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FINAŁ 
Nikt dziecku nie wierzy, 
nie bierze poważnie, 

bo bredzi i zmyśla historie. 
I wciąż się wygłasza 

odważne i ważne 
formuły i mądre teorie: 

bo dziecko wciąż kłamie, 
blefuje bezwstydnie 
i fantazjuje bez przerwy. 
To łamie im serce, 
o zmarszczki przyprawia, 
i szarga okrutnie im nerwy. 

Ale gdy kiedyś wystrzał z armaty, 
poderwie was rankiem na nogi, 
w porcie stać będzie setka piratów 
i statek gotowy do drogi. 

Okręt po chwili będzie maleńką 
na horyzoncie kropeczką . 

Tak zniknie w oddali, rozpłynie na zawsze, 
ucieknie gdzieś wasze dziecko. 

Chór: Cumy rzuć, żagle staw, 
bo od lądu wieje wiatr, 
ty go łap , 
klnij 11 psia mać" 
i w zmyślony odpłyń świat . 



„(. .. ) W trylogii o Pippi jest bar
dzo wiele fragmentów krytykują

cych fatszywą moralność dorostych, 
konwenanse pa ujące w ich świecie, brak logiki i wyobraźni w ich 
rozumowaniu c iY postępowaniu. Pippi często bywa bardzo iro
niczna i aroganc ~a - jednak w stosunku do swojego tatusia Efra
ima Pończochy i a musi, która spogląda z nieba, zawsze jest pet
na zrozumienia swego rodzaju postuszeństwa. Może ten brak 
krytyki wobec wt snych rodziców, jaki prezentuje Pippi, oraz inne 
elementy, które Polsce pozwolity postrzegać i interpretować jej 
zachowanie bar ziej jako opozycyjne i polityczne niż wymierzone 
przeciwko rodzi ielskiej władzy i zepsutej moralności świata do
rostych, spowod waty, że w polskim dyskursie rodzicielskopeda
gogicznym zaws re była ona przyjmowana nie tylko ze zrozumie
niem, ale i z zad iwiającą sympatią i sercem. Ani Jacek Podsiadto, 
ani Joanna Papu ińska, ani Ewa Teodorowicz-Hellman, ani rzesze 
innych polskich r dziców nie boją się Pończoszanki, a co ważniej
sze nawet, dost egają i podkreślają szlachetność jej buntowni
czego charakter , który w Polsce często utożsamiany byt z po
chwatą „odwagi ywilnej" i bezkompromisowości wobec władzy. 

Dlatego polski >wydania książek Astrid Lindgren nie uruchomi
ty fali zjadliwych rozwścieczonych komentarzy pod adresem po
staci Pippi . Dopie o z wywiadów na temat twórczości Astrid Lind
gren, materiató konferencyjnych czy skandynawskich książek 

ttumaczonych na język polski czytelnik dowiaduje się, jak gorącą 
swego czasu re lucję rozpętata Pippi w tak liberalnej i otwartej 
- oczywiście z p lskiej perspektywy - Szwecji. 

Podsumowują przytoczę myśl Joanny Papuzińskiej, znawczyni 
literatury dziecię ej, która celnie zauważa, jaką wagę miało wy
danie trylogii o P ppi nie tylko dla polskich czytelników, ale rów
nież dla historii I< ltury dziecięcej : „Najbardziej buntownicza bo
haterka literacka, Pippi Langstrump pojawia się w Polsce w roku 

"(.„) Lubi się określać Pippi mianem 
małej anarchistki, i nie ja to wymyśliłem. 
Skoro tak, to można ją wykorzystać i do 

tysięcznego prz isu, czym jest anarchizm i anarchia. Albo 
czym niekoniecz '."lie są. Zwykło się straszyć tymi pojęciami, 

bardzo przydają się, kiedy trzeba gdzieś wprowadzić stan 
wojenny albo ryg r innego rodzaju. Pospolity wizerunek anar
chisty to chudeu ·z z bomba za pazuchą lub wyrostek plądru
jący sklepy z ban ą sobie podobnych, kiedy nadarzy się okaz
ja. Ale Pippi nie lądruje, wręcz przeciwnie: rozdaje na prawo 
i lewo słodycze i ieniądze; nawet na strzelnicy zostawia panu 
od zwichrowan eh luf złota monetę zamiast wziąć swą 
wygraną. Nie rus~a na chuligana z bombą, ale żongluje nim. 
To nie Pippi, al P stateczni obywatele ciskali na jarmarku 
oszczepami i tłuk i porcelanę. Żaden z nich nie miał odwagi iść 
z oszczepem na abana. Kiedy Pippi zrobiła z nimi wreszcie 
porządek, „społe zeństwo" zapragnęło zrobić z niej narzędzie 
porządku na szer·zą skalę . Najpierw zgotowano jej wiwaty, a 
potem padła pro rozycja, żeby Pippi stała się mniej więcej mil
icją obywatelską .... ) 

Pippi zdaje s bie sprawę, że nie można dać wolności 
ludziom bez zas d, ale demaskuje przynajmniej pozorność 
panującego parz· dku i prawa. jednak nie wznieca antypoli
cyjnej rewolty, do której był już tylko krok. A trochę szkoda, bo 
aż jestem cieka , czy gdyby anarchizm dostał swoja szansę 
od historii, świat ~mieniłby się w piekło, czy stałby się podob
ny do wielkiego j rmarku, wesołego miasteczka, odpustu.(. .. )" 

ło: „Rowery porządnie ustawione tam, gdzie nie 
wolno", Pippi, dziwne dziecko, Warszawa 2006, s. 55-56 

1961, wkraczając na grunt przygotowany już nieco przez książ
ki poprzednie - mimo iż w rzeczy samej byta ona debiutanckim 
utworem Lindgren. Postać Pippi, zuchwatej anarchistki, uosobie
nie niepostuszeństwa i samowoli, godząca do tego stopnia w dy
daktyczne tradycje literatury dziecięcej, że nawet w przyzwalają
cej pedagogice szwedzkiej natrafiła na opory wydawców i uka
zała się dopiero po ocenzurowaniu jej przez samą autorkę, to 
jedna z ważniejszych personifikacji «buntu najmniejszych», sta
nowiącego ważny rys literatury XX wieku." 

Dorota Murzynowska Pippi Pończoszanka w polskim dyskursie kulturo
wym (Pippi Longstocking in the Po/ish cu/tural discourse) praca napisa

na pod kierunkiem Prof. Ewa Teodorowicz- Hellman na Uniwersytecie 
Sztokholmskim (2007) 
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pl. Lotników 7 (dyrekcja i administracja) 
ul. Malczewskiego 1 O (sala widowiskowa) 

kierownik Biura Obsługi Widzów - Jadwiga Wójcik; tel. 091 433 58 04 

redakcja programu - Elżbieta Beata Nowak (sekretarz literacka) 
wydawca - Teatr Lalek „Pleciuga" 
projekt i zdjęcia - Konrad Dworakowski 
skład i naświetlanie - SOFT VISION, Szczecin 
druk - TOTEM, Szczecin 

oem
Notatka




	Pippi 1
	Pippi 3
	Pippi 2

