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    W przedwojennej Szwecji sieroty 
znajdowały się pod wspólną opieką całej 
parafii zmieniając co kilka miesięcy miejsce 
zamieszkania. Oczywiście każdy opiekun 
wykorzystywał je jak tylko mógł, każąc im 
pracować od świtu aż do zmierzchu. No więc 
marzyłam, że jestem gospodynią w jednej z 
takich wybranych przez parafię zagród. 
Pewnego dnia przychodzi do mnie mała 
dziewczynka i od razu chce ciężko pracować 
[...] A ja oświadczam, że u mnie będzie mogła 
bawić się całymi dniami. Potem zapraszam ją 
do domu, kąpię, kładę do łóżka i częstuję 
samymi przysmakami. 
    Myślę, że to marzenie – z pewnością głupie 
i naiwne – stanowi niejako niewidzialny rdzeń 
mego całego pisarstwa.1 

                         Astrid Lindgren 

   

 Zwykło się uważać, że Astrid Lindgren pisała o dzieciach i dla dzieci. Rzadko ludzie dorośli 
zaglądają do tej lektury. Wiele osób pamięta książki Astrid Lindgren jeszcze z czasów szkolnych, lecz 
inaczej odbiera tę samą treść dziecko, a inaczej człowiek dorosły. Warto zatem podkreślić, że książki 
tej znakomitej pisarki stanowią wykładnię współczesnych poglądów pedagogicznych i mogłyby być 
zalecane jako lektura tak rodziców jak i adeptów pedagogiki. Nie są to zresztą poglądy rewolucyjne, 
choć w książkach łatwo doszukać się wpływu nowych kierunków w wychowaniu. Jednak autorka do 
tych nowinek potrafiła zachować dystans, co czyni jej książki bardziej wiarygodnymi. Wprawdzie 
Barbara Smolińska – Theiss zakłada, że „nosimy w sobie postać dziecka, która pozwala nam 
porozumiewać się ze światem smoków i królewien, podziwiać muchę spacerującą po lampie.. To dzięki 
temu dziecku rozumiemy, jaką stratą dla naszego syna  czy córki może być zgubiony kapselek, jaki 
wielki i straszny może być człowiek dorosły, który stoi przed dzieckiem i krzyczy. Poprzez to dziecko, 
które jest w nas porozumiewamy się ze swoim dzieckiem”2, ale stwierdzenie to obarczone  jest 
pewnym błędem, wynikającym z nadmiernych ambicji rodziców, dążenia do tego, by dziecko 
zrekompensowało straty, jakich doznali rodzice, by zrealizowało ich nie zrealizowane plany życiowe 
itp. Zawsze zresztą może się okazać, że rodzice po prostu nie potrafią kochać, gdyż sami wywodzą się 
z rodziny, w której nie nauczono ich miłości, a „najwyższą wartość każdej ludzkiej egzystencji może 
nadać tylko miłość. Zdolność do kochania trzeba umiejętnie rozwijać i strzec bardziej aniżeli wszystkie 
inne uzdolnienia. Zdolność do emocjonalnego odbierania i tworzenia wartości obejmuje całego 
człowieka, zniszczenie jej to największa krzywda, jaką można mu wyrządzić. Nie móc kochać, to nie 
móc żyć, można tylko istnieć”.3 Może się  wreszcie okazać, że rodzice padli ofiarą którejś ze 
współczesnych teorii wychowania, choćby tej, która nakazywała „chłodny wychów dzieci, 
nierozpieszczanie i bagatelizowanie dziecięcych potrzeb”.4 
 Biorąc powyższe argumenty pod uwagę można przyjąć, że książki Astrid Lindgren, choć 
adresowane do dzieci, mogą być bardzo interesującą lekturą dla ich rodziców, stanowią bowiem 
swoisty wykład psychologii dziecięcej, psychologii społecznej, pedagogiki i etyki. Ich przesłanie jest 
znacznie szersze i znacznie bardziej skomplikowane, niż przesłanie do dzieci, z którymi przecież Astrid 
Lindgren rozmawiała na wszystkie tematy, ukazywała im świat w całej jego złożoności, życie od 
narodzin aż po śmierć i to śmierć najsmutniejszą, najbardziej okrutną – śmierć dziecka. „Dzieci mogą 
dziś za pośrednictwem literatury poznawać świat w całej jego złożoności, nie istnieją już w 
przeznaczonej dla nich literaturze tematy tabu. Jednak, współistniejąca z poznawczą, wychowawcza 
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funkcja literatury wymusza pewien niezbędny umiar. Nie można bowiem dopuścić, aby dziecięca 
wrażliwość została zbyt mocno zraniona, aby wizja świata wyłaniająca się z utworu nie pozwalała na 
nadzieję, odbierała zapał i chęć życia. Książka ma więc do spełnienia bardzo trudną rolę, musi dawać 
dziecku zarówno prawdziwy obraz rzeczywistości, jak i siły do walki ze złem, niesprawiedliwością, 
chorobą”.5 Poparcie tych słów ich autorka Ewa Bisewska znajduje w wypowiedzi Tove Jansson: 
„Strach – niech będzie, także samotność, ale po nich musi przyjść pocieszenie, niesprawiedliwość 
może chodzić swobodnie, ale musi prowadzić do zadośćuczynienia – ten, kto zgubiony, musi w końcu 
zostać uratowany”.6 To trudne zadanie Astrid Lindgren wypełniała zawsze bezbłędnie, „nie pozostawia 
czytelników bez pocieszenia”7, realizując w ten sposób nakaz pedagogów. Jej świat nie jest idealny ani 
idylliczny, ale bohaterowie utworów zawsze znajdują w sobie siłę do pokonania przeszkód. „Zawsze 
sobie dam radę”8 – mówiła Pippi. Jeśli realny świat jest zbyt obcy i okrutny, to zawsze jeszcze 
pozostaje świat wyobraźni, fantazja dziecka lub autorki. 
 W odniesieniu do dorosłych czytelników przesłanie Astrid Lindgren można utożsamić z 
przytoczonymi już wcześniej słowami Marii Łopatkowej. Autorka próbuje pokazać dorosłym, jak 
wychowywać dziecko, jak być z dzieckiem, by nauczyło się ono miłości. Nie robi tego ponad tekstem 
przeznaczonym dla młodych czytelników lecz poprzez ten tekst, ukazując dziecięcy świat marzeń, 
zabaw, odczuć. To z niego dorosły ma odczytać pedagogiczne i psychologiczne prawdy. 

1. Rodzina 

 

 Pierwszą, najważniejszą w całym pisarstwie Astrid Lindgren prawdą jest stwierdzenie, iż 
rodzina pełni w życiu każdego dziecka rolę szczególną. Można to zauważyć choćby czytając opowieść o 
chłopcu, który wychowywany był w domu dziecka i tworzył sobie wizję rodziny, do której chciałby 
należeć. Marzenia te przybierają konkretne kształty. Rodzice, których chłopiec nie ma i zapewne mieć 
nie będzie, powinni być bogaci, piękni i dobrzy. „Ale szczęście rodzinne nie zależy od bogactwa – 
przekonuje autorka – ważniejszy jest związek uczuciowy, wzajemne zaufanie i duchowe 
porozumienie.”9 Na kartach książek Astrid Lindgren jawią się rodziny szczęśliwe, takie jak rodzina Lisy 
w Dzieciach z Bullerbyn, rodzina Emila ze Smålandii czy rodzina Britt-Mari, a nade wszystko rodzina 
samej autorki sportretowana we wspomnieniach Samuel August z Sevedstorp i Hanna z Hult. Rodziny 
te oparte są na patriarchacie, choć rola matki, zwłaszcza w dziedzinie wychowania dzieci, jest bardzo 
eksponowana. Autorka ukazuje wielokrotnie prawdę, którą najzwięźlej sformułował Erich Fromm w 
pracy Mieć czy być: „Zasadą macierzyństwa jest zasada bezwzględnej miłości. Matka kocha swe dzieci 
nie dlatego, że są jej dziećmi. Z tego względu na miłość macierzyńską nie można sobie zasłużyć, ale 
też nie można jej stracić.[...] Przeciwnie - miłość ojcowska jest warunkowa. Zależy od osiągnięć i 
dobrego sprawowania dziecka. Miłość ojca można utracić, ale można ją również odzyskać.”10  Problem 
ten można prześledzić czytając Ronję, córkę zbójnika. Jednocześnie książka ta ukazuje problem 
ucieczki dziecka z domu, w którym usiłowano zmusić je do innego zachowania, niż to, które wydawało 
mu się słuszne. [I było słuszne obiektywnie, ale te rozważania wykraczają poza zakres tematu]. 
Ucieczka z domu to również temat opowieści o kapryśnej pięciolatce, Lotcie. Autorka sugeruje, że „w 
obydwu wypadkach, małej Lotty i dwunastoletniej Ronji, siłą na nowo integrującą rodzinę okazuje się 
miłość. Silna więź międzypokoleniowa w rodzinie, kontakt emocjonalny dziecka z rodzicami, tęsknota 
do intymności domowej przestrzeni – to podstawowe motywy powrotu dziecięcych uciekinierów do 
domu”.11 
 Autorka, która tak wiele mówiła i pisała o swym szczęśliwym dzieciństwie, zdawała sobie 
sprawę, że jednym ze sposobów na osiągnięcie i utrzymanie w rodzinie silnej więzi, która musi zrodzić 
się w klimacie prywatności i intymności, jest obyczajowość, która stwarza klimat niepowtarzalności. 
„Elementy specyficznej obyczajowości znajdują swój wyraz we wszystkich literackich portretach 
rodzinnych.”12 Z jednej strony są to obyczaje związane z obchodzeniem świąt, zwłaszcza Świąt Bożego 
Narodzenia, czy uroczystości rodzinnych, z drugiej – obyczaje rodzinne, codzienne, odróżniające tę 
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małą społeczność, jaką jest rodzina, od innych społeczności. Drugim ważnym czynnikiem integrującym 
rodzinę jest wspólna zabawa rodziców i dzieci. 
 „W utworach Astrid Lindgren ów szczególny, niepowtarzalny styl życia w rodzinnych gniazdach 
jest podstawą silnej więzi między tymi, którzy w nich się rodzą, rosną i żyją. Służy on kształtowaniu 
własnej tożsamości i osobowości młodego pokolenia. Jest czynnikiem integracyjnym, splatającym się z 
otwartością na świat”.13 

2. Dziecko samotne 

 

 Z wcześniejszych rozważań wynika, że dziecko, które nie jest wychowywane w zintegrowanej, 
kochającej się rodzinie, może napotkać na ogromne trudności, gdyż „dla dziecka zawsze najważniejszy 
jest drugi człowiek. Ważniejszy od przedmiotów, zaszczytów czy innych czczonych przez dorosłych 
wartości. A bodaj największym nieszczęściem jest dla dziecka opuszczenie (także psychiczne, czyli 
brak czułości) [...] W pracach psychologów zwraca się uwagę na fakt, że sieroctwo duchowe coraz 
częściej staje się udziałem dzieci, które w mało wnikliwej ocenie otoczenia społecznego uchodzą za 
środowiska poprawne pod względem opiekuńczym i wychowawczym”.14  
 Na kartach powieści i opowiadań znakomitej Szwedki znajdujemy dzieci samotne, będące 
sierotami. Przykładem może tu być Pippi Pończoszanka czy Rasmus, poszukujący rodziny. Jednak 
dzieci te nie są postaciami tragicznymi. Pippi wie, że jej mama patrzy na nią przez dziurę w chmurze, 
więc macha do niej przyjaźnie ręką i uspakaja, że zawsze da sobie radę. Ma też pewność, że jej tata 
jest Murzyńskim Królem i że pewnego dnia do niej powróci. Rasmus wymarzył sobie swą rodzinę, a 
potem zabrał się do działania – udał się na wędrówkę w poszukiwaniu rodzinnego szczęścia.  

Znacznie bardziej tragiczne są losy sierot duchowych. „Sieroctwo duchowe jest zjawiskiem 
subiektywnym, gdyż występuje jako poczucie określonego stanu psychicznego i zawiera trzy sprzężone 
ze sobą elementy strukturalne: 
- poczucie braku akceptacji emocjonalnej w rodzinie, 
- poczucie braku zrozumienia przez rodziców, 
- poczucie osamotnienia w rodzinie. 
Zjawisko takie często ma miejsce w rodzinach uznawanych za prawidłowe, gdzie zaburzenie więzi 
emocjonalnej rodziców z dzieckiem ma postać obojętności pozornej, kiedy rodzice kochają dziecko, ale 
z różnych powodów nie okazują mu dostatecznie swoich uczuć”.15  
 Na kartach książek Astrid Lindgren wiele jest takich dzieci. Oczywiście wszyscy pamiętają 
Bertila, który całymi dniami czekał na swoich rodziców. „Jednak Bertil tak samo cierpi z powodu 
osamotnienia jak Braciszek mający dwoje starszego rodzeństwa i niepracującą matkę. Po prostu 
rodzice nie rozumieją (a może nie usiłują zrozumieć swoich dzieci).[...] A nawet, gdy zdają sobie 
sprawę z samotności dziecka, nie robią nic, aby pomóc mu w jej pokonaniu.”16 Oczywiście, najlepszym 
lekarstwem na przezwyciężenie poczucia osamotnienia jest tkliwość i miłość rodzinna, przy czym Astrid 
Lindgren preferuje tu rodziny kilkudzietne, choć, jak widać na przykładzie Braciszka, nie musi to 
stanowić antidotum. Astrid Lindgren uczy rodziców – musicie znaleźć czas dla swoich dzieci, by chciały 
mieć was za przyjaciół. Bo jedyną terapią na sieroctwo duchowe jest przyjaźń – z rodzicami, 
rówieśnikami, zwierzątkiem albo z kimś fantastycznym ... z Karlsonem z Dachu, Nilsem Paluszkiem, 
wymyśloną siostrą bliźniaczką czy cudowną lalką Wirabellą.  

Trzeci rodzaj samotności, to samotność w obliczu śmierci. Ona też znalazła swe odbicie w 
twórczości Astrid Lindgren, a książka Bracia Lwie Serce to mądra, choć smutna lektura nie tylko dla 
dzieci lecz także dla rodziców, którzy uważają, że śmierć nie jest tematem, o którym należy z dziećmi 
rozmawiać. To nieprawda – twierdzi Astrid Lindgren. Dzieci boją się śmierci, bo boją się ciemności, 
boją się leżeć pod ziemią ... Bohater opowieści „Sucharek bardzo się boi, lecz wie od Jonathana, że 
śmierć nie będzie kresem, ale jedynie bramą, przez którą wejdzie do baśniowej krainy Nangjali.”17 

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele często stwierdzają, że niektórych tematów nie należy z 
dziećmi poruszać – nie mówi się więc o narodzinach, chorobach, śmierci, wojnie. I niesłusznie, bo 
dzieci są, jak twierdzą Jørgen Gaare i Øystein Sjoastad, a także wielu rodziców bacznie obserwujących 
swe dzieci, najlepszymi filozofami. „Czym jest filozofia? Mówiąc krótko, filozofowie próbują 
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odpowiedzieć na pytania: Co jest rzeczywiste? Co mogę wiedzieć? Jak powinienem żyć?”.18 Podchodzą 
do świata z otwartością i ciekawością dziecka. A może to właśnie dzieci badają świat z wnikliwością 
filozofów. Wychowawcy, a nade wszystko rodzice powinni o tym pamiętać, bo wspólne odkrywanie 
świata to podstawa przyjaźni i więzi rodzinnych. 
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