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Echa groteski antycznej w książkach 
detektywistycznych dla dzieci Åke Holmberga

Szwedzki pisarz Åke Holmberg (1907–1991), autor książek dla dzieci i młodzie-
ży, debiutował w 1946 roku powieścią detektywistyczną Ett äventyr i Stockholm 
(Przygoda w Sztokholmie). Jeszcze w tym samym roku napisał Skuggornas hus 
(Dom cieni) i ex aequo z Astrid Lindgren i jej książką dla dzieci Mästerdetekti-
ven Blomkvist (Detektyw Blomkvist, 1946) zdobył pierwszą nagrodę w konkur-
sie organizowanym przez wydawnictwo Rabén & Sjögren. Holmberg tłumaczył 
baśnie Hansa Christiana Andersena i powieści Roberta Louisa Stevensona. Naj-
bardziej znany jest z dziewięciu książek o przygodach detektywa Ture Svento-
na; pierwsza ukazała się w roku 1948, ostatnia 25 lat później. Ilustracje do niej 
wykonał szwedzki rysownik Sven Hemmel (1906–1982).

Åke Holmberg, bawiąc się stylistyką powieści detektywistycznej, wykorzy-
stuje elementy parodii, humoru i karykatury, i kreuje zabawną postać detekty-
wa, antybohatera, który swoim wyglądem, zachowaniem, przyzwyczajeniami 
i sposobem prowadzenia śledztwa parodiuje niejednego bohatera powieści de-
tektywistycznej. Książki Holmberga o przygodach praktykującego prywatnego 
detektywa Ture Sventona stanowią dla literaturoznawców wdzięczny materiał 
zarówno do badań nad poetyką powieści detektywistycznej dla dzieci, jak i jej 
parodią. Karl G. i Liliana Fredriksson analizują w swojej monografii »Använd 
bara pitolerna i nödfall!« En bok om Ture Sventon („Użyj pitoletów tylko w ra-
zie konieczności”. Książka o Ture Sventonie, 1999) elementy parodiujące poety-
kę powieści detektywistycznej dla dzieci w książkach Holmberga. Definiują oni 
parodię jako komiczne, często wręcz satyryczne zniekształcenie jakiegoś dzie-
ła literackiego, polegające na częściowym zachowaniu jego form stylistycznych 
przy jednoczesnej zmianie treści. Celem parodii jest przedstawienie prototypu 
w sposób ośmieszający go, w odróżnieniu od pastiszu, który wiernie odtwarza 
zarówno styl, jak i treść prototypu (por. Fredriksson 1999: 26–27).
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tofowi Bakowi za wnikliwą i krytyczną lekturę tekstu.
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Jak większość tekstów literatury Zachodu książki Holmberga uwikłane są 
w różnego typu intertekstualne powiązania z kulturą antyczną. Duża część tych 
relacji wpisana jest w struktury intertekstualne. Jeden z kluczowych gatunków, 
do których nawiązuje seria Holmberga – parodia – wyrasta z literatury greckiej. 
Do pierwszych parodystów w literaturze starożytnej Grecji, jak podaje Der neue 
Pauly. Encyklopädie der Antike, zalicza się Hipponaksa z Efezu (VI w. p.n.e.) 
oraz Hegemona z Tazos (Gigantomachia, V w. p.n.e.). To właśnie na Hegemona 
z Tazos powołał się w Poetyce Arystoteles (IV w. p.n.e.), definiując parodię jako 
utwór poetycki o charakterze narracyjnym, którego akcja przedstawiona może 
zostać zrozumiana tylko poprzez aluzje do innego dzieła. Za najwybitniejszego 
parodystę uważa się Lukiana z Samosat (II w. n.e.). Zjawisko parodii w czasach 
starożytnych było bardzo powszechne: parodię tragedii – zwłaszcza Eurypidesa 
(V w. p.n.e.) – uprawiała na szeroką skalę komedia staroattycka (m.in. Arystofa-
nes, V/IV w. p.n.e.), zaś rozmaite formy parodii dzieł literackich, filozoficznych 
czy historiograficznych występowały w obrębie satyry menippejskiej (reprezen-
towanej przez Menipposa z Gadary, III w. p.n.e.). Wpływ i echa tej ostatniej od-
najdują współcześni badacze w literaturze nowożytnej (por. Glei 2000: 345–349; 
Genette 1993: 21).

Badając intertekstualne powiązania książek Holmberga z literaturą antyku, 
ograniczę się w rozważaniach w obrębie niniejszego artykułu jedynie do chwy-
tów parodystycznych o charakterze groteskowym.

Groteska została zbadana na wiele sposobów. W teorii dwudziestowiecz-
nej Rudolf Fritsch rozróżnił dwa kierunki jej badań: pragmatyczny (satyrycz-
ny) – reprezentowany przez Michaiła Bachtina – i ontologiczny (fantastyczny) 
z Wolfgangiem Kayserem na czele (por. Haag 1998: 44). Szkoła pragmatyczno-
-satyryczna położyła szczególny nacisk na antyczne elementy groteski. Rosyjski 
uczony dokonał rozróżnienia między groteską realistyczną a modernistyczną. 
W swoich badaniach zajął się głównie groteską realistyczną i znalazł w niej 
pokłady antyku. W pracy Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa 
średniowiecza i renesansu (wyd. ros. 1965, wyd. pol. 1975) Bachtin powiązał 
groteskę realistyczną z tradycjami realizmu groteskowego i kultury ludowej, bę-
dącymi nośnikami form karnawałowych. Natomiast groteska modernistyczna, 
według badacza, nawiązuje do groteski romantycznej i rozwija się pod wpły-
wem różnych kierunków egzystencjalnych (por. Bachtin 1975: 111).

Celem niniejszego artykułu jest przegląd zauważonych przez Bachtina ty-
powych cech groteski realistycznej i skonfrontowanie ich z groteskowymi 
chwytami parodystycznymi zastosowanymi przez Holmberga w serii książek 
o przygodach detektywa Sventona. W pracy powołam się na ustalenia rosyj-
skiego badacza, który analizując renesansową groteskę Gargantua i Pantagruel 
Franciszka Rabelais’go, odwołuje się do tradycji satyry menippejskiej, kultury 
ludowej oraz groteski średniowiecznej i jej antycznych źródeł w czasach przed-
klasycznej kultury starożytnych Greków i Rzymian. Wnioski dotyczące grote-
skowych chwytów parodystycznych w książkach Holmberga uzupełnię analizą 
przykładowych ilustracji Hemmela.
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Bachtin twierdzi, iż „problem groteski i jej istoty estetycznej można prawid-
łowo sformułować i rozstrzygnąć jedynie w oparciu o materiał kultury ludowej 
średniowiecza i literatury odrodzenia”, mającej swoje główne źródło w kulturze 
antyku (Bachtin 1975: 117). Według niego:

Cała literatura szesnastowieczna niejako dobiegała swego kresu pod znakiem Rabelais’go: 
w dziedzinie literatury politycznej wieńczy ją znakomita Satyra menippejska o zaletach 
hiszpańskiego katolikonu… (1594) […] jedna z najlepszych satyr politycznych w litera-
turze światowej, a w dziedzinie literatury pięknej znakomity utwór – Sposób na osiąg-
nięcie powodzenia w życiu (1612). Na tych zamykających wiek dwóch utworach wpływ 
Rabelais’go pozostawił niezatarte piętno; obrazy, niezależnie od swej różnorodności, wio-
dą tu niemal rabelaisowski groteskowy żywot (Bachtin 1975: 129).

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy ślady owe-
go „rabelaisowskiego groteskowego żywota”, mocno zakorzenionego w kulturze 
antycznej, dadzą się również odnaleźć w serii o detektywie Sventonie.

Analizując groteskę realistyczną, Bachtin wychodzi od pojęcia ludowości 
i kultury ludowego śmiechu, które są dla niego niemal synonimami. Śmiech 
traktowany jest jako zasadniczy ludzki pierwiastek świata i ekspresja świato-
poglądu w obrębie kultury ludowej (Bachtin 1975: 45). Owym śmiechem lud 
w okresie karnawału średniowiecznego i odrodzeniowego przeciwstawiał się 
oficjalnej i utrzymanej w poważnym tonie kulturze kościelnej i feudalnej. Pier-
wiastek śmiechu organizował obrzędy karnawałowe, przez co nawiązywały one 
do form teatralno-widowiskowych i stanowiły zalążek form dramatycznych. 
Śmiech karnawałowy był „powszechnie ludowy, uniwersalny i ambiwalentny”, 
to znaczy śmiali się wszyscy, był nastawiony na wszystko i wszystkich, a zara-
zem wesoły i pełen radości, jednocześnie wyśmiewał, negował, ale i aprobował 
(por. Bachtin 1975: 69). Te teatralno-widowiskowe formy wywodzą się z czysto 
karnawałowych obrzędów, tkwiących na pograniczu sztuki i życia. Według ów-
cześnie utrwalonej tradycji karnawał był realną (chwilową) formą samego ży-
cia, zorganizowanego w oparciu o pierwiastek śmiechu. Tę ideę odzwierciedlały 
święta karnawałowe już w antyku, w szczególności rzymskie saturnalia, które 
miały być całkowitym i realnym powrotem na ziemię złotego wieku Saturna. 
Renesansowa teoria śmiechu, rozwijana przez Rabelais’go w dawnej i nowej 
przedmowie do Księgi czwartej, opierała się na źródłach antycznych, na teorii 
Hipokratesa o uzdrawiającej mocy śmiechu, maksymie Arystotelesa, iż „spo-
śród wszystkich jestestw tylko człowiek potrafi się śmiać”, oraz filozofii śmie-
chu u Lukiana (por. Bachtin 1975: 138–140).

Bachtin wyróżnia w grotesce francuskiego autora dwie płaszczyzny analizy: 
sferę rzeczywistości przedstawionej i sferę języka. Definiując groteskę, wyróż-
nia całą serię charakterystycznych dla niej wyznaczników. Celem artykułu jest 
zbadanie tego typu elementów groteski w książkach Holmberga.

Dominującym elementem dziedzictwa ludowej kultury śmiechu w utworze 
Rabelais’go jest pierwiastek materialno-cielesny: obrazy ciała, jedzenia, picia, 
defekacji i życia płciowego. W realizmie groteskowym ów pierwiastek jest po-
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zytywny i traktowany jako uniwersalny. Jego nosicielem jest lud, który nieprze-
rwanie rośnie i odnawia się w toku swego rozwoju. Wesoły i świąteczny charak-
ter wszystkich obrazów życia materialno-cielesnego określają również nadmiar 
i ludowa powszechność. Stąd cielesność jest majestatyczna, zhiperbolizowana, 
a przesada ma pozytywny i aprobatywny charakter. Istotną cechą realizmu gro-
teskowego jest także degradacja prowadząca w konsekwencji do ambiwalencji 
(por. Bachtin 1975: 79–80).

Groteskowe ciało przerasta samo siebie i wykracza poza swoje granice. Pod-
kreślone zostają zwłaszcza te części, przez które świat wchodzi w ciało lub jest 
z ciała wydalany, czyli otwory, wypukłości, wyrostki: rozwarte usta, genitalia, 
piersi, fallus, gruby brzuch, nos. Groteskowy charakter ludowego ciała komicz-
nego u Rabelais’go przedstawia postać Gros-Guillaume’a. Oddaje ona ogólną 
tendencję do zacierania granicy pomiędzy ciałem a rzeczą, ciałem a światem 
oraz do uwypuklania jakiejś groteskowej części ciała (brzuch, usta, nos). In-
nym doskonałym przykładem groteskowego obrazu ciała u Rabelais’go jest opis 
zdetronizowanej dzwonnicy klasztornej. Istotny wpływ w twórczości Francu-
za na groteskową koncepcję ciała wywarli przedstawiciele antycznej literatury 
biesiadnej, między innymi Pliniusz, Atenajos Makrobiusz oraz Plutarch (por. 
Bachtin 1975: 429–432).

Najbardziej groteskowy charakter ciała spośród bohaterów Holmberga ma 
przestępca Oxen. Jest ogromnej, wręcz przerażającej postury, a jego wyobra-
żenie dopełnił ilustrator przygód Sventona karykaturalną ilustracją. Hemmel 
przedstawił lekko odchyloną do tyłu korpulentną, szeroką w biodrach postać 
z dużym brzuchem, specyficznie wyglądającym nosem, zakrzywionymi ustami 
i widocznymi zębami. Ponadto Oxen ma na głowie przekrzywioną czapkę, wi-
doczne odstające ucho i zamknięte jedno oko, przez co wydaje się, że posiada 
tylko jedno (zob. ryc. 1).

Jak zauważa Bachtin, istotną rolę w groteskowym obrazie stanowią spośród 
części twarzy tylko usta i nos. Groteskę interesuje wszystko, co wystaje z ciała, 
w tym również wytrzeszczone oczy, a groteskowa twarz sprowadza się do ot-
wartych ust. Jaskrawe powiększenie ust, przy równoczesnym pokazaniu zębów, 
stanowi podstawowy tradycyjny chwyt w formowaniu zewnętrznego wyglądu 
komicznej twarzy. Brzuch, usta i nos pełnią funkcję charakterologiczną i indy-
widualizującą (por. Bachtin 1975: 437).

Popularny motyw groteskowy – nos – pojawia się zarówno w literaturze 
światowej, jak też we wszystkich niemal językach i ogólnoludzkim zasobie obe-
lżywych tudzież poniżających gestów. Hiperbolizacja nosa do zwierzęcego wy-
glądu to jeden z najstarszych typów groteski. Nos uważany jest również za sub-
stytut fallusa (por. Bachtin 1975: 436). Holmberg wyróżnił detektywa Sventona 
z profilu długim nosem, który w chwili zadumy upodabnia go, według autora, 
do czujnego jastrzębia. Można także dopatrywać się w tym parodii Sherlocka 
Holmesa, którego profil Artur Conan Doyle upodobnił do orła.
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Ryc. 1 Å. Holmberg, Ture Sventon, privatdetektiv, il. S. Hemmel, s. 55.

Z ludową kulturą świątecznego śmiechu wiążą się u Rabelais’go obrazy uczty, 
to jest jedzenia i picia. Uczta stanowi w powieści świąteczny, biesiadny, kolek-
tywny posiłek święcący zwycięstwo, a jej obraz przeplata się z obrazami gro-
teskowego ciała. Przewodni motyw Pantagruela – rozwarte usta – i związany 
z nim motyw połykania, znajduje się na pograniczu obrazów ciała oraz obrazów 
jedzenia i picia (por. Bachtin 1975: 391–397).

U Holmberga obraz uczty przybiera postać sytuacji, kiedy detektyw popija 
kawę i zjada słodką bułkę w czyimś towarzystwie. Krótki, zwięzły opis odno-
si się do wyglądu szwedzkiej bułeczki przypominającej pączka, składającej się 
z dwóch połówek, spomiędzy których wypływa przez palce migdałowa masa. 
Najczęściej pojawiającymi się „współbiesiadnikami” detektywa są: sekretarka – 
panna Jansson, arabski przyjaciel Sventona – pan Omar, oraz osoby bezpośred-
nio związane z popełnionym przestępstwem. W towarzystwie tych ostatnich 
uczta ma charakter triumfu detektywa, tłumaczącego wówczas sposób dedukcji, 
dzięki któremu rozwiązał zagadkę przestępstwa. Na uwagę zasługuje również 
fragment relacji małej bohaterki z pierwszej części przygód detektywa: Ture 
Sventon, privatdetektiv (Ture Sventon, prywatny detektyw, 1972; w pol. tłum. – 
Latający detektyw, 2008), opisujący Oxena apetycznie zajadającego się słodkimi 
bułeczkami, które jej ukradł:

Natychmiast wsadził jedną bułeczkę do ust i zdaje mi się, że całą połknął. Potem wziął 
drugą i tak zjadał po kolei. […] Gdy mu powiedziałam, że to moje bułeczki, on odparł: 
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„Czy pozwolisz?”, i w jednej chwili pożarł całe czternaście sztuk. A potem zabrał się 
do ciasta. Trzymał je oburącz i jadł tak, jakby to była kanapka (Holmberg 2008: 15–16).

W tej części przygód detektywa apetyt i pragnienie przestępcy Oxena są na 
wskroś karnawałowe – nie tylko zajada się słodkimi bułkami, ale także w dalszym 
fragmencie głośno popija sok malinowy i upiera się, że chce zjeść pieczeń wołową.

Bachtin twierdzi, iż typowa dla groteski jest również folklorystyczna karna-
wałowa para komiczna, skojarzona na zasadzie kontrastów. Taką parę stanowią 
u Rabelais’go Pozwańcy z Księgi czwartej, którzy przybywają do zamku pana 
Busia z pozwami sądowymi. Pierwszy Pozwaniec jest stary, gruby i czerwo-
nogęby, a drugi – młody, wysoki i chudy. W ten sposób obaj Pozwańcy tworzą 
typową parę karnawałową. Tego rodzaju parę stanowią również choćby Don Ki-
chot i Sanczo Pansa. W obrębie komiki jarmarcznej i cyrkowej widoczne są do 
dziś takie kontrastowe zestawienia par (por. Bachtin 1975: 300–301).

Wzorcowi temu, pod względem wyglądu, ale także charakteru, odpowiadają 
u Holmberga przestępcy Oxen i Vilhelm (Ville) Vessla. Pierwszy z nich jest po-
tężny, gruby, głupi i trochę dziecinny, podczas gdy drugi – mały, chudy, bardzo 
inteligentny i poważny (zob. ryc. 2). Karnawałowa para komiczna u Holmber-
ga obdarzona jest ponadto śmiesznymi przezwiskami1 i dodatkowo sparodiowa-
na. Vessla jest bardzo małego wzrostu, ma kanciastą, spiczastą twarz i równie 
spiczasty nos, zbłąkany wzrok, zezowate spojrzenie, doskonale wyprasowane 
spodnie oraz spiczaste buty. Przez wszystkie części przygód detektywa Holm-
berg podkreśla złośliwy i niebezpieczny charakter przestępcy Vessli, a jedno-
cześnie konsekwentnie trywializuje tę postać. Parodiuje Vesslę, nie tylko nadając 
mu komiczne przezwisko, ale i ośmieszając charakter dokonywanych przez niego 
zbrodni. Stąd popełniane przez bohatera przestępstwa to najczęściej kradzież wa-
zonu lub czekolady z domu towarowego, porwanie kota czy też list z pogróżkami. 
Równie trywialna jest dolegliwość, na jaką cierpi, to jest atak kichania. Natomiast 
Oxen zdecydowanie nie dorównuje Vessli bystrością umysłu ani zwinnością.

2Jednym z bardziej złożonych i wieloznacznych motywów karnawałowej kul-
tury ludowej, z której wyrasta groteska, jest, ucieleśniający życiowy pierwiastek 
śmiechu, motyw maski. Lud Rabelais’go, zgodnie z tradycją, wybiera spośród 
tłumu błazna – nosiciela zasad karnawału, przebiera go po królewsku, a po za-
kończeniu jego panowania – „przetrawestowywuje” go, zdzierając z błazna-
-króla szaty królewskie i maskę: „W masce bardzo wyraziście uwidacznia się 
najgłębsza istota groteski” (Bachtin 1975: 103). Motyw maski, jak pisze Bachtin, 
pojawia się już w starożytności, w epoce klasycznej w formie komicznej plasty-
ki masek, postaci dublerów komicznych, scenek z komedii, dramatu satyrowego, 
mimu czy starej komedii attyckiej, które poruszały się po rozległych obszarach 
literatury śmiechu związanej z uroczystościami typu karnawałowego. Maska to-
warzyszy przeistaczaniu, zmianom, odrzuceniu biernej tożsamości, przejściom, 
metamorfozom i przezwisku (por. Bachtin 1975: 103).

1   Oxen – „Byk”, Vilhelm (Ville) Vessla – „Wilhelm (Wiluś) Łasica”, zob. Holmberg 2008.
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Ryc. 2 Å. Holmberg, Ture Sventon, privatdetektiv, il. S. Hemmel, s. 96.

Detektyw Holmberga także zmuszony jest niejednokrotnie do zakładania 
maski. Dzięki pomysłowym przebraniom Sventon może bez żadnych przeszkód 
poruszać się niezauważony po „terenie wroga”. Holmberg, stosując maskę jako 
groteskowy chwyt parodystyczny, przebiera detektywa w stroje prezentujące 
całkowite skrajności: od absurdalnych, takich jak krzak jałowca czy Święty Mi-
kołaj, po trywialne – inżyniera budowlanego, francuskiego kucharza, sprzątacz-
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ki czy geodety (wówczas autor przypisuje postaci nowe nazwisko). Absurdal-
ność sytuacji, w których detektyw maskuje swoje oblicze, podkreśla również 
precyzja, z jaką stara się on upodobnić do kogoś innego, a w dalszej konse-
kwencji to, że żadna z postaci nie rozpoznaje osoby Sventona w konkretnym 
przebraniu (zob. ryc. 3). W ten sposób Holmberg przejaskrawia i ośmiesza nie 
tylko samą postać, ale również standardy pracy detektywa – głównego bohatera 
powieści detektywistycznej (por. Fredriksson 1999: 34). Jak twierdzi Bachtin: 
„Takie zjawiska, jak parodia, karykatura, miny, grymasy, wykrzywianie się itd. 
to w gruncie rzeczy derywaty maski” (Bachtin 1975: 103).

Ważnym elementem karnawałowej kultury ludowej, według Bachtina, jest 
także groteska werbalna. Rabelais wykorzystał jej elementy dla wyrażenia jed-
nolitego, lecz złożonego karnawałowego światopoglądu ludu poprzez szczegól-
ny karnawałowo-jarmarczny styl języka. Na karnawałowym placu lud zwracał 
się do siebie, zmieniając formę zwrotów i imion, czasem wręcz – po nazwisku, 
używając w pieszczotliwym znaczeniu obelżywych zwrotów, nieprzyzwoitych 
słów i wyrażeń. Nieodłącznym elementem składowym mowy jarmarcznej były 
przekleństwa. Zostały one zapożyczone przez lud ze starych kultów pozostają-
cych w kręgach śmiechu, ale utraciły swój magiczny charakter na rzecz uniwer-
salności, autoteliczności i głębi. Podobnie stało się z zaklęciami i przysięgami. 
W karnawałowej atmosferze, przesiąkniętej pierwiastkiem śmiechu, przekleń-
stwa, zaklęcia i przysięgi stały się ambiwalentne – poniżając i uśmiercając, rów-
nocześnie odradzały i odnawiały. Również jarmarczne wyzwiska, pochwały 
i obelgi okazują się ironiczne i dwuznaczne (Bachtin 1975: 76–77).

Ambiwalentnemu słowu jarmarcznemu towarzyszyły znane z literatury an-
tycznej tradycyjne poniżające gesty i rytuały miotania ekskrementów. Epizod 
z Księgi pierwszej, gdzie kobyła Garganuti zatapia w swym moczu część woj-
ska króla Żółcika, lub epizod z pątnikami, którzy wpadli do strumienia moczu 
Gargantui, przypomina na przykład fragment dramatu satyrowego Ajschylosa 
Zbieracz kości, w którym w głowę Odyseusza rzucono śmierdzącym nocnikiem 
(Bachtin 1975: 233).

Wykorzystane przez Rabelais’go elementy groteski werbalnej odnoszą się 
również do obrazów ciała. Ich konstrukcja stanowi nie tylko dziedzictwo re-
alizmu groteskowego i folkloru komicznego, ale w sposób naoczny wskazuje 
również na ogólną tendencję kształtowania postaci w obrębie komiki ludowej. 
Groteskowa koncepcja ciała ujawnia się w repertuarze słownego komizmu ludo-
wego przede wszystkim poprzez specyficzne nieprzyzwoitości, wyzwiska, prze-
kleństwa, poniżające trawestacje oraz podział ciała na części.

Poprzez charakterystyczną dla języka familiarno-jarmarcznego logikę od-
wrotności oraz najrozmaitsze typy parodii i trawestacji, degradacji i profanacji, 
powstaje drugi świat kultury ludowej, „świat na opak”, jako parodia zwykłego, 
czyli pozakarnawałowego życia (Bachtin 1975: 68).



Echa groteski antycznej w książkach detektywistycznych dla dzieci Åke Holmberga   47

Ryc. 3 Å. Holmberg, Ture Sventon, privatdetektiv, il. S. Hemmel, s. 64.

Rabelais wykorzystał groteskowy chwyt parodystyczny na przykład w mo-
wie Janotusa, którego obarczono misją, aby mądrym i krasomówczym słowem 
nakłonić Gargantuę do zwrócenia ukradzionych dzwonów. Autor posłużył się 
osobą Janotusa i stworzył w ten sposób „parodię krasomówstwa mistrzów z Sor-
bony, ich sposobu argumentacji, ich łaciny”, pełną „przejęzyczeń, przerw myślo-
wych, pauz, zmagań z uciekającą myślą i z męczącymi poszukiwaniami właści-
wych słów (por. Bachtin 1975: 318).

W dwudziestowiecznej świadomości estetycznej parodia zwróciła się między 
innymi przeciwko normom językowej komunikacji w szerokim sensie, obejmu-
jącym mowę potoczną. Holmberg sparodiował postać detektywa, przypisując 
mu wadę wymowy. Sventon nie potrafi wymówić głoski „s” i albo ją pomija, 
albo zamienia na „t”, przez co w konsekwencji sepleni. Stąd błędnie wymawia 
swoje imię i nazwisko, co zresztą staje się regułą w tytułach kolejnych czę-
ści serii o przygodach detektywa. Ture Sventon w rzeczywistości nazywa się 
Sture Svensson. Zastanawiające wydaje się to, że o ile pomija „s” w wymo-
wie imienia, to jednak w nazwisku, mimo wady wymowy, pozostaje pierwsze 
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„s”. Bardziej komiczny charakter mają jednak sytuacje, gdy detektyw przekręca 
inne wyrazy, na przykład zamiast „semlor” (bułeczki) mówi „temlor”, cukier-
nię u „Rosy”, skąd panna Jansson, jego sekretarka, zamawia bułki, przekręca na 
„Roty”, a poprawnie brzmiący „pistolen” (pistolet) w ustach detektywa brzmi 
„pitolen”. Ponadto w części Ture Sventon i London (Ture Sventon w Londynie, 
1950) detektyw na pannę Jansson zawoła „Janton”. Ta wada wymowy detek-
tywa burzy często powagę sytuacji, w jakiej znajduje się bohater, i sprawia, iż 
Sventon traci na swojej doskonałości w oczach czytelnika.

Na podstawie zaprezentowanego powyżej zestawienia groteskowych cech pa-
rodystycznych, zastosowanych przez Holmberga, z typowymi elementami gro-
teski realistycznej Rabelais’go należy wnioskować, iż nawet w parodii literackiej 
czasów nowożytnych można doszukać się echa kultury starożytnych Greków 
i Rzymian.

Jak wynika z powyższego, zakorzeniona w antyku rabelaisowska groteska 
jest wyraźnie widoczna w serii książek o szwedzkim bohaterze. Parodiując po-
wieść detektywistyczną, Holmberg posługuje się wieloma opisywanymi przez 
Bachtina chwytami. Nie oznacza to jednak, że archetekstualny stosunek ksią-
żek o Sventonie do rabelaisowsko-antycznej groteski pozostaje niezmienny we 
wszystkich utworach cyklu. Począwszy od czwartej części przygód detektywa, 
obecność analizowanych przez Bachtina chwytów ulega osłabieniu. Znika na 
przykład seplenienie. W miejsce dosadnych elementów spod znaku ludowej kul-
tury śmiechu pojawia się bardziej tradycyjny komizm sytuacyjny i subtelny hu-
mor słowny, przypominający angielską tradycję nonsensu. Podczas gdy pierwsze 
ogniwa serii w swych środkach parodystycznych nawiązywały do sfery mate-
rialno-cielesnej, późniejsze utwory realizowały zabawę gatunkową zwłaszcza 
przy użyciu środków intelektualno-logicznych. Jako przykład posłużyć może 
fragment rozmowy z części Ture Sventon i London detektywa z lordem Hubbar-
dem, który szukał pomocy u Sventona, gdy tylko zauważył obce spiczaste buty 
za zasłoną w swoim gabinecie. Detektyw wypytuje lorda:

– Opisz wygląd! – powiedział [detektyw] i przysunął do siebie blok.
– Dość ciemny i prosty, i szeroki.
– Długi czy krótki?
– Bardzo długi. Aż pod sufit, a u dołu frędzle.
Sventon szkicował starannie, ale wstrzymał się.
– U dołu frędzle? – zapytał. – Nigdy nie słyszałem o frędzlach u włamywacza. Miał 
frędzle na spodniach?
Lord Hubbard spojrzał badawczo na Sventona. Zabawne typki z tych detektywów. Nigdy 
nie można ich zrozumieć.
– Rozmawialiśmy przecież o zasłonach – powiedział. – Są z czerwonego jedwabiu z frędz-
lami u dołu (Holmberg 1950: 26).

Podobny rejestr środków wykorzystuje Holmberg, kiedy posługuje się logiką 
„odwrotności”, to znaczy odwraca oczywiste stwierdzenie. Kiedy lord Hubbard 
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pokazuje Sventonowi najcenniejsze kosztowności, jakie trzyma w swoim domu 
w Anglii, a które być może interesują włamywacza w spiczastych butach, wyj-
muje również mały obrazek:

– Został namalowany przez nieznanego artystę – powiedział lord Hubbard.
– Nieznanego? Skąd w ogóle wiadomo, że był artystą? – zapytał Sventon i spojrzał na 
obraz. Nie przedstawiał nic szczególnego. Był tak stary, że aż czarny. Został namalowany 
w 1323. Niektórzy badacze uważają, że przedstawia Ucieczkę do Egiptu, inni z kolei, że 
Śniadanie w leśnym szałasie (Holmberg 1950: 20–22).

Bardziej spokrewniony z humorem Lewisa Carolla niż z groteską Rabelais’go 
jest również fragment opisujący zachowanie się kota angorskiego, zamkniętego 
przez dłuższy czas w koszu. Holmberg wykorzystuje oczywiste i znane czy-
telnikowi normy zachowania kota, który z zadowolenia kręci zwykle ogonem 
ósemki, i chcąc podkreślić niedogodności, w jakich kot przebywał, deformuje 
utarty zwrot językowy: „Kot popatrzył na nich zimnymi, żółtozielonymi ślepia-
mi i kręciłby ogonem ósemki, gdyby w koszyku nie było tak ciasno. Ale że było, 
zadowolił się, robiąc siódemki” (Holmberg 1950: 130).

Jak zrozumieć tę osobliwą ewolucję? Komentując obecność tradycji menip-
pejskiej w kulturze ostatnich wieków, Bachtin zauważył, że ludowo-karnawało-
wa groteska nie znika wprawdzie, ale ulega stopniowej degradacji i traci swą 
witalną ambiwalencję. Pierwiastek materialno-cielesny występuje już w formie 
zubożałej, a tendencja abstrakcyjna wypacza naturę obrazu groteskowego i prze-
nosi punkt ciężkości na abstrakcyjno-znaczeniową, moralną i intelektualną za-
wartość obrazu (por. Bachtin 1975: 132). Początek tego procesu dostrzegł badacz 
we wspomnianej już na początku artykułu satyrze menippejskiej, a przeszło trzy 
wieki później kontynuował go między innymi Holmberg. Zauważone w serii pa-
rodystycznych książek o Sventonie przesunięcie w kierunku humoru o charakte-
rze logicznym interpretować można jako wyraz tego głębszego procesu.
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Echos of the Antique Grotesque in Children’s Detective Books by Åke Holmberg

SU M M A RY

The article aims at reviewing Bachtin’s characterstics of the realistic grotesque and compa-
ring them with the parody’s grotesque tricks used by Holberg in his detective stories about 
Ture Sventon. The author draws from Bachtin’s analysis of a Renaissance grotesque Gar-
gantua and Pantagruel by François Rabelais, which investigates its sources: the Menippean 
satire, folk culture and the medieval grotesque with pre-Classical roots. The description of 
Holmberg’s use of parodist grotesque tricks is accompanied by book illustrations by Sven 
Hemmel.
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