


115 rocznica urodzin Astrid Lindgren
MAT

Zdjęcie: Ulla Montan

Astrid Anna Emilia Lindgren przyszła na świat 14 listopada 1907 roku w niewielkiej miejscowości
Vimmerby.

Lindgren od najmłodszych lat wykazywała szczególne zdolności w zakresie języka ojczystego oraz
pisania. Kiedy miała 14 lat jedno z jej szkolnych wypracowań På vår gård (On Our Property) ukazało
się w Gazecie Vimmerby (Vimmerby Tidning). Po ukończeniu gimnazjum to właśnie w redakcji tej
gazety znalazła pierwszą pracę. Ze względu na fakt, że zaszła w ciążę w wieku 18 lat, co wywołało
niemały skandal w lokalnej społeczności, musiała przenieść się do Sztokholmu. Tam ukończyła kurs
stenografii i maszynopisania, podejmując następnie prace redakcyjne w różnych instytucjach; między
innymi Szwedzkiej Centrali Księgarskiej czy Królewskim Klubie Automobilowym. W czasie II wojny
światowej otrzymała propozycję ściśle tajnej pracy w Specjalnej Agencji Wywiadowczej, gdzie została
przydzielona do biura cenzury pocztowej. Po wojnie Lindgren jako redaktorka związała się z
wydawnictwem Rabén & Sjögren.

Jako autorka Lindgren debiutowała w 1933 roku, kiedy jej opowiadania dla dzieci ukazały się
codziennej Stockholms-Tidningen oraz magazynie Landsbygdens Jul. Pierwszą książkę Zwierzenia
Britt-Marii (Britt-Mari lättar sitt hjärta) opublikowała w wieku 37 lat. Rok później na księgarskich
półkach pojawiła się Pippi Pończoszanka (Pippi Långstrump), która okazała się wielkim sukcesem.
Powodzenie zmobilizowało Lindgren do dalszego tworzenia; w ciągu pierwszych dwóch lat
aktywności napisała sześć powieści (między innymi, kolejne przygody Pippi, ale także Dzieci z
Bullerbyn), a później przez niemal dwie dekady co roku wydawała nową książkę. Ogólnie w trakcie
swojej kariery napisała 34 powieści oraz stworzyła 41 historii obrazkowych.

Poza pracą literacką Lindgren angażowała się w kwestie dotyczące (co oczywiste) praw dzieci, ale
także (co już nie jest tak często przywoływane) ekologii i praw zwierząt czy nierówności społecznych.

Astrid Lindgren zmarła 28 stycznia 2002 roku w wieku 94 lat.
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Stronę poświęconą pisarce można znaleźć tutaj.

https://www.astridlindgren.com/sv
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