kaip ir nemažai kitų. Štai Matijas po lemtin-
gųjų grumtynių su Burka guodžiasi Luvisai: „Svembia visą, neištversiu.“ (RPD, p. 161.) 
Svembti – ilgai, vienodai skaudėti, mausti. „Rasmuso klajūno“ nusikaltėlis Lifas savo 
sėbrui priekaištauja: „bent šitą galėjai susigodėti.“ (RK, p. 103.) taip pasiūlydamas sino-
niminį veiksmažodį įprastam „suprasti“. O štai kai „Padaužų kaimo vaikų“ Lisa kuriasi 
savo kambarėlyje, sužinome, kad į jį „Lasė su Bose tučtuojau tiesiai per palėpę atriūkė 
lovą“. (PKV, p.12.) Veiksmažodžio „atriūkti“ reikšmės DLKŽ nepateikia. Jos reikia ieš-
koti mūsų tezaure. Kalbos jausmą turintis jaunasis skaitytojas ir pats susigodės, kad jo 
reikšmė – sunkiai nešti. Bet jei smalsumo paakintas ar suaugusiojo paragintas vaikas 
atsiverstų LKŽ XI tomą, tai rastų, kad vaizdingasis „riūkti“ turi net dešimt reikšmių 
ir tik šeštoji yra „stenant ką sunkiai dirbti, nešti, pūkšti“ (LKŽ, XI, p. 763.) Akivaizdu, 
kad Eugenijos Stravinskienės vertimai – tai neįkainojama pamoka visiems vertėjams, 
nesibaigianti pamoka skaitytojams ir rimta pamoka leidėjams: vaikams knygas privalu 
versti iš originalo kalbos. Deja, iki šiol teturime iš rusų kalbos verstą „Mažylį ir Karlsoną, 
kuris gyvena ant stogo“, kad ir puikiai išverstą, bet ne iš originalo. 

„Knyga, knyga, dar kartą knyga. Niekas taip neišjudina vaiko fantazijos kaip kny-
ga“, – teigė Astrida Lindgren tiems, kurie rūpinasi vaiku ir vaikyste. O savo skaitytojui 
tokių imperatyvų nepateikia. Ji – subtili pedagogė, kuri leidžia skaitytojo bendraamžiui 
atskleisti požiūrį į svarbiausias vertybes, pasakoti savo įspūdžius. Jie ir pasakoja. Padau-
žų kaimo Lisa, tvarkydamasi naujame savo kambaryje, pirmiausia sudėlioja knygas ir 
pasididžiuodama sako: „Aš turiu trylika knygų, visos mano nuosavybė. Jas pastačiau 
į lentyną, taip pat „Švedijos pavasario“ numerius, dėžutes su knygų skirtukais.“ (PKV, 
p. 13.) Kai paskutinę dieną prieš Kalėdas (o juk „Padaužų kaime Kalėdos ateina tada, 
kai mes kepam sausainius“), jiems mokytoja ima dalinti Stokholme užsakytas knygas, 
mergaitė nekantrauja: „Vos galėjau ištverti, kada atsiimsiu saviškes.“ (PKV, p. 62.) Tokia 
nekantra dar labiau išauga prisiminus, jog „mama buvo sakiusi, kad skaityti galėsim 
tik Kūčių vakarą“. (PKV, p. 62.) Ne mažiau nestygsta vietoje jos draugė. Pakeliui namo 
„Brita sumanė išsiimti savo pasakų knygą. Pauostė ją. Paskui visi pauostėm. Naujos 
knygos labai gardžiai kvepia, jau iš kvapo gali nujausti, kaip įdomu bus jas skaityti“. 
(PKV, p. 62.) O Kalėdų rytą Lisa džiaugsmingai apžiūrinėja savo dovanas: „Aš gavau 
naują lėlę, tris knygas, nuostabų žaidimą, medžiagos suknelei, pirštines ir visokiausių 
niekučių.“ (PKV, p. 72.) Tai dar viena Astridos Lindgren pamoka. Visiems. Kuo dažniau 
reikia vaikams dovanoti knygas. Apskritai dažniau dovanoti. Šiaudaplaukis Rasmusas, 
geravalis berniukas klajūnas, kurio niekas nenorėjo pasiimti gyventi, nebuvo lepinamas 
dovanomis. Bet du penkiaeriai, kuriuos jam dovanojo klajonių draugas Oskaras, padėjo 
suprasti paprastą gyvenimo pamoką: net maža dovana visada yra didelis įvykis, gal net 
stebuklas. Jo tyra širdis iš karto suprato: „jei ką nors gavai, vadinasi, tave kažkas myli.“ 
(RK, p. 103.) Tik mylimas vaikas gebės ir kitą mylėti, užjausti, suprasti. Kai Pelia pa-
mato, kaip labai tėvas nusiminė dėl prastoko vasarnamio, „jam visiškai buvo aišku, jog 
suaugusius žmones retkarčiais irgi reikia paguosti, užtat nė žodžio nesakęs priėjo prie 
Melkerio ir apkabino jam kaklą“. (MVS, p. 47.) Gal dėl tos meilės, kuria buvo apgaub-
tas visų šeimos narių, berniukas mylėjo visus gyvus sutvėrimus, o „Visata Peliai atrodė 
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tartum begalinis skaičius stebuklų, ir jis nuolatos plušo stengdamasis juos perprasti, 
buvo uolus ir kantrus, kaip ir dera tyrinėtojui“. (MVS, p. 137.)

Kaip vis dėlto dažnai trūksta to meilės ar/ir paprasčiausio supratimo judesio mūsų 
literatūroje! Kaip sunkiai to siekiama! Kai Tjorvenės („Mes Varnų saloje“) šunį, įtariamą 
įsisukus į aveles, tėvas turi nušauti, jis sielvartingai sušunka: „Tepadeda man Dievas, 
Siodermanai, aš to negaliu padaryti! Paprašysiu Jansoną, jis šiandien žuvėdras šaudo.“. 
O kai sužino, kad Bocmanas nekaltas, jis nesitveria džiaugsmu: „Dar niekad žmogus 
nepadarė man tiek džiaugsmo, kaip tu, Siodermanai!“ Daugiau jokių emocijų santūrusis 
Nisė viešai nerodo, tik pasakotoja atidžiu žvilgsniu stebi, kas dedasi šio veikėjo širdy: 
„Ir niekas toks džiugus negrįžo iš miško su savo šuniu, kaip tą dieną Nisė Grankvistas, 
Bocmano lydimas. Jis džiaugiasi, bet vis tiek neužmigs visą naktį, prisimindamas sunkią 
valandą miške. Labiausiai už viską prisimins Bocmano akis, kai šis tupėjo prie akmens 
tarp eglių ir laukė šūvio. Bocmanas žinojo, kas turi atsitikti, ir žiūrėjo į Nisę nuolankus, 
liūdnas ir atsidavęs. Prisimindamas tą žvilgsnį Nisė per naktį nesudės akių.“ (MVS, p. 
257.) Juk nereikia priminti, kad mūsų literatūroje atimti gyvybę nekaltam gyvūnėliui 
ne visada esti biliūniškai skausminga. Kaip ir nukirsti medį. Visi prisimename V. Krėvės 
„Skerdžiaus“ pirmąjį sakinį: „Du senu buvo Pagirių sodžiuje: Grainio liepa ir skerdžius 
Lapinas“. Buvo... Liepą nukirtus, „lyg dangus prakiuro toje vietoje“. Nebėra. Vaikų 
branginamas medis Padaužų kaime tebežaliuoja: „Pačiam kiemo vidury auga didžiulis 
medis. Tėtis sako, kad liepa. Liepa nutiesusi šakas iki Lasės ir Bosės lango, o kitam šone 
iki Ulės lango. Lasė ir Bosė, norėdami aplankyti Ulę, paprasčiausiai nusikabaroja liepa. 
Šitaip daug greičiau negu nulipti laiptais, išeiti pro vartelius, tada pro kitus vartelius 
ir vėl užkopti laiptais. Kartą mūsų tėtis ir Ulės tėtis nutarė nukirsti liepą, nes užstoja 
šviesą. Bet tada Lasė, Bosė ir Ulė pradėjo nežmoniškai inkšti, kad liepą paliktų. Taigi ir 
teko palikti. Ji tebestovi ir šiandien.“ (PKV, p. 9.) Lisa supranta, kad tėvai tik paerzino 
vaikus. Jie tolerantiškai žiūri į savo atžalų išdaigas ir patys liepa vien grožisi. Gal dėl to 
supratimo, tolerancijos ir santykiai su vyresniais šviesūs, draugiški, pagarbūs. Padaužų 
kaimo vaikai turi dalytis vienu – Britos – seneliu. Jis nebemato, bet mažyliams visad 
su juo smagu ir gera. Lisa nuoširdžiai tvirtina: „Ir koks puikus senelis! Man jis labai 
patinka.“ (PKV, p. 31.) „Skerdžiuje“ prakticizmo įveiktos suaugusių sielos sudiržusios: 
„Linksmai šlamėjo liepa, linksmai gyveno skerdžius, nors žmonės kalbėdavo, kad 
liepa be naudos auganti, tik viralus nušvokščianti, o seną skerdžių visi abduluodavo, 
kvailučiu vadindavo...“ Pagarbos senam žmogui pasigendame. A. Lindgren veikėjų 
sielose nėra kažkokio nuožmaus pykčio, užvaldžiusio „Skerdžiaus“ Grainį. O jei yra, tai 
aprašomas ne tas destruktyvus jausmas, o jo poveikis kitam – paprastai nuskriaustam 
ir nelaimingam vaikui. Dėl to dar graudžiau. Rašytoja nesistengia vaizduoti sėjančių 
apie save blogį. Ir knygos „Mūsų visų Madikė“ Lindkvistas, ir „Padaužų kaimo vaikų“ 
kurpius Geras, ir Peliai tiek skausmo bei rūpesčio sukėlęs Vestermanas vaizduojami 
keliais taupiais štrichais nesusitelkiant į jų charakterius, neanalizuojant, kodėl jie tokie. 
Tokie veikėjai pažymėti nepritarimo, jų neteisingus, nedorus sprendimus visi stengiasi 
pakeisti (akivaizdžiausias pavyzdys – salos gyventojų surinktomis lėšomis išpirktas iš 
Vestermano ruoniukas). Silpnutis Bu, jau tapęs Mijo, jau pasidaręs „rudas nuo saulės 
ir nepaprastai stiprus“, prisimena savo senų laikų skriaudėją ir galvoja: „Galėčiau viena 
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ranka primušti Janę, jei būčiau namie Uplando gatvėje. Bet vis tiek to nedaryčiau, nes 
nenoriu.“ (MMM, p. 66.) Blogio apimti ir paveikti veikėjai net patys nekenčia savęs. 
Kai Mijo stoja į lemtingą mūšį su Kato, šis sako: „– Žiūrėk, kad smogtum tiesiai į ma-
no akmeninę širdį. Ji per ilgai daužėsi ten ir tik skaudino.“ Nustebintas Mijo padaro 
išvadą: „Galimas daiktas, kad niekas taip nekentė riterio Kato kaip pats riteris Kato.“ 
(MMM, p.154.) Rašytojos knygose blogio skleidėjai tiesiog ignoruojami, o kai jau vi-
sai neišvengiama, su jais susiremiama ir laimima. Tai pamoka kiekvienam skaitytojui 
apsispręsti, kiek jis gali toleruoti blogį savyje ir šalia savęs, suvokti, kada privalo blogiui 
priešintis ir nugalėti. 

A. Lindgren knygų vaikai labai teisingi. Jie turi be galo tvirtą moralinį imperatyvą ir 
moka pareikalauti, kad suaugusieji su tuo skaitytųsi. Kai vagišius Alfredas šantažuoja 
„Meilės aukų gelbėtojų“ Rasmusą ir apsidrausdamas paima jo mylimą šunį, berniukas 
pasipiktina: „Bet mes juk pažadėjome neįskųsti.“ (MAG, p.78.) Nepritampanti keistuolė 
Pepė, nors pati nuolat pažeidinėja įprastas elgesio normas, turi stebėtiną teisybės pojūtį 
ir su didžiausiu pasiaukojimu gali ginti kiekvieną, kuris yra skriaudžiamas. Kai panelė 
Rosenblum ją subara ir pareiškia, kad žino „mergaitę, kuriai tuojau reikės įkrėsti“, Pepė 
nesutrinka: „Kur jinai? Duokit man čia, aš ją apginsiu. Pažymėkit!“ (PI, p. 175.) Regis, 
kas jau kas, bet Pepė tikrai nieko neišmano apie tai, kas svarbiausia, – ji turi personalinę 
vertybinę orientaciją. Tačiau kai serganti Anika ožiuojasi ir nenori valgyti, būtent Pepė 
pasirodo žinanti, kas iš esmės svarbu, ir porina savo draugei, žinoma, tik jai būdingais 
metodais: „Aišku, kad turi valgyti savo gardžią košę. Nes jeigu nevalgysi savo gardžios 
košės, tada neužaugsi ir nebūsi stipri. O jeigu neužaugsi ir nebūsi stipri, tada, kai turėsi 
vaikų, negalėsi priversti jų valgyti savo gardžią košę. Ir jeigu visi taip samprotaus kaip 
tu, šalyje bus baisiausia košinė netvarka.“ (PI, p. 191.) Pepė, ta Pepė, kuri sugadina po-
nios Setergen vaišių popietę draugėms, grįžusi iš Kirvirsavero salos, niekaip nesutinka 
eiti į Anikos ir Tomio namus. Man regis, tas epizodas labai svarbus vienišosios Pepės 
charakteriui atskleisti:

– Antai mama ir tėtis, – pasakė Tomis ir atrodė labai laimingas juos išvydęs.
Tuo tarpu Vila Vilaitė buvo tamsi ir užpustyta.
Anikai baisiausiai liūdna pasidarė pagalvojus, kad Pepė viena ten turės eiti.
Pepe, gerute, ar tu galėtum pirmą naktį perbūti pas mus? – paklausė ji.
– O ne, – atsakė Pepė šlumštelėjusi į pusnį prie vartelių. – Pirma reikia šį tą sutvar-

kyti Viloj Vilaitėj.
Ir ji nuklemšojo tolyn per gilius vėpūtinius, kurie jai siekė iki pilvo. Arklys bindzeno 

iš paskos.
–Tik pagalvok, kaip ten bus šalta, – kalbino Tomis, – juk šitiek laiko nekūrenta.
– Et, – atsakė Pepė. – Svarbu, kad širdis šilta ir tuksi kaip reikiant, tada nesušalsi. 

(PI, p. 235.)
Po ilgo išsiskyrimo susitikimas su tėvais daug svarbesnis už ganėtinai snobišką 

„šimtą metų nesimačiusių“ kūmučių arbatėlę. Pastarąją juoko dėlei galima ir sugadinti, 
o susitikti su savais reikia vieniems. Tai Pepės jautriai širdžiai aišku, ir mergaitė oriai 
pasirenka vienatvę. Suaugusieji, deja, ne visada būna tokie dėmesingi kitam ir dažnai 
nesupranta, kad tas, kuris gina kitą, paprastai pats trokšta būti apgintas. Tas, kuris at-
rodo stiprus (Pepės jėga stebėtina – ji net arklį pakelia), širdy paprastai yra silpnas ir 
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jautrus. Kai Ronja su Birku gelbsti sužeistą kumelę, Ronja nerimauja, ar tik Birkas suspės 
laiku. Išvydusi Birką, grįžtantį su glėbiu baltųjų samanų, Ronja netikėtai supranta, kad 
„malonesnio vaizdo nebuvo regėjusi“. Tai svarbus Ronjos iniciacijos momentas (yra 
jų ir daugiau, nes iniciacija – sudėtingas dalykas, o visą knygą apie Ronją, neabejoju, 
pirmiausia ir reikia skaityti kaip iniciaciją). Tiesiog Ronja tą akimirką jau žino, kad 
Birku galima pasikliauti. 

Mylimi vaikai, nors ir yra priversti „atsižvelgti į varginantį ir trukdantį elementą, 
vadinamą tėvais“, visada jaučia jų meilę ir globą, nors tėvai nesistengia kištis į vaikų 
žaidimus. Istorijose apie seklį Kalį Bliumkvistą Eva Lota iš savo tėvo noriai perima jo 
vaikystėje vartotą plėšikų kalbą. Begalinis dukros smalsumas tuomet tiesiog pribloškė 
geraširdį kepėją, kuris „niekad nebuvo pastebėjęs tokių jausmų, kai reikėdavo moky-
tis netaisyklingus vokiečių kalbos veiksmažodžius“. (PKBG, p. 21.) Tik mylintys tėvai 
yra vaiko užuovėja nuo visų negandų. Išgyvendama šoką po susitikimo su žudiku, 
Eva Lota „gulėjo mamos lovoje, saugiausioje vietoje, kuri tik atėjo į galvą“. (PKBG, p. 
57.) Kai Bu tampa Mijo, jis negali atsiklausyti tėvo tariamo savo vardo: „Mijo, mano 
Mijo.“ Jei prisimintume, kad itališkai įvardis mano skamba kaip naujasis Bu vardas, tai 
galėtume manyti, kad berniuko tėvas karalius tik ir tvirtina sūnui: „mano, mano, ma-
no“, nes per ilgai šis buvo niekieno. Vaiko širdis buvo išalkusi meilės, o suaugusiųjų jis 
privengė, nemokėjo iki tolei su jais bendrauti, bijojo net nusijuokti, nes skaudi patirtis 
sakė, kad gali neįtikti. Tik jausdamas tėvo meilę ir jo nepaliaujamą „Mijo...“, berniukas 
padaro tai, kas neįmanoma. Tai dar viena – nesibaigianti – Astridos Lindgren pamoka 
visiems – mylėkime vaikus. Tada ir vaikai mylės. Ir nesigėdys savo ašarų („net tas, kuris 
ketino tapti Baltąja Rože, turėjo teisę verkti, kai mama gulėjo ligoninėje“), nesidrovės 
savo juoko. Tiesiog gyvens. Ir nebijos paklausti, jei kas jiems svarbu. Net apie nebūtį. 
Vaikai turi prisijaukinti tai, kas juos baugina – tamsą, mirtį. Pramuštgalvė Lota savo 
nesupratingai tetai ramiai paaiškina, kodėl jos mažas sūnelis Totis, atvykęs pas senelius, 
verkia ir bijo miegoti patamsy: „Namie tamsa jo nuosava, tikriausiai supranti, teta Kaisa. 
Jis nepratęs prie močiutės tamsos, tikriausiai supranti.“ (LPG,p. 75.)

Visai nenuostabu, kad knygos „Broliai Liūtaširdžiai“ daugelis suaugusiųjų, kurie 
paprastai apsistato įvairiausiais tabu, nesuvokė. Juk Antuanas de Sent-Egziuperi yra per-
sergėjęs: „Suaugusieji niekada nieko nesupranta patys, ir vaikams tikras vargas, kad turi 
jiems vis aiškinti ir aiškinti.“ Didžiąją Nangijalos ir Nangilimos mįslę ne vienas jaunasis 
skaitytojas suvokia kaip pasakišką, bet akivaizdų mirties krikščioniškosios sampratos 
atitikmenį: Nangijalos pasaulis skyla į gėrio ir blogio zonas, tarp kurių yra tokia tarpinė 
erdvė, kupina nerimo ir kančios. Nangijaloje atsiveria puikus Vyšnių slėnis, kuriame yra 
Žirgynė, kur visi laukiami, kur patekusi broliukų mama galės pasistatyti kad ir 20 siuva-
mųjų mašinų, bet yra ir Erškėtrožių slėnis, kuriame kenčiama. Tačiau visų baisiausia yra 
susidurti su grėsminguoju Tengiliu ir stoti akistaton su Katla, kaip esminiu blogio įsikū-
nijimu. Ši schema atitiktų krikščioniškąjį pomirtinį pasaulį – rojus, skaistykla, pragaras, 
kuriuose laukiama Paskutiniojo Teismo dienos – Nangilimos atitikmens. Nieku gyvu 
neketinu primesti religinio turinio knygai, neklijuoju ir rašytojai jokių etikečių. Tiesiog 
liudiju, kad jaunieji skaitytojai ir šitaip perskaito „Brolius Liūtaširdžius“. Tokia interpre-
tacija verčia prisiminti elementarią tiesą: universalūs, visuotinai priimtini dalykai niekur 
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nedingsta, jie yra, jie atpažįstami ir pripažįstami. Jei skaitytojas taiko knygos atraminėms 
idėjoms tokį „raktą“ ir kūrinys jam „atsirakina“, tai man priimtinas ir šitoks teksto suvo-
kimas. Čia tikriausiai reikėtų prisiminti energingosios Tjorvenės pastabą, mestą Pelios 
tėvui: „Dėde Melkeri, žinai ką? Jeigu nemoki taip rašyti, kad aš suprasčiau, tada verčiau 
visai nerašyk.“ (MVS, p. 145.) Tai rimta pamoka visiems, kurie pasiryžta rašyti vaikams. 
A. Lindgren kūrybą, nors ji gausi ir labai įvairi, vaikai suprato ir supranta.

Nelengva didžiulę stirtą (į lietuvių kalbą dabar išversta daugiau kaip dvidešimt) 
knygų kaip nors suskirstyti, klasifikuoti. Patogumo dėlei tai galima daryti atsižvelgiant 
į veikėjų santykį su pasauliu, į jų pasaulėveiką. Vienų iš jų gyvenimą „ištinka“ nuoty-
kis („Didysis seklys Bliumkvistas“, „Pavojingas Kalio Bliumkvisto gyvenimas“, „Kalis 
Bliumkvistas ir Rasmusas“, „Rasmusas klajūnas“, „Padaužų kaimo vaikai“, „Lota iš 
Pramuštgalvių gatvės“, „Mes Varnų saloje“ ir kt.), kitų – stebuklas („Pepė Ilgakojinė“, 
„Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“), o trečių – stebuklingas nuotykis („Mijo, 
mano Mijo“, „Broliai Liūtaširdžiai“). 

Nuotykį (nesvarbu, ar detektyvinėje istorijoje, ar realistiniame pasakojime) patiria tie 
vaikai, kurie yra mylimi, stebuklą išgyvena tie, kurie yra liūdni, jaučiasi nesuprasti, o stebu-
klingą nuotykį – egzistenciškai vieniši, stoję į kraupią akistatą su mirtimi. Tačiau vertybinė 
skalė visose knygose yra nekintanti. Ji teigia, kad kiekvienam svarbiausi dalykai – meilė, 
šeima, draugystė, supratimas, kad blogis įveikiamas, reikia tik jam pasipriešinti.

Regis, dėl to tvirto vertybinio pamato, teigiančio, kad kiekvienas yra nelygstama 
vertybė, kad kitas, kitoks negali būti pastumtas ar atstumtas, rašytojos knygos ir mėgs-
tamos, vertinamos, skaitomos. A. Lindgren skaitytojų (tai gali paliudyti kiekvienas, 
bendraujantis su vaikais) išties nemažai. Niekas nesuskaičiavo kiek. Artėja Kalėdos. Gal 
padės lindgreniškas skaičiavimas? Po Kalėdų susitinka „Padaužų kaimo vaikų“ Lisos 
visa giminė. Kai vakare suaugusieji suguldo vaikus miego, Lisa girdi, kaip pravėręs duris 
jos tėvas šypsodamasis sako: „Štai keli metrai jaunosios Švedijos.“ Jaunosios Lietuvos 
ilgi ilgi metrai (o gal net kilometrai) – vaikai su knyga rankose. Tai pati tikriausia, pati 
gražiausia, Tėvynei reikalingiausia Lietuvos dalis. Jų buvimas teikia vilties, kad Astridos 
Lindgren knygų pamokos bus lankomos. Ir ne tik Astridos Lindgren – visų geriausių 
knygų pamokos.

Trumpiniai:

LPG – „Lota iš Pramuštgalvių gatvės“.
NN – „Nykštukas Nilsas“.
NNK – „Nykštukas Nilsas Karlsonas“.
DLKŽ – „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“.
RPD – „Ronja, plėšiko duktė“.
RK – „Rasmusas klajūnas“.
PKV – „Padaužų kaimo vaikai“.
MVS – „Mes Varnų saloje“.
MMM – „Mijo, mano Mijo“.
MAG – „Meilės aukų gelbėtojai“.
PKBG – „Pavojingas Kalio Bliumkvisto gyvenimas“.
PI – „Pepė Ilgakojinė“.


