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1. Wstęp 

Umieśćmy Pippi na jednokoronówce – zaproponowali tej zimy szwedzcy 

republikanie. Ich zdaniem należy jak najszybciej usunąć z monet królewskie podobizny; na 

ich miejscu najchętniej widzieliby właśnie wizerunki rudowłosej bohaterki i jej literackiej 

matki, Astrid Lindgren.1 

Swój pomysł argumentowali prosto – Pippi, dziewięcioletnia dziewczynka, która 

stroni od konwencji, umie walczyć o swoje prawa i jest postrzegana jako ikona szwedzkiego 

feminizmu, doskonale symbolizuje nowoczesną, demokratyczną Szwecję. Dlaczego więc nie 

bić monet z jej wizerunkiem? To prawdopodobnie nie ostatnia z tych niepoprawnych 

propozycji, które jak meteoryty, co jakiś czas spadają na szwedzką ziemię, przyciągają na 

chwilę powszechną uwagę i znikają, zostawiając jednak po sobie jakiś ślad w świadomości 

społecznej. 

Odkąd jestem w Szwecji, z wielkim zainteresowaniem śledzę różne aspekty 

„szwedzkości”, jak chociażby ten „manifest monetarny”. Wzorem ulubionej bohaterki mojego 

dzieciństwa, staram się dokładnie obserwować nowy dla mnie świat, z radością odnotowuję 

najbłahsze nawet doświadczenia, które przynosi mi ten wyjątkowy szwedzki epizod życia.  

Dlatego z chęcią sięgnęłam po temat pracy magisterskiej, który pozwolił mi podczas rocznego 

stypendium Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Sztokholmskim powrócić do najbardziej 

szwedzkiego z moich dziecięcych wspomnień i zgłębiać tutejszą rzeczywistość kulturową i 

społeczną przez pryzmat najbardziej znanej ze szwedzkich postaci – Pippi (w Polsce do lat 

70-tych znanej również pod imieniem Fizia Pończoszanka, a właściwie: Pippilotta Viktualia 

Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump).  

W mojej pracy zajmę się różnymi formami dyskursu na temat Pippi w polskim 

kontekście kulturowo-społecznym. Bohaterka, wykreowana przez Astrid Lindgren, znalazła 

sobie w Polsce ważne miejsce i to nie tylko w świecie dziecięcym. W kraju pod tak  wieloma 

względami różnym od Szwecji Pippi poczuła się całkiem swojsko. Wartości, które 

reprezentowała, w polskim kontekście społeczno-polityczno-kulturowym okazały się 

szczególnie ważne dla czytelników. Pippi stała się bohaterką wyjątkową i ponadczasową – 

symbolem nonkonformizmu wobec władzy, „kontrkultury”, anarchizmu, feminizmu, itp.  

                                                
1 Bort med kungen från mynten, Dagens Nyheter z dnia 12.02.2007, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=616800. Informacja prasowa Stowarzyszenia Republikanów w tej 
sprawie: http://www.repf.se/PM/2007-02-12_Pippi-pa-pengarna.pdf. 
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W pracy zajmę się tropieniem różnych form polskiego dyskursu, w jakich teksty 

Astrid Lindgren o Pończoszance funkcjonują. Analizie poddam następujące rodzaje dyskursu 

krytycznego: feministyczny, pedagogiczno-dydaktyczny, polityczny, dziecięcy, „genderowy” 

i „queerowy”. Zastanowię się także, który z dyskursów jest najsilniejszy w kulturze. 

Rozważania będę prowadzić w oparciu o funkcjonujące w kulturze polskiej teksty, które 

powstały na temat Pippi, Astrid Lindgren lub w jakiś sposób się do nich odnoszą. 

Niniejsza praca powstała dzięki inspiracji ze strony profesor Ewy Teodorowicz-

Hellman, której bardzo dziękuję za poświęcony mi czas, liczne wskazówki w czasie pisania 

pracy i wszelką okazaną mi pomoc. 

2. Cel i metoda 

 Choć dzięki pigułkom arbuzowym Pippi ma wciąż 9 lat, to wpływa na kształt świata 

już ponad sześć dekad. Przez ten czas jej postać odcisnęła piętno w bardzo różnych obszarach 

polskiej kultury. Analizę tego oddziaływania warto więc zacząć od wyodrębnienia różnych 

sfer dyskursu wokół Pippi. 

Samo pojęcie dyskursu jest wieloznaczne, dlatego przysparza wielu problemów przy 

budowaniu ścisłej definicji. Na podstawie kilku źródeł teoretycznych, artykułów i słowników 

postaram się zwrócić uwagę na podstawowe, według mnie, aspekty tej kategorii.    

Jak pisze Jerzy Szacki, niewątpliwy jest fakt, że “słowo «dyskurs» zrobiło we 

współczesnej humanistyce oszałamiającą karierę i coraz trudniej o pewność, czy w ogóle 

jeszcze cokolwiek znaczy, używa się go bowiem na wiele różnych sposobów, a całkiem 

nierzadko po prostu jako «uczonego» określenia dowolnej dłuższej wypowiedzi lub 

dowolnego tekstu”.2 

Termin dyskurs jest pojęciem trudnym do zdefiniowania w sposób jednoznaczny, 

ponieważ z jednej strony często stosowany bywa zamiennie z takimi  terminami jak “język”, 

“komunikacja”, “interakcja”, z drugiej zaś funkcjonuje w bardzo konkretnym użyciu języka, 

jak np. dyskurs medialny, polityczny,  prasowy, czy dyskurs medyczny.  

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego 

podaje w uproszczeniu, że dyskurs to rozmowa, dyskusja; przemowa; adyskursywny 

                                                
2 Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002, s. 905. 
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natomiast „znaczy rozumowy, logiczny, refleksyjny, oparty na wnioskowaniu z uprzednio 

przyjętych twierdzeń (przesłanek), poparty argumentacją; nieintuicyjny.”3  

W wielu definicjach słownikowych (np. w Wikipedii, czy w Słowniku wyrazów 

obcych) dyskurs jest określany jako typ wypowiedzi “dłuższej niż jedno zdanie”, 

i definiowanej raczej jako forma „mówiona” – czyli „wypowiedź”, rozmowa, a nie tekst 

pisany. Wziąwszy pod uwagę historię metodologii badań, tak wyraźne rozgraniczenie ma 

swoje uzasadnienie, wypływa ono bowiem z „kanonicznego niegdyś podziału na język pisany 

i język mówiony”, wokół którego powstały różne tradycje prowadzenia badań nad 

dyskursem4. W nauce europejskiej dyskurs wiąże się bardziej z badaniami lingwistycznymi, z 

kolei w USA nierozerwalnie łączy się z dziedzinami badań etno- i antropologiczno-

kulturowych, zainteresowanych przede wszystkim językiem mówionym.  

Takiemu ograniczaniu pojęcia dyskursu mocno przeciwstawił się holenderski 

naukowiec Teun A. van Dijk.  W połowie lat 90-tych opublikował w czasopiśmie Discourse 

& Society serię artykułów, w których stwierdził, że badanie dyskursu powinno się odbywać z 

uwzględnieniem zarówno tekstu pisanego, jak i wypowiedzi ustnych, ponieważ pismo i mowa 

mają zbyt wiele cech wspólnych, by traktować je w oderwaniu. Zarówno pismo, jak i 

wypowiedź ustna są sposobami wyrażania swoich przekonań (1) oraz są swego rodzaju 

medium komunikacyjnym (2). Po drugiej stronie komunikatu, czy to pisemnego, czy ustnego, 

zawsze stoi odbiorca – słuchacz lub czytelnik.  

Van Dijk pisze: „(...) teksty, podobnie jak wypowiedzi, również mają swych 

użytkowników, a mianowicie autorów i czytelników. Możemy więc też mówić o komunikacji 

pisemnej, choć jej uczestnicy nie kontaktują się ze sobą twarzą w twarz, a czytelnicy bardziej 

pasywnie uczestniczą w interakcji. Z wyjątkiem wymiany korespondencji oraz debaty w 

mediach, rzadko mają oni możliwość odpowiadania piszącym autorom. Nie znaczy to 

bynajmniej, że czytając i rozumiejąc teksty są mniej aktywni niż uczestnicy komunikacji 

ustnej. A zatem, mimo szeregu znaczących różnic, między językiem mówionym i pisanym 

istnieje dostatecznie dużo podobieństw, by usprawiedliwić objęcie obu trybów komunikacji 

jednym ogólnym pojęciem dyskursu.”5 

Idąc dalej tropem Van Dijka, w ramy pojęcia dyskursu można by włączyć również 

inne środki kulturowej interakcji: kino, teatr czy nowoczesne media. Analizując 

                                                
3 Etym. – łac. discursus p.p. od discurrere „biec w różne strony; spieszyć; dyskutować”. 
4 Barbara Jabłońska, Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, [w:]„Przegląd socjologii 
jakościowej”, t. 2, nr 1, 2006 (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume2/PSJ_2_1_Jablonska.pdf). 
5 Teun A. van Dijk, Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 11. 
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polskojęzyczny6 dyskurs na temat Pippi Pończoszance i Astrid Lindgren, opierać się będę 

przede wszystkim na dyskursie „pisanym”, a w obrębie mojego przedmiotu badań znajdą się 

głównie teksty literacko-publicystyczne, felietony, recenzje, eseje, które w jakiś sposób 

związane są z tematem mojej pracy, również prace naukowe, do których udało mi się dotrzeć. 

Jednak sięgnę również do „materii kultury” w postaci zdjęć, obrazów czy filmów na temat 

Pippi w internecie, które uznałam za interesujące czy inspirujące do przemyśleń. Kulturowa 

rola przygód Pippi wyszła bowiem poza obszar tekstu, jakby realizując postulaty takich 

poststrukturalistów jak Roland Barthes czy Jacques Derrida, którzy głosili rezygnację ze 

statycznego i przedmiotowego traktowania utworu literackiego (jako depozytu znaczenia 

danego do rozszyfrowania) na korzyść dynamicznej i procesualnej koncepcji tegoż utworu – 

uznawanego za praktykę nieskończonej produkcji sensu, w której uczestniczy także czytelnik, 

aktywny współtwórca jego znaczeń.7  

Właśnie owa intensywna „produkcja sensu”, a raczej sensów, powstająca przez lata 

wokół postaci Pippi doprowadziła do powstania nad wyraz rozbudowanego kontekstu 

kulturowego. Dlatego moją analizą obejmę różne obszary kultury. Z zebranego materiału 

wyłaniają się następujące formy dyskursu: 

• feministyczny 

• pedagogiczno-dydaktyczny  

• polityczny 

• dziecięcy 

• „genderowy” i „queerowy 

Zbadam również, który z elementów dyskursu jest najwyraźniejszy, najsilniejszy w 

polskiej kulturze.  

 Jak pisze Barbara Jabłońska, analiza dyskursu stanowi wciąż w jakimś stopniu 

problem dla naukowców. To metoda bardzo młoda, która nie została jeszcze do końca 

zdefiniowana ani historycznie podbudowana wieloma przykładami zastosowania 

praktycznego. Dlatego przez niektórych badaczy jest wciąż często pomijana lub 

bagatelizowana (paradoksalnie dotyczy to właśnie gruntu nauk socjologicznych, gdzie metoda 

ta ma swoje korzenie). Z drugiej strony ta forma analizy zjawisk kulturowych rozwija się 

bardzo dynamicznie i ma niemal tyle metodologicznych teorii, ilu zwolenników. 

                                                
6 Używam tu określenia “dyskurs polskojęzyczny”, ponieważ w mojej pracy uwzględniam także niektóre 
materiały napisane przez autorów zagranicznych, które były tłumaczone na język polski i w związku z tym 
niejednokrotnie wywierały znaczący wpływ na kształt polskiej dyskusji wokół Pippi, wrosły w polskojęzyczny 
obieg informacji i dla pełni mojej analizy powinny zostać tu uwzględnione.  
7 Anna Burzyńska, Michał P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Wyd. Znak, Kraków 2006, s. 322. 
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Krytyczna analiza dyskursu wydaje się być szczególnie przydatna w badaniach 

zjawisk żywotnych i wielowątkowych, jak właśnie obecność Pippi w polskiej kulturze. Polega 

bowiem na badaniu ukrytych relacji przyczynowości pomiędzy tekstami, zdarzeniami i 

praktykami dyskursywnymi, a szerszymi strukturami, relacjami i procesami społecznymi i 

kulturowymi8. Dlatego w moich rozważaniach postaram się pokazać, jak powstają różne 

praktyki, zdarzenia oraz teksty dotyczące Pippi, jak są ideologicznie kształtowane (przez 

relacje władzy oraz walki o władzę), oraz jak są uzależnione od kontekstu historyczno-

polityczno-kulturowego. Moim celem będzie więc odkrycie, analiza i demaskowanie, w jaki 

sposób funkcjonuje „niejawność powiązań pomiędzy dyskursem i społeczeństwem”9. 

3. Polski kontekst Pippi Långstrump – o przekładzie i recepcji 

Pippi Långstrump, wydana w Szwecji w 1945 roku, w Polsce pojawiła się dopiero 

szesnaście lat później, w roku 1961. Autorką pierwszego polskiego tłumaczenia była Irena 

Szuch-Wyszomirska, która dokonała przekładu bezpośrednio z języka szwedzkiego.  

W pamiętnym roku 1961 wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, w nakładzie 50 000 

egzemplarzy, oddało w ręce polskich czytelników książeczkę pt. Fizia Pończoszanka. Takim 

właśnie imieniem została ochrzczona Pippi w Polsce.  

Jak pisze w swoim artykule Ewa Teodorowicz-Hellman, Fizia Pończoszanka 

przemknęła niemal niezauważona przez ówczesnych polskich krytyków.10 Następne dwie 

części przygód  rudowłosej dziewczynki, ukazały się w po polsku dużo później, dopiero w 

1984 roku (Fizia wchodzi na pokład) i ostatnia w 1992 (Fizia na Południowym Pacyfiku) w 

przekładzie nowej tłumaczki – Teresy Chłapowskiej. 

Dopiero w roku 1992 wydawnictwo „Nasza Księgarnia” zdecydowało w kolejnych 

wydaniach wprowadzić oryginalne imię bohaterki. Tak oto  Fizia stała się Pippi. Decyzję tę 

podjęto z różnych względów, przede wszystkim kulturowych – polskie dzieci poznały już 

Pippi z telewizyjnej ekranizacji i z radia. Również ilustracje, które w pierwszym wydaniu 

przygód Fizi z 1961 były autorstwa Zbigniewa Piotrowskiego, w nowych wydaniach zostały 

zmienione na oryginalne rysunki Ingrid Vang-Nyman. Dlatego właśnie w Polsce często 

mamy kłopot związany z imieniem dziewczynki – Pippi Långstrump znana jest jako: Fizia 

                                                
8 Zob.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyczna_Analiza_Dyskursu (19.05.2007). 
9  Norman Fairclough, cytat za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyczna_Analiza_Dyskursu (19.05.2007). 
10 Ewa Teodorowicz-Hellman, „Fizia Pończoszanka” w tłumaczeniu polskim. O przekładzie literatury dla dzieci 
i młodzieży [w:] (red.) P. Fast, Obyczajowość a przekład, Katowice 1997, s. 131. 
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Pończoszanka, Pippi Pończoszanka11, Pippi Langstrump, a przez życzliwych złośliwych 

zwana też jest czasem „Długą Skarpetą”12.  

Pippi Långstrump, jako książka dla dzieci z 1945 roku, była bardzo nowatorskim 

dziełem literatury dziecięcej. O tym, jak mocno wstrząsnęła światem literackim dzieci, a 

wcześniej światopoglądem szwedzkich pedagogów i krytyków literackich w latach 40-tych i 

50tych, dowiadujemy się z licznych artykułów. Do dziś zdarza się, że postać Pippi 

krytykowana bywa ze strony szwedzkich pedagogów i wychowawców. Jest więc niezwykle 

kontrowersyjną postacią i od początku swojego istnienia stale prowokuje do dyskusji.  

Badając recepcję książek o Pippi w Polsce od razu widać, że w polskim przypadku nie 

na miejscu byłoby mówić o wielkich kontrowersjach i silnej krytyce – tym bardziej wyrazisty 

to fakt w porównaniu ze szwedzkim odbiorem szesnaście lat wcześniej. W swoim doktoracie 

na temat szwedzkiej i fińskiej literatury dziecięcej Ewa Bisewska podkreśla nawet, że Pippi w 

Polsce została przyjęta wręcz „życzliwie i bez przywoływania argumentów pozaartystycznej 

natury”13. W pierwszych recenzjach zwraca się uwagę na walory literackie książki i na jej 

„wyczucie dziecięcości”. Warto w tym miejscu wspomnieć o jednej z pierwszych polskich 

recenzji, żeby przekonać się o tym „ogólnym” nastroju towarzyszącemu pierwszemu 

wydaniu. Hanna Skrobiszewska – w recenzji pt. „Nowoczesna sierotka z bajki” (1961r.) – 

pisze nawet, że książki o Pippi to nie tylko dobra literatura, ale też doskonałe 

odzwierciedlenie literackie współczesnej wiedzy o reakcjach psychicznych dziecka14.  

Ta pierwsza recenzja Skrobiszewskiej, szeroko omówiona przez Ewę Bisewską, jest 

dosyć znamienna, ponieważ oddaje charakter i nastroje polskiej krytyki wobec Astrid 

Lindgren i jej nowoczesnej bohaterki-sierotki. Skrobiszewska w ogóle nie pisze o 

negatywnym wpływie, jaki mogłaby wywrzeć Pippi na dzieci, nie komentuje również tak 

ważkiego problemu, jakim było podważenie obowiązujących zasad dobrego wychowania i 

obowiązującego systemu wartości. Recenzentka skupia się więc nie na rewolucyjnym 

charakterze samodzielnej, najsilniejszej na świecie dziewczynki, ale na humorze, 

błyskotliwych dialogach i artystycznych walorach powieści z pogranicza świata 

rzeczywistego i wyobraźni15.  

Do momentu wydania Pippi Långstrump w Polsce w 1961 roku, Astrid Lindgren 

zdążyła już wielokrotnie się „wytłumaczyć” ze swoich intencji napisania tego utworu w  
                                                
11 Tamże, s. 132. 
12 Andrzej Pług, Pippi wpędza chłopców w kompleksy, „Kurier Polski”, 11/08/1988, nr 130. 
13 Ewa Bisewska, Szwedzka i fińska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce, (praca doktorska) Uniwersytet 
Gdańśki, Gdańsk 2000,  s. 189. 
14 Hanna Skrobiszewska, Nowoczesna sierotka z bajki, „Nowe Książki”, 1961 nr 17, s. 1050. 
15 Ewa Bisewska, Szwedzka i fińska literatura..., s. 189. 
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licznych wywiadach, dyskusjach i w kolejnych książkach dla dzieci, które od wydania 

opowieści o Pippi w Szwecji, pisała już regularnie.  

W Polsce od 1961 roku Pippi inspirowała i prowokowała do dyskusji i przemyśleń 

zarówno pedagogów, nauczycieli, jak i rodziców, od początku pewnym krokiem wkroczyła 

też w świat dziecięcej wyobraźni. Nie była aż tak kontrowersyjna jak zagranicą z różnych 

względów, o których będzie mowa w następnych rozdziałach. O tej małej dziwnej 

dziewczynce z ognistymi warkoczami powstało jednak w Polsce wiele tekstów i recenzji Do 

dziś tematyka z nią związana rodzi emocje. Pippi pobudza do rozważań i dyskusji 

pedagogów, antropologów, kulturoznawców. Ba, funkcjonuje jako ikona feminizmu, 

symbolizując „girl power”16, na coraz to nowych obrazkach.  

Po śmierci wielkiej pisarki przez czasopisma literackie i kulturalne w Polsce 

przetoczyła się fala artykułów – tym razem wspomnień i refleksji na temat jej zasług dla 

dziecięcej literatury (najwięcej tekstów w czasopismach literackich: „Nowe Książki” oraz 

„Guliwer”, o literaturze dziecięcej). Twórczość Astrid Lindgren jest również tematem 

niezwykle obecnym w świecie naukowym – świadczą o tym powstające doktoraty, prace 

magisterskie i inne publikacje w naukowych czasopismach i wydawnictwach 

uniwersyteckich. Na język polski przetłumaczono także wiele zagranicznych wydawnictw, 

które dotyczą życia i twórczości Astrid Lindgren np. książka autorstwa Margarety Strömstedt 

pt.: Astrid Lindgren: Opowieść o życiu i twórczości17, czy norweskie filozoficzno-

antropologiczne wydawnictwo pt. Pippi i Sokrates18, które bardzo dobrze uzupełniło 

polskojęzyczny dyskurs o nowy punkt widzenia i nowy sposób pisania o kulturowej 

obecności Pippi Långstrump i jej miejscu w historii kultury europejskiej. W nurcie twórczości 

dziecięcej Pippi również jest tematem bardzo eksploatowanym – mamy w Polsce materiały z 

licznych konkursów, nie tylko rysunkowych, ale także literackich. Na forach internetowych 

wciąż można czytać wypowiedzi zakłopotanych lub zachwyconych książką o Pippi rodziców. 

Ostatnio nakładem „Naszej Księgarni” został wydany  pokaźnych rozmiarów album ze 

zdjęciami poświęcony Astrid Lindgren19. 

Wszystkie te elementy, o których tu piszę, składają się na bardzo szeroki i zarazem 

szczególny obraz polskiej recepcji książek o Pippi. Z wciąż wznawianych wydań trylogii o 

                                                
16 Zob.: http://en.wikipedia.org/wiki/Girl_Power (19.05.2007) oraz http://www.girlpower.gov/ (19.05.2007). 
17 Margareta Strömstedt, Astrid Lindgren, opowieść o życiu i twórczości, Nasza Księgarnia, Warszawa 2000. 
18 Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates – Filozoficzne wędrówki po świecie Astrid Lindgren, Wyd. 
Jacek Santorski&Co., Warszawa 2002. 
 
19 Johan Erseus, Jacob Forsell, Margareta Strömstedt, Portrety Astrid Lindgren, Nasza Księgarnia, Warszawa 
2007. 
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Pippi Pończoszance, ukazujących się nowych wydawnictw na jej temat, opinii w gazetach 

codziennych, tekstów z nią związanych, otrzymujemy obraz wielowymiarowy i niezwykle 

ciekawy. Świadczy to o niezwykłym miejscu, jakie w naszej kulturze literackiej zajęła swego 

czasu literatura skandynawska, w szczególności Astrid Lindgren ze swoją wyjątkową 

bohaterką w za dużych butach i mocno splecionych warkoczach. 

4. Dyskurs feministyczny 

4.1 Feminizm akademicki i krytyka feministyczna 

Rodzajów feminizmu i krytyki genderowej20 jest bardzo wiele. Nie będę tu pisać ani o 

historii ruchu, ani wymieniać wszystkich płaszczyzn feministycznej krytyki. Ze szczególną 

uwagą zajmę się natomiast jego akademicką odmianą: niektórymi aspektami społecznego 

funkcjonowania motywów feministycznych związanych z literacką postacią Pippi i w 

pewnym sensie także z samą autorką – Astrid Lindgren.  

Feminizm akademicki jest odmianą feminizmu o charakterze intelektualno-

filozoficznym i zajmuje się interpretacją wszelkich zjawisk dotyczących sytuacji kobiet21. Miał 

on swoje początki w Stanach Zjednoczonych w latach 60-tych XX wieku na amerykańskich 

uniwersytetach. Rozwijał się najpierw pod postacią tzw. „Woman’s Studies”22, a potem 

również jako krytyka feministyczna i genderowa – czyli to, co dziś znane jest jako „gender 

studies”. „Był [feminizm akademicki] od samego początku kierunkiem interdyscyplinarnym i 

obejmował wszystkie dyscypliny humanistyczne – zwłaszcza wiedzę o literaturze, socjologię, 

psychologię, antropologię, historię, historię kultury, sztuki, muzykologię itp.”23  

Czym jest „krytyka feministyczna”? Według Słownika terminów literackich to 

rozumienie, analiza i odbiór dzieła literackiego oraz języka i instytucji badań literackich lub 

teorii literatury z punktu widzenia doświadczenia kobiecego24. W książce Teorie literatury XX 

wieku Anna Burzyńska i Michał P. Markowski przytaczają definicję Patricii Meyer-Spacks,  

                                                
20 Zob.: hasło gender studies (gender rozumiane tu jako płeć społeczna), w: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gender_studies (19.05.2007). 
21 Anna Burzyńska, Michał P. Markowski, Teorie literatury..., s. 392. 
22 Tu tzw. „studia kobiece”. 
23 Anna Burzyńska, Michał P. Markowski, Teorie literatury..., s. 392. 
24 V. Harris, Dictionary of Concepts in Literary Criticism and Theory, New York 1982, s. 98.; Zob.: Anna 
Burzyńska, Michał P. Markowski, Teorie literatury..., s. 399. 
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która za krytykę feministyczną uważa każdy sposób podejścia do „tekstu” rozumianego 

bardzo szeroko, nie tylko jako tekst literacki. Podejście to pozwala analizować tekst z 

perspektywy przedstawionych w nim specyficznie kobiecych doświadczeń, zaś w 

przypadku fikcji literackiej brane jest pod uwagę „doświadczenia kobiece” nie tylko na 

poziomie świata przedstawionego, ale też w warstwie językowej i retorycznej.25  

Krytyka feministyczna „przyniosła nowe interpretacje, i to zarówno literatury 

tworzonej przez kobiety, jak i literatury w ogóle”26, tylko odczytywanej z innej, nowej, 

kobiecej perspektywy.  

Szczególnie istotna dla mnie okazała się teoria Nancy K. Miller, która przedstawiła 

kiedyś swoją ideę krytyki feministycznej27. „Arachnologia”, którą mam tu na myśli, dzięki 

pomysłowi wprowadzonemu przez Nancy K. Miller, nie będzie już dłużej jedynie nauką 

zajmującą się badaniem różnych gatunków pajęczaków, ale metaforyczną ideą procesu 

twórczego i stylem krytyki feministycznej28. Obraz ten jest bardzo mi bliski i pozwala 

złożyć moje rozważania nad dyskursem (o Pippi) w jeden spójny mechanizm analityczny. 

Kobieta, według Miller, jest jak „pajęczyca”, która jako kobieta-pisarka tka swoje 

teksty, pozostając z nimi w bardzo silnym związku, naznaczając je swoją cielesnością – 

metafora ta podkreśla bardzo mocno właśnie tę cielesno-fizyczną relację. „Odwołując się 

zarówno do metafory pajęczej sieci, jak i do mitu Arachne, koncepcja Miller zwracała także 

uwagę na właściwe twórczości kobiecej zacieranie ustanowionego przez mężczyzn dystansu 

między życiem codziennym i twórczością, powszedniością i ekscentrycznością aktu 

twórczego.”29 

                                                
25 Anna Burzyńska, Michał P. Markowski, Teorie literatury..., s. 399. 
26 Tamże, s. 401. 
27 Tamże, s. 401. 
28 Tamże, s. 401. 
29 Tamże, s.401,  
Arachnologia – metaforyczna idea procesu twórczego i styl krytyki feministycznej zaproponowany przez Nancy 
K. Miller w polemice z hyfologią Rolanda Barthes’a. Metafora tkania pajęczej sieci i kobiety-pisarki  jako 
pajęczycy podkreślać miała silny związek pisarek z tkanymi przez nie tekstami, a także naznaczenie tych 
tekstów własną cielesnością. Odwołując się zarówno do metafory pajęczej sieci, jak i do mitu Arachne, 
koncepcja Miller zwracała także uwagę na właściwe twórczości kobiecej zacieranie ustanowionego przez 
mężczyzn dystansu między życiem codziennym i twórczością, powszedniością i ekscentrycznością aktu 
twórczego. Koncepcja ta odegrała również pewną rolę jako element krytyki właściwego dla męskiego sposobu 
myślenia dualizmu podmiotu i przedmiotu w myśli zachodniej. 
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4.2 „Opowiedz o Pippi Långstrump” 

Pippi Långstrump w Szwecji została opublikowana w 1945 roku. Niemal każda z 

notek, czy książek biograficznych dotyczących Astrid Lingren zaczyna się wstępem 

mówiącym o tyleż przykrych, co uroczych i trochę przypadkowych okolicznościach 

powołania do życia rewolucyjnej bohaterki swoich czasów. Astrid Lindgren pisze: 

W 1941 roku moja siedmioletnia córeczka Karin leżała chora na zapalenie płuc. 

Każdego wieczoru, kiedy siadałam na brzegu łóżka, marudziła jak to zwykle dzieci: 

„Opowiedz mi coś”. Pewnego razu, kiedy porządnie zmęczona zapytałam: „O czym mam 

opowiadać?”, odparła: „Opowiedz o Pippi Långstrump”. 

Wymyśliła imię właśnie w tej sekundzie. Nie zapytałam kim była Pippi Långstrump, 

tylko zaczęłam opowiadać, a ponieważ było to dziwne imię więc musiała to być także dziwna 

dziewczynka. Karin, a potem jej koledzy i koleżanki zapałali niezwykłym uczuciem do Pippi. 

Musiałam więc opowiadać ciągle od nowa. A potem pomyślałam sobie, że kopię wyślę do 

jakiegoś wydawnictwa. Nie dlatego, żebym przez sekundę wierzyła, żeby chcieli to wydać, ale 

ot tak, na wszelki wypadek. Sama byłam podniecona sprawą Pippi i pamiętam, że 

zakończyłam swój list do wydawnictwa słowami: „W nadziei, że nie zaalarmujecie Urzędu 

Opieki Społecznej nad Nieletnimi...”. No bo miałam przecież dwoje dzieci, a co to może być za 

matka, która pisze takie książki! 30 

W tych kilku zdaniach wygłoszonych przez Astrid Lindgren, cytowanych pewnie w 

niemal wszystkich językach, na które tłumaczono opowieści o Pippi, znaleźć można bardzo 

wiele aspektów „arachnologicznych”, o których pisała Nancy K. Miller. Lindgren jako 

millerowska „pajęczyca” – to obrazek kuszący, dlatego nie odmówię sobie odmalowania go 

właśnie w tym miejscu. Koncepcja arachnologii według Miller była odpowiedzią na ideę 

przedstawioną wcześniej przez Rolanda Barthes’a, który jako pierwszy opisał proces 

twórczy (pisarski) jako tkanie sieci pajęczej. Barthesowski pająk rozpada się jednak, rozkłada 

sam siebie „w konstruktywnych wydzielinach własnej sieci. Jeśli lubimy neologizmy, możemy 

określić teorię tekstu jako hyfologię (hyfos to tkanina i sieć pajęcza).”31 Miller podobnie 

widziała tworzenie tekstów, jako materii – nie mogła jednak się zgodzić z faktem 

                                                
30 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka, Nasza Księgarnia, Warszawa 2004, okładka. 
31 Rolland Barthes, Przyjemność tekstu, tłum. A. Lewańska, Wydawnictwo K.R., Warszawa 1997, s. 92. 
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autodestrukcji. Stąd wynika jej „kontr-wizja”, proponująca inną koncepcję autora-kobiety: 

„kobiecą podmiotowość autorską należało dopiero wprowadzić do dyskursu o literaturze, bo 

do tej pory w ogóle jej jeszcze tam nie było”32.  

Po pierwsze Astrid Lindgren stała się pisarką, ponieważ była matką. Sama w ten 

sposób usprawiedliwia ten heroiczny „akt wyobraźni” zmęczonej kobiety, siedzącej na skraju 

łóżka chorej córki, który stał się początkiem dla serii historyjek o kłamliwej i niesfornej 

dziewczynie. Jest tu także kilka przykładów „zacierania” granic między życiem codziennym, 

a twórczością, o czym także pisze Miller. Marudzące dziecko, zmęczenie matki, codzienna i 

nieco rutynowa praktyka domowego opowiadacza bajek, jakim była Astrid dla swoich dzieci, 

przypadkowość i równie ważny w całej tej historii, niesforny impuls dziecięcej twórczości – 

to w zasadzie rozgorączkowana mała Karin i jej zapalenie płuc dały światu Pippi Långstrump. 

Aspekt rodzicielskiej więzi z dzieckiem i jego oczekiwaniami  jest tutaj równie ważnym 

elementem tej bilogiczno-matczyno-pajęczej nici – bo w zasadzie Karin i Astrid utkały tę sieć 

pajęczą wspólnie.  

Nie do końca wiadomo z jakich powodów pani Lindgren  zakończyła swój pamiętny 

list do wydawnictwa słowami obaw przed zaalarmowaniem Urzędu Opieki Społecznej nad 

Nieletnimi – skromność, obawa przed konsekwencjami, przeczucie dopiero nadchodzącej 

rewolucji, czy może wysmakowana ironia i dystans do świata, kazały jej w 1945 roku 

uważać, że opowiastki o Pippi są niestosowne. I tak właśnie było! Przygody Pippi 

Långstrump były wtedy co najmniej niestosowne. 

Dwaj współcześni norwescy pisarze, Jørgen Gaare i Øystein Sjaastad33, w swojej 

książce o Pippi wskazują, że była ona niczym „wstydliwe piętno na czystej, ślicznej 

powojennej Szwecji, plamką brudu, którą należało zmyć”. A dalej przytaczają legendarne już 

słowa szwedzkiego krytyka literackiego i filozofa, profesora pedagogiki (sic!) Johna 

Landqvista, który na temat Pippi-„potworka” powiedział kiedyś: „Postać tej nienormalnej 

dziewczynki i jej niesmaczne przygody, opisane w książce Lindgren, mogą pozostawić jedynie 

                                                
32 Anna Burzyńska, Michał P. Markowski, Teorie literatury..., s. 410. 
33 Obaj są uznanymi pisarzami w dziedzinie powiązań między filozofią i literaturą dziecięcą oraz młodzieżową. 
W roku 2000 wydali "Pippi & Socrates", zbiór szkiców i dialogów na temat filozofii w książkach Astrid 
Lindgren. Jørgen Gaare jest redaktorem w jednym z większych wydawnictw w Oslo. Studiował filozofię, 
antropologię i literaturę na Uniwersytecie w Oslo. Øystein Sjaastad  jest starszym wykładowcą na wydziale 
filozofii na Uniwersytecie w Oslo. - http://www.jsantorski.pl/zap.php?mg=zap&id=nr115 (10.04.2007). 
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bardzo nieprzyjemne, szarpiące duszę wspomnienie”.34 

4.3 Nowy typ bohatera 

Dziewczynka o dziwnym imieniu, kłamliwa, według niektórych „niechlujnie” ubrana, 

bez ojca, bez matki, samowystarczalna i w dodatku najsilniejsza na świecie – nie bardzo 

pasowała na bohaterkę dziecięcych opowiadań w połowie XX wieku.  

Jørgen Gaare i Øystein Sjaastad piszą w swojej książce tak: „W 1945 roku najbardziej 

konserwatywne samce stojące na straży patriarchatu uznały wydanie „Pippi Pończoszanki” 

za większe zagrożenie dla ludzkości aniżeli druga wojna światowa, która niedawno się 

zakończyła.” 35 Przygody Pippi wzbudzały i musiały wzbudzić najróżniejsze kontrowersje. 

Najpierw wybucha dyskusja w Szwecji, potem kolejno w krajach, w których książka się 

ukazywała – niekiedy w wersji okrojonej przez cenzurę, lub „ugrzecznionej” przez 

wydawców, tłumaczy, pedagogów, stojących na straży dobrego wychowania dzieci. Pippi 

jednak nie poddała się tym odzierającym ją z jej własnej osobowości zabiegom i mimo 

wszystko podbiła świat.  

Niedługo po pojawieniu się na świecie Pippi, w 1949 roku, w rewolucyjnej książce 

Simone de Beauvoir pt. Druga płeć36, padają znamienne słowa: „Nie rodzimy się kobietami, a 

raczej stajemy się nimi”37. To zdanie zapowiadać miało „drugą falę” feminizmu. A Pippi 

wkrótce staje się ikoną ruchu feministycznego. Trochę bezczelna, ruda, dziwna i niepokorna 

Pippi była idealnym wcieleniem nadchodzącego ducha buntu. Pippi na pewno nie jest jeszcze 

kobietą. Właściwie słowo „dziewczynka” też jakoś nie do końca pasuje do tego dziecka ze  

nieokreśloną jeszcze płciowością, osobowością zakłóconą „chłopczycowatym” łobuzerstwem, 

mało dziewczęcym wyglądem, silnym charakterem oraz iście męskimi atrybutami (niezwykła 

siła).38  

Pippi, na tle swoich przyjaciół Tommy’ego i Anniki, staje się jeszcze bardziej 

wyrazistą postacią, w swojej „dziwności”, oczywiście. Annika to uosobienie czystej i 

niewinnej kobiecości – mimo swojego dziecięcego wieku jest już na dobrej drodze, by stać się 

„doskonałym” wcieleniem natury kobiety. Czysta, racjonalna, sądze, że bardziej ostrożna i 
                                                
34 Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates – Filozoficzne wędrówki po świecie Astrid Lindgren, Wyd. 
Jacek Santorski&Co., Warszawa 2002, s. 209. 
35 Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates ..., s. 227. 
36 Simone de Beauvoir, Druga płeć, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003. 
37 Tamże, s. 228. 
38 Więcej na ten temat piszę w rozdziale poświęconym dyskursowi „gender” i „queer”. 
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płochliwa, zawsze odpowiednio ubrana do wszystkich pomysłów Pippi podchodzi z rezerwą, 

a czasem nawet i z lękiem. Zwykle jednak  ostatecznie poddaje się pomysłom większości. 

Gdy Pippi i Tommy zaczną jakieś nowe przedsięwzięcie, Annice nie pozostaje nic innego, jak 

tylko włączyć się we wspólnej zabawy – może dlatego, że jest świadoma swojej niemocy 

sprzeciwu wobec intelektualnej siły Pippi? A może w Annice tylko drzemie właśnie ten 

potencjał nadchodzącego „kobiecego buntu”? W każdym razie czytamy o niej w książce: „nie 

naprzykrzała się, gdy nie mogła postawić na swoim, i zawsze wyglądała schludnie w gładko 

wyprasowanych, kretonowych sukienkach, których starała się nie zabrudzić.”39  

Jak widać, narrator wcale nie jest taki jednoznaczny w wypowiadanych poglądach i 

wcale nie pokazuje Anniki jako przykładnego wzoru do naśladowania; wręcz przeciwnie – 

zdaje się traktować ją raczej jako „antywzór”, za pomocą delikatnej, lecz wyczuwalnej ironii, 

sugerując dwuznaczność grzecznej postawy. Jørgen Gaare i Øystein Sjaastad celnie ujęli tę 

„grzeczność”, stwierdzając, że doskonałość Anniki, w porównaniu z szaloną swobodą Pippi, 

jest po prostu „trudna do przełknięcia”40.      

W trylogii o Pippi znajduje odzwierciedlenie rewolucyjna myśl Simone de Beauvoir, 

opisująca kobietę jako kategorię bardziej kulturową niż biologiczną. Pippi jest indywiduum – 

dziewczynką, która w swoim dotychczasowym życiu nie została poddana typowym procesom 

socjalizacyjnym i dlatego nie jest „kulturalna”. Zanim zamieszkała  w Willi Śmiesznostce, 

miała wokół siebie same nietypowe wzorce. Już z pierwszych stron książki „Pippi 

Pończoszanka” dowiadujemy się, że dziewczynka „miała też oczywiście mamusię, lecz było to 

tak dawno, że wcale tego nie pamiętała. Mamusia umarła, gdy Pippi była małym, 

malusieńkim dzieckiem, które leżało w kołysce i krzyczało tak okropnie, że nikt nie mógł 

wytrzymać w pobliżu.”41 Osierocona przez matkę Pippi, pozbawiona została kształtującej 

osobowość dziewczynki relacji matka-córka. Reprodukcja ról kobiecych została w ten sposób 

przerwana. 

Jak stwierdza Krzysztof Bak w swojej rozmowie z Anstrid Lindgren, wielu 

literaturoznawców jest zdania, że Pippi jest ucieleśnieniem idei wiecznej kobiecości. Astrid 

Lindgren tłumaczy: „To prawda. Pojawiły się ostatnio teorie, że Pippi to czarownica, 

ucieleśnienie Wielkiej Boginii, vagina dentata, rzeczniczka matriarchatu i Bóg wie jeszcze co. 

Niestety żaden system prawny nie broni pisarza przed zajadłością interpretatorów. Może więc 

skorzystam z uprzejmości „Nowych Książek” i oświadczę publicznie, ze nie jestem ani nigdy 

                                                
39 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka, Nasza Księgarnia, Warszawa 2004, s. 8. 
40 Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates ..., s. 235. 
41 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka..., s. 7. 
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nie byłam zwolenniczką matriarchatu. Nie znaczy jednak to, że sprawa równouprawnienia 

kobiet jest mi obojętna.”42 A jednak Pippi w dyskursie społeczno-literackim już dawno 

uwolniła się od jakichkolwiek uwag autorskich – postać małej wiecznie dziewięcioletniej 

dziewczynki funkcjonować zaczęła zupełnie samodzielnie na wielu różnych płaszczyznach i 

zadomowiła się nawet w takich rejonach kultury współczesnej i jej dyskursów, w jakich sama 

Astrid Lindgren chętnie by jej nie widziała. Jest to najlepszy przykład tego, jak dzieło 

literackie odrywa się od autora i odczytywane wciąż na nowo przyjmuje nowe sensy. 

4.4 Pippi zawsze da sobie radę! – wzór dla wyzwolonej kobiety 

Historie o Pippi są pełne myśli i haseł, które mogłyby być, a wręcz często są 

wykorzystywane jako zawołania rewolucyjne,  zwłaszcza przez ruch feministyczny. Silna i 

samodzielna Pippi jest  doskonałym wzorem do naśladowania dla nowoczesnej kobiety: 

„Nie martw się! Zawsze dam sobie radę.”43 – mówi często machając ręką do mamy, 

wierząc, że „mamusia siedzi teraz w niebie i spogląda z wysoka na swoją córeczkę”. Z drugiej 

strony mała Pippi wychowuje się na statku pirackim wśród załogi pełnej mężczyzn. „Dawniej 

Pippi miała tatusia, którego bardzo kochała (...)” W przeciwieństwie do mamusi, „tatusia 

swego natomiast Pippi pamiętała. Był kapitanem na statku i pływał po wielkich morzach, a 

Pippi towarzyszyła mu aż do chwili, gdy raz, w czasie sztormu, fala zniosła go z pokładu i 

ślad po nim zaginął. Pippi była jednak zupełnie pewna, że nadejdzie dzień, gdy tatuś powróci. 

Nie wierzyła wcale w to, że utonął. Sądziła, że dopłynął do jakiejś wyspy, gdzie pełno było 

Murzynów, został królem murzyńskim i chodzi teraz całymi dniami w złotej koronie na 

głowie.”44 

Od chwili nieszczęsnego sztormu Pippi mieszkała więc na statku razem z 

marynarzami. „Pewnego pięknego letniego wieczoru powiedziała „do widzenia” wszystkim 

marynarzom na statku swego tatusia. Bardzo lubili Pippi i Pippi też ich bardzo lubiła.  

– Do widzenia, chłopcy! – mówiła Pippi, całując wszystkich po kolei w czoło. – Nie 

martwcie się o mnie. Zawsze dam sobie radę!”45 

Tym pożegnaniem, przypominającym pocałunek ojca złożony na czole córki, 

zaczynają się przygody Pippi, opisywane przez Astrid Lindgren: Pippi staje się samodzielna, 

schodzi ze statku swojego „tatusia” i wprowadza się do domu, który kiedyś dla niej zakupił. 

                                                
42 Krzysztof Bak, Piszę dla dziecka, którym byłam, „Nowe Książki”, 1986 nr 2, s. 2. 
43 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka..., s. 5. 
44 Tamże, s. 5. 
45 Tamże, s. 6. 
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Ciekawe jest również, że Pippi w tym fragmencie prezentuje „męską postawę” pocałunku w 

czoło, a z kolei rośli marynarze z Podfruwajki, nie wstydzą się swoich łez. Zejście ze statku 

jest również symbolicznym odzyskaniem wolności. Przytoczę w tym miejscu myśl Simone de 

Beauvoir, którą cytują w swojej książce o Pippi Gaare i Sjaastad: „Każdy podmiot stawia się 

konkretnie poprzez różne projekty życiowe – uznaje się za transcendencję i ustawia jako 

transcendencja; spełnia swoją wolność, nieustannie przekraczając ją w drodze ku nowym 

wolnościom; nie mam dla aktualnej egzystencji innego usprawiedliwienia niż ekspansja ku 

nieskończenie otwartej przyszłości.”46 Pippi schodzi ze statku swojego ojca, żeby zdobywać 

nowy ląd i niedostępne jej dotychczas nowe światy. Od tej pory mierzy się z rzeczywistością 

„zorganizowaną”, skonwencjonalizowaną oraz z małomiasteczkową moralnością dorosłych – 

już nie żyje w „świecie na opak”, na statku pirackim wśród bandy swoich ukochanych, ale 

dzikich marynarzy.  

Margareta Strömstedt, w biografii Astrid Lindgren opisała „epokowe znaczenie Pippi 

dla kształtowania się obrazu siebie u dorastających dziewcząt: «Pippi Pończoszanka była 

właśnie tą symboliczną postacią, na którą czekały wszystkie dziewczynki na świecie»”47. W 

kontekście nadchodzącej „epoki kobiet” i drugiej fali feminizmu, wydanie w 1945 roku 

historyjek o Pippi może być interpretowane jako oczywista zapowiedź zbliżających się zmian, 

i nie chodziło jedynie o to, że Pippi stała się bohaterką kobiet – przede wszystkim stała się 

postacią zmieniająca świat dziecka, a potem dopiero kobiety. 48 Z upływem lat pokolenie 

małych „Pippi i Annik”, dziewcząt o zdecydowanie różnych osobowościach, weszło w 

całkiem nową rzeczywistość i było już gotowe i podatne na zmiany.  

Pippi Långstrump wpłynęła również na kształtowanie się feminizmu w polskiej 

kulturze. Dziś na polskich stronach internetowych, tak samo jak na tysiącu zagranicznych, 

można znaleźć różne hasła „wkładane w usta” Pippi, często zilustrowane podobizną, 

pochodzącą z zekranizowanej wersji Pippi Långstrump. Jako ikona feminizmu, często 

portrety Pippi opatrywane są charakterystycznymi podpisami: „Patriarchat jest nudny” lub 

bardziej buntowniczo „Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne idą tam gdzie 

chcą”49. 

                                                
46 Simone de Beauvoir, Druga płeć, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003, s. 41. 
47 O tym „epokowym znaczeniu” napiszę jeszcze w rozdziale o dyskursie pedagogicznym. 
48 Strömstedt pisze, że kiedyś na Broadwayu w sztuce „pewnej czarnoskórej feministki” spotkała jedno z wielu 
wcieleń Pippi. Tym razem ruda bohaterka  przemówiła wprost jako przywódczyni: „I am Pippi Longstocking... I 
have the guts to change the world.”. 
Zob.: Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates ..., s. 229. 
49 Obrazki pochodzą ze strony internetowej www.feminoteka.pl. 



 18 

                          
 Należy jednak zauważyć, że Pippi nie jest do końca siłą niszczącą stary porządek, i nie 

przemawia do końca zgodnie z duchem postmodernistycznych, dekonstruktywistycznych, 

dadaistycznych, czy surrealistycznych prądów obowiązujących w latach 40-tych.   

Gaare i Sjaastad piszą, że w odróżnieniu od najbardziej wojowniczych przeciwniczek 

męskiej tyranii, zwanej „fallokracją”50, Pippi jest całkowicie pozbawiona nienawiści, czy 

wolna od wszelkich innych złych uczuć skierowanych przeciw rodzajowi męskiemu. Pippi 

bardzo kocha tatusia, bardzo lubi marynarzy ze statku, a oni bardzo lubią Pippi. Można też 

łatwo zauważyć, że Pippi znacznie lepiej rozumie się z Tommym niż z Anniką. Nie jest 

wrogiem „numer jeden” wszystkich mężczyzn, choć, co prawda, gdy jest zmuszona nie waha 

się niektórym z nich wypowiedzieć wojnę. I tak wdaje się w bójkę z pięcioma chłopakami z 

bandy Bengta, którzy zaatakowali Villego. Potem przeciwstawia się dwóm policjantom, 

którzy chcą zaprowadzić ją do domu dziecka, sprytnie rozprawia się z dwójką złodziei 

(Dunder-Karlssonem i Blomem), a w cyrku bez najmniejszego problemu pokonuje potężnego 

Adolfa Silnego.  

Okazuje się, że „Pippi wpędza chłopców w kompleksy”51 – taki oto tytuł nosi notka 

Andrzeja Pługa, polskiego korespondenta ze Sztokholmu w 1988 roku. Z doniesień wynika, 

że serialowa „Długa Skarpetka”, która jest energiczna, samodzielna, dająca sobie doskonale 

radę w świecie chłopców, i bez problemu potrafiąca narzucić im swoją wolę, została ostro 

skrytykowana przez szwedzką Radę ds. Twórczości dla Dzieci. Rada uznała, że filmy „są 

negatywne na dłuższą metę, ponieważ mogą wywołać strach” – ma się rozumieć u chłopców – 

dodaje Pług. W Szwecji znów zaczęła się dyskusja. A do Polski docierała ona jedynie w 

postaci krótkich i anegdotycznych notatek prasowych, pisanych zresztą z przymrużeniem oka.   

                                                
50 Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates ..., s. 234. 
51 Andrzej Pług, Pippi wpędza chłopców w kompleksy..., „Kurier Polski”, 11/08/1988, nr 130. 
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W pierwszej części przygód Pippi nie ma takiego mężczyzny, który mógłby wygrać z 

nią starcie w walce. Ale dla Pippi mężczyzna nigdy nie jest wrogiem jedynie dlatego, że jest 

mężczyzną. Może dlatego, że i sama Pippi jest pod wieloma względami męska, bo wzrastała 

w końcu wśród mężczyzn. Jak piszą Jørgen Gaare i Øystein Sjaastad „w ostatnich 

pięćdziesięciu latach historia walki o wyzwolenie kobiet bardzo się wzbogaciła. Słowo 

„feminizm” nabrało znaczeni szerszego znaczenia. Wiele bojowniczek o prawa kobiet 

wzbraniało się przed określeniem „feministka”, ponieważ w ich opinii wykluczało ono 

mężczyznę jako ewentualnego sprzymierzeńca.”52 A Pippi przecież nie gardziła ani 

mężczyznami, ani ich światem, a wręcz przeciwnie – „oswoiła” ten męski świat i miała wśród 

mężczyzn wielu przyjaciół i sympatyków. 

Z kobietami natomiast, pewnie z oczywistych względów, Pippi nie walczyła, 

przynajmniej fizycznie. Co jednak nie oznacza, że nie wypowiadała im również swego 

rodzaju wojny – chociaż jest to na pewno zupełnie inna wojna. Wyprowadziła z równowagi i 

nauczycielkę w szkole, i panie Berggren i Grandberg – sąsiadki Settergrenów, które przyszły 

w gości do mamy Anniki i Tommy’ego. To raczej kobiety odnosiły się do niej z rezerwą, 

mimo pozornej łagodności. Choć Astrid Lindgren nigdy nie używała słowa „feministka” ani 

w stosunku do siebie, ani w stosunku do swojej bohaterki, Pippi stała się ambasadorem 

nowego feminizmu, wolnego od „fallokratycznej” perspektywy bojowniczek o prawa kobiet z 

poprzedniej epoki – mniej agresywnego i otwartego na mężczyzn. Niezależna, ale i 

nieuprzedzona z góry wobec dorosłych, Pippi przyjęła postawę, która pozwala jej w każdym, 

nawet w dorosłym, dostrzec dziecko. Wszystkich traktuje jak towarzyszy zabaw na naszej 

cudownej, zielonej Ziemi.53 

5.  Dyskurs pedagogiczny 

5.1 „Na morzu nie dbaliśmy o takie rzeczy” 

Jak prawie każde dziecko, Pippi ma całkiem konkretne plany na przyszłość. Chce 

zostać „postrachem mórz”, jak jej tata. Z drugiej strony jednak Pippi bywa Prawdziwie 

Elegancką Damą. Łączy w sobie tę piracką naturę z elegancją. Na szkolnej wycieczce, po tym 

jak zamiast wybrać jeden z zaproponowanych napojów dość śmiało i zaskakująco 

                                                
52 Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates..., s. 233. 
53 Tamże, s. 234. 
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poczęstowała się sokiem i czekoladą na raz (mówiąc: „Foku i fekolady!”54), pani wzięła źle 

wychowaną dziewczynkę na rozmowę, by wtajemniczyć ją w „stawiane przez społeczeństwo 

wymogi elementarnego wychowania i właściwego zachowania”55.  Pani mówi do Pippi: „na 

pewno chciałabyś być elegancką damą, jak dorośniesz?” – „Myśli pani o takiej z woalką na 

nosie i trzema podbródkami?” – upewnia się Pippi. „Mam na myśli damę, która zawsze wie, 

jak należy się zachować, i zawsze jest uprzejma i grzeczna.” – precyzuje pani. Pippi nie do 

końca wie, co znaczy być „elegancką damą”.  

Pippi miewa chwile słabości i niepewności. Gdy zostaje zaproszona na kawę do domu 

Settergrenów nagle staje jak wryta:  

„Na kawę... ja?! (...) Ojej, jaka jestem zdenerwowana! Co będzie jeśli nie potrafię się 

zachować! 

- Z pewnością potrafisz! – uspokaja ją Annika. 

- Nie bądź tego taka pewna – zaprzeczyła Pippi. – Staram się, możesz mi wierzyć, ale ludzie 

uważają, że nie potrafię się zachować. Mówili to, mimo że zachowywałam się tak dobrze, jak 

nigdy. Na morzu nigdy nie dbaliśmy o takie rzeczy. Ale obiecuję, że postaram się dzisiaj ze 

wszystkich sił, żebyście nie potrzebowali się za mnie wstydzić.”56 

Pippi ma więc szczere chęci, aby czasem zostać „Prawdziwie Elegancką Damą”. I 

właśnie wtedy, na tym styku „piractwa” i bycia „czarującą”, odsłania swoją szczerą 

bezradność. Jest to w zasadzie jedyny moment, w którym Pippi, zwykle przecież pewna 

swoich pomysłów i zawsze gotowa do podważania wszystkich racji, staje się nagle 

zwyczajnie zatroskaną i nieco nieprzystosowaną. I jest świadoma tej swojej 

„nieprzystawalności”. Chciałaby, ale nie wie jak „należy” się zachować w społeczeństwie 

pełnym zasad i konwenansów – „ma morzu nie dbaliśmy o takie rzeczy”. Dziewczynka jednak 

próbuje odnaleźć się w nieznanym jej świecie zasad i norm. 

Wybiera się do szkoły, ponieważ czuje, że tylko dzięki temu będzie mogła mieć 

wakacje. „To jest absolutnie nie sprawiedliwe! I nie mam zamiaru tego dłużej znosić! (...) Za 

cztery miesiące Gwiazdka i wy wtedy będziecie mieć ferie. A ja co? – mówiła Pippi 

rozżalonym głosem. – Żadnych ferii, nawet najmniejszych – skarżyła się. – Tak być nie może! 

Od jutra zaczynam chodzić do szkoły.”57 Pippi nie tylko rozumie, że wakacje są jedynie 

wtedy, gdy się chodzi do szkoły, ale również wie, że szkoła to jedyny niedostępny jej aspekt 

życia Anniki i Tommy’ego. Chciałaby więc być włączona w „system” chociaż przez jeden 
                                                
54 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka..., s. 82. 
55 Tamże, s. 53. 
56 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka..., ss. 103-104. 
57 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka..., s. 42. 
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dzień. Idzie do szkoły, „ale tylko na krótko”58, jak nieco zdystansowany 

dziewiętnastowieczny etnograf wizytujący prymitywne plemię Australii.  

Według autorów książki Pippi i Sokrates, w historyjce opisującej „zderzenie” Pippi ze 

szkołą „można dostrzec elementy filozofii pedagogiki, utopii, jak i krytyki cywilizacji.”59 Pippi 

jest dla nich oczywistą reprezentantką przedcywilizacyjnego pra-chaosu, choć z drugiej strony 

okazuje też pełne zrozumienie dla ograniczeń wprowadzonych przez przymus reguł i 

porządku. – Pippi w swoim podejściu jest niczym uczony grecki filozof. „A dzieje naszej 

kultury zawsze przedstawiano jako rozwój od chaosu do kosmosu, od surowości i 

barbarzyństwa do cywilizacji i rozumu.”60 Tak więc czym jest to ucieleśnienie „pra-chaosu”, 

które odradza się w postaci Pippi w połowie XX wieku? Pippi jest takim niegroźnym, ale 

wciąż dość dzikim „wilczkiem”, tak jak to często, a uroczo piszą o niej norwescy Gaare i 

Sjaastad. 

Pierwsze zderzenie Pippi ze szkołą jest nie tylko konfrontacją ze zorganizowaną i 

uporządkowaną instytucją szkoły, ale przede wszystkim śmiałym występkiem przeciwko 

tradycyjnej pedagogice. Pippi trafia na szczęście na postępową i wyrozumiałą nauczycielkę 

Tommy’iego i Anniki.61  

5.2 Nowa pedagogika według Aleksandra Sutherlanda Neilla 

Aleksander Sutherland Neill, urodzony w 1883 roku postępowy szkocki pedagog, w 

latach 40-tych i 50-tych XX wieku w Szwecji stał się przyczyną wielu dyskusji i sporów 

dotyczących pedagogiki i teorii na temat wychowywania dzieci. Właściwie Neill  

zrewolucjonizował pedagogiczne nurty z początku XX wieku.62 W procesie wychowawczym 

proponowanym przez nowatorskiego pedagoga dziecko miało wyrosnąć na „wolnego 

człowieka”, w pełni szczęśliwego i żyjącego w zgodzie dorosłymi. Był więc Neill 

prekursorem pedagogiki anty-autorytarnej63. Pippi Långstrump wydaje się absolutnie pasować  

do jego  ideału dziecka.  

                                                
58 Astrid Lindgren, Pippi wchodzi na pokład, Nasza Księgarnia, Warszawa 2004, s. 34. 
59 Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates ..., s. 59. 
60 Tamże, s. 59 
61 Po szwedzku tzw. „Du-reformen“. Od lat 60-tych i 70-tych zaczęto w Szwecji używać zwrotu osobowego 
„Ty”, zamiast „Pan”/”Pani”. Dotyczy to również relacji dziecko-dorosły. Zob. w szwedzkiej Wikipedii: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Du-reformen (19.05.2007). 
 
62 Neill – freudysta, jako dziecko i młodzieniec wychowywany był w klimacie wiktoriańskiej Szkocji. Może 
wcale nie tak trudno mu było wyrosnąć na zagorzałego  przeciwnika wychowawczego „ancient regime’u”.  
63 Zob.: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=258 (19.05.2007). 
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Według Neilla dziecko jest tylko w wtedy szczęśliwe i w pełni sobą, gdy rozwija się 

jego zainteresowania, wspiera jego naturalną ciekawość świata. Zauważył on, że "dziecko 

posiada wrodzoną roztropność i wrodzony zmysł rzeczywistości. Jeśli pozostawi się mu 

swobodę, nie skrępowaną żadnymi sugestiami dorosłych, dziecko rozwinie się na miarę swych 

maksymalnych możliwości"64. W imię zasady, że wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się 

wolność drugiego człowieka, Neill podkreślał, że wolność dziecka oznacza prawo do robienia 

wszystkiego, co sprawia mu radość, ale nie zagraża w żaden sposób wolności innych – w 

grupie dzieci uczą się także kompromisu.  

Przygoda Pippi ze szkołą również wpisuje się w poglądy głoszone przez Neilla. 

Dziewczynka na końcu swojego spotkania z dziećmi i panią nauczycielką mówi przecież:  

„Wiesz co, pani? Bardzo było przyjemnie przyjść i zobaczyć, jak tu u was jest. Nie 

wydaje mi się jednak, żebym jeszcze kiedyś miała ochotę przyjść do szkoły. Niech już inne 

mają te ferie świąteczne. O wiele za dużo było mowy o jabłkach i jeżach, i wężach, i o tym 

wszystkim. Aż mi się w głowie kręci! Chyba się o to nie gniewasz, proszę pani?”65 Pippi 

doskonale pasuje do modelu wychowawczego Neilla, który zwykł mawiać, że lepiej będzie, 

jeśli z jego szkoły wyjdzie szczęśliwy zamiatacz ulic, niż znerwicowany uczony. 

Dziś postulaty Neilla nie wydają się szokujące. Gdy w 1921 roku w Szkocij założył 

swoją niezwykłą Summerhill School, rozpętała się burza. Wkrótce jego wywrotowe teorie i 

skrajne poglądy uległy pewnemu utemperowaniu – rozpoczęła się era dyskusji i nowej 

pedagogiki. Neillowi stawiano wiele zarzutów, nie wszystkie jego teorie się sprawdziły. 

Niezaprzeczalnie jednak dla pedagogiki przyczynił się wielce.  

Po wydaniu opowieści o Pippi w Szwecji rozgorzały dyskusje o tym, jak 

wychowywać dzieci. Ulla Lundqvist badająca fenomen Pippi, pisze w swojej Książce o Astrid 

Lindgren: „Kilku specjalistów zajmujących się psychologią dzieci, prawdziwych prekursorów, 

zaczęło bronić prawa dziecka do poczucia własnej wartości i do szacunku. Łamanie uporu 

dziecka czy też ograniczanie jego woli przestało być uważane za słuszne metody 

wychowawcze. Zaczęto krytykować stosowanie przymusu, zalecać perswazję w miejsce 

sankcji. Po prostu odkryto, że można stać po stronie dziecka.”66  

Według Sylvi Liseling Nilsson Pippi reprezentuje teorię pedagogiczną zwaną 

pajdocentryzmem, której początek dała Szwedka, Ellen Key, pisząc w 1900 roku znamienną 

                                                
64 Tamże. 
65 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka..., s. 50. 
66 Margareta Strömstedt, Astrid Lindgren, opowieść o życiu i twórczości, Nasza Księgarnia, Warszawa 2000, 
s. 215. 
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książkę pt. Stulecie dziecka67. Przepowiedziała w niej odejście od modelu autorytarnego, 

który dorosłym zawsze przyznawał prawo przewagi nad dzieckiem. Tymczasem 

pedagogiczna ewolucja spowodowała, że właśnie dziecko w XX wieku zajęło „centralne 

miejsce w procesie wychowania”68. „Trylogia o Pippi ujrzała światło dzienne w okresie, w 

którym kwestionowano dawne, autorytarne metody wychowawcze”69 – pisze Sylvia Liseling 

Nilsson. 

5.3 „Pippi to nie książka – Pippi to wynalazek”70 

Z wywiadu przeprowadzonego z Astrid Lindgren w 1985 roku i opublikowanego 

wtedy na łamach „Nowych Książek” dowiadujemy się po raz kolejny o genezie Pippi. Tym 

razem jednak Astrid przemawia wprost do polskiego czytelnika.  

„W 1941 roku moja córka przechodziła zapalenie płuc. Miała wysoką gorączkę, a w 

takich przypadkach do głowy przychodzą dziwne pomysły. (...) I tak zaczęłam snuć tę 

zwariowaną historię. Trzy lata później skręciłam nogę i nudziłam się w łóżku jak mops. 

Postanowiłam więc spisać wymyślone historyjki i podarować je córce na urodziny. Kopię 

wysłałam do wydawnictwa Bonniera. Po pewnym czasie rękopis odesłano. Podobno 

zbulwersował całą redakcję. 

Krzysztof Bak: To chyba nic dziwnego. W „Pippi Langstrump” odnaleźć można wiele 

kontrowersyjnych wówczas teorii pedagogicznych.”71 

Astrind Lindgren odpowiada:  

„Tyle, że ja nie jestem pedagogiem i pisałam „Pippi Langstrump” wyłącznie dla 

zabawy. Ale oczywiście masz poniekąd rację. Ówczesna prasa szwedzka omawiała obszernie 

głoszoną przez Neilla teorię nieskrępowanego rozwoju osobowości dziecka. Liczne były 

reportaże ze słynnej szkoły Neilla w Summerhill, gdzie dzieci mogły robić co im się żywnie 

podoba. Mnie osobiście zafascynowały pedagogiczne pisma Bertranda Russella. Pisze tam 

filozof, że dzieci śnią sny o potędze równie często jak dorośli marzą o seksie. Niewątpliwie 

„„Pippi Langstrump” przejęła coś z tych idei.”72  

                                                
67 Ellen Key, Stulecie dziecka, ŻAK Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2005. 
68 Sylvia Liseling Nilsson, Pedagogiczne przygody Pippi Pończoszanki, [w:] Przekraczanie granic, (red. Dorota 
Tubielewicz-Mattsson & Janina Gesche), Stockholm 2006, s. 156. 
69 Tamże, s. 156. 
70 Zwykł tak mawiać mąż Astrid Lindgren – Ulla Lundqvist, Pippi Langstrump – na zawsze, [w:] Astrid 
Lindgren – Barwy świata dzieciństwa (materiały z sesji literackiej), (pod. red.) Maryla Hempowicz, 
Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 1998. 
71 Krzysztof Bak, Piszę dla dziecka..., s. 4. 
72 Tamże, s. 3. 
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Sama Astrid Lindgren opisuje nurty, które mocno na nią wpłynęły i tym samym 

odcisnęły piętno na osobowości Pippilotty. W pamiętnym liście do wydawnictwa Bonniers, 

odnosi się pozytywnie do nietzscheańskiej idei nadczłowieka73. „Pippi Pończoszanka jest (...) 

małym „Übermenschem” w postaci dziecka, wprowadzonym w zwyczajne środowisko. Dzięki 

swym nadnaturalnym siłom i innym okolicznościom Pippi jest całkowicie nietykalna dla 

wszystkich dorosłych i żyje sobie akurat tak, jak jej się podoba. W utarczkach z dorosłymi 

zawsze do niej należy ostatnie słowo.”74 To właśnie u Bertranda Rusella przeczytała, że 

rzeczą najważniejszą w dzieciństwie jest instynktowne pragnienie, by być dorosłym, albo 

raczej instynktowne pragnienie władzy, i że normalne dzieci fantazjując, często wyobrażają 

sobie sytuacje, w których posiadają pełnię władzy. „Nie wiem, czy Bertrand Russel ma rację, 

ale jestem skłonna w to wierzyć, sądząc po chorobliwej popularności, jaką Pippi 

Pończoszanka cieszy się od roku u moich własnych dzieci i ich przyjaciół rówieśników.”75 – 

mówi Astrid Lindgren. 

Jest to imię magiczne – dodam tu za Gaarem i Sjaastadem – i to dziwne imię jest 

wynalazkiem małej i chorej na zapalenie płuc Karin, która pragnie „odzyskać zdrowie i 

witalność, a przede wszystkim władzę nad własnym życiem. Tak samo dekadencka, chora 

Europa była brzemienna w nadczłowieka.”76  

5.4 Pippi – anarchia wcielona 

Pippi, mimo, że ma złote serce, jest jednak prawdziwym i elementarnym uosobieniem 

buntu – anarchistką, która występuje przeciwko zasadom dobrego wychowania. W dodatku, 

dzięki torbie pełnej złotych monet, jest zupełnie niezależna. Ta niezależność przerażała i 

rodziców i pedagogów. Niespokojny czas dziecięcej psychologii zrobił jednak swoje i nie 

było już odwrotu, rewolucja musiała nastąpić. Pippi pojawiła się na świecie na dobre – od tej 

pory uosabia całkowicie niezsocjalizowane Dziecko i jednocześnie górującego nad 

wszystkimi nadczłowieka.77  

W wywiadzie „Nowych Książek” (1986) czytamy: 

„Krzysztof Bak: Późniejsze badania zrewidowały teorię Neilla. A jednak „Pippi Långstrump” 

nadal ukazuje się w wielomilionowych nakładach na wszystkich kontynentach. 

                                                
73 Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates ...,  s. 116. 
74 Tamże, s. 116-117. 
75 Margareta Strömstedt,  Astrid Lindgren ..., s. 215. 
76 Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates ..., s. 118. 
77 Tamże, s. 11. 
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Astrid Lindgren: Ależ ja nigdy nie uznawałam poglądów Neilla za słuszne. Dziecko czuje się 

wolne nie wówczas, gdy może wejść do pokoju i roztrzaskać fortepian, ale wtedy, gdy staje się 

członkiem rodzinnej demokracji i wie, że podobnie jak dorośli posiada określone prawa i 

obowiązki. W taki właśnie sposób wychowywałam własne dzieci.  

KB: I takie jest przesłanie „Pippi Langstrump”. 

AL: Oczywiście. I aż dziw bierze, że niektórzy nie potrafią tego zrozumieć. W wielu krajach 

książka ma nadal trudności z ukazaniem się w oficjalnym obiegu. A przecież Pippi jest 

niesłychanie moralną postacią. Posiada większą siłę niż niejeden dyktator. Mogłaby niszczyć, 

rabować, wprowadzać własne prawa. A jednak nigdy nie nadużywa swojej władzy. Chyba, że 

zostanie do tego sprowokowana.”78 

5.5 Pippi jest zła 

Pierwsze recenzje przygód Pippi są pozytywne i pochwalne, a książka sprzedaje się 

bardzo dobrze. Jednak rok później, gdy ukazuje się kolejna część przygód Pippi, mniej 

przychylni krytycy wyrażają swój sprzeciw. Wtedy właśnie John Landqvist publikuje swój 

artykuł pt. „Niedobra a nagrodzona”.  

„Żadne normalne dziecko nie zje całego tortu na jednym podwieczorku i nie będzie 

chodziło boso po rozsypanym cukrze. (...) w obu przypadkach przywodzi na myśl umysłowo 

chorą fantazję lub chorobliwe, natrętne wizje”79 – pisze John Landqvist (również profesor 

pedagogiki!). I w ten właśnie sposób Astrid Lindgren dowiaduje się, że jest „niekulturalnym 

beztalenciem, a Pippi jest chorobliwie nienormalna”. 

Ulla Lundqvist udało się wyszukać jeszcze kilka innych, równie ostrych głosów. Na 

łamach jednego z tygodników kobiecych z 1948 roku znalazła  napastliwy artykuł Ewy 

Sällberg, która pisała: 

„Już nudne stało się to ustawiczne słuchanie o prawach dziecka. Doprawdy nie ma się 

co dziwić, że dzieci stają się zarozumiałe i krnąbrne przy tej całej propagandzie, którą robi 

się wokół ich praw. Ich ukochana obecnie książka – a więc bestseller – mówi o młodej damie, 

Pippi Pończoszance, która robi dokładnie to, co przyjdzie jej do głowy. Nie jest ona 

wychowana w poczuciu wolności, po prostu jest w ogóle nie wychowana.”80  

Tych kilka recenzji oddaje klimat toczącej się wówczas w Szwecji dyskusji i  

sprzeciwu wobec nowego stylu pedagogiki, który w późniejszych opracowaniach i 

                                                
78 Krzysztof Bak, Piszę dla dziecka....,  s. 4. 
79 Margareta Strömstedt,  Astrid Lindgren ...,  s. 219. 
80 Tamże, s. 220. 
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tłumaczonych na język polski książkach o Astrid Lindgren trafiał również do polskiego 

dyskursu, uzupełniając go o fakty dotyczące szwedzkiej recepcji z połowy XX wieku. Z tego 

względu polskojęzyczny dyskurs, dotyczący pedagogiki i wpływu Pippi na zmianę podejścia 

nauczycieli, czy rodziców do dzieci, bardzo się rozrasta i wkracza w nowe przestrzenie – 

rodzą się takie kwestie, które wcześniej, bezpośrednio po wydaniu przygód piegowatej 

dziewięciolatki, nie zostały w Polsce dostrzeżone. 

  Na zorganizowanej w Gdańsku, w 1996 roku sesji literackiej poświęconej Astrid 

Lindgren i jej twórczości, Ulla Lundqvist wystąpiła z referatem pt. „Pippi Langstrump – na 

zawsze”. Wskazała w nim, że sama Astrid Lindgren nigdy nie włączała się w dyskusje na 

temat „szkodliwości” Pippi, czy jej kontrowersyjnego zachowania. Jednak w ostatniej części 

przygód Pippi z 1948 roku, można wiele wywnioskować, o poglądach pisarki na ten temat. 

W trzecim tomie (Pippi na Południowym Pacyfiku) Pippi po wcześniejszych 

uzgodnieniach z panią Settergren, zabiera Tommy’ego i Annikę na wyprawę na Południowy 

Pacyfik. Dowiedziawszy się o tym, ciotki i inne znajome pani Settergren, powiedziały do niej 

zatroskane i zszokowane: „Chyba nie myślisz o tym na serio, żeby wysłać dzieci gdzieś daleko 

na Pacyfik razem z P i p p i  P o ń c z o s z a n k ą? Chyba żartujesz?”, pani Settergren jednak 

odpowiada:  

„Dlaczego nie miałabym tego zrobić? Dzieci chorowały i potrzebują zmiany klimatu, 

tak twierdzi lekarz. A od kiedy znam Pippi, nigdy jeszcze nie zrobiła niczego, co byłoby ze 

szkodą dla Tommy’ego i Anniki. Nikt nie jest im tak oddany jak ona. 

- No ale jednak – P i p p i  P o ń c z o s z a n k a! – mówiły ciotki marszcząc nos. 

- Właśnie – powiedziała pani Settergren – Pippi Pończoszanka może nie zawsze zachowuje 

się najlepiej, ale ma dobre serce.” 81 

Zarzutów wobec Pippi i obaw przed pedagogicznymi skutkami, jakie mogła wywołać 

jej lektura, było bardzo wiele. Gdy w 1946 roku w radiu przeczytano fragment Pippi, do 

szwedzkiej gazety „Aftonbladet” przyszedł komentarz „Zgorszonego”. Pisał on: 

 „Co to ma znaczyć, że dowiadujemy się, że ona trzyma podwiązkę w i stary sucharek w 

pudełku na chleb, w którym szuka kapelusza, a na półce na kapelusze leży kawałek sera, z 

którego bardzo się ucieszyła, bo już dawno nie mogła go znaleźć? Wszystko w tym samym 

obłąkanym stylu. Słyszałem, że ta Pippi Pończoszanka otrzymała jakąś nagrodę. Czy 

doprawdy nie ma nikogo, kto mógłby położyć kres temu demoralizującemu zjawisku?(...) 

                                                
81 Astrid Lindgren, Pippi na Południowym Pacyfiku, Nasza Księgarnia, Warszawa 1992, s. 65. 
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niemożliwe jest, aby ta doprawdy przebrzydła łobuzka (...) zabawiała lub zainteresowała 

jakiekolwiek zdrowe i dobrze wychowane dziecko”.82 

 W recenzjach obrażano nie tylko postać Pippi czy, jak w powyższej, również dzieci, 

które Pippi pokochały; równie często krytykowano samą Astrid Lindgren. Interesująca jest 

jeszcze jedna recenzja przytoczona w książce Pippi i Sokrates. Komentując trzecią część 

przygód Pippi w magazynie dla nauczycieli szkół podstawowych „Folkskollärarnas Tidning”, 

niejaki Charles Lans połączył ciekawe aspekty krytyki: 

 „Jakie wymagania powinno się stawiać dobrej książce dla dzieci? Czy za 

równouprawnione i dopuszczalne powinno się uważać zarówno język, dobry styl i właściwą 

pisownię z jednej strony, jak i niemądre językowe wymysły i ortografię przesadnie zbliżoną do 

języka mówionego z drugiej? (...) „Syrk”, „pidatki kominalne” i „plutyfikacja”83 to zaledwie 

kilka przykładów. Czy może autorka sądzi, że dziecko nie zauważa temu podobnych błędów? 

To, że Pippi wyciera nos w sukienkę, to nowoczesny pogląd na higienę dzieci wyznawany 

jedynie przez autorkę, co zresztą najzupełniej odpowiada stylowi całej książki. To jest po 

prostu kupczenie niezdrową i nienaturalną dziecinnością oraz przykład tego, jaka n i e  p o w 

i n n a być książka dla dzieci.”84  

Lans był wyraźnie oburzony i użył wobec książki wielu niemiłych określeń. 

Zainspirowani podobnymi głosami krytyki, Gaare i Sjaastad  dokonali przeglądu epitetów, za 

pomocą których „autorytety charakteryzowały bzdurę ”: niesmaczne, nienormalne, 

nierozsądne, nieodpowiedzialne, bezsensowne, niesłychane, oburzające, chorobliwe, chore 

psychicznie85. Trzeba przyznać, że jest to dosyć długa lista słów rozpoczynających się od 

„nie-”.  

 

5.6 Postrach rodziców 

Margareta Strömstedt w swojej książce wspomina, jak to w latach sześćdziesiątych 

rozmawiała z wydawcą Gerardem Bonnierem (właścicielem wydawnictwa – śmieją się 

niektórzy – które światową sławę zyskało dlatego, że swego czasu odrzuciło największy skarb 

wydawniczy, jakim stał się wkrótce maszynopis Pippi Langstrump). Strömstedt pisze: 

„przyznał z krzywym uśmiechem, że to on w dużej mierze sprzeciwił się wydaniu Pippi 

                                                
82 Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates ..., s. 210. 
83 W polskim tłum. „tabliczka schorzenia”.  
84 Jørgen Gaare, Øystein Sjaastad, Pippi i Sokrates ..., s. 219. 
85 Tamże, s. 219. 
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Pończoszanki: Sam miałem małe dziecko i kiedy pomyślałem, ze mogłoby wziąć przykład z 

tej dziewczynki, przeraziłem się. Cukier na podłodze i bałagan w pokoju dziecinnym. Nie, nie 

miałem odwagi brać za to odpowiedzialności .”86 

Okazało się, że wydanie opowiastek o Pippi było w latach czterdziestych w Szwecji 

nie lada bohaterstwem nie tylko z perspektywy ryzyka biznesowego, ale przede wszystkim z 

pozycji odwagi cywilnej – pan Bonnier, jak sam przyznaje, nie umiał przezwyciężyć swoich 

lęków głównie jako rodzic, a nie jako wydawca.  

We wspomnianym już liście Astrid dołączonym do maszynopisu wysłanego do 

wydawnictwa, autorka dodaje jeszcze, jakby się tłumacząc:  

„Na wszelki wypadek może powinnam podkreślić, że na moje własne niesłychanie 

dobrze ułożone dzieci, prawdziwe anioły, zachowanie Pippi nie wywarło żadnego złego 

wpływu. Po prostu rozumieją, że Pippi jest dziwadłem, którego nikt nie może przedstawiać 

jako wzoru dla normalnych dzieci.”  

Tak samo jak dzieci pisarki, tak i literaccy towarzysze zabaw Pippi – Tommy i Annika 

– nie poddali się zdeprawowanej naturze dziecka o ognistych włosach. A jednak nie można 

oprzeć się wrażeniu, że dla samej Astrid Lindgren, ta sympatyczna bohaterka z drugiej strony 

była również nieco przerażającą zapowiedzią pedagogicznej rewolucji. Być może misja Pippi 

nie polegała więc na zepsuciu wszystkich dobrze ułożonych dzieci świata, ale na pokazaniu 

ich rodzicom, że dzieci mają swoje prawa i swoje marzenia.   

Pierwotny tekst opowieści, który tak przeraził Gerarda Bonniera, przeszedł jednak 

przed wydaniem jeszcze kilka zmian. Według Ulli Lundqvist, badającej fenomen Pippi 

szczegółowo studiując pierwotny maszynopis i późniejszą poprawioną przez autorkę wersję, 

okazuje się, że ”Astrid Lindgren wykreśliła niektóre epizody i dialogi, zabawne raczej tylko 

dla dorosłych, oraz przytłumiła bezczelność Pippi.” Pippi stała się delikatniejsza i wrażliwsza, 

bardziej szczodra i bezpretensjonalna, a przy tym nieco melancholijna. Została „niewinnym 

dzieckiem natury” 87. 

5.7 „Pippi a sprawa polska”88 

W polskiej prasie, po wydaniu pierwszego tłumaczenia przygód Pippi w 1961 nie było 

wielkiej wrzawy krytyków. Nie wzbudziły wielkiej dysputy również późniejsze wydania: 

                                                
86 Margareta Strömstedt,  Astrid Lindgren ..., s.216. 
87 Tamże, s. 217. 
88 Parafraza tytułu artykułu Joanny Papuzińskiej: Astrid Lindgren a sprawa polska.  
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Fizia Pończoszanka wchodzi na pokład (w Polsce wydana w 1984 roku) i Fizia Pończoszanka 

na Południowym Pacyfiku (w Polsce w 1992 roku). Nie ma się czemu dziwić, pierwszy 

przekład pojawił się 16 lat od wybuchu dyskusji w Szwecji.  

Wydawało się raczej, że wszystko na temat niewłaściwej pedagogiki zostało już 

„powiedziane” i „przerobione”, a pierwszy szok i oburzenie za naszym Morzem Bałtyckim 

już nieco wyblakły. Chciałoby się powiedzieć, że Pippi w Polsce została wręcz przyjęta ze 

zrozumieniem i bez specjalnej krytyki. Polska początku lat sześćdziesiątych w pewnym sensie 

czekała na Pippi. Ze względu na odmienny kontekst kulturowy i inny moment historyczny, 

rudowłosa dziewczynka została przyjęta z sympatią.  

Powodem tej sympatii i zrozumienia nie był, rzecz jasna, fakt, że od pierwszych 

dysput minęło 16 lat, ani też bardziej postępowe podejście do spraw pedagogiki i 

„wychowania” w Polsce. Często zapomina się o tym, jak wielkie znaczenie dla odczytywania 

utworu ma przekład – i właśnie w tej kwestii przekład odegrał bardzo istotną rolę. Ewa 

Teodorowicz-Hellman przeprowadziła analizę porównawczą tłumaczeń wydań Pippi 

Pończoszanki po polsku i w szwedzkim oryginale. W jednym z artykułów na ten temat 

czytamy, że polskie tłumaczenie jest zdecydowanie jednym z lepszych tłumaczeń tej 

powieści89: w wielu krajach, jak np. we Francji niekonwencjonalny, łamiący ówczesne normy 

wychowawcze tekst oryginału, bywał przez tłumaczy i wydawców cenzurowany. 

Wielokrotnie skracano go i przerabiano tak, by wpisywał się w kontekst kulturowy i 

pedagogiczny, by zadowalał rodziców i odpowiadał ich wyobrażeniom na temat 

„odpowiedniej” dla ich dzieci książki.90 

 Jednak, jak zwraca uwagę Ewa Teodorowicz-Hellman, przy uważnej analizie 

porównawczej można zaobserwować, że i na polskim tłumaczeniu dokonano drobnych, ale 

istotnych „zmian”, które w pewnej mierze wyjaśniają wyjątkową akceptację, jaką w latach 

60-tych wykazali polscy krytycy, pedagodzy i rodzice. Celem zmian, wprowadzonych przez 

tłumaczkę, bądź też wydawnictwo, było dostosowanie charakteru powieści „do wymogów 

polskiej pedagogiki”. Zdaniem Ewy Teodorowicz-Hellman korekty lub pominięcia w 

tłumaczeniu jednoznacznie wskazują, że usiłowano obejść „sporne kwestie” wychowawcze, 

dokonując puryfikacji tekstu oryginału. Owe posunięcia w znaczny sposób zmieniły 

buntowniczy charakter Pippi, złagodziły wymowę pewnych sytuacji, lub po prostu 

zracjonalizowały niesforne i niebezpieczne poczynania małej szwedzkiej bohaterki. Niemniej 

Sylwia Liseling Nilsson w swoim tekście pt. Pedagogiczne przygody Pippi Pończoszanki 

                                                
89 Ewa Teodorowicz-Hellman, „Fizia Pończoszanka”..., s. 133. 
90 Tamże, s. 132. 
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stwierdziła, że tekst polski jest i tak zadziwiająco wierny oryginałowi, ponieważ w czasach 

władzy komunistycznej i bezkompromisowej cenzury należałoby się spodziewać, że przekład 

będzie bardziej dostosowany do obowiązującego wtedy systemu wartości i norm91.  

Doskonałym przykładem pominięcia, który podaje w swoim tekście Ewa 

Teodorowicz-Hellman, jest fragment dotyczący szkoły: 

„Z kieszeni wyjęła Fizia mały ładny, złoty zegarek, który położyła na katedrze. Pani 

powiedziała, że nie może przyjąć od Fizi tak drogocennej rzeczy, ale na to Fizia 

odpowiedziała: Pani musi to przyjąć! W przeciwnym razie przyjdę tu znowu jutro, i wtedy 

będzie z tego cyrk.”92  

Scena natarczywego wręczania nauczycielce złotego zegarka nie znalazła miejsca w 

polskim tłumaczeniu – prawdopodobnie uznano ją za zbyt oczywiste naigrywanie się z 

autorytetu nauczyciela i wyśmiewanie szkoły93. Pominięto również inną charakterystyczną 

wypowiedź Pippi:  

„Rachunków wcale w szkołach nie ma i jeśli znajdzie się jakieś dziecko, które wie, ile 

jest 7 i 5, musi za karę stać przez cały dzień w kącie, jeśli jest takie głupie, że to powie 

pani.”94 

Kolejną ilustracją zmian dokonanych w polskiej wersji przygód Pippi jest fragment 

opisujący jej przygodę z muchomorem. W tym przypadku decyzja o zmianie sensu ciekawej 

scenki podjęto w obawie, że polskie dziecko nie zrozumie jej metaforyki i próbując 

naśladować Pippi narazi się na niebezpieczeństwo. W dosłownym przekładzie Ewy 

Teodorowicz-Hellman scenka przebiega następująco: 

„Odgryzła duży kawałek grzyba i połknęła. 

- Nadaje się – stwierdziła z zachwytem. – Tak, koniecznie zbierzemy go innym razem i 

udusimy go na gęsto – powiedziała, podrzucając muchomor wysoko ponad wierzchołki 

drzew.”95 

Natomiast w polskim wydaniu czytamy: 

„Odgryzła duży kawałek grzyba i wypluła go.  

- Nie daje się! – stwierdziła z żalem. – Tak, koniecznie musimy kiedyś poszukać innych 

grzybów – powiedziała, podrzucając muchomor wysoko ponad wierzchołki drzew.”96 

                                                
91 Sylvia Liseling Nilsson, Pedagogiczne przygody..., s. 152. 
92 Ewa Teodorowicz-Hellman, „Fizia Pończoszanka”..., s. 33 – tłumaczenia fragmentu dokonała Ewa 
Teodorowicz-Hellman na potrzeby swojego artykułu. W niniejszej pracy nie będę cytowała oryginału 
szwedzkiego, który dostępny jest w artykule źródłowym. 
93 Tamże, s. 133. 
94 Tamże, s. 134 – fragment podkreślony został  w polskim wydaniu pominięty. 
95 Tamże, s. 134. 
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Nie dość, że Pippi zostaje odarta ze szczególnej mocy i „pewnych cech swojej 

ciekawej osobowości”97, to jej zachowanie nabiera wręcz dydaktycznego charakteru. Ewa 

Teodorowicz-Hellman podaje również przykład niemieckiego tłumaczenia tego fragmentu, w 

którym muchomor dla bezpieczeństwa małego czytelnika został przemianowany na borowika. 

Podobnie tłumacze z innych krajów mieli więc obawy co do poprawności pedagogicznej 

niektórych kontrowersyjnych fragmentów i poszukiwali rozwiązań, które by łagodziły ich 

wymowę. 

Wiemy już, jak ogromne znaczenie dla odczytywania utworu ma przekład i w jaki 

sposób polska adaptacja wpłynęła na osobowość Pippi. W kontekście przekładu i kreowania 

„spolszczonej” bohaterki Astrid Lindgren, istotnym i niezwykle ciekawym faktem jest 

również to, że w pierwszym polskim wydaniu Fizi Pończoszanki z 1961 nie zostały 

wykorzystane oryginalne ilustracje Ingrid Vang-Nyman – zastąpiono je pracami Zbigniewa 

Piotrowskiego.  

W literaturze dla najmłodszych ilustracje mają wielki udział w kreacji książkowych 

bohaterów i mocno wpływają na dziecięce postrzeganie świata przedstawionego. Są źródłem 

przeżyć estetyczno-poznawczych, ale też ważnym elementem dydaktycznym. A pod tym 

względem ilustracje wykonane przez Piotrowskiego prezentują się niezwykle interesująco. 

Nie brak im uroku, a jednak w porównaniu z rysunkami autorstwa Ingrid Vang-Nyman 

wydają się znacznie bardziej „ułożone”. Świat Fizi  staje się nieco poważniejszy i – chciałoby 

się powiedzieć – mniej dziwny. Na ilustracjach z 1961 roku widzimy więc Willę 

Śmiesznotkę, która wręcz zadziwia swoją geometryczną budową i w żadnym razie nie 

przypomina rozwalającego się śmiesznego domku, o którym mowa w tekście. Marynarze na 

statku „Podfruwajka” noszą piękne marynarskie pasiaste mundury zamiast podartych i 

brudnych pirackich koszul. Sama Fizia ubrana jest zwykle w prostą plisowaną spódniczkę, o 

przyzwoitej długości sięgającej kolan, i nader często pokazuje się w pięknym słomkowym 

kapeluszu. Konno jeździ siedząc w siodle bokiem, czyli „po damsku”.  

Dla porównania, Pippi z obrazków Vang-Nyman powstałych według wskazówek 

Astrid Lindgren  jest wręcz brzydka, chciałoby się powiedzieć, że „przerysowana”, śmieszna i 

groteskowa, sukienkę ma tak krótką, że wystają spod niej majtki, a jak dosiada konia, to 

zawsze „na oklep” i okrakiem. Jednoznacznie widać, jakie to szalone i dziwne dziecko.  

Również wybór techniki i kompozycji potęguje odmienny wydźwięk obrazków w 

polskim i szwedzkim wydaniu. Piotrowski używa grafiki i większość jego rysunków jest 

                                                                                                                                                   
96 Astrid Lindgren, Fizia Pończoszaka..., s. 68-69. 
97 Ewa Teodorowicz-Hellman, „Fizia Pończoszanka”..., s. 134. 
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niezwykle statyczna. Vang-Nyman posługuje się dwoma kolorami farby i pędzlem, w 

związku z czym jej obrazki bliższe są szalonemu dziecięcemu „bazgrołowi”. 

Reasumując, należy przytoczyć w tym miejscu słowa Ewy Teodorowicz-Hellman, że 

polska „Fizia Pończoszanka jest bardziej układna, bardziej wychowana i co więcej – mniej 

rewolucyjna”98. Złagodzeniu uległa także jej niezwykła ironia, w którą obfituje szwedzki 

oryginał. Zarówno adaptacja tłumaczeniowa, jak i  wizerunek bohaterki na ilustracjach, 

stanowią bardzo ważne aspekty, które wpłynęły na odbiór Pippi w Polsce i nastawienie 

krytyki literackiej, pedagogów i rodziców. Przytoczone przeze mnie przykłady pokazują, jak 

niesłychany wpływ na dyskurs, w którym funkcjonują w danym kraju bohaterowie literaccy 

„zza granicy”, mają tłumacze i ilustratorzy oraz ich strategie, czy decyzje adaptacyjne.99  

5.8 Pippi i polscy rodzice 

Czytana przez pryzmat socjalizmu i codziennych absurdów rzeczywistości PRLu, 

Pippi zyskała w Polsce dodatkowy wymiar. Mała buntowniczka stała się ulubienicą dzieci, ale 

też bohaterką czytających im rodziców, ze względu na świeże i odważne wartości, którymi się 

kierowała. Już na początku swych przygód Pippi wykazuje brak szacunku do władzy. Kpi z 

policjantów i po raz pierwszy pokazuje swoją siłę i nietykalność nie tylko ze strony 

dorosłych, ale też systemu. Prawo jej nie obejmuje. Jakże dwuznaczną wymowę musiały mieć 

podobne fragmenty w naszym społeczeństwie, znajdującym się wtedy pod tak silną presją 

władzy? 

To w dużej mierze właśnie rodzice kształtowali i wciąż kształtują polski dyskurs na 

temat Pippi Pończoszanki. Z pozycji ojca pisał Jacek Podsiadło swoje felietony o Pippi, 

dziwnym dziecku100. Inspiracje czerpał czytając codziennie synkowi fragment książki o 

dziwacznej dziewczynie z – jak to określa – Willi Idylli. Rozważania Podsiadły uruchamiają 

wokół postaci Pippi gęstą sieć kontekstów kulturowo-społecznych i literackich oraz otwierają 

moźliwość przyjęcia wielu nowych tropów interpretacyjnych. Pisarz zastanawia się nad 

anarchią, feminizmem, patriarchatem, władzą. Postrzega Pippi jako dziecięcą bohaterkę 

ostatniego stulecia, ale też „zwyczajnie” Dziwne Dziecko, które prowokuje do przemyśleń. Z 

jego felietonów niezmiennie płynie źródło gorącej sympatii zarówno do niepokornej 

dziewczynki, jak i do jej twórczyni, Astrid Lindgren. Sam występuje nie tylko w roli rodzica, 

                                                
98 Ewa Teodorowicz-Hellman, „Fizia Pończoszanka”..., s. 135. 
99 Ewa Teodorowicz-Hellman, O polskim przekładzie „Pippi Långstrump”, [w:] Polsko-szwedzkie kontakty 
literackie, studia o literaturze dla dzieci i młodzieży, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2004, 82-84. 
100 Jacek Podsiadło, Pippi, dziwne dziecko, Wydawnictwo Hokus-Pokus, Warszawa 2006. 
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ale również w roli wiecznego chłopca, który marzy o lepszym świecie, urządzonym według 

zasad bezkompromisowej rudowłosej brzyduli.   

Przyjrzyjmy się jak odczytuje  najważniejsze dla niego kwestie – rodzicielstwa, 

opozycji Pippi wobec świata dorosłych, sprzeciwu wobec ustalonych przez nich zasad 

wychowania.  

Pewnego razu Pippi dostaje „rapdziwy list, chcę powiedzieć, prawdziwy list”101. 

Okazuje się, że to „papcio Efraim wzywa córkę patriarszymi słowy: «A więc nie ma co gadać! 

Przyjedziesz – to jest moja królewska i ojcowska wola».”102 Mimo, że Pippi zwykle jest 

samodzielna w decyzjach i tak łatwo nie poddaje się woli dorosłych, w przypadku swojego 

ojca wykazuje całkowite posłuszeństwo. Tu nie sprawdza się hasło z t-shirtów 

feministycznych z podobizną Pippi, głoszące:  „patriarchat jest nudny!”. Podsiadło pisze, że 

w przypadku Pończoszanki owo hasło nieco traci na znaczeniu – patriarchat okazuje się być 

bowiem całkiem ciekawą sprawą.  

W trylogii o Pippi jest bardzo wiele fragmentów krytykujących fałszywą moralność 

dorosłych, konwenanse panujące w ich świecie, brak logiki i wyobraźni w ich rozumowaniu 

czy postępowaniu.  Pippi często bywa bardzo ironiczna i arogancka – jednak w stosunku do 

swojego tatusia Efraima Pończochy i mamusi, która spogląda z nieba, zawsze jest pełna 

zrozumienia i swego rodzaju posłuszeństwa.  

Może ten brak krytyki wobec własnych rodziców, jaki prezentuje Pippi, oraz inne 

elementy, które w Polsce pozwoliły postrzegać i interpretować jej zachowanie bardziej jako 

opozycyjne i polityczne, niż wymierzone przeciwko rodzicielskiej władzy i zepsutej 

moralności świata dorosłych, spowodowały, że w polskim dyskursie rodzicielsko-

pedagogicznym zawsze była ona przyjmowana nie tylko ze zrozumieniem, ale i z 

zadziwiającą sympatią i sercem. Ani Jacek Podsiadło, ani Joanna Papuzińska, ani Ewa 

Teodorowicz-Hellman, ani rzesze innych polskich rodziców nie boją się Pończoszanki, a co 

ważniejsze nawet, dostrzegają i podkreślają  szlachetność jej buntowniczego charakteru, który 

w Polsce często utożsamiany był z pochwałą „odwagi cywilnej” i bezkompromisowości 

wobec władzy. 

Dlatego polskie wydania książek Astrid Lindgren nie uruchomiły fali zjadliwych i 

rozwścieczonych komentarzy pod adresem postaci Pippi. Dopiero z wywiadów na temat 

twórczości Astrid Lindgren, materiałów konferencyjnych czy skandynawskich książek 

                                                
101 Tamże, s. 84. 
102 Tamże, s. 84. 
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tłumaczonych na język polski czytelnik dowiaduje się, jak gorącą swego czasu rewolucję 

rozpętała Pippi w tak liberalnej i otwartej – oczywiście z polskiej perspektywy – Szwecji.  

Podsumowując przytoczę myśl Joanny Papuzińskiej, znawczyni literatury dziecięcej, 

która celnie zauważa, jaką wagę miało wydanie trylogii o Pippi nie tylko dla polskich 

czytelników, ale również dla historii kultury dziecięcej: 

„Najbardziej buntownicza bohaterka literacka, Pippi Langstrump pojawia się w 

Polsce w roku 1961, wkraczając na grunt przygotowany już nieco przez książki poprzednie - 

mimo iż w rzeczy samej była ona debiutanckim utworem Lindgren. Postać Pippi, zuchwałej 

anarchistki, uosobienie nieposłuszeństwa i samowoli, godząca do tego stopnia w dydaktyczne 

tradycje literatury dziecięcej, że nawet w przyzwalającej pedagogice szwedzkiej natrafiła na 

opory wydawców i ukazała się dopiero po ocenzurowaniu jej przez samą autorkę, to jedna z 

ważniejszych personifikacji «buntu najmniejszych», stanowiącego ważny rys literatury XX 

wieku.”103 

 6. Dyskurs dziecięcy 

6.1 Szwedzka kultura dziecięca 

Szwedzka literatura dziecięca zajmuje w polskiej kulturze szczególne miejsce. Stanowi 

synonim nowoczesnego podejścia do dziecka oraz jego praw w rodzinie i społeczenstwie. 

Centralną rolę w tym współczesnym dyskursie dziecięcym odgrywa oczywiście Astrid 

Lindgren razem ze swą ambasadorką nowej pedagogiki – Pippi Pończoszanką. Wyjątkowość, 

z jaką traktuje się u nas twórczość Astrid Lindgren, widać na każdym kroku.  

Poszukując materiałów na temat Szwecji, przeczesując polskie internetowe strony o 

kulturze tego kraju, prędzej czy później, ale zawsze wpadniemy na trop Astrid Lindgren i 

bohaterów jej książek. Szwecja bowiem jest w Polsce w dużej mierze postrzegana przez 

pryzmat kultury dziecięcej. Interesujący był dla mnie fakt, że gdy porównałam 

polskojęzyczną stronę internetową Ambasady Królewstwa Szwecji z innymi wersjami tej 

samej strony skierowanymi do innych krajów, zauważyłam ze zdumieniem, że zawiera ona o 

wiele więcej informacji dotyczących tematyki dziecięcej. 

                                                
103 Joanna Papuzińska, Astrid Lindgren a sprawa polska, „Magazyn” nr 46 dodatek do „Gazety Wyborczej” nr 
265, wydanie warszawskie z dnia 14/11/1997, s. 21. 
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 Dział kulturalny jest wręcz „zalany” materiałami o Astrid Lindgren, szwedzkiej 

literaturze dla najmłodszych i dziecięcych konkursach polsko-szwedzkich104.  Znajdują się na 

niej również publikacje Szwedzkiego Instytutu tłumaczone na język polski, jak np. książka 

pod tytułem „Szwedzka kultura dziecięca”105. Nie do końca da się stwierdzić, czy 

popularność tej gałęzi szwedzkiej literatury w Polsce wynika ze sprawnych przedsięwzięć 

promocyjnych Szwedzkiej Ambasady i Szwedzkiego Instytutu, czy też jest odwrotnie: to 

owe instytucje tak sprawnie odpowiadają na niezwykłe zapotrzebowania literackie, społeczne 

i pedagogiczne w Polsce.  

6.2 Pippi a szkoła polska 

Polscy nauczyciele już dawno przekonali się, jak inspirujące są dla dzieci przygody 

Pippi. Dlatego w szkołach organizuje się licznie konkursy plastyczne, literackie oraz rożnego 

typu aktywności teatralne czy filmowe inspirowane postacią Pończoszanki. Pod skrzydłami 

polskich i szwedzkich instytucji realizowany jest projekt „Czytam Wiem Tworzę”, który 

między innymi ma na celu zwiększanie czytelnictwa wśród dzieci106. Nie sposób zliczyć, ile 

konkursów literackich dla dorosłych i dla dzieci, tych większych i mniejszych, tych 

oficjalnych i tych bardziej lokalnych, a czasem samozwańczych, nosi imię Astrid Lindgren, 

albo przynajmniej się na nią powołuje. W internecie roi się od konkursów o znaczących 

tytułach „Moja Pippi”107, „Z Pippi na wakacje”, „Odkrywamy świat Pipi Långstrump”108, 

„Pippi w bibliotece”109, itp. Polsce jest również kilka szkół podstawowych, które obrały 

sobie za patronkę panią Lindgren110 – a jedna nich ma nawet Pippi na sztandarze111. 

Niektórzy pytają: „Jak to! Pippi na sztandarze? Wyzwolona, niepoddająca się żadnym 

regułom, śpiąca z nogami na poduszce będzie oficjalnym wzorem do naśladowania dla dzieci? 

(...) Czy jednak postać niesfornej rozrabiaki licuje z powagą sztandaru?” Okazuje się, że nie. 

                                                
104 Zob. podstronę: http://www.swedenabroad.com/Page____58899.aspx (19.05.2007). 
105 Zob.: http://www.sweden.se/upload/Sweden_se/otherlanguages/factsheets/SI/Children_s_culture_KZ117b.pdf 
(19.05.2007). 
106 Zob.: http://www.swedenabroad.com/Page____58899.aspx (19.05.2007). 
107 Zob.: http://czasdzieci.pl/slask/wydarzenia/id,21187cf.html (19.05.2007). 
108 Zob.: http://www.biblioteka.wroc.pl/index.php?id=54&tu=14 (19.05.2007). 
109 Zob.: http://www.mbp.oswiecim.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=110 
(19.05.2007). 
110 Szkoła Podstawowa Nr 316 im. Astrid Lindgren z siedzibą w Warszawie przy ul. Szobera 1, od 2003 roku i 
Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Astrid Lindgren  w Stargardzie Szczecińskim. 
111 Grzeczna Pippi, Gazeta Wyborcza, Gazeta Stołeczna nr 70, wydanie waw z dnia 24/03/2003, str. 2 
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Pani dyrektor szkoły tłumaczy, że ta „ich” Pippi ze sztandaru to wersja ugrzeczniona, siedzi 

spokojnie i trzyma w ręku książkę.  

Wszystkie te przejawy obecności Astrid Lindgren oraz małej Pippi w polskiej 

kulturze dziecięcej są świadectwem tego, jak ważną postacią w Polsce stała się ta pisarka i jak 

wielką inspiracją do działań artystycznych dla polskich dzieci są przygody Pippi. Jednym z 

najbardziej przekonujących dowodów szczerej i wyjątkowej popularności, jaką od dawna 

cieszyła się w Polsce Astrid Lindgren, był przyznany jej już w 1974 roku „Order 

Uśmiechu”112. 

6.3 Nowe przygody Pippi 

 

  

(rys. Jakub Badacz) 

Wróćmy jednak do dzieci i ich sposobu postrzegania tej niebezpiecznej 

rewolucjonistki, anarchii wcielonej, chaotycznej, „kłamliwej” dziewczyny, jak to na początku 

zwykli nazywać Pippi jej przeciwnicy. Ciekawym przykładem najnowszej recepcji dziecięcej 

w Polsce jest antologia opowiadań pt. Nowe przygody Pippi113, wydana wroku  w  2006 roku 

w Krakowie. Na książeczkę składa się kilkanaście opowiadań napisanych przez dzieci z klasy 

                                                
112 Międzynarodowe odznaczenie, jedyne nadawane dorosłym przez dzieci. Astrid Lindgren otrzymała od 
polskich dzieci w 1974 roku. Zobacz: materiały z sesji literackiej: Astrid Lindgren – barwy świata dzieciństwa. 
113 Nowe przygody Pippi – Antologia opowiadań dziecięcych, pod red. Lidia Graczyńska, Małgorzata Kwinta, 
Wyd. SP nr 117, Kraków 2006. 
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III szkoły podstawowej. Inspiratorką i opiekunką tego dziecięcego przedsięwzięcia jest 

Małgorzata Kwinta, nauczycielka prowadząca swoją autorską ścieżkę edukacyjną 

„wychowania przez sztukę” w jednej z krakowskich szkół. Prawie pięćdziesięciostronicowa 

antologia zawiera trzydzieści opowiadań ilustrowanych własnoręcznie przez młodych 

autorów. Oto kilka tytułów prac z tego zbiorku: „Wigilia u Pippi”, „Pippi w ogrodzie 

zoologicznym”, „Pippi i pluszowy konik”, „Przygoda Pippi w lesie”, „Urodziny Pippi”, 

„Nowe narty Pippi”, „Pippi w kopalni soli”, „Pippi w kosmosie”, „Pippi i ja na wsi”. 

Opowiadania mają bardzo różny charakter i można je podzielić na kilka kategorii. 

Część dzieci wyraźnie jest zainspirowana literacko utworem autorstwa Astrid Lindgren i 

usiłuje naśladować styl autorki, pisząc swoje teksty w „stylistycznej” zgodności z 

oryginałem – chodzi mi tu nie tylko o język, ale także o prawdopodobieństwo przygód Pippi. 

Niektóre z dzieci starają się wymyślić takie historie, jakie ich zdaniem, sama pani Lindgren 

mogłaby umieścić w swoim dziele. Wprowadzają też do fabuły innych bohaterów ze znanej 

im książki o Pippi i generalnie próbują zachować „szwedzkie” realia pierwowzoru. Jako 

przykład może posłużyć tu „Bananowa tajemnica”114 Damiana Janiczaka. W świetnie 

skonstruowanym opowiadaniu chłopca występują zarówno Tommy i Annika, małpka 

imieniem Pan Nilsson i koń. Tekst nie zawiera żadnych odstępstw od „szwedzkiej” normy 

oryginału.  

Druga grupa opowiadań jest ciekawa pod tym względem, że dzieci mimowolnie starały 

się umieścić Pippi w lepiej im znanym kontekście kulturowym. Elementy typowo „polskich 

realiów” można wytropić zarówno w warstwie tekstowej, jak i w ilustracjach. Maciej 

Kaczmarczyk wprowadza w swoim opowiadaniu polską walutę („złotówki”) i polskich 

przyjaciół Pippi – Marysię, Maćka i Jasia115. (Zresztą nie tylko Maciej wprowadza polskie 

imiona.) Inne dzieci pozwalają też na to, by Pippi miała ich ulubione polskie cukierki 

„krówki”116, albo, nie zważając na oryginalną historię , nagle sprawiają, tak jak Paulina Lasoń, 

że Pippi – jak każde dziecko – chodzi do szkoły117. Opowiadanie Pauliny jest ciekawe 

również dlatego, że jej Pippi ma mamę, dom i marzenia o różowych kolczykach z salonu 

Henryka Zielińskiego. Dziewczynka utworzyła więc obraz zadziwiająco niezgodny z 

                                                
114 Tamże, s.20-23.  
115 Tamże, s. 24-26. 
116 Tamże, s. 26. 
117 Tamże, s. 28-29. 
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charakterem oryginału: prócz imienia i rudych włosów, jej bohaterka nie ma w sobie nic 

wspólnego z Pippi-Szwedką, natomiast ma najprawdopodobniej wiele wspólnego z małą 

dziewczynką z Krakowa i jej ogromną chęcią posiadania pięknych kolczyków.  

Okazuje się więc, że dla niektórych dzieci, piszących o dalszych przygodach Pippi, 

postać rudej dziewczynki staje się czasem jedynie impulsem do stworzenia własnego 

autorskiego opowiadania, które z inspirującym pierwowzorem nie ma już wiele wspólnego. 

Bywa, że dzieci „żonglują”  zarówno charakterem, jak i czasem i przestrzenią oraz  mniej lub 

bardziej świadomie rezygnują z realiów ukazanych w oryginale. Dla Pippi nie ma barier ani 

geograficznych, ani kulturowych i kontekstowych, nie ma też problemu z podróżowaniem w 

czasie. Zdarza się więc, że Pippi przyjeżdża zwiedzić kopalnię w Wieliczce, spotyka 

Alladyna i jedzie z nim do Disneylandu118, inne dzieci zabierają ją z sobą na wyjazd w 

odwiedziny do własnych dziadków na wieś i śpią razem w stodole na sianie119, lub wysyłają 

na planetę Pluton z polską, a nie szwedzką flagą w ręku120. To chyba najlepszy dowód na to, 

że Pippi nie jest uważana za przybysza z innego kraju, że jest akceptowana i nie traktowana 

jako „obca“. Świadczy to również o uniwersalnych charakterze tej dziecięcej postaci – w 

końcu przygody Pippi zostały przetłumaczone na 86 języków świata, musi więc w niej być 

to „coś“, co pozwala wszystkim dzieciom zrozumieć jej filozofię i wciąż doceniać jej wartość. 

Dzieci z Krakowa odbierają postać Pippi w bardzo różny sposób. Niektóre 

utożsamiają się z nią lub chcą znaleźć w niej przyjaciela i towarzysza zabaw – dlatego 

zapraszają ją do swojego świata. Inne dzieci postrzegają Pippi jako postać literacką, 

szlachetną i heroiczną wybawczynię pokrzywdzonych i tworzą w związku z tym 

opowiadania z morałem. Stąd też wynikają tak różne sposoby kontynuacji losów Pippi 

Pończoszanki, tak odmienne jej kreacje,  charaktery i style opowieści.  

Widać też doskonale, jak bezpodstawne były obawy rodziców czy pedagogów 

odnośnie zagrożeń, jakie miał nieść za sobą „nowy typ” dziecięcej bohaterki. Recepcja ksiązek 

o Pippi Pończoszance wśród trzecioklasistów z krakowskiej szkoły jest świetnym dowodem 

na to, że dzieci w tym wieku doskonale radzą sobie z odróżnianiem rzeczywistości fikcyjnej 

od tej bardziej realnej. Wiedzą, jak czytać książki o Pippi i jak posłużyć się konwencją, 

                                                
118 Tamże, s. 38. 
119 Tamże, s. 41. 
120 Tamże, s. 29. 



 39 

tworząc własne opowieści o rudowłosej bohaterce.  

W kontekście tych rozważań przychodzi mi na myśl argument, jaki przywoływała 

sama Astrid Lindgren, odpierając niedorzeczne ataki na swoją książkę, która, zdaniem 

niektórych, miała być wywrotowa i prowokować dzieci do tych samych psot i 

niedorzeczności, jakie zwykła czynić i wyglaszać Pippi. Pisarka mawiała, że przecież żadne 

dziecko przy zdrowych zmysłach nie zje całego tortu na raz, wzorując się na dziwacznych 

zwyczajach Pippi, ponieważ dziecko doskonale wie, co jest realne, a co jest nierealne, co jest 

możliwe a co wymyślone. Ani jej własne dzieci w latach czterdziestych, ani te dzisiejsze z 

krakowskiej szkoły podstawowej nie miały nigdy kłopotu z odróżnianiem od siebie tych 

dwóch warstw książki – tych dwóch rzeczywistości.  

Opowiadania i rysunki stworzone przez krakowskie dzieci są doskonałym i niezwykle 

ciekawym przykładem recepcji Pippi Pończoszanki wśród najmłodszych. Stanowią one 

również nieoceniony materiał interpretacyjny, wskazujący na fakt, że Pippi pojawia się w 

dyskursie dziecięcym w kilku roźnych przebraniach, a wybór kreacji tej postaci zależy od 

samych dzieci, ich fantazji, marzeń, potrzeb emocjanalych, poznawczych itp. 

Popularność Pippi i jej niezwykła pozycja w Polsce wynika również z tego, że pod 

swój dumny przemarsz w 1961 roku Fizia Pończoszanka miała już przygotowany grunt. Od 

1957 roku Dzieci z Bullerbyn były już w naszym kraju lekturą szkolną121 – dzieci więc znały i 

bardzo lubiły tę książkę Astrid Lindgren, jaka została u nas wydana pierwsza w kolejności.  

Dzieci z Bullerbyn, jak pisze Joanna Papuzińska, „to jeden z polskich fenomenów 

czytelniczych. Szybko trafiły do lektur szkolnych, miały 12 wydań, a nakład łączny wyniósł 

zapewne blisko milion.”122 

Należy zwrócić uwagę, że na kształt dyskursu dziecięcego w Polsce mają wpływ nie 

tylko szkolni nauczyciele, inicjatywni bibliotekarze, czy lokalni animatorzy kultury, ale 

przede wszystkim ważna jest tu postwa ambasady szwedzkiej, instytutów kultury, 

towarzystw polsko-szwedzkich, czy firm (chociażby IKEA) działających w Polsce, które 

eksponują postać Pippi, jako symbol szwedzkich wartości narodowych i kulturowych. To z 

powodu działalności „instytucjonalnej“ obecność pieguski o kartoflowym nosku jest w 

                                                
121 Ewa Teodorowicz-Hellman, Polsko-szwedzkie kontakty literackie..., s. 32-33. 
122 Joanna Papuzińska, Astrid Lindgren a sprawa polska ..., s. 21.  
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polskim dziecięcym świecie tak silna – organizowane są parady, pokazy filmowe, 

przedstawienia teatralne, konkursy literackie, ale również aktywności dla najmłodszych 

dzieci. Nie bez znaczenia są tu oczywiście również media i inne środki masowego przekazu, 

które przyczyniają się z znaznym stopniu do popularyzacji książek o Pippi, czy ich 

filmowych adaptacji123. W Polsce Pippi stała się zarówno symbolem Szwecji, a dla Szwedów 

dokonałym elementem promocyjnym i „kulturalnym“ towarem eksportowym. 

Pippi najprawdopodobniej jest bohaterką, która spełnia potrzeby czytelnicze polskich 

dzieci – inspiruje je nie tylko do działań artystycznych, ale i do zwyczajnych codziennych 

zabaw, otwiera wyobraźnię i pobudza młode umysły. Być może dlatego tak dobrze przyjęła 

się w Polsce i na dobre zagościła w dziecięcym dyskursie kulturowo-literackim. 

 

                                                
123 Ewa Teodorowicz-Hellman, Polsko-szwedzkie kontakty literackie..., s. 41. 
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 Ilustracje do książki Nowe przygody Pippi, wykonane przez dzieci do własnych 

opowiadań (od lewej: rysowały Martyna Dziedzic, Natalia Zamorska).124 

 

 

 
 

                                                
124 Dziecięce ilustracje zaczerpnięte ze strony internetowej Instytutu Polskiego w Sztokholmie: 
http://www.polskainstitutet.se/cms/page/29 
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7. Dyskurs polityczny w Polsce 

7.1 „Pippi Långstrump przeprasza polskie dzieci”... 

 
 

Podpis pod przypadkowo znalezionym w internecie obrazem głosi: 
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„Poniższy skan przedstawia mało znane, zaginione, odkryte przeze mnie na strychu płótno 

Jana Matejki pt. «Pippi Langstrumpf przeprasza polskie dzieci za potop szwedzki».”125 

Jest 3 maja, wejście do katedry św. Jana w Warszawie. Niesionemu przez posłów 

sejmowych marszałkowi Kazimierzowi Nestorowi Sapiesze tym razem towarzyszy nie 

marszałek Stanisław Małachowski, ale... Pippilotta Viktualia Långstrump. Podążają z Zamku 

Królewskiego, gdzie przed chwilą uchwalono ten ważny „dokument”, który Pippi trzyma 

teraz w dłoni. Wraz z królem Stanisławem Augustem kierują się na uroczystość 

zaprzysiężenia „dokumentu” przez Sejm.  

Tak... postać Pippi Pończoszanki w Polsce wypracowała sobie ważne miejsce w 

polityce nie tylko z powodu tego „mało znanego, zaginionego“ kolażu. Obrazek ten jednak w 

bardzo interesujący sposób rozszerza pole interpretacyjne książki Astrid Lindgren w Polsce. 

Tym razem jej bohaterka została wpisana w kontekst dosyć drażliwy i wciąż poruszajacy 

polskie serca:  „potop” szwedzki w połowy XVII wieku.  

Có ta dziewięcioletnia Szwedka, mająca raczej mało wspólnego z polityką, z kaczką w 

jednej ręce i wzniesionym dumnie listem, a może petycją w drugiej, z zawadiackim 

uśmiechem na twarzy, porabia pośród polskich mężów stanu?  

Czy przybywa zza morza w szlachetnym akcie pokory, z przeprosinami za grabieżczą 

szwedzką kampanię, która przetoczyła się przez ziemie polskie w poł. XVII wieku? Ale – jak 

widac na płótnie – ten rudzielec raczej nie „żałuje” i przecież nie ma na sumieniu „potopu”.  

U boku Pippi brak pana Nilssona, towarzyszy jej za to gumowa kaczuszka. Czy to nie 

znak, że ta pierwsza anarchistka, feministka, demaskatorka zepsutej moralności, reformatorka 

i burzycielka starego porządku w jednej osobie – stała się orędowniczką IV Rzeczypospolitej? 

Nie ulegajmy jednak przelotnej modzie doszukiwania się kontekstu politycznego we 

wszystkich przejawach otaczającej nas rzeczywistości. Może Pippi reprezentuje po prostu 

polskie dzieci, które jej rękoma chciałyby złożyć dorosłym swoje postulaty i pretensje? A 

może tekst w ręku Pippi to dziecięca książeczka, która zmieniła świat? Symbol wolności, 

mądrości i świeżości, podarowanych nam przez szwedzką pisarkę?  

Połączenie postaci „naturalnego dziecka” z pompatycznym malarstwem Jana Matejki, 

twórcy powszechnie uważanego za pierwszego malarza polskiej historii, prowokuje do snucia 

najdziwaczniejszych interpretacji. Bezsprzecznie jednak obrazek Piotra K. Sobolewskiego to 

spontaniczny i radosny akt dziecięcego dystansu do polityki i historii. Obnaża w doskonały 

                                                
125 http://sobolewscy.tehran.lain.pl/piotr/inne/pippi_langstrumpf_przeprasza_polskie_dzieci_za_potop_szwedzki/ 
(19.05.2007) – Autorem tego kolażu jest Piotr Krzysztof Sobolewski.  
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sposób polską patetyczność – jednak nie jest to zbyt brutalne obnażenie. Pippi po pierwsze 

jest dzieckiem, a dziecku wiele uchodzi płazem, po drugie jest kreacją literacką. 

Pippi jako anty-polityk, anty-struktura, anarchistka, czy „czynnik chaosu”, została 

uwikłana w nasze polskie sprawy, ale jednocześnie, jako dziecko i postać fikcyjna pozostała 

w pewnym sensie wolna od polityki czy historycznych zaszłości. Jak to się stało, że w 

polskim kontekście kulturowym właśnie ten polityczny aspekt w ogóle się narodził i stał się 

tak ważny i żywotny? 

Astrid Lindgren, jak pisze Ewa Teodorowicz-Hellman  – skonfrontowała w książkach 

o Pippi dziecięce marzenia o wolności, samodzielności, niezależności od świata dorosłych, 

ośmieszonym, bo rządzonym przez normy i prawa, które dla dzieci bywają niezrozumiałe. W 

Polsce zderzenie tych dwóch światów odczytywano przede wszystkim jako metaforę walki z 

komunistyczną władzą i sprzeciw wobec totalitaryzmu.126  

Joanna Papuzińska trafnie opisuje najsilniejszą broń przeciw dorosłemu światu, jaką 

Pippi posługuje się po mistrzowsku – jest to najzwyczajniej „punkt widzenia, czy inaczej 

perspektywa dziecka, która ma moc zdetronizować niepodważalne racje  świata 

dorosłych – bez kłopotu potrafi sprowadzić je do absurdu mocą nieubłaganej logiki 

dziecięcego myślenia127”.  

7.2 Fizizm 

Pippi jest anarchistką – to rzecz niewątpliwa. Łukasz Nicpan w swoim artykule z 1985 

roku pisze wręcz o niej: „Z punktu widzenia Państwa i Prawa Fizia jest wcieleniem anarchii. 

Z punktu widzenia prawa naturalnego (czy boskiego) jest wcieleniem dobroci”128. Z jednej 

strony jest silna jak Anteusz, a z drugiej ma gołębie serce.  

Już samo imię Pipilotty jest zapowiedzią niezwykłości jego nosicielki. W jednym ze 

swoich felietonów z początku XXI wieku Jacek Podsiadło zastanawia się właśnie nad tym 

dziwnym imieniem i jego anarchistycznymi znaczeniami. Jak mawiała Astrid Lindgren, jej 

córka wymyśliła imię Pippi dokładnie w ten samej chwili, w której je wypowiedziała – ot, 

spontaniczny „językowy odruch”129 chorego dziecka. Podsiadło pisze natomiast o 

anarchistycznej Pippi w kontekście postaci panny Prysselius. Według niego to dwie 

kompletnie przeciwstawne osobowości. Panna Prysselius, „specjalistka od dzieci”, „dyktator 

                                                
126 Ewa Teodorowicz-Hellman, Polsko-szwedzkie kontakty literackie..., s. 33. 
127 Joanna Papuzińska, Astrid Lindgren a sprawa polska... , s. 21.  
128 Łukasz Nicpan, Fizizm, „Nowe Książki”, 1985 nr 10, s.54. 
129 Jacek Podsiadło, Pippi, dziwne dziecko..., s. 74. 
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w fatałaszkach filantropa”, „kwintesencja głupoty przebranej za mądrość i samowoli udającej 

prawo”, „za cel własnego istnienia uważa konieczność ratowania Pippi, ocalenia jej dla 

dobra i jej samej, i społeczeństwa, wtłoczenia na powrót w społeczny krwiobieg”130 – tak 

opisuje ją Podsiadło, umawiając się z czytelnikiem na wspólny front, „że jej nie lubimy”. 

Według niej Pippi należy poddać resocjalizacji i umieścić w Domu Dziecka.  

Podczas pierwszego spotkania z panną Prysselius pada pytanie do Pippi: „Jak się 

nazywasz?”. Jest to pierwsze i podstawowe pytanie „władzy” do jej „podległych”131 – „czego 

władza nie znosi, to ludzi z nikąd i bez imienia, bez zasad, nie przypisanych, bezprizornych”. 

Podsiadło pisze wprost: osobowość pryncypialna i anarchistyczna potrzebują się wzajemnie, 

gdyż dzięki temu kontrastowi wyostrzają się detale, a niezależność i swoboda są dla władzy 

czynnikami niebezpiecznymi, wszystko bowiem musi mieć strukturę i mieścić się w ramach 

określonego systemu. Przecież nawet imiona, którymi możemy nazwać swoje dzieci, są 

katalogowane (przynajmniej w Europie) – to państwo, podpierające się tradycją decyduje, że 

w świetle prawa nie wolno mi nazwać swojej córki Pietruszką, lub Kapustą, a syna Balonem. 

We wszystkich spornych przypadkach decyduje sąd, akceptując lub zakazując „nadania” 

niezgodnego z normą, albo narażającego na śmieszność imienia.  

Już samo imię Fizia Pończoszanka, czy „Pippi Wtrampkach”, jak tłumaczy je ze 

szwedzkiego mały syn Podsiadły, jest manifestacją „niezależności i swobody”132. Ale Pippi  

jest dumna z całego swojego imienia. Pannie Prysselius odpowiada więc: „Nazywam się 

Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump”. Jacek Podsiadło 

dostrzega, że w tej lawinie jest i imię ojca, i sugestia królewskiego pochodzenia, i 

pokrewieństwo z makrelą, i „zapach czekolady lub czegoś podobnego, jakieś coś jakby «nie 

dam się złapać», wyuzdanie, rozprężenie, absurd, kosmiczny adres”133. To „coś jakby «nie 

dam się złapać»” jest tu najważniejsze, ponieważ uniemożliwia wtłoczenie włascicielki 

imienia w jakikolwiek system i społeczny organizm. To  właśnie ten „czynnik anarchii”.  

7.3 Pippi człowiekiem władzy 

„– Pippi uosabia dobrego człowieka władzy – mówiła o swojej bohaterce Astrid Lindgren. – 

Nie wykorzystuje swoich wpływów dla własnych celów. Swoją siłę fizyczną i ekonomiczną, 

                                                
130 Tamże, s. 71. 
131 Tamże, s. 72. 
132 Tamże, s. 74. 
133 Tamże, s. 75. 
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niezależność w postaci kufra pełnego złotych monet, stosuje zawsze, by pomagać 

słabszym.”134  

 Łukasz Nicpan interpretuje postać Pippi bezpośrednio odnosząc się do polityki: 

 „Fizia – na dobrą sprawę – jest wyzwaniem. W Sparcie i dwudziestowiecznych 

państwach totalitarnych byłaby zakazana, gdyby państwa miały dość rozumu, aby zakazywać 

tego, co jest dla nich istotnie groźne. (...) Fizia, współczesna siostrzyczka nieustraszonych 

herosów ze skandynawskich sag, wolnych duchów, śmiałych żeglarzy śpiewających przy 

ogniskach ponure jak fiordy pieśni o Odynie i Nonach – jest (posunę się teraz nieco za daleko 

w retorycznym zapale) nadzieją świata135. Bo albo świat posiądą ludzie wolni, podobni 

dzieciom, nie zagonieni w jakichś wyższych mętnych celach, dobrzy, posażni w wyobraźnię, 

niezależni od nikogo, oprócz zasady aby nikomu nie wyrządzać krzywdy – albo nadal, jak 

dotychczas, kiepsko z nim będzie. I utrzyma się zapotrzebowanie na moralistów.136 

Te słowa recenzenta odwołują się do określonego kontekstu historycznego. Nie bez 

znaczenia jest bowiem fakt, że Nicpan pisał je w połowie lat osiemdziesiątych, niedługo po 

wydaniu po raz pierwszy w Polsce dwóch kolejnych części przygód Pippi. Ewa Teodorowicz-

Hellman podkreśla w eseju O polskim przekładzie „Pippi Långstrump”, że wyrażony w 

recenzji pogląd Nicpana w jakimś stopniu wyjaśnia, dlaczego w Polsce tak długo czekaliśmy 

na dwie następne części trylogii o Pippi Pończoszance.137 

Fakt, że lektura przygód Pippi pchnęła Nicpana do krytycznych rozważań o naturze 

społeczno-politycznej, jest bardzo symptomatyczny. Oko dorosłego polskiego czytelnika, od 

XVIII w. trenowane do tropienia w tekstach ukrytych treści, w epoce PRL-u odczytywało 

Pippi właśnie w taki a nie inny sposób. Ewa Bisewska pisze w komentarzu do recenzji 

Nicpana: „nie bez znaczenia pozostaje oczywiście sytuacja polityczna w ówczesnej Polsce, a 

więc także specyficzna dla tamtych lat sztuka czytania między wierszami, pozwalająca 

znajdować mniej lub bardziej autentyczne podteksty”.138 „Mowa ezopowa”, powojenna 

literatura „drugiego obiegu” oraz  dobrze wytrenowany w Polsce Ludowej zmysł 

konspiracyjny wobec narzuconej władzy, pozwalał zarówno Nicpanowi jak i rzeszom 

rodziców czytać tę książkę dla dzieci jak literaturę dla dorosłych, wyciągając z niej zupełnie 

inne tropy interpretacyjne, niż to czyniono gdziekolwiek indziej na świecie.  

                                                
134 Zob.: http://miasta.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,1373109.html (19.05.2007). 
135 Podkreślenia – DM. 
136 Łukasz Nicpan, Fizizm..., s. 54. 
137 Ewa Teodorowicz-Hellman, Polsko-szwedzkie kontakty literackie..., s. 86. 
138 Ewa Bisewska, Szwedzka i fińska literatura..., s. 18. 
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Joanna Papuzińska komentuje: „Rzecz ciekawa, choć w pewnym sensie zrozumiała - 

ten niepedagogiczny śmiech z autorytetów przynosił dodatkową ulgę społeczeństwom 

zniewolonym. Czytając o Pippi "dla siebie", dorośli zaśmiewali się ze scen obnażających 

nadętą powagę i absurdy władzy, drętwotę szkoły, a fakt, że bohaterka skutecznie kpiła sobie z 

przepisów i potęgi ustalonego porządku, sprawiał im szczególną satysfakcję. Terapia 

śmiechem zawsze dawała dobre rezultaty.”139 

Nicpan jest nie tylko doskonałym przykładem, ale wręcz znakomitym reprezentantem 

takiego właśnie „podejrzliwego i dociekliwego” polskiego czytelnika, poszukującego 

ukrytych sensów tekstu poza słowami i ukazanymi w książce sytuacjami. Posuwa się do 

stwierdzeń warunkowanych swoją własną, polską perspektywą interpretacji: przypisuje  

autorce intencje, pod którymi najprawdopodobniej nigdy by się nie podpisała, ponieważ 

unikała jednoznacznego  podejścia do swojej twórczości. Pisze na przykład: 

        „Astrid Lindgren (...) stworzyła Pippi, czyli Fizię Pończoszankę z pogardy i wstrętu. Tak 

sądzę. Pierwsza książeczka z tego cyklu ukazała się w roku 1945. Fizia jest dzieckiem wojny. 

Powstała – jak Ewa z żebra Adama – z nienawiści do świata ludzi dorosłych. Świata państw, 

interesów, wojen, powagi ponurych fanatyków, którzy ze złowrogim i entuzjastycznym 

ideałem w źrenicach en passant skazują na śmierć miliony. Fizia jest – w zamyśle autorki – 

dzieckiem zbuntowanym. Dzieci były zawsze bezsilne wobec dorosłych (...). Bezbronność była 

ich jedyną bronią. Tymczasem Fizia, chudy jak patyczak podrostek (...) jest najsilniejszą 

osobą na świecie. (...) Fizia jest mocarzem”.140 

Dla uzupełnienia tego obrazu trzeba raz jeszcze przypomnieć, że szwedzka pisarka 

wyraźnie odżegnywała się od interpretacji, które doszukiwały się w jej książkach 

zamierzonych podtekstów politycznych. Choć miała, oczywiście, świadomość, że postawa 

Pippi miała duży wpływ także na świat dorosłych – bywa odbierana jako orędowniczka 

wolności. W jednym z wywiadów Lindgren mówi: „cieszę się bardzo, gdy słyszę, że moje 

książki przyczyniają się do ukształtowania prawdziwie demokratycznych przekonań. Fakt to 

znamienny, że „Pippi Långstrump” napotyka na trudności wydawnicze jedynie w tych 

krajach, w których demokracja przeżywa poważny kryzys.”141  

Ewa Bisewska w pracy Szwedzka i fińska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce 

(2000) trafnie komentuje recenzję Łukasza Nicpana wskazując, że zgodnie z jego 

rozumowaniem Pippi staje się wcieleniem walki z totalitaryzmem i wszelkimi innymi 

                                                
139 Joanna Papuzińska, Astrid Lindgren a sprawa polska..., s. 21. 
140 Łukasz Nicpan, Fizizm...,  s. 54. 
141 Krzysztof Bak, Piszę dla dziecka..., s. 3. 
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sposobami zniewolenia człowieka142. Pippi, chociaż według niektórych, dyktator z niej 

wcielony, jest antytezą totalitaryzmu143 i „czynnikiem chaosu”, czyli uosobieniem anarchii – 

w potocznym rozumieniu tego pojęcia. Powoduje „rozkład lub niedowład struktur lub 

instytucji państwa” 144, na przykład nie poddaje się władzy policjantów i, co więcej, często 

przyczynia się do „bałaganu organizacyjnego w instytucji, organizacji lub społeczności” (np. 

podczas wizyty w szkole czy przez swój sprzeciw wobec obowiązku szkolnego).  

 7.4 Mała anarchistka  

W licznych felietonach Jacka Podsiadło również znajdujemy wiele rozważań na temat 

anarchii i opozycji wobec władzy. Dla Podsiadło właściwie każda z sytuacji, w jakiej znajduje 

się Pippi, każdy z rozdziałów tej trylogii jest świetnym pretekstem do poprowadzenia własnej 

refleksji, prowokowanej poczynaniami rudej dziewięciolatki. Władza i ogólnie pojęta polityka 

są częstym elementem jego świetnych esejów mocno związanych z postacią Pippi. I tak np. 

przywołuje publikację „Rudowłosy zwiastun Apokalipsy” pewnego demonologa Davida 

Nagela. Zaczyna już dość „mocno”, bo stwierdzeniem, że „powołaniem Pippi było wypełnić 

próżnię powstałą po śmierci Hitlera”145. Następnie analizuje źródłosłów imienia Pippi, 

wywodząc je ze starofrancuskiego „pepin” – „zakazany owoc”,  oraz przekonuje, powołując 

się na kolejne fakty z dziecięcej książeczki, że Pippi jest posłańcem szatana. Według 

Podsiadło Pończoszanka ma w sobie najwyżej tyle szatańskiej mocy, ile może mieć 

„szatański pomysł” niewinnego dziecka. Nie zmienia to jednak faktu, że i dla niego 

dziewczynka jest niewyobrażalną siłą, która podważa władzę jako taką i demontowuje system 

społeczny, a wszystko to dzięki dziecięcej niewinności i sile wyobraźni.  

Pewnego dnia do Pippi przychodzą policjanci, żeby zabrać ją do Domu Dziecka. 

Dziewczynka grzecznie i z rozbrajającą logiką odpowiada, że ma już miejsce w domu 

dziecka. Willa Idylla146 to przecież jej dom, a ona jest dzieckiem – ma więc swój własny 

„dom dziecka” i nie potrzebuje innego, w swoim własnym czuje się bardzo dobrze i nie ma 

                                                
142 Ewa Bisewska, Szwedzka i fińska literatura..., s. 18. 
143 Totalitaryzm (łaciński totalis - cały, całkowity) rozumiany jest tu jako forma sprawowania rządów, a zarazem 
uzasadniająca ją teoria, która polega na całkowitym podporządkowaniu, jednostki i wszelkich przejawów życia 
społecznego władzy państwowej, wskutek czego człowiek staje się jedynie funkcją państwa lub społeczeństwa. 
Totalitaryzm to całkowite zaprzeczenie indywidualistycznego – liberalizmu, głoszącego absolutną suwerenność 
jednostki wobec społeczeństwa. (hasło pochodzi internetowej encyklopedii WIEM: 
 http://portalwiedzy.onet.pl/4015,,,,totalitaryzm,haslo.html – 19.05.2007). 
144 Zob.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Anarchia. 
145 Jacek Podsiadło, Pippi, dziwne dziecko..., s. 93.; Artykuł miał rzekomo pojawić się w „New York Times”, ale 
Podsiadło nie jest przekonany co do jego autentyczności. 
146 Tłum. Jacka Podsiadło. 
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ochoty na przeprowadzkę. I wtedy zaczyna się urocza i nieco dyskredytująca autorytet władzy 

zabawa w berka z policjantami147.  Dla Jacka Podsiadło scenka ta staje się punktem wyjścia 

do rozważań na temat władzy i opozycji. Nazywa nawet Pippi „nietypową opozycjonistką”148, 

ponieważ nie traktuje policjantów z wrogością, a aresztowania unika wrzucając ich na dach 

dzięki swej nieprzeciętnej sile. Policjanci w końcu rezygnują z próby okiełznania 

dziewczynki i umieszczenia jej w sierocińcu „(...) pośpieszyli do miasta, gdzie oświadczyli 

wszystkim mieszkańcom, że Pippi jednak niezupełnie nadaje się do domu dziecka. O tym, że 

łazili po dachu, nikomu nie mówili.”149  

Podsiadło interpretuje obrazek jednoznacznie: „Pippi dostaje żółte papiery, choć nie 

na papierze (...) Żółte papiery to skarb nie do przecenienia w każdym ustroju czy systemie, 

gwarancja wolności piętnaście razy lepsza niż konstytucja ze wszystkimi jej preambułami. Ale 

Pippi nie struga wariatki, raczej podsuwa władzy lustro, żeby ta mogła ocenić, czy sama jest 

przy zdrowych zmysłach.”150  

Jak konstatuje Podsiadło, wszystkie „starcia” Pippi z władzą „kończą się triumfem 

żelaznej logiki nad literą prawa i triumfem zabawy nad powagą”151. Po raz kolejny Pippi 

pokazuje swoją moc demaskatorską, i roztacza wokół siebie zatrważającą ironię, w tym 

miejscu dotykającą akurat władzy i przyrodzonej jej obłudy.  

„Lubi się określać Pippi mianem małej anarchistki, i nie ja to wymyśliłem” – pisze 

Jacek Podsiadło152. „Pospolity wizerunek anarchisty to chudeusz z bombą za pazuchą lub 

wyrostek plądrujący sklepy z bandą sobie podobnych, kiedy nadarzy się okazja. Ale Pippi nie 

plądruje, przeciwnie: rozdaje na prawo i lewo słodycze i pieniądze(...)”153 I tu Podsiadło 

przytacza rozmowę między Pippi a mieszkańcami miasteczka po tym, jak rozprawiła się ze 

złoczyńcą Labanem. Podsiadło zauważa, że najpierw ludzie szaleli z radości, krzycząc „Niech 

żyje Pippi!”154, a zaraz potem zaproponowali nawet, „żeby Pippi stała się mniej więcej 

milicją obywatelską ”155: „– Nie potrzebujemy w mieście żadnej policji – odezwał się ktoś 

– póki mamy Pippi Pończoszankę. 

                                                
147 Astrid Lindgren, Fizia Pończoszaka ..., ss. 31-40. 
148 Jacek Podsiadło, Pippi, dziwne dziecko..., s. 78. 
149 Astrid Lindgren, Fizia Pończoszaka ..., s. 39. 
150 Jacek Podsiadło, Pippi, dziwne dziecko..., s. 78. 
151 Tamże, s. 78. 
152 Tamże, s. 54. 
153 Tamże, s. 55. 
154 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka...., s. 78. 
155 Jacek Podsiadło, Pippi, dziwne dziecko..., s. 55. 
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– To prawda – dodał drugi – ona umie sobie poradzić i z tygrysami, i z chuliganami. 

– Naturalnie, że musi być policjant – powiedziała Pippi. – Ktoś przecież musi pilnować, żeby 

rowery stały porządnie ustawione tam, gdzie nie wolno".156  

Pippi nie rwie się do władzy. Podsiadło tłumaczy to tym, że anarchia to stan bezwładzy, 

natomiast władza jest niezbędna tylko tam, gdzie nie ma zasad i ludzie nie wiedzą co wolno, a 

czego nie wolno.157 Pippi jest antywładcza i anarchistyczna, ponieważ ona po prostu dobrze 

wie, jak żyć dobrze i władza nie jest jej do niczego potrzebna. Jednym słowem władza jest 

tylko po to, aby podpowiadać zagubionym co  mają/ powinni robić. „Pippi zdaje sobie 

sprawę, że nie można dać wolności ludziom bez zasad, ale demaskuje przynajmniej pozorność 

panującego porządku i prawa.”158 

8. Dyskurs genderowy i queerowy 

8.1 „Pippi dziwne dziecko” 

W ostatniej dekadzie dwa słowa „gender” i „queer” zyskały niesłychaną popularność 

w humanistyce i na dobre zadomowiły się w obszarze badań nad kulturą i literaturą. Coraz 

częściej mówi się dziś zarówno o badaniach genderowych (gender studies) jak i badaniach 

queerowych (queer studies). Jak pisze Anna Burzyńska159, te dwie kategorie badawcze nie są 

tożsame, jednak łączy je bardzo wiele: z jednej strony uaktywniają one takie znaczenia w 

literaturze, które do pewnego momentu niemal w ogóle nie były brane pod uwagę, a z drugiej 

strony rozbudowują „nowy typ wrażliwości”, która jest wrażliwością na różnice i inność.160 

I tak kategoria „gender” zwraca uwagę na płeć w kontekście społeczno-kulturowym 

w oderwaniu od kwestii biologii. „Queer” wiąże się bardziej z różnymi postaciami 

seksualności i pożądania, a „w szerszym kontekście koncentruje się ma ogólnych 

zagadnieniach tożsamości oraz inności”161. Jeśli spojrzeć na postać Pippi z perspektywy 

wrażliwości queerowej, na pierwszy plan rozważań wysuwa się zagadnienie jej szczególnej 

osobowości i tożsamości oraz problemy dotyczące „Innego” w kulturze162.  

                                                
156 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka..., s. 78. 
157 Jacek Podsiadło, Pippi, dziwne dziecko..., s. 56. 
158 Tamże, s. 56. 
159 Anna Burzyńska, Michał P. Markowski, Teorie literatury..., s. 441. 
160 Tamże, s. 441-442. 
161 Tamże, s. 460. 
162 Tamże, s. 461. 



 51 

Początkowo słowo „queer” (ang. dziwak, dziwaczny, podejrzany) w anglo-

amerykańskim kręgu językowym było dość wulgarnym i obraźliwym określeniem 

homoseksualisty163. Później stało się słowem-symbolem homoseksualnej emancypacji, dziś 

natomiast „sygnalizuje nurt badań socjologicznych, psychologicznych, antropologicznych, 

kulturowych itp. oraz badań i krytyki literackiej (badań i krytyki queerowej)”, które 

kwestionują wszelkie ustalone normy tożsamości i arbitralnie ustanawianych opozycji np. 

kobieta – mężczyzna, płeć męska – płeć żeńska, homoseksualista – heteroseksualista itd.  

Dla mnie właśnie te opozycje oraz oczywistość w ustalaniu norm są najważniejszym 

punktem wyjścia do analizy postaci Pippi. Dlatego mniej interesuje mnie seksualność i teorie 

queerowe zajmujące się problematyką gejowsko-lesbijską. Skupiam się natomiast na 

szerszym ujęciu teorii queer, które pozwala mi badać funkcjonowanie „kategoryzacji 

płciowych w dyskursach”164, jak to określiła Judith Butler165. 

Butler, uznawana w ostatnich latach za jedną z najważniejszych badaczek 

genderowych166, jest autorką koncepcji rewolucyjnej w studiach nad problematyką płci – 

twierdzi, że nadana przez naturę płeć biologiczna (sex) nie jest wcale pierwotna w stosunku 

do płci społeczno-kulturowej (gender). Do tej pory punktem wyjścia rozważań nad płcią, 

było niezbite założenie, że płeć społeczno-kulturowa jest wtórna, nadbudowana na płci 

biologicznej i skonstruowana przez społeczno-kulturowe normy, oczekiwania i wyobrażenia. 

Judith Butler zbuntowała się przeciw tym założeniom i wynikającej z nich zależności 

przyczynowo-skutkowej (że płeć jest przyczyną biologiczną, a gender razem ze społeczno-

kulturową nadbudową jest skutkiem.167) 

Dyskurs prowadzony na temat Pippi z perspektywy „gender” i „queer” w odniesieniu 

do „pippilogii” niesłychanie kusi i inspiruje do kolejnych odczytań Pippi Långstrump w 

Polsce. Będę się starała, aby moje uwielbienie dla twórczości i osoby Astrid Lindgren nie 

popchnęło mnie na interpretacyjne manowce. Szwedzka pisarka bowiem stanowczo i po 

wielokroć odcinała się od zbyt daleko posuniętych interpretacji swej książki, czy też od 

badaczy, doszukujących się w jej opowieści o dziwnym dziecku różnych podtekstów i wcale 

nieoczywistych sensów. W niniejszym rozdziale mam zamiar zająć się kilkoma nowymi 

                                                
163 Tamże, s. 461. 
164 Tamże, s. 455. 
165 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York-London 1990. 
166 Anna Burzyńska, Michał P. Markowski, Teorie literatury..., s. 455. 
167 Tamże, s. 455. 
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interpretacjami osoby Pippi i poszerzyć moje rozważania o myśli z zakresu krytyki 

genderowej i queer.  

Mała bohaterka o dziwnym imieniu Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta 

Efraimsdotter Langstrump168? (córka kapitana Efraima Pończochy, dawnego postrachu mórz, 

obecnie króla murzyńskiego; ale wszyscy nazywają ją po prostu Pippi) stała się na tyle 

rewolucyjna, że przewróciła do góry nogami nie tylko świat literatury dziecięcej, ale miała też 

duży wpływ na wiele innych światów – chociażby ten pedagogiczny czy polityczny. 

Wiemy, że Pippi jest lubiana nie tylko przez dzieci, ale też przez feministki, punkowców, 

środowiska anarchizujące itd. Można tak wyliczać bez końca, ponieważ  polifoniczna kreacja 

tej postaci zawiera w sobie symbol wolności, samodzielności, niezależności, dobroci i niczym 

nieskrępowanej dziecięcej wyobraźni.  

Wyniesiono ją na szczyty rewolucji i całkiem poważnie grozi jej, że podzieli smutny 

los wymuskanego, ikonicznego Che z czerwonych t-shirtów. Nic bowiem nie może jej 

uchronić przed prawami rynku i mechanizmem pop-kultury: trafieniem do komiksów, 

kreskówek, wydrukiem na t-shirtach, kubkach, ręcznikach, pościeli, kalendarzach, dziecięcych 

fatałaszkach i tym podobnych produktach. Jednak będąc dziewięcioletnim dzieckiem i to na 

dodatek ze świata książki, może sobie pozwolić na znacznie  więcej niż Che, a jej siła rażenia 

jest bardziej uniwersalna.  

8.2 „Pippi Examples“169 

Wokół postaci Pippi wybuchały wielkie kontrowersje, i to nie tylko w latach 40-tych i 

50tych. Sama Astrid Lindgren, chociaż przyzwyczaiła się już nie zważać na cały zamęt 

komercyjno-ideologiczny, dotykający jej bohaterkę, zabrała jednak głos w sprawie, która 

wybuchła nagle w Szwecji w lipcu 2001 roku.  

Oto szwedzki reżyser Palle Thorson zmontował z fragmentów kultowego serialu o 

Pippi, nakręconego na przełomie lat 60-tych i 70-tych, dwudziestopięciominutowy film 

pt. „Pippi Examples“, w którym postać dziewczynki ukazano w sposób pełen seksualnych 

podtekstów. „Zestawia się ze sobą sceny, w których widać odsłoniętą nogę nieletniej, z 

                                                
168 W polskiej wersji Pippilotta Viktualia Firandella Złotmonetta Pończoszanka, – Astrid Lindgren, Pippi 
wchodzi na pokład..., s. 7. 
169 Tytuł filmu Palle Thorsona z 2001 roku. 
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ujęciami pokazującymi jej zielone majtki”170 – pisał o montażu Jacek Borkowski. Pomysł 

reżysera był dla szwedzkiej krytyki i szwedzkiego społeczeństwa bardzo kontrowersyjny i 

wywołał gorącą dyskusję. Sama Lindgren wstrząśnięta pytała: „Dlaczego zrobiono to mojej 

Pippi?”171, a dojrzała już aktorka Inger Nilsson, która za młodu wcieliła się w postać głównej 

bohaterki, powiedziała, że film jest „brudny, odrażający i graniczy z pedofilią”172.  

Według intencji Thorsona, film miał pokazać, jak „publiczne oko telewidza”, 

wpatrujące się w ekran telewizyjny, uległo od lat siedemdziesiątych „zseksualizowaniu”173. 

Nikomu nie przyszłoby do głowy oglądać dziecięcego serialu o Pippi i podważać jego 

wartości, lub znajdywać w nim podteksty związane z erotyzmem. Tymczasem na początku 

XXI w. Thorson w niewinnych niegdyś zdjęciach dojrzał erotyczny potencjał. Kiedy 

Thorson w sugestywny sposób zaprezentował „wybór scen” z odpowiednimi przykładami, 

rozpętała się w Szwecji istna burza. Na początku XXI wieku jego film, bazujący jedynie na 

materiale z oryginalnego serialu Hellboma, został uznany nie tylko za niesmaczny, ale wręcz 

graniczący z  perwersją – bo naruszał swego rodzaju tabu, jakim w pewnym sensie stała się 

dla Szwedów Pippi. W połączeniu z kontekstem pedofilii sprawa stała się już nie do 

zniesienia.   

Z interesującym komentarzem tych dyskusji w Szwecji spotykamy się w polskim 

dyskursie kulturowym. O Pippi i o szwedzkim skandalu z 2001 roku piszą zarówno Jacek 

Podsiadło, jak i Jacek Borkowski. Jak to określił Jacek Borkowski w swoim tekście o Pippi-

Lolitce, Pippi „w Szwecji jest ucieleśnieniem zmian kulturowych i społecznych, jakie dokonały 

się w mentalności Skandynawów po drugiej wojnie światowej. Do tego czasu szwedzka 

literatura dziecięca była naznaczona nieznośnym dydaktyzmem.”174 W momencie, gdy ten 

symbol został zdesakralizowany, a Pippi pojawiła się jako obiekt seksualny, wybuchł w 

Szwecji oczywisty skandal. Telewizja Szwedzka oraz Szwedzki Instytut Filkmowy (Svensk 

Filmindustri, SF175) podając sprawę do sądu po całej medialnej debacie, doprowadził do tego, 

że film ocenzurowano i w rezultacie został on uznany za nielegalny? Wkrótce podjęto także 

decyzję, aby zniszczyć wszystkie taśmy z kontrowersyjnym nagraniem. Dzieje filmu  Palle 

                                                
170 http://borowski.republika.pl/kultura/lolita.htm (19.05.2007). 
171 Tamże. 
172 Jacek Podsiadło, Pippi, dziwne dziecko..., s. 87. 
173 Zob.: http://www.palletorsson.com/pippi.php (19.05.2007). 
174 http://borowski.republika.pl/kultura/lolita.htm (19.05.2007). 
175 http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_Filmindustri (19.05.2007). 
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Thorsona  były więc tyleż burzliwe, co krótkie.  

8.3 Pippi i jej „dziwny gender” 

Jeśli czytamy powieść Astrid Lindgren, powstrzymując się od wybujałych 

interpretacji, dochodzimy do przekonania, że Pippi jest wolna od „problemów” płci. Jak 

pisze Podsiadło: „Pippi, jak każde dziecko, jest aseksualna. Na wszelki wypadek jest jeszcze 

brzydka (...); jeśli jest piękna, to w inny sposób”176. Ma włosy koloru marchewki, a nos w 

kształcie kartofelka cały usiany piegami i szerokie roześmiane usta. Pewien bardzo wytworny 

i elegancki pan, który na początku trzeciej części przygód Pippi przychodzi do Willi 

Śmiesznotki zainteresowany jej kupnem, ośmiela się nawet stwierdzić wprost: „Wiesz co,  

jesteś – słowo daję – najbrzydszym dzieckiem, jakie kiedykolwiek widziałem.”177 

 Według autora felietonu, jak i wielu innych polskich krytyków, na obiekt fascynacji 

seksualnej Pippi się nie nadaje. Nadaje się jednak doskonale na obiekt analizy kwestii płci w 

kulturze na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci.  

Jacek Podsiadło, który stał się w jakimś sensie inspiracją tych moich interpretacji, 

zatytułował swój zbiór felietonów krótkim stwierdzeniem: „Pippi – dziwne dziecko”178 

(Warszawa 2006). W jednym ze swoich tekstów wyjaśnił: „Tytuł «Dziwne dziecko» wymyślił 

mi się jako dość oczywisty. O uniwersalności Pippi przesądza to, że jest dzieckiem, i że nie jest 

dzieckiem typowym. Powiedziałbym, że jest dzieckiem w stanie czystym, nieskażonym179.” Jak 

pisze dalej, każde dziecko jest z natury dziwne. Pippi jednak jest najdziwniejsza, a o jej 

dziwności dowiadujemy się już na początku książki o Pippi: 

„- Dziwne dziecko! – powiedział jeden z marynarzy, ocierając z oka łzę, gdy Pippi 

zniknęła w oddali. 

Miał rację. Pippi była bardzo dziwnym dzieckiem. A najbardziej zadziwiała jej siła. 

Była tak niezwykle silna, że na całym świecie nie znalazłoby się policjanta równie silnego jak 

ona.”180 

Pippi jest więc „najdziwniejszą dziewczynką” jaką Tommy i Annika, a także 

                                                
176 Jacek Podsiadło, Pippi, dziwne dziecko..., s. 87. 
177 Astrid Lindgren, Pippi na Południowym Pacyfiku..., s. 13. 
178 Zbiór felietonów pisanych dla „Tygodnika Powszechnego” został wydany w 2006 roku. 
179 Jacek Podsiadło, Pippi, dziwne dziecko..., s. 108. 
180 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka..., s. 8. 
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czytelnicy książki, kiedykolwiek spotkali. Pippi dziwnie się ubiera, nosi „dość dziwną”181 

sukienkę, uszytą samodzielnie z niebieskiego materiału z dosztukowanymi tu i ówdzie 

czerwonymu kawałkami jedwabiu, ma dwie różne pończochy – jedną brązową, drugą czarną – 

i dwa razy za duże buty182, mieszka w dziwnej Willi Śmiesznostce, zachowuje się inaczej niż 

inni, nawet mówi183 inaczej, co rozśmiesza dzieci. Gdy Tommy i Annika spotykają ją po raz 

pierwszy, Pippi akurat „dziwnie” chodzi tyłem jedną nogą po chodniku, a drugą po ulicy. Jest 

wiele powodów, dla których można Pippi określić mianem „dziwnej”. Przede wszystkim jest 

to jej niezwykłość, ponieważ Pippi nie da się „wbić” w żadne normy, nie daje sie poddać 

kulturalizacji, nie podporządkowuje się prawom adaptacji ani naturalizacji. Pippi jest po 

prostu „queer”!  

8.4 „Ktoś przejezdny z pewnością by się zdziwił”184 

Wróćmy jednak do debiutu książki w 1945 roku. Pippi dla ówczesnych 

zszokowanych szwedzkich krytyków z pewnością była dziwaczna i mało pasująca do 

jakichkolwiek norm społecznych i kulturowych. Dziś, z pełnym szacunkiem można ją 

określić jako „queer” i ewentualnie w duchu dziecięcej wolności pozwolić się temu „dziwnemu 

dziecku” rozwijać tak, jak tylko chce, to znaczy po swojemu.  

Dlaczego Pippi wprowadziła takie zamieszanie wśród feministek? Dlaczego oburzała 

pedagogów – zwolenników dobrego wychowania? Dlaczego wpisano ją w dyskusje 

polityczne i społeczne? I dlaczego jest dziś tak bardzo eksploatowaną ideologicznie dziecięcą 

postacią literacką? Zdaje się, że przyszedł czas na Pippi. Jako bohaterka wielu pokoleń i 

wielu nurtów literackich wyprzedziła ona swoją epokę o jakieś 50 lat. 

Pippi, odkąd zamieszkała w małym, malutkim miasteczku, w swojej Willi Idylli185 na 

przedmieściach, nie zawadzała nikomu, kto zdążył ją już poznać i przekonać się jak dobre i 

złote ma serce. Jednak przejezdny, który przez przypadek trafiłby do Willi Śmiesznotki, nie 

mógłby przecież wiedzieć kim jest dziewczynka, która w niej mieszka. I dlatego też 

                                                
181 Tamże, s. 8. 
182 Tamże, s. 9-10. 
183 Ten sam elegancki i wytworny pan, który zjawia się już na początku trzeciej części trylogii o Pippi, by kupić 
Willę Śmiesznotkę również wytyka Pippi jej „dziwność” językową. W pewnym momencie pyta: „Zapomniałaś 
języka?”, a potem również strofuje dziewczynkę słowami: „Odpowiadaj jak człowiek!”,  
Astrid Lindgren, Pippi na Południowym Pacyfiku..., s. 8.   
184 Cytat nieco zmieniony, Astrid Lindgren, Pippi wchodzi na pokład..., s. 5. 
185 Z tłumaczenia autorskiego Jacka Podsiadło. 
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„z pewnością by się zdziwił. A już ogarnęłoby go prawdziwe zdumienie, gdyby o późnej porze, 

prawie nocą, zobaczył, że po ogrodzie chodzi sobie mała dziewczynka, która chyba wcale nie 

zamierza iść spać.”186 Ale to nie koniec zdziwień, bo gdyby Pippi podeszła do owego 

przejezdnego i zechciała porozmawiać, ten pomyślałby sobie na pewno, że w życiu nie 

widział tak piegowatego i rudego dziecka! Dalej Pippi pewnie by się przedstawiła,  recytując 

wesołym głosem całe swoje „dziwaczne” imię. Przybysz zdziwiłby się  po raz kolejny, 

gdyby dowiedział się, że Pippi żyje w swojej Willi Idylli zupełnie sama, mając do 

towarzystwa centkowanego konia i małpkę. I zdziwiłby się również widząc, jak dobrze sobie 

sama radzi, że ma z czego żyć, bo jest „bogata jak troll”187 i najsilniejsza na świecie, bo 

potrafi unieść chociażby swojego konia, by znieść go z werandy i wybrać się na przejażdżkę. 

Ów przybysz powiedziałby do siebie: „A cóż to za dzieciak? (...) to najdziwniejsze dziecko, 

jakie kiedykolwiek widziałem!”.188 Tak, Pippi była dziwna... 

Jako dziewięciolatka Pippi wprowadza się do własnego domu, do Willi Śmiesznotki, 

czy też Willi Idylli, jak zwykł ją określać Jacek Podsiadło. Pippi manifestuje swoją 

niezależność przed władzami lokalnymi miasteczka, nie daje sobą sterować, jest pewna siebie 

i swoich racji. Pippi jest niezależna i bezpieczna: nie musi się niczego ani nikogo obawiać, ma 

dom, torbę pełną pieniędzy i jest najsilniejsza na świecie. Na pewno nie jest słabym, kruchym 

dzieckiem, którym trzeba się opiekować lub o które trzeba się troszczyć. Ona jest raczej 

niezniszczalna. Przypomnijmy, że jako jedyna dziewczynka na statku pirackim, 

wychowywała się wśród męskich wzorców. Nie miała mamusi, ponieważ ta umarła, gdy 

Pippi była jeszcze malusieńkim dzieckiem. W jej przypadku nie może więc być mowy o 

reprodukcji czy też rekulturyzacji ról kobiecych, ale raczej o przejęciu ról męskich, które 

realizowane są przez nią w swój dziecięcy sposob. 

Sam wygląd Pippi także jest inny, niż wielu bohaterek książek dzicięcych z lat 

40tych. Pippi jest wręcz, jak to zauważył Podsiadło, „brzydka”. Ma pucołowalą buzię 

z wieloma piegami i rude włosy zaplecione w sterczące warkocze. Ilustracje wykonane 

najpierw przez Astrid Lindgren, a potem przez Ingrid Vang-Nyman przedstawiają Pippi jako 

niezbyt urodziwe dziecko, żeby nie powiedzieć nawet trochę szkaradne, chociaż niezmiennie 

urocze.  Nosi dziwną sukienkę, uszytą własnoręcznie i połataną w kilku miejscach. Ma 

                                                
186 Astrid Lindgren, Pippi wchodzi na pokład..., s. 5. 
187 Tamże, s. 9. 
188 Tamże, s. 11. 
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wygodne, ale dwa razy za duże buty i dwie różnego koloru pończochy. Nosi jeszcze mocno 

zaplecione, sterczące na boki rude warkoczyki. Pippi przynajmniej stara się zachować, nieco 

przerysowane, ale wciąż dziewczęce atrybuty. Dla kontrastu, obok na swój sposób dbającej o 

wygląd Pippi, mamy wzorowe rodzeństwo, wychowujące się w pełnej i przykładnej rodzinie: 

Tommy’ego i jego młodszą, strachliwą siostrę Annikę. Aby jeszcze bardziej wyostrzyć 

dziwaczność Pippi, Astrid Lindgren każe się jej zaprzyjaźnić z tymi tak dobrze ułożonymi 

dziećmi. W tym kontraście literackim powstają jednak interesujące opozycje: nieokiełzana 

natura dziecka w postaci Pippi – a podporządkowana normom, prawom i zasadom natura 

Tommy’ego i przede wszystkim Anniki; czynnik chaosu, jakim jest Pippi, a porządek i 

stabilizacja w postaci jej przyjaciół. W kontraście tym Pippi zawsze pozostaje tylko 

dzieckiem, dziwnym dzieckiem. Nie jest naznaczona płcią, chyba że tylko przez swój 

dziewczęcy, nieco przerysowany wygląd. 

Dziecko, jako kategoria kulturowa, przez długi czas pozbawione było płciowości. 

Paradoksalnie zmieniać się to zaczęło w XX wieku, kiedy to dziecko zostało „upłciowione”. 

Przecież to od stosunkowo niedawna, przynajmniej w kulturze zachodniej, już niemowlakom 

kupuje się ubranka niebieskie dla chłopców lub różowe dla dziewczynek, także zabawki 

dostosowane do płci dziecka. W zasadzie już od początku, od poczęcia, większość rodziców 

dąży do tego, aby jak najszybciej nadać swoim dzieciom rodzaj i jeszcze w łonie matki 

rozpocząć proces wpisywania o w kontekst płciowo-kulturowy. Dziecko tak „na dobre” 

zyskało jednak płeć najprawdopodobniej dopiero wraz z rozwojem mediów, telewizji i radia – 

ogólnie mówiąc, pop-kulturowych i globalizujących trędów kulturowych XX wieku. 

Wcześniej, aż do momentu inicjacji, dziecko pozostawało dzieckiem, bez płci i bez swej 

kulturowej przynależności i roli płciowej. Ciekawe również, że Astrid Lindgren tworząc 

swoją kreacje literacką w postaci Pippi, uwolniła ją od „inicjacyjnego” niebezpieczeństwa – 

Pippi zawsze będzie dzieckiem, bo nie chce być „duza”189. 

Na tym tle pojawia się nagle w 1945 roku Pippi, która większość swojego krótkiego 

życia spędza na statku, wychowywana jest z dala od społecznych konwenansów, a 

kilkunastu marynarzy z „Podfruwajki” stara się ją nieporadnie wtłoczyć w kontekst dość im 

obcy i nauczyć ją, jak „powinna” wyglądać dziewczynka. Pippi zresztą chyba sama wie, 

                                                
189 Dzieci na końcu trzeciej części przygód używają magicznego zaklęcia, które pozwala im nigdy nie dorosnąć: 
„Pigułko z arbuza, ja nie chcę być duza!”. 
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czego sie od niej oczekuje: szyje sobie sukienkę, ubiera pończochy, zaplata rude warkocze. 

Wie, że nie jest chłopcem, ale nie ma matczynego, ani też żadnego innego kobiecego wzoru, 

chce wyglądac inaczej niż mężczyźni, ale nie ma możliwości tak naprawdę znaleźć idealu 

kobiety. Ubiera się na swój sposób, a jej dziewczęce atrybuty wydają się być bardziej 

groteskowe, niż dodające jej cech kobiecości. Skąd bowiem Pippi ma wiedzieć, jak ma 

wyglądac dziewczynka?  

Scenka, gdy Pippi szykuje się na uroczysty jarmark, również wydaje się groteskowa. 

Pippi próbuje wyglądać, jak „Prawdziwie Elegancka Dama“190, ale znów wygląda jedynie jak 

dziecięcy przebieraniec: wkłada na siebie „wytworną balową suknię do ziemi“191 z dekoltem 

na plecach, z którego wystaje czerwony staniczek, a pod rąbkiem spódnicy widać wielkie 

czarne buty z doczepionymi z okazji święta zielonymi kokardami. Zmienia również swoje 

zachowanie: idzie teraz „stawiając drobne taneczne kroczki, w sposób tak wytworny, jak tylko 

na to pozwalały jej ogromne buty“192. By dodać sobie elegancji,  przemawia  zmienionym, 

uroczystym głosem, powtarzając wciąż – rzecz jasna, do samej siebie  –„Czarujaca! 

Czarująca!“193. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na tekst Anny Burzyńskiej, opisujący teorie 

genderowe194.  Burzyńska powołuje się na książkę amerykańskiej antropolożki Margret Mead 

pt. „Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych” z 1935 roku, która położyła 

podwaliny pod teorię płci, jako efektu praktyk społecznych. Mead zauważa, że: 

„przypisywanie kobietom i mężczyznom specyficznych cech charakteru jest pewnego rodzaju 

praktyką społeczną, która pociąga za sobą wyznaczanie im konkretnych ról w przestrzeni 

społecznej i kulturowej. Jeszcze inaczej mówiąc – pozycja i funkcje pełnione przez jednostkę w 

społeczeństwie nie wynikają z samych jej cech biologicznych, lecz z określonych oczekiwań i 

wyobrażeń, które zostały związane z jej płciowością.” Burzyńska dalej pisze, że Mead zawarła 

w swojej książce uwagi zdumiewająco współczesne, stwierdzając, że „role obu płci kształtuje 

kultura”, a „płciowe zróżnicowania charakteru są konstruktem społecznym”195. 

Nie da się nie zauważyć, że Pippi staje się doskonałym ucieleśnieniem teorii 
                                                
190 Astrid Lindgren, Pippi wchodzi na pokład..., s. 61. 
191 Tamże, s. 61. 
192 Tamże, s. 61-62. 
193 Tamże, s. 62. 
194 Anna Burzyńska, Michał P. Markowski, Teorie literatury..., s. 443. 
195 Margaret Mead, Płeć i charakter [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, wybór, tłum., wstęp T. Hołówka,  posł. A. 
Jasińska, Warszawa 1982, s. 24, 27. 
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genderowych. Przez to, że wychowuje się z dala od „cywilizacji” i otoczona jest bandą 

niewychowanych, acz dobrotliwych piratów, jest zagubiona w swojej kulturowo-społecznej 

toźsamości. Nie czuje się z tym źle. Zdarzają się jednak w jej życiu chwile słabości, gdy 

rzeczywiście nie rozumie, jak ma się zachować, już nawet nie tylko w kategorii płci, ale 

właśnie ramach swej queerowej „inności”: 

„- Czy ja się źle zachowywałam? – zapytała Pippi z najwyższym zdumieniem – Ja 

przecież wcale o tym nie wiedziałam – dodała z żałosną miną. Nikt nie wyglądał tak żałośnie 

jak Pippi, kiedy było jej przykro. Stała przez chwilę w milczeniu, a potem dodała drżącym 

głosem: 

- Rozumiesz chyba, pani, że jak się ma mamusię, która jest aniołem, i tatusia, który jest 

królem murzyńskim, i jak się samemu przez całe życie pływało po morzach, to wówczas nie 

bardzo się wie, jak trzeba zachowywać się w szkole wśród wszystkich tych jabłek i jeży.”196 

Pippi ma całkowitą świadomość swej nieprzystawalności do lokalnej społeczności. 

Próbuje się czasem zmienić, stara się to uczynić, ale tylko w kategoriach własnego poczucia 

normy i rozsądku. Nigdy nie ugina się pod społecznym naporem i nie „przystosowuje się” do 

zachowań większości. Pippi jest „queer”, ale dostrzega w tym swoją wartość, nie chce 

zmienić swej osobowości, zachowania i postępowania, a swoje poczucie „inności” i 

„dziwności” nadzwyczaj pielęgnuje. Być może  moc jej charakteru wynika nie tylko z tego, że 

jest po prostu silną indywidualistką – Pippi ma świadomość swoich racji. Jest dzieckiem, ale 

wyjątkowym i dlatego nie musi się obawiać nikogo i niczego. Jest niezależna pod absolutnie 

każdym względem. Ma pieniądze, więc jest zabezpieczona ekonomicznie, ale ma też 

nadludzką siłę, która pozwala jej być nietykalną, ma też władzę nad czasem, bo nigdy nie 

dorośnie. Może dlatego wszyscy zmuszeni są akceptować jej decyzje? Poza siłą argumentów 

rozumowych, których Pippi nigdy nie obawia się wygłaszać, jest również jej siła fizyczna, 

której nikt nie jest w stanie się przeciwstawić.  

Niezwykła osobowość Pippi manifestuje się jeszcze mocniej przez to, że jest ukazana 

na tle zupełnie zwyczajnej społeczności małego miasteczka, w którym niewiele się dzieje. 

Pippi, w postaciach Anniki i Tommy’ego, ma przyjaciół tak grzecznych i tak wzorowych, że 

trudno byłoby znaleźć ostrzejszą opozycję charakterologiczną niż właśnie ten 

osobowościowy trójkąt. „Było to dwoje bardzo grzecznych, dobrze wychowanych i 

                                                
196 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka..., s. 50. 
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posłusznych dzieci. Tommy nigdy nie obgryzał paznokci i zawsze robił to, o co mamusia go 

prosiła. Annika zaś nie naprzykrzała się, gdy nie mogła postawić na swoim, i zawsze 

wyglądała schludnie w gładko wyprasowanych, kretonowych sukienkach, których starała się 

nie zabrudzić.197” Nie da się ukryć, że jest to opis dzieci zachwycająco doskonałych. Można 

nawet powiedzieć, że ta dziwność Pippi jest widoczna poprzez kontrast jaki tworzy z 

Anniką – pięknie ubraną, często wystraszoną,  nieśmiałą i mało zdecydowaną. Annika jest 

postacią zadziwiająco pasywną, jednak Pippi, mimo swojego zadziornego podejścia, jakie 

prezentuje w stosunku do dorosłych kobiet, jakoś zawsze oszczędza tę małą dziewczynkę – 

darzy ją szacunkiem i wykazuje niezwykłą wręcz cierpliwość, zawsze dając jej czas na 

oswojenie się z nowymi szalonymi pomysłami.  

Łatwo można zauważyć, że Pippi najlepiej porozumiewa się z Tommym. Ten 

chłopiec jest jej bratnią duszą – to właśnie on zawsze pierwszy przyklaskuje jej pomysłom, 

podczas gdy Annika stoi z boku i woli z dystansu przyglądać się niebezpiecznym 

wyczynom brata i przyjaciółki. Pippi jest chłopczycą w dziewczęcym ubranku.  

Wcale nie jest to takie dziwne, zważywszy na fakt, że przechodzi ona drogę trochę 

bardziej podobną do psychologicznego rozwoju chłopca niż ścieżkę rozwoju emocjonalnego 

dziewczynki. Pippi swoją niezwykle spójną jak na młody wiek osobowość rozwija przez 

opozycje, bunt i wieczne zaprzeczenie. Psychologia mówi, że „jeśli chodzi o dziewczynki, to 

proces identyfikacji tożsamościowej ma charakter pozytywny i niekonfliktowy: tożsamość 

tworzona jest przez podobieństwo, identyfikację i poczucie ciągłości”198. Nie dość, że Pippi 

brak jest wzorców żeńskich, to również wszystkie kobiety, które ją później otaczają nie są 

dla niej na tyle atrakcyjne, żeby mogły stać się wzorem do naśladowania. 

Dzieci Settergrenów doskonale wiedzą, jak należy funkcjonować w zwykłym 

ucywilizowanym świecie kultury. Pippi ma z tym problemy i jest tego świadoma. Kiedy 

Tommy i Annika zapraszają  ją do domu na kawę, Pippi wyraża pełną żałości obawę: „Co 

będzie, jeśli nie potrafię się z a c h o w a ć!”199, a dalej dodaje: „Staram się (...) ale ludzie 

uważają, że nie potrafię się zachować. Mówili to, mimo że zachowywałam się tak dobrze, jak 

nigdy. Na morzu nigdy nie dbaliśmy o takie rzeczy.”200 

                                                
197 Tamże, s. 8. 
198 Anna Burzyńska, Michał P. Markowski, Teorie literatury..., s. 447. 
199 Astrid Lindgren, Pippi Pończoszanka,  s. 103, podkreślenia DM. 
200 Tamże, s. 104. 
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To jest właśnie największy skarb Pippi – ona nie tylko nie chce, ale i nie może i nie 

potrafi  pozbyć się swojej dziwności. Ta jej postawa uczy Tommy’ego i Annikę wrażliwości 

na jej odmienność, uczy ich tolerancji dla „Innego”. Według dorosłych Pippi zachowuje się źle 

i bezczelnie, jednak okazuje się, że „nie zaraża” dzieci swoją niesfornością i buntowniczą 

postawą. Pippi więc nie deprawuje, a najlepszym tego przykładem są właśnie Tommy i 

Annika – obydwoje towarzyszą Pippi we wszystkich jej przygodach, uczestniczą w 

zabawach, obserwują jej starcia ze światem dorosłych, i często ze złem, które ze strony 

świata dorosłych przychodzi. Z każdym rozdziałem stają się coraz bardziej wrażliwe, 

otwarte, kreatywne i świadome samych siebie, pozostają oni jednak do końca sobą.  

Kwestia „inności“, na którą Pippi tak uwrażliwia wszystkich mieszkańców 

miasteczka, w połączeniu z dyskursem genderowo-queerowym, stanowią bardzo ważny 

element funkcjonowania tej postaci w dzisiejszych studiach nad literaturą. Te dwa elementy 

pozwalają umiejscowić Pippi w bardzo ciekawym kontekście dzisiejszych społeczno-

literackich badaniań queerowych i genderowych, a to skolei ma swoje konsekwencje w 

postrzeganiu tej postaci z perspektywy studiów kobiecych i nowoczesnej krytyki 

femistycznej.  

Pippi okazuje się postacią tak wielopłaszczyznową i wieloznaczną, że trudno byłoby 

uchwycić te wszystkie elementy i znaczenia w kategoriach tradycyjnej analizy literackiej. 

Jako dziecko w „czystej postaci“201, nie została „wtłoczona“ w płeć społeczno-kulturową, a w 

perspektywie dzisiejszych badań i teorii queerowych jej postać nabiera coraz to nowych 

znaczeń i stanowi doskonały materiał do analizy współczesnej kultury. 

 

 9. Podsumowanie i wnioski 

W tym roku Astrid Lindgren skończyłaby 100 lat. Pisząc o niej dziesięć lat temu na 

łamach Magazynu Gazety Wyborczej, Piotr Cegielski,  powątpiewał, czy dobrze jest być 

żyjącym klasykiem202: „Klasyka traktuje się jak pomnik i stawia mu się monumenty i 

popiersia, nie zważając na wątpliwości zainteresowanego.”  I tak właśnie stało się z Astrid 

Lindgren, już za życia była pisarką  uznaną nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach świata.  
                                                
201 Jak określił ją Podsiadło. 
202 Piotr Cegielski, Jak być żyjącym klasykiem, „Magazyn” nr 46, dodatek do Gazety Wyborczej nr 265, 
wydanie warszawskie z dnia 14/11/1997, s. 21. 
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Mała ruda dziewczyna, o imieniu Pippi zadomowiła się w polskiej literaturze na dobre 

i już od ponad czterdziestu lat oddziałuje na swoich polskich czytelników – zarówno tych 

młodych, jak i dojrzałych. W mojej pracy, na podstawie materiałów, które zebrałam, udało mi 

się wyróżnić kilka sfer dyskursu kulturalno-społecznego; zanalizowałam i opisałam 

funkcjonowanie postaci Pippi Pończoszanki w następujących dyskursach: feministycznym, 

pedagogicznym, dziecięcym, politycznym, „genderowym” i „queerowym”. 

Analizując poszczególne obszary dyskursu zauważyłam, że często wzajemnie one na 

siebie nachodzą i bywa, że trudno je rozdzielić. Właściwie wszystkie elementy dyskusji, które 

dla porządku staram się w mojej pracy rozgraniczyć, w rzeczywistości są ze sobą ściśle 

splecione i na siebie oddziaływują. I tak na przykład najszerszy w Polsce dyskurs 

pedagogiczny jest  ściśle związany z niemal równie rozbudowanym – politycznym.  

Dyskurs pedagogiczny jest w Polsce najszerzej obecny – nic w tym w zasadzie 

niezwykłego, bo głos w sprawie Pippi zabierają zarówno nauczycie, wychowawcy, rodzice, 

jak i same dzieci. Jest on również podsycany  przez przedsięwzięcia szwedzkiej ambasady w 

Polsce, Szwedzki Instytut i inne organizacje, działające na rzecz wymiany kulturalnej między 

oboma krajami. Mimo że szeroko dyskutowany, pozostaje zarazem  dyskursem najmniej 

kontrowersyjnym. W Polsce, podobnie jak w Szwecji i innych krajach, początkowo Pippi 

Långstrump była dla pedagogiki postacią niezwykle pionierską i symboliczną – 

ucieleśnieniem dziecięcej wolności i potęgi. A w połowie XX wieku to właśnie dziecko 

znalazło się w centrum uwagi i wywalczyło sobie własne prawa. Można wręcz wskazać, za 

Grzegorzem Leszczyńskim, „charakterystyczną cechę leżącą u źródeł przemian XX-wiecznej 

literatury dla młodych odbiorców: jest nią żywiołowa, niczym nieskrępowana nieufność 

wobec pedagogów”203. Dyskurs pedagogiczny jest być może tak szeroki również dlatego, że 

do Polski napływają  więc wciąż „nowe nurty” pedagogiczne i ścierają się tu z rodzimymi 

teoriami na temat wychowania i edukacji.  

 Również tematyka studiów kobiecych jest w jakimś sensie tradycyjnym polem do 

rozważań na temat samodzielnej i silnej sierotki – współczesny polski dyskurs feministyczny  

w warstwie ideowej nie różni się już specjalnie od  „światowego”, i postać Pippi funkcjonuje 

w nim w podobny sposób. A jednak analizowanie polskich materiałów na temat Pippi pod 

kątem problematyki kobiecej skierowało mnie na tor studiów „genderowych” i „queerowych”, 

które są wciąż dość młodą dziedziną. Dlatego w mojej pracy przeprowadziłam analizę postaci 

                                                
203 Grzegorz Leszczyński, "Stuleciu dziecka" – nagrobek, „Gazeta Wyborcza” nr 228, wydanie warszawskie z 
dnia 29/09/2001 - 30/09/2001, „Gazeta Świąteczna”, s. 18.  
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Pippi z perspektywy tych nowych, a jakże żywotnych ostatnio badań.  

Polski dyskurs kulturowy wokół Pippi, mimo powszechnej obecności wątków 

pedagogicznych, jest zdominowany jeszcze przez elementy dyskursu politycznego. Z 

powodów społeczno-politycznych Pippi zyskała w Polsce zupełnie nowe oblicze – objawiła 

się w specyficznym czasie i trafiła na społeczeństwo wyczulone na niejednoznaczne treści, 

komunikowane „mową ezopową”. 

Jak wykazałam, do „spolonizowania” postaci Pippi mogło się w pewnym stopniu 

przyczynić polskie tłumaczenie, które – choć uważane za jedną z wierniejszych i bardziej 

udanych prób translacji książki204 – stępiło nieco bezkompromisowy wydźwięk oryginału. 

Według Ewy Teodorowicz-Hellman puryfikację przeprowadzono w bardzo konkretnych 

celach: po pierwsze, aby dostosować teskt do „wymogów polskiej pedagogiki”205, po drugie 

wydawnictwo i tłumacz uznali najprawdopodobniej, że „szwedzka Pippi nie jest wzorem do 

naśladowania” dla polskich dzieci, a po trzecie próbowano nieco złagodzić brawurowy, 

buntowniczy i krytyczny stosunek do świata dorosłych206.  

Polska początku lat sześćdziesiątych w pewnym sensie czekała na Pippi. Przygody 

Pippi, odczytywane przez pryzmat socjalistycznej rzeczywistości PRL-u zyskały inny wymiar 

niż w Szwecji. Przez swoją umiejętność fantazjowania, „kłamania” i zadziwiającą łatwość 

kreowania absurdów wyobraźni, szwedzka bohaterka umożliwiała polskiemu czytelnikowi 

zdystansowanie się do codziennych absurdów przytłaczającej komunistycznej rzeczywistości. 

Pippi obnażała nie tylko głupotę systemu, ale i zgnuśniały świat polityki, zakłamanie i 

niesłychany brak logiki w rzeczywistości, w której kilku powojennym pokoleniom przyszło 

dorastać.  

Humor Pippi, jej zmyślone opowieści niebywale przecież pasują do polskiego 

„wewnątrz–kulturowego” kodu dowcipu. Nasuwa się tu skojarzenie, którego wręcz trudno się 

pozbyć, że Pippi to bohaterka niczym z kultowego „Misia” Stanisława Barei, czy „Rejsu” 

Marka Piwowskiego. Ta mała dziewczynka podaje nam przecież świat w  

„zabsurdalizowanej” wersji – właśnie takiej, z jakiej śmiejemy się w „Misiu” i w „Rejsie”. To 

może jeszcze jedna przyczyna, dla której polski czytelnik doby komunizmu wypracował 

własny sposób „rozkodowywania” przygód Pippi.  

                                                
204 Por. Ewa Teodorowicz-Hellman, „Fizia Pończoszanka”..., s. 133.  
205 Tamże, s. 133-134. 
206 Ewa Teodorowicz-Hellman, O polskim przekładzie „Pippi Långrtump”, s. 87.  
Kwestie tłumaczenia omówiłam jednak bardziej szczegółowo w rozdziale dotyczącym polskiego dyskursu 
pedagogicznego. 
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Najprawdopodobniej dyskurs polityczny coraz bardziej traci obecnie na dynamice i 

proces ten będzie postępował, w miarę jak słabnąć będzie pamięć o czasach PRL-u. Kolejnym 

pokoleniom czytelników, wychowywanym już w wolnej Polsce, Pippi będzie się zapewne 

kojarzyła podobnie jak ich skandynawskim rówieśnikom. 

Należy zauważyć, że większość dyskursów, które powstały wokół małej 

Lindgrenowskiej bohaterki, rodzi się samoistnie, w zależności od kontekstu i dyskursywnego 

potencjału danej kultury czy społeczności. W taki właśnie sposób, zrządzeniem losu, w 

Polsce Pippi stała się sympatyczną opozycjonistką, wyśmiewającą absurdy 

komunistycznego ustroju, podczas gdy np. dyskurs dziecięcy jest w pewnym sensie 

sterowany i podsycany działalnością dorosłych, pedagogów i instytucji, nie tylko polskich, 

ale i szwedzkich. 

Prowadząc swoje rozważania nad przygodami Pippi, Gaare i Sjaastad zadali sobie w 

pewnym momencie pytanie, czy jest to powieść wychowawcza, czy awanturnicza? 

Odpowiedzieli na nie w sposób iście Salomonowy: wychowawczo-awanturnicza. Niektóre 

psikusy Pippi mogą wprawdzie przyprawić o zawrót głowy, ale kwestie wychowania, tego co 

„dobre” i „złe”, stanowią cały czas punkt odniesienia, a umiejętność  właściwego zachowania 

się lub jej brak jest „belką nośną całej konstrukcji”. 

Gdyby spróbować odpowiedzieć na to samo pytanie z perspektywy polskiego 

dyskursu o Pippi, należałoby chyba uznać jej przygody za powieść awanturniczo-

wychowawczą. Wolność małej dziewczynki inspirowała w naszym kraju bardziej, niż jej 

roztropność. To tylko kolejny dowód na ponadczasowość dzieła Astrid Lindgren, które 

pozwala, by każda kultura odczytywała je na swój sposób. A czemu by nie? Pippi i tak ma 9 

lat i najlepiej wie, co jej do szczęścia potrzebne. 
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Summary in English 
 
  

Pippi Longstocking in the Polish cultural discourse  
 

Pippi Longstocking in the Polish cultural discourse  
 

The essay is an attempt to present the impact of the Astrid Lindgren's book series 

about Pippi Longstocking on social and cultural life in Poland. 

 Since the first Polish edition of The Adventures of Pippi Longstocking  in 1961 the 

book has gathered several generations of faithful readers and widely influenced different 

aspects of the public and cultural discourse.  

The thesis analyses five main areas of discourse on Pippi in Poland: 

• feministic 

• pedagogic-didactic   

• political 

• children’s 

• gender and queer. 

It takes into consideration mostly written texts, but also refers to other appearances of ‘Pippi 
themes’ in the media: on illustrations, photographs, websides. 

In Poland the character of Pippi was not as controversial as in her homeland – partly 

because of some 'smoothing' the book underwent in the translation process, and partly because 

a span of 16 years between the original and Polish edition of The Adventures... made some of 

the most disputed ideas of Astrid Lindgren a little less shocking and easier to embrace by 

pedagogues. Another important factor was a specific approach of Polish readers: unusual and 

uncompromisingly independent conduct of Pippi was interpreted in political manner by adults 

deprived of freedom in their everyday life under the communist regime. 

 The particular  Polish attitude towards Pippi and its political dimension is one of the 

major points of interest of this paper. Moreover, it traces presence of Pippi-related themes 

among children, educators, feminists and gender theorists and tries to examine which aspects 

of investigated discourse are strongest, most characteristic and most interesting in the Polish 
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context. It also shows interesting perspectives arising when one approaches Pippi from the 

point of view of queer studies.   

 


