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Martin Widmark
W
rozm. Barbara Gawrryluk, oprac. Elżbieta Twaardy
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Jeśli chce
c
się zmieniać
z
świat, trrzeba pisa
ać
książkki dla dzieeci. Rozm
mowa z Martinem
M
m
Widm
markiem

25 październik
p
ka 2017 r. odbyło
o
się zorganizow
z
wane przez Bibliotekę Główną
G
Unniwersytetu Pedagogiczznego
(w ramach Tyygodnia z kulturą ska
andynawskką) spotkan
nie z Martinem Widm
markiem, twórcą
t
literratury
dla dzieci.
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Jestt on autorrem ponad
d 100 ksią
ążek, któree
przeetłumaczono na 37 języków,
j
a ich łącznyy
nakład wyniiósł około
o ośmiu milionów
w
u lat jest najczęściejj
egzeemplarzy. Od ośmiu
„wyypożyczanym
m
pisarzzem”
w
Szwecji,i,
a nieprzerwanie od 10 la
at otrzymu
uje nagrodęę
arniejszego autora prrzyznawanąą
dla najpopula
wieku od 6 do
d 9 lat.
przeez dzieci w w

Bi

E

ark jest też
t
członkieem komisjji
Marrtin Widma
dzia
ałającej na
a rzecz czyytelnictwa w Szwecjji
i za tę pracę o
oraz twórczzość został odznaczonyy
med
dalem zassługi. Pod
dczas swoj
ojej wizytyy
w Bibliotece
B
op
powiedział o specyficee twórczoścci
dla dzieci, swo
oich źródłacch inspiracjji i planachh
na przyszłość.
p
Mo
oderatorem spotkania była
b Barbarra Gawrylukk
‐ piisarka, dzieennikarka i tłumaczka szwedzkiejj
literratury dzieccięcej.
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Zdj. 1. Marrtin Widmaark. Fot. M. Kania.

„Jeśśli chce się zmienniać świat, trzeba pisać książki dla dzieci.” Rozmow
wa z Martinem Wiidmarkiem, M. Wildmark,
W
rozm. BB. Gawryluk, opra
ac. E. Twardy

Barbara Gawryluk: Martinie na wszystkie spotkania autorskie przychodzisz z dużym czarnym zeszytem,
co to za zeszyt?

Inaczej trzeba też dla nich pisać.

18

Martin Widmark: To jest zeszyt do planowania. Taką mam metodę pisania ‐ zanim zacznę pisać, zawsze
wszystko najpierw planuję. Wtedy czuję się pewnie i bezpiecznie, bo dzieci są bardzo uważnymi
czytelnikami, zwłaszcza w porównaniu z tym, jacy będą, gdy dorosną.
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To prawda. Dorosłemu przeczytanie stu stron zajmuje około godziny, ale dziecku może to zająć pięć dni.
Przypuśćmy więc, że na 5 stronie umieszczę informację, że lekarz podjechał pod szpital żółtym Audi,
a na stronie 85, że żółte Audi stoi pod bankiem. Dla dorosłego czytelnika minie mniej więcej godzina między
jednym a drugim stwierdzeniem, nie ma więc problemu z zapamiętaniem, kto jeździ tym samochodem,
łatwiej mu też powiązać ze sobą różne fakty. W przypadku dziecka jest zupełnie inaczej, bo przecież mogło
minąć pięć długich i wypełnionych różnymi przygodami dni. Żeby więc dziecko zapamiętało, kto jeździ żółtym
Audi muszę mu o tym wielokrotnie przypominać i dopiero na końcu mogę napisać, że stoi ono pod bankiem.
Chcąc odnieść sukces jako pisarz dla dzieci, trzeba pamiętać jeszcze o jednym ‐ język oraz intryga muszą być
dostosowane do wieku grupy docelowej. Przy czym poziom językowy i intelektualny może plasować się
na różnym poziomie. Książka pisana dla dziewięciolatka musi być napisana prostym, jasnym językiem,
ale intryga musi być znacznie bardziej skomplikowana. W przeciwnym razie dziewięciolatek stwierdzi,
że to książka dla malucha.

nr

Tak jest właśnie w twoich książkach o Lassem i Mai, dwójce małych bohaterów, którzy mieszkają w małym
miasteczku, otwierają biuro detektywistyczne i w każdym tomie rozwiązują nową zagadkę kryminalną.
To bardzo popularna seria, także w Polsce.
Tak, można powiedzieć, że dla dzieci Lasse i Maja stali się rzeczywistymi postaciami. Ja jako pisarz
pojechałem do tego miasteczka, wszystko sprawdziłem i potem opowiedziałem, co tam się wydarzyło.
W tym przekonaniu utwierdzają dzieci także filmy powstałe na kanwie moich powieści.

E

No właśnie, jak sądzisz, czy film, ekranizacja zagrażają pozycji książki?

Bi

Na pewno zmieniają jej postrzeganie. Film ma tak silne oddziaływanie, że często po jego ukazaniu się
oryginalne ilustracje zostają zastąpione postaciami z filmu. Tak właśnie było z moimi książkami i ilustracjami
Heleny Willis. Bardzo trudno tego uniknąć, ale film ma także pozytywny wpływ, może motywować
do sięgnięcia po książkę. Parę lat temu przeprowadzono pewne badanie. Zapytano dzieci, czy znają
Harry’ego Pottera. Dzieci odpowiedziały, że tak. A co się wam bardziej podobało ‐ zapytano ‐ książka
czy film? Dzieci odpowiedziały, że książka, bo jest w niej znacznie więcej ciekawych historii. To pokazuje,
że książka znacznie bardziej pobudza wyobraźnię dziecka, oczywiście jeżeli jest dobrze napisana.
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„Jeśli chce się zmieniać świat, trzeba pisać książki dla dzieci.” Rozmowa z Martinem Widmarkiem, M. Wildmark, rozm. B. Gawryluk, oprac. E. Twardy

Skorro mowa o pisaniu ksiąążek i wyob
braźni, o co
o najczęściejj pytają Cię
ę dzieci na sspotkaniach
h.
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Najcczęściej pad
da pytanie o to, skąd czerpię poomysły. Źródłem inspirracji może być wszysttko. Na przzykład
w maju
m
kupiłeem sobie kosiarkę. To
T nie byłła zwykła kosiarka, tylko
t
taka sterowana komputerrowo.
Obse
erwując ją, doszedłem
m do wnioskku, że to móój przyjacie
el, gdyż wykkonuje praccę, którą inaaczej musiaałbym
wykonać sam. Nadałem jeej nawet im
mię. Jednoczześnie które
egoś dnia usłyszałem aaudycję w radiu
r
o sztu
ucznej
inteligencji. Naaukowcy tw
wierdzą, że w 2040 r. dojdzie do
o momentu
u krytyczneggo ‐ inteliggencja człow
wieka
i maszyny spo
otkają się w tym samym punkkcie i odtąąd inteligen
ncja kompuutera zaczn
nie przewyyższać
inteligencję człłowieka. I o tym właśśnie opowiiada kolejna bajka, kttórą napisaałem ‐ co się
s stanie, kiedy
inteligencja kom
mputera przzewyższy inteligencję cczłowieka.

nr

nia Martina
Zdj. 2. Zeszyt do planowan
a Widmarka
a. Fot. M. KKania.

Mam
my zatem zaapowiedź zupełnie
z
nowej książki. Czy masz w planach jeszcze
j
innee projekty.

Bi

E

oku moja żo
ona zapropo
onowała, żeebyśmy nap
pisali książkę razem. M
Miała ona op
powiadać o tym,
Tak. W 2015 ro
jak poznaliśmy
p
się w wiekku 5 lat. Szczerze mów
wiąc, nie barrdzo spodob
bał mi się t en pomysł. Dla wyjaśn
nienia
pow
wiem, że maam 56 lat. Moją
M
przyszzłą żonę po znałem, gdy miałem 18
1 lat, a onaa chciała ucczynić wspó
ólnym
także nasze dzieciństwo. Nie
N przypad
dło mi to doo gustu… Po
onieważ jed
dnak moja żżona jest bardzo konkkretną
osob
bą, powiedziałem: ok, ale ty zacczniesz pisa ć. Bałem się, że jeśli za wcześniie „wejdę” w tę opow
wieść,
to ona z kolei „p
podchwyci”” mój styl piisania. W koońcu jednakk zacząłem czytać i był to naprawd
dę świetny tekst.
t
To opowieść
o
o dwójce dzzieci, które dorastają w latach 60
0. Wtedy w Szwecji w
wyglądało wszystko
w
inaaczej:
ludzie spotykali się ze sob
bą, dzieci bawiły się n a podwórkach, podcza
as gdy ich rodzice byli w pracy. Teraz
bard
dzo trudno zachować tajemnice
t
przed dorosłłymi. Rzecz jasna ma to
o dobre i złłe strony. Na pewno zaanikło
takie
e przygodow
we, trochę awanturnic
a
cze życie dziieci i o tym właśnie opo
owiada ta kksiążka.
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„Jeśśli chce się zmienniać świat, trzeba pisać książki dla dzieci.” Rozmow
wa z Martinem Wiidmarkiem, M. Wildmark,
W
rozm. BB. Gawryluk, opra
ac. E. Twardy

Skoro już dotykamy twojego życia prywatnego powiedz, proszę, w jaki sposób twoje doświadczenie jako
rodzica i nauczyciela wpłynęło na sposób pisania książek.

18

Nie mógłbym być pisarzem tworzącym dla dzieci, gdybym nie był rodzicem. To właśnie dzieci uczą mnie
komunikowania się, a przecież najbardziej zależy nam na tym, żeby mieć dobry kontakt z dziećmi. To zaś,
że byłem nauczycielem zdecydowało o wyborze takiego a nie innego gatunku literackiego. Każdy nauczyciel
wie, że czasem trzeba bardzo skomplikowane rzeczy wytłumaczyć bardzo prostym językiem. Mogę
powiedzieć, że to były moje dwie najlepsze szkoły ‐ bycie ojcem i nauczycielem. No i jeszcze do tego jestem
strasznie… dziecinny. (Śmiech.) Mój syn, który ma 23 lata, mówi: „Tato, ty to tylko ciągle się bawisz”.
No ‐ odpowiadam. To prawda.
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Martinie, jesteś znany nie tylko z tego, że piszesz książki, ale także z działalności na rzecz czytelnictwa.
Jesteś na przykład członkiem Szwedzkiej Akademii Książki dla Dzieci. W Polsce nie ma tego rodzaju
organizacji, dlatego powiedz, co to za twór i na czym polega jego działalność?

nr

Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej to organizacja niezależna politycznie i religijnie. Powstała po to,
by działać na rzecz czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W Szwecji bardzo pogorszyły się statystyki
dotyczące czytelnictwa. O ile dziesięć lat temu 70% ludzi deklarowało, że czyta swoim dzieciom, o tyle
obecnie taką deklarację składa zaledwie 30% rodziców. To są wyniki badań prowadzonych
przez międzynarodowe organizacje. Stworzono więc listę siedemnastu zalet czytania książek, która ma
zachęcać młodych czytelników oraz ich rodziców do sięgania po lekturę. Zwrócono między innymi uwagę
na to, że literatura pomaga rozwijać język i słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć innych. Dostarcza
nowych pojęć myślowych, idei, pogłębia naszą świadomość. Pobudza fantazję i wyobraźnię. Rozszerza
wiedzę. Rozwija uczucia i empatię. Dodaje sił i zapału. Dostarcza rozrywki i emocji. Rozśmiesza i zasmuca.
Pociesza i wskazuje na nowe możliwości. Tłumaczy rzeczywistość, pokazuje, że na jedno pytanie można
znaleźć wiele odpowiedzi. Pomaga zrozumieć siebie. Jest doskonałym towarzyszem w samotności… Każda
z tych sentencji została opatrzona piękną ilustracją, gdyż jak wiadomo tekst i ilustracja tworzą w literaturze
dla dzieci nierozerwalny duet.

E

No właśnie, jak widzisz ten związek pomiędzy tekstem a obrazem?

Bi

Termin ilustracja wskazuje na relację pomiędzy tekstem a obrazem, w której ilustracja pełni funkcję
podrzędną. W rzeczywistości jest to o wiele bardziej złożony problem. Dobry ilustrator wcale nie oddaje
tylko tego, co jest w tekście, ale zawsze coś od siebie „dopowiada”. Nie da się ukryć, że to zawsze bardzo
wzbogaca książkę.
Masz w tym zakresie duże doświadczenie, także jeśli chodzi o współpracę z ilustratorami spoza Szwecji,
mam tu na myśli przede wszystkim polską ilustratorkę, Emilię Dziubak.
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Pod
dczas którejjś wizyty w Polsce zaczząłem chod zić po księggarniach, og
glądać książżki, szukać nazwiska
n
ko
ogoś,
kto zilustrowałłby moje teeksty i wtedy trafiłem nna książki z obrazkami Emilii Dziubbak, bardzo
o zdolnej młłodej
ilustratorki. Zaachwyciłem się jej praacami. Dziw
wnymi, taje
emniczymi, pełnymi m
magii. Zapro
oponowałem
m jej
wsp
półpracę, a jej efektem
m są dwie kssiążki Tyczkka i Dom, kttóry się prze
ebudził. Nappisałem pon
nad 100 ksiąążek,
ale muszę pow
wiedzieć, żee kiedy na rynku wydaawniczym pojawiła
p
się
ę Tyczka z iilustracjamii Emilii Dziu
ubak,
to w Szwecji u
ukazało się więcej
w
recenzji niż kieddykolwiek przedtem
p
na temat jakkiejkolwiek mojej powieści.
We wszystkich
h recenzjach przeczytaałem mniej więcej to samo: opow
wiadanie jeest dobre, ale
a ilustracjje są
fanttastyczne! JJestem więcc bardzo zadowolony zze współpraacy z Emilią.

Zd
dj. 3. Barba
ara Gawrylu
uk i Martin Widmark. Fot.
F M. Kannia.

Bi
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Martinie, jeźd
dzisz po caałym świeccie, opowi adając o przygodach
p
h Lassego i Mai orazz o szwed
dzkiej
literaturze dla dzieci. Co dla
d Ciebie je
est najcenn
niejszym do
oświadczeniiem wyniessionym z tych podróżyy?
Niesamowite jest to, że kiiedy przyjeżżdżam się ddo jakiegoś kraju,
k
w któ
órym panujee dyktaturaa, albo w któ
órym
brakuje demo
okracji, do kraju, gdzie pisarz dla dorossłych nie miałby
m
pra wa wstępu
u, okazuje się,
że opowiadają
o
ąc o literatu
urze dla dzieci wlatujęę ponad pollitycznymi radarami.
r
M
Mogę mówić o demokracji,
o dziewczynkaach i chłopccach, o praw
wie do tegoo, by mieć własne
w
zdanie. Wnioseek jest zate
em prosty… Jeśli
chce się zmieniać świat, trrzeba pisać książki dla dzieci.
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„Jeśśli chce się zmienniać świat, trzeba pisać książki dla dzieci.” Rozmow
wa z Martinem Wiidmarkiem, M. Wildmark,
W
rozm. BB. Gawryluk, opra
ac. E. Twardy

