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Fragmenty rozmowy z Martinem Widmarkiem

a Szwedzkie kryminały od kilku lat podbijajq świat. Ksiqżki Henninga
Mankella, Stiega Larssona majq miliony czytelników, nie tylko miłośników tego
gatunku. To z tego powodu zaczqł pan pisać kryminały dla dzieci?
Martin Widmark: Moje książki z cyklu „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai "
od 2002 roku, „ Millenium" Stiega Larssona wyszło trzy lata później .
To nie z tego powodu zainteresowałem się kryminałem. Jestem nauczycielem,
zauważyłem pedagogiczne zwycięstwo powieści kryminalnej . W każdej jest
wewnętrzna dramaturgia, która przemawia do dzieci. Pojawia się przestępca,
który zostaje ukarany - dzięki temu mały czytelnik poznaje społeczne normy.
Zauważyłem też, że dzieciom bardzo podoba się, gdy wydarzenia, które opisuje się w książce, są dorosłe i całkiem poważne. Dzieci lubią być poważnie
traktowane.
Wiele osób mówi mi, że ich dzieci nauczyły się czytać właśnie na moich książ
kach. Moim zdaniem to właśnie dzięki strukturze kryminału - dziecko chce
wiedzieć, co się dalej wydarzy i nawet nie wie, kiedy uczy się czytać .
ukazują się

(. . .) Skandynawska literatura dla dzieci znana jest z tego, że porusza trudne,
odważne tematy: śmierć, choroby, przemoc, uzależnienia, seks. W pana cyklu
„Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai" ich nie znajdziemy. Świat jest niemal
idealny, dzieci nie stykajq się z żadnymi traumami.
Dorośli

o to, żeby dzieci pozostały dziećm i.
Powinniśmy dać im spokój. Świat o którym piszę, jest szczę
śliwy, pogodny, bo bardzo chcę, żeby właśnie w takim
otoczeniu żyły. Cała reszta to pomyłki dorosłego świata .
powinni

dbać

Jeśli

dziecko ma kontakt z narkotykami, to jest to porażka rodziców, wychowawców, nauczycieli. Chcę, żeby przy moich książkach dzieci świetnie się
bawiły, dlatego pokazuję im świat, w którym są okropni przestępcy, niezbyt
sprytni dorośli i świetne dzieci, które sobie kapitalnie dają radę. W książkach dla
najmłodszych dzieci pokazuję świat taki, jaki chciałbym, aby był. Nie uciekam
jednak od problemów - w powieściach dla starszych dzieci, w wieku 9-11 lat,
pojawiają się już poważniejsze tematy.
( . .) Szwedzki liberalny model wychowania dzieci w Polsce często podawany
jest za przykład, wielu pedagogów i rodziców ocenia go pozytywnie. Jak
sprawdza się w Szwecji?
Szwedzi bardzo cenią demokrację . Dzieci
odgrywają w naszym społeczeństwie bardzo specyficzną rolę. Zwracamy uwagę na
to, jak ważnym i wartościowym okresem jest
dzieciństwo. Przez całe lata w każdym domu
i w szkole funkcjonował model, w którym
dziecko było partnerem dorosłych . Każda
decyzja była podejmowana wspólnie, rodzice czy nauczyciele wszystko
uzgadniali z dziećmi - żyjemy
przecież w demokracji, a dziecko powinno mieć takie same
prawa jak starsi. Gdzieś się w tym
jednak pogubiliśmy, zrzuciliśmy
na dzieci własną, dorosłą odpowiedzialność.

Dobry detektyw posiada specjalne umiejętności. Jedną z najważniejszych jest spostrzegawczość. Dzięki niej
detektyw potrafi zauważyć drobiazgi, których inni nie
widzą i rozwiązać najtrudniejsze zagadki.

Sprawdź swój detektywistyczny talent- znajdź 20 szczegółów, którymi
różnią się

obrazki.
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