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Szwedzka kultura dzieci´ca

est niczym nieskr´powana, czasami wr´cz zuchwa∏a. W swoim najlepszym wydaniu
funkcjonuje jak wyl´garnia nowych Êrodków wyrazu i pomys∏ów, dzi´ki czemu wielu
artystów postrzega jà jako swój azyl. Na przyk∏ad dramatopisarze znajdujà w teatrze dla
dzieci twórczà przestrzeƒ. M∏oda publicznoÊç niczego z góry nie wartoÊciuje, a to wp∏ywa na
wi´kszà swobod´ artystycznà. Niejeden szwedzki dramaturg zaczyna∏ swojà karier´ od pisania
sztuk dla dzieci, niektórzy zajmujà si´ tym nadal, tworzàc i dla najm∏odszych, i dla doros∏ych.
W kulturze dzieci´cej nie obowiàzujà obecnie ˝adne tematy tabu. W teatrze, podobnie jak w
innych dziedzinach kultury dzieci´cej, mówi si´ o sprawach przykrych, o rozwodach, bezrobociu,
Êmierci, mi∏oÊci, erotyce, zdradzie i uzale˝nieniach. Niewiele dzieci ma rajskie ˝ycie. Wi´kszoÊç
animatorów kultury dzieci´cej pragnie pokazywaç rzeczywistoÊç, nie zapominajàc jednak o
podró˝ach w Êwiat wyobraêni.
Chodzi, rzecz jasna, o dostarczenie rozrywki i dobrej zabawy, ale teatr, literatura, sztuki
plastyczne, film, muzyka nie mogà unikaç przykrych tematów. Prawdziwa sztuka musi poruszaç i
pomagaç w przetwarzaniu bolesnych uczuç i doznaƒ.

J

W wieku XX, obwo∏anym przez pisark´ i publicystk´ Ellen Key (1849-1926)
stuleciem dziecka, dokona∏y si´ ogromne zmiany w sposobie postrzegania dziecka, jego
prawa do uczestnictwa w kulturze, do wyra˝ania poprzez nià w∏asnych myÊli, pragnieƒ,
uczuç i predyspozycji. Obecnie dzieciƒstwa nie traktuje si´ jak okresu oczekiwania na
doros∏oÊç, ale jak samoistnà wartoÊç. Dzieci majà prawo do kontaktu z kulturà nie tylko
dlatego, ˝e dostarcza im walorów poznawczych lub lepiej przygotowuje do doros∏ego
˝ycia. Przede wszystkim chodzi o to, by mog∏y p∏akaç, Êmiaç si´, doÊwiadczaç emocji i
nowych wra˝eƒ, by je sobie uzmys∏awia∏y. Kultura poszerza horyzonty i szwedzka
kultura dzieci´ca stara si´ wszelkimi dost´pnymi sposobami rozbudziç w m∏odych
ludziach ich w∏asnà kreatywnoÊç i umo˝liwiç im twórcze formy ekspresji. Nie po to,
by w przysz∏oÊci zostali artystami, ale ˝eby wzbogaciç ich ˝ycie.
Teraz, na poczàtku XXI wieku, literatura, teatr, muzyka, taniec i sztuki plastyczne
stanowià oczywistà sk∏adowà ˝ycia wi´kszoÊci szwedzkich dzieci, zarówno w formie
biernej, konsumenckiej, jak i czynnej. Dzieci udzielajà si´ w zespo∏ach muzycznych,
grajà w przedstawieniach teatralnych, taƒczà, malujà etc. Prawo szwedzkich dzieci do
uczestnictwa w kulturze sta∏o si´ immanentnym elementem definicji dzieciƒstwa. Cz´sto
nowo narodzeni Szwedzi otrzymujà podczas pierwszej wizyty w rejonowej poradni
dziecka prezent w postaci ksià˝ki. Zdaniem wielu polityków zasiadajàcych we w∏adzach
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Najbardziej radykalni rzecznicy socrealizmu w
latach 70. niech´tnie tolerowali „drobnomieszczaƒskà idyll´“ Elsy Beskow i chcieli
poddaç jej ksià˝ki kwarantannie. Ale dzieci
garn´∏y si´ do pi´knych bajek, takich jak Olles
skidfärd (’Olle na nartach’), Tant Grön, Tant
Brun och Tant Gredelin (’Ciocia Zielona,
Ciocia Bràzowa i Ciocia Liliowa’), Blomsterfesten i täppan (’Festiwal kwiatowy w
ogródku’) czy Solägget (’S∏oneczne jajo’,
powy˝ej).

gmin, bajki, wierszyki i piosenki odgrywajà w werbalnym rozwoju dziecka tak du˝à
rol´, ˝e dost´pnoÊç literatury to jedno z praw obywatelskich, które nale˝y m∏odym
ludziom zagwarantowaç, niezale˝nie od zainteresowaƒ ich rodziców.
Ellen Key na pewno by∏aby zadowolona. Ju˝ w roku 1900 agitowa∏a na rzecz praw
dziecka do poszerzania wyobraêni i obcowania z pi´knem. Ellen Key zaj´∏a tak˝e
jednoznaczne stanowisko w sprawie kultury i edukacji. „Mi∏oÊç do sztuki – pisa∏a –
rodzi si´ wy∏àcznie poprzez jej obecnoÊç wokó∏ nas, kiedy odbieramy jà bez przymusu,
dobrowolnie i naturalnie. Edukacja zak∏óca jej rozkwit – nie myÊl´ tutaj o prywatnych,
wyra˝anych mimochodem zachwytach nauczyciela, lecz o komentarzach i odpytywaniu
uczniów – màci owo ˝yciodajne êród∏o...“
Ellen Key by∏a tak˝e inspiratorkà nowych kierunków w pedagogice, które na poczàtku
XX wieku dociera∏y do Szwecji z Europy. Zgodnie z nimi kultura mia∏a równie˝ trafiaç pod
strzechy. Przek∏adajàc to na j´zyk praktyki, ka˝de szwedzkie dziecko powinno doÊwiadczaç
jej dobrodziejstw najpóêniej od momentu przekroczenia progu szko∏y. ˚eby tak si´ sta∏o,
przystàpiono do „upi´kszania“ cz´sto ponurych budynków szkolnych i zmiany charakteru
podr´czników, nawiàzujàc kontakty z wiodàcymi pisarzami i artystami tamtych lat. Kiedy w
roku 1906 ukaza∏a si´ Cudowna podró˝ Selmy Lagerlöf, dzieci nie mog∏y wyjÊç z podziwu i
zdumienia, a nauczyciele zdali sobie spraw´, ˝e lektury czytane z przyjemnoÊcià ∏atwiej
zapadajà w pami´ç i rozbudzajà umys∏owo ni˝ teksty wkuwane z koniecznoÊci.

LITERATURA
Szwedzkie dzieci majà wielu przyjació∏. Na przyk∏ad Krakel Spektakel, Kuzynka
Witaminka, Pippi Poƒczoszanka, Alfons Åberg, Emil, Dzikie dziecko, Mina i Kåge,
Ture, Siostrzyczka Króliczka, Mama Mu i Wrona… Mieszkajà oni w Êwiecie ksià˝ek i
stanowià sporà, wielobarwnà, weso∏à i smutnà, fascynujàcà gromadk´, do której, rzecz
jasna, wszyscy lgnà. Literatura dla dzieci to podstawa szwedzkiej kultury dzieci´cej. Na
niej bazujà w du˝ej mierze inne dziedziny artystycznej ekspresji, takie jak muzyka, teatr,
sztuki plastyczne i film.
Wspó∏czesne ksià˝eczki obrazkowe majà niewàtpliwy wp∏yw na pierwszy kontakt
dziecka z dzie∏ami twórczej wyobraêni. Odkàd Elsa Beskow nada∏a im wysokà rang´,
publikujàc w roku 1897 Sagan om den lilla, lilla gumman (’Bajka o babuleƒce’), wydawnictwa zacz´∏y zatrudniaç wybitnych ilustratorów. Wspó∏czesne ksià˝ki obrazkowe to
obecnie rodzaj przenoÊnej, stale aktualizowanej wystawy plastycznej.

Pionierzy
Tak wi´c Elsa Beskow, pisarka i plastyczka, otworzy∏a drzwi do krainy ksià˝ek
obrazkowych. Naturalnie istnia∏y wczeÊniej, ale bogata, pi´çdziesi´ciopi´cioletnia
twórczoÊç Beskow w du˝ym stopniu przyczyni∏a si´ do zdefiniowania poj´cia kultury
dzieci´cej. Ju˝ w jej pierwszych bajkach mo˝na dostrzec równoprawne traktowanie
uczuç dzieci i doros∏ych i wzajemny szacunek. A to w tamtych czasach nale˝a∏o do
rzadkoÊci. Zapatrywania Elsy Beskow by∏y bliskie poglàdom Ellen Key.
Ksià˝ki Elsy Beskow sà stale wznawiane. To w Szwecji i poza nià ˝ywa klasyka.
I choç obecnie uchodzà za zbyt sielankowe, da∏y poczàtek o˝ywionym dyskusjom.
O Tomtebobarnen (1910, ’Krasnalàtka’) mówiono, ˝e troll, który straszy dzieci, jest
zbyt brzydki i przera˝ajàcy, a ca∏a bajka grzeszy nadmiarem fantazji. Po co obarczaç
niewinne maleƒstwa takimi „p∏odami wyobraêni“? – pyta∏ w liÊcie do redakcji jeden
z czytelników. Póêniej, w latach 30. i 40., kiedy bajki Elsy Beskow figurowa∏y w
szkolnych czytankach, podnios∏y si´ g∏osy, ˝e poÊwi´ci∏a fantazj´ na o∏tarzu oÊwiaty.
Elsa Beskow zawsze b´dzie uosabiaç w pami´ci pokoleƒ szwedzkie marzenia o ogródku,
poroÊni´tej mchem leÊnej polanie i, co mo˝e najbardziej szwedzkie, ukwieconej, czerwco.wej ∏àce.
Wspó∏czesny Beskow Ivar Arosenius podczas swojego krótkiego ˝ycia zdà˝y∏
stworzyç kilka obrazkowych opowieÊci, które zadedykowa∏ córce Lillan. Ilustrowane
przygody Lillan i jej kota dostarczajà dzieciom tyle samo radoÊci dzisiaj, co 100 lat
temu. Rymowanki z Kattresan (’Kocia podró˝’) zadomowi∏y si´ na dobre w szwedzkich
pokojach dziecinnych. „Przyszed∏ staruszek z sinym nochalem, a ubrany by∏ w perkale…“.
Ta soczysta, barwna historyjka doczeka∏a si´ wersji filmowej w postaci kreskówki i
scenicznej, którà pod tytu∏em Det blödande pepparkakshjärtat (’Krwawiàce serce piernika’)
przygotowa∏ Staffan Westerberg.
Od czasów Beskow i Aroseniusa musia∏o up∏ynàç 50 lat, ˝eby szwedzka literatura
dzieci´ca odnalaz∏a w∏aÊciwy ton. Ale zrobi∏a to z nawiàzkà. W latach 40. i 50. debiutowa∏o sporo pisarzy i ilustratorów, którzy w dalszym ciàgu nale˝à do szwedzkiej czo∏ówki.

Kontestatorzy Domu Ludowego
W roku 1945 debiutuje Lennart Hellsing, wydajàc Katten blåser i silverhorn (’Kot dmie
w srebrny róg’), po czym publikuje szereg równie b∏yskotliwych, purnonsensowych
wierszy, pe∏nych radosnego szaleƒstwa i egzystencjalnej melancholii. Zainteresowany
j´zykiem, eksperymentuje, tworzy neologizmy, rytmizuje spó∏g∏oski. Niejeden tekst
Hellsinga opatrzono muzykà i wystawiono na scenie.
Wszystko jednak stan´∏o na g∏owie wraz z pojawieniem si´ w roku 1945 pewnej
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rudow∏osej dziewczynki, Pippi Poƒczoszanki. O ile troll Elsy Beskow rozp´ta∏
kiedyÊ burz´, o tyle bohaterka Astrid Lindgren doprowadzi∏a do czegoÊ w
rodzaju erupcji wulkanu. Na ∏amach jednego z wysokonak∏adowych
dzienników krytyk literacki, prof. John Landquist, uzna∏ Pippi za
„okropieƒstwo, które pora˝a do ˝ywego“. MoraliÊci dopatrywali si´ naturalnie
swoistego zagro˝enia w postaci samodzielnej dziewczynki, która nie podporzàdkowuje
si´ ani policji, ani systemowi szkolnictwa, ani konwenansom.
Mimo zach∏annego czytania o wyczynach Pippi szwedzkie dzieci nie opanowa∏y
bezpardonowej sztuki obchodzenia si´ z w∏amywaczami, nie odbywa∏y brawurowych
podró˝y w beczce i nie poskramia∏y wzrokiem rozjuszonych byków. Konsekwentna
niech´ç Pippi do szko∏y te˝ nie wp∏yn´∏a na postawy m∏odych czytelników. Za to jej
nieokie∏znana pomys∏owoÊç i rzutkoÊç przyda∏y wielu dzieciom Êmia∏oÊci i animuszu.
Pippi bywa równie˝ melancholijna, przyjazna, ˝ywi ciep∏e uczucia dla ludzi z tak
zwanego marginesu. Potraktowanie dziewczynki jako pewien wzór, model, mia∏o tak˝e
niebagatelne znaczenie w prze∏amywaniu dotychczasowych konwencji obowiàzujàcych
w sposobie prezentacji pierwiastka m´skiego i ˝eƒskiego w twórczoÊci dla dzieci.
Bogaty dorobek Astrid Lindgren zosta∏ prze∏o˝ony na przesz∏o 70 j´zyków. Niemal
wszystkie jej ksià˝ki, w których radoÊç ∏àczy si´ z fantazjà, od razu sta∏y si´ kanonem
godnym klasyka. Ale Astrid Lindgren nie stroni∏a od tematów bolesnych. Bodaj
najdobitniej dosz∏y one do g∏osu w Braciach Lwie Serce, w Ronji, córce zbójnika i
zbiorze bajek Sunnanäng (’Po∏udniowa ¸àka’). StaroÊç i Êmierç, strata i samotnoÊç
zosta∏y tam zaprezentowane jako naturalny aspekt naszego ˝ycia.
Wspó∏czesna szwedzka literatura dzieci´ca ma równie˝ innà Lindgren, dzi´ki której
od blisko 40 lat i p∏aczemy, i Êmiejemy si´. OpowieÊci Barbro Lindgren o Lorandze,
Masarinie i Dartanjanie ubóstwiajà mali i duzi. Wobec tej trójki – hipochondrycznego
dziadka Dartanjana, wiecznie dziecinnego taty Lorangi z ocieplaczem czajnika na g∏owie
i grubiutkiego ch∏opca Masarina o obwis∏ych policzkach, jak u malutkiego psiaka –
nawet pomys∏y Pippi wydajà si´ stonowane. Loranga, Masarin i Dartanjan majà w
stodole mnóstwo sp∏owia∏ych tygrysów, których dosiadajà, ilekroç muszà si´ natychmiast udaç do sklepu, albo cwa∏ujà na ˝yrafie, a kiedy si´ objedzà budyniem czekoladowym z bità Êmietanà, grajà w hokeja szczotkami do zamiatania. „Grali przejrza∏à
pomaraƒczà, obryzgujàc wszystkie Êciany…“
Powiada si´, ˝e Barbro Lindgren opiewa beztrosk´ i niek∏amanà radoÊç, ale jej humor
cz´sto graniczy ze smutkiem. W cyklu o Sparvelu rozpaczy towarzyszy t´sknota, dzieci i
doroÊli nie zawsze potrafià znaleêç swoje miejsce w ˝yciu. Niezwykle owocna okaza∏a
si´ wspó∏praca Barbro Lindgren z ilustratorkà Evà Eriksson. Wspólnie stworzy∏y Den
vilda bebin (’Dzikie dziecko’), s∏odkie enfant terrible, które wprawdzie doprowadza
niekiedy swojà mam´ do ob∏´du, ale sk∏ania jednoczeÊnie do ˝ywio∏owego Êmiechu,
ilekroç szary dzieƒ powszedni zamienia w pe∏nà nieoczekiwanych zwrotów przygod´.
Cykl opowiastek o Maksie, równie˝ autorstwa tandemu Lindgren – Eriksson, wyró˝nia
spoÊród innych ksià˝ek dla najm∏odszych bardzo prosty, ˝ywio∏owy j´zyk.

Astrid Lindgren Ronja, córka zbójnika
z ilustracjami Ilon Wikland

Wyraêny podtekst
Optymizm cechuje twórczoÊç Viveki Lärn Sundvall i Ulfa Starka. Choç poruszajà
nie∏atwe tematy i nie∏atwe uczucia, koncentrujà si´ na tym, co humorystyczne i ciep∏e.
Viveca Lärn Sundvall w cyklu o Eddiem – Eddie och Maxon Jaxon (’Eddie i Maxon
Jaxon’) i En barkbåt till Eddie (’¸ódka z kory dla Eddie’ego’) – z przenikliwà intuicjà i
empatià opowiada o braciach Eddie’em i Andersie, którym nie uk∏ada si´ najlepiej w
domu. Autorce uda∏o si´ ominàç rafy czu∏ostkowoÊci i z w∏aÊciwym sobie dystansem
odnieÊç si´ do nieporadnej, rodzicielskiej troski.
Ulf Stark ws∏uchuje si´ we wspomnienia z w∏asnego dzieciƒstwa, które przetwarza w
uniwersalne rozwa˝ania o tym, jak to jest byç cz∏owiekiem. Dzi´ki jego talentom stylistycznym ze s∏ów wy∏aniajà si´ zapachy, dêwi´ki, impresje. W Ensam med min bror
(’Sam z bratem’) z ilustracjami Jockuma Nordströma Ulf Stark opowiada o wakacjach,
kiedy to rodzice pojechali na urlop, zostawiajàc go z bratem u krewnych. Przez pewien
czas Ulf Stark wspó∏pracowa∏ z ilustratorkà Annà Höglund. Ich wspólne ksià˝ki, mi´dzy
innymi Min syster är en ängel (’Moja siostra jest anio∏em’) i Jaguaren (’Jaguar’),
traktowa∏y o Ênionych przygodach ma∏ego ch∏opca z asfaltowej d˝ungli. Anna Höglund
jest równie˝ autorkà samodzielnych pozycji obrazkowych o misiach – Mina och Kåge
(’Mina i Kåge’). Jej opowieÊci o synach – Nattresan (’Nocna podró˝’) i Först var det
mörkt (’Najpierw by∏o ciemno’) – wyró˝nia spoÊród wi´kszoÊci innych szwedzkich
ksià˝ek dla dzieci swoista gra z j´zykiem symboli Chagalla.

Pisarze i ilustratorzy
Ceniona w Êwiecie szwedzka ksià˝ka obrazkowa podobnie jak inne obszary kultury
dzieci´cej oferuje jej twórcom swobod´ artystycznà. W ciàgu ostatnich 20 lat wielu
artystów przyczyni∏o si´ do nadania sztuce ilustracji literatury dzieci´cej Êmia∏ego,
pe∏nego fantazji, lekko satyrycznego i formalnie otwartego charakteru. Pija Lindenbaum
i Eva Lindström, które cz´sto same piszà i ilustrujà swoje ksià˝ki, stosujà technik´
komiksowà, bazujàcà na skrótowej narracji. Else-Marie och småpapporna (’Else-Marie
i mali tatusiowie’) i Gittan och gråvargarna (’Gittan i szare wilki’) Pii Lindenbaum z

Po Pippi Poƒczoszance (tutaj Pippi narysowana
przez Ingrid Nyman) powsta∏y m.in. Mio, mój
Mio, Nils Paluszek, Kajsa Kavat, Dzieci z ulicy
Awanturników, Emil ze Smalandii, Karlsson z
Dachu i Madika z Czerwcowego Wzgórza
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„ ...w nocy p∏aka∏em…
– Czemu beczysz? – spyta∏ brat.
– T´skni´ do mamy i taty – powiedzia∏em.
– Chodê, idziemy.
I wyszliÊmy na dwór w pi˝amach. Nasze stopy
by∏y mokre od rosy. Na niebie Êwieci∏y
wszystkie gwiazdy.
– Chcesz zrobiç kup´? – spyta∏ brat.
– Nie, dzi´kuj´.
– No to coÊ ci poka˝´.
I zaprowadzi∏ mnie do przywrotnika. Na liÊciu
le˝a∏ zielony robaczek i Êwieci∏ jak upad∏a
gwiazda …“
Ulf Stark, Ensam med min bror
(’Sam z bratem’)

ironicznym dystansem komentujà rodzinne konwenanse i stereotypy na temat dzieci.
Nieco ostrzejszà satyr´ prezentuje Eva Lindström. W opowieÊciach o przyjaêni dwojga
dzieci – Jag gillar Stig (’Lubi´ Stiga’) i Jag och Stig gräver en grop (’Ja i Stig kopiemy
dó∏’) – podkreÊla cechy m´skie i ˝eƒskie, co przydaje im komediowoÊci, odsy∏ajàcej do
relacji wzajemnych mi´dzy obu p∏ciami. W ilustracjach Evy Lindström dominuje swoista
dziarskoÊç, jej „p∏askie“ postaci sà z za∏o˝enia proste, a perspektywa dosyç dowolna, co
mo˝e przypominaç dzieci´cy sposób malowania.
Od 30 lat ulubieƒcem najm∏odszych jest Alfons, bohater ksià˝eczek Gunilli Bergström.
I God natt Alfons Åberg (’Dobranoc, Alfonsie Åbergu’), i wszystkie inne pozycje z tego
cyklu w lapidarnej formie wychwytujà istot´ wieku dzieci´cego.
W bli˝ej nieokreÊlonej przesz∏oÊci ˝yje dziadek Pettson i jego kot Findus. Sven Nordqvist napisa∏ i sam zilustrowa∏ kilka popularnych ksià˝eczek o tej niedobranej parze,
mi´dzy innymi Pannkakstårtan (’Tort naleÊnikowy’), Rävjakten (’Polowanie na lisy’),
Pettson får julbesök (’Petson ma goÊci na Bo˝e Narodzenie’).
Jockum Nordström cz´sto ∏àczy ró˝ne techniki i tworzywa, robi kola˝e, u˝ywa tuszu,
akwareli, akrylu, papieru gazetowego, o∏ówka, tego, co go w danej chwili zainspiruje.
Bohaterowie Nordströma, stary marynarz Sailor i jego pies Pekka, ˝yjà w swoim w∏asnym,
zwariowanym Êwiecie, blisko jazzu i z dala od wszystkiego, co milutkie i (lub) naturalistyczne.
Ciep∏e akwarele i humor Leny Anderson odsy∏ajà do twórczoÊci Elsy Beskow.
Podobnie jak Beskow, Anderson pisze wierszem. Takie sà zarówno jej ksià˝eczki o Mai i
Stinie, najnowsze bajki dla najm∏odszych Tick-Tac, jak i wiele pomys∏owych opowieÊci
obrazkowych o Króliku: Kanin-Bok (’Ksià˝ka Królika’), Kanin-Bad (’Kàpiel Królika’),
Kanin-Paket (’Paczka Królika’).

Historyjki obrazkowe dla najm∏odszych
Ksià˝ki obrazkowe stanowià odr´bny rodzaj twórczoÊci, znacznie bogatszy od sztuki
odwzorowywania prostych przedmiotów. Ró˝norodnoÊç poziomów intelektualnych i
artystycznych to wyró˝nik Anny-Clary Tidholm. Dwuwyrazowe Knacka på! (’No,
zapukaj!’), Varför då? (’A dlaczego?’), Nalle Hej! (’MiÊ Hej!’), Läsa bok (’Czytaç
ksià˝k´’) i Apan fin (’Ma∏pa fajna’) dla najm∏odszych to stylizowane, barwne obrazy
stanowiàce samoistne sekwencje. Dla dzieci troch´ starszych Anna-Clara Tidholm
opowiada p´dzlem o refleksyjnym staruszku Turem i jego psie Heju – Ture sitter och
tittar (’Ture siedzi i patrzy’), Ture skräpar ner (’Ture Êmieci’) – mieszkajàcych w
„ma∏ym ∏adnym domku z masztem flagowym i tulipanami“.
Anna-Clara Tidholm wspólnie z dramatopisarzem i poetà Thomasem Tidholmem
wyda∏a sporo ksià˝ek obrazkowych, w których tradycyjna faktura bajki stanowi∏a punkt
wyjÊcia do rozwa˝aƒ o ˝yciu, filozofii i miejsca cz∏owieka na ziemi. W Resan till UgriLa-Brek (’Podró˝ do Ugri-La-Brek’), opracowanej równie˝ w wersji scenicznej i pantomimicznej, rodzeƒstwo szuka zaginionego dziadka w wiosce, tam „gdzie-dym-unosi-si´prosto-do-nieba“, i skutecznie oswaja si´ z bólem spowodowanym jego Êmiercià. Kaspers
alla dagar (’Dni Kaspera’), alternatywna wersja stworzenia Êwiata, w bajkowej konwencji
opowiada o czasach, w których „wsz´dzie si´ weselono i by∏o gwarniej“.

TEATR
Ujmujàc rzecz obrazowo, szwedzki teatr dla dzieci raz na zawsze pozby∏ si´ lakierek.
Jeszcze w latach 60. bawi∏ jedynie dzieci z wy˝szych sfer i klasy Êredniej, którym
rodzice fundowali jakiÊ spektakl pod choink´, w charakterze prezentu gwiazdkowego.
Obecnie jest dost´pny dla wszystkich, bez wzgl´du na pochodzenie i miejsce zamieszkania. Zgodnie z za∏o˝eniami szwedzkiej polityki kulturalnej dzieci traktuje si´ jak grup´
uprzywilejowanà, choç – niestety – ambicje cz´sto rozmijajà si´ z rzeczywistoÊcià.
Przybli˝anie teatru dzieciom to pok∏osie lat 70., kiedy aktorzy, re˝yserzy i dramatopisarze zacz´li wychodziç z teatrów instytucjonalnych. Pe∏ni zapa∏u, wrzucali instrumenty i dekoracje do samochodu i jeêdzili do sal gimnastycznych. Przedstawienia
teatralne mia∏y byç czymÊ oczywistym, a sztuki mia∏y dotyczyç i obchodziç m∏odych
ludzi. Chodzi∏o równie˝ o spotkania z mniejszymi grupami widzów, ˝eby poczuli si´
wybraƒcami i ˝eby byli zauwa˝eni.

Unga Klara
Jednym z najbardziej rzutkich i twórczych zespo∏ów grajàcych dla dzieci i m∏odzie˝y
by∏ w Szwecji Unga Klara, dzia∏ajàcy przy sztokholmskim Stadsteatern. Jego dyrektor
artystyczny, Suzanne Osten, przez ca∏e dziesi´ciolecia wspó∏pracowa∏a z wieloma
re˝yserami, aktorami, dramaturgami i pisarzami, by za poÊrednictwem teatru rozmawiaç
o sytuacji dzieci. Zaczyna∏a w roku 1975, wspólnie z Perem Lysanderem, z którym –
przyjàwszy za punkt wyjÊcia tekst Eurypidesa – napisa∏a pierwszà w Szwecji tragedi´ dla
dzieci Medeas barn (’Dzieci Medei’).
Propozycje zespo∏u Unga Klara przynios∏y nowe spojrzenie na funkcj´ przedstawieƒ
teatralnych adresowanych do m∏odego widza. Unga Klara nie unika∏ drastycznoÊci nie
bagatelizowa∏ spraw pozornie tylko oczywistych i bez zahamowaƒ mówi∏ o naszej
kondycji. W sztuce Börjego Lindströma Sprit (’Alkohol’) poruszono problem bezpiecz-
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nego dzieciƒstwa w rodzinie, w której jedno z rodziców pije. Delfinen (’Delfin’) Gunilli
Linn Persson, rzecz dla najm∏odszych, opowiada∏a w konwencji baÊniowej o traumie
spowodowanej pojawieniem si´ rodzeƒstwa. Irinas nya liv (’Nowe ˝ycie Iriny’), sceniczna
adaptacja ksià˝ki upoÊledzonej umys∏owo pisarki Iriny von Marten autorstwa Nilsa
Gredeby’ego, farsowo i ciep∏o mówi∏a o odmiennoÊci, o byciu innym.

Do teatrów poszukujàcych zalicza si´ tak˝e göteborski Backa Teater, prowadzony przez
Ev´ Bergman (córk´ Ingmara Bergmana). Cz´sto dotyka tematów wspó∏czesnych,
posi∏kujàc si´ klasykà. Na przyk∏ad Wieczór Trzech Króli Szekspira traktowa∏ o historii
teatru, a Ifigenia Kungabarn (’Ifigenia, królewskie dziecko’) holenderskiej dramatopisarki Pouline Mol – o zdradzie.
Poglàdy artystyczne Backa Teater sà bliskie innemu zespo∏owi z Göteborga, Pi´tro
Ni˝ej, dzia∏ajàcemu w ramach Folkteatern. Najm∏odsi mogà tam mi´dzy innymi obejrzeç
swoich ulubieƒców z ksià˝ek obrazkowych Lennarta Hellsinga (Krakel Spektakel). Ale w
nowej interpretacji. Zdaniem animatorów sceny Pi´tro Ni˝ej, równie˝ najm∏odsi sà w
stanie du˝o zrozumieç i potrafià si´ skupiç. ˚eby zach´ciç doros∏ych do zainteresowania
si´ ofertà teatralnà dla przedszkolaków i uczniów szkó∏ podstawowych, Pi´tro Ni˝ej
organizuje seminaria poÊwi´cone j´zykowi teatru, estetyce i metodach pracy.
Dyrektor artystyczny Pi´tra Ni˝ej – kompozytor, dramaturg, aktor i re˝yser – LarsEric Brossner przesz∏o 10 lat temu napisa∏ razem z aktorem Tomasem von Brömssenen
jednà z najbardziej lubianych przez dzieci Sagan om den lilla farbrorn (’Bajka o
wujaszku’). Oparta na ksià˝ce Barbro Lindgren, opowiada o szcz´Êciu, jakie daje
samotnemu m´˝czyênie przyjaêƒ z psem, a póêniej tak˝e z dziewczynkà. Sztuka nie
schodzi z afisza, ciàgle jest pokazywana na ró˝nych scenach, by∏a równie˝ wystawiana
za granicà. Bodaj najdalszà podró˝ odby∏a z teatrem Unga Riks do Japonii. Gra∏ jà
mi´dzy innymi rosyjski zespó∏ w Rostowie nad Donem. „Oh it’s so strrrroooong, I can
feel it in my heart!“ – powiedzia∏a nam, goÊciom z Europy, pewna zwalista babuszka,
obejrzawszy przedstawienie ze swoimi elegancko ubranymi wnukami. W ten sposób
Êwietnie podsumowa∏a rol´ szwedzkiego teatru dla dzieci.

W stolicy i poza nià
Szwedzkie dzieci majà spory wybór przedstawieƒ oferowanych przez du˝e teatry
instytucjonalne, na przyk∏ad Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten), teatry miejskie,
regionalne i wojewódzkie. Majà one zaspokajaç kulturalne potrzeby najm∏odszych, nie
wsz´dzie jednak traktuje si´ to powa˝nie.
Kungliga Dramatiska Teatern ma scen´ dla m∏odych widzów – Unga Dramaten.
Odchodzàc od wielkich, widowiskowych spektakli, zaprasza si´ zainteresowanych tym
re˝yserów do pracy na mniejszych scenach. Organizowane sà tak˝e spotkania z wybitnymi aktorami. Na przyk∏ad Erland Josephson opowiada∏ dzieciom bajk´ Roalda Dahla
o Panu i Pani Przyg∏upach.
Inny teatr, który mo˝na nazwaç narodowym, Unga Riksteatern, jeêdzi z przedstawieniami po ca∏ym kraju, umo˝liwiajàc ich obejrzenie wszystkim dzieciom. Dyrektor
artystyczny Unga Riks, Monica Sparby, podziela opini´ Suzanne Osten, z którà swego
czasu wspó∏pracowa∏a, o potrzebie penetracji i pokazywania dzieci´cej rzeczywistoÊci.
Unga Riks chce prze∏amywaç konwencje teatralne. Adresatem wielokrotnie nagradzanej
inscenizacji Nora Schahrazades hemliga liv (’Sekretne ˝ycie Nory Schahrazady’) Mii
Törnqvist by∏y dzieci z klas 4-6, personel s∏u˝by zdrowia i rodzice. Sztuka opowiada o
utracie nowo narodzonej córki przez m∏ode ma∏˝eƒstwo, które dzi´ki przemàdrza∏emu
anio∏owi odzyskuje ch´ç do ˝ycia i wiar´ w przysz∏oÊç.
Ró˝nych adresatów ma tak˝e spektakl Birgitty Englin Dit foten för dig (’Dokàd ci´
stopa zaprowadzi’), udane po∏àczenie taƒca, poezji, dramatu, pantomimy i muzyki, który
traktuje o podobnych warunkach ˝ycia ma∏ego dziecka i starego cz∏owieka. Na widowni
mogà zasiàÊç obok siebie czterolatki i emeryci.
W ostatnich latach teatr regionalny Blekinge-Kronoberg realizuje sporo twórczych
produkcji dla dzieci. Poza tym uczestniczy w projekcie autorstwa wy˝szej uczelni w
Växjö. Od niedawna zaczà∏ przygotowywaç przedstawienia dla najm∏odszych. Na
przyk∏ad Det hörs så det knakar (’S∏ychaç, ˝e hej’) Judit Benedek sk∏ada si´ z nowych
interpretacji rymowanek i wyliczanek. Dzi´ki dialogowi z dzieçmi powstaje inna jakoÊç,
bogatsza o tak zwane teatralne wyniesienie, pojemniejsza znaczeniowo. To taki teatr dla
maluchów à la Beckett, zabawa, która w dowcipny sposób przydaje temu, co znane,
nowych, zaskakujàcych treÊci.
Byteatern w Kalmarze, teatr wojewódzki, wykorzystuje maski, przedmioty, muzyk´,
lalki i aktorów. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a si´ inscenizacja Den flygande
geparden (’Latajàcy gepard’) na podstawie ksià˝ki Siv Widerberg o oÊmioletnim
Hassem i jego rodzicach alkoholikach, pisanej w duchu socrealistycznym, typowym w
latach 70., którà Byteatern wzbogaci∏ elementami w∏asnej poetyki teatralnej, wychodzàc
z za∏o˝enia, ˝e w ˝yciu ka˝dego dziecka bywajà pi´kne i radosne chwile. W spektaklu
zagra∏y du˝e lalki, wzorowane na japoƒskich bunraku. Lalki, ekspresywna, fizyczna gra,
muzyka, poezja i zaanga˝owanie sprawi∏y, ˝e widowisko – w re˝yserii Tomasa Alldahla,
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Klasyka dla ludzi m∏odych

Mina och Kåge (’Mina i Kåge’) Anny Höglund
w sztokholmskim Marionetteatern
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ze scenografià Gunilli Pantzar, projektantki lalek – da∏o asumpt do dyskusji o estetyce,
naturalizmie i doborze tematów w teatrze dla dzieci.

BERTIL HERTZBERG

Teatr przedmiotów

Medeas barn (’Dzieci Medei’) w Byteatern w
Kalmarze

Wielu cz∏onków Byteatern zaczyna∏o kiedyÊ od sztuk plastycznych. Obraz, forma i
materia∏, który mo˝na przetwarzaç w najbardziej zaskakujàce figury, maski i lalki,
zach´ca do pracy w Marionetteatern, sceny lalkowej, która od roku 1958, za dyrekcji
Michaela Meschkego, wykszta∏ci∏a niejedno pokolenie lalkarzy. Meschke przeszczepi∏ na
grunt szwedzki o˝ywcze mi´dzynarodowe poglàdy na dramat i wyrafinowanà estetyk´
teatru. Dzi´ki niemu wzrós∏ w Szwecji status lalkarstwa, które ma obecnie swój wydzia∏
na uczelni.
Nast´pczyni Michaela Meschkego, Helena Nilsson-Alvarez, kontynuowa∏a i rozwija∏a
dzia∏alnoÊç dla najm∏odszych, wystawiajàc Mina och Kåge (’Mina i Kåge’) na podstawie
ksià˝ki Anny Höglund i Grodan och Främlingen (’˚aba i obcy’) wed∏ug Holendra Maxa
Velthujisa.
Inscenizacje przygotowywane dla dwu- i trzylatków, co dosyç niezwyk∏e, sta∏y si´
szwedzkà specjalnoÊcià. Od lat teatr lalkowy Tittut, za∏o˝ony przez Ing-Mari Tirén,
doskonali poetyk´ swoich propozycji dla najm∏odszych, zak∏adajàc, ˝e j´zyk teatru jest
dla nich w pe∏ni zrozumia∏y. Lalki, muzyka, tekst i scenografia, która cz´sto „otacza“
widowni´, sk∏adajà si´ na ciekawà ofert´. Tittut jeêdzi na tournée po ca∏ym kraju i
Êwiecie. Nierzadko wykorzystuje ksià˝ki obrazkowe. Od lat ma w repertuarze Den vilda
bebyn (’Dzikie dziecko’) Barbro Lindgren i Lilla Björn och Lilla Tiger (’Niedêwiadek i
Tygrysek’) Janoscha.
Tittut to wolna grupa teatralna, jedna z wielu, które grajà dla dzieci. 37 z nich nale˝y
do organizacji bran˝owej Teatercentrum. Warto odnotowaç, ˝e w roku 1999 65% dzieci
obejrza∏o przynajmniej jedno przedstawienie ich autorstwa.
Nie mo˝na nie wspomnieç o cz∏owieku – instytucji, Staffanie Westerbergu, który
zawsze by∏ i jest outsiderem i wpisuje si´ w histori´ szwedzkiego teatru dla dzieci.
Proponujàc swoistà estetyk´, ∏àczy bezbrze˝ny smutek z szalonà radoÊcià. Staffan
Westerberg lubi o˝ywiaç przedmioty i symbole. W jego teatralnym Êwiecie w szufladzie
biurka mieszka Êmierç, warzàchwie stajà si´ obiektem mi∏oÊci lub nienawiÊci, poƒczochy
i grube, we∏niane skarpety nie stronià od najró˝niejszych przygód, a stary parasol chroni
przed si∏ami ciemnoÊci albo zamienia si´ w skrzyd∏o nietoperza. Staffan Westerberg pisze,
re˝yseruje, buduje dekoracje i robi lalki, Êpiewa, jest aktorem. Naiwne rymy przeplata
poezjà wysokiej próby i prezentuje zarówno doros∏ej, jak i dzieci´cej publicznoÊci. Cz´sto
dokonuje reinterpretacji klasyki. Zainspirowany twórczoÊcià Augusta Strindberga, napisa∏
Spökspenaten (’Szpinak widm’) i Ett litet drömspel (’Ma∏a gra snów’), w której wiecznie
lepiàca Krystyna zamienia si´ w pajàka!

Vår Teater
Zgodnie z ogólnà i najbardziej pojemnà definicjà teatru dla dzieci nie wolno zapominaç o
zespo∏ach dzieci´cych i m∏odzie˝owych. Podstawy ich funkcjonowania stworzy∏a w roku
1942 Elsa Olenius, zak∏adajàc Vår Teater, przez który w latach 50. przewin´∏y si´ dziesiàtki
tysi´cy dzieci. Nie chodzi∏o o rozwijanie ich aktorskich zdolnoÊci, lecz o podbudowanie
wiary w siebie i zapewnienie warunków do sprawniejszego wyra˝ania w∏asnych emocji.
Vår Teater przetrwa∏ do dzisiaj, ostatnio pojawi∏y si´ podobne inicjatywy; rozmaite organizacje anga˝ujà dzieci do ró˝nych projektów teatralnych.
Sztokholmski Stadsteatern i Parkteatern stale sprawujà piecz´ nad amatorskim ruchem
teatralnym i niemal w ka˝dym wi´kszym mieÊcie dzieci mogà spróbowaç swoich si∏ na
scenie, korzystajàc z poÊrednictwa stowarzyszeƒ, towarzystw oÊwiatowych i dzi´ki
specjalnym projektom szkolnym.

FILM
„Ruchome obrazy stanowià du˝y i wa˝ny obszar naszej kultury i choç telewizja sporo
mo˝e dzieciom zaoferowaç, uwa˝am, ˝e film kinowy jest w zbyt ma∏ym stopniu
postrzegany jako dzie∏o artystyczne. Oglàdanie filmów w kinie to szczególne doÊwiadczenie, umo˝liwiajàce wyjàtkowy poziom skupienia“.
Bitte Eskilsson, szefowa wydzia∏u filmu i publicznoÊci w Szwedzkim Instytucie
Filmowym, jest or´downiczkà filmów kinowych dla najm∏odszych.
W wielu domach telewizor jest w∏àczony na okràg∏o. W programach informacyjnych i
propozycjach dla doros∏ych dzieci cz´sto oglàdajà coÊ, czego absolutnie nie powinny.
Mimo to rodzice sà zszokowani, kiedy dzieci reagujà ∏zami na film do nich adresowany.
Ka˝dy z nas, niezale˝nie od wieku, przechowuje wspomnienia i doznania, które musi
przetrawiç. Uruchamianie emocji umo˝liwia rozwój, i sztuka mo˝e byç w tym procesie
pomocna.

Ksià˝ki w kinie
Filmy dla dzieci powstajàce w Szwecji i innych krajach nordyckich osiàgn´∏y wysoki
poziom. Du˝a liczba tytu∏ów jest mi´dzy innymi mo˝liwa dzi´ki wspó∏pracy zespo∏ów
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filmowych z paƒstwowà telewizjà. Bez wzgl´du jednak na formy finansowania szwedzki
film dla dzieci od dawna – podobnie jak teatr dla dzieci – chcia∏ stawiaç wa˝ne pytania,
budziç silne emocje, sk∏aniaç do Êmiechu. Wachlarz tematów, motywów i gatunków jest
szeroki; od realistycznej narracji po klasycznà bajk´. W kreskówkach cz´sto si´ga si´ po
literacki pierwowzór. Niejeden bohater ksià˝ki obrazkowej o˝y∏ na telewizyjnym lub
kinowym ekranie. Nies∏abnàcà popularnoÊcià cieszy si´ Lilla Syster Kanin (’Siostrzyczka
Króliczka’) na podstawie ksià˝ek Ulfa Nilssona i Evy Eriksson – rzecz o rozrabiajàcej
króliczce, która w ka˝dej sytuacji mo˝e liczyç na sympatycznego starszego brata – i
Alfons Åberg. Ksià˝ki o Alfonsie Gunilli Bergström kojarzà si´ dzieciom zarówno ze
spokojnym, nieco flegmatycznym g∏osem aktora Björna Gustafssona, jak i z obrazkami
ilustratorki.
Szwedzki film animowany kroczy w∏asnà drogà. W pe∏nometra˝owym obrazie Resan
till Melonia (’Podró˝ do Melonii’) Pera Åhlina mamy do czynienia ze zwariowanà
interpretacjà szekspirowskiej Burzy, a najnowsza pozycja tego samego twórcy – to
kryminalna humoreska Hundhotellet (’Psi hotel’). Ale Szwecja osiàgn´∏a szczególny
profil i wysokà rang´ artystycznà przede wszystkim dzi´ki krótkim filmom.

Dziwaczni bohaterowie filmowi
Nieco toporne postaci Johana Hagelbäcka w niczym nie przypominajà disneyowskiej
stylistyki. Hagelbäck animowa∏ Hasses dagbok (1990, ’Dziennik Hassego’) na podstawie
ksià˝ek Siv Widerberg, które mia∏y tak˝e swojà wersj´ scenicznà w Byteatern (zob.
wy˝ej). W filmowej propozycji Johan Hagelbäck przyjmuje perspektyw´ dziecka, kreÊlàc
postaci niejako w jego imieniu.
Jan Lööf – artysta plastyk, filmowiec – napisa∏ cykl ksià˝ek o dziwaku Skrot-Nissem,
które zaadaptowa∏ na potrzeby telewizji. Skrot-Nisse to dosyç typowy bohater szwedzkich
kreskówek, rzadko prezentujàcych jakieÊ wybitnie olÊniewajàce postaci.
Filmy animowane sà na ogó∏ artystycznie odwa˝niejsze od zwyk∏ych, fabularnych. Na
przyk∏ad kreskówki Evy Lindström – Lutning (’Stok’), Äventyrspizza (’Przygodowa
pizza’) i Limpan är sugen (’Bochenek jest g∏odny’) – to pozbawione s∏ów, absurdalne
humoreski, nasycone du˝ym ∏adunkiem ekspresji.
Niema∏à rol´ w rozwoju tej dziedziny filmowej odgrywa bez wàtpienia szczególne
zainteresowanie szwedzkiej telewizji paƒstwowej wynikajàce z troski o wysokà jakoÊç
programów adresowanych do dzieci. Dzi´ki wsparciu kreatywnych producentów
telewizyjnych mog∏y powstaç filmy Pera Åhlina o Alfonsie Åbergu i tytu∏y
przygotowane przez zespó∏ POJ ( Peter Cohen, Olof i Lena Landström), takie jak Kalles
Klätterträd (’Drzewo wspinaczkowe Kallego’), Farbrorn som inte vill va stor (’Wujek,
który nie chce byç du˝y’) i Magister Flykt (’Nauczyciel Ucieczka’). Sukcesy odnoszà
równie˝ m∏odzi zdolni animatorzy. Filmy telewizyjne Magnusa Carlssona o Lisie i
Robinie czy The Three friends and Jerry cieszà si´ powodzeniem tak˝e poza Szwecjà.
Herr Bohm och sillen ('Pan Bohm i Êledê’) zespo∏u POJ i Binke kan inte flyga (’Binke
nie umie lataç’) Ylvy-Li i Lennarta Gustafssona to kolejne przyk∏ady Êwietnych filmów
dla dzieci. Tutaj tak˝e spotykamy dosyç oryginalne postaci, które niewiele majà wspólnego
z prawdziwymi superbohaterami.
Do nieco bardziej sielankowej przegródki mo˝na w∏o˝yç ekranizacj´ ksià˝ki Leny
Anderson i Christiny Björk Linnea w ogrodzie malarza. Rzecz o wizycie tytu∏owej
bohaterki i jej dziadka w domu Claude’a Moneta w Giverny jest wyjàtkowo udanym
po∏àczeniem przyjemnego z po˝ytecznym, historii z odrobinà dydaktyki.

Sielanka i realizm
Ekranizacje ksià˝ek Astrid Lindgren o Pippi autorstwa Ollego Hellboma z lat 60. i 70. na
d∏ugo odcisn´∏y pi´tno na szwedzkiej kinematografii dzieci´cej. Ka˝dy rozpoznaje t´
rudà dziewczynk´ i kompozycje muzyczne Jana Johanssona. Detektyw Blomkvist,
Rasmus i w∏ócz´ga, Madika, Dzieci z Bullerbyn, Bracia Lwie Serce i Ronja, córka
zbójnika doczeka∏y si´ jednej lub dwóch ekranizacji.
Mniej u∏adzony Êwiat prezentujà filmy telewizyjne Gunilli Linn Persson – Hästens öga
(’Oko konia’) i Allis med is (’Lodowata Allis’) – które sà bli˝sze dzisiejszej rzeczywistoÊci.
Prze∏omem w re˝yserskiej karierze Elli Lemhagen by∏ obraz 13-årsdagen (’Trzynaste
urodziny’), a po zrobieniu kilku filmów m∏odzie˝owych prawdziwy sukces artystyczny i
komercyjny odnios∏a dzi´ki Tsatziki, Morsan och polisen (’Tzatziki, mama i policja’) na
podstawie ksià˝ek Moni Nilsson Brännström. Bystry, myÊlàcy ch∏opiec, który mieszka z
pe∏nà temperamentu matkà rockmankà, sta∏ si´ nowym dzieci´cym idolem.
Filmowcy ch´tnie si´gali tak˝e po twórczoÊç Marii Gripe. Kay Pollak przeniós∏ na
ekran jej ksià˝k´ Elvis! Elvis! – by opowiedzieç o ch∏opcu egzystujàcym w emocjonalnej
pró˝ni. Wielu m∏odych bohaterów Gripe tworzy w∏asnà strategi´ prze˝ycia, szukajàc
kontaktu z wyrozumia∏ymi doros∏ymi. O tym mi´dzy innymi traktuje Hugo och Josefin
(’Hugo i Józefina’), której filmowa wersja Kjella Gredego zyska∏a dzi´ki refleksyjnej
narracji miano kultowej. Poruszanie si´ Marii Gripe na granicy kilku Êwiatów, baÊniowego,
rzeczywistego i lekko odrealnionego, zainteresowa∏o Andersa Grönroosa, który prze∏o˝y∏
na j´zyk filmu Agnes Cecilia en sällsam historia (’Agnes Cecylia’), a póêniej stworzy∏
prawdziwe arcydzie∏o, ekranizujàc Dzieci szklarza.

Limpan är sugen (’Bochenek jest g∏odny’) Evy
Lindström
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Przez lata szwedzkà kinematografi´ dzieci´cà cechowa∏o przesadne zainteresowanie
bohaterami p∏ci m´skiej, zw∏aszcza okresem ich dorastania w Szwecji lat 50. [na
przyk∏ad Mitt liv som hund (’Moje ˝ycie psa’) Lassego Hallströma]. W latach 80. i 90.
coraz wi´cej re˝yserów zacz´∏o dostrzegaç nieobecnoÊç wyrazistych postaci dziewczàt,
co zaowocowa∏o kilkoma ciekawymi obrazami: Prawda czy wyzwanie, Selma och
Johanna (’Selma i Johanna’), Sherdil, En liten julsaga (’Krótka opowieÊç bo˝onarodzeniowa’), Aligermaas äventyr (’Przygody Aligermaa’), a przede wszystkim Fucking
Åmål.

HANS THORWID

Dla maluchów i dzieci w wieku szkolnym

Carlo Derkert

Dotarcie do m∏odych ludzi z wartoÊciowymi filmami przysparza pewnych problemów.
Idea∏em by∏by tak zwany odbiorca familijny, cz´sto jednak otrzymuje on innà ofert´ w
postaci wypromowanych wczeÊniej, dobrze znanych obrazów.
Kontrpropozycj´ dla telewizyjnej masówki stanowi kino dla przedszkolaków, tak zwane
pakiety, zawierajàce po kilka filmów animowanych. Pokazuje si´ je w bibliotekach na
du˝ych monitorach i w czasie weekendowych poranków filmowych w kinach.
Podobnie wyglàda dystrybucja wartoÊciowych filmów przeznaczonych dla dzieci w
wieku szkolnym. Wiele gmin ∏o˝y na to, by uczniowie regularnie mogli chodziç do
lokalnych kin i oglàdaç filmy, które si´ póêniej omawia w ramach programów nauczania.
Chodzi o to, ˝eby udost´pniaç m∏odym widzom inny rodzaj twórczoÊci ni˝ ta, która
dominuje na listach rankingowych, umo˝liwiç im pog∏´bione dyskusje o sztuce filmowej i
poszerzaç ich wiedz´ w tym zakresie. Wspiera te dzia∏ania Szwedzki Instytut Filmowy,
przeznaczajàc na ten cel okreÊlone Êrodki finansowe i dostarczajàc materia∏y instrukta˝owe.
Dystrybutorzy, na przyk∏ad Folkets Bio i Filmcentrum, tak˝e majà swój wk∏ad w
dzia∏alnoÊç edukacyjnà. Organizujà odczyty dotyczàce wybranych aspektów sztuki
filmowej i przygotowujà specjalne programy poÊwi´cone na przyk∏ad filmowi i teatrowi
lub filmowi i sztukom plastycznym.

SZTUKI PLASTYCZNE
Schody w g∏ównym hallu sztokholmskiego Muzeum Narodowego przypominajà
monumentalnà rzeêb´, jakby stworzonà do zabawy i wspinaczki. A na górze po
umajonym moÊcie jedzie król na bia∏ym koniu. (Malowid∏o Êcienne Carla Larssona,
przedstawiajàce triumfalny wjazd Gustawa Wazy do Sztokholmu.)
Ju˝ w latach 50. Carlo Derkert, przewodnik oprowadzajàcy po muzeum dzieci i
doros∏ych, znakomicie rozumia∏ dzieci´ce potrzeby prze˝ywania przygód. Cz´sto traktowa∏ pi´kne wn´trza jak scen´ i urzeka∏ publicznoÊç pe∏nymi ekspresji opowieÊciami,
podnoszàc g∏os lub zni˝ajàc go do teatralnego szeptu. W du˝ym koszu mia∏ o∏ówki,
gumki, karton i papier i prosi∏ dzieci o narysowanie czegoÊ, co zobaczy∏y w muzeum, albo
tego, co im w duszy gra. Zale˝a∏o mu na tym, ˝eby odkrywa∏y i poznawa∏y Êwiat samodzielnie, bez ˝yczliwych lub natr´tnych i wartoÊciujàcych komentarzy doros∏ych.
Najwa˝niejsze by∏y osobiste doÊwiadczenia dzieci.
„Dzieciom ka˝e si´ rysowaç i malowaç ∏adnie. Sztuk´ wspó∏czesnà gani si´ mi´dzy
innymi dlatego, ˝e przypomina dzieci´ce rysunki – p∏askie, powierzchowne formalnie, o
dziwacznych proporcjach. Tymczasem dziecko rysuje mam´ wi´kszà od taty w tych
rodzinach, w których mama jest wa˝niejsza“.
W roku 1958 Carlo Derkert zosta∏ pozyskany przez nowo otwarte Muzeum Sztuki
Wspó∏czesnej. Jego kosz zamieni∏ si´ w pracowni´, coÊ w rodzaju czynnego atelier
usytuowanego poÊrodku muzeum. Wspólnie z artystà Birgerem Forsbergiem pojecha∏ do
Harranii, ma∏ej wioski pod Kairem, gdzie Wissa Wassef prowadzi eksperymentalnà
szko∏´ tkackà dla dzieci. Ekspresywne, interesujàce w pomyÊle tkaniny egipskich dzieci
zosta∏y zaprezentowane w sztokholmskim muzeum na dwóch wystawach, w roku 1960 i
1966, co w tamtych czasach by∏o dosyç Êmia∏ym posuni´ciem. Harrania i Hedesund,
miasteczko po∏o˝one 40 kilometrów na pó∏noc od Gävle, sta∏y si´ miejscowoÊciami
partnerskimi. Birger Forsberg stworzy∏ w Hedesundzie kó∏ko m∏odych tkaczy, którzy
majà obecnie w∏asne atelier, zaprojektowane specjalnie dla nich przez znanego
architekta Ralpha Erskine’a.

Sto j´zyków dziecka
W roku 1968 Palle Nielsen zbudowa∏ w Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej Modellen,
pomieszczenie, w którym dzieci mogà skakaç z wie˝ i pomostów do basenu wype∏nionego
piankà poliuretanowà, tworzàc tym samym ˝ywe dzie∏o sztuki. To forma protestu
wymierzonego w Êwiat ludzi doros∏ych, w którym zysk i efektywnoÊç ceni si´ wy˝ej od
fantazji, zmys∏owoÊci, zabawy, ciekawoÊci poznawczej i kreatywnoÊci. Podczas ekspozycji ARARAT w roku 1976 muzealne atelier powi´kszono, budujàc na zewnàtrz rodzaj
pracowni eksperymentalno-doÊwiadczalnej, obejmujàcej cztery ˝ywio∏y. By∏a tam
cieplarnia, kurnik, instalacja metanowa, kuênia, sterta lodu, wiatraczki, kolektory
s∏oneczne i piec ziemny do wypalania wyrobów ceramicznych. Jesienià 1978 roku
muzealnà pracowni´ przejà∏ Erik Dietman, tworzàc z dzieçmi w wieku przedszkolnym i
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szkolnym Skrotbaletten (Balet ˚elastwa), dzie∏o b´dàce swoistà syntezà wszystkich sztuk,
surrealistycznie zestawiajàce najró˝niejsze sprz´ty, materia∏y, przedmioty. Mi´dzy innymi
powsta∏ tam oblany farbà i opleciony linami obiekt sk∏adajàcy si´ ze starej kanapy,
pop´kanej miednicy i szczotki ry˝owej.
W roku 1981 otwarto wystaw´ Ett barn har 100 språk (’Dziecko ma 100 j´zyków’),
prezentujàcà poetycko dociekliwe obrazy przedszkolaków z Reggio Emilii w pó∏nocnych
W∏oszech na temat go∏´biego oka i jedwabistych kwiatów maku. Tytu∏ zaczerpni´to z
wiersza miejscowego burmistrza i inicjatora przedsi´wzi´cia, Lorisa Malaguzziego.
Historia o tym, co Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej robi dla dzieci, to jednoczeÊnie
historia o szwedzkiej kulturze dzieci´cej w jej najlepszym wydaniu. Metody tutaj
wypracowane sta∏y si´ wzorcowe dla wi´kszoÊci muzeów i galerii w ca∏ym kraju. Sà
one dalekie od jednokierunkowego przekazu, kiedy to nauczyciele dyktujà dzieciom, co
majà oglàdaç. Dzi´ki nieskr´powanej rozmowie o refleksjach artysty i indywidualnych
doznaniach dziecka dochodzi do wymiany myÊli, która owocuje w∏asnà twórczoÊcià w
muzealnej pracowni. KtoÊ, kto nosi w sobie wiele obrazów, odczuwa potrzeb´ ich
wizualizacji. Ale przede wszystkim liczy si´ sam proces. Rzadko dzieci zabierajà do
domu swoje dzie∏a. Na ogó∏ zostajà one w pracowni.
Równie˝ metoda tak zwanych ˝ywych workshopów (eksperymenty Bauhausu z
tworzywem i autoekspresjà) w du˝ym stopniu wp∏yn´∏a na umo˝liwienie szwedzkim
dzieciom bliskiego kontaktu ze sztukà.

„Sztuka obejmowania“
Centrum Sztuki w Gävle jest znakomitym przyk∏adem koegzystencji galerii z dzieci´cà
pracownià. Pi´ç obiektów autorstwa wspó∏czesnej artystki Moniki Larsson Dennis, o
proporcjach dostosowanych do jej warunków fizycznych, pos∏u˝y∏o jako pretekst do
rozmowy o patrzeniu i postrzeganiu. Obserwujàc obiekty z pewnej odleg∏oÊci, dzieci
mia∏y odgadnàç ich temperatur´, faktur´ i tworzywo. „Sà zimne! Nie, ciep∏e! Chropowate! G∏adkie? Z kamienia! Ja wiem, plastikowe!“. Skupione patrzenie pomaga w lepszej
rejestracji, ale tak naprawd´ widzimy dopiero wtedy, kiedy mo˝emy wykorzystaç wszystkie
zmys∏y. Artystka tego w∏aÊnie oczekuje, chce, ˝eby jej prac dotykaç, ˝eby je obejmowaç,
siadaç na nich. Marmur jest mi´kki i ch∏odny jak zmarzni´ty policzek dziecka. A diabaz
lÊniàcy i g∏adki jak tafla leÊnego jeziorka.
Ale co one przedstawiajà? „Ta bia∏a rzeêba to tron królowej lodu“ – mówi dziewczynka.
Nauczycielka kl´ka w dwóch wy˝∏obionych do∏kach i opiera brod´ na jakiejÊ podpórce.
„To wyglàda jak takie coÊ, czym si´ obcina g∏ow´“ – mówi ch∏opiec, podczas gdy innym
dzieciom obiekt kojarzy si´ z kl´cznikiem.
W Êcianie w g∏´bi widaç dziury po kulach. Dzieci patrzà na nie z pewnej odleg∏oÊci i
nie potrafià powiedzieç, czy dziury sà na pewno w Êcianie, czy wiszà w powietrzu. „Jak
ona to zrobi∏a?!“. I dowiadujà si´, ˝e strzela∏a do bia∏ego papieru, który wykorzysta∏a
potem jako szablon i wywierci∏a dziury w Êcianie. Rozmowa schodzi na tematy egzystencjalne, o tym, co sprawia przyjemnoÊç, a co napawa wstr´tem, co jest z∏e, a co dobre,
o modleniu si´ za swoje ˝ycie, o Bogu i Êmierci.
Póêniej dzieci budujà w pracowni mieszkania, dostosowujàc je do w∏asnych proporcji,
tak jak artystka. Z tektury, styropianu, sznurka, opasek gipsowych, kleju i farb rosnà
domki, do których mo˝na wejÊç, powstajà wiatrochrony, za którymi mo˝na si´ ukryç
podczas huraganowych wiatrów, wie˝e i abstrakcyjne rzeêby.

Johanna, malarka

Najwa˝niejsze to dobra zabawa
Pierwsza pracownia plastyczna powsta∏a pod koniec lat 60. na znak protestu przeciwko
zmniejszeniu w szko∏ach liczby godzin z rysunków. W latach 90. zredukowano je jeszcze
bardziej, mimo rosnàcej roli Êrodków wizualnych w spo∏eczeƒstwie ery informacji i mimo
˝e przedmiot zmieni∏ nazw´ z rysunków na sztuki wizualne i mia∏ obejmowaç „ruchome
obrazy w filmie, telewizji, na wideo, wygenerowane komputerowo, szat´ graficznà i
layout“.
Obecnie istnieje w Szwecji oko∏o 40 szkó∏ plastycznych i kulturalnych, a tak˝e
akademii, w których prowadzi si´ zaj´cia z form wizualnych. Za wzór pos∏u˝y∏y
doÊwiadczenia fiƒskie. W Finlandii istniejà regulacje prawne, na mocy których w
ka˝dej gminie ma byç przynajmniej jedna szko∏a o profilu kulturalnym. Szwecja nie
jest jeszcze tak dalece zaawansowana. Du˝o pracowni artystycznych podejmuje
wspó∏prac´ z przedszkolami i szko∏ami, niekiedy ich dzia∏alnoÊç wchodzi w zakres
oficjalnych programów nauczania. Ale g∏ówna jej cz´Êç odbywa si´ w czasie pozalekcyjnym. Przewa˝nie obejmuje podstawy sztuk plastycznych, takich jak rysunek,
malarstwo, rzeêba i grafika. Metody sà zró˝nicowane, ukierunkowane na proces, na
sam akt kreacji lub twórczoÊç rozumianà bardziej tradycyjnie.
Loris Malaguzzi powiedzia∏, ˝e wychowanie dziecka mo˝e byç naprawd´ udane, jeÊli
w rodzinie jest przynajmniej jeden szalony wujek. Mo˝e taka jest rola artysty.

MUZYKA
Kiedy Lars-Eric Brossner, kompozytor i cz∏owiek teatru, rozmawia∏ przez telefon, jego
dwuipó∏letni syn Hugo wdrapa∏ mu si´ kolana, opowiedzia∏ jakàÊ histori´, coÊ narysowa∏

Dziecko ma sto j´zyków
ale dziewi´çdziesiàt dziewi´ç mu si´
odbiera
Szko∏a i kultura
oddzielajà g∏ow´ od reszty cia∏a
Zmuszajà do myÊlenia bez cia∏a
do dzia∏ania bez g∏owy
Zabawa i praca
rzeczywistoÊç i fantazja
stajà si´ swoimi przeciwieƒstwami.
Loris Malaguzzi
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W pewnej kuchni – wierz lub nie
Z ma∏ym kotkiem taƒczy∏ Êledê.
A pod sto∏em – myÊl, co chcesz
Korkociàg i korki taƒczy∏y te˝.
Hen, na piecu – wierz lub nie
Anglik z sitkiem w tany mknie
A na pó∏ce – myÊl, co chcesz
S∏odki migda∏ z gorzkim taƒczà ˝e hej.
Lennart Hellsing

w notesie telefonicznym, zsunà∏ si´ z kolan, wszed∏ na sto∏ek przy pianinie, d∏ugo
sprawdza∏ brzmienie fis, po czym zaimprowizowa∏ coÊ w rodzaju dzieci´cego boggiewoogie.
Hugo nie ma ˝adnych zahamowaƒ ani ograniczeƒ. Na razie. Nie ma te˝ ˝adnych
wyrobionych poglàdów na to, czym jest muzyka. Ch∏onie wszystko, od klasyki po
Britney Spears, i zna na pami´ç Bä bä vita lamm (’Be-be, bia∏e jagniàtko’) Alice Tegnér.
Nie myÊli o tym, ˝eby si´ popisywaç, dla niego muzyka jest przestrzenià – wype∏nionà ruchem, taƒcem, Êpiewem, rymem, rytmem, dêwi´kami i obrazami – w której po prostu ˝yje.
W spektaklu muzycznym Larsa-Erika Brossnera i Thomasa von Brömssena Sagan om
den lille farbrorn (’Bajka o wujaszku’), na podstawie ksià˝ki Barbro Lindgren, kwartet
smyczkowy i flet opowiada∏y o wujaszku, jego samotnoÊci, o cieple psiego j´zyka, który
li˝e starszego pana, sprawiajàc mu radoÊç, i o g∏´bokim smutku, kiedy pies znajduje
sobie innego przyjaciela. Sentymentalnie i tragikomicznie jak u Chaplina.

Alice Tegnér
Od czasów Alice Tegnér (1864-1943) w szwedzkiej muzyce dzieci´cej przyj´∏a si´
tradycja, ˝eby m∏odym odbiorcom niczego nie upraszczaç. Tegnér opatrywa∏a swoje
rymowanki melodiami inspirowanymi szwedzkà muzykà ludowà, kompozycjami Mendelssohna i Schumana, a tak˝e – jak to uj´∏a – „w∏asnymi formu∏ami dzieci“. To jej Bä bä
vita lamm (’Be-be, bia∏e jagniàtko’) Hugo lubi∏ najbardziej. Choç opublikowa∏a swoje
piosenki cztery pokolenia temu, nic nie straci∏y na popularnoÊci. W roku jej Êmierci
wyszed∏ Êpiewnik Nu ska vi sjunga (’Teraz poÊpiewamy’) z ilustracjami Elsy Beskow,
z którego nadal korzystajà przedszkola i szko∏y.
Inny skarb kultury stanowià piosenki Astrid Lindgren z muzykà jazzmana Georga
Riedla. Idas visa (’Piosenka Idy’) wykonuje si´ obecnie na zakoƒczenie roku szkolnego,
a melodi´ Jana Johanssona do tekstów o Pippi zna ka˝de dziecko.
Autorem w pe∏ni wspó∏czesnym, który dokona∏ niemal rewolucyjnych zmian w rytmizacji i wersyfikacji, jest jednak przede wszystkim Lennart Hellsing. Jego purnonsensowe
wiersze opatrzyli muzykà Knut Brodin i Georg Riedel. Hellsing chcia∏ usunàç z kultury
dzieci´cej wszystko, co s∏odkie i zanadto dydaktyczne. „Zdarzajà si´ artyÊci – mawia∏ –
którzy sà dobrymi pedagogami, ale bycie pedagogiem wcale nie oznacza, ˝e jest si´
artystà“. Zanim dziecko pozna znaczenie s∏ów, poezj´ i rytm odbiera emocjonalnie,
zmys∏owo. Do najpopularniejszych tomików dzieci´cych Hellsinga nale˝y Krakel
Spektakel i wierszyk o Opsis Kalopsis, który siedzi na ∏àce i gra na jednostrunnej harfie.
Córka Lennarta Hellsinga, Johanna, ∏àczy rytmiczne wersy ojca z piosenkami Alice
Tegnér, starymi wyliczankami towarzyszàcymi dzieci´cym zabawom i w∏asnymi tekstami.
Z gitarà i znoszonà czapkà pe∏nà tajemniczych przedmiotów obje˝d˝a biblioteki i przedszkola. Wyczarowuje ró˝owe Êwinki (po jednej na ka˝dym palcu), które szukajà mamy, a
kiedy jà znajdà, ca∏ujà do utraty tchu. Mali s∏uchacze rozczapierzajà palce, zamieniajà je
w Êwinki, które te˝ rozdajà buziaki. Zmys∏owa autoafirmacja. Palce wskazujàce szybujà
w gór´, opadajà, powoli, sennie albo szybko, ze z∏oÊcià. Dzieci podskakujà, rytmicznie
skandujàc s∏owa wyliczanki. Muzyka jest w rytmie, w melodii rymu. Ca∏y czas
towarzyszy opowiadaniu, rym wyznacza takt.
„Dzieci Êpiewajà dla przyjemnoÊci, dla zabawy, nie dlatego, ˝eby trafiç w dêwi´k –
mówi Johanna Hellsing. – To d∏ugoletnia tradycja w naszym kraju. JeÊli znak firmowy
Reggio Emilii stanowià obrazy, znakiem firmowym szwedzkich przedszkoli jest
piosenka, rym i rymowanki, którym towarzyszy ruch, gest, elementy pantomimy“.
Dosyç rzadko pojawiajà si´ nowe p∏yty dla dzieci. Na coraz bardziej
skomercjalizowanym rynku muzycznym szwedzkie edycje niskobud˝etowe przegrywajà
w konkurencji z ogromnà ofertà tak zwanych dzieci´cych hitów. Do wyjàtków nale˝à
piosenki Juji i Tomasa Wieslandera, wyliczanki i rymowanki, przeplatane bajkami o
Wronie i Mamie Mu.
Równie rzadko pisze si´ dla dzieci muzyk´ instrumentalnà. Najwi´kszà popularnoÊcià
cieszy si´ nadal Piotr i wilk Prokofiewa, czymÊ nowym w kulturze dzieci´cej staje si´
opera. Musik w Skanii i Musikteater w Malmö pracujà wspólnie z kopenhaskim Det
Konglige Teater nad pe∏nospektaklowymi produkcjami tworzonymi z myÊlà o dzieciach.
Wolna grupa Stockholm Opera Underground wykorzystuje w librettach stare baÊnie
ludowe, a dzia∏ajàcy przy västmanlandzkim teatrze wojewódzkim Sigurdteatern zrobi∏
oper´ dla dzieci na podstawie wierszy Federica Garcii Lorki Ziemia jest pomaraƒczà.
Zleceniodawcami wi´kszoÊci teatrów muzycznych lub wolnych grup sà przedszkola i
szko∏y. Wojewódzkie placówki muzyczne i Riksteatern, narodowy teatr objazdowy, majà
za zadanie przynajmniej raz w roku zapewniç wszystkim dzieciom spotkanie z ˝ywà muzykà.
Pierwsze gminne szko∏y muzyczne zacz´∏y dzia∏aç w Szwecji na poczàtku lat 40.
Cz´sto brakowa∏o jednak muzyków i nauczycieli. W latach 60. istnia∏y ju˝ na terenie
ca∏ego kraju. Chodzi∏o o to, by wszystkim dzieciom i m∏odzie˝y daç szans´ bezpoÊredniego kontaktu z instrumentem i rozwoju zdolnoÊci wokalnych, niezale˝nie od ich
pochodzenia i sytuacji materialnej rodziców.
Du˝o m∏odych ludzi zak∏ada z czasem w∏asne zespo∏y. Towarzystwa oÊwiatowe cz´sto
zapewniajà im dotacje na wynajem sali prób. Ta màdra, d∏ugofalowa inwestycja bardzo
si´ op∏aci∏a, przynoszàc miliardy z eksportu szwedzkiego przemys∏u muzycznego. Takie
gwiazdy jak Europe, Roxette, Cardigans i Robin zaczyna∏y swojà karier´ od gminnych
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szkó∏ muzycznych. Obecnie na 289 gmin jest ich 283. Ale takie szko∏y nie sà bynajmniej
wyl´garnià talentów. Liczy si´ przede wszystkim wspólne muzykowanie.

TANIEC W TEATRZE I W SZKOLE
OÊmiolatek wzbija si´ w gór´ i robi obrót. Wiruje, jakby chcia∏ przeciàç powietrze,
wznieca wiatr. Z dumà nazywa swój skok brolinem, od nazwiska szwedzkiego pi∏karza.
Uczy si´ taƒczyç i w∏aÊnie wymyÊli∏ nowy krok.
Hip-hop i breakdance sprawi∏y, ˝e równie˝ ch∏opcy zacz´li si´ interesowaç taƒcem.
WczeÊniej niemal wy∏àcznie by∏ on przypisany dziewczynkom, które wk∏ada∏y baletki i
tiulowe spódniczki i marzy∏y, ˝eby choç raz wystàpiç w Jeziorze ∏ab´dzim.
Taniec umo˝liwia dzieciom wyra˝anie w∏asnych uczuç, tych t∏umionych, subtelnych, i
gwa∏townych, porywczych, na ogó∏ obcych dziewcz´tom. Taniec uwalnia j´zyk cia∏a.
Taniec w szkole, taniec jako forma sztuki dzieci´cej to w Szwecji zjawisko stosunkowo
nowe. Dopiero w latach 90. pojawiajà si´ pierwsze pokazy taƒca nowoczesnego dla
dzieci´cej i m∏odzie˝owej publicznoÊci. Cz´sto towarzyszà im çwiczenia zrób-to-sam i
warsztaty. Taniec rodzi taniec.
Kilku czo∏owych choreografów, na przyk∏ad Efva Lilja i Birgitta Egerbladh, odegra∏o
du˝à rol´ w prze∏amywaniu konwencji obowiàzujàcych w restrykcyjnie pojmowanym
taƒcu dzieci´cym. Efva Lilja buduje swoje przedstawienia wspólnie z dzieçmi, wykorzystuje ich pomys∏y, które sà nast´pnie wykonywane przez tancerzy z jej zespo∏u E.L.D. i
uczniów; profesjonaliÊci i amatorzy, ka˝dy na swoich warunkach, przy zachowaniu wysokiego poziomu artystycznego. Birgitta Egerbladh proponuje sporà dawk´ humoru. W jej
Hemliga rum (’Sekretne pokoje’) dzieciƒstwo i doros∏oÊç bawià si´ w berka, poca∏owany
ksià˝´ nieoczekiwanie zmienia si´ w ˝ab´. Zespó∏ taneczny przy Älvsborgsteatern traktuje
bajki z pe∏nà powagà. W przedstawieniu Vargklyftan (’Wilcza otch∏aƒ’) wiedêma jest tak
paskudna i straszna, ˝e maluchy kulà si´ na widowni. Ale, jak to w prawdziwych bajkach
bywa, dobro zwyci´˝a.
Jesienià 1999 roku pierwszy spektakl taneczny dla dzieci pokaza∏ zespó∏ Unga Riks.
Delfinsång och lejonsprång (’Delfina Êpiew i lwa zew’) w dowcipny sposób operowa∏
przestrzenià, która stosownie do potrzeb akcji by∏a morzem lub d˝unglà.
Choreografka Lisa Spets szefuje pierwszej sta∏ej dzieci´cej scenie tanecznej Zebra dans
(Se bra dans = Zobacz dobry taniec) dzia∏ajàcej przy Teater Tre w Sztokholmie. Prezentujà si´ na niej mi´dzy innymi laureaci dorocznych konkursów choreograficznych
organizowanych przez Danscentrum. Na przyk∏ad grupa Agnes pokaza∏a zabawne
widowisko Bakverk (’Ciasto’) – w którym czynnie wzi´∏a udzia∏ dzieci´ca publicznoÊç,
doglàdajàc ciasta i potem je dekorujàc – a grupa Tiger poetyckà bajk´ Simarillas land
(’Kraina Simarilli’).
W Skanii co roku odbywa si´ festiwal taƒca dla dzieci i m∏odzie˝y Salto!, w którym
uczestniczà zespo∏y z po∏udniowej Szwecji. W latach 1997-1999 39 500 dzieci i m∏odzie˝y
obejrza∏o 385 przedstawieƒ. Wi´kszoÊç nigdy przedtem nie widzia∏a taƒca na scenie.

Taniec w szkole
Obecnie taniec jest w rozk∏adzie zaj´ç szkolnych w 80 na 289 gmin. W charakterze
politycznego elementu nacisku i swoistego ∏àcznika dzia∏a przy Paƒstwowej Radzie
Kultury krajowy konsultant ds. taƒca. Propagowaniem taƒca w szko∏ach zajmuje si´
ponadto 16 konsultantów regionalnych, którzy wspierajà pedagogów, choreografów i
tancerzy w ich przedsi´wzi´ciach.
W wyniku wspó∏pracy nauczycieli z pi´ciu norrlandzkich gmin – Haparandy, Gällivare,
Jokkmokku, Luleå i Piteå – powsta∏ spektakl Dansligan lämnar avtryck (’Banda tancerzy
zostawia Êlad’) z udzia∏em dzieci i m∏odzie˝y od lat 6 do 17. To nie przypadek, ˝e Norrlandia znalaz∏a si´ w czo∏ówce. W Piteå istnieje regionalny oÊrodek taƒca, tak zwany
Dans i Nord, a od roku 1971 we wszystkich 35 szko∏ach podstawowych w Skellefteå
taniec jest przedmiotem obowiàzkowym.

KREATYWNOÂå DZIECI
„Dziecko jest najwi´kszym artystà – mówi Henning Mankell, autor powieÊci i dramatów
dla dzieci i doros∏ych. – W dzieciƒstwie fantazja i rzeczywistoÊç istniejà na równych prawach. JeÊli w wieku doros∏ym jesteÊmy na tyle szaleni i zapaleni, ˝eby zostaç artystami,
czeka nas do˝ywotnia walka o utraconà w dzieciƒstwie fantazj´. Nigdy nie s∏ysza∏em o
liczàcym si´ artyÊcie, który nie czerpa∏by z tego najbardziej twórczego êród∏a“.
¸atwo idealizowaç dzieci´cà kreatywnoÊç. Sztuka to przede wszystkim sposób na
zdobywanie wiedzy. Ró˝ne formy ekspresji pomagajà nam w lepszym rozumieniu siebie i
tego, co nas otacza. Dzieci swobodnie poruszajà si´ w Êwiecie muz i my, doroÊli, powinniÊmy dostarczaç im bodêców do w∏asnej twórczoÊci, udost´pniajàc bogatà ofert´ kulturalnà.
Naukowcy jednoznacznie stwierdzili, ˝e dzieci, które taƒczà, Êpiewajà, muzykujà,
malujà, biorà udzia∏ w przedstawieniach teatralnych, lepiej mówià, czytajà, piszà i
rachujà. Prze˝ywaniu sztuki nie musi wi´c towarzyszyç dydaktyka, poniewa˝ po˝ytki,
jakie z tego p∏ynà, sà w to niejako wpisane.

Per, tancerz
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Pojawi∏o si´ natomiast inne zagro˝enie, wynikajàce z zawy˝onych wymagaƒ i
oczekiwaƒ naszych czasów. Dziecko musi rozwijaç swojà inteligencj´ ju˝ w ∏onie matki,
dlatego ci´˝arna matka powinna s∏uchaç muzyki. Choç mózg p∏odu ma tyle samo
komórek nerwowych, co mózg doros∏ego cz∏owieka, po∏àczenia mi´dzy nimi nie sà
jeszcze dostatecznie rozwini´te i dlatego trzeba si´ o to zatroszczyç jak najwczeÊniej,
kiedy zarówno fizjologicznie, jak emocjonalnie mózgi dzieci naj∏atwiej poddajà si´
obróbkom. Wedle tej teorii zaniechanie równa si´ recesji. Nic wi´c dziwnego, ˝e
wystraszeni i ambitni rodzice fundujà swoim pociechom mnóstwo najró˝niejszych zaj´ç.
Tymczasem dla ma∏ych dzieci nie ma ró˝nicy mi´dzy taƒcem, s∏owami, obrazami,
piosenkami, muzykà i teatrem. W ocenie fiƒskiego neurologa, profesora Mattiego Bergströma, dzieci noszà okulary mo˝liwoÊci, wszystko mo˝e si´ zmieniç w coÊ innego,
nowego i nieoczekiwanego. Tak jak w sztuce. Zabawa kanalizuje chaos, taka jest jej
istota i wcale nie chodzi o to, by udowadniaç rodzicom, ˝e si´ umie ∏adniej rysowaç ni˝
dwulatek sàsiadów.
Dlatego tak wa˝na jest obecnoÊç najm∏odszych w twórczych zmaganiach artystów,
którzy tak jak dzieci wiedzà, ˝e sztuka to wartoÊç sama w sobie, coÊ, co mo˝na dowolnie
przetwarzaç, nie myÊlàc o granicach kultury. I wa˝ne sà kontakty dzieci z nauczycielami
Êledzàcymi ich rozwój. Nie zawsze dziecko radzi sobie w realnym Êwiecie, kiedy zbyt
mu doskwiera, szuka innego, w∏asnego. Marzenia mogà w tym pomóc. Gry, zabawy,
kreatywnoÊç – to jest to.

Hemliga rum 1 (’Sekretne pokoje 1’) Birgitty
Egerbladh w Moderna Dansteatern w
Sztokholmie
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