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TYP LITERATURY DETEKTYWISTYCZNEJ zakłada istnienie wy
raźnie określonej, wywołującej napięcie zagadki (nagła śmierć, zbrodnia, 
strach itp.) naruszającej istniejący porządek i rozgrywającej się między 
trzema osobami: ofiarą - przestępcą (ściganym) - detektywem (ścigają
cym). 

Przywrócenie ładu następuje dzięki działaniom dążącym do odtworze
nia zdarzeń przeszłych w taki sposób, aby pozwoliły one określić przy
czyny, motywy i sprawcę przestępstwa. 

Najogólniej mówiąc kompozycja utworu kryminalnego opiera się na 
pięciu zasadniczych elementach: przygotowanie zbrodni - śledztwo -
odkrycie - pościg - kara . 

Dla powieści detektywistycznej najważniejszy jest proces rozwiązywa
nia zagadki: logika rozumowania, wnioskowania i dowodzenia. 

Klasyczne reguły tej literatury zakładają, że od początku narracji bo
hater dążący do rozwikłania tajemnicy i czytelnik teoretycznie mają rów
ne szanse. Gra powinna być czysta: nie wchodzą w rachubę tajne przej
ścia, nie istniejące trucizny, interwencja sił nadprzyrodzonych, a różnego 
rodzaju „ślady" zawarte w tekście, odpowiednio wybrane i zestawione, 
muszą stanowić przesłanki niezbędne dla znalezienia właściwego rozwią
zania itd. 

W latach dwudziestych i trzydziestych naszego wieku powstawały w 
krajach anglosaskich kluby zrzeszające autorów kryminałów , na rzucające 
obowiązek stałego przestrzegania reguł i ... usuwające ze swoich szeregów 
tych pisarzy, którzy je łamali. 
Może dlatego tak często sięgamy po stare, klasyczne kryminały, w któ

rych zbrodnie popełniane są przede wszystkim po to, aby zaistnieć mogła 
zaskakująca zagadka logiczna ... 



U rodziłam się w Devonshire. Do pisania namówiła mnie 
matka. Przez wiele lat prawie wszyscy bohaterowie moich 
utworów ginęli śmiercią tragiczną. Dopiero potem spróbo
wałam pisać powieści detektywistyczne, gdzie ginęli nie 
wszyscy. Nie piję, mimo wielu prób nie nauczyłam się palić, 
uwielbiam morze, kocham teatr, nudzi mnie kino, nienawi
dzę radia i hałasu, wolę wieś od miasta. Dużo podróżuję, 
przeważnie na Bliski Wschód. 

Agata Christie ( 1891-1976) jedna z najpoczytniejszych pisarek angiel
skich XX wieku furorę w skali międzynarodowej zrobiła dzięki po
nad siedemdziesięciu powieściom detektywistycznym oraz kilku zbio
rom opowiadań i kilkunastu sztukom teatralnym, z których najpo
pularniejsza - Pułapka na myszy (Mousetrap) grana jest na scenie 
londyńskiej bez przerwy od trzydziestu siedmiu lat, a w grudniu 
1988 roku wystawiono ją po raz piętnastotysięczny. 

Jako autorka utworów kryminalnych była spadkobierczynią E.A. 
Poego, G .K. Chestertona i A.C. Doyle'a. Cóż więc sprawia, że 
książki jej do dziś cieszą się ogromnym zainteresowaniem, że jako 
klasyk nie została skazana na zapomnienie, przerywane od czasu do 
czasu z okazji jakiejś rocznicy? 

Przede wszystkim uważana jest w dalszym ciągu za niedościgłą mi
strzynię w konstruowaniu zagadki. Zaprasza czytelnika do wspólnej 
zabawy, utwierdzając go w przekonaniu, że ten typ literatury jest 
właściwie grą, w której zwy ięstwo zależy od spostrzegawczości i 
umiejętności logicznego myślenia. Ale tłumaczenie tylko tym feno
menu jej pisarstwa byłoby zbyt uproszczone. W przypadku Aga ty 
Christie równie ważna jest perfekcja ukazania sylwetek psychologicz
nych osób skupionych wokół przestępstwa, pewien ładunek refleksji 
na temat motywacj i ludzkiego postępowania (bez natrętnego morali
zatorstwa), a także umiejętność nasycenia powieści detalami, któ re 
dają czytelnikowi ba rwny i wierny obraz życia ówczesnego społe
czeństwa . Wspomniane walory odpowiednio doprawione specyficz
nym angielskim humorem stanowią o niepowtarzalności tych utwo
rów. 

Tematami służącymi jej za punkt wyjścia do zbudowania intrygi 
kryminalnej były wielokrotnie fragmenty utworów literackich, przys
łowia , „nursery rhymes" (nonsensowne wierszyki dla dzieci bardzo 
popularne w Anglii), czy mitologia Gak w przypadku Dwunastu prac
Herkulesa). Zdarzało s ię i tak, że autorka korzystała z .. zapożyczeń"· 

od kolegów po p1orze, bądż wracała po latach do swoich własnych 
pomysłów, aby opracować je od nowa . Zawsze jednak perfekcyjnie 
stopniowała napięcie, a podając przesłanki niezbędne dla rozwiąza
nia zagadki potrafiła tak je ukryć wśród faktów bez znaczenia, że 
najczęściej zaskakiwała czytelnika. 

Pomysły moich powieści kryminalnych znajduję zmywając. 
Jest to zajęcie tak głupie, że zawsze rodzi we mnie myśl o 
zabójstwie. 

Zadebiutowała Tajemniczą h istorią w Styles (The Mysterious Ajjair 
at Styles) opublikowaną w roku 1920, a napisaną prawdopodobnie 
pięć lat wcześniej . W książce tej po raz pierwszy pojawił się Hercule 
Poirot - nieco staroświecki dżentelmen mierzący pięć stóp i cztery 
cale wzrostu, o jajowatej głowie i zawadiacko podkręconych wąsach , 
zawsze nienagannie ubrany Belg, który wyglądem przywodził na 
myśl wypomadowanego fryzjera . Poirot to fanatyczny przeciwnik 
wszelkiego zła, zbrodni i łamania prawa, zawodowy detektyw feno
menalnie wykorzystujący swoje szare komórki, dzięki czemu poko
nuje najprzebieglejszych przestępców nawet wówczas, gdy zbrodnia 
została popełniona przed wielu laty. Świadom swych zalet i przewagi 
nad pozostałymi śmiertelnikami pyszni się intelektem niemal do gra
nic bufonady. Musiał być jednak szczególnie bliski sercu Agaty 
Chris~i~. skoro uc,:zyniła go bohaterem wielu powieści, z których naj
bardziej znane to: Z abójstwo Rogera Ackroyda (The Murder of Ro
ger A ck ro yd - 1926), Samotny dom (Peri/ at End House - 1932), 
A ... B ... C. .. (The A .B.C. M urders - 1935), Cards on the Table 
(1936), Randez-vous ze śmiercią (Appointmen t with Death - 1938), 
One, Two, Buckle My Shoe (1940), Z/o czai się wszędzie (Evil Under 
the Sun - 1941 ), Pięć małych świnek (Fiv Little Pigs - 1943), Kur
tyna ( Curtain - 1975) oraz zbioru opowiadań Dwanaście prac Her
kulesa (Labours of Hercules - 1947). 

Detektywem-amatorem kojarzącym się również z jej nazwiskiem 
była miss Jeane Marple. Ta stara panna mieszkająca w małym mia
steczku, troszkę plotkująca, troszkę ciekawska, dzięki dużemu do
świadczeniu trzeźwo pa trząca na świat i bliźnich, potrafiła przebieg
łością, sprytem i umiejętnością wnioskowania dorównać małemu 
Belgowi . Krucha i · delikatna nie stawiała bezpośrednio czoła prze
stępcom - ona myślała i rozsupływała zagadki, a działa li inni, bar
dzo często zawodowi policjanci, wśród których miała wielu przyja
ciół. Spotkać ją możemy na kartach Morderstwa na plebanii (The 
Murder of the Vicariage - 1930), Nocy w bibliotece (The Body in the 
Library - 1942), M orderstwo odbędzie się .. . (A Murder is Anounced 
- 1950) oraz w wielu opowiadaniach. 

Kilkanaście utworów Agaty Christie posłużyło jako kanwa dla 
scenariuszy filmów kinowych i telewizyjnych. 

Stare grzechy mają długie cienie. 
Tajemnica, która stanowiła oś literackich zagadek Agaty Christie za-
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istniała także w jej życiu. I chociaż pisarka bardzo starannie chroniła 
swoją prywatność - nabrała rozgłosu. 

W roku 1914 panna Agata Mary Clarissa Miller wyszła za mąż za 
Archibalda Christie. Jedenaście lat później pułkownik Christie stracił 
głowę dla innej kobiety i poprosił żonę o rozwód. Pewnego grudnio
wego dnia ł 925 roku doszło do ostrej scysji między małżonkami, po 
której spakował waFizkę i wyjęchał na weekend. Krótko po nim 
wyszła z domu Agata. Wyszła i ... zniknęła. 

Z dwóch pozostawionych na biurku listów znana jest tylko treść 
jednego, skierowanego do sekretarki: zawierał polecenie odwołania 
wszystkich spotkań umówionych wcześniej. Co było w liście do męża 
- nie wiadomo. Agata przepadła, ale sprawą zainteresowała się do
syć szybko policja hrabstwa Surrey, bowiem wpłynęła do niej prośba 
o opiekę dość mgliście formułująca obawy, a podpisana przez panią 
Christie. Wkrótce znaleziono jej samothód, a w nim futro, walizecz
kę z kilkoma drobiazgami osobistymi, torebkę i przeterminowane 
prawo jazdy. Bez rezultatu przeszukiwano okoliczne lasy, a nawet 
wody pobliskiego jeziora. Rzekomi świadkowie składali sprzeczne 
zeznania. Wszystkie podejrzenia kierowały się w stronę wiarołomne
go męża, którego telefon znalazł się na podsłuchu, zaś on sam miał 
zakaz opuszczania domu. 

Sprawa zmieniła bieg, gdy do policji zgłosił się muzyk zatrudniony 
w luksusowym hotelu w Harrowgate. Oświadczył, że przebywa tam 
Teresa Neele, niezmiernie podobna do zaginionej pisarki . Na miejsce, 
jako pierwsi dotarli oczywiście dziennikarze. Indagowana przez nich 
kobieta stwierdziła, że nie wie jakim cudem znalazła się w tej wypo
czynkowej miejscowości ... ponieważ cierpi na zanik pamięci. Jedno
czeście wytłumaczyła miejscowemu konstablowi, że przyjechała z Af
ryki Południowej, aby odzyskać równowagę po stracie dziecka i pro
si o ochronę przed wścibstwem prasy. Jak na zbolałą matkę pani 
Neele zachowywała się raczej dziwnie - co wieczór uczestniczyła w 
dansingach, słynąc jako doskonała tancerka charlestona. Do Har
rowgate przybył pan Christie. Nie zbita z tropu pani Neele najpierw 
rozpoznała w nim brata, a następnie odbyła długą rozmowę w cztery 
oczy. W efekcie pułkownik złożył oświadczenie, że pani Teresa jest w 
rzeczywistości jego żoną Agatą, która cierpi na ... całkowitą amnezję. 
Najlepsi londyńscy lekarze potwierdzili tę opinię, ale prasa nie dała 
za wygraną . .Jej zdaniem intryga była zbyt precyzyjna, by mogła sta
nowić czyn osoby chorej, załamanej, albo działającej w szoku. 
"Daily News" oferował wysoką nagrodę za udzielenie dodatkowych 
informacji. Do redakcji przyszedł jeden z pracowników renomowa
nego magazynu Harrodsa i prosząc o zachowanie jego nazwiska w 
tajemnicy powiedział, że na kilka dni przed zniknięciem pani Agata 
Christie zgubiła u nich pierścionek. Po jakimś czasie z Harrowgate 
nadszedł list zawierający prośbę, by ewentualne informacje o pierś
cionku przesłać na nazwisko Teresy Neefe ... 

Jak było naprawdę? Czy zakochana żona chciała w ten sposób 
wywalczyć powrót Archibalda, udowodnić jak wiele dla niej znaczy, 

czy porzucona kobieta próbowała się zemścić, stw_orzyć wokół męża 
atmosferę zagrożenia? W tej sprawie zabrakło genialnego det~ktywa . 
Może było tak, a może jeszcze inaczej. Pisarka do końca życia pod-
trzymywała wersję o amnezji . . . . . 

Czas sprawił, że afera uci_ch~a zagh~szon~ mny_m1 wydarzen_1am1. 
Małżonkowie jednak rozstali się defimtywme, a siad . tego :z~1~zku 
przetrwał w nazwisku, którym Agata podpisywała kolejne ks1ązkt. . 

W 1930 roku powtórnie wyszła za mąż. Tym razen:i wrb.rał~ pro
fesora archeologii sir M.E. Mailowana. Razem. z mm Jf~dztła ~o 
Mezopotamu, Egiptu i Trypolitanii , a ~rażery1~ 1 obserwacje wyme-
sione z tych podróży wykorzystała w tworczosc1. . 

Znacznie mniejszą jej tajemnicą był fakt , że pod pseudomf!"lef!l 
Mary Westmacott wydała sześć powieści tzw. „romantycznych" 1 pi
sywała wiersze. 

Złudzenie, że potrafią _na.wroc1c nicpon_ia na. drogę cnoty, 
należało zawsze do naJmiłszych złudzen kobiet wszystkich 
czasow. 

es 
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