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LITERATURA KRYMINALNA 
czyli 

„Jak intelekt opuszcza świat, aby oddać się li tylko 1rze, i jak 
społeczeństwo wprowadza z powrotem 1we problemy w ipaszki 
umysłu". 

Roger Caillois t 

Powieść kryminalna wydaje się zajmować w literaturze oryginalne miejsce. 
Wbrew ogólnej skłonności do anarchii Oeśll chodzi o reguły gatunkowe współ
czesnej powieści) ono wciąż ściśle podporządkowuje się przez siebie stwo· 
rzonym wzorcom. W literaturze tej odwrócony zostaje porządek narracji, tutaj 
wychodzi ono od wydarzenia, które jest końcem I zamknięciem, czyni zeń 

punkt wyjścia opowieści. To sprawia, że „powieść to nie jest sprawozdaniem, 
ale dedukcją: nie opowiada jakiejś historii, ole procę, która tę histoiię 

odtwarza". Coraz bardziej włęc staje się intrygo rebusem do rozwiązania 

niż (jak to bywa w powieści) przedstawieniem obyczaju, wrażeń, życia. Wszyscy 
pamiętamy teksty Conan Doylo, który do tego gatunku wprowadził już nie 
intuicję, obserwację, ole dedukcję później udoskonaloną. Odkrycie przestępcy 
zmienia się w intelektualne ćwiczenie. Konieczne staje się też przybliżenie 

osoby przestępcy i eliminacja fantazji . Czytelnik ma, no równi z detektywem, 
znaleźć właściwe rozwiązanie. Stąd doje się mu dostateczną ilość przesłanek 
do wciągnięcia go w grę. Istnieje też tendencjo by wydarzenia umieszczać 

w przestrzeni zamkniętej, do łask wraca dramaturgiczna zasada jedności 

czasu i miejsca. Tematem staje się krytyko i porównanie dowodów. Odrzucenie 
nagromadzonych dowodów zacieśnia krąg podejrzanych i wskazuje nieocze
kiwanego zbrodniarza. 

Zmienili się nie . tylko detektywi, zmienili się również przestępcy. literaturo 
kryminalno uczy się przede wszystkim od rzeczywistości. Z niej czerpie cho·
ciożby p.omysły dotyczące motywów zbrodni, miejsca czy też środowisko. Mo
tyw zysku, tok zrozumiały wszystkim, nie zawsze musi oznacza: konkretną 
sumę. Morderco może toczyć walkę o utrzymanie się w pewnej warstwie spo
łecznej, zdobycie czyichś względów lub uwolnienie od czyjejś obecności. Stąd 
też nie zawsze akcjo musi przenosić się w rejony nieznane czytelnikowi. Nie. 
Najczęściej do prawdziwych napięć dochodzi w małych grupach ludzi, w na
szych rodzinach „. To odkrycie, psychologów czy też socjologów, doskonale 
powieść kryminalno wykorzystało . 

Literaturo kryminalno wydoje się teraz coraz dalsza od swych początków, 

staje się czysto rozumową grą . „Detektyw nie maskuje się już lecz rozważa" . 
Pomysłowość autora objawia się w przygotowaniu takiej sytuacji oraz w ro-

J) W szystkie cytaty pochodzą z pracy: R. Caillois , Powieść kryminalna , (W : ) Od

powiedzialność i styl , 1967. 



Teatr Dramatyczny im. AI. Węgierki 
w Białyinstoku 

.-•• „.„„ •• „„ ••• „.„.„.„„.„ •• „ •. „„.„.„„ •• „ •• „„ •• „„„„.„ ••• „ •••• „ ••• „„.„ ••••• „„ •• „ ••••••• „„ •••• „„ •••• „ ••••••••• „„ •• „.„ ••• „ „ ••• „„„ ••• „ •••• „_ 

ROBERT THOMAS 

OSIEM .KOBIET 

Chanel 

Luiza 

Starsza pani 

Suzo n 

Ga by 

Augusta 

Katarzyna 

Pierrette 

Scenografia 

Asystent reżysera 

Reżyseria 

(HUIT FEMMES) 
Przekład: JAKUB ROTBAUM 

OBSADA: 

- DANUTA BACH 

- JOLANTA SKOROCHODZKA 

- ALICJA TELATYCKA 

- EWA PALIŃSKA 

- ROżA CZAPLEWSKA 

- GRAŻYNA JUCHNIEWICZ 

- JOLANTA BOROWSKA 

- DOROTA GUGAŁA-PROKOP 

- KATARZYNA ŻYGULSKA 

- JOLANTA BOROWSKA 

- MIECZYSŁAW GÓRKIEWICZ 

Inspicjent - Katarzyna Wyspiańska 

Sufler - Krystyna Taborska 



zwiqzaniu prostym i zdumlewajqcym. Autorom wciqż nie brak wyobraźni. Wy
bór okolicmoścl majq ogromny by zbudować mechanizm, zduml~ czytelnika 
intrygq, drobiazgowo zbudowanq, by potem ujawniajqc rozwiqzanle dać tryumf 
zręczności i inteligencji. Detektyw pognębia oszusta i wykazuje, że nic nie 
stało się tak jak przypuszczano, ie zabójstwa nie popełniono tam, gdzie sq
dzono, ani o tej godzinie, o której miało miejsce. Wystarczy obejrzeć pro
ponowany spektakl, aby odnaleźć w nim cechy gatunku, ale ·.też nie zapo
minajmy, ie jesteśmy w Teatrze i mo:l:e spotkać nas· tu nie jedno zaskoczenie. 

Wydaje się, że drogi powieści I literatury kryminalnej rozi;hodzq się. Pierw
szq ciekawi natura człowieka, druga widzi w niej przeszkodę, bo trudno wsta
wić człowieka w równanie, które musi być rozwiqzane według zaplanowanych 
zasad. Jednak musi ona nadal mówić o śmierci, zabójstwie i gwałcie. „Musi 
stawiać na scenie bohatera i opowiadać dramat, odwoływać się do uczuć". 
Tylko od umiejętności autora zależeć -ma czy obo te wymogi zostają speł

nione i tekst nie staje się równaniem z wieloma niewiadomymi. Dlaczego po
wieść kryminalna podobo się każdemuł Czyżby zaspokajała jakieś potrzeby 
czytelnika, mo:l:e ukryte przed światemł lączy w sobie , element rozumu 
i zmysłów, uroki baśni z urokami badania, w kfórych odbio~ca bierze udział. 
Zawiera emocje, ·które wywołać najłatwiej, odpowiadające pierwotnym in
stynktom. Zarazem jednak podnieca intelekt. Cytujqc R. Colllais, który poświę
cił temu gatunkowi literackiemu esej należy dodać, że „.„ powieść kryminalna 
przedstawia walkę czynnika organizacji i czynnika zamętu, których odwieczny 
antagonizm utrzymuje świat w równowadze. („.) Podobnie jednostka dqiy na 
przemian do dyscyplina I rozpasania. Ale lubi również wydawać się panem 
i władcą, narzucać światu jasność I porządek. Zbrodniarz I detektyw nabie
rają („.) symbolicznego znaczenia". 

Tak więc literatura kryminalna wclqi nas pasjonuje. Pozostawmy krytykom 
jednak spory terminologiczne czy dyskusje nad formalnymi wyróżnikami ga
tunku. Przyjęto, że gusta ludzi czytojqcych Agatę Christie czy G. Simenona 
nie muszą być gorsze od gustów ludzi czytających powiedzmy - Dostojew
skiego. Co więcej. od początku stulecia powstają prace krytyczne na temat 
tej literatury, jej wyznaczników, podejmuje się próby uściśnienia jej ram. 

My jednak, pełni niepokoju o dobro śledztwo, czy tei tńumf prawdy, od
dajmy się emocjom, które tym działaniom towarzyszą. Spektakl, na który za
praszają jego twórcy, jest dość zgrabną, kryminalną komedią francuską. Jest 
w mei oczywiście tajemnicze morderstwo, jest próba odnalezienia sprawcy. 
Raczej sprawczyni, bo cały pomysł sytuacyjny sprowadza się do faktu, że na 
scenie występują kobiety - one znajdują się w kręgu podejrzeń. Zarówno 
służba jak też domownicy. Kto zabił starszego ponał Może nie starajmy się 

no wiosną rękę rozpoczynać dochodzenia, bo wątek sensacyjny jest tu po
prowadzony dość mgliście. Jest to sztuka, której oryginalność zasadza się na 
tym, że biorą w niej udział sc.:me kobiety, o dla teatru jest to gratka nie lado. 

Walentyno Hajduczenia 


