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EDWARD TAYLOR 

Sprawca tragicznych wydarzeń , które mialy miejsce w mjeszkaniu pa11stwa Kent. 
Z zawodu sce11 arzysta i reżyser. Swoją karierę zaczynał od pisania tekstów do rewii. Związa

ny z BBC od lat p ięćdzie siątych jako autor i producent mi ędzy innymi szeregu scenariuszy 
programów telewizyjnych i seriali Niektóre z nich sam reżyserowa!. Swoj4 pierwszą sztukę 
„Pardo11 Me Prime Minister" napisał wspólnie z Johnem Grahamem. Poszukiwany d 1992, 
kiedy to w Wielkiej Brytani odby ła s ię prapremiera jego sztuki „Pomysł na morderstwo". 

Za wslcazanie miejsca pobytu poszuldwanego 
- wysoka nagroda. 
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I TY ZOSTANIESZ SWIADKIEM ZBRODNI 
Lubimy szarady. Lubimy rozwiązywać krzy

żówki i rozwikływać zagadki. Siedząc bez
piecznie na ciemnej widowni lub w miękkich 
papuciach przed telewizorem chętnie wciąga
my s ię w grę pod tytułem „Kto zabił?" . Roz
wój literatury kryminalnej i jej nieustająca po
pularn ść wynika także z naszej skrytej fascy
nacj i złem i zbrodnią. Literatura kryminalna 
pozwala na bezpieczne dawanie upus tu nasze
mu cichemu hobby, a my pozostajemy niewinni 
i b z grzechu, bo przecież zbrodniarz zawsze 
zostaje ukarany. 

Kryminalna intryga najpierw zadomowiła się 
w powieści, potem została zaanektowana przez 
fil m. Teatr najbardziej się jej opiera, ale na 
szczęśc ie nieskutecznie, czego najlepszym do
wodem jest „Pomys ł na morderstwo" Edwar
da Taylora. 
Powieść kryminalna ukształtowała się w 

XIX wieku. Miało to bez wątpienia związek z 
rozkwitem prasy codziennej. Drukowanie po
wieści kryminalnej w odcinkach gwarantowa
ło wydawcom szerokie rzesze czytelników, 
którzy z wypiekami na twarzach czekali każ
dego ranka na dalszy rozwój emocjonujących 
wypadków. 

Klasyczna powieść kryminalna przypomina 
film wyświetlany od końca do początku. Od
wraca upływ czasu i przestawia chronologię. 
Punktem wyjścia staje się punkt będący zakor1-
czeniem powieści przygodowej: morderstwo 
zostaje odtworzone, a nie opowiedziane. Tym 
amym tematem jest nie tyle zbrodnia co śledz

two i wszelkie okoliczności z nim związane a 
rolę protagonisty obejmuje detektyw, czyli oso
ba nie maj ąca bezpośredniego związku z za
istniałymi wypadkami. 

„Chlubny początek powieści kryminalnej 
chciano kiedyś zobaczyć w Edyp ie Sofoklesa. 
W tej domniemanej pierwszej próbie podziwia
no zarazem arcydzieło zauważając , że morder
ca jest tam j ednocześnie d tektywem. Ale żar
tobliwy anachronizm nie powinien stać się 
powszechnie wyznawanym błędem . Wszyscy 
bez wyjątku widzowie Sofoklesa wiedzieli - i 

to od wcze nego dziec ińs twa - kto był mor
dercą Lajosa. Dla żadnego z nich Edyp nie 
mógł odgrywać roli policjanta poszukuj ącego 
tajemniczego przestępcy, którego imienia do
wiadujemy się osłupi al i , w zakończeniu. Nie 
ma nic intelektualnego w Edypie, żadnego 
efektu niespodzianki, chyba dla samego Edy
pa." (Roger Cailloi „Powieść kryminalna" przekład J. 
Błoński w: „Odpowiedzialność i styl" Warszawa 1967). 

No właśnie . Kryminalna intryga nie może 
bejść się bez elementu zaskoczenia. Gdyby 

au tor nie potrafił my l i ć śladów, podsuwać 
wciąż nowych, sprzecznych tropów, wyprowa
dzać trop iącego w pole czytelnik odłożyłby 
ks i ążkę po przeczytaniu kilku stron, a widzo
wie tłumnie opuszczaliby kina i teatry. Czytel
nik i widz musi towarzyszyć bohaterowi w roz
wikłaniu zagadki i brać czynny, choć, rzecz 
jasna, czysto intelektualny udział w zachodzą
cych wypadkach. Jednym z najbardziej myl
nych poglądów na świecie jest ten klasyfiku
jący literaturę kryminalną do kategorii B. Trze
ba być bowiem prawdziwym mistrzem,by tak 
precyzyjnie utkać zagadkę, żeby trzymała w 
napięciu przez kilkaset stron. 

„W początkach XX wieku członkowie an
gielskiego Detection Club - który był wpierw, 
jak się zdaje, towarzystwem wzajemnej pomo
cy w rozwiązywaniu technicznych czysto pro
blemów, jakie pojawiają się ciągle przy pisa
niu podobnych utworów - zobowiązali się pew
neg dnia, że będą ściśle przestrzegać dokład
nie przemyślanych reguł. Przyrzekli na przy
kład, że nie będą posługiwać się tajemniczymi 
Chińczykami, że nie wspomogą swoich detek
tywów szczęśliwym zbiegiem okoliczności, że 
nie będą wprowadzać w opowiadanie przejmu
jących , osobliwych lub znaczących szczegó
łów, które zostawia się następnie bez wyj aśnie
nia i które służą tylko zmyleniu przeciwnika". 
(Roger Caillois, jw. ) 

Tak wię od innych powieści powieść kry
minalna różniła sie niezwykle precyzyjną, 

wręcz pedanty czną konstrukcją . Kia ykami 
tego gatunku są m. in. Artur Conan Doyle (cho-



ciaż koledzy zarzucali mu zbytnie puszczanie 
wodzy fantazji), Agata Christie czy Georges 
Simenon. 

Z czasem jednak powieść kryminalna zaczę
ła, na szczęście, odchodzić od tego schematu. 
Pojawi ły się elementy rozbij aj ące nazbyt inte
lektualną, wykalkulowaną konstrukcję . Auto
rzy zrozumieli, że ludzie bardziej niż czysto 
rozumowej zabawy potrzebuj ą emocji. Widz 
lubi się bać. Każdy z nas lubi się bać. Co wię
cej, wolimy bać się w kinie bądź teatrze niż w 
prawdziwym życ iu. Wobec tego klasyczna 
konstrukcja - od końca do początku, odchodzi 
do lam u. a. Widz chce uczestniczyć. Chce prze
żywać niebezpieczeń stwa razem z bohatera
mi. Nowe zapotrzebowanie ludzi kształtuj e w 
dużej mierze kino. Miejsce powie , ci kryminal
nej zajmuje powieść sensacyjna i thriller, któ
ry już wcale nie cacka się z widzem przypra
wiając go o palpitacje serca. Zacierają się tak
że granice między Dobrem i Złem . Detektyw 
przestaje być postacią tak świetlaną jak nie
gdyś, a przestępca tak jednoznacznie złą . Nic 
nie jest j uż całkiem białe lub całkiem czarne. 

Na przykJad w „Pomyśle na morderstwo" w 
ogóle nie mamy s1edztwa. Wszystkie wypadki 
d~ieją się na naszych oczach. Jesteśmy przez 
me zaskakiwani na równi z bohaterami. To my 
st~jemy się świadkami zbrodni. I chyba spra
wia nam to przyj emność. 

Joanna Olczakówna 

PIĘKNO ZBROD NI 

„„.Mija właśnie sto czterdzieści lat od dnia 
w którym Thomas De Quincey opublikował 
pełny tekst swojego eseju pt.: "O morderstwie 
j~ko jednej z~ sztuk pięknych." („.) Zabrawszy 
się za myślerue o morderstwie Quincey zauwa
żył, że radykalny moralizm w tej dziedzinie jest 
w zasadzie n iemożliwy, a to z uwagi na nie
zmienne wła.'ciwości naszego gatunku. („.) Sta
nowisko rozsądne, w którym De Quincey po
woływał się na autorytety Arystotelesa i Cole
dridge' a, zakJada, że skoro nie j esteśmy z sa
mej swej istoty zdolni do osiągnięcia doskona
łości , to może winniśmy pielęgnować cnoty w 
sposób realistyczny a więc skuteczny. Załóż

m~ zatem, że j akieś morderstwo zostało pope
łm.one. Stało się. Ofiara już nie cierpi, sprawca 
uciekł, a my wyraziliśmy swe moralne oburze
nie. I co dalej? De Quincey odpowiada: 
"Moralności stało się już zadość , teraz nad

chodzi kolej na Smak, a także na Sztuki Pięk
ne. Było to zdarzenie smutne, niewątpliwie 
bardzo smutne, lecz my go naprawić nie mo
żemy. Dlatego też tę jakże niedobrą sprawę wy
korzystujemy jak najlepiej i, ponieważ nie 
można już z niej wyklepać niczego dla celów 
moralnych, potraktujmy ją estetyczn ie i popa
trzmy, czy w taki sposób da się ona wykorzy
stać . Taka jest logika rozsądnego człowieka; i 
cóż s ię okazuje? Ocieramy nasze ł zy i chyba z 
satysfakcją odkrywamy, że wykonanie (zbrod
ni), które rozważane z punktu widzenia mo
~alności było w trząsaj ące i nie dawało się w 
zaden sposób wytłumaczyć , przy zastosowa
niu zasad Smaku okazuje się osiągnięciem bar
dz? c~walebnym. W ten sposób wszyscy oka
ZUJą się zadowoleni; staje s ię zadość staremu 
przys~owiu, że nie ma tego złego, co by na do
bre me wyszło. Cnota miała swój dzień, a te
raz kolej na· Umiłowanie Sztuk Pięknych". 

W sztuce Taylora dwaj przyjaciele i partne
rzy ujawn iaj ą odmienny stosunek do wych obo
wiązkqw zawodowych. Potem będzie morder
stwo. Zyczę Państwu mi łego wieczom." 

Michał Komar 
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Paul Riggs 

Mariusz Siudziński 

„Poderżnę ci gardło, a nie jest łatwo pisać z poderżniętym gardłem. Poza tym krew zatka maszynę do pisania." 

ft ' 
. il ' . 

' 

' 



. 

IBO 

1711 

1 I 313 I 71 o I 6 l-171515111 -r 9 r fil6 I 5111 s 13 I 9 I 1 
1 

Harlod Kent 
Andrzej Bryg 

„To musi się stać gdzieś, gdzie on sam chętnie pójdzie. Gdzieś, gdzie łatwo wpadnie w pułapkę i nikt nie poniesie za to 
odpowiedzialnośc i. Gdzieś , gdzie będzie zimno i nieprzyjemnie." 
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Emma Kent 

Beata Olga Kowalska 

„OK. Nieważne jak umiera ofiara - ważne, żeby się to dobrze sprzedało. Wolałabym jednak, żebyś nie próbował uderzenia tępym 
narzędziem w głowę. Szkoda by było dywanu". 
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Inspektor Egan 
Radostaw Popłonikowski 

„Trochę za daleko się posunąłem. To pewnie z powodu tych telewizyjnych filmów o brutalnych glinach. Natura naśladuje sztukę." 
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