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Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ? 

- Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje. 

A. Milne, Kubuś Puchatek 

 

 

 

Opowiedzieć dziecku o miłości 
 

Treści zamieszczane w książkach dla dzieci stanowią doskonałe pole do popisu 

dla autorów – pisarzy i grafików - ale także dla rodziców i opiekunów. Co wybrać, aby z 

powodzeniem zmierzyć się z niełatwym zadaniem i wytłumaczyć, czym jest miłość, czym 

są uczucia? Pamiętajmy, że w tym wypadku ogromną rolę odgrywa nie tylko tekst, ale    

i szata graficzna – co czasami ułatwia, a czasami utrudnia przekaz. Oto propozycje 

książek, które opowiadają o uczuciach tym najmłodszym i tym nieco starszym dzieciom. 

I młodzieży także. 

 

W książkach dla najmłodszych autorzy często posługują się symbolami                         

i przenośniami: zwykle bohaterami tych opowieści są zwierzęta, które swoim zachowaniem 

uczą, tłumaczą, jak wyrażać emocje i uczucia. Tutaj miłość rozumiana jest znacznie szerzej, 

ponieważ przedstawia relację postaci, opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, 

poszanowaniu wartości. Jest ona więc uczuciem rozbudowanym, wieloaspektowym                  

i zazwyczaj idealnym. Wielu autorów pragnie pokazać bezgraniczność miłości, jako tej, która 

zwycięża bez względu na różnice charakterów i wygląd zewnętrzny. Stąd często nietypowe 

połączenia bohaterów, którzy nie pasują do siebie w sposób oczywisty, ponieważ np. 

reprezentują różne gatunki zwierząt, mają odmienne charaktery, często przeciwstawne sobie 

cechy. Ale dzięki łączącemu je uczuciu, idealnie się uzupełniają. 

 

Kilka przykładów. Alfabet miłości autorstwa Mojo Graffi to książka, która uczy 

alfabetu, zachęcając do rozwiązywania dotyczącej każdej literki zagadki w formie rysunku. 

Każdy z nich przedstawia różne sposoby okazywania uczuć. Tu miłość zobrazowana jest jako 

przytulanie się, dawanie poczucia bezpieczeństwa, pomaganie sobie, wspólne pokonywanie 

trudności. Na kolejnych stronach widzimy zatem liska tulącego się do mamy, skrzaty, 

wręczające sobie prezenty, rodzinę osiołków, do których tuli się owieczka, wtulonych            

w siebie na jednym fotelu fokę i flaminga. Jest różnorodnie, ale i sielsko. 

 

Równie sielsko i wzruszająco jest w książce Gdzie jesteś, mamo? autorstwa 

Przemysława Wechterowicza i Emilii Dziubak. Miłość wyrażana w poświęceniu (mama 



niedźwiadka poszła na poszukiwania miodu i długo nie wraca, bo przytula po drodze 

każdego, kto czuje się smutny i samotny) i tęsknocie (pozostali członkowie rodziny pragną 

wyjść jej naprzeciw, a zatem na jej poszukiwania wyruszają tata niedźwiedź i mały 

niedźwiadek). Swoją drogą, to bardzo ciekawe i dość nietypowe ujęcie, prezentujące 

niecodzienny podział ról: to mama zdobywa pożywienie, a tata zostaje z potomkiem. 

 

I jeszcze coś ze zwierzęcymi postaciami. W książce O wilku, który chciał się 

zakochać, tytułowy bohater uczy dzieci, że miłość przychodzi niespodziewanie, 

spontanicznie, że nie da się na nią przygotować i nie można jej zaplanować. Oczywiście tu 

także mamy pozytywne zakończenie. 

 

W serii książek Justyny Bednarek Dusia i Psinek-Świnek pojawiają się już ludzie.    

W tomie poświęconym interesującej nas tematyce, zatytułowanym Wielka miłość, Dusia 

opowiada, czym jest prawdziwe uczucie, przyglądając się relacji swoich dziadków. 

Dziadków, którzy pomagają sobie nawzajem, akceptują swoje słabości i wady. Te obserwacje 

nasza mała bohaterka przenosi do szkoły, budując pierwsze przyjaźnie, oparte na szczerości    

i poszanowaniu. 

 

Ale to nie jedyne wątki, pojawiające się w książkach dla małych dzieci. Coraz więcej 

z nich opowiada także o miłości rodzicielskiej z nieco innej perspektywy, przygotowując 

czytelnika na pojawienie się rodzeństwa. Rodzice spodziewający się kolejnego dziecka, 

przedstawiają dzięki takim lekturom, że miłość rodzicielska i uwaga będą od teraz 

rozdzielone, ponieważ w domu pojawi się brat lub siostra. Oswajają dziecko z nową dla niego 

sytuacją, tłumacząc przy tym, że nie będzie ono mniej ważne, niż do tej pory. Tu miłość 

rodzicielska pokazana jest jako taka, która zmienia się, ale nie ustaje. Warto w tym kontekście 

sięgnąć po Kołysankę o piersiach mamy autorstwa Monici Calaf. 

 

Co znajdziemy w książkach dla nieco starszych dzieci? Istotna różnica, jaką w nich 

zauważycie, to taka, że bohaterów zwierzęcych w większości zastępują ludzie.  

 

Interesujący nas temat pojawia się w popularnej serii Biuro Detektywistyczne Lassego       

i Mai Martina Widmarka i Heleny Willis. W części zatytułowanej Tajemnica miłości 

czytamy o obchodzonym w miasteczku Valleby festiwalu miłości. Symbolem jej okazywania 

są tam pocałunki i uściski – a więc przytulają się zakochane pary, ale i znajomi, sąsiedzi. To 

festiwal dobroczynności, z którego dochód zostanie przeznaczony na potrzebujących. Zatem 

miłość, to każde pomoc, dobroduszność i zrozumienie. 

 

Zaczyna się także robić poważnie... W opowieści Pera Nilssona Zakochałem się          

w Milenie, główny bohater – Dawid - ma problem: zakochał się w tytułowej bohaterce i nie 

wie, jak wyznać jej miłość, nie wie, co zrobić, aby zwróciła na niego uwagę. Zmaga się          

z typowymi dla tego stanu problemami: zamyka się w sobie, obmyśla strategie, stara się 

zaimponować. Jednak finalnie uczymy się od niego, że najlepiej w takich sytuacjach być po 

prostu sobą. 

 



Jak wiemy, miłość ma różne oblicza. Potwierdza to także treść książki Moni Nilsson 

Tsatsiki i miłość. Tytułowy bohater zawiera tam przyjaźń z kolegą, Perem, który potrzebuje 

jego pomocy w staraniu się o względy dziewczyny. W międzyczasie wiele dzieje się              

u samego Tsatsiki: okazuje się, że będzie miał rodzeństwo, wcześniej umiera mu dziadek. 

Zatem zmaga się z wieloma, także smutnymi wydarzeniami, których wspólnym 

mianownikiem jest miłość. To książka, która świetnie wprowadza młodego czytelnika           

w tematykę, pokazując wiele oblicz tego uczucia. 

 

Do podobnych wniosków dochodzą bohaterowie książki Lepsza miłość niż brak 

miłości Rode Lagercrantz i Evy Eriksson. Czytamy tam o uczuciu, w które wpisana jest 

radość, ale i tęsknota.  

 

I jeszcze jedna książka godna uwagi, Wiktorio, I love you Mai Hjertzell. Poznajemy         

w niej Linn, dziewczynkę, która czuje się nierozumiana, trudno jej budować relację z mamą. 

Za to znajduje bezpieczną przystań u bibliotekarki – Wiktorii.  W jej bibliotece poznaje także 

chłopaka - Simona. Okazuje się, że czują się dobrze w swoim towarzystwie i chcą spędzać ze 

sobą coraz więcej czasu. Dzień po dniu rodzi się między nimi więź, a nawet inne, nieznane im 

wcześniej uczucia, których nie potrafią umiejętnie opisać. Z pomocą przychodzą łacińskie 

sentencje i angielskie zdania z rozmówek, które wyrażają to, co trudno im powiedzieć w 

ojczystym języku. Skrywają więc za zasłoną nieznanych słów swoją  wrażliwość                     

i nieśmiałość. To ciekawy moment w książce, który uświadamia nam, że czasami język 

stanowi – paradoksalnie! – barierę w komunikacji: albo jest zbyt dosłowny albo 

niewystarczający do opisania uczuć. Wszakże one nigdy nie mają bezpośredniego przełożenia 

na słowa. 

 

W książkach dla starszych nastolatków historie są bardziej pogmatwane… Pojawia się 

coraz więcej – czasami stereotypowych - kwestii, dotyczących młodzieńczego buntu, 

zazdrości. Ale nie tylko! Coraz częściej wplatane są tam wątki, które nieco przełamują tę 

powtarzalność. Warto tu zwrócić uwagę na książkę Miłość dzielona na 2! Sabine Both. Tam 

główna bohaterka zostaje wystawiona na próbę, zmagając się z trudną dla siebie sytuacją,     

w której jej tata ponownie bierze ślub, a ona zyskuje przyrodnią siostrę. Trafia z nią do tej 

samej klasy, a na dodatek obie zabiegają o względy tego samego chłopaka. Stąd tytuł, który 

doskonale odzwierciedla, co się dzieje w książce. 

 

Rzeczywiście, czas bycia nastolatkiem, to czas burzliwy, czas pierwszych miłości, 

które wystawiają na próbę to, co udało się zbudować do tej pory: przyjaźnie, znajomości. To 

także często czas, w którym pierwsze uczucia rodzą się z poczucia zrozumienia, szczególnie 

w sytuacji, gdy bohaterzy mają problemy w domu rodzinnym, czują się niezrozumiani przez 

rodziców, mają trudną relację z rodzeństwem. Takie właśnie fascynacje i próby opisuje 

Jacqueline Wilson w książkach Pocałunek i Lekcje miłości.  

 

Czasami treść tych książek może się nam – dorosłym - wydawać nieco naiwna. 

Szczególnie w czasach, gdy rozwój Internetu, jak mogłoby się wydawać, zniósł wszystkie 

bariery komunikacyjne. Sprawił, że tematy tabu w zasadzie nie istnieją i nie ma pytań, na 



które nie można znaleźć odpowiedzi. A jednak książki te cieszą się ciągle ogromnym 

zainteresowaniem. Być może, mimo tak powszechnego rozwoju technologii, w temacie uczuć 

podświadomie szukamy jednak najprostszych rozwiązań? 

 

I na koniec kilka propozycji, które wprawdzie kierowane do nastolatków, ale               

z powodzeniem mogą po nie sięgnąć także dorośli. W dwóch pierwszych miłość i uczucie 

przetykają się z problemem nieuleczalnej choroby. Obie te książki doczekały się ekranizacji. 

 

Gwiazd naszych wina Johna Greena to historia nastolatków, którzy mimo młodego 

wieku musieli stawić czoła przeciwnościom losu. Ona – szesnastolatka, ze zdiagnozowanym 

nowotworem, on – były koszykarz, któremu świat się zawalił po amputacji nogi. Choroba 

dziewczyny rozprzestrzenia się, przechodzi na płuca. W wyniku trudności z oddychaniem 

zmuszona jest do ciągłego chodzenia z butlą tlenową. Poznają się na spotkaniu grupy 

wsparcia dla chorych na raka…, ale oprócz ciężkich doświadczeń z chorobą, łączy ich miłość 

do książek. 

 

  Trzy kroki od siebie autorstwa Mikki Daughtry’ego, Tobiasa Iaconisa i  Rachael 

Lippincott to książka w której także splatają się losy dwojga, nieuleczalnie chorych 

nastolatków. Jedyną szansą chorej na mukowiscydozę Stelli na przeżycie, są nowe płuca. Jej 

życie to pobyty w szpitalu, przyjmowanie leków i oczekiwanie na przeszczep. W tym czasie 

musi zachowywać bezpieczną odległość od innych, aby nie narażać osłabionego układu 

odpornościowego kontakt z dodatkowymi bakteriami i zarazkami. Z kolei Will porzucił 

nadzieje na swoje wyleczenie. Po ukończeniu osiemnastu lat zamierza skończyć ze szpitalem 

i lekami. Jego marzeniem są podróże i poznawanie świata. Stella wie, że powinna się trzymać 

od niego z daleka. Wystarczy przecież jeden oddech, pocałunek, by jedno zaraziło drugie. 

Oboje są świadomi, że mogą umrzeć. Ale im więcej czasu spędzają razem na szpitalnych 

korytarzach, tym bardziej ten narzucony przez lekarzy dystans jest dla nich trudny do 

utrzymania. Czy i jak rozwiążą problem z rodzącym się uczuciem, które wydaje się 

niemożliwe do realizowania?  

 

I ostatnia propozycja – niezwykły zbiór opowiadań, zatytułowany Wszystkie kolory 

świata. Tu uczucia mają bardzo różne oblicza. Kolejne opowiadania łamią stereotypy 

dotyczące miłości, które związane są związane z wiekiem, orientacją seksualną                        

i pochodzeniem społecznym. Autorzy pokazują, że kochanie, a przy tym bycie sobą, poczucie 

bezpieczeństwa, wzajemny szacunek, zrozumienie i wsparcie są nierozerwalne. I że to są 

wartości, do których ma prawo każdy z nas. 
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