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Przeczytane…
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„Są pewne pytania, których się nie zadaje
z obawy przed odpowiedzią”.
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Agatha Christie
(z książki „Zatrute pióro”)
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ostać literacka stworzona
przez Dashiella Hammetta,
amerykańskiego autora powieści kryminalnych i opowiadań detektywistycznych, twórcę gatunku literackiego zwanego
czarnym kryminałem. Jego najbardziej znaną książką jest bestsellerowa powieść – „Sokół maltański”
(początkowo wydana w odcinkach
w magazynie „Black Mask”), którą
trzykrotnie ﬁlmowano (w latach
1931, 1936, 1941). Najpopularniejszą ekranizacją jest obraz Johna Hustona o tym samym tytule
z 1941 roku. Ekranizacja ta uchodzi również za najlepszą. W roli
głównej wystąpił Humphrey Bogart, tworząc legendarną kreację.
W 2008 roku Amerykański Instytut
Filmowy uznał „Sokoła maltańskie-

go” za szósty najlepszy ﬁlm kryminalny w historii. Dzieło Johna Hustona uchodzi także za pierwszy,
oﬁcjalnie uznany ﬁlm noir.
W biurze detektywistycznym Sama
Spade’a (Humphrey Bogart) i Milesa
Archera (Jerome Cowan) pojawia
się piękna kobieta podająca się za
Ruth Wonderly (Mary Astor). Prosi
detektywów o odnalezienie jej siostry. Jednak następujące po sobie
wydarzenia dowodzą, że kobieta
nie była szczera, historia z siostrą
była zmyślona i tak naprawdę
chodzi jej o odnalezienie bardzo
cennej ﬁgurki, tytułowego Sokoła
maltańskiego. Sam Spade, twardy
i cyniczny detektyw, poruszający się na granicy prawa, pragnąc
rozwikłać zagadkę, napotyka na
swej drodze cały łańcuch zbrodni,
kłamstw i przekrętów...
Oglądając ten ﬁlm, widzowie mieli
okazję przekonać się, że granica
między dobrem a złem nie zawsze
jest wyraźna i oczywista. Czasem ci,
którzy strzegli sprawiedliwości także miewali brudne ręce, a ci, którzy
ich wynajmowali, również mogli
okazać się przestępcami bądź ludźmi skorumpowanymi.
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