
1 Por. np. T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.
2 K. Szymczyk, Przemoc wobec dziecka w rodzinie jako atvhetyp kulturowy, [w:] Wielowymia

rowość kryzysu w rodzime. Aspekt interdyscyplinarny zjawiska, red. M. Gawęckia, Piotrków 
Trybunalski, 2009, s. 168. *

3 W Polsce wydano dotychczas pięć powieści lej autorki. Są to: Księżniczka z  lodu (oiyg. 
Isprinsessan, 2002, poi. 2009), Kaznodzieja (oryg. Predikanten 2004, poi. 2010), Kamieniarz 
(oryg. Stenhuggaren 2005, poi. 2010), Ofiara losu (oryg. Olycksfógeln 2006, poi. 2010) oraz 
Niemiecki bękart (oryg. Tyskungen 2007, poi. 2011).
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Rodzice i dzieci.
Więzi rodzinne w powieściach kryminalnych 
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Pomimo zmian w tradycyjnym sposobie postrzegania rodziny i postula
tów przeobrażenia badawczej optyki1, w powszechnym mniemaniu relacje 
i więzi wewnątrz tej grupy w istotny sposób determinują osobowość, świa
topogląd i zachowania jednostki. W literaturze popularnej przeświadczenie 
podobne znajduje odbicie w układach fabularnych, w których pojawia się 
motyw przeszłości sprawców czynów zbrodniczych w celu uzasadnienia 
wynaturzonych skłonności traumatycznymi wydarzeniami z dzieciństwa. 
Schemat taki, głęboko zakorzeniony w świadomości odbiorców, odzwier
ciedla przeświadczenie o odpowiedzialności opiekunów za ukształtowanie 
się podstawowych cech u podopiecznych. Wszak „mówienie [...] o pra
widłowym funkcjonowaniu rodziny, relacjach między jej członkami jest 
podstawą do tworzenia społeczeństwa mądrego, odpowiedzialnego i wy
zbytego z agresji”2.

Nic tedy niezwykłego, że dysfunkcyjność rodziny jako bezpośrednia 
przyczyna zbrodni staje się również relewantnym składnikiem powieści 
kryminalnych Camilli Lackberg (właśc. Jean Edith Camilla Lackberg 
Eriksson)3. Wyraźna skłonność do dydaktyzmu sprawia, że fabuła krymi-
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nałna staje się w utworach szwedzkiej pisarki pretekstem do zaprezento
wania rozmaitych problemów rodzinnych i społecznych, będących tłem 
i przyczyną zbrodni. Warto zwrócić uwagę na fakt, że

dla powieści kryminalnej wyzwolenie się z żelaznej klatki reguł gatunkowych 
i zdystansowanie od nich oznacza zarazem zbliżenie się do świata. Wraz z tą 
zmianą do kryminału wkraczają pytania, które w klasycznej powieści detektywi
stycznej były pomijane lub spychane na.margines. Od tego momentu rozgrywka 
bohatera z rzeczywistością pozafabułamą stanie się tematem dominującym bez 
względu na to, czy bohater ów będzie stróżem prawa, ofiarą czy też wyrachowa
nym mordercą. I w taki sposób pisarska świadomość powiązań z tradycją literacką 
ustępuje pola mniej uchwytnym koneksjom kulturowym4.

Fabuła powieści Lackberg dokumentuje przede wszystkim przeświad
czenie, że rozpad rodziny, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziećmi, 
alkoholizm, śmierć rodzica czy jego zdrady leżą u podstaw rozpadu oso
bowości, zachwiania zasad moralnych, a w związku z tym stać się mogą 
katalizatorami zbrodni, natomiast „więź emocjonalna dzieci z rodzicami 
czyni zadość ich potrzebie pewności i poczucia bezpieczeństwa, solidar
ności i łączności z bliskimi, miłości, akceptacji i uznania, przynależności 
i nowych doświadczeń”5. Zaburzenie prawidłowego przebiegu procesu 
wychowania musi zatem skutkować dysharmonijną osobowością, niemoż
nością odczuwania potrzeb uznawanych za normalne i dążeniem do samo
realizacji poprzez zbrodnię.

Taki sposób postępowania charakteryzuje na przykład Lilian/Mary, jed
ną z bohaterek powieści Kamieniarz. Kobieta zabija wnuczkę, cierpiącą 
na zaburzenia psychoruchowe, ponieważ dziewczynka była w jej opinii 
„niemożliwym, nieokiełznanym bachorem, nie szanowała nikogo”6. Tryb 
interpretowania zachowań dziecka jest w wypadku Lilian/Mary rezultatem 
negatywnego wpływu egoistycznej i pozbawionej skrupułów matki oraz 
wynikających z tego zaburzeń tożsamości, występujących u wychowanki. 
We wczesnym bowiem dzieciństwie Lilian/Mary została porwana przez 
bezwzględną Agnes i poddana negatywnemu wpływowi psychopatycznej

4 M. Czubaj, Etnolog w Mieści Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologicz
ne > Gdańsk 2010, s. 187.

5 J.T. Mróz, Więzi rodzinne -  istota, uwarunkowania, znaczenie, przeobrażenia, [w:] Społeczeń
stwo. Przestrzeń -  rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, 
red. M. Szyszka, Lublin 2009, s. 349.

6 C. Lackberg, Kamieniarz, przeł. I. Sawicka, Warszawa 2010, s. 523.
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opiekunki, a zatem teraz odtwarza jej niemoralne zachowania. Agnes za
bija bowiem każdego, kto według niej stanowi zagrożenie dla jej szczę
ścia7. Identyczna motywacja determinuje potem zachowania Lilian/Mary 
-  seryjnej trucicielki mężów, która topi w wannie nieposłuszną wnuczkę. 
Motywy wszystkich tych zbrodni są błahe, wynikając z urojeń chorego 
umysłu, spaczonego jeszcze w dzieciństwie. Bohaterka nie dostrzega wła
snej ułomności, trwając w przekonaniu, że jej postępowanie stanowi na
turalną konsekwencję czynów ofiar. Takie przeświadczenie jest skutkiem 
zachwianego sposobu postrzegania i interpretacji działań innych ludzi. 
Jednak winę za taki stan rzeczy ponosi właśnie opiekunka Lilian/Mary, 
której metody wychowawcze opierały sięTaa psychicznej i fizycznej prze
mocy czy szantażu emocjonalnym. Agnes wmawiała córce, że ta zasłuży 
na jej miłość, jeśli będzie szczupła, a także jeśli będzie posłusznie wypeł
niać wszystkie jej polecenia. Manipulując poczuciem winy, niepewności 
oraz brakiem akceptacji własnego wyglądu matka skłania podopieczną do 
pierwszego zabójstwa. Po tej inicjacji kolejne morderstwa są jedynie lo
gicznym następstwem wcześniejszego zbrodniczego czynu. Jak bowiem 
konstatuje Grażyna Poraj,

kluczową rolę w  kształtowaniu zachowań agresywnych dziecka odgrywa rodzina. 
Na jej terenie przede wszystkim należy poszukiwać źródeł destrukcyjnego za
chowania dzieci i młodzieży. Często jego geneza i rozwój sięgają już wczesnego 
dzieciństwa. Stają się reakcją na frustracje, zaniedbania ze strony najbliższych, 
a niejednokrotnie manifestacją różnorodnych lęków, niskiego poczucia bezpie
czeństwa, niskiej samooceny8.

Patologiczność relacji rodzic-dziecko rzutuje w powieściach Lackberg 
na jakość egzystencji bohaterów, pogłębiając dysharmonię w tworzeniu 
więzi. W Ofierze losu dwoje dzieci owdowiałej alkoholiczki zostaje przez 
nią sprzedanych zamożnej i niezrównoważonej Sigrid. Ta izoluje bliźnięta, 
wychowując je w stojącym w lesie domu i rzadko pozwalając im na kon
takty ze światem zewnętrznym. Kiedy ginie w wypadku spowodowanym

7 Prawidłowość ta dotyczy zarówno mężów, jak i niechcianych dzieci. Aby uwolnić się od mę- 
ża-kamieniarza i urodzonych mu bliźniąt, kobieta posuwa się do zabójstwa. Mąż zostaje przez 
nią zasztyletowany, synowie uduszeni, ich ciała natomiast spopielone w pożarze.

8 G. Poraj, Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych u młodzieży wychowującej się 
w środowisku wiejskim i miejskim, [w:] Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec 
współczesnych wyzwań, red. T. Rostowska, Warszawa 2009, s. 251.
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przez pijaną kobietę, następuje całkowita degeneracja psychiczna rodzeń
stwa. ~

Ważnym elementem kompozycyjnym staje się w utworze Lackberg od
niesienie do popularnej baśni o Jasiu i Małgosi. Jest ona przywoływana 
nie tylko w planie fabularnym jako historia paralelna do losów powieścio
wego rodzeństwa, ale także -  już w uprzedmiotowionym kształcie -  jako 
element łączący wszystkie ich zbrodnie (kolejne kartki wyrwane z książki 
dla dzieci). Wyraźnie Freudowski wydźwięk losów bohaterów amplifiko
wany jest zatem poprzez ścisły związek z fabułą popularnej baśni, o której 
Bruno Bettelheim pisał, że „wyraża w sposób symboliczny [...] doświad
czenia związane z matką”9. W istocie relacja dzieci z rodzicielką-alkoho- 
liczką oraz z obłąkaną Sigrid opiera się na prawidłowości, przypominają
cej pierwowzór zwłaszcza w tym sensie, że:

ojciec jest w  tej opowieści postacią ledwie zarysowaną i pozbawioną wpływu na 
bieg zdarzeń, taką, jaką pozostaje w życiu małego dziecka w najwcześniejszym, 
niemowlęcym okresie, w którym cała egzystencję dziecka wypełnia matka, osoba 
wszechmogąca — zarówno, jeśli chodzi o to, co zapewnia, jak o to, czym zagraża10.

Tożsamość taka konkretyzuje się w powieści Lackberg w postaci nie
obecnego, a zatem niemającego wpływu na los dzieci, ojca. Owdowiała 
Hedda, którą śmierć męża całkowicie wytrąca z równowagi, nie potrafi 
poradzić sobie z opieką nad dziećmi. Niemożność uporania się z sytuacją, 
wzmacniania dodatkowo uzależnieniem od alkoholu, powoduje, że kobie
ta wyzbywa się skrupułów i sprzedaje bliźnięta innej kobiecie.

Warto zauważyć, że w baśni przyczyną kłopotów małych bohaterów 
staje się niekorzystna sytuacja materialna. „Treść lękowych wyobrażeń 
dziecięcych przedstawia nam się w baśni jako rzeczywistość: nastały bar
dzo złe czasy i rodzice nie mogą już dzieci wyżywić”11 i identyczne przy
czyny determinują w powieści Lackberg porzucenie bliźniąt przez matkę. 
Wszystkie te wydarzenia warunkują późniejsze aberracje psychiczne bo
haterów -  od izolacji społecznej, poprzez kazirodztwo, aż do zbrodni. Za 
każdym razem przełamują oni kolejne obyczajowe tabu, coraz bardziej

9 B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. i przedm. 
opatrz. D. Danek, Warszawa 1985, s. 9.

10 Ibid.
11 Ibid., s. 7.
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wikłając się w działania wykraczające poza dopuszczalne normy. Ich losy 
odzwierciedlają tezę, że wpływ matki jest najistotniejszym czynnikiem 
kształtującym osobowość oraz zachowania jednostki. Skoro zaś „w opo
wieści [o Jasiu i Małgosi] niszczące moce uosabiają istoty płci żeńskiej — 
postacie macochy i czarownicy”12, nietrudno zwrócić uwagę na ścisłą za
leżność, jaka łączy obydwa teksty. Ofiarą powieściowych bliźniąt stają się 
zresztą osoby, będące prefiguracją matki; ta podświadoma zależność w do
borze ofiar wyjaśnia się właśnie jako związek pomiędzy nieświadomym 
pragnieniem rekompensaty za naganny czyn matki (nie chodzi tu bowiem 
jedynie o ukaranie alkoholików) a dążeniem bohaterów do wyzwolenia 
spod wpływu traumatycznych doznań z dzieciństwa. Jak zauważają Maria 
Kaźmierczak, Mieczysław Plopa i Magdalena Błażek, „postawy rodzi
cielskie są jednym z najważniejszych składników całokształtu stosunków 
między członkami rodziny”13, a zatem wszystkie działania powieściowych 
bliźniąt uzasadniają się w kontekście trudnego dzieciństwa, świadcząc 
o niemożności dostosowania się do naturalnych i powszechnie akcepto
wanych wzorców funkcjonowania.

Elementarną przyczyną degeneracji osobowości staje się w Ofierze 
losu alkoholizm dorosłych, który na rozmaitych etapach życia bohaterów 
wywiera istotny wpływ na ich egzystencję. Podobna prawidłowość zgod
na jest ze współczesnym dążeniem autorów powieści kryminalnej do an- 
tropologizacji, przesunięcia ,,ciężar[u] z pytania »Kto zabił?« na kwestię 
»Dlaczego stało się tak a tak« (przy czym odpowiedzi najczęściej poszu
kuje się w sferze kultury, nie zaś jednostkowej, psychologicznej aberracji 
sprawcy)”14. Reguła ta realizuje się również w niemal wszystkich aspek
tach kreowanej przez Lackberg rzeczywistości. Relacje rodzinne stano
wią integralny składnik świata przedstawionego, determinując rozmaite 
zachowania i decyzje bohaterów. Ważnym elementem staje się również 
przywołanie swoistych wzorców społecznych, wskazanie czynników de
stabilizujących, w związku z którymi „szwedzki autor mówi nam: zobacz
my wspólnie, jakie warunki musi spełnić społeczeństwo, by wyhodować 
seryjnego zabójcę”15.

12 Ibid.
13 M. Kaźmierczak^ M. Plopa, M. Błażek, Rola więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii, [w:] 

Psychologia rodziny, s. 217.
14 M. Czubaj, op. cit., s. 186.
13 P. Głuchowski, M. Kowalski, Syndrom sztokholmski, „Gazeta Wyborcza” 02.12.2010, s. 17.
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W istocie na obraz rzeczywistości składa się. w utworach Lackberg 
cały szereg zjawisk, które stanowią diagnozę współczesnego modelu 
człowieka, metod wychowawczych czy charakterystykę międzyludzkich 
więzi. Szczegółowa prezentacja rozmaitych rodzajów dysfunkcjonalności 
rodzinnej, zaburzeń wynikających z deformacji psychicznych czy traum 
bohaterów stanowi uzasadnienie historii kryminalnych. Najbardziej wy
eksponowany zostaje tutaj motyw toksycznego rodzica, którego zachowa
nia wpływają destrukcyjnie na osobowość dziecka. Przykładem takiego 
modelu osobowego są (w każdej z czterech przetłumaczonych na język 
polski powieści) rodzice morderców. Lackberg dość schematycznie po
kazuje nieprawidłowość relacji pomiędzy opiekunem a wychowankiem, 
przywołując popularną tezę o całkowitym zniekształceniu osobowości 
poprzez niewłaściwe wychowanie. Podobną prawidłowość ilustruje de
spotyczny ojciec z powieści Kaznodzieja. Krytyczna postawa i dystans 
tytułowego bohatera wobec syna, Johannesa, znacząco wpływają na jego 
późniejsze postępowanie. Kłamstwo ojca, że syn potrafi leczyć dotykiem, 
skutkuje dokonanymi przezeń porwaniami, upodobaniem do torturowania 
i odbierania życia młodym kobietom. W zbrodniczych czynach Johannes 
poszukuje więc nie tylko chwilowej satysfakcji, płynącej z zadawanego 
cierpienia, lecz przede wszystkim rekompensaty za brak ojcowskiej miło
ści. Silny ojciec, który podporządkowuje sobie syna, wywiera nań destruk
cyjny wpływ. Takie -  mocno uogólnione -  spostrzeżenie, że toksyczny 
ojciec musi wychować degenerata, wpisuje się w powszechne mniemanie, 
że trauma z dzieciństwa determinuje agresję lub upodobanie do sprawiania 
bólu innym. Model taki zgodny jest z przeświadczeniem, że

rodzice, a także środowisko rodzinne są pierwszymi wychowawcami dła dzieci, 
oni przekazują im określony system wartości i mają obowiązek zapewnić warunki 
sprzyjające rozwojowi. Do właściwego rozwoju dziecka, zarówno fizycznego, jak 
i psychicznego, konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb psychicznych i biolo
gicznych oraz funkcji emocjonalno-ekspresyjnej, która zaspokaja podstawowe 
potrzeby psychospołeczne dziecka16.

Toksycznych rodziców, nierealizujących elementarnych potrzeb pod
opiecznych, mają także zbrodniarze w pozostałych trzech utworach

16 A. Adamski, Rola rodziny w procesie wychowania dziecka przez samotne matki, [w:] Rodzina. 
Historia i współczesność. Studium monograficzne, red. W. Korzeniowsa i U. Szuścik, Kraków 
2010, s. 281.
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szwedzkiej pisarki, przy czym do wyrządzenia krzywdy zdolni są zarówno 
rodzice biologiczni {Księżniczka z lodu, Ofiara losu), jak i opiekunowie 
niespokrewnieni z dziećmi {Kamieniarz, Ofiara losu). Ponieważ „autory
tet rodziców odgrywa znaczącą rolę w wychowaniu dziecka”17 18, negatywne 
wzorce kształtujące osobowość przyszłych morderców są niejako wpisane 
w proces ich dorastania. Popełniane w teraźniejszości czyny uwarunkowa
ne zostały przede wszystkim przez wydarzenia i zjawiska z przeszłości.

Ważką kwestią wydaje się jednocześnie fakt, że aberracje psychiczne 
wynikające z uwikłań o charakterze rodzinnym przeobrażają się nie tylko 
w skłonność do przemocy, lecz ukierunkowane zostają na popędy o stałym 
charakterze. Morderstwa, które opisuje lackberg, nie są pojedynczymi 
zbrodniami popełnionymi w afekcie, lecz^doskonale wykalkulowanymi, 
zaplanowanymi i drobiazgowo przeprowadzonymi aktami przemocy. Dzia
łanie bohaterów-zbrodniarzy nie ma znamion incydentalnośei, nie wynika 
ono bowiem z jednorazowego impulsu. Autorka szczegółowo kreśli por
trety seryjnych zabójców, wskazując na niewątpliwy związek pomiędzy 
nieudanym czy w istocie traumatycznym dzieciństwem a zachowaniami 
wykraczającymi poza wszelkie normy społeczne.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że w literaturze doty
czącej seryjnych morderców niezwykle często pojawiają się konstatacje 
odnoszące się do doświadczeń z dzieciństwa. Środowisko dorastania, 
procesy zaniedbywania czy molestowanie w dużym stopniu warunkują 
ukształtowanie się psychicznych deformacji, rzutujących na późniejsze 
działania. Stephen J. Giannangelo konstatuje, że

dzieciństwo większości seryjnych zabójców wypełnione jest systematycznym 
»gwałtem emocjonaJnym« kaleczącym ich podatną na wpływy psychikę. Uraz ten 
uniemożliwia im rozwinięcie zdrowego poczucia własnego ja [...]. To w okresie 
dzieciństwa [...] rozwijają [oni] swe obsesyjne zniekształcone wizje własnych 
tożsamości i stale narastającą potrzebę kontroli'8.

Wtórują mu Arkadiusz Czerwiński i Kacper Gradoń, wskazując, że

17 Ibid., s. 282.
18 S. J. Giannagelo, Psychopatologia seryjnego morderstwa. Teoria przemocy, 
przekł. J. Groth, Poznań 2007, s. 46.
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„rodziny zabójców, pomimo że pozornie normalne [...] przy bliższej analizie oka
zały się być rodzinami dysfunkcjonalnymi. Wielu seryjnych zabójców było 
w dzieciństwie poddanych przemocy ze strony rodziców: fizycznej (42%), emo
cjonalnej (74%) oraz seksualnej (42%)19.

Nieprawidłowość relacji z najbliższym otoczeniem wpłynęła destruk
cyjnie na rozwój osobowości, przy czym warto odnotować, że zaburze
nie więzi rodzinnej odnosi się do głównje matek, z „których większość 
była postrzegana przez badanych [seryjnych'morderców] jako chłodne 
uczuciowo i odległe”20. Ponadto „72% badanych zabójców uważało, że 
ich stosunki z ojcami były w dzieciństwie równie złe”21. Prawidłowość ta 
została wyeksponowana w powieściach Lackberg jako reguła wyjaśnia
jąca rozwój i ukształtowanie się morderczych instynktów u bohaterów. 
W powieści Kaznodzieja despotyczny ojciec wmawia synom, że potrafią 
leczyć dotykiem, lecz kiedy dzieci nie są mu już potrzebne, odrzuca je, 
negując ich zdolności. Pragnienie sprostania wymaganiom ojca determi
nuje zbrodnicze działania Johannesa. Podobna motywacja towarzyszy 
czynom Lilian/Mary z utworu Kamieniarz. Bezwzględna i pozbawiona 
uczuć matka pragnie dziecka idealnego, przede wszystkim o reprezenta
cyjnym wyglądzie, korespondującym z jej własnymi upodobaniami este
tycznymi. Nadmierny apetyt córki i jej skłonność do tycia Agnes próbuje 
za wszelką cenę pohamować poprzez system drastycznych kar. Zamykana 
w piwnicy i karmiona popiołem z ludzkiego ciała22 dziewczynka pragnie 
sprostać oczekiwaniom opiekunki i spełniając wszystkie zalecenia zdobyć 
w ten sposób jej miłość i akceptację. Wyrachowanie oraz egoizm, jakie 
charakteryzują matkę, ograniczają możliwość nawiązania więzi, piętnując 
dziecko i odbierając mu tożsamość. Relacja pomiędzy matką a córką jest 
tutaj nie tylko destrukcyjna dla psychiki dziecka, lecz także zgodna ze 
wzorcem, wedle którego „w rodzinie samotnej matki [...] syn czy córka 
będą wzrastać w obowiązku bycia takim, jak chce matka oraz z rosnącym

19 A. Czerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy, Warszawa 2001, s. 42.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Co ciekawe Lilian/Mary nieświadomie dopuszcza się kanibalizmu. Karmiona prochami za

mordowanych bohaterka narusza jedną z podstawowych zasad moralnych i obyczajowych. 
Warto zauważyć, że wśród seryjnych morderców często zdarzają się przypadki spożywania 
ciał ofiar. Działanie matki (Agnes) jest zresztą w dwójnasób perwersyjne, nie tylko bowiem 
zmusza ona córkę do jedzenia prochów zmarłych, ale -  co więcej -  szczątki te należą do 
zamordowanych przez nią męża i synów.



przeświadczeniem, że to od nich należy wszystko: dobre samopoczucie 
matki, jej sens życia, ukojenie lęków”23.

Istotnym elementem znamionującym osobowość seryjnych morderców 
jest zresztą fakt, że „większość z nich jako dzieci miała małą, jeśli nie 
żadną kontrolę na sobą samym lub swym otoczeniem. Wynikająca z tego 
obawa i lęk w związku z kwestią kontroli jest zrozumiała, jeśli nie moż
liwa do przewidzenia”24. Prawidłowość tę wyraźnie widać na przykładzie 
losów bliźniąt Heddy (Ofiara losu), Lilian/Mary (Kamieniarz) czy Jo
hannesa (Kaznodzieja). Rodzice biologiczni bądź zastępczy psychicznie 
lub fizycznie izolując dzieci, stosując zbyt surową dyscyplinę i narusza
jąc poczucie godności, zaburzają tym samym tożsamość wychowanków. 
Naturalna potrzeba akceptacji nie zostaje,tutaj zaspokojona, a ponieważ 
zachowanie i postawa opiekunów kształtuje postępowanie (odruchy) opo
zycyjne wobec powszechnie przyjętych i akceptowanych potrzeb oraz 
działań, przeto rezultatem takiego modelu wychowania jest deformacja 
psychiczna, konkretyzująca się w postaci późniejszego stałego dążenia do 
zadawania przemocy.

Predylekcja Lackberg do kreślenia portretów psychologicznych seryj
nych zabójców wynika też być może z zamiaru uwypuklenia monstrualno- 
ści negatywnych bohaterów, ukazania ich działań jako całkowicie destabi
lizujących porządek rzeczywistości. Freudowskie uzasadnienie skłonności 
do zadawania cierpienia czy śmierci współgra w powieściach szwedzkiej 
pisarki z diagnozą metod wychowawczych i analizą skomplikowanych 
relacji rodzinnych. Mnogość wątków i postaci ma na celu wyjaśnienie 
przyczyn obecności zła, jest strategią obraną dla jednoznacznego zdefinio
wania egzegezy zbrodniczych działań.

Prawdopodobnie także z tego powodu rzeczywistość w utworach Lack
berg ukazana zostaje w sposób nader uproszczony. Bohaterowie zapre
zentowani zostają dość jednoznacznie; brak im pogłębionego rysu psy
chologicznego ze względu na fakt, że reprezentują oni konkretny problem 
społeczny bądź rodzinny. Konstrukcja świata przedstawionego oparta jest 
tutaj na nieskomplikowanej antynomii, polegającej na tym, że zjawiska 
negatywne dotykają bohaterów pozytywnych jedynie na chwilę. Zatem to, 
co z gruntu dobre, rozwija się prawidłowo lub po krótkim wahaniu wraca

Rodzice i dzieci. Więzi rodzinne w powieściach byminalnych Camilli Ltickberg 87

23 A. Adamski, op. cit., s. 287.
24 S. J. Giannangelo, op, cit., s. 46.
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do normy. Tę prawidłowość ilustruje zwalczona przez Erikę depresja po
porodowa czy losy jej siostry Anny (stosującego przemoc męża zastępuje 
w końcu czuły i opiekuńczy Dan). Na przeciwległym biegunie znajdują 
się bohaterowie zdefiniowani jako negatywni, którym nigdy nie udaje się 
przezwyciężyć trudności, a ich degeneracja jedynie się pogłębia. Egzem- 
plifikację stanowią tutaj bliźnięta Heddy, Agnes i Lilian/Mary.

Bohaterów negatywnych cechuje również brak umiejętności tworzenia 
więzi, egoizm, dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb emocjonalnych 
kosztem innych. Podobne zachowania z reguły zostają ukarane, czego 
przykładem jest neurotyczny i samolubny szef Patrika, Mellberg. Bohater 
ten, sportretowany jako sfrustrowany, starzejący się i leniwy kombinator, 
próbuje zrekompensować sobie wszelkie niedostatki, nawiązując iluzo
ryczne relacje najpierw z nigdy niewidzianym synem, a potem z kobietą, 
która okazuje się oszustką i manipulatorką. Pragnienie wytworzenia więzi 
jest wprawdzie szczere, ale oparte na niewłaściwych założeniach. Jest wy
razem dążności do zaspokojenia własnych potrzeb i własnego ego, nie zaś 
dyktowane autentycznymi emocjami. To bardziej wyobrażenie, spełnienie 
fantazji o sobie samym niż rzeczywiste uczucie i dlatego jego realizacja 
nie jest możliwa.

Pozytywni bohaterowie dążą natomiast przede wszystkim do nawiąza
nia relacji rodzinnych, stworzenia interpersonalnych więzi, wykazując się 
niezwykłą dbałością o utrzymanie relacji, potrafią wprost wyrażać emocje, 
zwłaszcza uczucie miłości do dzieci. Zresztą dążenie do posiadania po
tomstwa staje się w ich przypadku celem nadrzędnym, wykładającym się 
jako prawidłowość funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Zarówno 
Patrik, jak i jego współpracownik Martin zakładają rodziny, a posiada
nie potomstwa jest dla nich źródłem satysfakcji i symbolem życiowego 
spełnienia. Bezpłodność lub utrata dziecka ukazane zostają w powieściach 
Lackberg jako trauma, pociągająca za sobą bezustanne cierpienie i nie
możność pogodzenia się z tragedią. Obrazują to przekonanie losy dwojga 
współpracowników głównego bohatera -  Anniki, która nie może posiadać 
dzieci, i Gósty, który stracił żonę i malutkiego syna. Choć w obu wypad
kach od traumatycznych zdarzeń minęło dużo czasu, bohaterowie wydają 
się nieustannie pogrążeni w żalu, melancholijni i wycofani.

Dzieci symbolizują w powieściach Lackberg konkretny porządek rze
czywistości, a pełna rodzina zaprezentowana zostaje jako najważniejszy
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składnik społecznego ładu. Dążąc do wskazania jak najbardziej zróżnico
wanego obrazu czy zilustrowania mnogości problemów odnoszących się 
do istnienia podstawowej komórki społecznej, szwedzka pisarka dokonuje 
przeglądu rozmaitych nieprawidłowości czy dysfunkcji w obrębie rodzi
ny. To zamierzenie egzemplifikuje motyw fizycznej przemocy, stosowanej 
wobec najbliższych, jako najwyższej formy degeneracji człowieka. Wątek 
taki stanowi przeciwwagę dla kochającej się rodziny tworzonej przez parę 
detektywów, Patrika (policjanta) i Erikę (pisarkę, która funkcję śledczego 
pełni jedynie w pierwszej powieści, w kolejnych przeobrażając się w mniej 
lub bardziej idealną patronkę domowego ggniska). Siostra Eriki, Anna, jest 
matką dwojga grzecznych, inteligentnych* i niezwykle spokojnych dzieci, 
które stara się chronić przed agresywnym i niezrównoważonym ojcem, 
Lucasem. Rodzinna przemoc opisana zostaje przez Lackberg jako bezu
stannie przybierająca na sile i nieuzasadniona żądza krzywdzenia. Zdomi
nowana przez partnera Anna nie sprzeciwia się złemu traktowaniu, dopóki 
Lucas nie rani córki. Wówczas kobieta opuszcza współmałżonka, który 
coraz bardziej pogrąża się w obłędzie i zaczyna ją  prześladować. Wkrótce 
potem Anna decyduje się wrócić do Lucasa, uważając, że jest to metoda 
ochrony dzieci przed gniewem partnera. Założenie to okazuje się niewła
ściwe ze względu na niemożność osiągnięcia równowagi w relacjach ro
dzinnych. Mąż zatraca się w agresji, więzi żonę i dzieci, a gdy jego gniew 
i frustracja osiągają punkt krytyczny, Anna w samoobronie zabija Lucasa. 
Harmonia zostaje przywrócona, zagrożenie mija, dzieci niezwykle szybko 
przystosowują się do zmiany sytuacji. Po trwającej stosowny czas depre
sji, bohaterka na powrót może cieszyć się odzyskaną wolnością i nowym, 
tym razem odpowiednim, partnerem.

Ten dość schematyczny model fabularny pokazany zostaje w mono
chromatycznej perspektywie, realizując obiegowy pogląd na znęcanie się 
nad rodziną. Kobieta zostaje tu sportretowana jako niezdolna do przeciw
stawienia się agresorowi, dopóki bezpośrednio nie zagrozi on jej dzie
ciom. Jest bezwolna i bezradna („instynkt podpowiadał jej, że powinna 
się zgadzać na wszystko, byle przeżyć”25), choć zdolna do ekstremalnych 
zachowań pod wpływem silnego stresu („wyobrażała sobie, jak wbija ku
chenny nóż w jego ciało, przecinając nić trzymającą go przy życiu”26).

25
26

C. LSckberg, Kamienia??, s. 397.
Ibid.



Z kolei znajdujący upodobanie w maltretowaniu mąż przedstawiony jest 
jako pozbawiony skrupułów i sfrustrowany brutal, który potrafi być czaru
jący, jeśli tylko wymaga tego sytuacja. To modelowy przykład psychopaty, 
ukrywającego swoje zbrodnicze skłonności pod maską inteligencji i uro
ku osobistego. Istotny jest fakt, że Lucas jest jednoznacznie negatywny, 
a skoro tak, to jego śmierć nie ma (i nie może mieć) żadnych ujemnych 
konsekwencji dla społeczeństwa, zwłaszcza kiedy Anna zabija go w obro
nie własnej. Wszak „ z jego głową coś [było] niew porządku. Nic nie było 
w stanie go powstrzymać. W oczach miał samo zło”27.

Destrukcyjny wpływ na psychikę bohaterów ma również w powieściach 
Lackberg ich skonfliktowanie z rodzicami. Najpełniejszym przykładem tej 
reguły staje się grupa uczestników programu reality show „Fucking Tanum”, 
opisanych w powieści Ofiara losu. To grupa życiowych rozbitków, poszu
kujących tożsamości, akceptacji i satysfakcji. Realizacją tych zamierzeń ma 
być udział w programach telewizyjnych, które przynoszą im chwilową sławę 
i zapewniają krótkotrwałe spełnienie. Wszyscy bez wyjątku egzemplifi
kują głębokie zaburzenie relacji rodzinnych negatywnie wpływających na 
wybory życiowe czy światopogląd. Cechy zewnętrzne oraz ekscentrycz
ne, agresywne lub odmienne od powszechnie akceptowanych zachowa
nia sprawiają, że bohaterowie zyskują poczucie wyjątkowości, którego 
pozbawiła ich, bądź po prostu nie zaspokoiła rodzina. Prawidłowość ta 
dotyczy m.in. Jonny, nastolatki, która przed kamerami dokonuje samooka
leczeń. Jej rodzice, szanowani lekarze, nie interesują się jej losem, tłuma
cząc, że skoro „oboje są lekarzami, ich czas cenniejszy niż innych ludzi. 
Zamiast [...] spędzać czas z córką, woleli zrobić kolejną operację [...]. 
Jonna jest egoistką, skoro tego nie rozumie”28. Osamotniona dziewczyna 
zagłusza cierpienie psychiczne bólem fizycznym, ponieważ uznaje to za 
najwłaściwszą metodę niwelowania strachu. „Uwielbiała widok krwi i do
tyk noża, żyletki czy choćby spinacza, którym można było odciąć palący 
w piersi ból”29. Jednak obojętność rodziców przenosi się także na sferę 
destrukcyjnych działań córki.

Odpuścili. Postanowili ratować tych, których umieli ratować, ludzi ze zdezelowa
nymi sercami, guzami na kiszkach, popsutymi narządami, które trzeba wymienić.
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27 Ibid.
28 C. Lackberg. Ofiara losu, przeł. 1. Sawicka, Warszawa 2010, s. 70.
29 Ibid.
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Jonna nie cierpiała na nic takiego. Wprawdzie miała chorą duszę, ale takiej choro
by nie da się wyciąć skalpelem. Dali sobie spokój30.

Podobną obojętność wykazuje ojciec innego uczestnika programu, Cal- 
lego. Ten zamożny i skonfliktowany ze sobą młody człowiek przyczyny 
swoich emocjonalnych niepowodzeń upatruje właśnie w nikłej relacji 
z rodzicem. Na podobny stan rzeczy niewątpliwy wpływ wywarło samo
bójstwo matki Callego, który zresztą znalazł zwłoki. Bohater ma świado
mość, że „od tamtego dnia żyli z ojcem obok siebie, w milczącej wrogości. 
Żaden z nich nigdy nie powiedział o tym ani słowa. Ani o tym, że tydzień 
po pogrzebie matki wprowadziła się nowa kobieta ojca”3'. Brak porozu
mienia werbalnego przekłada się z czasem na rosnący dystans psychiczny 
i ostatecznie uniemożliwia nawiązanie dialogu.

Nie zmierzyli się z prawdą o bezwzględnych, brutalnych słowach, które pchnęły 
matkę do ostatecznego kroku, nie powiedział, że matka została odrzucona, odpra
wiona z przerażającą łatwością [...] Zamiast słów przemówiły pieniądze. Z bie
giem lat urosły do wielkich sum i w związku z niekończącymi się wyrzutami 
sumienia ojca nadal rosły. Calle przyjmował je  w milczeniu32.

Jednak finansowa rekompensata staje się niewystarczająca, w związku 
z czym młody bohater poszukuje emocjonalnej satysfakcji w przelotnych 
związkach z kobietami, imprezach, a wreszcie w chwilowej sławie, którą 
w jego mniemaniu zapewni mu występ w programie telewizyjnym.

Warto zauważyć, że prawie żadnemu z opisanych przez Lackberg 
uczestników reality show nie udaje się naprawić swojego życia. Nawet 
w traumatycznych okolicznościach (śmierć Barbie, jednej z koleżanek) 
nie odzyskują oni psychicznej równowagi, nie potrafią odzyskać kon
troli nad własnym losem. Ta pesymistyczna diagnoza, wspierana dodat
kowo samooceną i autoanalizą bohaterów, wskazuje jednoznacznie na 
powszechność destrukcyjnych zachowań jako elementu współczesnej 
rzeczywistości. Szwedzka pisarka w sposób dość jednoznaczny -  by nie 
powiedzieć schematyczny -  demaskuje motywacje osób biorących udział 
w reality show. Opisuje ich jako bezradnych, psychicznie okaleczonych 
ludzi o niskim poczuciu wartości. Winą za podobne skonfliktowanie Lack-

30 Ibid., s. 71.
31 Ibid., s. 240.
3i Ibid., s. 240-241.
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berg w wyraźny sposób obarcza nieumiejących kochać, obojętnych czy 
pozbawionych wyobraźni rodziców.

Wyraźnym tego dowodem jest również postać Tiny, młodej kobiety, 
usiłującej zyskać sławę dzięki udziałowi w programach reality. Rozgłos, 
jaki może ona w ten sposób zyskać, jest w opinii rodziców w pełni uzasad
niony, córka bowiem zasługuje nań ze względu na rzekome uzdolnienia 
wokalne. Okazuje się jednak, że Tina nie posiada talentu ani słuchu, co 
nie przeszkadza jej nadal marzyć o wielkiej karierze. Także w tym wy
padku nieumiejętność właściwego pokierowania wychowanką sprawia, 
że dokonuje on chybionych wyborów, nie będąc w stanie poradzić sobie 
z rzeczywistością. Mylnie interpretując swoje niepowodzenia w „Idolu” 
bohaterka uznaje, że , jej śpiew na pewno im się podobał. Nie wzięli jej do 
programu, bo nie spełniała innych wymagań: była dziewczyną, a nie miała 
cycków”33. Wyraźnie zatem widać, że Tina egzystuje w świecie fantazji, 
fałszywych obietnic, a jej przyszłość w show biznesie jest z góry prze
sądzona. Dziewczyna stanie się atrakcją jednego sezonu, potem zaś jej 
życie ulegnie rozpadowi. Realizuje ona jednak pokładane w niej nadzieje 
rodziców i ich niszczącą wiarę w to, że potrafi śpiewać.

Podobną sytuację destrukcyjnych i niemożliwych do spełnienia rosz
czeń rodziców prezentuje Lackberg na przykładzie kolejnego uczestnika 
reality show, homoseksualisty Mehmeta. Pochodzący z wielodzietnej ro
dziny emigrantów młody mężczyzna został wychowany w poczuciu winy 
i obarczony przekonaniem, że ma obowiązek ułożyć sobie życie w odpo
wiedni (według rodziców) sposób. „Wiązali z nim tyle nadziei. Masz się 
uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć. [...] Musisz wykorzystać szansę, jaką 
daje ci ten wspaniały kraj. [...] Rodzice spodziewali się, że zostanie leka
rzem albo inżynierem, ostatecznie -  ekonomistą”34. Mehmet nie chce roz
czarować rodziców, ale jego starania nie przynoszą rezultatów, ponieważ 
„zupełnie nie miał głowy do nauki. Nie trzymały jej się litery ani liczby”35. 
Przekonanie o własnej nikłej wartości przyczynia się do podjęcia decy
zji o wzięciu udziału w kolejnych reality show, bo przecież „był czarną 
owcą”36. Wina rodziców nie ulega tu wątpliwości, ich ambicje przesłaniają 
bowiem uczucie, jakim powinni darzyć dziecko. Presja, której nieustannie

33 Ibid., s. 148.
34 Ibid., s. 83.
35 Ibid.
36 Ibid.



93Rodzice i dzieci. Więzi rodzinne w powieściach kryminalnych Camilli Lackberg

■ doświadcza Mehmet, wpływa na negatywne wybory, których dokonuje, 
szukając akceptacji.

Ostatecznie jednak Mehmet jako jedyny z uczestników „Fucking Tanum” 
potrafi zmierzyć się z własnymi obciążeniami psychicznymi, choć staje się to 
możliwe wyłącznie dzięki więzi, jaka łączy go z właścicielem piekarni, Simo
nem. Rodzące się między mężczyznami uczucie warunkuje podjęcie przez 
bohatera decyzji o ustanowieniu relacji i pozostaniu w miasteczku, w którym 
nagrywano program. Świadomość własnej odmienności i pogodzenie się 
z tym faktem przynosi Mehmetowi pewność, że jest to właściwy wybór.

Jeszcze inny rodzaj zaburzeń więzi prezentuje Lackberg na przykła
dzie kolejnej uczestniczki reality show, Roszącej wiele mówiące prze
zwisko Barbie. Ta pokrzywdzona przez I9S dziewczyna dosyć wcześnie 
musi uporać się ze stratą jaką jest śmierć jedynego rodzica. Więź z ojcem 
była czynnikiem kształtującym osobowość dziecka, zapewniała poczucie 
przynależności i w pełni określała tożsamość dziewczynki. „Tak jej było 
z tatą dobrze. Była mała, gdy mama umarła na raka, ale tacie udało się 
sprawić, że nie miała poczucia straty”37. Śmierć drugiego rodzica sprawia, 
że świat wartości Barbie (wówczas noszącej jeszcze imię Lillemor) ulega 
destrukcji, rozpada się i niemożliwe jest przywrócenie dawnego porządku. 
„Całkowicie straciła pewność siebie. [...] Coś jej zabrano i już nigdy nie 
miała być taka, jak dawniej”38. Osamotnione dziecko szybko uczy się, że 
autentyczne emocje są przeszkodą w osiągnięciu życiowych celów, dlate
go bohaterka całkowicie zmienia wygląd i zachowanie. Nowa tożsamość 
ma na celu ukrycie prawdziwej natury, staje się przebraniem, które wa
runkuje zainteresowanie i ostatecznie zapewnia dziewczynie krótkotrwała 
sławę. Brak więzi rodzinnych determinuje także decyzję o wykorzystaniu 
własnego ciała do osiągnięcia właściwego statusu. Przecież „nie miała 
żadnych krewnych, którzy by mogli zadzwonić z pretensjami, że przynosi 
im wstyd. Była zupełnie sama na świecie”39.

Także w kreacji Barbie Lackberg posługuje się stereotypami, wskazu
jąc, że tlenione włosy, silikonowy biust i długie tipsy stanowią maskę, 
skrywającą rzeczywistą wartość człowieka. Bohaterka, postrzegana przez 
innych jako nierozgamięta i naiwna, jest w istocie inteligentną obdarzo

37 ibid., S. 13 L
38 Ibid.
39 Ibid., s. 132.



ną zmysłem obserwacji i analizy bardzo zagubioną kobietą. Skrzywdzona 
przez los, musi zmagać się z bezustannym poczuciem izolacji. Jej ze
wnętrzna nieautentyczność znajduje się w stałym konflikcie z doznaniami 
o charakterze psychicznym. Wrażliwa, szczera dziewczyna staje się osta
tecznie ofiarą psychologa, prowadzącego terapię uczestników programu, 
który doprowadza do ostrego konfliktu bohaterki z pozostałymi, a potem 
odbiera jej życie. Winą za tę śmierć Lackberg obarcza jednak system, któ
rego niedoskonałość uniemożliwia (zarówno.Barbie, jak i jej mordercy) 
właściwy rozwój psychiczny oraz nie zapewnia stosownej opieki dzieciom 
osieroconym czy zaniedbywanym.

Deskrypcja problemów wychowawczych i rodzinnych staje się zasadą 
organizującą fabuły powieści Lackberg, służąc jako egzemplifikacja pro
blemów życia społecznego. Choćby z tej przyczyny drobiazgowe omówie
nie trudności przystosowawczych dzieci z ADHD, DAMP czy zespołem 
Aspergera idzie w parze z analizą współczesnych metod wychowawczych. 
Pisarka zwraca uwagę zarówno na częstość występowania podobnych zja
wisk, jak i pobłażliwość opiekunów, którzy w psychologicznej czy me
dycznej diagnozie poszukują usprawiedliwienia własnej indolencji lub 
bezradności wobec problemów dziecka. Kwestie te ilustruje zwłaszcza 
powieść Kamieniarz, w której pojawia się stwierdzenie, że tendencja do 
zachowań aspołecznych u dzieci wynika być może z niewłaściwych zało
żeń procesu wychowania. Problemy rodziców w dużym stopniu rzutują na 
jakość życia i psychologiczne uwarunkowania ich podopiecznych, jak to 
jest w wypadku małej Sary, jednej z bohaterek tej właśnie powieści. Choć 
diagnoza medyczna uzasadnia jej agresję czy skłonność do nieposłuszeń
stwa, to faktem jest, że niepotrafiący uporać się z własnymi problemami 
rodzice ponoszą ogromną odpowiedzialność za wszelkie działania dziew
czynki. Dopiero jej śmierć uzmysławia im, jak wielką odpowiedzialność 
przyjmuje dorosły za los dziecka i jak ogromnej cierpliwości, uwagi i po
święcenia wymaga opieka nad potomstwem.

Z kolei w powieści Kaznodzieja pojawia się motyw bezstresowego 
wychowania dzieci. Sceny opisujące zachowanie maluchów i ich opie
kunów zostają skonstruowane w dość karykaturalny sposób. Lackberg 
wyraźnie stara się zwrócić uwagę na kwestię niewłaściwej perspektywy 
wychowawczej, wskazując, że niewiele dzieli bezstresowe wychowanie 
od jego zupełnego braku. Podkreśla również, że podopieczni naśladują
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swoich opiekunów, przejmując ich nawyki czy zachowania. Ilustruje tę 
prawidłowość rodzina, która przyjeżdża w odwiedziny do pary bohaterów. 
Ciężarna Erika nie jest w stanie poradzić sobie z roszczeniową postawą 
gości -  i rodziców, i dwójki dzieci. Tak dorosłych, jak i ich podopiecznych 
cechuje bowiem niechęć do utrzymania porządku („dom był na tyle mały, 
że bałagan wkrótce przybrał rozmiary katastrofy. [...] Płytki do scrabble’a 
leżały porozrzucane po całym salonie razem z domkami do gry w Mono
pol i kartami”40), nieumiejętność przyjmowania odmowy (Ja  chcę lody!!! 
-  dzieciak wrzeszczał, podskakując. Ze złości aż poczerwieniał na buzi”41) 
oraz niezdolność do empatii. Dorośli goście nie zwracająuwagi na kłopoty 
zdrowotne bohaterki, od której wymagąjjf pełnej obsługi, i której wydają 
liczne polecenia. Podobne stanowisko prezentują ich dzieci, nieprzyjmu- 
jące do wiadomości odmowy, niestosujące się do żadnych zasad, nakazów 
lub zakazów. Kiedy bohaterka serwuje maluchom niesmaczny, ich zda
niem, obiad, dobitnie wyrażają swoje niezadowolenie, mówiąc: „niena
widzę kiełbasy. Wstrętna jest! [...] Ja chcę coś innego! [,..] Makaron jest 
wstrętny. Ja chcę coś innego. Mamaaaa!”42. Zachowanie dzieci uzasadnia 
postawa rodziców, zwłaszcza zaś matki, która jest psychologiem i swoje 
metody postępowania argumentuje następująco: „nie zmuszamy dzieci do 
niczego, bo to ograniczałoby ich rozwój. Uważam, że jeśli moja córka cze
goś chce, ma takie samo prawo wyrazić swoje życzenie jak każdy inny. Co 
byś powiedziała, gdyby ktoś tobie wmuszał jedzenie? Nie wydaje mi się, 
żebyś była zadowolona”43. Wyłożony w ten sposób pogląd nie pozostawia 
wątpliwości co do intencji opiekunki, dobitnie ujawniając przyjęte przez 
nią reguły. Wyraźnie przy tym widać, że dzieci manipulują rodzicami, cze
go egzemplifikacją jest nie tylko wezwanie matki do pomocy, ale też świa
domość, że można w ten sposób przeciwstawić się woli innych dorosłych. 
Matka otwarcie opowiada się po stronie skarżącego się dziecka, prosząc 
Erikę o przygotowanie innego dania i „głaszcząc po policzku swoją małą 
jęczyduszę, która nagrodziła ją  za to uśmiechem. Lisa [córka] w poczu
ciu zwycięstwa zarumieniła się i spojrzała wyzywająco na Erikę”44. Me
tody wychowawcze stosowane przez gości głównych bohaterów opierają
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41 Ibid., s. 41.
42 Ibid., s. 86
43 Ibid., s. 87.
44 Ibid.
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się na zasadzie pobłażania dziecku ze względu na jego rzekome dobro 
w celu uniknięcia traumy, co sprawia, że nieprzywykłe do odmowy dzieci 
próbują wymusić to, czego chcą za pomocą krzyku. Matka nieznośnych 
maluchów wyjaśnia zachowanie syna następująco: „nie chcielibyśmy 
ograniczać rozwoju jego osobowości. Chodzi o to, by sam się zoriento
wał, gdzie przebiega granica między jego życzeniami a życzeniami oto
czenia”45. Nie jest przy tym istotne, że w przyszłości chłopiec, jak konsta
tuje bohater, z pewnością „będzie miał częsty;kontakt z przedstawicielami 
tego zawodu”46, jaki wykonuje rodzicielka. W istocie zarówno matka, jak 
i ojciec wydają się na tyle pochłonięci sobą, że nie poświęcają dzieciom 
zbyt wiele uwagi. Wydaje się, że pseudonaukowe teorie mają raczej na 
celu wyjaśnienie braku komunikacji z podopiecznymi, chęć odsunięcia 
od siebie odpowiedzialności za postępowanie pociech. Egzemplifikuje tę 
ewentualność scena, w której ojciec chłopca, chcąc go uspokoić, karmi go 
słodyczami. „Sądząc po pulchnych kształtach dziecka, była to sprawdzona 
metoda”47.

Typowe problemy wychowawcze oraz negatywne modele zachowań 
zostają w powieści Kaznodzieja zaprezentowane w sposób nader uprosz
czony. Koncepcja naśladowania wzorów zachowań dorosłych przez dzieci 
zostaje na przykład wyeksplikowana wprost, kiedy Erika stwierdza, że 
zaczyna „rozumieć, dlaczego dzieciaki nie nabrały ogłady. Skoro rodzice 
zachowują się jak pięcioletnie dzieci, trudno, żeby ich pociechy nauczyły 
się szanować innych i cudzą własność”48. Spostrzeżenie to jest o tyle traf
ne, że precyzyjnie opisuje prawidłowość, wedle której

rodzina stanowi ,[...] pierwsze i najważniejsze środowisko kształtowania się 
człowieka. Zdaniem rodziców jest nie tylko dbałość o zaspokojenie fizycznych 
potrzeb dziecka, ale także umożliwienie mu ukształtowania się jako szczęśliwej 
i wartościowej osoby. Dlatego ogromne znaczenie mają wszystkie, mniej lub bar
dziej uświadomione działania rodziców, które oddziaływają na dziecko w całym 
okresie jego rozwoju49.

45 Ibid., s. 42.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid., s. 85.
49 M. Błażek, M. Kaźmierc2ak, Struktura rodziny pochodzenia a inteligencja emocjonalna jed 

nostki, [w:] Psychologia rodziny, s. 302.
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Wyraźna dbałość o określoną interpretację zachowań poszczególnych 
członków opisywanej rodziny wskazuje na próbę naświetlenia (czy nawet 
demaskacji) współczesnych technik wychowawczych. Lackberg wskazuje 
bowiem niewłaściwość niektórych koncepcji, ich nieskuteczność w kon
frontacji z lekceważącą postawą rodziców. Lenistwo intelektualne, które 
cechuje gości głównych bohaterów, przekłada się na niemożność właści
wego zrozumienia obowiązków, jakie spoczywają na opiekunach. Wszak 
„rodzinę traktować można [...] jako złożone środowisko, w którym wiele 
osób uczestniczy w tworzeniu jej historii, wzorców zachowań [oraz] rela
cji emocjonalnych”50.

Mnogość wątków, jaka cechuje każ$£jf<z utworów Lackberg, wynika, 
jak się zdaje, z zamiaru wnikliwego naświetlenia problemów rodzinnych, 
deskrypcji takich zjawisk, jak rozpad rodziny, utrata rodzica, tworzenie 
więzi z partnerem homoseksualnym, zdrada partnera, przemoc wobec naj
bliższych, alkoholizm czy dobór niewłaściwych metod wychowawczych. 
Dbałość o szczegółowość tych deskrypcji skutkuje często zbyt daleko idą
cymi wnioskami, jakie prezentuje Lackberg i naiwną niekiedy konkluzją, że 
wszelkie nieprawidłowości wynikają z dziecięcych traum lub urazów psy
chicznych z wczesnego okresu życia. Jednak jeśli traktować powieść krymi
nalną-jak chce Mariusz Czubaj -  jako „wielkąnarrację o społeczeństwie”51, 
to istotnym elementem tejże stać się może (nawet uproszczone) rozważanie 
o relacjach rodzinnych i problemach wychowawczych, które tak chętnie 
przywołuje szwedzka autorka.

50 Ibid.
51 M. Czubaj, op. cit., s. 14.


