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Dobra książka

Filip Marlowe 
i jego adkobiercy

Wszystkim ytelnikom kryminałów, 
a zwłasza tym, któy uwielbiają gatunek 
„noir” (yli arny) nie teba pedstawić po-
staci prywatnego detektywa Filipa Marlowa, 
wykreowanego pez amerykańskiego autora 
Raymonda Chandlera. Jednym z fundamen-
tów arnego kryminału jest bohater ucony 
w świat, którego okrucieństwom mimo swych 
starań nie jest w stanie się peciwstawić 
i może co najwyżej próbować pozostać ło-
wiekiem pyzwoitym. I taki właśnie próbuje 
być Marlow w Los Angeles. Podobnie zacho-
wuje się Bernhard Günther, postać stwoona 
pez irlandzkiego pisaa Philipa Kerra.

Philip Kerr, urodzony 1956 w Edynbur-
gu, nigdy nie krył fascynacji powieściami 
Raymonda Chandlera, dlatego jego bohater 
Bernhard Günther do złudzenia pypomina 
zachowanie i działanie prywatnego łapsa 
z Miasta Aniołów. Berni nie ma łatwego życia 
w Berlinie w latach 30 ubiegłego stulecia. Go-
rąka faszyzmu sięga zenitu, a szefem Gestapo 

jest Reinhard Heydrich. Günther nienawidzi 
swojego pełożonego, ale również się go boi, 
a ten wymyśla dla Berniego zadania z piekła 
rodem, piekła obozu koncentracyjnego.

Philip Kerr napisał 10 powieści, których 
bohaterem jest Bernhard Günther i rawy 
rozwiązywane pez niego. Na polskim ryn-
ku wydawniym pokazało się do tej pory 5 
tytułów związanych z pygodami komisaa 
z Berlina. Są to: „Marcowe fiołki”, „Blady 
pestępca”, „Niemieckie requiem”, „Był pan 
w Smoleńsku kapitanie?” i „Miłość i śmierć 
w Pradze”. Temu ostatniemu tytułowi chcia-
łem poświęcić trochę więcej uwagi.

Bernhard Günther zostaje wezwany na 
oględziny miejsca zbrodni. Ciało znalezione 
w parku okazuje się być nieżywym holender-
skim pracownikiem berlińskiej kolei. Wie, że 
prawdopodobnie i tak będzie musiał pope-
stać na oględzinach. Teciej Rzeszy nie opłaca-
ło się bowiem wydawać pieniędzy na zwykłe 
dochodzenia, skoro brakło sił  na Wschodzie. 
Ten niby nic nieznaący wypadek doprowa-
dzi jednak komisaa do wydaeń dziejących 
się na samym szycie niemieckich sił zbroj-
nych. Krótko po tym wydaeniu Günther 
zostaje  wezwany do generała SD Reinharda 
Heydricha, protektora Moraw i Czech, który 
obawia się zamachu na swoje życie. Bernhard 
po raz kolejny będzie musiał tkwić w samym 
źródle nazizmu, którego szee nienawidzi. 
Właśnie ta cecha ma stanowić o względnym 
obiektywizmie komisaa w asie kolejnego 
śledztwa. A ciało Geea Vrankena okaże się 
być ważnym elementem końcowej układanki.

Tych kilka zdań o najważniejszych wyda-
eniach w powieści powinno zelektryzować 
ytelników powieści sensacyjnych. Akcja 
w powieści toy się wako, a działania Bern-
harda Günthera, choć nie zawsze posiadają 
znamiona logiki, jednak zawsze prowadzą do 
odkrycia prawdy. Wniosek nasuwa się pro-
sty. Wszystkie powieści Filipa 
Kerra z Bernardem Günterem 
w roli głównej to jazda obo-
wiązkowa dla wszystkich mi-
łośników kryminałów od 
znaku „noir”.
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