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... pisze j edynie i wyłącznie pow1esc1 kryminalne i dre
szczowce. Pisze je bez mała od lat trzydziestu, jest ich kilkanaście 
a każdy to mały majstersztyk. Fletcher kreuje napięcie. J ej zasadni
czym zamierzeniem jest nie opisywanie zbrodni czy przeprmvadzanie 
skomplikowanego dowodu prawdy, by na końcu morderca został 

schwytany i oddany w ręce sprawiedliwości. Interesują ją przede 
wszj ';tkim motywacj e ludzkie i psycholog ia umysłu, któr y przy po
mocy zbrodni dąży do załat\viania nękaj ących go problemóv;. Nie
:m1iernie rzadko czytelnik czy widz natknie s i ę tu na zama~;kowEJ.ne 

zwłoki, na opis morderstwa czy na długi wykład genia lnego detekty
wa, który znalazłszy przestępcę opowiada oszołomionemu i dość zde
zorientowanemu czytelniko,,·i jak i co się stało . Fletcher stwarza nie
zmiernie proste sytuacje 7yciowe, umieszcza w nich przeciętn ych lu
dzi. zawsze mocno osadzonych w swoim środowi ' k u i pozornie nie 
trudnych do zrozumienia. Potem prowadzi nas przez drogi ich życia, 
w których nagle zaszło coś takiego, co wytrąciło ich z dotychczaso
wt>j, spokojnej egzystenc.ii. Powoli, starannie, buduje ,;woją akcję i to 
z tak żelazną logiką , że zaczynamy się utożsamiać z jej bohaterami, 
że zaczynamy się przejmować ich losem tak jakbyśmy go dzielili , że 
w rosnącym napięciu usiłujemy wraz z nimi rozwikłać, zrozumieć co 
się nagle z nimi stało, co się nagle dokoia nich dziej e . Czytając Lu
e:ille Fletcher zapominamy o t m, żeśmy mleko postawili na f;azie, 
ze trzeba odcbr :o1 ć dziecko z przedszkola, że nalew loby wyprowadzić 
psa. Nie odłożymy książki zanim nie przeczytam j .i do końc a, a je
żeli jesteśmy do tego zmuszeni to - co tu uk rywać - zajrzymy 
w ostatnie kartki. 



Budowanie napięcia, przeprowadzenie go i doprowadzenie do lo
gicznego końca jest zapewne jednym z najtrudniejszych za biegów w 
dziedzinie twórczości literackiej. Najmniejo,za luka a wali się cały 
gmach. Fletcher ma iście matematyczny umysł. W jej utworach nic 
ma najmniejszych nielogiczności, żadnych luk. To też nic dziwnego, 
że od początków swojej działalności literackiej] stała się ulvbinn.'.'. au
torką najznakomitszych nawet miłośników tego rodzaju twórczości 

- „Najlepszy relaks, to napięcie" - twierdzi Lucille Fle tcher. Zga
dzał się z nią Winston Churchill, który przez całą wojnę czytał poza 
dokumentami , szyframi, tajnymi sprawozdaniami z frontu 'v:oill<i czy 
dyplomacji, jedynie i wyłącznic powieści kryminalne. Wielkimi zwo
lenni.l\.ami tego gatunku byli i są znakomici uczeni , wybitni artyści, 
wielcy politycy. 

Lttcille Fletcher zaczęła swoją działa·lność pisarską w la tnch czter
dziestych, w epoce najbujniejszego rozkwitu radia, czyli jeszcze przed 
narodzeniem telewizji. W Ameryce, teatr radiowy przyciągnął wów
czas najlepsze pióra. Niedawno wprawdzie ogromne ilości niekończą
cych się „oper mydlanych", mnóstwo płaskiej bezwartościowej litera
tury bujało na falach eteru ale była tam i wielka literatura klasycz
na, drnmaturgia c::iłego świata , utwory współczesnych autorów w prze
róbce lub specjalnie napisane dla radia , no i„. kryminały i dreszczowce. 
1',lctcher, młoda jeszcze wówczas i początkująca pisarka, wsławiła się 
właśnie tym gatunkiem pisarstwa radiowego. Jej krótkie, przeważnie 
dwudziestopięciominutowe utwory z tamtego okresu są już legendarne. 
Każdy z nich powtarzano, na żądanie publiczności, po kilka rnzy. Były 
tak znakomite, że ludzie chcieli ich posłuchać jeszcze raz , mimo, że 
znali przecież z;ikończenie. 

Jej pierwszym, wielkim sukcesem na skalę światową byL-l sztuka 
radiowa pod tytułem Pomyłka proszę się wyłączyć. Jest to niemalże 
monodram, dla jednej aktor ki, opisujący przygotowywanie m order
stwa młodej kobiety, którą paraliż nóg przykul do łóżka. Kobieta ta, 
której jC'dynym kontaktem ze światem jest te lefon, znajduje się pew
nego wieczoru sama w domu, mąż wyjechał , opiekunkci zwolniła si ę 
na tG jedną noc. Przypadkowo kobieta włącza się w rozmowę tel2-
fonicz11ą dwóch mężczyzn, z której jasno wynika, że są to naj emni 
mordercy, wynajęci przez jakiegoś człowieka dla usunięcia jeszcze te.i 
samej nocy jego zniedołężniałej żony. Przykuta do łóżka kobieta usi
łuje przy pomocy telefonu znależć pomoc. Wszystkie próby przekona
nia postronnych osób - przyjaciółki, szpitala, policji wreszcie - że 
trzeba coś dla niej zrcbić zawodzą. Napięcie jest tak szalone, bk wspi
na się i rośnie, że po zakończeniu sztuki telefony komisari:itów nowo-· 
jarskiej policji zalane były apelami samotnych kobiet z całego miasta, 
które prosiły o ochronę. Sztukę tę radio amerykańskie powtarzało 
wielokrotnie, grały ją najznakomitsze aktorki, wreszcie n;,il:ręcono 
film z Barbarą Stanwyck w roli głównej. U nas, grała ją w tdewizji 
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Aleksandra śląska, dając jedną ze swoich najlepszych krea:j_i małego 
ekranu. Znamy też Lucille Fletcher z jednej z jej pow1:s~1 krymi
nalnych. Krzyk nocy wydał przed czterema laty „Czytelmk . 

Bezsenność (tytuł oryginału Night Watch) to pierwsza sztuk~ tea
tralna tej autorki. Premiera jej odbyła się w ubiegły?1 .s2zome na 
Brodway'u w Nowym Jorku, grano ją w Anglii, a w ~aJb.hzsz~m cza
>:ie nakręcony zostanie film, z Elisabeth Taylor w roli głowneJ. 

Lucille Fletcher mieszka z mężem, znanym amerykai1skim autorem 
. , powieści sportowych", Douglassem Wallopem, na wschodnim ~'Y_b:z~
~u Stanów Zjednoczonych, w stanie Maryland, w małe] 1mesc1me 
0 pięknej nazwie Oxford, w niewielkim domku, nad samą wodą: Pi:i.n~ 

stwo Wallop mają dwie córki, z których Jedna _pra~uJe w '"1el~1~J 
firmie wydawniczej i niebawem zadebiutuje SWOJą •rner\'!szą pow1es
cią. Cała rodzina namiętnie uprawia żeglarstwo. 

W najbliższym czasie małżeństwo wybiera _się do_ Polski .• Pisarka 
od lat prowadzi zresztą rozległą korespondenc]ę m. m. z po1ską tłu

maczką. 

Lucille Fletcher wygląda chyba tak jak sobie na ogół wyobrażam~ 
autorkę dreszczowców. Twarz o regularnych rysa~h i bardzo jasne] 
cerze okolona masą bardzo ciemnych, gęstych włosow. Spod czarnych, 
szerokich brwi patrzą na nas ciemne, przenikliwe, bardzo piękne oczy. 
Mówi mało, obserwuje pilnie , uśmiecha się łagodnie, wiad~mo że n:a~ 
gazynuje w pamięci każdy szczegół, każde cieka_w_sze zdame .. Przec1ez 
to surowiec do twórczości. Przy bliższej znajomosc1 okazuJe się, ze Je<>t 
nieśmiała, że ożywia się dopiero w cztery oczy a _wówc.za~ jest zna
komita rozmówczynią. Ma się czasami wrażenie, ze b01 się nowych 
znaj1o~ości, że boi się ludzi w ogóle. Może wie o nich coś takiego cze
go my ni·? wiemy? 

NI.M. 

„„. W Anglii sentymentalny, staropanieński romans, 

w Ameryce kryminalny może w jeden miesiąc zrobić autora 

bogaczem, nie przynosząc mu ani uznania, ani nawet zwy

czajnego rozgłosu, ponieważ pod koniec roku nikt już nie pa
mięta jego nazwiska". 

Jan Parandowski Alchemia słowa 
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„Przed trzema mies iącami n a
pisałem artykuł na temat osta
tnich powieści kryminalnych. Nie 
czytywałem beletrystyki tego ro
dzaju od czasu Sherlocka Holme
sa. Ponieważ jednak częs to przy
słuchuję s ię ożywionym dysku
sjom nad zale tami autorów sen
sacji, zapragnąłem dowiedzie ć się 

czegoś bliższego o ich obecne j 
twórczości . Próbki jej, z którymi 
się zapoznałem, musiałem uznać 
za nieudane, co sprowokowało 
mnie do pewnych uwłaczają
cych uwag pod adresem tego 
rodzaju literackiego w ogóle . 
Ku mojemu zdumien iu pociąg
neło to za sobą napływ listów 
protestacyjnych. Z ogólnej l i
czby trzydziestu dziewięciu o-· 
trzymanych listów tylko ' ied m 
solidaryzowało się z moją kry
tyką. Autorzy prawie wszyst · 
kich pozostałych nie szczędzili 
mi słów oburzenia i rozczaro
wania, a ich wywody były pra 
wie jednakowe: że po prostu ni 
czy tałem prawdziwych krymi
na łów i ż e na pewno zmienił
bym zdanie, gdybym tylko spró
bował przeczytać tego lub in
nego autora z za lecanych m i 
przez korespondenta. W licz
nych listach natrafiłem na ostry 
ton, a jedna z pań posunęła si ę 
nawet do oświadczenia, że prze
stanie czytać moje artykuły \V 

ogóle, jeżeli nie zrewiduj 1:~ sv.ro
jego stanowiska. Jakby tego by
ło mało, kilku innych pisa rzy 
ogłosiło w mit~dzyczasie artyku
ły w obronie kryminałów: .Jac
ques Barzun, Joseph W ood 
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K.ru tch, Raymond Chandler i 
Somerset Maugham, a każdy z 
nich miał coś konkretnego do 
powiedzenia w tej sprawie , na
wet obraźliwy Bernard de Voto 
nie pozo,; tał w tyle. 
Widząc si ę w obliczu miaż

dżącej przewagi, odpisa łem w 
końcu moim koresponpentom, 
że dla skorygO\vania swojej o
pin ii, gdyby była krzywdząc a, 
~próbuj ę wziąć si e~ do lektury 
a u~orów stojących najwyżej na 
liści e r ekomendowanych, a na-
8L c;pnie wróci', do tego tema 
t u . (.„) 

Doświadczenie zdobyte po 
przeczy taniu ( .. . ) drugiej porc j i 
ksiażek rozcza rowało mnie za
tem jeszcze bardziej niż wnio
sek k<Ji'ico vvy, ż e czytanie po
wieści kryminalnych jest po 
pros tu rod zajem zdrożnego na·
"'l yku, który ze względu na swo
ja śmieszność i znikoma szko
~Iii\vość może być mvaż~nv za 
coś pomiędzy paleniem i · roz
wiązywaniem krzyżówek. Ten 
vmiosek zdaj e się znajdowa ·. 
p0twierdzenie w gwałtownośc i 
temu listów ot rzymywanych 
przeze mnie . Czytelników· kn 
rnin łów gnębi poczucie win'y . 
zna jdujtt si ę ustawicznie w d e 
fensyv,;ie, a cała ich gadanina , 
„rl o brze napisanych" sensacjacl 
jest zwykłym usprawiedliwia 
niem sic; z nałogu, podobnie ja . 
powody przytaczane z łatwością 
przez pijaka w obronie sł a bośc i 
do kieliszka". 

Edmund Wilson Kogo ob
chodzi kto zamordował 
Rogera A croyda 
Tłum. Jerzy Humrnel 

„Chlubny początek powie ści 

krymina lnej chciano kiedyś zoba
czyć w Ed ypie królu. W tej pier
wszej próbie podziwiano z ~uazem 

arcydzieło zauważając, że m order
ca jest tam jednocześnie detekty
wem. Ale żartobliwy anachronizm 
nie powinien stać się powszech
nie wyznawanym błędem. Wszys
cy bez wyjątku widzowie Sofo
\desa wiedzieli - i to od w czes
nego dzie c i ństwa - kto był mor
dercą Lajosa. Dla żadnego Ed yp 
11ie mógł odgrywać roli pblicjan
ta poszukującego t a jemnic1ego 
przestc:pcy , k tórego imienia clo
wi ad u jemy s i ę . o słupiali, w zakot'i
CZ<! niL1. Nie ma w E d y pi e żadn ecro 

efektu nicspocl Lianki , chyba dl a 
samego Edypa , i tragedia ta po
rus za ten sam temat , któr v n.ie
zrnordowanie powtarzał teatr g r e
elci: mówi o ciosach przeznaczen ia 
bijącego w cnotę, sprawiedliwość, 

pm:vodzenie , przeznaczenia , które 
zmienia wielkich królów, bohate
r ów i zwyr.iP.zców w - w i kszych 
jeszcze - zbrodniar zy, ni eszczęś
ników i pokutników ". 

„Powie 'ć kryminalna rozgr y wa 
si ę (. ) w świecie zamkniętym : 

wszystko - -- od wykrycia morder
sl wa do odkrycia przestępcy -
winno przebiec bez najmniejszej 
zewrn;trzne j interwenc.ii i wszy
stko też powinno zostać vvytłuma
czone li tylko za sprawą prawi
dłowego rozumowania. Jedność 

miejsca i jedność czasu wracaj ą 

do ła s k. Dramat zada·wala tym 
bardzie j , że zajmuj e mniej mie j
sca i czasu. (. „) Co więcej, is tniei e 
tendencja , by umieszczać dramat 

'.\· przes trzen i m aterialnie zam
kniętej, skąd nikt nie może wyjść 

i nikt też wejść: w pędzącym po
c i ągu, sta tku na pełnym morzu , 
posiadło ści ni edostępnej lub chwi
lowo odciętej od świata przez nie
IJOgodę , pos tępek mordercy czy 
de cyzję polic j i. Pisarze poszukuj. 
id ealnego środowiska, gdzie nic 
n ie może sfałszO\.vać ćwicze r'1 in
te ligencji " . 

• * 
„Inte lektualne przeznaczenie 

powieści kryminalnej można wi ęc 

łatwo i wszędzi e od cz ytać . Zv.-ia 
s tu j ą je li zne znaki: w magazy·· 
nach tygodniowych, między krat
kami kr zyżówek i innymi grami , 
gdzie główną rolę pe łni przyj lcm 
ność pokonywania trudnośc i , cy 
k le obrazków z podpisami propo-· 
nują czytelnikom kryminalne za
r{aclki , których rozwią zanie zna j-· 
clą w nas t ępnym numer z Prze
ciwnie zaś, tomy niejedne j serii 
ci ed ccti:1;c no ve l.s zaopatrzon0 zo-· 
s tają w doda tki z zadaniami sza 
chowymi a lbo nawet czysto mate
;)1 a tycznymi. Ci sami więc am a
torzy znajdują prz yj emno ść w do
konywan iu obliczeń, obojętne . czy 
chodzi o mijające się pociągi , za
pe łn ia ne i opróżnia n • basen y, f i· 
g ury poruszaj ące s i ę na szacho w
nic :.' a lbo jakiekolwiek ćw i cze nia. 

g zie umysł cieszy si ę dochodząc 

cl o określonego wyniku wedle 
sztywnych r eguł." 

Roger Callios Powieść kry 
minalna cz yi.i Jak intelekt o
pu s::. r· za świat, aby odrlać si le' 
li tylko grze , i jale spol eczeit· 
stwo wprowadza ~ pou; l'Ot em 
swe p roblemy 'W igra sz ki u
myslit. Tłum. .Jan Błoński 
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„Gra o życie tocz~i ca się między 

ofiarą a mordercą, jeszcze częście j 
zaś między mordercą i rzeczni
kiem sprawiedliwości nie bez 
przyczyny stanowi motyw szero
ko eksploatowany przez wyspe 
cjalizowanych twórców, pod któ
rych firmą działają czasem ca łe 

kombinaty produkujące lite ratur<; 
sensacyjno-kryminalną . Ten ty p 
\\·ątku szczególnie sprzyja kon
struowaniu akcji obfitującej w 
napięcie, emocjonującej i anga
żującej zainteresowanie. Stanowi 
on kontynuację jednego z najstar
szych nurtów literatury popular-
nej reprezentowanej przez angiel 
skie chapbooks z XVII i X VI!T w .. 
i tak różn~ ogniwa jak pamiętni
ki Vidocąa , nowele E. A. Poe , po
wieści E. Gaboriau. Czwarta c zęść 
powi eści publikowanych coroczni 
w Ameryce przypada na lit ratu
rę kryminalną. J eden tylko autor, 
M. Spillane, w ciągu siedmiu lat 
ogłosił sześć książek w nakładzie 

ogólnym 24 milionów egzempla
rzy. 

Powieść kryminalna jest jed
nym z nielicznych działó\ kultu
ry masowej, które znajduja uzn::i
ni0 wśród intelektualistów. Do je j 
obrońców zaliczają się m. in. T. 
S. Eliot i A. Gide; jej amatorów 
spotyka się wśród wybitnych u
czonych i polityków, zarówno jak 
wśród czytelników reprezentują

cych na1mzszą kategorię wy
kształcenia i wyrobienia umysło

wE•go. Literatura ta odgrywa za
tem rol~ wspólnego mianownika 
dla publiczności o szczególnie raz-
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ległej skali społecznego zrozmco
wania. Je5t ona nieco mniej zuni
fonnizowana niż niektóre inne e
lementy kultury masowej; można 
bowiem znależć w jej ramach 
ksi ą żki o nie kwestionowanych na 
ogół zale tach literackich, ja!; po
wieści G. Simenona, zarówno jak 
pozbawione wszelkich ambicji ar
tystycznych se ryjnie produkowa
ne historie poszukiwania spraw
ców przestępstwa ... 

Nie wydaje się jednak, aby sa
mo zróżnicowanie detektywistycz
nych powieści miało decydujące 

znaczenie dla rozszerzenia społe

cznego zakres u ich recepcji; ama
torzy kryminałów z kręgóvv inte
lektualnych n ic poszukują w nich 
bO\vi m vva lorów formalnych lub 
psychologicznych, lecz wartkiej 
i powikłanej akcji, której kompli
kacj e absorbujące uwagę na po
dobieństwo szarady zmuszają do 
zapomnienia o poważnych proble
m ach i przez to dostarczają od
prężenia. Można przypuszczać, że 
powodwnie literatury kryminal
no-detektywnej będzie tym więk
sze , im bardzie j wielka literatura 
będzie eliminowała wątek fabu
larny ewoluując w kierunku an
t.ypO\vieści. Fakt, że lit eratura 
kryminalno-sensacyjna dostarcza 
dość szerokiego wyboru np. po
rniędzy psychologizowaniem Si
menona, poprawnym schematyz
m em E S. Gardnera i A. Christie 
oraz brutalnością i sadyzmem 
Spillanea, zatem posiada istotne 
znaczenie z praktyczno-społeczne
go punktu widzenia ' '. 

Antonina Kloskowska 

,.Kultura masowa" 

„Na pniu romans~1 kryminalne
go wyrosły i rozrosły si ę w w. 
XIX dwa potężne konary , powieś
ci o szlachetnym przestępcy i po
wieści o niestrudzonym tropicielu 
zbrodni. ( .. ) Odmiam1 drugą, któ
re .i bohaterem jest genialny de
tektyw-amator, ścigający zbrod
niarzy na własną rękę , c zęsto 
wbrew policji, stworzył znakomi
ty poeta amerykański Edgar Al
lan Poe, w którego śladv poszli 
we Francji Emil Gaboriau (Mon-

. sieur Lecoq , 1869), w Anglii zaś 
Wilkie Collins (Biała c/amc, 1!360 , 
Kami enie księżycowe, 186B i in .) 
i przede wszystkim Artur Conan 
Doyle , autor ogromnecro cy klu oo-

. , . o ~ 

w1esc1owo-nowelistycznego o ge-
nialnym detektywie londyńskim 
Sherlocku Holmesie . Powod zenie 
Doyle 'a sprawiło , że w kulturach 

angielskiej a mery kańskie.1 od 
•.vczesnych lat. bieżącego wieku 
powieść detektywna na br a ła cha
rakte ru lawiny, niosącej nie raz 
dzieła o wysokie j wartości arty
·tycznej. pióra pisarzy takich jak 
obecnie Agatha Christie, przewa
żnie jedna k śmiecie literacki ' 
produkcję rzemieślniczą , organizo
vvaną p rzez sprytnych przedsię

biorców robiących na ni0j mająt
ki . Wśród nich r ekord pobił Ed
g.'łr Wallace , „autor ' ' 170 en a
cyjnych „dreszczowców". W P ol
sce, gdzie przez długie lata zado·
walano się przekładami, dopierc 
ostatnimi czasy wystąpiło kilku
nastu miłośników przygód detek
tywistycznych, wśród których wy
lija się Macie j Słomczyfo:ki u ży
waj<łCY pseudonimu Joe Alex." 

Julian Krzyżanowski 
' tuka slowa ' 



KODEKS z ,BRODNI 

„Oto niektóre z dwuna8tu przykazań obowiązujących komi
ksy· 

1- Zbrodnia nie moż być nigdy przedsta wiona \V taki spo
sóo, by budziła sympatię _ 

2_ Komiksy nie powinny zawienć m echanizmu popełniania 

przestępstw ani jego melod. W przeciwi eństwie do powieści kry
minalnych, w których autentyczność r ea liów posunięta jest nie
r·az do wzorów podręcznika. komiksy, właśnie na [ormę obraz
kową, muszą posługiwać się schematem. 

3. Policjanci, sędziowie i inni urzędmcy nie mogą być przed
~tawieni w sytuacji ujemnej 

4. W każdym wypadku sprawiedliv·iOŚĆ musi tryumfować nad 
złem, a przestępca musi ponieść karę za swe winy. 

:S. Nie walno przedst3wiać scen przesadnie okrutnych. Sceny 
tortur, znęnniil się, agonii, winny być omijane. 

6. N a l eży zachować szczególną ostrożność w pok:'!.zywani u 
użytku ukryte j, podstępnej broni. 

7. Przypadki wpływu kryminalistów n a prawo i ur7ędników 
w inny być unikane. 

8. Zbrodnia porywania dzieci n ie może być pokazywa na w 
jakimkol wiek szczególe i nie wolno przedstawiać korzyści pły
nącej z n iej . Przes t ępstwo to musi być ukarane zaraz n::i ocza ch 
p uLliczności i to w każdym przypadku. 

9. Czcionki wyrazu „zbrodnia" na okładce broszury ni e mo
gą być nigdy większe od czcionek innych w y razó'.v. Słowo to 
nigdy ni e może ukazać si ę na okładce sam o. 

10. Należy przestrzegać szczególne j oszczędności w użyciu 

wy razu zbrodnia w tytułach i podtytułach" . 

Andrzej Banach „Pi smo i ob ra z" 

' 
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LUCILLE FLETCHER 

BEZSElllOŚĆ 
(NIGHT WATCH) 

Przekład: Mira Michałowska 

Helena Wheeler 
John Wheeler 
Helga 
Vanelli 
Pan Appleby 
Blanche Cooke 
Inspektor Walker 
Dr Tracey Lake 
Sam Hoke 
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OS OBY: 

Krystyna Horodyńska 
Hilary Kurpanik 
Danuta Arnbroż 

Cezary Kazimierski 
Stanisław Bieliński 

Danuta Markiewicz 
Ireneusz Karamon 

Kazimiera Starzycka-Kubalska 
Zdzisław Grudzień 

Opracowanie muzyczne 

JANUSZ MENCEL 
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