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LEKTURA 
NADOBOWIĄZKOWA 
DLA HISTORYKÓW 
PRASY

Tadeusz Cegielski: DETEKTYW W KRA-
INIE CUDÓW. POWIEŚĆ KRYMINAL-
NA I NARODZINY NOWOCZESNOŚCI 
1841–1941. Wydawnictwo W.A.B., Warsza-
wa 2015. S. 374.

Detektyw w czasach narodzin popkultury, 
postępowy bohater stworzony na obraz swo-
ich czasów – taką niesentymentalną podróż, 
proponuje nam Tadeusz Cegielski. „Detek-
tyw w krainie cudów. Powieść kryminalna 
i narodziny nowoczesności 1841–1941” to 
zbiór naukowych esejów oscylujących wokół 
tematu detektywów, tych literackich i praw-
dziwych, którzy „odważyli się przekroczyć 
granice dobrze im znanego, swojskiego świa-
ta oraz tego nieznanego, który nazwaliśmy 
nowoczesnością”.

Trudność, z jaką musiał się zmierzyć Ta-
deusz Cegielski, opracowując materiały do 
swojej książki, to z jednej strony zakres mate-
riału, z drugiej wielość wątków, które można 
poruszyć, zderzając początki kultury popu-
larnej z czasami, w których kształtowała się 
powieść detektywistyczna. Trzeba przyznać 
że to, co z naukowego punktu widzenia może 
być pułapką, u autora kryminałów „Tajemnica 
pułkownika Kowadły”, „Morderstwo w Alei 
Róż” stało się walorem publikacji. „Detektyw 
w krainie cudów” w kontekście naukowym 
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bazuje na angielskojęzycznych publikacjach 
dotyczących poruszanej tematyki. Książka roi 
się od przypisów, poruszanie się po niej i wy-
szukiwanie poszczególnych wątków, osób 
i postaci literackich ułatwia zamieszczony na 
końcu specjalny indeks. Cegielski podzielił 
swoją pracę na pięć rozdziałów, w każdym 
porusza się w określonym przez tytułowe 
ramy czasowe imaginarium kryminału i po-
wieści detektywistycznej w czasach rodzącej 
się kultury popularnej.

Pierwsza część książki pod tytułem „Fe-
nomen kultury popularnej. Powieść detekty-
wistyczna” jest próbą krytycznego spojrzenia 
na moment, który uważamy za trzon naro-
dzin kultury popularnej. Badacz przygląda 
się rozwojowi prasy, zmianom formatów 
prasowych i dostosowaniu ich walorów do 
potrzeb czytelników. Na gruncie angielskim 
i amerykańskim zwraca uwagę na kilka pro-
cesów, które wpłynęły na skomercjalizowa-
nie i rozpowszechnienie się powieści detek-
tywistycznej wśród szerokiej publiczności. 
Pierwszym z opisywanych zagadnień staje 
na proces „serializowania” powieści, czyli 
drukowania jej w gazetach w odcinkach, ko-
lejnym tanie druki broszurowe, następnym 
szeroko pojęta tabloidyzacja prasy na wielu 
poziomach: doboru treści obrazu, grafi k i fo-
tografi i. Równolegle do rozważań o charakte-
rze medialnym profesor Cegielski przygląda 
się rozwojowi pierwszych koncepcji gatunku, 
który Gertruda Stein nazywała „jedyną na-
prawdę nowoczesną formą literatury”. Pisząc 
o fenomenie kultury, autor powołuje się na
krytyków z XIX stulecia i zwraca uwagę
na dychotomiczny podział między kulturą
wysoką, artystyczną, jednostokową a tą „wa-
gonową”, „brukową”, stworzoną dla stój-
kowych i kucharek. Warto mieć w pamięci,
że w drugiej połowie XIX wieku określenie
„powieść sensacyjna” wciąż ma pejoratywny
charakter – spostrzeżenie to często pojawia
się w pracach badaczy kultury masowej z tego 
okresu. Droga, jaką musiała przejść literatura
kryminalna, jest długa i trudna, a próba zdefi -
niowania gatunku w XIX wieku również nie
należy do najłatwiejszych zadań. Cegielski
przytacza różne pomysły na skodyfi kowanie
modelu i reguł rodzącej się nowej gałęzi li-

teratury popularnej. W książce nie brakuje 
klasyfi kacji i wielorakich spojrzeń na proble-
my: ofi ary, sprawcy, identyfi kacji czytelnika 
z określoną postacią, oraz motywów samego 
morderstwa (klasyfi kacje Willarda Hunting-
tona Wrighta i Ronalda Arbuthnotta Knoxa).

Drugi rozdział podróży przez świat lite-
ratury kryminalnej i detektywistycznej au-
tor poświęca narodzinom gatunku w świetle 
prawdziwych historii policjantów i detekty-
wów, którzy zechcieli podzielić się swoimi do-
świadczeniami i przeżyciami z czytelnikami 
(rozdział „W świetle gazowej latarni. Naro-
dziny rzeczywistego detektywizmu”). Jedną 
z archetypicznych dla literackiej fi kcji postaci 
staje się Eugène-François Vidocq, twórca kon-
cepcji nowoczesnej policji i detektywizmu, 
autor licznych kryminalistycznych innowacji, 
który w oczach Cegielskiego staje się pierwo-
wzorem działań wielu literackich bohaterów 
powieści kryminalnych, którzy z kolei bez 
żenady i obaw sięgają po zdobycze kultury – 
nowe techniki kryminalistyczne, a także two-
rzą własne sposoby i systemy zbierania infor-
macji z przestępczego półświatka. Analizując 
dziewiętnastowieczną historię Stanów Zjed-
noczonych, Cegielski zwraca uwagą na postać 
Allana Pinkertona, twórcę słynnej Agencji 
Pinkertona. Rozważając i analizując systemy 
działania amerykańskiego i angielskiego syste-
mu policyjnego w XIX wieku, badacz próbuje 
także odpowiedzieć na pytanie: dlaczego stwo-
rzenie nowych systemów walki z przestępczoś-
cią było tak bardzo potrzebne? Okazuje się, że 
stulecie Pinkertona i Vidocqa to czas licznych 
migracji, industrializacji, mechanizacji i urba-
nizacji, a te procesy można od razu wpisać na 
listę czynników kryminogennych.

Badacz nie poprzestaje jednak na na-
kreśleniu detektywistyczno-policyjnego tła 
epoki, kolejny rozdział rozważań poświęca 
początkom literackiej, fi kcyjnej kryminalnej 
narracji. Na pioniera myślenia o detektywi-
stycznej fi kcji (którą autor w skrócie określa 
jako DF) wyrasta tu Edgar Allan Poe. Po-
wodem, dla którego opowieść z detektywem 
w roli głównej pada na tak podatny grunt, 
staje się między innymi popularność powieści 
gotyckiej w anglosaskim społeczeństwie XIX 
wieku. „Potrzeba egzotyki, fascynacja tym, 
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co niecodzienne, niebezpieczne i nieprzewi-
dywalne to przecież elementarne potrzeby 
każdego dorosłego człowieka” – konstatuje 
Cegielski. Twórczość Poego zostaje wynie-
siona na gatunkowy piedestał z bardzo pod-
stawowego powodu – badacz upatruje w tym 
krytyku literackim i noweliście pierwszego 
pisarza, który na poziomie tworzenia tekstu 
i jego redakcji osiągnął poziom mistrzowski. 
Ważnym i cennym walorem publikacji, na 
który warto zwrócić uwagę, staje się nie tylko 
tło historyczne, ale także złożoność procesów 
o charakterze psychologicznym i społecznym, 
związanych „z szybką, żywiołową industria-
lizacją i urbanizacją Wysp Brytyjskich”. Stąd 
u pisarzy XIX wieku zaglądanie w przeszłość 
oraz powrót do gotyckiej architektury widzia-
nej jako mroczne odbicie ludzkiego niepoko-
ju. Cegielski zwraca również uwagę czytel-
nika na „człowieka tłumu”, nowy konstrukt 
literacki pojawiający się w DF, który staje się 
odbiciem rzeczywistych procesów zauwa-
żanych przez teoretyków i krytyków kultury 
popularnej na przełomie XIX i XX wieku. Co 
ciekawe, autor „Detektywów w krainie cu-
dów” nie poprzestaje jedynie na analizie treści 
poszczególnych dzieł Poego i zestawianiu go 
z innymi klasykami oraz kontynuatorami jego 
myśli, ale proponuje nam zderzenie z rodzą-
cym się w tym czasie paradygmatem Nowej 
Nauki. W kontekście literatury grozy, repre-
zentowanej choćby przez Mary Shelley, późna 
twórczość Poego ukazana jest jako tworząca 
nową rzeczywistość, uwalniająca od przeszło-
ści, choćby dlatego, że jego bohaterom udaje 
się rozwiązać zagadkę, uwolnić od koszmaru 
„wczoraj”. Okazuje się, że literatura XIX wie-
ku pozostaje w stałej relacji z osiągnięciami 
nauki i nowymi trendami i teoriami. W roz-
ważaniach na temat podwalin DF pojawia się 
także mniej znany polskiemu czytelnikowi 
Wilkie Collins, przez badacza uznawany za au-
tora pierwszych powieści detektywistycznych 
napisanych po angielsku („Kobieta w bieli”, 
„Księżycowy Kamień”). W jego twórczości 
można odnaleźć nowatorstwo treści i formy, 
a także rozwiązań zbliżających czytelnika do 
zagadnień skorelowanych z raczkującą wte-
dy nauką – kryminalistyką. Swoje miejsce na 
mapie fi kcji detektywistycznej w XIX wieku 

znajdują też detektywi w spódnicy, kobiety 
nazywane „siostrami Sherlocka Holmesa”. 
W tym czasie rodzą się też dwa ciekawe pod-
gatunki DF – powieść sensacyjna (sensation 
novel) oraz detektywistyczno-policyjna (de-
tective police – offi cer story).

Poszukiwania postaci idealnej, detektywa, 
który na wiele lat zdominuje narrację gatun-
kową, muszą się też zatrzymać na opisie twór-
czości Arthura Conan Doyle’a i stworzonej 
przez niego postaci Sherlocka Holmesa. Au-
tora „Studium w szkarłacie” Tadeusz Cegiel-
ski określa zresztą mianem „twórcy geniusza” 
i poświęca mu długi historyczno-analityczno-
-literaturoznawczy wywód, w którym zwraca 
uwagę na konstrukcję historii z detektywem-
-uczonym w roli głównej. Pobrzmiewa tu 
spostrzeżenie poczynione wcześniej, chodzi 
o wiedzę detektywa i korzystanie z nauko-
wych osiągnięć wieku XIX oraz nowej me-
tody rozumowania zwanej „sztuką dedukcji”. 
Cegielski analizuje złożoność postaci Holme-
sa – indywidualisty, który żyje, by pracować, 
oświeconego detektywa, schowanego jednak 
za czarnym, romantycznym płaszczem, na-
wiązującym nieco do estetyki romantycznej. 
Stworzenie bohatera, którego współcześnie 
moglibyśmy okrzyknąć kultową postacią 
kultury masowej, zaowocowało, co nie umy-
ka Autorowi eseju, wieloma kontynuacjami 
wątku. Po raz kolejny okazało się, że kultu-
ra masowa przetwarza i wchłania wzorce, 
by korzystając z nich – permutować. Koniec 
Holmesa, którego Doyle uśmiercił w 1983 
roku, stał się paradoksalnie początkiem praw-
dziwej ekspansji gatunku literackiego, a sam 
bohater znalazł wielu literackich naśladow-
ców. Wśród tych, którym udało się znaleźć 
własną ścieżkę, a którzy pojawili się na lite-
rackim rynku po Arthurze Conan Doyle’u, 
Cegielski wylicza między innymi Gilberta 
K. Chestertona („Niewinność ojca Browna”) 
oraz Maurice’a Leblanca (twórcę postaci 
Arsène’a Lupina). Osobnym wątkiem eseju 
jest twórczość Agathy Christie, która na litera-
cką arenę wprowadza protoplastę wśród lite-
rackich detektywów – Herkulesa Poirota, oraz 
bohaterki-detektywów, które Cegielski tropi 
i odnajduje w historii zarówno dziewiętnasto-, 
jak i dwudziestowiecznej literatury.
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Śledząc rozwój różnych koncepcji bohate-
ra FD i przyglądając się pomysłom na konstru-
owanie zagadek kryminalnych, docieramy do 
Złotego Wieku Kryminału, któremu poświęco-
ny jest piąty, ostatni rozdział książki Tadeusza 
Cegielskiego, w znacznej części wypełniony 
analizą śledztw Herkulesa Poirota. W rozwa-
żaniach badacza nad wiekiem XX i rozwojem 
gatunku pojawia się ważna dla kanonu DF 
postać geniusza zbrodni – człowieka niepo-
spolitego, z którym mierzą się główni bohate-
rowie. Innym ciekawym wątkiem okazuje się 
jedno z zainteresowań Agathy Christie, które 
znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze, 
a także w konsekwencji jest znamienne dla 
dalszej historii rozwoju DF. Chodzi o wplata-
nie w zagadki, zabójstwa i przestępstwa róż-
nego rodzaju farmaceutyków, trucizn i leków. 
Agatha Christie, literacka matka Herkulesa, 
dla późniejszych twórców powieści detektywi-
stycznej będzie dzięki temu także matką spoj-
rzenia na nową specjalizację – toksykologię. 
Cegielski zauważa ważną dla XX wieku zmia-
nę, czytelnik zostaje w wielu utworach wpisa-
ny w poziom aktywnej partycypacji w procesie 
odgadywania „kto-to-zrobił”.

Okazuje się, że zmianom cywilizacyjnym 
towarzyszy nowe spojrzenie na prozę i inne 
wobec niej wymagania. Odbiorcę treści kul-
tury masowej jeszcze bardziej zaczyna się 
wpisywać w kontekst samego tekstu. Cegiel-
skiemu, na szczęście, nie ucieka sprzed oczu 
literatura amerykańska, w której najszybciej 
dochodzi do zmian i przewartościowań na 
poziomie relacji twórca – odbiorca. Przykła-
dem takiej przemiany stają się lata trzydzieste 
XX wieku i powstanie nowego podgatunku, 
będącego prostą odpowiedzią na wielki kry-
zys w USA. Chodzi o powieść gangsterską 
– nawiązującą charakterem do westernu, ale 
rozgrywającą się w wielkim mieście. W roli 
złych obsadzeni zostają gangsterzy, walka 
rozgrywa się w „świętym” czasie prohibicji, 
łamania wszystkich reguł. Z tego trzonu, jak 
dowodzi Cegielski, wyrośnie późniejsze kino 
noir. Dziś do klasyków literackich takiego 
ujęcia FD zalicza się Dashiella Hammetta 
i Raymonda Chandlera, ale Tadeusz Cegiel-
ski w eseju kieruje wzrok czytelnika także na 
pierwszych twórców tego podgatunku.

Czytając „Detektywa w krainie cudów”, 
przyglądamy się zmianom roli bohatera 
w układzie fabuły, roli czytelnika w recep-
cji tekstu, ale przede wszystkim stajemy się 
świadkami zmian cywilizacyjnych, urbaniza-
cyjnych w życiu społeczeństw, które uczą się 
konsumowania treści kultury masowej, w tym 
powieści gatunkowej.

Tadeuszowi Cegielskiemu na szczęście 
starczyło zapału nie tylko do stworzenia ob-
fi tującej w odniesienia i konteksty publikacji, 
lecz także do krytycznych uwag, spostrzeżeń 
dotyczących powstawania pierwszych gatun-
kowych stereotypów. Badacz przygląda się 
im, śledząc historię Conan Doyle’a, który sta-
je się epigonem własnej twórczości. Przyglą-
da się też konsekwencjom stereotypizacji po-
staci kobiety-detektywa, która „w starciu tak 
z przestępcą, jak i z kolegami […] pozostanie 
politycznie poprawnym obrazkiem, komikso-
wym, serialowym stereotypem”.

Popularnonaukowa publikacja profesora 
Cegielskiego to szerokokontekstowa analiza 
oparta na najważniejszych dla gatunku fi k-
cji detektywistycznej nazwiskach, ale także 
książka szczegółowo rozszerzona o peryferia 
i bardzo interesujące wielowarstwowe tło, 
nie tylko literackie. Badacz, przyglądając się 
narodzinom gatunku, przygląda się także kul-
turze prasy i mediów w drugiej połowie XIX 
i pierwszej XX wieku – i w tym kontekście 
„Detektyw w krainie cudów” staje się bardzo 
ciekawą lekturą nadobowiązkową dla histo-
ryków prasy popularnej, niedziennikarskiej, 
i dla tych, których zagadnienia związane z te-
matyką powstawania kultury masowej intere-
sują szczególnie.

To znakomita propozycja nie tylko dla 
fanów Agathy Christie i Sherlocka Holmesa, 
pokazująca, że bohater powieści detektywi-
stycznej jest mocno zakorzeniony w rzeczy-
wistości swojej epoki. Gdy spojrzymy na 
współczesne propozycje gatunkowe autorów 
skandynawskich albo polskie próby powieści 
detektywistycznej – jasne się staje, że nawet 
pod przykryciem rozliczeń z historią przebija 
przez nie, często boleśnie, współczesność.

Łukasz Wojtusik


