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O ile czytelnicy polscy w ostatnich larach zapoznali się z wie
loma powieściami sensacyjno kryminalnymi, o tyle widz teatralny 
rzadko spotykał w repertuar-ach teatrów sztuki tego rodzaju lite
ratury. Wielka popularność „Kobry" w telewizji, listy do dyrekcji 
teatrów, domagające się wystawiania od czasu do czasu sztuk 
sensacyjnych pozwalają nam sądzić, że tak zwany „kryminał" ma 
wszelkie szanse powodzenia na scenie i zadowoli licznych sym
patyków teatru. Nie jesteśmy zwolennikami trillerów, gatuP-ku 
modnego na Zachodzie, gdzie przemoc, brutalność i okrucieństwo 
święcą triumfy, nie jesteśmy za literaturą hołdującą czystej, nie
jako matematycznej zagadce kryminalnej, sterylizowanej od war
tości społecznych i psychologicznych. Interesuje nas natomiast 
~ztuka sensacyjna powiązana z cechami obyczajowymi i społe
cznymi, utwory sceniczne, które w swych konfliktach drama
tycznych odsłaniają w peiwnym sensie moralne postawy ludzkie 
i ich uwarunkowania społeczne . 

Niektórzy amatorzy „kryminału" zżymają się otrzymując 
powieści czy sztuki żartobliwie sensacyjne, w których autorzy 
wykorzystują właściwości specyfiki kryminalnej dla dowcipnej, 
czasem wręcz przewrotnej pointy. Ten rodzaj literatury zyskał 
sobie jednak spore uznanie i autorzy znudzeni już zbrodniami 
na serio chętnie uciekają do problematyki kryminalnej traktowanej 
z przemrużeniem oka, do komedii, która udaje ponury dramat, 
gdzie „trup gęsto ~ię ściele" . Jest to niejako rozrywka w roz
rywce, trudno bowiem inaczej nazwać „literaturę kryminalną" 
jak nie rozrywką, mimo iż poświęcona jest ona zbrodni i prze
stępstwom . · Czytelnik czy widz teatralny, zdaje sobie sprawę, że 
„kryminał" jest pewnego rodzaju literaturą fantastyczną, współ
czesną bajką, ponieważ kryminalogia światowa nie znała i nie zna 
tak inteligentnych i skomplikowanych zbrodni jakie stworzyli przy 
swych biurkach pisarze. 
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Jeśli sama zagadka, niesłychanie logicznie i precyzy1me zbu
dowana jest dziełem fantazji, to realia utworów sensacyjnych 
powinny i muszą wzbudzać zaufanie odbiorcy. Dotyczy to 
również warunków społecznych w jakich akcja się rozgrywa. 
Naświetlają one nieraz niezmiernie ciekawe i atrakcyjne rysy 
charakteru narodowego, jego obyczaje i normy moralne. I czym 
więcej utwór semsacyjny zawiera w sobie tych cech, tym nabit"ra 
większej wartości i staje się bogatszym w wiedzę o współczesnym 
życiu . Sama szarada dla szarady jest już dzisiaj chyba literackim 
anachronizmem. Fikcja zbudowana na rzetelnych fundamentach 
wiedzy o świecie, logiczne rozumowanie poparte wiedzą o zdoby
czach nauki i techniki - to podstawowe wymagania, jakie stawia 
dziś koneser literatury kryminalnej. Niech wszystko będzie nawet 
żartem, żonglerką inteJektualną, zabawą w przestępców i policję, 
byleby socjologiczny sens poznawczy na tern nic ucierpiał, to rze
czywiste conditio sine qua non współczesnej twórczości sensacyjnej. 
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Wydaje się, że zawsze twórczość hyminalna jest odbiciem nie 
tylko sytuacji obyczajowej w kraju, ale i uwarunkowań społe
cznych i psychologicznych, odbiciem „ducha narodowego". Motywy 
zbrodni są w jakimś sensie uwarunkowane społecznic, przebieg 
zbrodni jest uwarunkowany społecznie, nawet ~am typ rozłożenia 
cieni i punktów jasnych w powieści kryminalnej jest uwarunkowany 
warunkami społecznymi. 

M. S. ANDREWS 

.. Jak ogromne wartości obyczajowe ma twórczość kryminalna, 
powiem o twórczości Chandlera, od hórego dowiadujo,my się 
więcej o sposobie zachowania się, ubrania, jedzenia społecze11stwa 
amerykańskiego niż od Falknera czy Hcmingway'a. 

G. L. GUBBINS 
szef Wydziału Scottland Yardu 

Gdybym w swej praktyce napotkał choć raz w życiu zbrodnię, 
na jakie trafiam w powieściach zacnej pani Christie, nigdybym nic 
zajmował stanowiska jakie od lat piastuję. Poprostu nie potrafił
bym jqj nigdy rozwiązać. 

LAUREL DA VIS 

Nie interesują nas już zbrodnie. Chętniej tropimy potencjalnych 
morderców, albo tych którym się zbrodnie śnią po nocach. Klimat 
zbrodni - oto sprawa zastanawiająca. 
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