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INTELEKTUALIZM »KRYMINAŁÓW« 
.. Powdeść - dziedq,:ina II'ozpasanej swobody - lllie zna 

praw ani granic. Jej istotą jest łamanie wszelkich reguł, 

ulegalllie wszystkim pokwom wabiącym wyobraźniię. Za
pewne wtięc lllie przyipadkiem corąz to bardzliej bujnemu 
1'07Jkwitowi pow;ieści w XIX wieku towarzyszy Sltopn:iowe 
odrzucanie reguł okireśl!ają.cych formę i treść :rodzajów 
ldter-acltich. Teatr .się wamod:zdelnlia, wy~ala z klasycz
nych k()(llwencjd, porzuca jedności czasu i miejsca. Poezja 
pozwala .sobie WiJ>IIZÓdy na pomndejsize swawole, następnie 
zaś wybier·a wolność lllliebezpdeczną, tak że wiersze, po
zbawione .rymu i obojętne na liczbę-stóp, róŻI'l!ią się od 
prozy tylko układem graficznym. Cała ldteratura wymyka 
slię jakby ze stały.eh ram i tradycyjnych norm. Jedynym 
obowią2lkiem pisarza staje się talent. Jego arbitralnym de
cyzjom nikt już nie stawia ograniczeń: niechaj buduje swoje 
dizieło, jak mu się żywnde podoba. Nikt nie żąda, aby sto
oował sdę do upr.zedn:io ·usital<>mych ka:no:nów, d, wszyscy 
sądzą go 1i itylko ,po geniUS1Zu. On sam winien ·ob:r·ać cel, 
na który .slię 1po.rywa, -i środki, jakie go do celu dopro
wadzą - o dle, oczywiście, doprowadzą. 

Wbrew tej ogólnej skłoomośc:i do an-archid powieść kry
minalna ziwraca na sdebie uwagę pilnością, z jaką ustala 
sobie ooraz to więcej własnych reguł, taik, iż próżno byłoby 
szul!iać w całej produk.cjd literackdej innego rodzaju, który 
by, tak jak ona, podpcmządkowywał \Się równie ścisłym 

przepisom ii lubował się w ooraz dalszym tych przepisów 
uściślaniu. linine bowiem gaitunkd literackde nie tylko nie 
odczuły potrzeby stworzenia własnego systemu ireguł, ale 
- ·przeciwnie - llllie mogły znieść rządzącego nimi prawo
dawstwa i miast je wzmocllllić, odrzuciły j~ wzgardliiwie. 

Na pierwszy rzut oka powieść krymdna1na zajmuje wdęc 
w łonie literatury - a zwłaszczą w dzied2li.nie twórczości 



narracyjnej m1eJsce szczególnie orygina1ne. Jej ewe
lucja przeczy ewolucjJ całego rodzaju literackiiego. M<>żna 

sądzńć, że tak oczywista różnica wyraża różnice bardziej 
jeszcze skryte, które należy odsłonić. Kiedy starano &ię 

rozróżnić powieść kryminalną od pov.1deści awanturniczej 
czy przygodowej, zwrócono szczególną uwagę na następu·· 
jące zja\1;ti.s•ko. Jak to bardzo dobrze wykazał Regis Messac 
w pokaimej pracy Le „dedective novei" et i-influence de 
Za pensee scientifique, obie te powieści opowiadają tę 

sarną historię, ale ujętą dokładnie odwrotnJie. W powieści 

przygodowej narracja ·idzJe za porządkiem 

wyd arze ń . Biegr..!ie od „przedtem" do „potem'', od pro
logu do rozwiązania. Rozwój intryg.i odtwarza następstwo 
wypadków, naśladuje bieg czasu. Tymczasem powieść kry
rnJinalna przypomina film wyświetlany od końca do po
czątku. Odwraca •Ona upływ czasu !i przedstawlia chrono~ 

logti.ę . Jej punktem wyjścia jest punkt, d-o którego do
chodzi powieś{: przygodowa: morderstwo, jakie zamyka 
nieznany dramat; ·zostanie on teraz stopniowo odtworzony, 
nie ·zaś uprzednio opowiedziany. Tlak wlięc w powdeści 

kryminalnej n a r r a c j a d d z i e z a por z ą d ki e rn 
odkryci a. Wychodzi od wydarizenia, które jest końcem, 
zamknięciem d czynliąc zeń przesłankę wraca do przyczyn, 
które wywołały tragedię. 

Swoiste, wyjątkowe miejsce powieści kryminalnej w ca
łości liiteratury pe>wieściowej wynika właśnie z odwrócenda 
chronologii i zasitąpienia i:;orządku wydarzeń porządkiem 
odkrycia. PowJeść ta nJe jest sprawozdamiem, ale dedukcją; 
nie opowiada jakiejś h:istol'iii, ale pracę, która tę historiG 
odtwarza. Już od początku stara się przede wszystkim 
zadowolić inteligencję". 

„Intelektualny los pov.11ieśai kryminalnej został raz na 
zawsze wyznaczony. Scisłość rozumowania zastąpiła go
rączkową gonti.twę. Dedektyw nie maskuje się już, lecz 
rozważa. Śledztwo, jakie prowadzi, ogranicza ·się do roz
trząsania możliwości. Tlriumfuje, tkdedy uda mu się -
w 'Z!Wiązku z jedną i tą sarną osobą - uchwycić powód 
i zarazem sposobność do !Zbrodnd. Badan.ie rozgrzesza po
dejrzanych, którzy mogą .przedstaiwić alibi albo wykazać, 
że nliczego na śmiercti zamoroowainego nie zyskali. Tlrzeba 
jednak, aby alibi było mocne 4 aby się iprizypadk:iem nie 
wydal!o, że zntknięcie ofiary nie było tak obojętne, jak 
to utmzymywał w rozmowne z kompanem; mógł mdeć 

z ·nlieboszozyk:iem zadaw.nti.one porachunki, może chciał się 
ożenić ze .spodkobierczy;n.ią? Określenie zbrodniarza jest 
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pracą pełną zasadzek, łatwo spostrzec, że wszystkie po
stacie dramatu rodały równoważne powody do zabójstwa 
i podobne również możliwości". 

„Intelektualne przeznaczenie poW!ieści kryminalnej można 
łatwo i wszędzńe odczytać. Zwiastują je liczne maki: 
w magazynach tygodniowych, między kratkami krzyżówek 
i innymi grami, gdzie główną rolę pełni przyjemność po
konywania trudności, cykle obrazków z podpisamd pro
ponują czytelnikom kryminalne zagadki, których rozwdą

zan.ie Zl!lajdą rw następnym numerze. PrzecdwnJe zaś, tomy 
niejednej serii detective novels 1zapoatrzone zostają w do
datkJ z zadaruarni szachowymi lub nawet często matema
tycznymi. Ci sami więc amatorzy znajdują przyjemność 

w dok0!!1ywaruiu ob 1 i cze ń, obojętne czy chodzi o mija
jące się ·pociągd, zapełniane czy opróżniane baseny, figury 
poruszające się na szachownicy albo jakiiegolwiek {:wicze
nia, gdzie umysł cieszy się dochodząc do określonego wy
niku wedle sztywnych ·reguł. 

Te ubocme stwierdzenJa byłyby zresztą słabym dowo
dem, że tak właśnie mają się sprawy, gdyby - jak to 
widzieliśmy - cała historia gatunku inie zdradzała po
dobnej tendencji. Aby określić godzinę i miejsce zbrodni 
albo też chwyt, powód i tożsamość modrercy, stosuje się 
coraz ściślej te same prawidła, czy to ndeśwdadomie, czy 
też wyraźnie sformułowane, a mianowicie: należy od
dzielić od reszty świata pewne ludzkde środowisko, za
pobiec wszelkim zewnętrznym dnterwencjom lub przecie
kom, wzbronić sobde tłumaczenie czegokolwiek działaniem 
tajemniczego a potężnego deus ex machina, podać wreszcie 
wszystkie przesłanki, które przyczyruiły się do powstani".ł 
skandalu i które trzeba znać, aby móc go wyjaśnić. Skoro 
te warunki zostają spełnione, nic w Jstocie nie różnd po
wieści krymdnalnej od zadania matematycznego. Ostatnia 
różinica znika, gdy autor rozłącza w swej powieści po
stawienie i rozwiązanie problemu, zawiadamiając w pew
nej chwili czytelnika, że ten znajduje się w posiadaniu 
wszystkich niezbędnych składników zagadki, że wie do
kładnie tyle co dedektyw i że sam może odkryć winnego, 
jeśli się tylko dobrze zastanowi. Moda na „wyzwanie 
rzucone czytelnikowi" rozpowszechniła się ostatnio, przy
jęli ją, mi-ędzy innymi, Hugh Austin, Ellery Queen, 
Kathleen Sproul, Stanislas-Andre Freeman. Nic nde może 
lepiej pokazać, do jakiego stopnia powieść kryminalna 
upodobniła się do intelektualnego ćwiczenia. Jest jednak 
coś bardziej jeszcze znamiennego. Ponieważ spostrzeżono, 
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te .nader łatwo .w trakcie -opowiadama pominąć milcze
niem lub stłumić decydujący szc-zegół, podkreśli~ natomiast 
pozbaWlioną 7JJ.aczenia osobliwość, słowem, odwrócić roz
maitymi sztuczkami uwagę od prawdziwego iprzęstępcy, 

i zwłaszcza skierować ją na niewinnego, którego można 
uc-zynić do woli podstępnym i tajemniczym - pisarze 
doszli aż do porzucenia formy powieściowej, co więcej,' 
odebrali .książce jej materialny wygląd. Uma.no bowiem, 
że pisarz, choćby w treści dZ!ieła usa;anował wszelkie 
przepisy, może je_ nieświad-omie, lecz skutecznie łamać· 
przez sposób przedstawienia wydarzeń. Postanowiono więc 
dostarczyć czytelnikowi nieobrobiony materiał. Otwiera on. 
teczkę podobną do 1aokt śledztwa, pełną raportów policyj
nych, zeznań świadków, fotografii odcisków palców, bile
tów kolejowych, włosów, zapałek, zakrwawionych strzę

pów · odzieży, znalezfonych ll'l.8 miejscu zbrodnrl i stanowią

cych dowody irzeczowe. Każdy winien 1praestudiować tę 

całość i wywnioskować nazw.is.ko ~brodniarza; zamknięte. 

jest ono w kopercie, którą amator może 1Zawsze otworzy~ 
w przystępie zniechęcenia d która imlwiera pełne rozwią

zanie, do jakiego czytelm.k miał dotrzeć samodzielnie". 

„Powieś~ kryminalna przedstawia dstotnde wal.kę, czyn
ndka organrlzacji i czyrunika zamętu, których odwieczny 
antagonizm utrzymuję świat w równowadze . . W społe

c-zeństwie odpoWdada mu spór izbrodni i prawa. Dlatego 
też dedektyw i morderca okazują się przedstawicielami 
dwu odrębnych zaisad, które ina :mllanę pociągają każdego 
czytelnika: tej, iktóra skłania do popełnienia przestępstwa, 
i tej która nakazuje przestępstwo ukarać. Podoblllie jed
nostka dąży .na .przemian do dyscypliny i iroz.pas-ariia. Kuszą 
ją w.zruszenia, chciałby odczuwać wrażerula nowe i zaw
sze intensywniejsze, choćby miała się Tozproszyć a zgubić 
w tej upajającej mnogości. Ale lubi również wydawać 

się panem ;i władcą narzucać światu jasiność d porządek. 
Zbrodniar.z: i dedektyw nabierają wtięc zn-owu symbolicz-. 
oego znaczenia. Zapewne, nrle przestają być żywymi obra-. 
l'iamł reguły i wykroczenia, ale jednocześnde -okazują sic: 
personifikacjami; pierwszy - użycia, wyzwania, skandalu, 
odruchów .nieprzemyślanych i spontanicznych, drugi __: 
przemożnej potęgi, która wnde owe odruchy llll'Ozumieć, 
przeniknąć, uj a.rtzm.i.ć". 

ROGER CAILLOIS 

ODPOWIEDZIALNOśC 1 STYL 

Warszawa llMl'T 



ROBERT THOMAS 

przekład Jakub Rotbaum 

komedia kryminalna w 3 aktach 

OSOBY: 

GABY Zofia Stefańska AUGUSTA Adela Zgrzybłowska 

SU ZEN - Irena Olecka 

ł 
CHANEL - Maria Szczechówna 

Barbara Pohorecka 
KATARZYNA Jolanta Lot he LUIZA - Maria Karchowska -

Barbara Wronowska 
BABCIA - Jadwiga Janczewska PIERRETTE Barbara Martynowicz 

REŻYSERIA - JERZY WRÓBLEWSKI 

SCENOGRAFIA - JANUSZ WARPECHOWSKI 

ASYSTENT REŻYSERA - ADELA ZGRZYBŁOWSKA 

Premiera 11 czerwca 1968 rok 
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PROFILE 

Nawtqzujqc do rozpoczętego już w poprzednl.ch progra 

mach cyklu k r ótkich not biograficznych czlonków naszego 

Zespołu artyst·ycznego podajemy poniżej sylwetki czterech 

aktorek występujących w sztuce Niewidzialnv morderca. 

MAHIA KARCHOWSKA jest absolwentką lubelskiego 
Studia Dramatycznego, które ukończyła w 1949 roku. W ciągu 
18 lat jakie ją dzielą od debiutu na scenie im. S. Żerom
t>kiego w Kielcach (Amiela w Chorym z urojenia Moliera, 
1949 rok) WYStępowała już w pięciu ·różnych teatrach : 
Teatr im. S. Żeromskiego (1949-1955), Teatr im. S. Jara
cza w Olsztynie (1955-56 d 1960/61), Teatr Ludowy w War
szawie (1956-1960), Teatr Polski w Bydgoszczy (1961-1963) 
i Teatr im. W. Horzycy w Toruiniu (1963-1967). Do rodzin
nego Lubliina powraca Mar ia Karch<>w.ska z poważnym 

już dorobkiem artystycznym . Na szczególną uwagę za
służyły jej interpretacje ról takich jak: Nora Ibsena, 
Dziewczyna z dzbanem Lope de Vegi, Maria w Malym 
domku Riittmera (z M. Wyrzyk<>wskim w roli Doktora), 
Lilla w Lilli Wenedzie Słowackiego, Żabusia G. Zapolskiej 
i Rachela w Weselu Wyspiańskiego . 
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ZOFIA STEF ANSKA jest jedną z najwierniejszych pr~
cowndc sceny lubelskiej. Albsolwentka lubelskiego Studia 
Dramatycznego debiutowała w 1946 roku w ówczesnym 
Teatrze Miejskim. W dwa lata później wys.tąpdła obok 
Fermera w sztuce Ostrożnie, świeżo malowane. Do dziś 

prawie Il!ieprzerwa.ri•ie gira dla publiczności lubelskiej, 
z wyjąrtkiem lart 1955---57, kiiedy występowała w Olsztyn!ie. 
Do najbardziej interesujących ról <tej utalentowanej aktorki 
należą Amelia w Mazepie, Infantka w Cydzie, Sonia w Wu
jaszku Wani, Viola w Wieczorze trzech króli, Królowa 
w Don Karlosie i Wliele iiilillych. Zolfda Stefańska niewątpli
wie znana jest także .publicZ111ości lubelskiej z filmu Ka
walerowicza Pod gwiazdą frygijską. 
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MARIA SZCZECHÓWNA jest r6w.nież wyichowaiiką lu
belskiego Studia Dramatyczneg-0, które ukończyła ·w 1952 r. 
Debiutowała ·na rscende olSIZtyńskiej, gdzie wy~tępowała 
w latach 1952-55. Rięć następnych lat spędziła w Kaliszu, 
by w 1960 powrócić znowu do Lublina. Jej niezawodny 
w każdej roli talent oceniła już niewątpliwlie publiczność 

lubelska. Do .najciekawszych kreac}i Mar.iii S:zczechównej 
mliczyć wypada: Kosimę w Huzarach, Zonę w Ich czworo, 
Martę w Rozdrożu miłości, Królowę w Karmazynie, 
a ta.kże niedawną Bertę w Niemcach. 
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ADELA ZGRZYBŁOWSKA jest absolwentką Państwowe) 
Wyilszej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Debiutowała w Kiel
cach w 1954 roku, po czym występowała kolej.no w kilku 
teatrach polskich: 1954/55 - Kielce; 1955-57 - Nowa 
Huta; 1957-58 - Lublin; 1958/59 - Kielce, 1959/60 - Szcze
cin; 1960/61 - Koszalin; 1961/62 - TOTuń i 1962-64 -
Wll"odaw. Od 1964 roku do dziś Adela Zgrzybłowska wy
stępuje na scenie im. J. Osterwy w Lublinie. Uwagę 

zwu-óciły jej zawsze ciekawe, z odrobiną charakterystycz
ności potraktowane role: Joall1Jly w Więźniach z Altany, 
Manduły w Zawiszy Czarnym, Księżniczki Turandot, Go
plany, Kasi w Igraszkach z diabłem, czy wreszcie ostatnio 
Pauliny we Wrogach. W rokiu 1960 Adela Zgrzybłowska 

uzyskała nagrodę na festirwalu TPP w Toruniu za rolę 
Joanny w Więźniach z Altany. 
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W REPERTUARZE TEATRU: 

WIERNA RZEKA 
dramat historyczny 

wg powieści Stefana Żeromsikiego 

NIEMCY 
dramat Leona Kruczkowskdego 

WIATR W GAŁĘZIACH SASSAFRASU 
teatralny western 

Rene de Obaldia 

MATKA COURAGE I JEJ DZIECI 
kromka z wojny trzydziestoletniej 

Bertolta Brechta 

KULIG 
widow.isko śpierwno-taneczne 

Leona Schillera 

W PRZYGOTOWANIU: 

HAMLET 
tragedia Wiliama Szekspira 
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