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Monika Samsel-Chojnacka*

SZWEDZKA POWIE  KRYMINALNA 
JAKO LITERATURA SPO ECZNIE ZAANGA OWANA1

Szwedzka odmiana powie ci kryminalnej od lat ewoluuje w kierunku powie ci spo ecznie zaanga owanej. 
Ambicj  pisarzy staje si  nie tylko rozrywka czytelnika, lecz tak e g os w debacie spo ecznej, krytyka 
systemu polityczno-ekonomicznego, zwrócenie uwagi na istotne kwestie, takie jak przemoc wobec kobiet, 
wyzysk spo ecze stwa przez uprzywilejowan  klas  rz dz c , problemy we wspó czesnej rodzinie, sytuacja 
imigrantów. Od czasu, gdy w po owie lat 60. para dziennikarzy, Maj Sjöwall i Per Wahlöö, postanowi a
u y  literatury popularnej jako no nika tre ci spo ecznie zaanga owanych, wielu autorów w Szwecji wpisa o
swoje powie ci w ten nurt. Cz  z nich to tak e dziennikarze, tak jak Stieg Larsson, Liza Marklund czy te
Börge Hellström i Anders Roslund. Ich powie ci, a tak e cykl o komisarzu Wallanderze autorstwa Henninga 
Mankella, staj  si  wa nym wiadectwem zmian zachodz cych w szwedzkim spo ecze stwie na przestrze-
ni ostatnich dwudziestu lat. Wspó czesna skandynawska powie  kryminalna odzwierciedla w modelowy 
sposób spo ecze stwo, przez co mo e sta  si  jednym z przedmiotów zainteresowania socjologii literatury.

S owa klucze: powie  kryminalna, socjologia literatury, Szwecja

1. PROBLEM DEFINICJI GATUNKU

Chyba najbardziej uniwersaln  defi nicj  powie ci kryminalnej, funkcjonuj c  w ród
polskich literaturoznawców, jest ta sformu owana przez Ann  Martuszewsk  dla potrzeb 
S ownika Literatury Popularnej pod redakcj  Tadeusza abskiego:

„Odmiana powie ci, w której podstawow  dominant  kompozycyjn  jest fabu a po-
wi zana ze zbrodni , jej dokonywaniem oraz wyja nianiem przyczyn i ujawnieniem osoby 
sprawcy” (Martuszewska 1997: 319).

Kiedy przyjmiemy powy sz  defi nicj , problemem mo e sta  si  okre lenie przynale -
no ci gatunkowej utworów, które wprawdzie takow  dominant  maj , jednak w powszech-
nym odbiorze nie s  postrzegane jako powie ci kryminalne (sztandarowym przyk adem
mo e tu by Zbrodnia i Kara Fiodora Dostojewskiego). Jednak mimo drobnych w tpli-
wo ci jest to aktualnie najbardziej precyzyjna próba wskazania wyznaczników gatunku 
w polskim literaturoznawstwie.
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Natomiast sam podzia  wprowadzony w s owniku abskiego na: powie  sensacyjno-
awanturnicz , detektywistyczn , czarny krymina  ameryka ski (zwany hard-boiled) oraz na 
polsk  odmian , powie  milicyjn , wydaje si  nie do ko ca w a ciwy. Przede wszystkim 
to, co okre lamy na polskim gruncie mianem powie ci milicyjnej, jest w a ciwie lokaln
odmian  tzw. proceduralnej powie ci policyjnej 2, o której szerzej napisz  w dalszej cz ci
tekstu. Podgatunek ten przynale y do powie ci detektywistycznej, poniewa  zarówno 
policjant, jak i milicjant, s  w gruncie rzeczy zawodowymi detektywami pozostaj cymi
w s u bie systemu sprawiedliwo ci uj tego w szereg procedur. Poza tym powie  sen-
sacyjno-awanturnicza (podobnie jak w a ciwie ca a powie  kryminalna) jest raczej podga-
tunkiem powie ci sensacyjnej, a nie kryminalnej, gdy  powie  kryminalna musi zawiera
w sobie elementy sensacyjne, natomiast nietrudno wyobrazi  sobie powie  sensacyjn ,
pozbawion  w tków kryminalnych.

Analizuj c problemy z defi nicj  powie ci kryminalnej, jakie maj  zagraniczni badacze 
gatunku od lat zag biaj cy si  w problematyk  genologiczn , postanowi am najpierw usta-
li , jak zdefi niowa  na potrzeby niniejszego tekstu ten gatunek. Bardzo pomocna okaza a
si  w tym wzgl dzie praca Lee Horsley, Twentieth-century crime fi ction, prezentuj ca teo-
retyczne rozwa ania na temat ró nych podgatunków powie ci kryminalnej, podsumowuj c
ówczesny stan bada . Horsley defi niuje klasyczn  powie  detektywistyczn , thriller, hard-
-boiled oraz kobiec  powie  kryminaln  w wersji klasycznej i feministycznej (Horsley 
2005). Z tych defi nicji wynika, e cech  wspóln  wszystkich podgatunków jest dominuj ca
rola zbrodni w powie ci, przy za o eniu, e mamy do czynienia z fi kcj  literack . Wyklucza 
to ksi ki z kategorii true crime i pe ne przemocy powie ci historyczne, o ile te ostatnie 
nie s  tzw. krymina ami w kostiumie. Jest to defi nicja zbli ona do proponowanej przez 
A. Martuszewsk , ale pozwalaj ca wy czy  poza nawias defi nicji kilka podgatunków, 
które nie powinny si  w niej mie ci . Jednym z takich problematycznych elementów jest 
równie  thriller, przez cz  badaczy, w tym równie  L. Horsley, defi niowany wy cznie
w po czeniu z powie ci  kryminaln , podczas gdy moim zdaniem, nale y go wy czy
poza obr b tego gatunku. Takie podgatunki, jak np. thriller katastrofi czny, mog  z powo-
dzeniem oby  si  bez kryminalnej intrygi, pozostaj c równocze nie doskona ymi dresz-
czowcami. Dopiero z po czenia powie ci kryminalnej i thrillera powstaje kolejny podga-
tunek (b d cy niejako „cz ci  wspóln ” obu zbiorów), czyli thriller kryminalny. W takiej 
postaci staje si  on materi  interesuj c  nas w tym artykule.

Hard-boiled, przodek thrillera kryminalnego, odzwierciedla  l ki Ameryki w czasach 
kryzysu i rosn cej fali przest pczo ci. Pojedynczy z oczy ca, znany z czasów z otej ery 
krymina u brytyjskiego, zosta  zast piony zorganizowan  przest pczo ci , a detektyw sta
si  nagle cynicznym Don Kichotem podejmuj cym z góry przegran  walk  ze skorumpo-
wanym wiatem. W tej wersji powie  kryminalna po raz pierwszy próbowa a si  zmierzy
z tematyk  spo eczn , cho  raczej opisuj c j  jako t o zbrodni. Wcze niejszy typ powie ci

2 Zgodnie z defi nicj  podstawowym wyznacznikiem proceduralnej powie cie policyjnej (police procedural 
fi ction) jest próba odwzorowania w powie ci rzeczywistych metod pracy policji (Malmgren 2001: 171). Ma-
riusz Czubaj w swojej ksi ce u ywa terminu „powie  policyjnych procedur” (Czubaj 2010), jednak ze 
wzgl du na przymiotnikowy charakter s owa procedural, proponuj  u ywanie terminu „policyjna powie
proceduralna” jako lepiej oddaj cego charakter orygina u.
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detektywistycznej, clue-puzzle, charakteryzowa  si  du  liczb  podejrzanych oraz wyra-
zistymi poszlakami. Odbiorca takich historii musia  mie  mo liwo  pod ania za tokiem 
rozumowania detektywa, zak adano te  zasad fair play: czytelnik musi by  informowany 
o wszystkich tropach zauwa onych przez detektywa (Knight 2004:79)3. Stephen Knight 
sugeruje tak e, e jednym z wymogów podstawowych tego podgatunku jest morderstwo, 
co wcze niej by o wyznacznikiem wszystkich opowiada  i powie ci kryminalnych, w któ-
rych z czasem zacz y si  pojawia  równie  inne przest pstwa.

Tak jak hard-boiled by  charakterystyczny dla ameryka skiej literatury, tak clue-puzzle
sta o si  w latach 20. XX wieku typow  cech  rozpoznawcz  gatunku w Wielkiej Brytanii. 
Oba te podgatunki trafi y oczywi cie na swoich kontynuatorów równie  w Szwecji. Za kla-
syczne tamtejsze hard-boiled uznaje si  zapocz tkowan  w 1953 roku seri  Andersa Jona-
sona o sztokholmskim dziennikarzu Dicku Mattsonie, wcielaj cym si  w rol  prywatnego 
detektywa w trzech powie ciach: Mord med mera (1953), Mördaren kommer strax (1956) 
i Död för mödan (1958), oraz cykl Stiega Trentera o fotoreporterze Harrym Fribergu4. Przy-
k adami clue-puzzle mog  by  powie ci Heleny Poloni, pseudonim Ingegerd Stadener, pod 
którym opublikowa a cztery powie ci: Mord i barm (1956), Små hjärtslitande manspersoner
(1956), Många tungor små... (1960) i wydana prawie trzydzie ci lat po mierci, na podstawie 
odnalezionego manuskryptu, Prostinnan igen (1997).

W latach powojennych wy oni  si  nowy podgatunek – proceduralna powie  poli-
cyjna. Jak pisz  Robert P. Winston i Nancy C. Mellerski, jej struktura zosta a zbudowana 
dooko a „dominuj cego zachodniego symbolu kontroli spo ecznej – policjanta” (Winston 
i Mellerski, 1992: 2). Wed ug George’a Dove’a (za: Winston i Mellerski 1992: 9), kwalifi -
katorem podgatunku by a wyst puj ca w fabule zagadka kryminalna, rozwi zywana przez 
policjantów korzystaj cych z procedur ledczych. Policjanci powinni by  tak sportretowa-
ni, by czytelnik wiedzia , e s  kompetentnymi pracownikami, ale ich umiej tno ci inte-
lektualne nie wykraczaj  ponad przeci tn , a oni sami nie maj adnych nadprzyrodzonych 
umiej tno ci. Za warto ciowe uznawano pokazanie ca kowitego oddania swojej profesji, 
mimo faktu, e cz sto procedury by y mudne i nudne, opinia publiczna niewdzi czna
i niewyrozumia a, a presja czasu zbyt wielka. 

Wraz z powie ciami o komisarzu Maigret, autorstwa belgijskiego pisarza Georgesa Si-
menona, opisy pracy policjanta prowadz cego ledztwo nie w pojedynk , lecz przewa nie
w zespole, który jest cz ci  machiny penitencjarnej systemu spo ecznego, sta y si  popular-
nym motywem dodaj cym realizmu opowie ciom o pracy policyjnych detektywów. Dosz o
do tego, e zamiast silnego indywidualizmu stanowi cego podstaw  brytyjskiej powie ci
kryminalnej w okresie jej wietno ci, czy te  ameryka skich detektywów rodem z hard-
-boiled, zacz to stawia  na opis codziennych, mudnych wysi ków oraz autentycznych, 

3 Jak podaje autor eseju, pó ne opowiadania Artura Conan Doyle’a (np. Tajemnice z otego pince-nez) zawieraj
ró nego rodzaju wskazówki i tropy, ale nie by y one norm  gatunkow . Natomiast Susan Rowland jako jeden 
z pierwszych kobiecych puzzle podaje Leavenworth Case, autorstwa Anny Katherine Green z 1878 roku 
(Rowland 2010: 117).

4 Stieg Trenter wyda  dwadzie cia trzy ksi ki z tym bohaterem, po jego mierci w 1967 roku ona, Ulla Trenter, 
doko czy a ostatni  powie  (Rosenkavaljeren). W kolejnych latach samodzielnie napisa a dalsze dwadzie cia
dwie powie ci o Fribergu.
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rutynowych czynno ci dochodzeniowych ca ego zespo u. Zalet  opisywania grupy poli-
cjantów by o tak e poszerzenie galerii portretów psychologicznych bohaterów, a co za tym 
sz o, przy rozbudowanych cyklach powie ciowych, przyzwyczajenie czytelnika do grona 
g ównych postaci (z czasem nawet do takich detali jak ich przyzwyczajenia, powiedzon-
ka, wady czy te  preferencje). Mia o to istotne znaczenie socjologiczne – oswaja o l k
przed policj  jako anonimowym, gro nym organem w adzy, zdehumanizowanym w oczach 
przeci tnego obywatela. Faktem jest, e wraz z rozwojem techniki oraz zwi kszon  urba-
nizacj , wykrywanie przest pców stawa o si  coraz bardziej zbiurokratyzowane. To biuro-
kracja by a dodatkowym wrogiem zabieraj cym cenny czas, bo to przede wszystkim z nim 
walczy  policjant, aby schwyta  przest pc . Powie  kryminalna musia a coraz bardziej 
dostosowywa  si  do z o ono ci otaczaj cego j wiata.

Jak sugeruje John Scaggs: „Przej cie od hard-boiled do policyjnej powie ci procedu-
ralnej jest tak e przej ciem od prywatnego detektywa, oznaczaj cego personalne, cz sto
prywatne ledztwo na ma  skal , do detektywa publicznego, czyli obywatelskiego dozoru 
policyjnego na du  skal , który s u y spo ecze stwu jako ca o ci” (Scaggs 2005: 89). 
W innym miejscu za , podaj c defi nicj  powie ci proceduralnej, z naciskiem podkre la,
e istotnym elementem rozwoju tego podgatunku jest daleko posuni ty realizm: „realizm 

(…), rozumiany nie tylko jako podwaliny procesu dochodzeniowego detektywa, ale tak e
tematów, postaci, akcji oraz lokalizacji” (Scaggs 2005: 91).

I tu pojawia si  kwestia istotna dla powie ci kryminalnej. W a nie ta literatura re-
alizuje wspó cze nie postulaty charakterystyczne dla klasycznej powie ci realistycznej, 
która zgodnie z defi nicj  zaproponowan  przez Janusza S awi skiego, wymaga a daleko 
posuni tego mimetyzmu w opisach miejsc, postaci i realiów epoki, ukazania jednocze nie
szerokiej panoramy spo ecznej, przy zachowaniu zasady prawdopodobie stwa. wiat mia
by  ukazany z perspektywy przeci tnego odbiorcy i oceniany zwykle w my l regu  przy-
j tej moralno ci (S awi ski 1988: 462).

Wspó czesna skandynawska powie  kryminalna w modelowy sposób odzwierciedla 
spo ecze stwo, przez co mo e sta  si  jednym z przedmiotów zainteresowania socjologii li-
teratury. Johan Svedjedal wyró nia trzy elementy istotne w tego rodzaju badaniach. Pierw-
szym z nich jest sposób, w jaki spo ecze stwo odbija si  w literaturze, jak jest przez ni
opisywane, oraz jak literatura tworzy to samo  spo eczn . Kluczowymi terminami bada
staj  si  tutaj przynale no  etniczna i klasa spo eczna. Drugim obszarem zainteresowania 
bada  socjologicznych w literaturze, na który wskazuje Svedjedal, jest to, jak literatura 
funkcjonuje w spo ecze stwie, czy staje si  si  polityczn , w jaki sposób kszta tuje opini
spo eczn , jak staje si  no nikiem idei. Trzecim interesuj cym elementem staje si  równie
ocena si y perlokucyjnej literatury (Svedjedal 1997: 74).

W tym momencie czas zastanowi  si  nad tym, jak  rol  spe nia szwedzka powie
kryminalna w wietle wspomnianych wy ej elementów. W przypadku Szwecji, zaanga-
owanie tego gatunku w problematyk  spo eczn  datuje si  na lata 60. XX wieku. Wcze-
niej, w latach 40. i 50., tamtejsze ksi ki przypomina y zarówno tre ci , jak i konstrukcj

fabularn , ksi ki/powie ci pisane w okresie rozkwitu brytyjskiej powie ci kryminalnej. 
Za dwie najwa niejsze szwedzkie pisarki tego okresu uwa a si  Mari  Lang (w a ciwie
Dagmar Lange, 1914–1991) i Helen  Polonii (w a ciwie Ingegard Stadener, 1903–1968). 
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To dzi ki nim gatunek sta  si  bardziej poczytny5. Pierwsze kroki w kierunku wi ksze-
go mimetyzmu – w tym przypadku mówimy o serii powie ci, których akcja rozgrywa si
w Sztokholmie – poczyni  Stieg Tenter (pocz tkowo nazywa  si  Stig Johansson, ale w 1936 
roku urz dowo zmieni  nazwisko, przyjmuj c swój pseudonim literacki, 1914–1967), od-
powiedzialny za wprowadzenie do szwedzkiej literatury postaci dziennikarza detektywa, 
bardzo charakterystycznego elementu skandynawskiej powie ci kryminalnej. Sam Trenter 
przez wiele lat by  publicyst , a bohater wi kszo ci jego utworów, fotoreporter Harry Fri-
berg, sta  si  wzorem do na ladowania dla wielu pó niejszych szwedzkich autorów, którzy 
oprócz pisania ksi ek zajmowali si  równie  publicystyk .

Prawdziwa rewolucja gatunku nast pi a jednak dopiero w po owie lat 60., kiedy to para 
dziennikarzy, Maj Sjöwall i Per Wahlöö postanowi a u y  literatury popularnej jako no-
nika tre ci spo ecznie zaanga owanych6. W a ciwie od czasu napisanego przez z nich na 

prze omie lat 60. i 70. cyklu Opowie c o zbrodni mo emy mówi  o typowo skandynawskim 
wzorcu, istniej cym do dnia dzisiejszego w szwedzkiej powie ci kryminalnej.

2. KRYZYS PA STWA, KRYZYS SYSTEMU

Mariusz Czubaj w swojej pracy po wi conej literaturze kryminalnej, tak pisze o duecie 
Sjöwall i Wahlöö:

W krymina ach tych, gdzie ywe jest wiadectwo kontrkultury lat sze dziesi tych ubieg ego wieku, 
nie chodzi jedynie o to, by wiat opisywa , lecz o to, by tak e go zmienia . Dlatego te  Wahlöö opo-
wiada , e krymina  jest niczym skalpel przecinaj cy chore tkanki spo ecze stwa (Czubaj 2010: 327).

G ównym tematem cyklu stworzonego przez szwedzk  par  sta a si  zbrodnia, i to nie 
tylko ta jednostkowa, dokonywana w poszczególnych tomach przez kolejnych morderców. 

5 Tu wypada wspomnie  o istotnym dla ca ego gatunku powie ci kryminalnej fakcie. Powszechnie uwa a si
bowiem, e twórc  gatunku we wspó czesnym rozumieniu by  Edgar Allan Poe, a pierwsze opowiadanie kry-
minalne jego autorstwa powsta o w 1841 roku i nosi tytu Zabójstwo przy Rue Morgue. Pierwsze stwo Poego 
wynika jednak jedynie z faktu, e pisa  on w j zyku angielskim. Obecnie nietrudno wykaza , e pierwszymi 
autorami historii kryminalnych byli Skandynawowie, na temat czego anglosascy badacze literatury zazwyczaj 
milcz . Najprawdopodobniej pierwsze stwo nale y si  Mauritsowi Christopherowi Hansenowi (1794–1842), 
autorowi ponad dwudziestu opowiada , które mo na zaklasyfi kowa  jako opowie ci kryminalne. W 1825 
roku opublikowa  opowiadanie Keadan, eller Klosterruinen, które sam okre li  jako „kriminalhistorie”. Za 
prawdziwie dojrza y gatunkowo utwór Hansena uwa a si  mikropowie  z 1839 roku, Mordet paa Maskinbyg-
ger Roolfsen, w której pojawia si  policjant prowadz cy ledztwo w sprawie tytu owego zabójstwa. Powie
Hansena powsta a pó tora roku wcze niej ni Zabójstwo przy Rue Morgue Poego. Z kolei w Danii w roku 1829 
ukaza a si  nowela Præsten i Vejlbye Steena Steensena Blichera, która spe nia wymogi gatunkowe powie ci
detektywistycznej: pojawia si  przest pstwo, dedukcja i zwroty akcji. Z 1838 roku pochodzi opowiadanie 
trzeciego Skandynawa, czo owego szwedzkiego romantyka, Carla Love Almqvista, zatytu owane Skällnora
kvarn. Nosi ono wszelkie cechy typowe dla wczesnych opowiada  kryminalnych.

6 Zazwyczaj uwa a si  ich za ma e stwo, cho  w rzeczywisto ci yli w konkubinacie. Per Wahlöö mia  wcze-
niej on , Inger Wahlöö (Andersson), która w latach 70. by a szwedzk  korespondentk  w Polsce. Zosta a

ofi cjalnie usuni ta z Polski po serii artyku ów na temat PRL, które opublikowa a w „Expressen” (Niedenthal 
2004: 80).
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Jak do dzi  twierdzi Maj Sjöwall, najwa niejsze by o pokazanie zbrodni systemu socjalde-
mokratycznego, dokonanej na szwedzkim spo ecze stwie (Eklund 2010). Wymowa serii 
radykalizowa a si  z tomu na tom. Pisarze dawali do zrozumienia, e to przez nieudolnie 
dzia aj cy system, odwracaj cy si  od zwyk ego obywatela i wys uguj cy si  kapitalistom, 
zwyk y cz owiek staje si  przest pc . Mordercy byli co prawda pi tnowani z punktu widze-
nia prawa, ale autorzy tak kierowali fabu , by uzmys owi  czytelnikom, e to nie jednostka 
odpowiada za zbrodni , a system.

G ównym bohaterem dziesi ciu powie ci jest Marin Beck, posta  doskonale znana 
w Szwecji. adne inne powie ci kryminalne nie by y tak cz sto wznawiane, jak seria duetu 
Sjöwall i Wahlöö. Obecnie prze ywa ona swój renesans na fali serii fi lmów telewizyjnych 
i kinowych, w których g ówne role graj  popularni szwedzcy aktorzy Peter Haber i Mikael 
Persbrandt. Od 1997 roku nakr cono dwadzie cia sze  odcinków, z których ka dy jest 
histori  now , nieb d c  ekranizacj  powie ci (wi kszo  powie ci zosta a zekranizowana 
wcze niej, w innych obsadach aktorskich).

Krytycy uwa aj , e cykl o Becku jest unikatowy dla rozwoju powie ci kryminalnej 
w Szwecji, m.in. ze wzgl du na swoj  jako  i wiadomo ród a inspiracji (Lundin 1993: 35). 
Pisarze sprytnie wykorzystali popularny gatunek stanowi cy pierwotnie rozrywk  intelek-
tualn  dla mieszcza stwa, a z czasem i dla szerszych klas spo ecznych, by w t  chwytliw
form  wnie  wa ne tre ci spo eczne. Pierwsze powie ci z serii, wydane w latach 1965–67, 
przypomina y tradycyjne krymina y. Mia y oswoi  odbiorc  zarówno z bohaterami, jak i ze 
stylem pisania autorów. Sprawy prowadzone przez Becka by y typowe, cho  nie przypo-
mina y ju  wyszukanych amig ówek z powie ci Marii Lang.

Winston i Mellerski podkre laj  w swojej pracy, e wybór roku dla ukazania si  pierw-
szego tomu cyklu by  nieprzypadkowy. Mianowicie w 1964 roku rozpocz a si  g o na
debata w ród szwedzkiej socjaldemokracji, os dzaj ca dorobek polityki folkhemmet7 (Win-
ston i Mellerski 1992: 19). Para pisarzy postanowi a tak e zabra  g os, u ywaj c do tego 
rodków literackich. Ju  od pierwszych powie ci cyklu byli nastawieni na zdemaskowanie 

niedoci gni  pa stwa dobrobytu, jego defektów oraz wynaturze . W ród wymienianych 
przez krytyków elementów, poddanych ocenie duetu Sjöwall i Wahlöö, pojawiaj  si : wy-
obcowanie starszych osób oraz „zes anie” ich na margines ycia spo ecznego, poprzez 
umieszczenie ich w domach starców; wysoki poziom przest pczo ci w ród m odzie y, 
panuj ce w ród m odych ludzi zagubienie i poczucie beznadziejno ci; niedoci gni cia
systemu resocjalizacyjnego dla m odych ludzi; izolacja spo eczna mieszka ców nowo po-
wstaj cych blokowisk8; rosn ca desperacja i alienacja w wielkich miastach, prowadz ca

7 Termin folkhemmet sk ada si  w j zyku szwedzkim ze s ów folk – ‘lud’ i hem – ‘dom’. Jako ideologia mia
oznacza  bezpieczny dom dla wszystkich obywateli, obalenie barier klasowych, etnicznych czy materialnych 
(Kildal i Kuhnle 2005: 35).

8 Ma prze omie lat 60. i 70. zacz y powstawa  osiedla z wielkiej p yty. W okresie 1965–75 (czyli ca kowicie
zbiegaj cym si  z publikacjami cyklu Sjöwall i Wahlöö) rz d za o y  wybudowanie miliona mieszka , by 
rozwi za  problemy lokalowe w Szwecji.  Na obrze ach najwi kszych miast stan y wtedy blokowiska, za-
siedlane obecnie w g ównej mierze przez imigrantów. Szacuje si , e aktualnie 25% ca ej ludno ci Szwecji 
zamieszkuje lokale wybudowane w tym okresie. Wn trza mieszka  by y wysoce ustandaryzowane, podobnie 
jak infrastruktura na osiedlach. Nazwy takich osiedli sztokholmskich jak Tensta, Barkaby, Akalla, Fittja czy 
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do samotno ci i depresji; bezdomno , zarówno ta dos owna (której przecie  nie powinno 
by  w kraju dobrobytu), jak i ta metaforyczna. 

Rok 1968 sta  si  rokiem pami tnym nie tylko ze wzgl du na rebeli  studenck  (rów-
nie  w Sztokholmie dosz o wówczas do zamieszek), ale tak e ze wzgl du na rewolucj
spo eczn , pokazan  w powie ci kryminalnej. W tym w a nie roku ukaza a si  czwar-
ta powie  w cyklu Sjöwall i Wahlöö, miej cy si  policjant, która sta a si  w szwedz-
kiej literaturze popularnej pierwsz  tak jawn  krytyk  systemu socjaldemokratycznego. 
Autorzy nie ukrywali swoich komunistycznych sympatii, a co za tym idzie, uwa ali, e
pozostaj cy u w adzy socjaldemokraci9 zaprzedali swoje idea y socjalne kapitalizmowi 
i gospodarce wolnorynkowej. Zdradzili te  klas , któr  mieli reprezentowa  – robotni-
ków. Wed ug pisarskiego duetu, socjaldemokratom uda o si  wmówi wiatu, e Szwe-
cja sta a si  idealnym po czeniem kapitalizmu z socjalizmem. Zdaniem pary komuni-
stów mija o si  to z prawd , gdy  w programie partii za ma o by o miejsca dla idea ów
socjalistycznych, a za wiele gospodarki wolnorynkowej, sprzyjaj cej kapitalistom. Do 
tego dosz y jeszcze represje i sta a kontrola rodowisk ultralewicowych, która przybra a
na sile w a nie w okolicach 1968 roku. Autorzy wierzyli te , e taka sytuacja wp ywa
na wzrost przest pczo ci w spo ecze stwie. Powie ci o komisarzu Becku sta y si  prawdzi-
w  marksistowsk  krytyk  pa stwa. Z tomu na tom cyklu ros o przekonanie, e has a g o-
szone przez socjaldemokratów o kraju dla wszystkich obywateli, troszcz cym si  o ka de-
go i próbuj cym zniwelowa  ró nice klasowe, s  tylko wygodnym propagandowym mitem.

Ju  w powie ci M czyzna na balkonie z 1967 roku, Beck razem z kolegami prowadzi 
ledztwo dotycz ce gwa tów i morderstw w parkach w stolicy. Jak s usznie zauwa aj  Win-

ston i Mellerski, parki s  zaprojektowane w taki sposób, by przynosi  ulg  i wytchnienie 
mieszka com metropolii, uprzyjemnia  czas klasie robotniczej, stanowi  miejsce wycie-
czek i spotka  (Winston i Mellerski 1992: 21). Wed ug Sjöwall i Wahlöö parki sta y si
metaforycznym obrazem d ungli, w jak  zmieni  si  Sztokholm.

Sjöwall i Wahlöö usi uj  pokaza , e instytucja, która mia a na celu ulepszy  jako  miejskiego 
ycia sta a si  matryc  dla wszelkiego rodzaju przest pczych zachowa . Rabunki, napa , morder-

stwo, seks, voyeryzm, alkoholizm, narkotyki, w ócz gostwo oraz lincz t umu, które charakteryzuj
codziennie ycie w sztokholmskich parkach, maj  swoje echo w pó niejszych powie ciach z serii 
o Becku (Winston i Mellerski 1992: 25).

Takim (destrukcyjnym) zmianom ulega a nie tylko stolica. W powie ci Polismördaren 
ledztwo toczy si  na wsi; w Morderstwie w Savoyu, w Malmö, du ym mie cie, ale oddalo-

nym znacznie od stolicy; nawet w otwieraj cej cykl Roseannie, morderstwo ameryka skiej,
frywolnej turystki, ma miejsce na statku wycieczkowym, cho  samo ledztwo znajduje 
rozwi zanie w Sztokholmie. Autorzy wyra nie zaznaczaj , e mit sielsko ci szwedzkiej 
prowincji przeszed  ju  do historii. W ich lady pójd  pó niej inni szwedzcy pisarze, w ród

Skärholmen, sta y si  synonimami  blokowisk. Rinkeby natomiast, w 90% zaludnione przez ludno  rdzennie 
nieszwedzk , utrwali o si  w nazwie dialektalnej odmiany szwedzkiego, u ywanej przez ludno  pochodzenia 
imigranckiego (g ównie arabsk , tureck  i afryka sk ), tzw. rinkebysvensk.

9 Socjaldemokraci – Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, w skrócie: Socjaldemokraterna.
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nich Henning Mankell, Camilla Läckberg, Johan Theorin czy Mari Jungstedt, odpowiada-
j cy za renesans prowincjonalnej powie ci kryminalnej w szwedzkim wydaniu.

Prze om w pisarstwie duetu Sjöwall i Wahlöö, który nast pi  wraz z wydaniem w 1968 
roku miej cego si  policjanta, sta  si  kamieniem granicznym dla powie ci kryminalnej 
w Skandynawii. mia o mo emy powiedzie , e od momentu publikacji tego utworu zmie-
nia si  charakter powie ci kryminalnej, gdy  zaczyna ona by  u ywana do celów innych 
ni  rozrywka, ma s u y  obrazowaniu tezy, e przemoc jest nieodzownym elementem spo-
ecze stw kapitalistycznych. W twórczo ci szwedzkiego duetu apogeum stanowi wydany 

w 1975 roku dziesi ty tom serii – Terroristerna. Powie  opisuje zabójstwo szwedzkiego 
premiera, który sprzeniewierzy  ide folkhemmet. Jedena cie lat pó niej na ulicy Sztok-
holmu zosta  zastrzelony Olof Palme, niezwykle popularny socjaldemokratyczny premier 
Szwecji. Do dzi  nie znaleziono sprawcy i nie wyja niono przyczyn zbrodni. Policjanci 
z powie ci na powie  staj  si  coraz bardziej niezadowoleni z pracy, jak  wykonuj , oraz 
z roli, jak  odgrywa instytucja policji w spo ecze stwie. Beck i jego kolega Lennart Koll-
berg z czasem nabieraj  coraz bardziej ambiwalentnego stosunku do swoich obowi zków, 
do przest pców, ale te  i do spo ecze stwa, na stra y którego stoj . Na przyk ad w Mor-
derstwie w Savoyu, gdy morderc  okazuje si  zaszczuty pracownik, a ofi ar  kapitalistyczny 
krwiopijca, Beck wyra a nadziej , e wymiar sprawiedliwo ci b dzie agodny. Z kolei 
Kollberg odchodzi w ko cu ze s u by, po prawie trzydziestu latach pracy w policji, moty-
wuj c to wzgl dami etycznymi.

Jak s usznie zauwa a Bernard Benstock, powie ci duetu Sjöwall i Wahlöö, w prze-
ciwie stwie do klasycznych powie ci policyjnych Simenona, kwestionuj  pozycj  i rol
policji w spo ecze stwie (Benstock 1985: 203). Benstock przywo uje nawet wypowied
Kollberga traktuj cego instytucj , w której pracuje, jako z o konieczne. Takie refl eksje 
pojawiaj  si  w ksi kach z tej serii do  cz sto, jaskrawa krytyka instytucji wyst puje
ju  od miej cego si  policjanta. Powie  t  rozpoczyna kontrastowy opis pacyfi stów de-
monstruj cych pod ameryka sk  ambasad  przeciwko wojnie w Wietnamie i oddzia ów
uzbrojonej policji, maj cych zaprowadzi  porz dek (Sjöwall i Wahlöö 1992: 6). Beck z ko-
legami w zmieniaj cym si wiecie czuje si  coraz bardziej niepewnie, maj c wiadomo ,
e przemiany spo eczne dotycz  nie tylko petentów zwracaj cych si  do policji o pomoc, 

ale równie  ich samych, ich rodzin i znajomych. Gdy Beck obserwuje swoj  starzej c  si
matk , ma wiadomo , e problemy czekaj  równie  jego. 

Podobne refl eksje na temat spo ecze stwa, w którym przysz o mu y , b dzie mie
dwadzie cia lat pó niej komisarz Kurt Wallander, bohater s ynnego cyklu powie ciowego
autorstwa Henninga Mankella. To, co czy te dwie serie, to nie tylko podobna struktura 
cyklu i forma policyjnej powie ci proceduralnej, ale przede wszystkim silna koncentracja 
autora na problemach spo ecznych. Podobnie jak Beck, Wallander czuje si  wyobcowany 
w Szwecji ko ca XX wieku. czy si  to ze znacznym wzrostem przest pczo ci, atwym
do zaobserwowania cho by w tak ma ym miasteczku jak Ystad, gdzie czas by  kiedy
odmierzany rozk adem promów przyp ywaj cych z Polski. Jednak zbrodnia rozprzestrze-
ni a si  tak e na szwedzk  prowincj . W powie ciach Mankella (równie  deklaruj cego
lewicowe pogl dy) nie jest to jednak zbrodnia socjaldemokratów; autor nie oskar a partii 
rz dz cej wprost. Zdarzaj  si  za to opisy elit spo ecznych, zw aszcza tych o kapitalistycz-
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nym rodowodzie, jak w M czy nie, który si  u miecha , gdzie g ównym podejrzanym jest 
mieszkaj cy nieopodal Ystad fi nansista, czy w Fa szywym tropie, gdzie krytykowany jest 
by y minister sprawiedliwo ci, maj cy s abo  do praktyk sadomasochistycznych z pro-
stytutkami, gustuj cy w nieletnich dziewczynach si  przetrzymywanych w nielegalnych 
agencjach towarzyskich, cz sto sprowadzanych nielegalnie z krajów pozaeuropejskich10.

Wallander jednak nie obwinia polityków o zepsucie obyczajów. Widzi inne zagro enia
dla bezpiecze stwa ojczyzny. Przede wszystkim s  to problemy wynikaj ce z globalizacji 
zbrodni (tak jak w powie ci Zapora, gdzie ma e Ystad staje si  nagle centrum przest p-
czo ci internetowej i cyberterroryzmu), przenikania mi dzynarodowej przest pczo ci do 
Szwecji (np. w Bia ej Lwicy, gdzie jest prowadzone ledztwo w sprawie p atnego mordercy 
z RPA i jego instruktora, by ego ofi cera KGB) oraz bezsilno ci policji, która prowadzi do 
tworzenia si  samozwa czych oddzia ów gwardii obywatelskiej (Pi ta kobieta).

Obserwuj c codzienno  z perspektywy zwyk ego obywatela, Wallander odczuwa do-
k adnie tak  sam  bezsilno  wobec przemian spo ecznych, jak Martin Beck dwadzie cia
lat wcze niej. I móg by zapewne zgodzi  si  z my l  kolegi z oddzia u Becka, Gunvalda 
Larssona, któr  przytaczaj  w swoim tek cie Brand New Sweden Robert P. Winston i Nan-
cy V. Mellerski: „Larsson twierdzi  mianowicie, e szwedzkie spo ecze stwo jest odpo-
wiedzialne za wzrost przest pczo ci, gdy  jest nieszcz liwe, a nieszcz liwi ludzie staj
si  niebezpieczni” (Winston i Mellerski 1992: 32).

Wallander jest wiadkiem przemian spo ecznych, zarówno w skali makro (upadek sta-
rego porz dku w Europie, upadek apartheidu, otwarcie si  Unii Europejskiej na nowe kra-
je), jak i mikro (gwa towne starzenie si  spo ecze stwa szwedzkiego, dewaluacja warto ci
takich jak solidarno  spo eczna, kryzys rodziny). W artobliwy, acz g boki i obrazowy 
sposób mówi o tych zmianach w powie ci Pi ta Kobieta:

Czasami my l  sobie, (...) e powodem mo e by  to, e przestali my cerowa  skarpety. (...) W cza-
sach mojej m odo ci w Szwecji nadal cerowa o si  skarpety. Nawet uczy em si  tego w szkole. 
A  nagle z dnia na dzie  przestano je cerowa . Dziurawe skarpety po prostu si  wyrzuca o. Prze-
obrazi o si  ca e spo ecze stwo. Zdzieranie i wyrzucanie sta o si  powszechnie obowi zuj c
regu . O tych, którzy obstawali przy cerowaniu, ani si  nie mówi o, ani nie s ysza o. Nie mia-
oby to wi kszego znaczenia, gdyby przemiany dotyczy y wy cznie skarpet. Tymczasem obj y

wszystko inne. A  wytworzy o si  co  w rodzaju niewidzialnej, acz stale obecnej moralno ci.
My l , e zacz li my inaczej patrze  na dobro i z o, na to, czego mo emy si  dopu ci  wobec 
innych. Wszystko sta o si  du o trudniejsze. Coraz wi cej ludzi, zw aszcza m odych, takich jak 

10 W Szwecji kupowanie us ug seksualnych jest nielegalne od roku 1999. Od 2005 roku obowi zuje kara grzywny 
lub pó  roku pozbawienia wolno ci dla klientów prostytutki. Akcja powie ci Mankella rozgrywa si  w roku 1994. 
W 1977 roku wybuch a tzw. „afera Geijera”, kiedy to dziennik „Dagens Nyheter” opublikowa  wyniki ledztwa
dziennikarskiego w sprawie by ego ministra sprawiedliwo ci w rz dzie Olofa Palmego, Lennarta Geijera (spra-
wowa  swoj  funkcj  w latach 1969–76). Geijer mia  podobno kupowa  us ugi seksualne u nieletnich prosty-
tutek i by  sta ym klientem domów publicznych. Wed ug raportu Geijer by  zagro eniem dla bezpiecze stwa
kraju, gdy  cz  prostytutek, z których us ug korzysta , by a Polkami wspó pracuj cymi za po rednictwem
polskiej ambasady z agentami KGB. W ród ich klientów wymieniano tak e Palmego, który zaprzeczy  oskar-
eniom i do  szybko oczyszczono go z wszelkich zarzutów. Przeprowadzono tylko ledztwo dziennikarskie, 

policyjnego nigdy nie wszcz to. Szczegó y afery zosta y opisane w ksi ce Makten, männen, mörkläggningen. 
Historien om bordellhärvan 1976 (Rauscher i Mattsson 2004).
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ty, ma uczucie, e s  we w asnym kraju niepotrzebni albo niechciani. Jak na to reaguj ? Agresj
i pogard . Najbardziej przera aj ce jest to, e jeste my dopiero na pocz tku tego procesu. B dzie
coraz gorzej. Dorasta kolejne pokolenie, które b dzie o wiele brutalniejsze. Ono ju  nie pami ta
tych czasów, kiedy cerowa o si  skarpety, kiedy nie wyrzucali my ani skarpet, ani ludzi (Mankell 
2004: 156).

Mankell, kontynuuj c lini  nakre lon  przez Sjöwall i Wahlöö, jeszcze silniej wpisa
szwedzk  powie  kryminaln  w nurt problematyki spo ecznej. Czytelnik bardzo szybko 
zauwa a, e intryga kryminalna, cho  wa na, nie jest w tych powie ciach najistotniejsza. 
To przemiana g ównego bohatera cyklu oraz jego nieweso e spostrze enia na temat Szwecji, 
która bezpowrotnie odchodzi, a któr  pami ta z czasów m odo ci, s  tutaj bardzo ciekawe. 

Nied ugo stuknie mu pi dziesi tka. W ci gu tych lat widzia  zmiany w spo ecze stwie, sam 
im podlega , ale dopiero teraz u wiadomi  sobie, e jedynie ich cz  jest widoczna. Co  si
odbywa o równie  pod powierzchni , po cichu, jak choroba wirusa o d ugim i bezobjawowym 
okresie inkubacji. Kiedy by  m odym policjantem, si  stosowano jedynie w sytuacjach naj-
wy szej konieczno ci. Z czasem nie mo na ju  by o jej wykluczy . A dzisiaj zmiana wydawa a
si  oczywista. Czy nie mo na rozwi zywa  problemów bez u ycia si y? Je li naprawd  tak 
jest, znaczy oby to, e spo ecze stwo dokona o obrotu wokó  w asnej osi, by powróci  besti
(Mankell 2005: 456).

Interesuj ce jest to, e gdy Wallander by  m odym policjantem w Malmö, komisarz 
Beck z przera eniem obserwowa  zdziczenie spo ecze stwa i przemienianie si  stolicy 
w kapitalistyczn  d ungl . Czytelnik obu serii staje si  niejako wiadkiem ogromnych 
przemian spo ecznych, które zasz y na przestrzeni niemal po owy wieku, w tak peryferyj-
nym i spokojnym kraju, jakim jest Szwecja. 

3. PRZEST PSTWA WOBEC KOBIET

We wspomnianej ju  powie ci Pi ta kobieta pojawia si  interesuj cy ze spo ecznej
perspektywy motyw dotycz cy przemocy wobec kobiet. Wallander prowadzi ledztwo
w sprawie tajemniczych morderstw niepowi zanych z sob  m czyzn, z których cz
jest szanowanymi obywatelami. Wraz z rozwojem dochodzenia okazuje si , e wszyscy 
wcze niej zn cali si  nad swoimi partnerkami, które albo wstydz c si  si ców, wybiera y
milczenie, albo zgin y w tajemniczych okoliczno ciach. M cicielk  okazuje si  by  osoba 
trzecia, postanawiaj ca wzi  sprawiedliwo  w swoje r ce.

Kwesti  przemocy wobec kobiet porusza w swojej pierwszej powie ci Stieg Larsson. 
Ksi ka M czy ni, którzy nienawidz  kobiet mia a sta  si  g osem w debacie w sprawie 
przemocy wobec kobiet w Szwecji. Autor umie ci  na pocz tku ka dego z rozdzia ów sta-
tystyki zaczerpni te z raportu Slagen Dam – mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en 
omfångsundersökning11. Raport ten to pierwsze tak du e naukowe studium wiedzy na temat 

11 Raport opracowany przez Ev  Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand i Anne-Marie Kalliokoski na po-
trzeby Brottsoffermyndigheten Umeå i Uppsala Universitet.
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przemocy wobec kobiet w Szwecji. Przebadano ponad dziesi  tysi cy respondentek powy-
ej 15. roku ycia. Przeanalizowano przemoc seksualn  i fi zyczn  zarówno wobec kobiet 

pozostaj cych w sta ych zwi zkach, jak i tych do wiadczaj cych jej od osób nieb d cych ze 
sprawcami w bliskiej relacji. Dane s  przera aj ce i sami Szwedzi zapewne nie spodziewali 
si  takiego ogromu zjawiska. 

Zabieg S. Larssona, czyli wykorzystanie fragmentów danych statystycznych, mia
zapewne uwiarygodni fi kcyjn  fabu  a przy okazji u wiadomi  czytelnikowi literatury 
popularnej ogrom przemocy, która na co dzie  jest niewidoczna, gdy  skrywaj  j  czte-
ry ciany rodzinnych domostw. Jak autor podaje za badaniami socjologicznymi, oko o
46% kobiet w Szwecji do wiadczy o przemocy z r ki m czyzny, a 92% z tych, które 
by y napastowane seksualnie, nie zg osi o si  nigdy na policj . Larsson stworzy  w a nie
tak  bohaterk , nieprzystosowan  spo ecznie Lisbeth Salander, która na dodatek zosta-
a zgwa cona przez swojego kuratora s dowego. Zamiast pój  na policj , zdecydowa a

si  sama wymierzy  sprawiedliwo . Mo e to oczywi cie dziwi  czytelnika, zanim (ju
podczas lektury drugiego tomu trylogii) nie pozna mrocznych sekretów dziewczyny. Jako 
dwunastolatka trafi a do szpitala psychiatrycznego za podpalenie w asnego ojca koktajlem 
Mo otowa. By a to jej zemsta za przemoc fi zyczn , jakiej do wiadcza a jej matka i siostra 
bli niaczka z r k by ego szpiega KGB ukrywaj cego si  w Sztokholmie. Dziewczynk  na 
wiele lat ubezw asnowolniono, zamkni to w szpitalu, gdzie personel medyczny zn ca  si
nad ni 12. Jej nastawienie wobec w adz zosta o opisane w nast puj cy sposób:

Lisbeth Salander nie zachowywa a si  jak normalni ludzie. Wykazywa a (…) bliskie zeru zaufanie 
do policji. Postrzega a t  instytucj  jako mgli cie zdefi niowan  si  bojow , której praktyczne 
dokonania polegaj  na zatrzymywaniu i poni aniu obywateli jej pokroju (Larsson 2009 M -
czy ni: 52).

Jak widzimy, Lisbeth bardzo przypomina swoim zachowaniem respondentki bada
socjologów z Umeå i Uppsali. Nie jest jednak jedyn  kobiet  w powie ci do wiadczaj c
przemocy. Dziennikarz Mikael Blomkvist, przy pomocy Salander, próbuje rozwik a  za-
gadk  znikni cia przed wieloma laty m odej dziewczyny, Harriet Vanger. Okazuje si , e
ona tak e by a ofi ar  sadystycznego ojca i perwersyjnego brata, którzy zamordowali wiele 
kobiet, kieruj c si , oprócz zami owaniem do przemocy, nazistowsk  ideologi .

Larsson, który by  dziennikarzem czasopisma „Expo”, zajmuj cego si ledzeniem
i pi tnowaniem przejawów nazizmu, antysemityzmu i faszyzmu w szwedzkim spo ecze -
stwie, cz sto pos ugiwa  si  w swoich powie ciach publicystycznym stylem (za przyk ad
mo e pos u y  kilkustronicowy passus na temat osób ubezw asnowolnionych i ich dyskry-
minowania przez pa stwo, który znajduje si  w M czyznach, którzy nienawidz  kobiet).
Porusza  w swoich powie ciach tak e kwesti traffi ckingu 13, która stanowi jedn  z osi 

12 Powody takich dzia a  zarówno wymiaru sprawiedliwo ci, jak i personelu medycznego s  o wiele g bsze
i dotycz  dzia ania skorumpowanych s u b specjalnych.

13 Termin traffi cking w j zyku polskim t umaczy si  jako ‘handel lud mi’, jednak w bardziej szczegó owym 
rozumieniu tego s owa to przede wszystkim handel kobietami, po czony z prostytucj . Badania wskazuj , e
jest to równie  powa ny problem w innych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Wi cej informacji 
na ten temat mo na znale  w ksi ce Sex traffi cking: inside the business of modern slavery (Kara 2008).
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fabu y w drugim tomie cyklu, Dziewczyna, która igra a z ogniem. Jak ju  wspomnia am
wcze niej, kupowanie us ug seksualnych w Szwecji jest prawnie zabronione, jednak pro-
stytucji nie uda o si  zlikwidowa  ca kowicie. Kobiety zmuszane do nierz du pochodz
w du ej mierze z krajów by ego bloku komunistycznego, Tajlandii czy Ameryki aci skiej.
Traffi cking jest jednym z bardziej intratnych dzia a  mafi i. S. Larsson dog bnie zaj  si
tym problemem w swojej ksi ce.

4. DZIENNIKARZE NA TROPIE

Jedn  z powie ci, które równie  mo na uzna  za g os w spo ecznej debacie do-
tycz cej traffi ckingu jest niew tpliwie Dziewczyna, która chcia a si  zem ci , ksi ka 
autorstwa pisarskiego duetu: Börge Hellström i Anders Roslund, dziennikarzy ledczych, 
zajmuj cych si  na co dzie  problematyk  spo eczn . Akcja powie ci dotyczy rodowi-
ska handlarzy us ugami seksualnymi. Zgodnie z prawodawstwem szwedzkim p acenie 
za seks jest przest pstwem, dlatego opisane przez autorów prostytutki pracuj  w lokalu 
wynajmowanym przez ich „opiekuna”. S  bite, poni ane, amane psychicznie – wszystko 
po to, by spe nia y najbardziej perwersyjne yczenia swoich klientów. Dowiadujemy si
równie , e obie opisane w ksi ce dziewczyny to otyszki, które zwabiono do Szwecji 
obietnic  legalnej pracy i wysokich zarobków. Ich „szwedzki sen” sko czy  si  jednak 
ju  na promie z Rygi, na którym podano im rodki odurzaj ce, zgwa cono i pozbawiono 
paszportów. Lydia Grajauskas, odwa niejsza z porwanych dziewczyn, u o y a jednak 
plan pozwalaj cy jej zem ci  si  na cz owieku, który sprowadzi  j  na samo dno piek a. 
Pope nione przez ni  przest pstwo jest jednak w powie ci uwarunkowane wydarzenia-
mi, które sta y si  jej udzia em. Autorzy wyra nie daj  czytelnikowi do zrozumienia, 
po czyjej stronie jest ich sympatia. Pokazuj  jednocze nie, e wspó czesna Szwecja 
nie jest taka, jak  pokazuje si  w turystycznych folderach, ani taka, jak  sami Szwedzi 
woleliby widzie .

Jak przysta o na dziennikarzy Hellström i Roslund nie boj  si  kontrowersyjnych 
tematów. Ich pierwsza powie , Bestia, traktowa a o pedofi lii, Edward Finnigans upprät-
telse podejmuje problem kary mierci, Flickan under gatan opowiada o pozornie nie-
widocznym w Szwecji problemie bezdomnych, za Tre sekunder to powie  o zorgani-
zowanej przest pczo ci, w której pojawia si  nawet polska mafi a. Do swoich powie ci
para dziennikarzy przygotowuje si  tak samo jak do reporta y, sporz dzaj c kompletn
dokumentacj  i przeprowadzaj c liczne wywiady. W pos owiach wyja niaj  zwykle, jak 
wygl da a ich praca nad ksi k , dostarczaj c czytelnikom dodatkowych informacji o ku-
lisach dziennikarstwa ledczego.

Publicy ci maj  w szwedzkiej powie ci kryminalnej do  wyj tkowe miejsce. Od 
czasów wspomnianego ju  Stiega Trentera tacy bohaterowie wielokrotnie pojawiali si
w rolach swego rodzaju detektywów, nierzadko zajmuj cych si  problematyk  spo eczn 14.

14 Chyba najbardziej znanym obecnie przyk adem jest ju  wspomniany Mikael Blomqvist z serii Millennium.
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Dziennikark  zajmuj c  si  zarówno kwestiami kobiet, jak i inn  tematyk  spo eczn ,
jest Annika Bengtzon, bohaterka cyklu powie ci Lizy Marklund15. W powie ci Sex Studio
prowadzi w asne ledztwo w sprawie agencji towarzyskiej, natomiast w Raju, zajmuje 
si  stowarzyszeniem oferuj cym kobietom schronienie w wypadkach, gdy do wiadczy y
przemocy. Z czasem okazuje si , e to tylko oszustwo, a pazerna w a cicielka fundacji 
pragnie tylko jak najszybciej zwielokrotni  swój zysk. Obydwie sprawy s  bliskie Anni-
ce – sama do wiadczy a przemocy przez d ugie lata swojego zwi zku z narzeczonym i nie 
zdecydowa a si  zg osi  sprawy na policj  zastraszona, e zostanie zabita, je li odejdzie 
lub kogo  poinformuje o terrorze, który ma miejsce w czterech cianach. By a zastraszana, 
bita i maltretowana, a  w ko cu, zmuszona do obrony w asnej, zabi a zn caj cego si  nad 
ni  m czyzn . Marklund pokazuje, e i w tym przypadku (podobnie jak w powie ciach
Larssona) z o dzieje si  tu  obok nas i jest niedostrzegane przez otoczenie. 

W innych powie ciach Marklund znajdziemy kolejne problemy spo eczne, w których 
autorka widzi przyczyn  zbrodni. W powie ciach Prime Time i Zamachowiec, obok g ów-
nego w tku kryminalnego, znajdziemy wiele informacji o roli mediów w ponowoczesnym 
wiecie. Prasa, telewizja czy radio staj  si  w nim kolejnym fi larem w adzy, o czym Mar-

klund, sama b d c z zawodu dziennikark , wie nadzwyczaj dobrze.
W klasycznej powie ci Grundbulten (1974), sygnowanej pseudonimem Kennet Ahl, 

pod którym kryj  si  pisarz Christer Dahl i dziennikarz Lasse Strömstedt, mamy do czynie-
nia z realistycznym opisem losów wi nia osadzonego w zak adzie karnym w Långholmens. 
W tym samym zak adzie kar  pozbawienia wolno ci odbywa  Strömstedt, pozna  on wi c
dog bnie losy jego mieszka ców. Dzi ki tej powie ci szwedzcy czytelnicy po raz pierwszy 
mogli zda  sobie spraw  tego, jak g boko si gaj  korzenie przest pczego wiata. Ksi ka
ta, podobnie jak kolejne trzy powie ci, których bohaterem by  widniej cy na ok adce Ken-
net Ahl (Lyftet, 1976; Rävsaxen, 1978; Slutstationen, 1980), sta a si  pretekstem do debat 
w mediach na temat wi ziennictwa i problemu narkotyków, Strömstedt pokaza  bowiem, 
jak wygl da wiat oczami osoby uzale nionej. W pó niejszych latach jeszcze trzykrotnie 
nazwisko Kenneta Ahla pojawi o si  na ok adkach ksi ek: Mordvinnaren (1987) opowiada 
o z odzieju Lasse Strömie, który w amuje si  do przyczep kempingowych; Hämndemän-
nen (1991) nosi podtytu Powie  o upadku systemu; Högriskbegravning (2006) opowiada 
o staro ci Kenneta Ahla. Ostatnia z tych powie ci, mimo e opublikowana pod starym 
pseudonimem, napisana zosta a przez samego L. Strömstedta, który w tym czasie napisa
kilka innych ksi ek, m.in. skrypty dla studentów szko y policyjnej.

Za kontynuatorów nurtu rozpocz tego przez Kenneta Ahla uwa a si  obecnie Jensa 
Lapidusa i Renza Aneröda. Pierwszy z nich jest sztokholmskim adwokatem, który pro-
wadzi  sprawy kilku najbardziej niebezpiecznych szwedzkich przest pców. Jego powie ci
Szybki cash i Zimna stal opowiadaj  o wi niach, handlarzach narkotyków, jugos owia -
skiej mafi i i problemach imigrantów. Drugi jest fi lmowcem dokumentalist , portretuj -
cym w swoich ksi kach ludzi ze spo ecznych nizin. W jego powie ciach stykamy si

15 Liza Marklund jest pierwsz  laureatk  nagrody Polonipriset (nazwa pochodzi od wspomnianej powy ej
Heleny Poloni), przyznawanej w latach 1998–2001 przez czasopismo „Jury” dla najlepszej kobiecej powie ci
kryminalnej w Szwecji. Celem konkursu by o zaktywizowanie pisarek do zaj cia si  literatur  kryminaln . Po 
czterech edycjach kapitu a nagrody uzna a, e cel osi gni to.
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z takimi problemami, jak dorastanie w kolorowej dzielnicy na przedmie ciach Göteborga 
(Löftet, 2004; Fiender, 2009), czy problemy emigrantów i ich potomków z w asn  to sa-
mo ci  etniczn  i narodow  (Vildsvinet, 2007). Wszystkie te sprawy s  oczywi cie uj te
z perspektywy historii kryminalnych, wpisane w ycie lokalnych spo eczno ci wielkich 
szwedzkich miast.

W Szwecji wci  trwa dyskusja na temat roli literatury popularnej (której wi kszo
stanowi  tam powie ci kryminalne) w debacie nad problemami spo ecznymi. Doskona ym
przyk adem w tpliwo ci dotycz cych znaczenia tego typu ksi ek jest artyku  Anny Ehn 
zatytu owany Deckaren är ingen debattarena (Krymina y nie s  miejscem na debat ).
Autorka pisze w nim m.in.: „Autorzy powie ci kryminalnych s  obecnie uwa ani za naj-
ostrzejszych i najbardziej mia ych krytyków spo ecznych. Mówi si , e tylko w kry-
mina ach prowadzi si  prawdziw  debat . Tylko tam ludzie maj  odwag  mówi  o tym, 
jak bardzo zepsuty jest nasz wiat” (Ehn 2010). W dalszej cz ci wywodu wskazuje ona 
jednak na powierzchowno  ocen i zaznacza, e nie mo na uzna  powie ci, których 
g ównym wyznacznikiem jest akcja, a g ównym celem rozrywka, za miejsce dla debaty 
spo ecznej.

To oczywi cie w du ej mierze racja – powie  kryminalna o wyd wi ku spo ecznym
nie musi by  jednocze nie powa nym g osem w szwedzkiej debacie publicznej. Je li jed-
nak z kontekstu ca o ci wynika, e autor ma zamiar wypowiedzie  swoje krytyczne uwa-
gi – jak mia o to miejsce cho by w przypadku Mankella, Larssona, Marklund czy Roslunda 
i Hellströma – nie wolno takiej mo liwo ci nie dostrzec. 
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SWEDISH CRIME FICTION AS SOCIALLY INVOLVED LITERATURE

Swedish crime novel has been transforming for many years to become more socially involved. The ambition 
of many writers is not only to entertain the readers but also to participating in the social debate, criticizing the 
political and economical system, focusing on important issues such as violence against women, exploitation of 
working class by the privileged ruling class, the problems of a modern family and the situation of immigrants.
Since the moment when in the mid 60’s two journalists Maj Sjöwall and Per Wahlöö decided to use popular 
literature to spread social matters many other Swedish writers have decided to follow their way. Some of them 
are journalists – like Liza Marklund, Börge Hellström and Anders Roslund or Stieg Larsson. Their novels as 
well as the ones written by Henning Mannkel on Kurt Wallander have become crucial evidence of changes of 
Swedish society in the past twenty years. 
Modern Swedish crime fi ction illustrates the population in the model fashion that is the reason why it can 
become one of the interests of the sociology of literature. 
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