
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Title: Rosyjska powieść kryminalna XX-XXI wieku : (wokół przemian 
gatunkowych) 

 

Author: Anna Domogalla 

 

Citation style: Domogalla Anna. (2008). Rosyjska powieść kryminalna XX-
XXI wieku : (wokół przemian gatunkowych). "Rusycystyczne Studia 
Literaturoznawcze" (T. 20 (2008), s. 71-83). 

 



Rosyjska powie�æ kryminalna XX�XXI wieku
(Wokó³ przemian gatunkowych)

Anna Domogalla

Koniec XX i pocz¹tek XXI wieku w Rosji to wyra�ny prymat literatury po-
pularnej, zdecydowanie przeciwstawianej literaturze wysokiej ze wzglêdu na jej
jako�ciow¹ i artystyczn¹ kwalifikacjê1. Przyczyny takiego zjawiska s¹ oczywiste
i nie wymagaj¹ szerszych wyja�nieñ oraz uzasadnieñ. Z³o¿y³y siê na nie przede
wszystkim polityczne przemiany, zapocz¹tkowane w Rosji w 1985 roku, które
w dziedzinie literatury i kultury przynios³y wiele znacz¹cych zmian. Pierestrojka
doprowadzi³a m.in. do liberalizacji i demokratyzacji rynku wydawniczego oraz czy-
telniczego, a tak¿e do prawdziwego ksi¹¿kowego boomu. To z kolei, zrodzi³o za-
potrzebowanie na ca³kowicie nowe formu³y literackie i sta³o siê przyczyn¹ ewo-
lucji, a nawet �rewolucji� istniej¹cych gatunków. Z jednej strony, jak pisze Piotr
Fast, ta nowa literatura rosyjska w jej postmodernistycznym duchu, zrodzi³a utwory,
które �radykalnie rozmijaj¹ siê ze standardami akceptowanymi w przeciêtnym od-
biorze czytelniczym�2. Z drugiej za�, odpowiedzia³a na zapotrzebowanie ogrom-
nej rzeszy rosyjskiej czytaj¹cej publiczno�ci, która przede wszystkim oczekiwa³a
lektury �lekkiej, ³atwej i przyjemnej�, daj¹cej chwilê wytchnienia, odprê¿enia czy
zabawy. Jednym z gatunków, który w pe³ni realizowa³ te potrzeby, okaza³a siê
w Rosji powie�æ kryminalna maj¹ca ca³kowicie nowe oblicze.

1 Zjawisko literatury popularnej jako jednego z elementów kultury masowej by³o opisywane
przez wielu badaczy. Pojêcie to jest ró¿nie okre�lane i definiowane. Przyk³adowo Edward
Balcerzan u¿ywa terminu �literatura koniunkturalna�, który jednak odbierany jest pejoratywnie
i w zwi¹zku z tym rzadko u¿ywany. Jednym z pierwszych badaczy rosyjskich tego zjawiska by³
Jurij £otman. Autorem wspó³czesnej definicji jest Rudniew. Por.: E. B a l c e r z a n: Oprócz g³osu.
Warszawa 1971, s. 214; K.T. To e p l i t z: Wszystko dla wszystkich. Warszawa 1981, s. 41�42;
A. M a r t u s z e w s k a: Czym �ta trzecia� kusi badacza literatury? W: Teoretycznoliterackie tematy
i problemy. Red. J. S ³ a w i ñ s k i. Wroc³aw 1986, s. 253�267; Formy literatury popularnej. Stu-
dia. Red. A. O k o p i e ñ - S ³ a w i ñ s k a. Wroc³aw 1973; Þ. Ë î ò ì à í: Ìàññîâàÿ ëèòåðàòóðà êàê
èñòîðèêî-êóëüòóðíàÿ ïðîáëåìà. B: I d e m: Èçáðàííûå ñòàòüè â 3 òîìàõ. Ò. 3. Òàëëèí 1993,
s. 380�388; Â. Ð óä í å â: Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü êóëüòóðû ÕÕ âåêà. Ìîñêâà 2001.

2 P. F a s t: Postmodernizm retro. �Opcje� 2003, nr 4�5, s. 24.
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Aby prze�ledziæ najwa¿niejsze dla rozwoju tego gatunku utwory, musimy siê
cofn¹æ do pocz¹tków XX wieku. Jak podaje Tadeusz Klimowicz w swoim Prze-
wodniku3, pierwsze próby godne odnotowania to rok 1917 i powie�æ Marietty
Szaginian Mess-Mend, czyli Jankesi w Piotrogrodzie (Ìåññ-Ìåíä, èëè ßíêè
â Ïåòðîãðàäå), która napisana by³a w stylu satyry agitacyjnej i mia³a za zada-
nie odwróciæ uwagê czytelnika od zagranicznej literatury przygodowej.

Kolejnym autorem radzieckich �krymina³ów� by³ Lew Szejnin, który wyko-
rzysta³ swoje do�wiadczenia z pracy w prokuraturze. Wszystkie teksty Szejnina
charakteryzowa³a schematyczno�æ i �cis³e podporz¹dkowanie akcji celom wycho-
wawczym narzuconym przez partiê i organa bezpieczeñstwa. Jego znanym utwo-
rem by³y Notatki sêdziego �ledczego (Çàïèñêè ñëåäîâàòåëÿ, 1938), wielokrotnie
wznawiane i uzupe³niane.

Pó�niej powie�æ kryminalna w ZSRR funkcjonowa³a w jej specyficznej odmia-
nie, a mianowicie jako powie�æ szpiegowska. Do po³owy lat 50. ta odmiana gatun-
kowa prze¿ywa³a krótki okres rozkwitu. G³ównym tematem kryminalnych historii
by³o tropienie i wy³apywanie szpiegów oraz sabota¿ystów. Na ka¿dego z nich przy-
pada³o kilku milicjantów czy towarzyszy, którzy udaremniali szkodliw¹ dzia³alno�æ
wrogów narodu i systemu. Tym sposobem literatura wype³nia³a sw¹ podstawow¹
dla okresu stalinowskiego w Rosji funkcjê � funkcjê ideologiczn¹4. Nie mniej wa¿-
ne, choæ nie tak otwarcie eksponowane, by³y przyczyny ekonomiczne ukazywania
siê tej literatury. Powie�ci kryminalne przynosi³y znaczny dochód, a ich czêsto ni-
ski poziom artystyczny usprawiedliwiony by³ w³a�nie przez sukces komercyjny5.

W 1956 roku ukaza³y siê dwie opowie�ci Paw³a Nilina, które stanowi³y odej-
�cie od powie�ci szpiegowskiej i sygnalizowa³y powrót do �róde³ literatury kry-
minalnej. Okrucieñstwo (Æåñòîêîñòü) to historia walki z przestêpczo�ci¹
w latach 20. Akcja utworu toczy siê na Syberii, a g³ównym bohaterem jest m³ody
pracownik organów �ledczych, który walczy o bardziej humanitarne traktowanie
przestêpców w czasie ich przes³uchañ i mo¿liwo�æ resocjalizacji. Otaczaj¹ce bo-
hatera okrucieñstwo i uczucie beznadziei pchaj¹ go do tragicznego fina³u. W opo-
wie�ci �ladami wielkich detektywów (Èñïûòàòåëüíûé ñðîê) Nilin pokaza³
pracê zespo³u kryminalno-�ledczego, a zw³aszcza jego dwóch m³odych pracowni-
ków, którzy prezentuj¹ odmienne postawy ¿yciowe.

Wkrótce potem swoj¹ obecno�æ zaznaczy³a grupa pisarzy-�detektywów�, któ-
rzy specjalizowali siê w historiach kryminalnych. Nale¿eli do nich Arkadij Ada-
mow, Olga i Aleksandr £awrowowie, Iwan £azutin, Julian Siemionow, Pawie³ Szes-
tiakow czy Arkadij i Georgij Wajnerowie. Z tego grona du¿¹ popularno�ci¹ cie-

3 T. K l i m o w i c z: Przewodnik po wspó³czesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917�
1996). Wroc³aw 1996, s. 235�238.

4 Â. Ì ÿ ñ í è ê î â: Áóëüâàðíûé ýïîñ. ,,Íîâûé ìèð� 2001, ¹ 11, s. 151.
5 O ekonomicznej polityce pañstwa wobec okre�lonego typu literatury i kszta³towaniu po-

pytu poprzez regulacjê cen pisze szerzej Miasnikow. Zob.: ibidem, s. 151�152.
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szy³a siê twórczo�æ Juliana Siemionowa, który zaspokaja³ zapotrzebowanie czy-
telnika rosyjskiego na powie�æ przygodowo-kryminalno-sensacyjn¹. Jego opowie�ci
wydawane by³y w milionowych nak³adach i odznacza³y siê wartk¹ akcj¹. Boha-
terami czêsto byli silni i szlachetni funkcjonariusze milicji, jak w utworze Trzech
z wydzia³u �ledczego (Ïåòðîâêà, 38, 1963).

Do najbardziej znanych z tej grupy nale¿a³ literacki duet braci Wajnerów. Obaj
studiowali prawo, a nastêpnie Arkadij pracowa³ w organach �cigania, z kolei Gri-
gorij by³ dziennikarzem. Popularno�æ zyskali dziêki opowie�ci kryminalnej W po-
³udnie po omacku (Îùóïüþ â ïîëäåíü, 1968). Do roku 1991 powsta³o oko³o
tuzina powie�ci detektywistycznych, dziêki którym stali siê najbardziej poczytny-
mi przedstawicielami tego gatunku prozy w ZSRR. Za ich najlepszy utwór uwa-
¿ana jest Epoka mi³osierdzia (Ýðà ìèëîñåðäèÿ, 1976), w której ukazali huma-
nitaryzm, obiektywizm i ofiarno�æ organów �cigania w walce ze �wiatem prze-
stêpczym. Na podstawie tej powie�ci powsta³ 5-odcinkowy film telewizyjny z W³a-
dimirem Wysockim w roli g³ównej (1979). Bracia nadal ¿yj¹ i tworz¹ w Moskwie.
Akcja ich utworów ma przebieg dynamiczny, a napiêcie u odbiorcy jest umiejêt-
nie stopniowane przez wprowadzenie zabiegów zwolnienia tempa, nieoczekiwa-
nego zbiegu zdarzeñ czy nieoczekiwanych fina³ów. Wajnerowie niezwykle sub-
telnie oddaj¹ stany psychiczne postaci, ³agodz¹ konflikty i nieporozumienia. Ich
bohaterami czêsto s¹ pracownicy milicji sowieckiej, a liczne powie�ci ³¹czy po-
staæ tego samego detektywa-narratora.

Wskazane utwory Siemionowa i Wajnerów to przyk³ady kolejnej odmiany ga-
tunkowej krymina³u radzieckiego � powie�ci milicyjnej. Jej g³ównym celem by³o:
�utrwalenie norm moralno�ci komunistycznej�6. Krymina³ mia³ wykorzeniæ wszelkie
przejawy dzia³alno�ci antypañstwowej, a nie dostarczaæ jedynie rozrywki czytel-
nikowi. Realia radzieckie zakre�li³y granice gatunkowe tego typu powie�ci i uwa-
runkowa³y charakter oraz sposób dzia³ania ich bohaterów. �¯adna panna Marple
nie mog³a siê u nas pojawiæ, gdy¿ z przestêpczo�ci¹ w Zwi¹zku Radzieckim wal-
czy³a wy³¹cznie milicja� � pisze Wiktor Miasnikow7. I nie ka¿dy pisarz móg³ zaj-
mowaæ siê tego typu literatur¹, a tak¿e pisaæ o milicji. Najczê�ciej musia³ sobie
na to prawo zas³u¿yæ, a raczej �wys³u¿yæ�, pracuj¹c w organach �ledczych przy-
najmniej trzy lata8.

Od czasu do czasu rozlega³y siê równie¿ g³osy o szkodliwo�ci tego typu lite-
ratury, która mog³a stanowiæ swego rodzaju instrukta¿ dla przestêpców, jak po-
winni dokonywaæ przestêpstw, a nastêpnie zacieraæ po nich �lady, czy zdradza
im tajniki pracy �ledczej milicji. Popularno�æ tego gatunku stopniowo s³ab³a. Za-
cz¹³ zajmowaæ marginalne miejsce w literaturoznawstwie i krytyce literackiej, które
je�li ju¿ zwraca³y uwagê na tego typu utwory, to jedynie po to, aby je wy�miaæ,

6 Cyt. za: T. K l i m o w i c z: Przewodnik..., s. 237.
7 Â. Ì ÿ ñ í è ê î â: Áóëüâàðíûé ýïîñ..., s. 153. T³um. � A.D.
8 Ibidem.
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czy skrytykowaæ. Do fabu³y i konstrukcji utworów wkrada³a siê nuda. Autorzy
radzieckiej literatury kryminalnej szukali czêsto tematów w przesz³o�ci, siêgaj¹c
do okresu NEP-u czy powojennej zawieruchy.

Podejmowano równie¿ próby wykreowania bohatera na miarê amerykañskie-
go superagenta Jamesa Bonda, na�laduj¹c w ten sposób typ amerykañskiej po-
wie�ci kryminalno-szpiegowskiej. Przyk³adem takiej literatury by³ utwór Wadima
Ko¿ewnikowa Tarcza i miecz (Ùèò è ìå÷, 1965).

Mimo negatywnej atmosfery, jaka w ZSRR dla rozwoju powie�ci kryminalnej
zapanowa³a, czytelnicy nadal chêtnie siêgali po tego rodzaju literaturê, choæ nie
by³o to wcale ³atwe. Rodzimej lekkiej detektywistycznej literatury brakowa³o,
a zdobycie zagranicznej obwarowane by³o wieloma trudno�ciami. Potrzebne by³y
znajomo�ci lub specjalne talony, które otrzymywa³o siê za dostarczenie sporej ilo-
�ci makulatury (oko³o 20 kilogramów). Na prze³omie lat 70. i 80., kiedy pogoñ za
dobrami materialnymi ogarnê³a ca³y kraj, posiadanie zagranicznych powie�ci kry-
minalnych w swojej biblioteczce by³o wyrazem takiego samego presti¿u jak krysz-
ta³owe lustro, zagraniczna meblo�cianka czy serwis do kawy �Madonna�9. Zreszt¹
nie wszyscy mogli sobie na te ksi¹¿ki pozwoliæ. Zbiór powie�ci Agaty Christie
kosztowa³ oko³o 30�40 rubli, co przy niez³ej jak na owe czasy pensji (oko³o 200
rubli) stanowi³o niema³¹ sumê. Zagraniczne krymina³y ukazywa³y siê przy tym nie-
zwykle rzadko. Wiele lokalnych czasopism, aby zwiêkszyæ prenumeratê (nieraz
dwukrotnie) raz na pó³ roku drukowa³o przek³ady zagranicznych krymina³ów. Cza-
sem przywo¿one by³y przez znajomych z zagranicy. Dlatego wielu Rosjan uczy³o
siê jêzyka angielskiego. Powstawa³y czêsto amatorskie przek³ady powielane do-
mowymi technikami i rozprowadzane w�ród znajomych. Uczono siê równie¿ jê-
zyka polskiego, by czytaæ krymina³y z popularnych polskich serii Srebrny Kluczyk
i Labirynt dostêpnych w ksiêgarniach Dru¿ba10. W seriach tych mo¿na by³o spo-
tkaæ krymina³y amerykañskie, angielskie czy francuskie, ale najwiêksz¹ popular-
no�ci¹ cieszy³a siê twórczo�æ polskiej powie�ciopisarki Ma³gorzaty Chmielewskiej.
I w³a�nie m.in. w tym kierunku na pocz¹tku lat 90. zaczê³a pod¹¿aæ rosyjska po-
wie�æ kryminalna.

Lata 90. to równie¿ okres na�ladownictwa zachodniej literatury sensacyjno-
-kryminalnej w przeró¿nych jej odmianach (tzw. bojewiki). Przez pewien czas miej-
sce tradycyjnej powie�ci milicyjnej zaj¹³ twór, który Klimowicz nazywa antypo-
wie�ci¹ milicyjn¹, przypominaj¹c¹ amerykañsk¹ czarn¹ powie�æ kryminaln¹ Ray-
monda Chandlera, w której uk³ad warto�ci zosta³ odwrócony11. To stró¿owie prawa
byli skorumpowani, a przestêpcy przestrzegali zasad kodeksu honorowego. Przy-
k³adem mo¿e byæ Testament na ¿ycie i na �mieræ Borisa Babkina (Çàâåùàíèå

9 Ibidem.
10 Miasnikow wspomina, ¿e w fabryce, w której pracowa³ wiele lat temu, istnia³o swoiste Ko³o

Mi³o�ników Jêzyka Polskiego. Ibidem, s. 152.
11 T. K l i m o w i c z: Przewodnik..., s. 237.
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íà æèçíü è íà ñìåðòü). Ale takie roz³o¿enie akcentów pomiêdzy dobrem a z³em,
jak zauwa¿a na ³amach �Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû� Roman Arbitman, nie spotka³o
siê z akceptacj¹ czytelników rosyjskich12. Podobny zreszt¹ odbiór towarzyszy³ pró-
bom stworzenia rosyjskiego Rambo � weterana z Afganistanu. Nieco wiêkszym
powodzeniem cieszy³a siê powie�æ sensacyjno-polityczna, wzorowana na twór-
czo�ci Kena Folleta, Fredericka Forsytha i Roberta Ludluma czy tzw. political
fiction, gdzie akcja zostaje umieszczona w niedalekiej przysz³o�ci, a bohaterami
czêsto s¹ maniacy, którzy chc¹ doprowadziæ do zag³ady �wiata. Przyk³adami tego
typu literatury s¹ Niko³aja Leonowa Krew purpurowa (Êðîâü àëàÿ, 1993), Lwa
Górskiego Zabiæ prezydenta (Óáèòü ïðåçèäåíòà) czy Odmawiaj¹cy powro-
tu (Íåâîçâðàùåíåö, 1989) Aleksandra Kabakowa. Jak s³usznie przewidzia³
w swoim artykule Arbitman, stabilizacja ¿ycia w kraju sprzyja³a rozwojowi i od-
rodzeniu klasycznej policyjnej (dawnej milicyjnej) powie�ci kryminalnej, a tak¿e
stopniowego zaniku literatury spod znaku thrillera politycznego.

Ostatnie dziesiêciolecie XX wieku up³ynê³o pod znakiem tzw. kobiecego kry-
mina³u. To w³a�nie kobiety � Aleksandra Marinina, Polina Daszkowa czy Daria
Doncowa zaproponowa³y nowy model powie�ci kryminalnej, osadzonej w realiach
rosyjskich i wzorowanych w pewnym stopniu na krymina³ach ironicznych Ma³go-
rzaty Chmielewskiej (Doncowa) czy te¿ kontynuuj¹cych w nowej postaci dawny
krymina³ milicyjny (Marinina).

O poziomie popularno�ci tej literatury i jej autorek �wiadczyæ mo¿e kilka fak-
tów. W 2003 roku w Moskwie na Strastnym Bulwarze otwarto Plac Gwiazd ku
czci najpopularniejszych wspó³czesnych pisarzy rosyjskich. Jako pierwsze ods³o-
niête zosta³y gwiazdy w³a�nie Aleksandry Marininy i Darii Doncowej. W grudniu
2003 roku Marina Aleksiejewa (prawdziwe nazwisko Marininy) zarejestrowa³a
w Rosyjskiej Agencji ds. patentów i znaków towarowych znaki towarowe Alek-
sandra Marinina i Kamienskaja (nazwisko g³ównej bohaterki jej powie�ci), poka-
zuj¹c tym samym, ¿e rosyjski krymina³ to nie tylko ksi¹¿ka, lecz znak firmowy
i dobrze prosperuj¹cy biznes13. Wyznacznikiem popularno�ci i �wiadectwem uwiel-
bienia czytelników jest równie¿ rosyjskie metro i to, co siê w nim czyta, a tam
w latach 90. prawdziwymi idolkami by³y obie autorki.

Aleksandra Marinina nazywana �rosyjsk¹ Agat¹ Christie� czy �królow¹ kry-
mina³ów� od 1993 wyda³a ponad 20 powie�ci o ³¹cznym nak³adzie ponad 30 mln
egzemplarzy. Pisaæ zaczê³a, czerpi¹c pomys³y do swoich utworów z praktyki za-
wodowej. Marinina � to by³a milicjantka-analityczka, pracuj¹ca w ministerstwie
spraw wewnêtrznych w randze podpu³kownika. Pierwsz¹ ksi¹¿kê opublikowan¹

12 Ð. À ð á è ò ì à í: Ïðîùàé Ïàë Ïàëû÷!... Êàêèì áûòü ñîâðåìåííîìó äåòåêòèâó. ,,Ëè-
òåðàòóðíàÿ ãàçåòà� 1994, nr 43.

13 Informacje uzyskane na podstawie korespondencji Witalija Portnikowa z Moskwy dla ty-
godnika �Polityka�. W. P o r t n i k o w: Proste opowie�ci o zwyczajnych mordercach. Prze³. J. M a l -
c z y k. �Polityka� 2004, nr 6, s. 64.
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w czasopi�mie �Milicja� napisa³a wspólnie ze swoim koleg¹ � Aleksandrem Gor-
kinem. Na podstawie jej ksi¹¿ek nakrêcony zosta³ serial telewizyjny Kamienska-
ja, wyre¿yserowany przez Walerija Todorowskiego, znanego rosyjskiego re¿yse-
ra, z Aleksandr¹ Jakowlew¹ w roli �ledczej Nastii. Krytycy literaccy komentuj¹-
cy fenomen popularno�ci Marininy i jej utworów, z jednej strony, nazywali j¹ �Bal-
zakiem swoich czasów�. Tworzy ona bowiem obszern¹ kronikê Rosji lat 90., z jej
szar¹ rzeczywisto�ci¹ i najbardziej banalnymi, codziennymi sprawami, jak brudne
klatki schodowe, zepsute samochody, niegrzeczne dzieci czy egoistyczni mê¿o-
wie. Z drugiej za�, zarzucano jej produkowanie makulatury literackiej i idealizo-
wanie s³u¿by bezpieczeñstwa14. Owych opinii wys³ucha³a sama Marinina, uczest-
nicz¹c w pierwszej konferencji, po�wiêconej jej twórczo�ci, która odby³a siê
w dniach 19�20 pa�dziernika 2001 roku w Pary¿u. Temat konferencji brzmia³:
�Fenomen Aleksandry Marininy jako odbicie wspó³czesnej mentalno�ci rosyjskiej�.
Wskazuje on raczej, ¿e przyczyny popularno�ci pisarki, ale tak¿e cechy gatunko-
we odrodzonej rosyjskiej powie�ci kryminalnej nale¿y rozpatrywaæ nie tyle z punktu
widzenia literaturoznawstwa, ile raczej socjologii. Ogromn¹ rzeszê odbiorców utwo-
rów Marininy przyci¹gnê³y przede wszystkim: g³ówna postaæ �ledczej Nastii Ka-
mienskiej, posiadaj¹cej zwyk³e problemy w ¿yciu, z któr¹ ka¿da czytelniczka mo-
g³a siê uto¿samiaæ. Ksi¹¿ki te dawa³y równie¿ mo¿liwo�æ zapomnienia o w³asnych
k³opotach i ³atwego relaksu, z ich prost¹ fabu³¹, prowadz¹c¹ do oczywistego za-
koñczenia, prostym i zrozumia³ym jêzykiem, znajomymi typami bohaterów. Ponadto,
jak pisze Iwanowa, stabilno�æ ksi¹¿kowego �serialu� stanowi³a alternatywê dla
niestabilnej rosyjskiej rzeczywisto�ci15. Marinina sta³a siê równie¿ czym� w ro-
dzaju �kompasu�, a jej powie�ci dawa³y odpowied� na pytania tysiêcy czytelni-
czek: �Jak ¿yæ?�, �Co robiæ?�, �Kto jest winien?�. �Ludzie � pisze Miasnikow
� potrzebuj¹ potwierdzenia, ¿e ich ¿yciowe wybory s¹ s³uszne i znajduj¹ je w³a-
�nie w krymina³ach�16. Wreszcie utwory te pe³ni³y inn¹ wa¿n¹ funkcjê � swego
rodzaju funkcjê terapeutyczn¹, bo czêsto pokazywa³y, ¿e innym kobietom w Rosji
¿yje siê jeszcze gorzej ni¿ czytelniczkom17.

Prawdziw¹ �rewolucj¹� gatunkow¹ w rosyjskiej powie�ci kryminalnej okaza-
³a siê jednak twórczo�æ Borysa Akunina. Pod tym pseudonimem artystycznym
kryje siê Georgij Czchartiszwili, dziennikarz, komentator literatury �wiatowej, ja-
ponista, t³umacz, pracownik naukowy Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. £o-
monosowa, autor g³o�nej monografii Pisarz i samobójstwo i 20-tomowej Anto-
logii literatury japoñskiej. Swój pierwszy utwór zatytu³owany Azazel Akunin
opublikowa³ w roku 1998. Powie�æ ta stanowi³a pierwsz¹ czê�æ szczegó³owo ob-

14 Í. È â à í î â à: Ïî÷åìó Ðîññèÿ âûáðàëà Ïóòèíà: Àëåêñàíäðà Ìàðèíèíà â êîíòåêñòå
ñîâðåìåííîé íå òîëüêî ëèòåðàòóðíîé ñèòóàöèè. ,,Çíàìÿ� 2002, nr 2.

15 Ibidem, s. 200.
16 Â. Ì ÿ ñ í è ê î â: Áóëüâàðíûé ýïîñ..., s. 156.
17 Ibidem, s. 158.
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my�lonego i zrealizowanego �projektu literackiego�18. Pod tym okre�leniem kryje
siê nie tylko zamys³ literacki, ale równie¿ przedsiêwziêcie finansowe. W jednym
z wywiadów Akunin przyzna³, ¿e chcia³by doprowadziæ do sytuacji, w której pi-
sarz ¿yj¹cy w Rosji móg³by zarabiaæ wystarczaj¹co du¿o pieniêdzy, by móc bez
pomocy agenta, wydawnictwa czy producenta sam o sobie decydowaæ19. Jed-
nym z podstawowych warunków finansowego powodzenia dzia³alno�ci literackiej
s¹ oczywi�cie czytelnicy, których ogromn¹ rzeszê Akunin zdoby³ od razu. Ju¿
w dwa lata od debiutu, w roku 2000, za powie�æ Koronacja (Êîðîíàöèÿ) otrzy-
ma³ presti¿ow¹ nagrodê Antybookera, a na moskiewskich targach ksi¹¿ki og³o-
szony zosta³ pisarzem roku. W 2002 roku za najpopularniejszego pisarza roku uzna³
go internetowy portal Yandex.ru20. Pisarz doskonale wyczu³ oczekiwania i nastroje
czytelników, nieco ju¿ znudzonych schematycznymi krymina³ami i zaproponowa³
tak¹ formu³ê literack¹, która ca³kowicie te oczekiwania spe³ni³a. Akunin wyko-
rzysta³ umiejêtnie te elementy poetyki gatunku, które stanowi¹ o jego atrakcyjno-
�ci (zgrabnie skonstruowana, wartka akcja pe³na nieoczekiwanych zwrotów, mor-
derstwa, porwania, zaginiêcia, poszukiwanie skarbów, po�cigi, intrygi polityczne,
maniakalni mordercy, drobni oszu�ci, terrory�ci, wielkie mi³o�ci, piêkne i tajemni-
cze kobiety, skontrastowane postaci) i doda³ kilka nowych, zaskakuj¹c i zjednuj¹c
sobie b³yskawicznie zagorza³ych wielbicieli.

Zacz¹³ od tego, ¿e poszerzy³ potencjalne grono odbiorców tego gatunku, opa-
truj¹c pierwsz¹ powie�æ Azazel has³em �äåòåêòèâ äëÿ ðàçáîð÷èâîãî ÷èòàòåëÿ�.
Tym samym zaintrygowa³ czytelników, niejako ich aktywizuj¹c i podejmuj¹c z nimi
do�æ wyrafinowan¹ grê literack¹. Uczestnicz¹c w niej i rozwi¹zuj¹c podsuwane
przez pisarza zagadki, odbiorcy sami mogli rozszyfrowaæ, na czym polega nowa-
torstwo jego prozy. Akunin da³ wyra�nie do zrozumienia, ¿e próbuje prze³amaæ
stereotypy gatunkowe i stworzyæ pomost pomiêdzy literatur¹ wysok¹ a literatur¹
popularn¹21. Dlatego przez czytelników mniej wyrobionych literacko postrzegany
jest jako rosyjskie wcielenie Arthura Conan Doyle�a, natomiast ci bardziej wy-
magaj¹cy widz¹ w nim raczej rodzimego Umberta Eco czy Jorge Luisa Borgesa.

Schematyzm gatunku w prozie Akunina zostaje prze³amany na wielu pozio-
mach konstrukcji utworu. Omówimy te zmiany na przyk³adzie jednej z serii owych
�projektów literackich� � retrokrymina³ów opowiadaj¹cych o przygodach detekty-

18 http://www.diaghilev.perm.ru./confirence/s3/newpage9.html [data dostêpu: 26.03.2008].
19 Ã. À ë å ê ñ à í ä ð î â: ß íå ïèñàòåëü, ÿ áåëëåòðèñò. ,,Aðãóìåíòû è ôàêòû�, www.people.

ru/art./literature/prose/debecting/akunin/interview1.html [data dostêpu: 16.08.2008].
20 Informacje biograficzne dotycz¹ce B. A k u n i n a dostêpne w Internecie: http://www.

fandorin.ru/akunin/biography.html/741 [data dostêpu: 26.03.2008].
21 Rudniew w swoich rozwa¿aniach o kulturze masowej zauwa¿a, ¿e, paradoksalnie, jest ona

�zarówno antytez¹ kultury elitarnej jak jej kopi¹�, a granice pomiêdzy tym, co wysokie a niskie
stopniowo siê zacieraj¹, bo to w³a�nie kultura masowa, przez jej wiêksz¹ dostêpno�æ i ³atwo�æ
odbioru kszta³tuje obecnie globaln¹ �wiadomo�æ spo³eczeñstw. Zob.: Â. Ð ó ä í å â: Ýíöèêëî-
ïåäè÷åñêèé ñëîâàðü êóëüòóðû ÕÕ âåêà. Ìîñêâà 2001, s. 221�225.
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wa Erasta Pietrowicza Fandorina22. Cykl tworzy 11 czê�ci, z których ka¿da sta-
nowiæ mo¿e odrêbn¹ ca³o�æ, ale dopiero czytane w zaproponowanej przez pi-
sarza kolejno�ci daj¹ pe³ne wyobra¿enie o rozmiarze literackiego i artystycznego
zamys³u autora. S¹ to: Azazel (Àçàçåëü), Turecki gambit (Òóðåöêèé ãàìáèò),
Lewiatan (Ëåâèôàí), �mieræ Achillesa (Ñìåðòü Àõèëëåñà), Walet pikowy
(Ïèêîâûé âàëåò), Dekorator (Äåêîðàòîð), Radca stanu (Ñòàòñêèé ñî-
âåòíèê), Koronacja (Êîðîíàöèÿ), Kochanka �mierci (Ëþáîâíèöà ñìåðòè),
Kochanek �mierci (Ëþáîâíèê ñìåðòè), Diamentowa karoca (Àëìàçíàÿ
êîëåñíèöà).

Wszystkie czê�ci ³¹czy postaæ g³ównego bohatera, o którym, mimo i¿ spoty-
kamy go a¿ 11 razy, nie mamy zbyt wiele informacji. Towarzyszy mu aura tajem-
niczo�ci, która intryguje odbiorców i przydaje Fandorinowi atrakcyjno�ci. Tej ostat-
niej mu zreszt¹ nie brak. Jest to bowiem typ superherosa, skrzy¿owanie Jamesa
Bonda (urok osobisty, powodzenie u kobiet, liczne przygody mi³osne i �licencja na
zabijanie�), Sherlocka Holmesa (zdolno�ci analityczne, maniery, poczucie godno-
�ci) czy Herkulesa Poirot, a wiêc po³¹czenie cech ró¿nych bohaterów, typowych
dla ró¿nych odmian gatunkowych powie�ci kryminalnej23. Dziêki temu Fandorin
nie jest postaci¹ schematyczn¹, lecz zupe³nie nowym bohaterem tego typu litera-
tury. Sam Akunin pytany o literacki rodowód swego bohatera odpowiada, ¿e na
jego recepturê sk³ada siê: 20% Pieczorina, 30% ksiêcia Myszkina, 10% Andrieja
Bo³koñskiego, 15% pu³kownika Naj-Tursa, 5% agenta Coopera i 8% w³asnych
pomys³ów, to wszystko nale¿y zmieszaæ, pozostawiæ na okres trzech powie�ci,
a potem traktowaæ bohatera jak kogo� ¿ywego i oczekiwaæ od niego, czego siê
tylko zapragnie24. Tak skonstruowany bohater zape³ni³ ogromn¹ lukê, która po-
wsta³a we wspó³czesnej literaturze rosyjskiej odzwierciedlaj¹cej tematy i moty-
wy charakterystyczne dla postmodernizmu, w której spotkaæ mo¿na raczej pija-
ków, narkomanów czy nieudaczników ró¿nego formatu. A czytelnicy przede
wszystkim pragnêli kogo�, kogo mo¿na podziwiaæ, kto niczym Ilja Muromiec za-
wsze pod¹¿a s³uszn¹ drog¹, stanowi duchow¹ podporê w trudnych czasach i przy-
nosi nadziejê, ¿e dobro zwyciê¿y z³o25. Fandorin obdarzony jest jeszcze jedn¹ ce-
ch¹, a mianowicie nieprawdopodobnym, wrêcz �bajkowym� szczê�ciem, dziêki
któremu wychodzi ca³o z najgorszych opresji i niezmiennie wygrywa w ró¿nego
rodzaju grach hazardowych.

22 Drugi cykl zatytu³owany jest Przygody siostry Pelagii, a trzeci Przygody magistra.
23 Interesuj¹c¹ typologiê bohaterów literackich powie�ci kryminalnych przedstawia w swo-

im s³owniku Rudniew. Zob.: Â. Ð óä í å â: Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü..., s. 112�113.
24 Á. À ê ó í è í: ×åì äàëüøå â ëåñ, òåì òîëùå ïàðòèçàíû. Ëèòåðàòóðíîå ïðåäëîæåíèå

Ñåðãåÿ Àíäðóñåíêî. ,,Êíèæíîå îáîçðåíèå�, 30 Õ 2000, s. 19; t³um. � A.D.
25 O powielaniu schematu fabularnego starych ba�ni, bylin czy eposów we wspó³czesnych

krymina³ach i potrzebie literatury heroiczno-epickiej pisze w³a�nie Wiktor Miasnikow. Zob.:
Â. Ì ÿ ñ í è ê î â: Áóëüâàðíûé ýïîñ..., s. 154�155.
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Owo têskne spojrzenie w przesz³o�æ, przeniesienie akcji powie�ci w XIX stu-
lecie, �[...] kiedy to literatura by³a wielka, wiara w postêp � bezgraniczna, a zbrod-
nie pope³niano i wykrywano ze smakiem tudzie¿ z elegancj¹� (napis z ok³adki,
którym opatrzona jest ca³a seria) to kolejny element akuninowskiego projektu.
Osadzenie fabu³y na pe³nym detali historycznym tle, wprowadzenie autentycznych
postaci i wydarzeñ odpowiednio zmodyfikowanych na potrzeby tekstu literackie-
go staje siê elementem kunsztownej gry z czytelnikiem, który mo¿e rozszyfrowy-
waæ liczne historyczne zagadki, oczywi�cie pod warunkiem, ¿e przygotowanie in-
telektualne pozwoli mu na prawid³owe odczytanie wszystkich ukrytych kontek-
stów. Ponadto projekt Akunina w takim w³a�nie kszta³cie to równie¿ próba stwo-
rzenia eposu pod umownym tytu³em Rosja, której nie utracili�my26.

Kontekst historyczny pozwala tak¿e w zabawny sposób pokazaæ, jak nowe
przenika stary �wiat, zw³aszcza gdy mówimy o postêpie technicznym, którego Fan-
dorin jest zagorza³ym fanem. Aktywnie lansuje daktyloskopiê, je�dzi samochodem,
jest �wynalazc¹� pods³uchu czy kamizelki kuloodpornej.

Przygotowanie intelektualne i wyrobienie literackie, o których by³a mowa, ko-
nieczne s¹ dla percepcji i dekodowania kolejnego nietypowego dla literatury kry-
minalnej elementu, który wprowadzi³ Akunin, a mianowicie misternej sieci nawi¹-
zañ i aluzji literackich27. Typowe dla estetyki postmodernizmu � intertekstual-
no�æ i metajêzykowa gra, wymagaj¹ od jego czytelników znajomo�ci rosyjskiej
prozy (Puszkin, Dostojewski, To³stoj, Bu³hakow, Czechow), klasyki literatury �wia-
towej (Hamlet, Eco, Borges, Sallinger) i szerokiej wiedzy ogólnej, by mogli oni
pewnie poruszaæ siê w Akuninowskim labiryncie licznych cytatów, aluzji, zapo¿y-
czonych postaci, przeróbek literatury czy dzie³ kultury masowej (krymina³y Aga-
ty Christie, filmy o Jamesie Bondzie).

Kolejnym elementem serii s¹ ci¹g³e zmiany stylistyczne i odwo³anie siê pisa-
rza do innych kanonów gatunkowych (powie�æ sensacyjna, romans historyczny,
powie�æ obyczajowa, powie�æ psychologiczna, powie�æ ³otrzykowska, dziennik pod-
ró¿y). Ponadto umieszczenie wzmianki �Âñå æàíðû êëàññè÷åñêîãî êðèìèíàëü-
íîãî ðîìàíà â îäíîé ñåðèè� wraz z opatrzeniem ka¿dego tytu³u krótk¹ infor-
macj¹ autora mo¿na uznaæ za próbê niekonwencjonalnej typologii gatunku28. Mamy
wiêc �krymina³ szpiegowski�, �krymina³ polityczny�, �krymina³ o p³atnym mor-
dercy�, �powie�æ o maniaku� w stylu amerykañskiego thrillera, �powie�æ oszu-

26 À. Ì à ê à ð ê è í: Ðîññèÿ, êîòîðîé ìû íå òåðÿëè. Áîðèñ Àêóíèí ñîçäàåòýïîñ íîâîãî
òèïà. ,,Ñåãîäíÿ�, 28 VII 2000, s. 164. Cyt. za: A. Wo ³ o d � k o - B u t k i e w i c z: �Projekty lite-
rackie� Borysa Akunina. �Przegl¹d Rusycystyczny� 2003, nr 1, s. 72. Badaczka przedstawia rów-
nie¿ szersze t³o tego projektu i reakcje krytyki literackiej.

27 Por.: Í. Ð à á î ò í î â: Íèêåëèðóåì çîëîòî. Î ëèòåðàòóðíûõ âàðèÿöèÿõ íà òåìû
ëèòåðàòóðíîé êëàññèêè. ,,Çíàìÿ� 2006, nr 2; Ì. À ä à ì î â è ÷: Þäèôü ñ ãîëîâîé Îëîôåðíà.
ïñåâäîêëàññèêè â ðóññêîé ëèòåðàòóðå 90-õ. ,,Íîâûé ìèð� 2001, ¹ 7, s. 165�174.

28 J. L u b o c h a - K r u g l i k, O. M a ³ y s a: Potyczki z przek³adem, czyli Akunin po polsku.
W: Kultura popularna a przek³ad. Studia o przek³adzie. Red. P. F a s t. Katowice 2005, s. 93.
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stach�, �krymina³ konspirologiczny�, �powie�æ z wielkiego �wiata�, �krymina³ de-
kadencki�, �krymina³ dickensowski� czy �krymina³ hermetyczny� w stylu znane-
go krymina³u Agaty Christie (wszyscy podejrzani zebrani s¹ w jednej jadalni luk-
susowego statku pasa¿erskiego).

Licznym eksperymentom poddawane s¹ równie¿ czas i narracja. Akcja po-
wie�ci Kochanka �mierci i Kochanek �mierci toczy siê równolegle w 1900 roku,
wzajemnie dope³niaj¹c informacje o poczynaniach g³ównego bohatera. W trzeciej
czê�ci serii � Lewiatanie � akcja toczy siê w 1878 roku. Fandorin p³ynie do
Japonii, by obj¹æ tam funkcjê wicekonsula Rosji. Czê�æ czwarta � �mieræ Achil-
lesa � rozpoczyna siê w roku 1882, gdy detektyw powraca do Rosji. O tym, co
siê wydarzy³o w ci¹gu tych sze�ciu lat w Japonii, dowiadujemy siê dopiero w ostat-
nim tomie serii Diamentowej karocy.

W Koronacji mamy do czynienia z zastosowaniem techniki skazu, a narrato-
rem jest wierny rodzinie carskiej s³uga Afanasij Ziukin. W Lewiatanie narrato-
rem ka¿dego rozdzia³u jest inny bohater powie�ci. Ka¿dy z nich prezentuje czy-
telnikom zupe³nie odmienny obraz Fandorina. Czasem obecno�æ innego narratora
jest dodatkowo zaznaczona przez odmienny uk³ad graficzny tekstu. W Kochan-
ku �mierci stykamy siê z elementami ¿argonu przestêpczego, a w �mierci Achil-
lesa Akunin przerywa �ledztwo Fandorina, by na kolejnych 110 stronach przed-
stawiæ historiê ¿ycia jego przeciwnika � p³atnego mordercy Achimasa.

Galeria z³oczyñców i czarnych charakterów pojawiaj¹cych siê u Akunina jest
zaiste imponuj¹ca. Zacz¹æ nale¿a³oby mo¿e od tego, ¿e sam pseudonim literacki
B. Akunin powszechnie kojarzy siê z nazwiskiem znanego anarchisty Bakunina,
a samo s³owo �akunin� zaczerpniête zosta³o z jêzyka japoñskiego i oznacza ono
³otra, z³oczyñcê, z³ego cz³owieka. Pisarz wyja�nia, ¿e ka¿da z jego powie�ci opi-
suje inny typ przestêpcy. �Na ogó³ s¹ to zbrodniarze przez du¿e Z. Drobne biesy
mnie nie interesuj¹�29. Bohaterowie ci zawsze s¹ godnymi przeciwnikami w kry-
minalnej i intelektualnej rozgrywce, jak¹ prowadzi z nimi Fandorin. Czêsto wodz¹
go za nos, udaj¹ przyjació³, podsuwaj¹ fa³szywe przes³anki dla prowadzonych de-
dukcyjn¹ metod¹ wywodów (Azazel, Gambit turecki, Koronacja). Mimo to,
w finale powie�ci walka Dobra ze Z³em koñczy siê za ka¿dym razem tak samo.
Dobro zwyciê¿a Z³o, choæ o szczê�liwym zakoñczeniu, w dos³ownym znaczeniu
nie ma mowy. Jest to � jak pisze Cyp³akow � �zepsuty happy-end�30. Fando-
rin zostaje najczê�ciej postawiony w patowej sytuacji, a klêska kolejnych zbrod-
niarzy okupiona zostaje �mierci¹ wielu osób, zazwyczaj bliskich przyjació³ czy uko-
chanej kobiety (Azazel, Kochanek �mierci, Diamentowa karoca). Akunin nie
cofa siê przed u�mierceniem sympatycznej postaci, do której wcze�niej pozwoli
czytelnikowi siê przywi¹zaæ (Dekorator).

29 Ãðèãîðèé ×õàðòèøâèëè � îí æå � Á. Àêóíèí. Áåñåäîâàë Í. À ë å ê ñ å å â. ,,Èíîñ-
òðàíåö�, 2000, nr 39. Cyt. za: A. Wo ³ o d � k o - B u t k i e w i c z: �Projekty literackie�..., s. 66.

30 Ã. Ö è ï ë à êî â: �Çëî, âîçíèêàþùåå â äîðîãå, è äàî� Ýðàñòà Ôàíäîðèíà. ,,Íîâûé ìèð�
2001, ¹ 11, s. 163.
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Powie�ci Borysa Akunina dostarczaj¹ odbiorcy równie¿ sporej dawki wiedzy
na temat Dalekiego Wschodu, którego egzotyk¹ zafascynowany jest jego boha-
ter i po powrocie z Japonii przejmuje pewne elementy jej kultury oraz zacho-
wañ (japoñskie jedzenie, sztuki walki, wystrój mieszkania, æwiczenie kaligrafii)31.
W Diamentowej karocy pisarz prezentuje krótkie wyk³ady o buddyzmie, historie
o wojownikach ninja, sztuce ninso (umiejêtno�ci czytania w ludzkich twarzach)
i jojutsu (sztuce wyrafinowanych uciech cielesnych, któr¹ uprawiaj¹ kobiety, aby
w tej jednej dziedzinie zyskaæ prawdziw¹ przewagê nad mê¿czyznami). Postaci¹,
dziêki której Akunin pokazuje zabawne czasem ró¿nice w obyczajowo�ci japoñ-
skiej i rosyjskiej, jest wierny s³uga, pomocnik i przyjaciel � Masa, który w imiê
honorowych zasad samurajskiego kodeksu Bushido gotów jest s³u¿yæ swemu panu
nawet za cenê ¿ycia.

I wreszcie ostatnim, niezwykle wa¿nym elementem Akuninowskiego projektu
jest funkcja, jak¹ w procesie recepcji tekstów literackich odgrywaj¹ telewizja, te-
atr, kino, a przede wszystkim Internet. Akunin ma �wiadomo�æ, jak cennym me-
dium jest sieæ i potrafi w pe³ni wykorzystaæ jej niemal nieograniczone mo¿liwo-
�ci. Pisarz planuje nawet stworzenie ksi¹¿ki, która mog³aby funkcjonowaæ jedy-
nie w postaci elektronicznej � pierwszej tego typu ksiêgi trzeciego tysi¹clecia,
opowiadaj¹cej oczywi�cie o przygodach Fandorina32.

To, co ju¿ mo¿na znale�æ w Internecie, to profesjonalnie zaprojektowana wi-
tryna www.akunin.ru, autorstwa Artioma Lebiediewa, znanego twórcy stron in-
ternetowych, która przyci¹ga uwagê wyrafinowan¹ stylizacj¹ na powie�æ XIX-
-wieczn¹, co koresponduje z graficzn¹ stron¹ ca³ej serii ksi¹¿kowej. Drugie po-
pularne miejsce spotkañ fanów Fandorina w cyberprzestrzeni to witryna www.Fan-
dorin.ru stworzona przez wielbicielkê Akunina � Aleksandrê Antonienko. Utwory
pisarza mo¿na znale�æ ponadto w elektronicznej bibliotece Maksyma Moszkowa
(www.lib.ru) oraz na serwerze Aleksandra Gelmana (www.guelman.slava.ru)33.
Pisarz wykorzystuje Internet jako swego rodzaju �skrzynkê kontaktow¹� z czy-
telnikami i tworzy dwukierunkow¹ komunikacjê: nadawca � odbiorca � nadaw-
ca34. Interaktywne mo¿liwo�ci sieci przyci¹gaj¹ zw³aszcza m³odych ludzi, którzy
mog¹ kontynuowaæ w wirtualnym �wiecie grê podjêt¹ w trakcie czytania powie-
�ci, wymieniaæ pogl¹dy oraz dyskutowaæ nad rozwi¹zaniami intertekstualnych
i historycznych zagadek.

I choæ pierwsza fala popularno�ci i mody na Akunina powoli mija, to �mia³o
mo¿na stwierdziæ, ¿e ogromna liczba �akuninistów� i �fandorinofilów� tworzy ju¿

31 St¹d te¿ próby filozoficzno-etycznej interpretacji cyklu i jego zwi¹zków z taoizmem i kon-
fucjonizmem. Zob.: ibidem, s. 159�181.

32 Ã. À ë å ê ñ à í ä ð î â: ß íå ïèñàòåëü, ÿ áåëëåòðèñò. ,,Aðãóìåíòû è ôàêòû� www.people.
ru/art./literature/prose/debecting/akunin/interview1.html [data dostêpu: 26.03.2008].

33 Informacje pochodz¹ z artyku³u A. Wo ³ o d � k o - B u t k i e w i c z (�Projekty literackie�...,
s. 67) i Internetu.

34 Ibidem.

6 Rusycystyczne Studia..., T. 20
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swego rodzaju subkulturê m³odzie¿ow¹. Pisarz nie tylko zakre�li³ nowe ramy ga-
tunkowe wspó³czesnej powie�ci kryminalnej w Rosji, ale równie¿ w widoczny spo-
sób wp³yn¹³ na rzeczywisto�æ pozaliterack¹, powo³uj¹c do ¿ycia i modeluj¹c zu-
pe³nie now¹ grupê odbiorców, daj¹c tym samym pole do dzia³ania nie tylko dla
literaturoznawców, ale równie¿ kulturoznawców i socjologów.

Àííà Äîìîãàëëà

ÐÓÑÑÊÈÉ  ÄÅÒÅÊÒÈÂ  ÕÕ�ÕÕI  ÂÅÊÀ
(ÆÀÍÐÎÂÛÅ  ÏÅÐÅÌÅÍÛ)

Ð å ç þ ì å

Â íàñòîÿùåé ñòàòüå çàòðîíóòà ïðîáëåìà æàíðîâûõ èçìåíåíèé â ðóññêîì äåòåêòèâå ÕÕ�
ÕÕI âåêà. Ðàáîòà ïðåäñòàâëÿåò êîðîòêóþ èñòîðèþ æàíðà, íà÷èíàÿ ñ 1917 ãîäà. Ó èñòîêîâ
äåòåêòèâíîé ëèòåðàòóðû ñòîÿò ïîâåñòü Ì.Ñ. Øàãèíÿí Ìåññ-Ìåíä è Çàïèñêè ñëåäîâàòåëÿ
Ë.Ð. Øåéíèíà. Îñîáåííî èíòåíñèâíî äåòåêòèâ íà÷àë ðàçâèâàòüñÿ ñ ñåðåäèíû 50-õ ãã. Èçâåñò-
íûì òîë÷êîì ïîñëóæèëî ïîÿâëåíèå ïîâåñòåé Ï.Ô. Íèëèíà Æåñòîêîñòü è Èñïûòàòåëü-
íûé ñðîê. Âîçíèêàåò òîãäà áîëüøàÿ ãðóïïà ïèñàòåëåé-«äåòåêòèâùèêîâ»: À.Ã. Àäàìîâ,
Þ.Ñ. Ñåìåíîâ, áðàòüÿ À.À. è Ã.À. Âàéíåðû, Ï.À. Øåñòàêîâ, Î.À. è À.Ñ. Ëàâðîâû. Ïîïóëÿð-
íûìè æàíðîâûìè ðàçíîâèäíîñòÿìè ÿâëÿþòñÿ øïèîíñêèé è ìèëèöåéñêèé äåòåêòèâ.

Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ÕÕ âåêà ðàçâèâàåòñÿ ñîâñåì íîâûé âèä äåòåêòèâíîé ëèòåðà-
òóðû � òàê íàçûâàåìûé æåíñêèé äåòåêòèâ (Àëåêñàíäðà Ìàðèíèíà, Äàðèÿ Äíîöîâà).
Èñêëþ÷èòåëüíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ òîæå ðåòðî-äåòåêòèâû Áîðèñà Àêóíèíà. Åãî
òâîð÷åñòâî îïðåäåëÿòñÿ, êàê íàñòîÿùóþ æàíðîâóþ ðåâîëþöèþ â îáëàñòè ýòîãî âèäà
ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðû.

Ãëàâíûå ñëîâà: æàíð, äåòåêòèâ, æàíðîâàÿ ñõåìà

Anna Domogalla

A  RUSSIAN  CRIMINAL  NOVEL  OF  THE  20TH  AND  21ST  CENTURIES
(AROUND  GENRE  CHANGES)

S u m m a r y

The article touches upon the genre changes in the Russian criminal novel of the 20th and 21st

centuries. The text presents a short history of the genre starting from 1917. The first works worth
mentioning are Mess-Mend by M. Szaginian and Notatki Sêdziego �ledczego [Notes by Investiga-
ting Magistrate] by L. Szejnin. An extremely intensive development of this genre can be observed
from mid 1950s. What played an important role was the appearance of Okrucieñstwo [Cruelty] and
�ladami wielkich detektywów [Following great detectives], novels by Pawe³ Nilin. A big group of
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�detective� writers was created at that time, among whom were A. Adamow, J. Siemionow, A. and
G. Wajnerow, P. Szestakow, O. and A. £awrow. Popular genre variations were a police and detec-
tive novel.

In the last decade of the 20th century th enew type of the criminal literature developed � the
so called women�s criminal (Aleksandra Marinina, Daria Doncowa). Especially popular are also
retro-criminals by Borys Akunin. His works are called the real genre revolution within the scope
of this type of popular literature.

Key words: genre, criminal novel, genre scheme
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