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Wstęp

„(…) romantyczną duszę nie zawsze zdobi wzniosła god-
ność marzenia, czy choćby kruchy wdzięk życia uczuciowe-
go”1. Literatura romantyczna często odsłania swoje ciem-
niejsze oblicze, które najlepiej odzwierciedla nurt zwany 
czarnym romantyzmem. Mroczne opowieści, przepełnio-
ne fantastycznymi motywami, traktujące o śmierci, demo-
nach i szaleństwie, zawierające elementy gotycyzmu, obfitu-
jące w nastroje smutku, samotności i melancholii, stanowią 
niezwykle interesujący przedmiot badań filologicznych. 
Na gruncie polskiego literaturoznawstwa przełom w reflek-
sji nad interesującym nas prądem romantycznym stanowi-
ło kilkunastotomowe opracowanie czarnego romantyzmu 
pod redakcją Jarosława Ławskiego. Niniejsza monografia, 
zatytułowana W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, moty-
wy, interpretacje, ma na celu wzbogacenie stanu badań nad in-
teresującym nas tematem, jak również odsłonienie nowych 
możliwości odczytania dzieł.

Czarny romantyzm, realizowany w dziewiętnastym wie-
ku szczególnie przez Antoniego Malczewskiego, Seweryna 
Goszczyńskiego czy Zygmunta Krasińskiego, silnie oddzia-
ływał (i oddziałuje nadal) na artystów epok późniejszych. 
Spostrzeżenie to okazało się kluczowe dla wielu autorów ar-
tykułów w niniejszej monografii. Zbiór ten bowiem poru-
sza problematykę czarnoromantyczną zarówno w dziełach 

1 F. Claudon: Romantyzm. W: Encyklopedia romantyzmu. Malarstwo, 
rzeźba, architektura, literatura, muzyka. Red. F. Claudon et al. Tłum. 
H. Kęszycka. Warszawa 1997, s. 28.
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z dziewiętnastego wieku, jak również w tekstach dwudzie-
sto- i dwudziestopierwszowiecznych.

W niniejszym tomie, a zarazem siódmym tytule wydanym 
z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Romantyzmu 
działającego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, autorzy pragną wskazać dzieła, któ-
re, mimo swojej różnorodności, połączone zostały realizacją 
czarnoromantycznych motywów.

Pierwsza część monografii, zatytułowana W kręgu czarnego 
romantyzmu, skupiona jest na przedstawieniu interesującego 
nas nurtu w dziełach dziewiętnastowiecznych. Tom otwiera 
artykuł Dominiki Szymanek Leonard — wampir czy demonicz-
ny sobowtór? O „Sile woli” Józefa Bohdana Dziekońskiego. Autor-
ka poddaje wnikliwej analizie postać z opowiadania Józefa 
Bohdana Dziekońskiego, zwracając uwagę na uzupełniające 
się kategorie sobowtóra i wampira, które umiejscowić można 
w kryteriach czarnoromantycznych.

Kolejny artykuł — Jungowskie archetypy a motyw szaleń-
stwa w „Czarnych oczach” Ludwika Sztyrmera Juliana Strzał-
kowskiego — skoncentrowany jest na zastosowaniu metod 
szkoły psychologii głębi Carla Gustava Junga w interpreta-
cji tekstu Ludwika Sztyrmera. Metodologia, jaką wybrał au-
tor, okazuje się niezwykle interesująca, bowiem twórczość 
romantycznego pisarza nie została jeszcze poddana analizie 
przy wykorzystaniu narzędzi psychologii głębi.

Artykuł Katarzyny Szumskiej Demony Pana Kaniowskiego. 
Heterogeniczność utworu Dominika Magnuszewskiego próbuje 
odpowiedzieć na pytanie, o czym traktuje dzieło Dominika 
Magnuszewskiego. Autorka, dostrzegając czarnoromantycz-
ne konwencje poetyckie, takie jak powieść gotycka, wskazu-
je, iż Magnuszewski nie poprzestał na ujawnieniu negatyw-
nych aspektów kultury sarmackiej. Dzięki gotyckości utworu 
artysta ukazał bowiem złożoność natury człowieka.

Kolejny tekst to Umysł uwięziony w sidłach szaleństwa i nie-
określony status ontologiczny we wczesnej prozie Józefa Ignacego 
Kraszewskiego („Wieczerza Cagliostra”, „Kościół Świętomichal-
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ski w Wilnie”, „Śmierć szaleńca”) Eweliny Krzykały� Autorka 
przybliża mniej znane teksty Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
Tekst oscyluje wokół motywu szaleństwa, porusza kwestię 
jego ontologicznego statusu oraz zwraca uwagę na roman-
tyczne realizacje obłędu. Kategorie te z pewnością wpisują 
się w czarnoromantyczną konwencję.

Artykuł Małgorzaty Więzik Demonologia w „Ludzie ukra-
ińskim” Antoniego Marcinkowskiego porusza problematykę 
twórczości jednego z autorów tak zwanej szkoły ukraińskiej. 
Badaczka przedstawia źródła tamtejszego folkloru, szczegól-
nie skupia się na ludowych wierzeniach, zwłaszcza demono-
logii, które stały się inspiracją dla Antoniego Marcinkowskie-
go oraz innych czarnoromantycznych twórców.

Katarzyna Żurawska w tekście We frenetycznym zwierciadle 
romantyzmu wschodnioeuropejskiego — rzecz o najczarniejszych 
tekstach słowiańskich XIX wieku zwraca uwagę na teksty pol-
skie, ukraińskie i rosyjskie, które realizują założenia kategorii 
frenezji oraz stają się inspiracją dla innych gatunków. Autor-
ka zaznacza silną obecność nurtu frenetycznego w prądzie 
czarnego romantyzmu oraz poddaje analizie materiał literac-
ki, wskazując na cechy literatury frenetycznej w ujęciu kultu-
ry słowiańskiej.

Pierwszą część monografii zamyka artykuł Karoliny Hoł-
dy zatytułowany „Opowieści Hoffmanna” — opera czarnoro-
mantyczna. Autorka przybliża historię opery Jacques’a Of-
fenbacha, która zainspirowana została twórczością jednego 
z czołowych przedstawicieli czarnego romantyzmu — Er-
nesta Teodora Amadeusza Hoffmanna. Tekst skupia się tak-
że na zaprezentowaniu realizacji motywów i rekwizytów ty-
powych dla interesującego nas nurtu, stanowiących główne 
wątki kolejnych aktów opery.

Druga część tomu — W kręgu inspiracji czarnoromantycz-
nych — zawiera teksty poddające interpretacji dzieła dwu-
dziesto- i dwudziestopierwszowieczne, dla których literatu-
ra czarnoromantyczna okazała się swoistym odniesieniem. 
Pierwszy tekst, O śmierci niecałkowitej i zemście zza grobu, czy-
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li do czego może doprowadzić budowanie domu na cmentarzu. 
„Grób rodziny Reichstalów” Zygmunta Krasińskiego i „Noc ży-
wych Żydów” Igora Ostachowicza, Anny Rzepniewskiej, sta-
nowi bardzo interesującą komparatystykę utworów, które 
dzielą niemalże dwa wieki. Autorka skupia się na przedsta-
wieniu śmierci, szczególnie motywu podziemnego cmenta-
rza i współobecności świata żywych i umarłych, jak również 
dostrzega interesujące ją kategorie we wczesnoromantycz-
nych wizjach.

Kolejny tekst — autorstwa Agnieszki Suchy — zatytuło-
wany jest Ciemne otchłanie młodopolskiego umysłu, czyli czar-
noromantyczne inspiracje Stanisława Przybyszewskiego. Artykuł 
wykazuje odwołania w poematach Stanisława Przybyszew-
skiego (zwłaszcza w Nad morzem), które sytuować mogą 
twórcę w kręgu kontynuatorów nurtu czarnego romanty-
zmu. Autorka skupia się szczególnie na sposobie kreacji na-
tury w przywoływanych przez nią tekstach, choć nie stroni 
od nakreślenia innych, typowych dla interesującego nas te-
matu, cech twórczości Przybyszewskiego.

Artykuł Anny Szumiec „Był to jakby dzień widziany przez kir 
żałobny”. Opowiadania Brunona Schulza a motywy charaktery-
styczne dla czarnego romantyzmu porusza problematykę czarno-
romantycznych inspiracji w twórczości pisarza dwudziesto-
lecia międzywojennego. Autorka prezentuje prozę Brunona 
Schulza jako związaną z rekwizytami interesującego nas ro-
mantycznego nurtu, zwracając jednakże uwagę na odrębną 
i niezwykle charakterystyczną wizję literatury tego prozaika.

Następny tekst — Na granicy snu, jawy i śmierci. Inspiracje 
Edgarem Allanem Poem w twórczości Bolesława Leśmiana Joanny 
Iżykowskiej — prezentuje motywy, jakie Bolesław Leśmian 
mógł zaczerpnąć od czołowego przedstawiciela czarnego ro-
mantyzmu — Edgara Allana Poego. Autorka poddaje wnik-
liwej analizie podobieństwa wątków w twórczości obu pi-
sarzy, zaznaczając przy tym, iż dorobek literacki Leśmiana 
stanowi przykład oryginalnego i twórczego wykorzystania 
romantycznych motywów.
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Artykuł Pawła Otręby Kruczoczarny romantyzm. Motywy 
czarnoromantyczne w prozie Stefana Grabińskiego zwraca uwagę 
na charakterystyczne dla interesującego nas prądu rekwizy-
ty i schematy (szczególnie motyw szaleństwa), które obecne 
są w fantastycznych opowiadaniach Stefana Grabińskiego — 
autora zwanego czasem „polskim Poem”. Badacz, zaznacza-
jąc modernistyczny rys twórczości artysty dwudziestolecia 
międzywojennego, skupia się na ukazaniu Grabińskiego jako 
kontynuatora czarnego romantyzmu, co poświadcza licznie 
zebranymi przykładami starannie dobranego materiału lite-
rackiego.

Magdalena Dudzińska w tekście Powolne wrastanie w prze-
strzeń w powieści „Opętani” Witolda Gombrowicza wskazu-
je na motywy gotyckie w interesującym ją dziele, objawiają-
ce się tytułową czynnością wnikania w przestrzeń. Autorka 
dostrzega, że jednostka warunkowana jest przez otaczają-
ce je środowisko — w tym przypadku przez między innymi 
atmosferę gotyckiego zamku i jego mieszkańców.

 Artykuł Marcela Warbischa zatytułowany W Wałbrzychu 
straszy. „Ciemno, prawie noc” Joanny Bator jako powieść gotycka 
analizuje powieść z zakresu najnowszej literatury pod kątem 
obecności motywów znamiennych dla gotyku. Autor wyka-
zuje, jak współczesna artystka wykorzystała w swojej prozie 
elementy typowe dla powieści gotyckich oraz dostrzega, iż 
te sposoby obrazowania są nieustannie obecne i chętnie wy-
korzystywane w dziełach literackich, także tych powstałych 
po roku 2010.

Monografię zamyka tekst Pauliny Skrzyp Wskrzeszenie mi-
strzów — drugie, wampiryczne, wcielenie polskich romantyków. Au-
torka w zajmujący sposób interpretuje postać wampira obecną 
w komiksie Romantyzm Janusza Gawronkiewicza, zwracając 
uwagę na interesujący ją motyw zarówno w dziełach roman-
tyków, jak i w tekstach najnowszych. Szkic porusza kwestię 
ewolucji postaci wampira w kulturze na przestrzeni wieków, 
jak również poddaje analizie realizację mitu owego demona 
w literaturze dziewiętnastowiecznej oraz współczesnej.
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Tytuły artykułów składających się na monografię W kręgu 
czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje świad-
czą o tym, iż autorzy poddali analizie obszerny materiał lite-
racki. Różnorodność dzieł i twórców omawianych w tekstach 
podkreśla istotność nurtu zwanego czarnym romantyzmem 
w wieku dziewiętnastym, jak również zwraca uwagę na 
wciąż obecne wykorzystywanie elementów typowych dla in-
teresującego nas obszaru literackiego w dorobku artystów 
epok późniejszych. Czarny romantyzm inspirował, inspiru-
je i, miejmy nadzieję, inspirować będzie, czego dowodem jest 
niniejsza monografia.

Redaktorzy tomu
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Dominika Szymanek
Uniwersytet Śląski

Leonard — wampir czy demoniczny 
sobowtór? O Sile woli  

Józefa Bohdana Dziekońskiego

Czarny romantyzm jest szerokim pojęciem, choć do tej 
pory nie doczekał się osobnych badań. Próbuje to zmienić 
Katedra Badań Filologicznych, znajdująca się na Uniwersy-
tecie w Białymstoku. W ramach grantu badacze wydali już 
siedemnaście tomów edycji krytycznych i studiów doty-
czących szeroko rozumianego nurtu pesymizmu w roman-
tyzmie polskim. Na stronie projektu czytamy, że sam nurt 
czarnego romantyzmu jest dość słabo poznany. Została tam 
również zamieszczona definicja tego pojęcia, którą postano-
wiłam w części przytoczyć, aby zarysować problem. Zatem:

„czarny romantyzm — to nurt w literaturze romantyzmu 
polskiego i europejskiego, szczególnie angielskiego i nie-
mieckiego, charakteryzujący się pesymistyczną, ciemną, 
mroczną wizją świata: człowieka, natury i kultury, kosmo-
su i historii. Podstawą kreacji świata w nurcie czarnoroman-
tycznym jest złowroga, tajemnicza, irracjonalna wizja na-
tury. Łudzi ona człowieka swym pięknem, po to tylko, by 
w chwili iluzji wyzwolić w nim szał niszczenia, impuls mor-
du. Człowiek jest tu integralną częścią tak zaprojektowanej 
Kosmicznej Całości. Najpełniej opisują go sprzeczności: to 
namiętny kochanek w jednej chwili i bezwzględny zbrod-
niarz w drugiej. Do specyficznych cech poetyki dzieł czar-
nego romantyzmu należą: dominacja motywów nocy, akty-
wizacja niszczycielskich mocy żywiołów, ekspresja stanów 
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dzikości, przywołanie specyficznych przestrzeni ewokują-
cych tajemnicę (zamek, grób, ruina, cmentarz, step, las, dzi-
ka okolica, góry), ewokacje nastroju pustki, smutku, grozy, 
melancholii, demonicznego, irracjonalnego zagrożenia lub 
wampirycznej żądzy krwi. Obraz świata znamionuje tu ko-
smiczny dualizm nocy i dnia, zła i dobra, księżyca i słońca, 
tajemnicy i wiedzy. Profanum jest tu silniejsze niż sacrum, 
Thanatos tryumfuje nad Erosem, niszczenie jest silniejsze 
niż tworzenie, a to, co dolne lub podziemne (chtoniczne) 
ważniejsze niż to, co górne, ukierunkowane pionowo (wer-
tykalnie)”1�

Celem mojego artykułu jest przedstawienie problemu, z ja-
kim styka się czytelnik, który zaczyna pytać o status ontolo-
giczny Leonarda, jednej z postaci opisanej w opowiadaniu 
Józefa Bogdana Dziekońskiego pod tytułem Siła woli. Jednak-
że nim przejdę do interpretacji samego opowiadania, należa-
łoby uporządkować zakres pojęć przywołanych przeze mnie 
w tytule. Zatem czymże jest wampir? Według Słownika litera-
tury XIX wieku wampir to postać tożsama z upiorem.

Upiór — według nomenklatury etnograficznej K. Mosz-
czyńskiego — zaliczany jest do półdemonów, czyli posta-
ci wierzeniowych związanych z konkretnymi ludźmi bądź 
ich duszami. W zasadzie upiór jest zjawą człowieka zmar-
łego bądź tzw. żywym trupem; istnieją jednak przekazy 
mówiące o przyrodzonym istnieniu upiorów i wiążące ich 
egzystencję z podwójnym sercem bądź podwójną duszą ży-
wego człowieka. Różnorodność wierzeń na ten temat, ma-
jących wyraźnie lokalny charakter, dotyczy nie tylko istoty 
bytu upiorów, lecz także ich wyglądu i zachowania. Cechą 
wspólną wyobrażeń jest makabryczność, przede wszystkim 
właściwości niszczycielskie wobec ludzi, którym upiory za-

1 Dostępny w Internecie: http://wschodzachod.uwb.edu.pl/czarny-
-romantyzm/ [dostęp 29.03.2016].
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grażają, m.in. przez wysysanie krwi. […] w folklorze i lite-
raturze pięknej upiór występuje pod nazwą strzygi, wiesz-
czego, larwy, zmory i in., zwłaszcza zaś wampira, któremu 
przypisuje się zdolność do zaszczepiania wampiryzmu 
przez ukąszenie2�

Definicję tę powtarza Władysław Kopaliński w Słowniku 
mitów i kultury antycznej, pisząc, że „w słowiańskiej demo-
nologii ludowej [wampir to] upiór”3. Maria Janion w swojej 
książce Wampir. Biografia symboliczna podaje charakterystycz-
ne elementy, za pomocą których można poznać wampira. 
Wyróżnia piękno postaci, siłę spojrzenia, bladą cerę i specy-
ficzne uzębienie, które służy do ugryzienia ofiary4�

Jednakże nie należy łączyć postaci wampira tylko z jego fi-
zycznym wypijaniem krwi. Można odczytywać tę figurę jako 
element szeroko pojętej romantycznej „niesamowitości”. Ist-
nieje kilka możliwych kluczy, do których uciekają się bada-
cze — przytoczę je za Maciejem Szargotem. Badacz w stu-
dium o dziełach Józefa Bohdana Dziekońskiego proponuje 
kilka możliwych odczytań „niesamowitości” w utworach te-
goż pisarza. Są to: dosłowne, symboliczne, nadnaturalne, ale-
goryczne, psychologiczne, poetyckie, etnograficzne, kompi-
lacyjne, a ostatnie nazywa dość specyficznie „tajemnicą, czyli 
właściwie nie wiadomo co”5. Wampir niewątpliwie jest po-
stacią ze świata niesamowitości, dlatego czuję się upraw-
niona do wpisania go w jeden z powyższych modeli inter-
pretacyjnych. W mojej pracy będę się skupiała na warstwie 
symbolicznej i psychologicznej. Na możliwości metaforycz-
nego odczytywania motywu wampira zwracała uwagę Joan-

2 Hasło: Upiór. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Ba-
chórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 2009.

3 W. Kopaliński: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 2003, 
s. 1386.

4 M. Janion: Wampir. Biografia symboliczna. Gdańsk 2002, s. 144—148.
5 M. Szargot: Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego. Ka-

towice 2004, s. 51.
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na Goszczyńska w eseju, który został zamieszczony w książ-
ce Czarny romantyzm. Przypadek słowacki6� Tekst tej badaczki 
jest tym bardziej interesujący, że zwraca ona uwagę na fakt, 
że wampir nie tylko musi budzić grozę, ale także urzekać 
pięknem i zniewalać urokiem7. Wspomina także o wampiry-
zmie wzroku, „który doprowadza do opętania ofiary i stop-
niowej utraty przez nią sił żywotnych”8�

Istotnym elementem konstruowania postaci wampirycznej 
jest jej dualizm. Według rozprawki Dalibora (Jana Wagilewi-
cza) są to istoty o dwóch duszach, cechuje je bowiem dwo-
istość natury, jedna jest „przyjazno-żywiołowa, druga „dia-
belska a chłodna”9. U Marii Janion te rozważania prowadzą 
do stwierdzenia, że wampir może też być rozumiany jako so-
bowtór10. „Claude Lecouteux zachwyca się wspaniałymi moż-
liwościami, w które wyposażone zostały słowiańskie dwu-
duszniki — ich dusza zewnętrzna, alter ego, może opuszczać 
na jakiś czas ciało. Posiadają one zdolność podwajania się, to 
znaczy wysyłania sobowtóra podczas snu lub podczas tran-
su”11. Sobowtór po śmierci żyje tak długo, póki ciało nie roz-
padnie się w proch, jest fizycznym, namacalnym bytem, nie 
iluzją12. W tym miejscu proponuję się zatrzymać i zapytać: jak 
ma się zatem pojęcie „wampir” do pojęcia „sobowtór”? Czy 
jest jego przedłużeniem, czy czymś odmiennym, choć zbli-
żonym? Wspomniany już przeze mnie Słownik literatury XIX 
wieku definiuje sobowtóra w następujący sposób:

Z antropologicznego punktu widzenia sobowtór jest naj-
pierwotniejszym obrazem istoty ludzkiej, rozpoznawanym 

6 Czarny romantyzm. Przypadek słowacki. Red. J. Goszczyńska, A. Ko-
bylińska. Warszawa 2011, s. 33.

7 Ibidem, s. 27.
8 Ibidem, s. 31.
9 M. Janion: Wampir. Biografia symboliczna… s. 128—129.

10 Ibidem, s. 130.
11 Ibidem, s. 132.
12 Ibidem.
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przez człowieka w swym odbiciu w lustrze wody i we włas-
nym cieniu, jawiącym się we śnie lub w halucynacjach. 
Skłonność do obiektywizowania tego obrazu, obdarzania 
go samoistnym bytem i aktywnością stanowi fundamental-
ny fenomen psychiki: jaźń przypisuje wyalienowanemu ob-
razowi cechy alternatywnej podmiotowości; widmo bywa 
przyoblekane w ciało, uniezależnia się od modela i staje się 
jego groźnym antagonistą. Sobowtór […] to nie tyle wierna 
kopia, nie tyle alter ego, ile raczej ego alter, „inny ja sam” […]. 
W świetle fenomenologii religii w wyobrażeniu sobowtóra 
należy upatrywać upostaciowienie duszy. Dusza otrzymu-
je postać, gdy spostrzega swój obraz w zwierciadle […] po-
dobnie widzialną postacią duszy jest życiodajny cień […]13�

Istotny wpływ na ukształtowanie się sposobu, w jaki ro-
mantyzm postrzega sobowtóra, miał XVIII-wieczny „romans 
grozy”.

Demoniczny, nieprzyjazny sobowtór […] staje się jeszcze 
jednym przejawem znamiennego dla romantyzmu prze-
konania o dwoistości bytu, stanowi upostaciowienie we-
wnętrznego skłócenia osobowości, wyraża figurę egzy-
stencji opartą na antynomicznej jedności sprzecznych 
pierwiastków: dobra i zła […]14�

Natomiast Dorota Samborska-Kukuć w artykule: Narcyz 
w masce tragicznej. Sobowtór jako eksterioryzacja duszy w opowia-
daniu Leo Belmonta „Tamten człowiek” w taki sposób opisuje 
poruszany przeze mnie problem:

Pojęcie „sobowtór” oznacza duplikat jakiejś istoty, iden-
tyczny zewnętrznie, a antagonistyczny pod względem oso-
bowości, lub odnosi się do niewyjaśnionego współistnienia 

13 Hasło: Sobowtór. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku…
14 Ibidem.
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dwu ekwiwalentnych postaci; określa również odbicie m.in. 
w zwierciadle, jak też z uwagi na identyczność kształtu — 
odwzorowanie we własnym cieniu. […] Sobowtór może być 
przywołany przez intencjonalne marzenie człowieka obda-
rzonego tzw. hipermnezją, przez sen, halucynację (choro-
bową, alkoholową, narkotyczną), a także zostać wykreowa-
ny aktem artystycznym lub użytkowym (posąg, portret, 
fotografia, manekin, lalka voo-doo, golem, klon). Imagina-
cja twórcza, jak dowodzi Théodule Ribot, jest wyposażona 
w zdolności ruchowe, przenosi poza marzącego obraz my-
ślowy powstały w jego wyobraźni. Uczucia i wola nadają 
mu kierunek — pożądanie, by wyobrażony twór stał się in-
tegralny, ziszcza się: wymyślony ex analogia hominis, od ca-
łości do szczegółów, nabiera życia samodzielnego, mimo to 
nie istniejącego w sensie materialnym, funkcjonującego je-
dynie w formie widma, majaku, zjawiska wewnętrznego15�

W obu przypadkach w definicjach pojawiają się dualizmy, 
podwojenia, a sobowtór czy wampir zawsze stanowi za-
grożenie, coś, co chce doprowadzić do zniszczenia swojego 
prototypu. Barbara Zwolińska w swojej książce Wampiryzm 
w literaturze romantycznej i postromantycznej stawia tezę, że 
pojęcie „sobowtór” nie wyklucza pojęcia „wampir”, a nawet 
może być jego częścią. Pisze ona, że „złym sobowtórem czło-
wieka bywa wampir, wyrażający zwierzęce skłonności istoty 
ludzkiej16”, a wampiryzm romantyczny nie polega wyłącznie 
na ociekaniu krwią, te istoty mogą działać w sposób bardziej 
przebiegły17. Co więcej, według niej „wampiryczni kochan-

15 D. Samborska-Kukuć: Narcyz w masce tragicznej. Sobowtór jako eks-
terioryzacja duszy w opowiadaniu Leo Belmonta „Tamten człowiek”. „Pa-
miętnik Literacki” XCVI, 2005, z. 3, s. 121—122.

16 B. Zwolińska: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postroman-
tycznej. Na przykładzie «Opowieści niesamowitych» Edgara Allana Poego, 
«Poganki» Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego� 
Gdańsk 2002, s. 8—9.

17 Ibidem, s. 10.
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kowie w literaturze mają swoich sobowtórów”18. Kulmina-
cję jej rozważań stanowią następujące słowa: „z osobą wam-
pira ściśle wiąże się zagadnienie dwoistości ludzkiej natury, 
dwoistości duszy. Wampir staje się egzemplifikacją dwoisto-
ści ludzkiej egzystencji obdarzonej złą i dobrą stroną […] ilu-
struje tę ciemną, złą stronę ludzkiej natury. Wampir jest jakby 
naszym sobowtórem, […] jest cieniem każdego w takim sen-
sie, że uosabia złą — lecz organiczną, wewnętrzną — cząstkę 
duszy, to zło, które drzemie w każdym z nas. Wampir staje 
się symboliczną figurą transgresji w zło”19. W świetle powyż-
szych dywagacji proponuję przejść do rozważań dotyczą-
cych stricte Siły woli Józefa Bohdana Dziekońskiego.

Główna oś fabuły koncentruje się wokół trzech postaci, 
którymi są Leonard, Stanisław i Emilia. Stanisław jest narze-
czonym Emilii, natomiast Leonard jest jego „lekarzem”. Le-
onard jest zakochany w Emilii, a ona jest zapatrzona w swo-
jego ukochanego. To typowy trójkąt miłosny. Stanisław 
z Emilią znają się od dziecka. Leonard dołączył do nich po 
wyprawie, którą młodzieniec odbył w celu rozwoju swojej 
osobowości.

Leonard jest postacią niezwykłą. Ujawnia to już jego pierw-
sze spotkanie z narratorem, który w następujący sposób opi-
suje swoje wrażenia:

wrażenia, jakie ów człowiek na mnie zrobił, nigdy nie za-
pomnę. W istocie, na próżno bym się silił opisać je, bo com 
wtedy uczuł, długo zrozumieć nie mogłem. Nie była to bo-
jaźń ani uszanowanie, lecz jakieś dziwne pośrednie uczu-
cie […] zdało mi się, że człowieka tego widziałem kiedyś we 
śnie czy na jawie i że teraz nie jest istotą rzeczywistą, żyją-
cą — że jest umarłym20�

18 Ibidem, s. 20.
19 Ibidem, s 23.
20 J.B. Dziekoński: Siła woli. W: Polska nowela fantastyczna. T. 2. Red. 

J. Tuwim. Kraków 1952, s. 26.
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Jest to zdumiewające spostrzeżenie, które ma usytuować 
czytelnika w pozycji ambiwalentnej do opisywanej postaci. 
W podobny sposób został opisany wygląd wampira w po-
wieści Varney the Vampyre. Monstrum ma tam niejako dwa 
oblicza: jedno, które opisuje jego wygląd, gdy jest nienasyco-
ny, gdzie przypomina zniekształconego człowieka, który ma 
więcej wspólnego ze zwierzęciem, drugie, gdy zostają speł-
nione jego żądze, a wtedy

choć ma uprzejmy, melodyjny głos, to jednak posępnym wej-
rzeniem przyprawia o dreszcze, [jego twarz jest] trupioblada 
[…] „Wygląda, jakby właśnie został wypuszczony z kostnicy 
i obdarowany na pewien czas siłą niszczenia całego piękna, 
harmonii natury; doprowadzania spowitych nagłym mro-
kiem dusz do szaleństwa”. […] Raz narrator opisuje, jak zo-
stał powołany do życia metodą Wiktora Frankensteina, raz — 
że tajemnicza istota obudziła go […] do życia na ziemi21�

Znamienne jest tutaj powołanie się na postać monstrum 
znaną z powieści Mary Shelley, do czego powrócę w dal-
szej części artykułu. Zabić je można tyko jeśli po postrzeleniu 
padnie na niego światło księżyca. W dalszej części autorka 
dokonuje charakterystyki przemiany, która dotknęła tę po-
stać na przestrzeni wieków. Wampiry z XIX wieku nie były 
tylko istotami nocy. Najbardziej przerażające było to, że:

mogą przemieszczać się w dzień i z wyglądu przypomina-
ją zwykłych ludzi, nie wzbudzają (do czasu) żadnych po-
dejrzeń. Właśnie to jest ich największą siłą: możliwość życia 
wśród ludzi, preparowania własnej tożsamości, stwarzania 
iluzji człowieczeństwa, choć samemu nie jest się już całko-
wicie człowiekiem. To „dziwne miejsce w społeczności — 
życie pomiędzy ludźmi, nawet posiadanie kilku cech z nimi 

21 A. Gemra: Od gotycyzmu do horroru; Wilkołak, wampir i Monstrum 
Frankensteina w wybranych utworach. Wrocław 2008, s. 139.
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wspólnych” […] „Obcy” zostaje ukryty pod maską „swo-
jego”. Ten motyw, kontynuacja, jak można przypuszczać, 
chwytu stosowanego przez Polidoriego, kieruje czytelni-
ka w stronę bardziej nowoczesnych ujęć postaci wampira 
i związanych z nią wątków. Zagrożenie zaczyna tracić de-
maskujące je od razu potworne rysy i przychodzić zewnątrz: 
może mieć twarz miłego sąsiada mieszkającego za płotem22�

Leonard wpisuje się w ten wzorzec. Z pozoru jest zwykłym 
człowiekiem, a jedynym „niesamowitym” elementem jego 
biografii jest możliwość wpływania na innych i manipulowa-
nia nimi. Zatrzymuje się w zajeździe, ma określone poglądy 
na naukę i otaczający go świat. Jednakże zdumiewające i alar-
mujące jest uczucie niepokoju, który towarzyszy otaczającym 
go ludziom. Bohaterowie nie potrafią tego zwerbalizować, 
lecz podświadomość ostrzega ich o czyhającym niebezpie-
czeństwie. Postać magnetyzera jawi im się jako coś przycią-
gającego, a zarazem odpychającego, budzącego grozę.

O przeszłości magnetyzera wiadomo niewiele. W zasadzie 
pojawił się znikąd, tak jakby całe życie czekał na możliwość 
poznania Stanisława. Jedyne, co sam o sobie mówi, to fakt, iż 
jest magnetyzerem i to, że jest bardzo zmęczony, co sam wy-
tłumaczył zagadkowymi słowami po zajęciu pokoju należą-
cego do narratora:

i pan też, gdybyś był zmuszony połowę życia obracać na 
drobiazgowe trudy około zachowania w całej pełni — dru-
giej, nędznej połowy, zapewne mniej byś zważał na formu-
ły grzeczności23�

Pojawia się tutaj jakieś podwojenie, podział na lepszą 
i gorszą część życia. Może to oznaczać zarówno życie „dzien-
ne” (wśród ludzi) i „nocne” (podtrzymywanie pozostawio-

22 Ibidem, s. 141.
23 J.B. Dziekoński: Siła woli…, s. 26.
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nego ciała przy życiu, motyw znany z Carmilli Sheridana 
Le Fanu) prowadzone przez wampira, jak i podtrzymywanie 
i układanie życia swojego sobowtóra, którym jest Stanisław. 
Co ciekawe, zaledwie kilka stron dalej magnetyzer wypra-
sza narratora pod pretekstem późnej pory („zbliża się godzi-
na jedenasta… […] nigdy czuwania bezkarnie nad tę godzinę 
przedłużyć nie mogę”24), co mogło być spowodowane przez 
zadanie niewygodnego pytania (o to, czy „lekarz” zna jakąś 
Polkę), jak i zbliżającą się północą, która mogła wyzwolić 
w magnetyzerze dziwne siły.

Myślę, że ważnym elementem interpretacji Leonarda jest 
dokładne opisanie momentu, w którym pojawił się w ży-
ciu swojego antagonisty. Stanisław przed wyjazdem był do-
brym, żywym młodzieńcem, wszystko go ciekawiło, po-
ciągało. W czasie podróży zwiedził wiele miejsc, o których 
marzył — jednak nie przysporzyło mu to uczucia szczęścia 
i błogości, lecz pustkę i potrzebę wypełnienia czymś serca. 
Świat stał się dla niego cmentarzem, stracił zdolność odczu-
wania radości. Popadł w wanitatywny nastrój, czuł się przy-
tłoczony bezsensownością istnienia. Przerażeniem napawał 
go fakt, iż wszystko zmierza ku śmierci i nie można od niej 
uciec. Sam przyznał, że jego miłość do Emilii „zbladła”, a na-
wet zupełnie zgasła. Zdradził swoją ukochaną z kobietą, któ-
ra wydawała mu się „drugą połową własnej duszy”25. Za-
chwycał się jej urodą i mądrością, był zaślepiony uczuciem 
do niej. Bohaterka zrujnowała go, a nawet o mały włos przez 
nią nie zginął. Po jej utracie oddał się „zabawom” i „życiu 
bezdusznemu”. Kochanka z jednej strony była jego sobowtó-
rem (ponieważ go rozumiała), a z drugiej wampirem, gdyż 
wyssała z niego resztki zachwytu nad życiem, ale również — 
wyssała jego pieniądze, wyzwoliła w nim ciemną stronę na-
tury. Zrozpaczony, stopniowo zmierzał ku samozagładzie. 
Ostatkiem sił postanowił wrócić do kraju. Wtedy na swej 

24 Ibidem, s. 31.
25 Ibidem, s. 43.
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drodze spotkał Leonarda, który stał się jego opiekunem, ale 
również jedynym lekarzem, który przynosił mu ulgę w cier-
pieniach, trawiących jego duszę.

Jak można zauważyć, Leonard pojawił się w życiu Stani-
sława, gdy ten był już na granicy wytrzymałości emocjonal-
nej. Miał zbawienny wpływ na pacjenta, ponieważ był ma-
gnetyzerem26. Leonard, podobnie jak inni „lekarze” stosujący 
tę metodę, miał pełną władzę nad Stanisławem:

terapia Mesmerowska, prowadząca do poprawy stanu zdro-
wia za pomocą subtelnych głasków, delikatnego dotyku, 
wpatrywania się w oczy magnetyzera, słuchania jego pole-
ceń, opierała się na silnym zaufaniu do osoby terapeuty27�

Podczas gdy narrator wraz z Emilią chcieli zweryfikować 
ocenę terapii przez bezstronnego lekarza, Leonard postąpił 
jak wielu innych mesmerystów, których cechami były:

zanik sceptycyzmu, niezachwiana pewność, z jaką głosi-
li poglądy, lekceważenie krytyki środowisk akademickich, 
odwoływanie się do opinii laików i upowszechnianie ich 
w publikacjach, będących odpowiedzią na zarzuty innych 
lekarzy. Cechował ich przy tym swoisty „duch współpracy” 
z pacjentami, tworzenie namiastki terapeutycznej wspól-
noty opartej na charyzmie, stosunek mistrza i adoratorów, 
dysponenta nadzwyczajnych sił i wiedzy oraz grona całko-
wicie podporządkowanych laików. […] najczęściej działali 
w nich pojedynczo28�

26 Maria Janion w książce Wampir. Biografia symboliczna łączy wam-
piryzm z mesmeryzmem. M. Janion: Wampir. Biografia symboliczna…, 
s. 206.

27 B. Płonka-Syroka: Mesmeryzm; Od astrologii do bioenergoterapii� 
Wrocław 1994, s. 121.

28 Ibidem, s. 122—123.
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Zabronił więc im konsultacji z innymi specjalistami, twier-
dząc, że do działania leczenia potrzebna jest wiara. Dlatego 
Stanisław tak skwapliwie bronił swojego oprawcy, z czym 
nie mogli się pogodzić jego bliscy. Pacjent był ślepo wpatrzo-
ny w swojego mistrza, gotów bronić go ze wszystkich sił. 
Jego zachowanie było podobne do ćmy, która leci do światła. 
Połączenie przerażenia i fascynacji po raz kolejny znajduje 
swój wydźwięk w tym krótkim opowiadaniu. Jak zauważa 
Bożena Płonka-Syroka, w dalszej części wspomina o wątpli-
wościach, które nękały ludzi tamtej epoki co do nowej meto-
dy leczenia. Zainteresowanych frapował wpływ, jaki wywie-
rał „lekarz” na „pacjenta”:

mesmeryzm bywał także rozpatrywany pod kątem jego 
wpływu na moralność publiczną. Szczególne zaniepokoje-
nie moralistów wywoływał intymny kontakt magnetyze-
ra i osoby magnetyzowanej oraz możliwość zawładnięcia 
przez terapeutę duszą i wolą pacjenta, niezgodnie z jego do-
brze pojmowanym interesem. […] obawy związane z bli-
skim kontaktem intymnym magnetyzera i osoby magne-
tyzowanej, którą najczęściej była kobieta, powzięte zostały 
z obserwacji owej szczególnej zażyłości29�

I dalej:

specyficzny przebieg Mesmerowskiej terapii, wyzwalają-
cej gwałtowne uczucia osoby magnetyzowanej i porusza-
jącej całą jej psychikę, osobowość i cielesność, wytrąca-
jącej ze zwykłego stanu równowagi, może prowadzić do 
naruszenia tego stosunku. Najgroźniejsze […] jest poczu-
cie całkowitego podporządkowania wytworzone u pacjen-
ta i całkowitego nad nim panowania, odczuwane przez le-
karza30�

29 Ibidem, s. 135—136.
30 Ibidem, s. 136.



Leonard — wampir czy demoniczny sobowtór?… 27

Postaci opisywane przez Dziekońskiego mają te same oba-
wy, o których wspomina badaczka: są zaniepokojeni „zani-
kiem” Stanisława na rzecz silnego Leonarda.

Gdy narrator spotyka trójkę głównych bohaterów, od razu 
rzuca mu się w oczy kontrast między przyjacielem a nie-
dawno poznanym. Jednak czy faktycznie wiele różni te dwie 
postacie? Z pozoru wydaje się, że Leonard jest przeciwień-
stwem Stanisława — jest bowiem władczy, zawsze osiąga 
to, czego chce, ludzie wokół ulegają jego urokowi. Narrator 
w taki sposób charakteryzuje obie postacie:

młody, blady nadzwyczaj człowiek. Oczy miał zamknięte, 
usta bez koloru, współrozwarte, smętny ożywiał uśmiech, 
a długie, bardzo jasne włosy niedbale z czoła zagarnięte do-
dawały wyrazu niewymownie cierpiącej twarzy: zdawał się 
głęboko uśpiony, twarz jego pokryta była kroplami potu. 
[…] ale mnie wstrzymał widok magnetyzera. Stał naprze-
ciw niego jak posąg; krótkie, czarne włosy, rysy nierucho-
me, nos orli, czoło wysokie i ów szyderczy uśmiech do wą-
skich ust przywarty zupełny tworzyły kontrast z twarzą 
śpiącego. Oczy wielkie, szare, przenikliwym spojrzeniem 
oziębiały każde wzruszenie31�

Chciałabym ten opis zestawić z charakterystyką doko-
naną przez Płonkę-Syrokę, która w swojej książce pisze, że 
mesmerystami często zostawali ludzie niezbyt dobrze sytu-
owani. Niejednokrotnie musieli niemal nieludzką pracą wal-
czyć o utrzymanie się i opłacenie studiów medycznych. Stąd:

te warunki tworzyły swoistą osobowość, silną, zdecydowa-
ną, lecz zarazem wyizolowaną z grupy. Wytwarzały tak-
że […] zdolności w kierunku podejmowania działań, zmie-
rzających do wywierania skutecznego wpływu na ludzi, od 
których mogłyby zależeć jego losy.[…] kontrast rodził aspi-

31 J.B. Dziekoński: Siła woli…, s. 33—34.
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racje, mobilizował siły, budził wyobraźnię. Przyszły leka-
rz-mesmerysta odkrywał z czasem jedną z dróg kariery, tak 
często opisywaną w XIX-wiecznych powieściach, posługi-
wać się zaczynał urokiem osobistym, umiejętnie podanym 
pochlebstwem, sugestywną perswazją. Magnetyzerzy do-
skonale opanowali sztukę uwodzenia kobiet, wykorzysty-
wania finansowego i towarzyskiego protektoratu, bez skrę-
powania korzystając z zasobów finansowych, jak i koneksji 
towarzyskich darzących ich swym wsparciem osób32�

Wygląd magnetyzera jest wpisany w mroczną tonację ko-
lorystyczną (ma czarne włosy, szare, przenikliwe oczy), wy-
sokie czoło, orli nos, szyderczy uśmiech zdobi jego wąskie 
wargi. W pewnym sensie jest przeciwieństwem jasnowłose-
go Stanisława, któremu odpowiada bycie biernym, wyko-
rzystywanym. Z tego dość nietypowego związku czerpie on 
ulgę, zrzuca całego siebie na Leonarda33. Jednak Stanisław 
potrafi coś, czego jawnie zazdrości mu jego antagonista. Po-
siada zdolność zapadania w sen34. Tyle że sen35 Stanisława 
jest specyficzny — ponieważ jego ciało wygląda wtedy, jakby 
obumierało (pozostają na nim tylko nikłe objawy życia), Le-
onard niejako żywi się snem Stanisława, przejmuje nad nim 
wtedy pełną kontrolę36. Stanisław we śnie ma wgląd w myśli 

32 B. Płonka-Syroka: Mesmeryzm…, s. 123.
33 Między innymi świadczą o tym słowa Stanisława: „Leonard ma-

gnetyzował mnie. Doznałem ulgi i od tego czasu stał się nieodstęp-
nym moim towarzyszem. Dla mnie poświęcił wszystkie swoje przy-
jemności: od trzech miesięcy jest on prawie opiekunem i sługą moim”. 
J.B. Dziekoński: Siła woli…, s. 44—45.

34 Wampiry nie sypiają, bo nie są związane ściśle z fizjologiczną stro-
ną ludzkiej natury. Zapadają jedynie w odrętwienie, które przypomi-
na śmierć.

35 Sen jest również bardzo istotny z punktu widzenia zjawiska, ja-
kim jest sobowtóryzm — na przykład w przypadku Przedziwnej histo-
rii doktora Jeckylla i pana Hyde’a przemiana następowała właśnie we śnie.

36 W pewnym sensie jego kontrola nad Stanisławem jest permanent-
na, co wyznaje Stanisław w słowach: „Ciągła niewola — to jest mój 
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innych osób — na czym bardzo zależy Leonardowi. W kon-
tekście Draculi Brama Stokera Anna Gemra pisze, że:

Wampir Dracula to także „diaboliczny kochanek-gwałciciel. 
[…] wampir po prostu „wślizguje się” w ich świadomość we 
śnie […] ale to nie jest zwykły sen; wszystko wygląda bar-
dzo realnie, jak „kiedy myśli snute na jawie mieszają się ze 
snem lub znajdują w nim swój dalszy ciąg. […] stan hipnozy 
i lunatyzm odgrywają bardzo ważną rolę w wątkach wam-
pirycznych, ponieważ pozwalają ofiarom wampirów trwać 
w niewiedzy […] stanowią też swojego rodzaju usprawiedli-
wienie […] zahipnotyzowanie bywa także porównywane ze 
stanem zakochania lub opętania, kiedy wola człowieka, jego 
zachowanie nie poddają się kontroli umysłu, lecz są podpo-
rządkowane jakimś zewnętrznym wpływom i czynnikom37�

Co prawda Leonardowi nie udało się wśliznąć w umysł 
Emilii, lecz był w stanie zmusić do tego Stanisława. Stał się 
on jego pomocnikiem, posiadł część mocy przynależną ma-
gnetyzerowi, a więc w pewnym sensie stał się wampirem, 
choć jego przemiana nie dobiegła do końca.

Dla Stanisława „lekarz” jest drugą istotą, której pozwa-
la się on wykorzystywać. Pierwszą była kobieta o skłonno-
ściach wampirycznych. Być może te postaci nie są tak odległe 
ontologicznie, jak można sądzić na pierwszy rzut oka. Le-
onard jest opisywany jako postać negatywna — od początku 

los! […] Czuję teraz, że własna myśl moja już do mnie nie należy: ona 
jest cudza… on nią włada we śnie moim, a ja na jawie nawet jej przy-
pomnieć sobie nie mogę!… Gdy czuwając rozmyślam, wtedy żelazna 
wola jego poskramia każde poruszenie buntownicze i karze jednym 
spojrzeniem […] on […] gdyby zechciał, bez wyrzeczenia jednego sło-
wa… widziałbyś mnie w tej chwili wpadającego w sen […] a nawet 
i na świat ja tylko mogę patrzeć jego oczyma! Nie wiem, czy on jest do-
bry, czy zły; to już tylko wiem, iż jak pies posłusznym mu być muszę” 
(J.B. Dziekoński: Siła woli…, s. 45).

37 A. Gemra: Od gotycyzmu…, s. 174.
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narrator opowiadania wyraża swoje ambiwalentne, a póź-
niej otwarcie wrogie uczucia wobec niego. Jedynymi posta-
ciami oceniającymi pozytywnie jego działalność są Stanisław 
i Emilia. Warto by się zastanowić nad relacją między narze-
czonymi. Emilia bardzo kocha swojego przyszłego męża, na-
tomiast Stanisław wydaje się nie posiadać własnego zdania 
na jej temat. Jest tak zaabsorbowany sobą i swoją „chorobą”, 
że nie dostrzega istnienia innych ludzi. Jest wobec niej zo-
bojętniały, co dla Leonarda jest nie do przyjęcia. Emilia po-
strzega pozytywnie Leonarda, ale tylko przez pryzmat tego, 
że Stanisław czuje się przy nim lepiej. Jeśli magnetyzer byłby 
sobowtórem Stanisława, czułaby do niego niechęć połączo-
ną z pożądaniem. Jednakże on dla niej jest przezroczysty, tak 
jak ona dla Stanisława.

W tym trójkącie dochodzi do bardzo ciekawej anomalii — 
mianowicie najbardziej sfeminizowaną osobą jest w niej Sta-
nisław. Pozostaje bierny wobec wypadków, nie walczy, jest 
stroną uległą, przyjmującą (cechy te stereotypowo są przypi-
sane kobietom). Emilia jest bardzo kobieca, ale potrafi pod-
jąć działanie, zawalczyć o zdrowie ukochanego, a więc jest 
w niej jakiś pierwiastek maskulinistyczny. Leonard jest naj-
bardziej zdecydowany i skoncentrowany na osiągnięciu celu, 
nawet jeśli pociągnęłoby to za sobą drastyczne rozwiązania.

Leonard wysysa ze Stanisława informacje dotyczące Emi-
lii. Traktuje go instrumentalnie, jest dla niego ważny jako 
łącznik z ukochaną. Stanisławowi sprawia przyjemność by-
cie wykorzystywanym. Janion w książce Wampir. Biografia 
symboliczna stawia tezę, jakoby wampiryzm był powiązany 
w pewien sposób z homoseksualizmem. Gdyby przyjrzeć się 
nieco dokładniej relacji między Stanisławem a Leonardem, 
można dostrzec, że fascynacja i potrzeba bliskości, której do-
świadcza „pacjent”, jest nieco silniejsza niż zwykle panują-
ca w tego typu związkach38. Jak już wspomniałam — dla ma-

38 Można to tłumaczyć predyspozycjami Leonarda do „magnety-
zmu”. Wspomniana przeze mnie Maria Janion łączy tę umiejętność 
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gnetyzera Stanisław jest tylko źródłem informacji, nie ma dla 
niego znaczenia. Leonard „chce wejść” w rolę Stanisława, za-
stąpić go — chce się stać jego alter ego, co wpisywałoby go 
raczej w status ontologiczny jako sobowtóra niż wampira. Je-
żeli przyjmiemy, że sobowtóryzm jest w jakimś sensie częścią 
wampiryzmu (ponieważ wampir jest sobowtórem człowie-
ka), to fakt, że można rozpatrywać Leonarda jako sobowtóra 
Stanisława nie wyklucza, że jednocześnie jest on wampirem, 
bo żeruje na swojej ofierze.

Równie ciekawa wydaje się konstatacja, jakoby Leonard, 
chcąc uzyskać miłość Emilii, paradoksalnie rozbudził w sobie 
homoerotyczne uczucie do Stanisława, które wypiera i któ-
rego się brzydzi. Wampir Dracula miał dostęp do snu ko-
biet, którym dawał rozkosz erotyczną. Leonard kocha Emilię 
miłością platoniczną, idealizuje ją, dlatego nie może wnik-
nąć do jej umysłu, nie potrafi myśleć o niej jako o partnerce 
do stosunku seksualnego. Jest to przykład bardzo ciekawe-
go odwrócenia ról, bo to wampir staje się romantycznym ko-
chankiem, podczas gdy Stanisław widzi w kobiecie jedynie 
możliwość zaspokojenia popędu.

Stanisław wydaje się biseksualny — pociąga go władczość 
Leonarda, podoba mu się bycie poddanym, jednak nie za-
pomniał o swoich miłosnych doświadczeniach z kobietami, 
które również sprawiły mu przyjemność. Mogło to wynikać 
z jego siły psychicznej, ale również po prostu z umiejętności 
sprawiania rozkoszy. Jednak jest za słaby, aby konkurować 
z tytułową siłą woli magnetyzera — być może dlatego ona 
go tak bardzo pociąga.

Emilia żywi do Stanisława uczucia nie tylko platoniczne, 
lecz także zmysłowe. Może o tym świadczyć rumieniec na jej 
policzku, wykwitający podczas rozmowy z Leonardem. Wy-
jawia on wtedy, że może zmusić jej ukochanego do opowie-
dzenia mu tego, o czym ona śni.

z wampiryzmem, podając, że często magnetyzm był przypisywany 
jako jedna z możliwości „wysysania”, co konotuje z wampiryzmem.
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Jest możliwe, aby ofiara wampira nie przemieniła się w nie-
go do końca. Przykładem może być Mina z Draculi Brama 
Stokera. Zostaje ona medium, które łączy świat z Draculą — 
co doprowadziło go do zguby (Mina „weszła” do umysłu 
Draculi). Dzięki specyficznej więzi wampir ma możliwość 
łączności w pewnym sensie telepatycznej. Podobny mecha-
nizm wykorzystał Seward z Lucy, jednak tym razem było to 
związane ze stanem hipnozy39. Być może Stanisław również 
stał się bytem podobnym do Miny, co umocniło więź mię-
dzy nim a Leonardem, a w konsekwencji — przemawia za 
tym, aby parę: wampir — ofiara potraktować w kategorii so-
bowtórów.

W tym opowiadaniu istotnym elementem fabuły jest po-
dwojenie: narrator wspomina o dwóch opiekunach Stani-
sława (jeden jest biednym szlachcicem, drugi — mieszczani- 
nem, który kupił urząd), w jego życiu są dwie kobiety: aniel-
ska Emilia i wykorzystująca go aktorka. Wydaje się, że powo-
dem jest to, że Leonarda można potraktować jako podwojenie 
Stanisława. Zbigniew Majachowski klasyfikuje opowiadanie 
Józefa Bohdana Dziekońskiego jako fabułę, w której autor łą-
czy „figurę sobowtórowego związku z modną teorią mesme-
ryzmu”40. Owszem, sobowtóryzm jawnie tam występuje, ale 
główną osią jest wampiryzm. Poszczególne postaci żerują 
na sobie, swoich wpływach, umiejętnościach, aby wszystko 
podporządkować własnym celom.

Stanisław zafascynował się Leonardem i zdradził Emilię 
z aktorką, bo pociągało go zło przypisane do tych postaci. 
Jeżeli wpisać go i jego narzeczoną w tak zwaną dobrą stro-
nę (choć to w pewien sposób wątpliwe, ponieważ Stanisława 
fascynowała także nieco mniej pruderyjna przyjemność), to 
Leonard i aktorka byliby parą „złych”, a obaj mężczyźni po 
prostu pasjonują się kobietami, które przynależą do porząd-
ku ontologicznego przeciwnika.

39 M. Marcela: Monstruarium nowoczesne. Katowice 2015, s. 84.
40 Hasło: Sobowtór. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku…
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Motyw sobowtóra jest nierozłącznie spleciony z motywem 
Narcyza. Michał Głowiński tak charakteryzuje tę postawę: 
„Narcyz stał się określeniem pewnego typu stosunku czło-
wieka do własnego „ja” […] [ jest] symbolem psychoanali-
tycznym […] Z Narcyzem wiążą się przede wszystkim wy-
obrażenia próżności. Gdyby jednak do nich ograniczyć sens 
opowieści, byłby to tylko dość żałosny i ubogi przykład na-
trętnej dydaktyki”41�

Ciekawa jest obserwacja ewolucji motywu Narcyza. Wspo-
mniany już przeze mnie badacz dokonuje skrótu historii tego 
zagadnienia:

mitem Narcyza posłużył się w swych rozważaniach Plotyn 
[…] nadając mu sensy metafizyczne: los Narcyza miał przy-
pominać o tym, że ciało i świat zmysłowy są tyko odbiciem 
rzeczywistości szerszej, bogatszej i pełniejszej; Narcyz dał się 
opanować rzeczywistości częściowej i niedoskonałej, zamiast 
kierować swój wzrok ku szerokiemu horyzontowi Całości. 
Ficinio […] dostrzegał w Narcyzie „symbol nędzy ludzi, 
którzy zapominają o pięknie duszy dla piękna cielesnego”. 
Kierkegaard łączył sytuację Narcyza z problemem samo-
bójstwa, a Louis Lavelle dostrzegł w niej ogólną metaforę 
sytuacji egzystencjalnej człowieka („Narcyz musi się upew-
nić co do swego istnienia. Wątpi w nie — i właśnie dlatego 
pragnie wiedzieć”). Marcuse doczytał się w postaci Narcy-
za pogodzenia Erosa i Thanatosa, dopatrzył się w nim prze-
zwyciężenia opozycji między człowiekiem i naturą, między 
podmiotem a przedmiotem. Bachelard utrzymywał, że kon-
templujący swe odbicie w źródle Narcyz staje się środkiem 
świata, a jego doświadczenie polega na uogólnieniu, prze-
kształca się w „narcyzm kosmiczny” […] cytował […] „Świat 
jest ogromnym Narcyzem, przemyśliwującym o sobie42�

41 M. Głowiński: Mity przebrane; Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Mar-
chołt, Labirynt. Kraków 1994, s. 60—61.

42 Ibidem, s. 61—62.
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Natomiast dla Gérarda Genette’a jest to „przede wszyst-
kim problem intelektualny: zastanawia się nad swym poło-
żeniem, osobliwym i tragicznym — i sam dla siebie jest prze-
paścią”43�

Jaki jest status ontologiczny Leonarda? Z jednej stro-
ny wydaje się zwykłym wyznawcą popularnej wtedy teo-
rii, z drugiej — tajemnicza więź, która go łączy z niezwykle 
egoistycznym i zapatrzonym w siebie Stanisławem, jest bar-
dzo zastanawiająca. Co ciekawe — przyszły małżonek po-
padł w dziwny stan pod wpływem myśli o sensie istnienia 
i wszechobecnej śmierci, tak jakby „wyhodował” w sobie 
wtedy problemy, z jakimi zmagał się Narcyz. Być może to 
był moment, w którym zaprosił do swojego życia sobowtóra, 
jakim był Leonard.

 W opowieściach o sobowtórach bywa tak, że alter ego peł-
ni funkcję swoistego sumienia, które nie pozwala swemu 
pierwowzorowi na czynienie zła44. Odmienną wersję można 
zauważyć w powieści Roberta Louisa Stevensona Przedziw-
na historia doktora Jekylla i pana Hyde’a. Występuje tam „sobo-
wtór jako jedna z postaci w następstwie procesu rozszczepie-
nia «ja»”45. Antagonista jest wyraźnie „złym” człowiekiem 
(może nie tak, jak w powieści Diable eliksiry E.T.A. Hoffman-
na46, ale widać jakąś konotację). W przypadku Siły woli mamy 
do czynienia ze złym sobowtórem Leonardem, który popy-
cha Stanisława do upadku, bo chce zastąpić jego miejsce. Pro-
ces utożsamienia zaszedł jednak tak daleko, iż mesmerysta, 
który z założenia miał być kimś złym, obudził w sobie pozy-
tywną emocję, jaką jest miłość do Emilii. Oczywiście była ona 

43 Ibidem, s. 63.
44 Mam tutaj na myśli opowiadanie William Wilson Edgara Allana 

Poego, które trafnie zinterpretował Michał Mesjasz w artykule: M. Me-
sjasz: „Niesamowite — sobowtór!” Z dziejów romantycznej topiki (Hoff-
mann — Poe — Stevenson). W: Romantyzm. Literatura — Kultura — Oby-
czaj. Red. M. Jonca, M. Łoboz. Wrocław 2009, s. 82.

45 Ibidem, s. 83.
46 Ibidem, s. 79—82.
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podszyta egoizmem, ale to, co Stanisław czuł do ukochanej, 
również nie było oczywiste. Polem walki tych dwóch postaci 
stało się uczucie kobiety.

Istotnym pragnieniem sobowtóra jest chęć zabicia swoje-
go konkurenta. Jednakże w przypadku tego opowiadania 
śmierć dotyka obu bohaterów — nie jest to sprecyzowane, 
ale odnosi się wrażenie, jakby jeden nie mógł istnieć bez dru-
giego — co ma swoje konotacje zarówno w wampiryzmie 
(podwójne serce, rozdwojona dusza, ale istota żyje, póki cia-
ło się nie rozłoży), jak i w byciu sobowtórem — odbicie nie 
może istnieć bez oryginału, chęć bycia „tym prawdziwym”.

Jak pisałam w pierwszej części mojego artykułu, pojęcia 
sobowtóra i wampira są bardzo do siebie zbliżone, co wpły-
wało na mieszanie tych terminów. Jednym z najbardziej zna-
miennych cytatów, który stanowiłby idealne zakończenie ni-
niejszej pracy, są słowa Frankensteina dotyczące Monstrum, 
które powołał do życia.

Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku określenie „wam-
pir” stosowano wobec postaci, które dziś bynajmniej nie 
zostałyby tak nazwane. Na przykład w wydanej w 1818 
roku powieści Mary Wollstonecraft Shelley główny boha-
ter, Frankenstein, twierdzi, iż stworzona przez niego isto-
ta „widziała [mu] się […] niby [jego] własny wampir, niby 
[jego] własny duch, puszczony z grobu na wolność i swawo-
lę i zmuszony zniszczyć wszystko”47�

Można zatem potraktować te dwie figury jako w pewnym 
sensie tożsame, jednak nie na tyle, aby całkowicie zrezygno-
wać z ich rozróżniania.

Należałoby zatem powrócić do pytania, czy Leonard jest 
sobowtórem czy wampirem? Moim zdaniem chęć zdobycia 
Emilii i przedmiotowe traktowanie Stanisława czynią z nie-
go raczej metaforycznego wampira niż sobowtóra. Również 

47 A. Gemra: Od gotycyzmu…, s. 81.
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fakt, że bohater był magnetyzerem raczej zdaje się sugerować 
wampiryczne konotacje tej postaci. Jego wygląd, zamiłowa-
nie do mrocznych przestrzeni, pozorny brak pozytywnych 
emocji, umiejętność manipulowania ludźmi i zdobywania 
tego, czego pragnie w niejasnych okolicznościach zdają się 
potwierdzać moją tezę. Wydaje się, że należałoby tutaj za 
Szargotem powiedzieć, iż w zasadzie to „tajemnica, czyli nie 
wiadomo co”48. Jednocześnie można interpretować ten duet 
jako sobowtórów, ponieważ wskazuje na to nie tylko struk-
tura opowiadania (podwajanie postaci, dość oczywiste zesta-
wienia zła z dobrym, światła z ciemnością), ale także zasta-
nawiająca więź, która łączy obu bohaterów. Tylko czy wtedy 
nie zatraca się dość istotnego wątku, o którym wciąż wspo-
mina narrator, mianowicie, że Stanisław słabnie coraz bar-
dziej, im dłużej przebywa z Leonardem?
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Leonard — a vampire or demonic doppelgänger? 
About Willpower by Józef Bohdan Dziekoński

S u m m a r y

The introduction of the article outlines the issue of black romanti-
cism and gives reason why the concepts of vampire and doppelgänger 
have been combined with this aspect. The consecutive paragraphs pres-
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ent the definitions of vampirism and doppelgängerism based on The 
Dictionary of the 19th-century literature and works by various researchers 
(Maria Janion, Barbara Zwolińska, Dorota Samborska-Kukuć among 
others). There have been also provided the definition of unearthliness 
proposed by Maciej Szargot, one of the main researchers of the works 
by Józef Bogdan Dziekoński. This was the basis for building the essen-
tial part of the article, that is the interpretation of the story entitled Will-
power by Józef Bogdan Dziekoński. The aim of the article is to provide 
justification for making this work the subject of not only the discourse 
regarding the doppelgänger, but also the vampire, while both of the in-
terpretations may be treated equally, because not only are they not mu-
tually exclusive, but also they are complementary. What is an impor-
tant element is also the remark that the works by this writer may be 
considered in terms that refer to black romanticism, because both ele-
ments of vampirism as well as doppelgangerism are comprised in this 
issue.
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Jungowskie archetypy a motyw 
szaleństwa w Czarnych oczach 

Ludwika Sztyrmera

I.

Przedmiotem mojego artykułu jest interpretacja Czarnych 
oczu Ludwika Sztyrmera. Nie jest żadną tajemnicą, że autor 
ten należy do kręgu pisarzy zaliczanych do nurtu polskie-
go czarnego romantyzmu. Jarosław Ławski, badacz zajmują-
cy się naukowo tym obszarem literatury, stawia jego nazwi-
sko wśród następujących twórców: Seweryn Goszczyński, 
Antoni Malczewski, Zygmunt Krasiński, Dominik Magnu-
szewski, Ryszard Berwiński, Józef Bohdan Dziekoński i Ro-
man Zmorski1. Stąd też mój artykuł nie jest pracą odkryw-
czą w kontekście znalezienia twórcy lub dzieła, mogących 
zwiększyć i tak już dużą liczbę pisarzy oraz utworów repre-
zentujących polski czarny romantyzm. Artykuł ten przed-
stawia natomiast niestosowaną wobec Czarnych oczu formę 
interpretacji, a jest nią przebadanie tekstu przy użyciu narzę-
dzi, które oferuje jungowska psychologia głębi.

Wybór archetypowych badań w pracy z interesującym 
mnie tekstem nie jest przypadkowy. Otóż wybitny psycho-
log i humanista XX wieku, Carl Gustav Jung, wyróżnił dwa 
rodzaje literatury: psychologiczną i wizjonerską. Pierw-
sza z nich jest typową twórczością oświeceniową. Charak-
teryzuje się zatem dydaktyzmem i pełną świadomością pi-

1 J. Ławski: Co to jest czarny romantyzm? W: Idem: Bo na tym świecie 
Śmierć. Gdańsk 2008, s. 25.
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sarza w stosowaniu motywów oraz zabiegów estetycznych. 
Jej przedmiotem jest przede wszystkim doświadczenie, któ-
re ma duży stopień prawdopodobieństwa, oraz jest zna-
ne „potocznej świadomości”. Twórczość wizjonerska nato-
miast podlega kolektywnemu praprzeżyciu, które jest obce 
świadomości2. Artysta, według Junga, ma wtedy kontakt 
z archetypami, kiedy tworzą tzw. nieświadomość zbiorową. 
Owe praobrazy wpływają na ludzkie życie i są sprawcami 
wielu radości oraz smutków. W tym kontekście pisarz sta-
je się medium, które potrafi uchwycić archetyp i przedsta-
wić go w artystycznej formie3. W tym zadaniu pomaga mu 
wrażliwość i intuicja, stąd też, jak zauważa za Marią Janion 
Agnieszka Miernik, łatwo wysnuć wniosek, że literatura ro-
mantyczna jest twórczością wizjonerską4�

 Moja interpretacja dotyczyć będzie wpływu nieświado-
mości zbiorowej na motyw szaleństwa, który w interesują-
cym mnie utworze jest sprzężony z osią fabuły. Artykuł ten 
zatem składa się z wyselekcjonowanej treści. Odrzuciłem bo-
wiem wszystkie wątki, które po pierwsze: nie korespondo-
wały z szaleństwem, a po drugie: nie dotyczyły wpływu ar-
chetypów na ten motyw.

II.

Pierwszym archetypem, którego obecność w interesują-
cym mnie tekście chciałbym omówić, jest Cień. Ten praobraz 
składa się z treści psychicznych lub zachowań nieaprobo-
wanych przez człowieka lub określoną zbiorowość. Ludzie 
mają bowiem tendencję do wypierania wszelkich negatyw-
nych aspektów. Skutkuje to tym, że mieszczą się one w nie-

2 C.G. Jung: Psychologia i literatura. W: Archetypy i symbole. Pisma wy-
brane. Tłum. i oprac. J. Prokopiuk. Warszawa 1976, s. 383—384.

3 Ibidem, s. 399.
4 A. Miernik: Wstęp. W: Eadem: Domeny wyobraźni: Andersen i Jung. 

Kraków 2015, s. 12.
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świadomości i co jakiś czas wydobywają się na powierzchnię 
świadomości jednostek, czego efektem są afektywne, niepo-
żądane zachowania. Gwoli ścisłości Cień może również być 
wypełniony pozytywnymi treściami. Dzieje się tak na przy-
kład wtedy, gdy jednostka przebywa w grupach społecznych 
uznawanych za niemoralne i złe5. W literaturze Cień reali-
zuje się między innymi w postaci Mefistofelesa w Fauście Jo-
hanna Wolfganga Goethego oraz w takich dziełach jak Rybka 
i jego dusza Oskara Wilde’a, Wilk stepowy Hermanna Hessego, 
Szara Eminencja Aldousa Huxleya6 czy w Niezwykłym przy-
padku doktora Jekylla i pana Hyde’a Roberta Louisa Stevensona7� 
Jerzy Prokopiuk zauważa również, że ten archetypowy mo-
tyw jest obecny w mitach, na przykład: starotestamentowi 
ciemni bracia Kain (brat Abla) i Ezaw (brat Jakuba), czy też 
pochodzący z sumerskiej mitologii Enkidu8. Agnieszka Mier-
nik z kolei w swojej pracy Andersen i Jung: Domeny wyobraźni 
pokazuje obecność tego praobrazu w baśniach.

W Czarnych oczach Cień przyjmuje postać Chryzantego 
Dewilskiego. Można odczytać go jako alter ego narratora — 
Wincentego Pantofla. Jest to charakterystyczny dla czarne-
go romantyzmu motyw sobowtóra. Ci dwaj bohaterowie są 
swoimi przeciwieństwami, na co wskazują już ich nazwiska. 
W utworze występuje bowiem koncept, który w psychologii 
nazywa się „determinizmem nominatywnym”. Jest to zbiór 
ludzkich zachowań, które są w podświadomy sposób skore-
lowane z nazwiskami9�

5 J. Prokopiuk: Problem zła w rozwoju psychicznym człowieka. Aspekt in-
dywidualny. W: Idem: Mój Jung. Katowice 2008, s. 140—143.

6 J. Jacobi: Praktyczne zastosowanie teorii Junga. W: Eadem: Psychologia 
C.G. Junga. Tłum. S. Łypacewicz. Warszawa 1993, s. 152.

7 E. Pascal: Bóg i diabeł: łaska dla odtrąconego. W: Idem: Psychologia 
jungowska. Tłum. G. Skoczylas. Poznań 1998, s. 101.

8 J. Prokopiuk: Problem zła w rozwoju psychicznym człowieka…, s. 142.
9 A. Alter: Część 1: Świat w nas. W: Idem: Siła podświadomości. Co wpły-

wa na nasze myśli, odczucia i zachowanie. Tłum. J. Żuławnik. Warszawa 
2014, s. 17—21.
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Nazwisko Dewilski pochodzi od angielskiego słowa „de-
vil” — diabeł. Zgadza się to z jego charakterem, ponieważ 
jest postacią zbuntowaną, niespokojną i ekscentryczną. Prze-
jawia się to w jego dziwnych zachowaniach podczas spotkań 
na wieczorkach towarzyskich: jest on bardzo dziwnie uspo-
sobiony do kotów, traktując je jak ludzi o dostojnym pocho-
dzeniu; jest niejednostajny w zachowaniu — raz rozprawia 
z wielkim zapałem o wspaniałych koncepcjach filozoficz-
nych, innym razem siedzi na uboczu i nie bierze aktywnego 
udziału w dysputach; raz jest poetą, a raz dzieckiem, aby za 
chwilę stać się mizantropem lub szalonym mistykiem.

Warto zaznaczyć, że Chryzanty Dewilski jest typowym 
bohaterem romantycznym. Jak zauważa Alex Alexander, 
postacie literackie tamtego okresu były połączeniem dandy-
sa i szatana10. Szatańskie cechy omówiłem już wyżej. Jeżeli 
mowa o kreacji dandysa, to wcale nie różni się ona od diabel-
skiej. Można nawet powiedzieć, że stanowi jej uzupełnienie. 
Alexander zauważa, że dandys charakteryzuje się buntem 
„przeciw konwencjom i normom współczesności”. Badacz 
dodaje również, że dandys wbrew popularnym wyobraże-
niom nie jest próżnym bawidamkiem, lecz osobą wyrastają-
cą ponad przeciętność. Przyciąga on co prawda kobiety, ale 
nie to jest jego głównym celem. Do ważniejszych cech dan-
dysa zalicza się również jego „dbałość o wykwint pysznych 
strojów”, czyli elegancję prowadzącą często w stronę prze-
sady i ekstrawagancji, oraz introwertyzm przejawiający się 
w nieustannym badaniu swoich stanów ducha11. Wszystkie 
wymienione cechy pasują do postaci Dewilskiego. Wspiera-
ne przez ogromną wiedzę dysputy filozoficzne, które pro-
wadzi na spotkaniach towarzyskich, wynoszą go ponad 
przeciętność, a jego ubiór najlepiej opisuje następujący frag-
ment:

10 A.E. Alexander: Szatan i dandys czyli rodowód bohatera romantyczne-
go. Tłum. A. Minkowski. „Literatura na Świecie” 1978, nr 3(83), s. 308. 

11 Ibidem, s. 305—307.
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[…] Wtem głośno drzwi się rozwarły i jakiś młodzieniec ar-
cydziwnej powierzchowności zabawnie wpadł do sali, led-
wie na środku zdjął kapelusz z głowy, i stanął przy kartkach 
obok niecierpliwego starca. Ubrany był podług ostatniej 
mody, ale oczywiście nie zwracał na ubiór żadnej uwagi, bo 
chustkę miał szkaradnie krzywo zawiązaną na szyi, rejtfrak 
niby cokolwiek ciasny i jakby pożyczony, kapelusz fanta-
stycznie pomięty, koszlawe obcasy u obuwia i dwóch pięt 
jedną tylko ostrogę12�

Dewilski cały czas próbuje zrozumieć swoją naturę oraz 
determinanty, które kierują jego losem. Jak zauważa Zdzi-
sław Mrozek, Dewilski „jest człowiekiem niespokojnego 
ducha, skłonnym do ekstazy, wahającym się między eroty-
zmem a religijnością, szukającym bez powodzenia szczęścia 
w magii i okultyzmie”13�

Odwrotnością Dewilskiego jest Wincenty Pantofel — ule-
gły mężczyzna, który stosuje się do wszelkich zasad nałożo-
nych odgórnie. Zostaje to ciekawie podkreślone w jego za-
leżności od małżonki. Kiedy stary znajomy Pantofla, Marceli, 
kpiąco wyraża się o jego przekonaniu na temat wolnej woli, 
narrator zauważa:

Zabawny człowiek, pomyślałem sobie. Jużci wrócić na kwa-
terę, napić się herbaty i usnąć zupełnie ode mnie zależy: 
żona została na wsi14�

W dalszej części rozmowy Pantofel już jawnie określa nad-
rzędność relacji w jego związku. Kiedy zostaje przekonany 

12 L. Sztyrmer: Czarne oczy. W: Idem: Powieści nieboszczyka Pantofla� 
Oprac. L. Sokół. Warszawa 1978, s. 409—410.

13 Z. Mrozek: W kręgu powieści „mistycznych” („Trupia główka”; „Czar-
ne oczy”). W: Idem: Literacki świat Ludwika Sztyrmera. Bydgoszcz 1990, 
s. 107.

14 L. Sztyrmer: Czarne oczy. W: Idem: Powieści nieboszczyka Pantofla…, 
s. 406.
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przez Marcelego do pójścia na licytację, dochodzi do nastę-
pującej wymiany zdań:

— [Pantofel] A, istotnie, wcale niezła twoja propozycja! 
Na ten raz chętnie zrzekam się wolnej woli i oddaję się 
w twoje rozporządzenie.
— [Marceli] Widzisz, łaskawco, jak niepewne losy człowie-
ka w tym życiu. Żeby cię twoje filozoficzne przekonanie 
o wolnej woli dziesięć razy takiem sposobem zawiodło, to 
byś uwierzył w fatum.
— [Pantofel] O, nie! Tylko by mi się zdało, że powróciłem 
na wieś15�

Ponadto warto zauważyć, że Wincenty Pantofel jest boha-
terem, który występuje również w innych utworach Sztyr-
mera. W każdym tekście postać ta jest spójna i, jak zauwa-
żył Piotr Chmielowski podczas porównywania twórczości 
pisarza z jego dziennikiem, skorelowana charakterologicz-
nie z samym autorem16. Osobowość Pantofla zatem można 
uzupełnić o takie cechy jak: „brak pewności siebie, lęk przed 
otoczeniem i opinią publiczną, przekora, pragnienie swo-
body, skłonność do marzycielstwa”17. Wszystkie te cechy są 
odwrotnością tych reprezentowanych przez Dewilskiego. 
Chryzanty jest bowiem otwarty, pewny siebie, posiada swo-
bodę, zamiast jej pragnąć, oraz działa, a nie marzy.

Z powyższego można wysnuć wniosek, iż w Czarnych 
oczach swoją realizację znajduje Cień personalny, a więc wy-
parta część psychiki samego Ludwika Sztyrmera. To znaczy, 
że autor w postaci Dewilskiego umiejscowił wszystkie ce-
chy, których nie posiadał. Można zatem powiedzieć, że mia-

15 Ibidem, s. 407.
16 L. Sokół: Ludwik Sztyrmer. Historia życia i twórczości. W: L. Sztyr-

mer: Powieści nieboszczyka Pantofla. Warszawa 1976, s. 541—543.
17 Z. Mrozek: I. Dzieciństwo — młodość — wiek dojrzały. W: Idem: Lite-

racki świat Ludwika Sztyrmera. Bydgoszcz 1990, s. 10—11.
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ła miejsce projekcja wypartych treści na tworzonego bohate-
ra literackiego.

Archetyp Cienia, który został zrealizowany w motywie so-
bowtóra, otwiera możliwość wprowadzenia do powieści mo-
tywu szaleństwa, a co za tym idzie, oddziaływania innego 
archetypu. Taki wniosek wynika stąd, że Dewilski, jak wyka-
załem wcześniej, to bohater romantyczny, a więc jego umysł 
jest otwarty na doświadczenia płynące ze świata duchowe-
go. Stąd też Pantofel przy pierwszym zetknięciu z posta-
cią Dewilskiego zauważa, że jest on „igrzyskiem tajemnych 
sił duchowego świata, albo niebawem znajdzie się z nimi 
w styczności”18. W dalszym przebiegu powieści okazuje się, 
że narrator miał słuszność w swoich osądach. Na Chryzan-
tym ciąży bowiem fatum. Jego babcia była czarownicą i wy-
wróżyła córce, że jej syn ożeni się z martwą kobietą. Dewilski 
miał nie dowiedzieć się o tej fatalnej przepowiedni, jednak 
los chciał, że znalazł on dokumenty zawierające zapis zło-
wrogiej prekognicji.

Poprzez tak zawiązaną fabułę do powieści zostaje wprowa-
dzony archetyp Animy. Ten praobraz to pierwiastek płci prze-
ciwnej, który znajduje się w psychice każdego mężczyzny. Za-
wiera on wszystkie cechy, które, według określonej kultury, 
są związane z energią żeńską. Archetyp ten jest również odpo-
wiedzialny między innymi za stan zauroczenia. Jung uważał 
bowiem, że kiedy się w kimś zakochujemy, to projektujemy 
na niego obraz płci przeciwnej, który nosimy głęboko w na-
szej nieświadomości19. Również Ole Vedfelt, duński psycho-
log analityczny, kontynuator myśli Junga, zauważa, że:

Jeśli mężczyzna się zakocha, wszystkie energie, rozszcze-
pione wcześniej pomiędzy wieloma anonimowymi możli-

18 L. Sztyrmer: Czarne oczy. W: Idem: Powieści nieboszczyka Pantofla…, 
s. 410.

19 C.G. Jung: Anima i Animus. W: O naturze kobiety. Oprac. i tłum. 
M. Starski. Poznań 1993, s. 82.
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wościami kontaktu z kobietami, skupiają się teraz na jednej 
konkretnej osobie: na ukochanej. Mężczyzna żył poprzed-
nio w świecie, w którym obraz kobiety był niezróżnicowany 
i pozbawiony subtelności. Jedna ładna dziewczyna była ty-
leż pociągająca, co druga. Obecnie obraz Animy otrzymuje 
bardziej konkretną formę20�

W literaturze Animę możemy znaleźć w postaciach Be-
atrycze z Boskiej Komedii Dantego, Antinei z Atlantydy 
Pierre’a Benoit czy też powieści Ona Henry’ego Ridera Hag-
garda21. W mitach również występuje archetyp Animy, na 
przykład: biblijna pierwsza kobieta — Ewa, trojańska Helena, 
nowotestamentowa Maria oraz starotestamentowa Sophia22�

W Czarnych oczach Anima zostaje początkowo przedsta-
wiona w formie obrazu sprzedawanego na licytacji. Pantofel 
w taki sposób opisuje malowidło:

Szmer ogólny, znak żywego interesu, powitał dzieło artysty. 
Na płótnie w naturalnej wielkości, widać było młodą, śliczną 
kobietę, siedzącą na rozkosznej otomance. W pewnej odleg-
łości od niej stał średnich lat mężczyzna, maleńkiego wzro-
stu, chudy, na cienkich nóżkach i w okropnej pasji. Twarz 
jego wykrzywiona i zielona od wewnętrznej fermentacji żół-
ci, oczy ogniste, gorejące, straszne, wreszcie cała postać kon-
wulsyjnie złamana na połowę i na przód pochylona, z dłoń-
mi przyciśniętymi do skroni; wszystko to zrobiło na mnie 
okropne wrażenie. Dreszcz mnie przejął, jakby mi na serce 
padł odblask tej rozpaczy i boleści tego szaleństwa i jadu pie-
kielnego, które artysta zostawił na fatalnym płótnie23�

20 O. Vedfelt: Rozdział XIX: Nowa kobiecość mężczyzny. W: Idem: Ko-
biecość w mężczyźnie. Tłum. P. Biling. Warszawa 2004, s. 221.

21 J. Jacobi: Praktyczne zastosowanie teorii Junga. W: Eadem: Psycholo-
gia…, s. 158—159.

22 D. Sharp: Anima. W: Idem: Leksykon pojęć i idei C.G. Junga. Tłum. 
J. Prokopiuk. Wrocław 1998, s. 31.

23 L. Sztyrmer: Czarne oczy…, s. 412.
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Chryzanty zakochuje się w malowidle. Bohater pojedyn-
kuje się na stawki pieniężne ze starszym człowiekiem, które-
mu również bardzo zależy na tym obrazie. Dewilski w koń-
cu, wydając ogromną ilość pieniędzy, wygrywa licytację 
i zadowolony zabiera obraz do domu. W tym momencie fa-
buły o historii uchwyconej na obrazie nic nie wiadomo. De-
wilski jest natomiast pod wpływem kobiety z malowidła. Sta-
ra się jak najczęściej przebywać w towarzystwie „fatalnego 
płótna”. W ten sposób zostaje przedstawione to, co Jung na-
zywa opętaniem przez pierwiastek płci przeciwnej24. Co cie-
kawe, Chryzanty najmocniejszą namiętność do namalowanej 
kobiety odczuwa podczas pełni księżyca. Warto zaznaczyć, 
że w alchemii, którą Jung uznawał za średniowieczny odpo-
wiednik psychologii głębi25, księżyc był kojarzony z żeńsko-
ścią26. W dalszej części powieści Anima jeszcze mocniej wpły-
wa na życie Dewilskiego. Bohatera prześladują bowiem oczy 
kobiety z obrazu. Zaczyna powoli zmieniać swoje nawyki, 
tak aby zadowolić widmo. Chryzanty potrafi wybitnie grać 
Beethovena, lecz po jednym wykonaniu zauważa:

— Muzyka poważna nie podoba się czarnym oczom. Kil-
ka razy już tego doświadczyłem. Muszę gust swój zmienić 
i pokochać Donizettiego (…). Oczy lubią jego muzykę L’elisir 
d’amore, zawsze je widzę przed sobą uśmiechające się, weso-
łe, szczęśliwe27�

Dewilski odsuwa się również od Rózi Szczeropolskiej — 
kobiety, u której często gości. Z treści powieści nie można 
określić, czy Chryzanty coś do niej czuje, lecz nie ma też in-

24 C.G. Jung: Syzygia: anima i animus. W: Archetypy i symbole…, s. 73—
74.

25 J. Jacobi: 3. Praktyczne zastosowanie teorii Junga. W: Eadem: Psycho-
logia…, s. 194.

26 C.G. Jung: Personifikacje przeciwieństw. W: Idem: Misterium coniun- 
ctionis. Tłum. R. Reszke. Warszawa 2002, s. 179.

27 L. Sztyrmer: Czarne oczy…, s. 465.
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formacji o tym, aby tak nie było. Faktem jednak jest to, że 
Rózia jest w nim zakochana, więc w wyniku odrzucenia pod-
upada na zdrowiu.

Bohater w dalszej części Czarnych oczu zaczyna odczuwać 
dyskomfort. Oczy nie dają mu spokoju ani na sekundę. Bojąc 
się o swoje zdrowie psychiczne, udaje się do lekarza. Ten ra-
dzi mu następująco:

— Cha! Cha! Cha! Mój łaskawy panie, takich halucynacji 
doktorowie nie leczą, ba, sami je w młodości miewają, zupeł-
nie tak samo jak pan teraz. Idź pan co prędzej do probosz-
cza i poproś go o zapowiedzi, to najpewniejsze lekarstwo28�

Chryzanty, zgodnie z zaleceniami lekarza, udaje się do 
księdza. Duchowny zaleca mu następujące praktyki:

— Idź Pan z Bogiem do domu, panie Chryzanty, i nie fra-
suj się. Jak cię te ślipki będą nagabywały, połóż się na znak 
krzyża św. i zawołaj pobożnie: J.M.J! Udając się na spoczy-
nek, łóżka zawsze przeżegnaj i przynajmniej raz w miesiąc 
bywaj w spowiedzi. Po niejakim czasie daj znać o skutku 
mojej rady29�

O powyższym Pantofla poinformował jego znajomy, Mar-
celi. Na koniec opowieści dodał:

— Owo widzisz, mój Pantofelku […] że w życiu pana Chry-
zantego teraz właśnie musi nastąpić jakieś tajemnicze cri-
sis, bo jużci niepodobna przypuścić, żeby te czarne oczy bez 
żadnego celu tak niedostępnie za nim chodziły30�

Słowa te zostają potwierdzone w dalszej części powieści.

28 L. Sztyrmer: Czarne oczy…, s. 478.
29 Ibidem, s. 481—482.
30 Ibidem, s. 482.
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Dewilski stosuje się do zaleceń księdza. Modlitwa spra-
wia, że widmo trzyma się od bohatera na dystans. Nieste-
ty spojrzenie oczu przyjmuje błagalny wyraz, co sprawia, że 
w sercu Chryzantego rodzi się niezidentyfikowana tęskno-
ta. Odczytując ten fragment przez pryzmat psychologii ana-
litycznej, możemy potraktować walkę z majakiem jako próbę 
wyparcia Animy. Tęsknota w tym kontekście związana jest 
z pragnieniem osiągnięcia pełni psychicznej, jaką jest Jaźń. 
Ważnym odcinkiem drogi do Jaźni jest bowiem zintegrowa-
nie treści pierwiastka płci przeciwnej. Bez tego dalsza ducho-
wa podróż jest niemożliwa31�

Ból Dewilskiego zostaje spotęgowany przez coraz gorszy 
stan zdrowia Rózi. Bohater pełen wyrzutów sumienia posta-
nawia wyjechać z miasta. Przy rogatkach spotyka znajomego 
starszego jegomościa, z którym licytował się o tajemniczy ob-
raz. Bohater postanawia się z nim rozmówić. Przede wszyst-
kim chce oddać obraz i dowiedzieć się, dlaczego mężczyźnie 
tak bardzo na nim zależało. W trakcie rozmowy okazuje się, 
że starszy pan nazywa się Miecznikowski i był znajomym ro-
dziców Chryzantego. Co więcej, obraz przedstawia zmarłą 
córkę mężczyzny — Antoninę. Po tej informacji rozmowa to-
czy się w następujący sposób:

[Dewilski] — Nie wierz Pan temu. Ona nie umarła! Ot tu, 
ot tu przede mną błyszczą się w tej chwili śliczne jej czarne 
oczy i patrzą na mnie!…
[Miecznikowski] — Szaleńcze, uspokój się, nie krzywdź 
umarłej w grobie! Widzisz, jaki z ciebie lekkomyślny czło-
wiek! Na licytacji po wariacku sypałeś pieniędzmi, żeby ku-
pić ten obraz, przeszkodziłeś mi go nabyć, a teraz już cię 
znudził i sam chcesz się go pozbyć.
— O, jakże się pan mylisz! — rzekł młodzieniec z gory-
czą. — Odstępuję go dlatego, że najlepszą część malowidła 
noszę teraz sercu, widzę żywą przed oczyma. Weź go pan 

31 C.G. Jung: Osobowość maniczna. W: Archetypy i symbole…, s. 84—85.
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sobie, a pieniądze, jakie byś bez mojego przeszkadzania był 
zapłacił, obróć na biednych i na nabożeństwa za duszę nie-
boszczki32�

Po chwili Miecznikowski godzi się na przyjęcie obrazu. 
Chce się jednak jakoś odwdzięczyć za podarunek. Dewilski 
prosi go zatem o opowiedzenie historii dotyczącej zmarłej 
córki i powstania obrazu.

Okazuje się, że Antonina była kobietą, która uwielbia-
ła uwodzić mężczyzn, a potem ich porzucać. Główną rolę 
w opętywaniu płci męskiej odgrywały jej piękne, czarne oczy, 
Nie było mężczyzny, który byłby w stanie się im oprzeć. Sy-
tuację tę można zatem odczytać jako symboliczne przedsta-
wienie niezintegrowanej Animy. Archetyp w tym wypadku 
najpierw kusi poprzez projekcję, a potem odrzuca adorato-
rów — tak staje się nieuchwytny. Anima zatem specjalnie 
wybiera osobę (w Czarnych oczach to Antonina), która nie jest 
na tyle dojrzała, aby stworzyć prawdziwie intymną relację. 
Jeżeli mężczyzna zakochuje się w takich kobietach, to ozna-
cza, że powinien poważnie popracować nad pierwiastkiem 
płci przeciwnej, ponieważ stara się on mu uprzykrzyć życie.

Dla dopełnienia fatalizmu postaci Antoniny Miecznikow-
ski pewnego dnia przyprowadza do domu malarza, któremu 
daje zlecenie namalowania portretu świętego Wawrzyńca. 
Artysta zakochuje się w Antoninie. Ta zaczyna bawić się jego 
uczuciami. Mężczyzna jest bliski szaleństwa. Kiedy w końcu 
błaga Antoninę „żeby mu ostatecznie odpowiedziała, czy go 
kocha czy nie?”, ta odpowiada: „Pozwalam panu wymalo-
wać swój portret i zapytać się u niego o odpowiedź”33. Po tych 
słowach artysta ucieka z domu Miecznikowskich. Po kilku 
dniach Antonina zapada na ospę, przez co jej twarz zostaje 
oszpecona. Kobieta wyrzuca wszystkie zwierciadła z domu 
i przestaje pokazywać się ludziom. Pewnego wieczoru, kiedy 

32 L. Sztyrmer: Czarne oczy…, s. 486—488.
33 Ibidem, s. 493.
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Antonina siedziała w swoim pokoju przy oknie wychodzą-
cym na ogród, ktoś wybiegł z lasu i postawił przed oknem 
ten sam obraz, który potem wylicytował Dewilski. Kobieta, 
widząc, jaka kiedyś była piękna, wpadła w szaleństwo i nie-
długo potem umarła. Malarz z kolei został zamknięty w szpi-
talu psychiatrycznym u Bonifratrów.

Obraz zatem przedstawia fatalną historię dotyczącą re-
lacji artysty z Antoniną. Śmierć uwodzicielki można zinter-
pretować jako wycofanie się Animy z projektowania swojej 
postaci na zewnątrz. Dewilski doświadcza bowiem miłości 
do widma, a nie prawdziwej osoby. Dodać należy, że Jung 
uważał duchy za zintensyfikowaną personifikację nieświa-
domości34�

W następnej części powieści Chryzanty dociera do swoje-
go rodzinnego domu. Mgła jest bardzo gęsta i, idąc w stro-
nę bramy posiadłości, natyka się na leżącą postać. Okazu-
je się, że jest to starsza ślepa kobieta. Zaprasza ją do siebie. 
W trakcie rozmowy wychodzi na jaw, że nazywa się ona Ma-
kryna i jest czarownicą, a zarazem babcią Dewilskiego, która 
przepowiedziała, że ożeni się on z martwą kobietą. W opo-
wiadaniu może ona reprezentować kolejne wcielenie Animy. 
Jej ślepota podkreśla nieświadomy aspekt postaci, gdyż kie-
ruje się ona intuicją, a nie osądem logicznym. Dodajmy do 
tego też, iż Anima może być przedstawiana w różnych posta-
ciach, w tym również: czarownicy35. Wiek kobiety świadczy 
o wiedzy, a więc możemy tu mówić o formie pierwiastka płci 
przeciwnej, która przybrała pozytywny wymiar. Stało się tak, 
ponieważ każdy archetyp ma postać bipolarną, to znaczy, że 
może występować zarówno w jasnej formie (pomagającej), 
jak i ciemnej (destrukcyjnej)36. Archetyp, który przejawia się 
w postaci Makryny, można zatem przyrównać do sokrate-

34 C.G. Jung: Psychologiczne podstawy wiary w ducha. W: Psychologia 
wierzeń religijnych. Red. K. Jankowski. Warszawa 1990, s. 167.

35 J. Jacobi: Anima i Animus. W: Eadem: Psychologia…, s. 158.
36 Ibidem, s. 161.
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sowego dajmoniona — wspiera i pomaga jednostce w we-
wnętrznym rozwoju37. Zaproszenie staruszki do domu moż-
na odczytać jako pierwszą próbę zintegrowania pierwiastka 
płci przeciwnej. Dom w tym kontekście to świadomość, nato-
miast gęsta mgła, która go otacza, to strefa nieświadomości.

Spotkanie z Makryną stanowiło punkt kulminacyjny, po-
nieważ staje się ona pośrednikiem między Dewilskim a jego 
matką. We śnie Makryny pojawia się córka, która oświad-
cza, że Chryzanty przyjechał do domu wraz z partnerką, któ-
ra ma stać się jego żoną. Tutaj dochodzi do uświadomienia 
pierwowzoru Animy, bowiem dla mężczyzn pierwszym ob-
razem kobiety jest ich rodzicielka. Ten krok jest konieczny, 
aby przepracować pierwiastek płci przeciwnej38. O pomyśl-
nym zakończeniu tego etapu informuje nas śmierć Makryny, 
która jako upersonifikowany fragment psychiki znika w wy-
niku uświadomienia.

Następnym krokiem jest spełnienie przepowiedni. Dewil-
ski musi wziąć ślub z oczami Antoniny. Nie jest jednak w sta-
nie przedstawić swojego położenia żadnemu duchownemu, 
ponieważ obawia się niezrozumienia dla swojej sprawy. Kie-
dy jednak raz dopuszczamy archetyp do świadomości, nie 
możemy już zatrzymać tego procesu, gdyż praobraz nie odej-
dzie dopóty, dopóki nie wprowadzi zmiany w jednostce39� 
Dlatego też pewnego wieczoru rozpoczyna się gwałtowna 
burza. Jest ona plastycznie przedstawionym momentem psy-
chicznego stanu, który towarzyszy wtargnięciu archetypu do 
strefy świadomej. W tym też momencie w domu Dewilskie-
go pojawia się bernardyn. Po długiej rozmowie zgadza się on 
na udzielenie ślubu. Obrządek ten jest symbolem jednocze-
nia przeciwieństw, a więc w tym przypadku strony męskiej 
i żeńskiej. Podczas ceremonii zjawia się duch Antoniny, któ-

37 Ibidem, s. 158.
38 D. Sharp: Anima…, s. 31.
39 J. Jacobi: Natura i struktura psyche. W: Eadem: Psychologia…, 

s. 74.
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ry dziękuje za uwolnienie i prosi o rozwód, aby bohater mógł 
znaleźć „piękniejszą od niej dziewczynę”. Rozstanie w kon-
tekście psychologii analitycznej może być potraktowane jako 
odróżnienie się od archetypu. Jung zauważał bowiem, że tyl-
ko treści praobrazu mogą zostać przyswojone, sam archetyp 
natomiast musi zostać oddzielony od sfery świadomej40�

Od tego momentu Dewilski zostaje uwolniony od swoje-
go szaleństwa. Teraz może świadomie decydować o swoim 
dalszym losie w kontekście miłości. Jolande Jacobi ujmuje to 
w następujących słowach:

Gdy dostrzegliśmy we własnej duszy i uświadomiliśmy so-
bie elementy płci przeciwnej, to w dużym stopniu mamy 
w swym ręku zarówno siebie samego, jak swoje emocje 
i afekty. To oznacza przede wszystkim rzeczywistą niezależ-
ność, a zarazem samotność — tę samotność „wewnętrznie 
wolnego” człowieka, którego nie może już krępować ani sto-
sunek miłosny, ani partnerstwo, i dla którego płeć odmienna 
straciła już swą tajemniczość, ponieważ nauczył się rozpo-
znawać istotne cechy w głębi własnej duszy. Taki człowiek 
niełatwo może „się zakochać”, gdyż nie może sam się zagu-
bić w kimś innym, jest jednak za to zdolny do tym głębszej 
miłości, rozumianej jako świadome oddanie się drugiemu41�

Zaskakujące jest jednak zakończenie utworu. Chryzanty 
zamiast wybrać Rózię, która na niego czeka od dawna, chce 
się ożenić z siostrą Antoniny — Marynią. Okazuje się, że te 
dwie kobiety są przyjaciółkami. Rózia, pełna zgryzoty w sto-
sunku do ukochanego i Maryni, coraz bardziej podupada na 
zdrowiu. Jeszcze przed śmiercią nieszczęsna kobieta wyba-
cza swojej przyjaciółce i jest świadkową na jej ślubie.

40 C.G. Jung: Syzygia: anima i animus. W: Archetypy i symbole…, s. 80.
41 J. Jacobi: Praktyczne zastosowanie teorii Junga. W: Eadem: Psycholo-

gia…, s. 166—167.
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Można to odczytać dwojako. Po pierwsze, ślub z siostrą 
Antoniny jest sprzymierzeniem się z Animą, która będzie to-
warzyszyła Dewilskiemu jako dobra doradczyni przez resz-
tę życia. Po drugie jednak, może to być sztuczka pierwiastka 
płci przeciwnej, który pragnie jednak zdominować bohate-
ra. W końcu Dewilski, widząc Marynię, czuje wewnętrznie, 
że to jest ta „właściwa” kobieta. Trudno jednak jednoznacz-
nie określić, która droga interpretacyjna byłaby w tym kon-
tekście właściwsza.

III.

W Czarnych oczach Ludwika Sztyrmera można znaleźć re-
alizacje archetypów Cienia i Animy. Mają one bezpośred-
ni wpływ na przedstawiony w powieści motyw szaleństwa. 
Praobraz dotyczący ciemnej strony człowieka jest upersonifi-
kowany w postaci Chryzantego Dewilskiego. Archetyp uwi-
dacznia się zarówno w nazwisku bohatera, jak i kontraście 
w stosunku do narratora — Wincentego Pantofla. Jak wy-
kazałem w artykule, Dewilski nie tylko jest nośnikiem cech 
praobrazu, ale również wpisuje się w konwencje bohatera 
romantycznego — jest połączeniem dandysa i szatana. Wpro-
wadzenie tego typu postaci sprawia, że w utworze mogą po-
jawić się zjawiska nadprzyrodzone. Jest to możliwe dlatego, 
iż romantyk jest zdolny zauważyć w życiu interwencje świata 
duchowego. Do utworu zostaje zatem wprowadzony archetyp 
Animy. Jest on przedstawiany w postaci kobiety z malowi-
dła, jak również czarownicy Makryny. Czarne oczy w kontek-
ście Animy nie tylko przedstawiają ten archetyp, lecz również 
pokazują drogę jego integracji ze sferą świadomą. Zwieńcze-
niem tego procesu są dwa śluby. W przypadku drugiego jed-
nak nie sposób określić jednoznacznie, czy jest to pozytywne 
zakończenie, czy też kolejne opętanie archetypiczne.

Reasumując, artykuł ten miał na celu przeanalizowanie 
szaleństwa występującego w czarnoromantycznej powieści 
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Ludwika Sztyrmera. Do badania tego motywu użyłem na-
rzędzi dostarczonych przez psychologię głębi Carla Gustava 
Junga. Ta metoda pracy nie została wybrana przypadkowo, 
ponieważ, jak zauważyli badacze wymienieni w artykule, ro-
mantyzm jest epoką, której światopogląd bazuje na wrażli-
wości, uczuciach i intuicji. Efekty mojej interpretacji niewąt-
pliwie potwierdzają tę hipotezę.
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Jungian archetypes and the motif of madness 
in Black eyes by Ludwik Sztyrmer

S u m m a r y

This article presents the interpretations of Black Eyes by Ludwik Sz-
tyrmer with the use the tools offered by Jungian depth psychology. 
What is an interesting motif in the context of the research is madness. 
Therefore, the author is looking for archetypes that affect the imple-
mentation of this motif. Hence, the aim of the article is to examine the 
dark-romantic text with the method that has not been used so far.
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Demony Pana Kaniowskiego 
Heterogeniczność utworu 

Dominika Magnuszewskiego

Pan Kaniowski został opublikowany w noworoczniku „Nie-
zapominajki” w 18411. Marta Ruszczyńska, badaczka życia 
i twórczości Dominika Magnuszewskiego, podzieliła pro-
zę powstałą w ostatnich pięciu latach życia pisarza na czte-
ry grupy — tematyczne i zarazem gatunkowe2. Trzy utwo-
ry, w tym Pana Kaniowskiego, ze względu na dość wyraziste 
cechy, zakwalifikowała jako „gawędy szlacheckie, […] na-
wiązujące do wcześniej opracowanej tematyki historycznej 
(z XVI i XVII w.) poprzez pryzmat ideologii kontuszowej”3�

Temat utworu Magnuszewskiego, nienowy, wpisuje się 
w „zainteresowanie przygodami i moralnym wizerunkiem 
głośnych dziwaków i zawadiaków kontuszowych”4. Pisarz 
wielokrotnie nawiązywał do sarmackiej tradycji w swojej 
wcześniejszej twórczości. Czas historyczny Pana Kaniowskie-

1 D. Magnuszewski: Pan Kaniowski. Powieść. „Niezapominajki” 
1841, s. 153—183. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania. Wyróż-
nienia w przytoczonych fragmentach są moje. W utworze przydawka 
odmiejscowa używana jest jako nazwisko: „Panem zamku był Kaniow-
ski” (s. 153). Pan Kaniowski będzie zamieszczony w przygotowywanej 
przeze mnie edycji krytycznej dzieł Magnuszewskiego.

2 M. Ruszczyńska: Dominik Magnuszewski. Między historią a naturą� 
Zielona Góra 1995, s. 184.

3 Ibidem.
4 A. Waśko: Wstęp do: Romantyczna gawęda szlachecka. Antologia� 

Wybrał i oprac. A. Waśko. Kraków 1999, s. X.
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go to druga połowa XVIII wieku. Legendę osnutą wokół po-
staci starosty-awanturnika, Mikołaja Bazylego Potockiego, 
znaną z przekazów ludowych (m.in. pieśni ukraińskich, ze-
branych i spisanych przez Wacława Zaleskiego5), przed Ma-
gnuszewskim6 wykorzystali: Seweryn Goszczyński (Zamek 
kaniowski, 1828), Stanisław Jaszowski (Mikołaj Potocki, staro-
sta kaniowski, 18297), Zygmunt Krasiński (Nie-Boska komedia, 
18358), Aleksander Groza (powieść poetycka Pan starosta ka-
niowski, 18369) i Kazimierz Władysław Wójcicki (Gawęda przy 
Sosze, 184010). Magnuszewski z pewnością znał większość 
wymienionych dzieł. Inspiracje w jego utworze są zauwa-
żalne, a elementy gawędy szlacheckiej — tematyka, sytua-
cja narracyjna i stylizacja — wyraźnie wyeksponowane. Panu 
Kaniowskiemu jednak bliżej jest do Wieczorów badeńskich Józe-
fa Maksymiliana Ossolińskiego11 i do Nie-bajek Henryka Rze-

5 Pieśń 13. i 14. o zabitej przez starostę w Łucku bednarzównie. 
Zob.: Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego zebrane z muzyką instrumen-
towaną przez Karola Lipińskiego. Zebrał i wyd. Wacław z Oleska [W. Za-
leski]. Lwów 1833, s. 493—495.

6 Również w drugiej połowie XIX wieku starosta kaniowski był bo-
haterem kilku utworów: powieści Michała Grabowskiego Pan starosta 
kaniowski (wyd. 1856), opowiadania Józefa Ignacego Kraszewskiego 
pod takim samym tytułem, napisanego w 1875, opowiadania Placyda 
Jankowskiego Fanaberie pana starosty kaniowskiego (wyd. 1873) oraz bia-
łoruskiego poematu Bandarouna Janki Kupały (pseud. Iwana Łucewi-
cza), napisanego w 1913 roku.

7 Opowiadanie Jaszowskiego wychodziło w odcinkach w dodatku 
do „Gazety Lwowskiej” — „Rozmaitości”, nr 4—7.

8 To o Potockim w zakończeniu III części mówi Pankracy: „Ów sta-
rosta, baby strzelał po drzewach i Żydów piekł żywcem”.

9 Jako całość ukazała się w zbiorze: Poezje Aleksandra Grozy (1836). 
W poszerzonym wydaniu tytuł zmieniono na: Starosta kaniowski. Po-
wieść ukraińska (1843).

10 W zbiorze: Stare gawędy i obrazy (1840).
11 Wieczory badeńskie powstały pod koniec XVIII wieku, prawdopo-

dobnie w latach 1793—1794, ale zbiór ukazał się dopiero w 1852 roku. 
Częściowo publikowano je w 1844 i 1845 w „Przyjacielu Ludu”, ale 
wcześniej mogły krążyć w odpisach — w 1840 ukazał się czeski prze-



Demony Pana Kaniowskiego… 59

wuskiego (1851) niż do wzorcowego dzieła gatunku, jakim są 
Pamiątki Soplicy12�

Ossoliński we wstępie do tomu opowieści o strachach 
i upiorach napisał: „Przed laty, mamki i piastunki straszyły 
dzieci diabłami. Dziś diabli służą za lalki, którymi się i starzy 
bawią; dziś też nie mamki i piastunki o nich plotą, ale księgi 
piszą”13, a jego monstra zwykle mają ludzką twarz. Magnu-
szewski podobnie rozpoczął własną historię o „kaniowskim 
diable”:

Słyszeliście o nich w powieściach waszych piastunek, po-
słuchajcie i mnie, może was zdołam jak one niegdyś uśpić, 
a iluż z was snu potrzebuje! W dzieciństwie wystarczyła 
wam piastunka, kolebka; w młodości potrzebujecie poety, 
świata; a w starości, by was ukołysać wzywacie spokoju, 
kominka i łóżka. Dobranoc wam. Zaczynam moją powieść. 
(s. 153—154)

Wprowadził tym samym typową dla gawędy, „kominko-
wo-wieczorną”, niemalże intymną sytuację opowiadania. 
Apostrofa łagodzi nieco niepokój wywołany przez poprze-
dzający ją introdukcyjny dialog, prezentujący głównych bo-
haterów:

— Hej, wiele już głów, mój podstarości? — zapytał pana 
zamku.
— Sto dziewięćdziesiąt! — odpowiedział.

kład wybranych opowieści (Magnuszewski miał kontakty z czeskimi li-
teratami).

12 Również Rzewuski w jednej z gawęd pt. Zamek kaniowski przy-
pomniał postać kapryśnego dziwaka. Historia ta została zamieszczona 
w poszerzonej o pięć opowiadań edycji wileńskiej (1844—1845).

13 J.M. Ossoliński: Do czytelnika. W: Idem: Wieczory badeńskie czyli 
Powieści o strachach i upiorach z dołączeniem bajek i innych pism humory-
stycznych. Wyd. J. Czech. Kraków 1852, s. 1.
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— No, to gość dzisiejszy dla waszmości do porachunku! 
(s. 154)

Dynamizm pierwszych zdań, tworzących klamrę kom-
pozycyjną, osłabia retardacja następująca po słowach: „za-
czynam moją powieść”. Wyodrębniony, długi, dygresyjny, 
wyjątkowo plastyczny opis starosty i jego zamku (miej-
sca zdarzeń) tłumi pierwsze wrażenie, a momentami nawet 
usypia czujność, m.in. poprzez pojawiające się zdrobnienia: 
„szpadka dworska”, „kapelusik”, „laseczka”, czy dostoj-
nie, niemal melodyjnie brzmiący archaizm „naddziadowie”. 
Zawiera charakterystyczne cechy prozy poetyckiej Magnu-
szewskiego znane z wcześniejszych, historycznych opowia-
dań pisarza — nagromadzenie metafor i malarskich epitetów 
(„stalisty promień”), personifikacje („szczekająca ogniem 
janczarka tuliła się przy kotarze”) i ukonkretniające, dosad-
ne porównania („wyglądała jak myśl ojcobójstwa w głowie 
zbrodniarza”), archaizmy („snać”, „obciesał”), spowalniają-
ce inwersje („na czyjej drodze żywota stanęła wola”), wyrazy 
nacechowane emocjonalnie („zgrzybiałość”, „służalec”), wy-
krzykniki („ach!”); które służą nie tylko stylizacji języka, ale 
także budowaniu napięcia opowieści, jej zdynamizowaniu. 
Ten opis, momentami mityzujący postać starosty („jeden lud 
prosty zrozumiał i śpiewał o nim na wpół stracone dumki”), 
jest jednocześnie nieco kpiący — w trzech zdaniach dostaje-
my kwintesencję sarmatyzmu:

Czy nie widzieliście kiedy starego wojaka opowiadającego 
o swojej dzielności lub swego regimentarza; w zapale po-
prawiał pasa i z wymowną miną zarzucił wyloty na barki? 
Żałuję was, jeżeli nie widzieliście tego, ten giest, ta rubasz-
ność kontuszowa więcej godna byłaby waszego podziwie-
nia zapału jak wszystkie poruszenia Żółkiewskich na scenie, 
jak przegadane sny Glińskich i wieczne: „ach!” mordują-
cych melodram. Owóż do tej rubaszności dodajcie wspania-
łą, topolową naddziadów naszych postawę i rumiane po-
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liczki Gamrata, a będziecie mieli obraz starosty tak dobitny, 
tak podobny, jak wasze głowy do Tyberiuszów i Syllów, jak 
Sobieskiego z gołymi kolanami po rzymsku pod Wiedniem. 
(s. 155)

Z całości wyłania się wizerunek14 typowego przedstawi-
ciela swojej formacji, choć pojawiają się fragmenty zapowia-
dające coś więcej — „Natura w utworze jego była poetą i wy-
stawiła ideał, za którym biegało pióro Byrona [bajroniczny 
bohater? tajemniczy, zagadkowy, gotycki łotr?], pędzel Rem-
brandta”15, „rysy czoła zachmurzone, zacięte wargi, wściekłe 
źrzenice” (s. 155) — charakterystyki odzwierciedlające stan 
psychiczny w wyglądzie twarzy16:

Jeno odcisk duszy starosty malował się w jego ustach wy-
datnych, kreolskich: ich ustawiczne drganie oznaczało 
wieczną chęć, pragnienie, niepokój, podobne do ust żebraka 
nawykłych mruczeć pacierze.
W siwych oczach nie widziałeś życia ani tego połysku po-
łudniowym właściwego mieszkańcom: mało uczucia, nic 
życia; ciągła tylko nieruchomość, tak posępna, jak słońce 
w grudniu. (s. 156)

Metagawędowe wypowiedzi wplecione w tok narracji po-
zwalają czytelnikowi odpocząć od sugestywnie przedstawio-
nej postaci głównego bohatera. Ujawniają stosunek Magnu-

14 W Galerii Lwowskiej oraz w Muzeum Narodowym w Warszawie 
znajdują się XVIII-wieczne portrety Potockiego. Magnuszewski dosko-
nale oddał wygląd starosty.

15 Patronat Rembrandta widać w całej prozie Magnuszewskiego — 
wrażliwość na barwy, wydobywanie kontrastów świetlnych i odcieni.

16 Maria Podraza-Kwiatkowska i Jerzy Kwiatkowski widzieli: 
„wpływ fizjognomistycznych teorii Lavatera na twórczość Magnuszew-
skiego, pozwalających poznać charakter z rysów twarzy” (Magnuszew-
ski wspomina o tej teorii w Schadzce artystów). Zob.: Eidem: Magnuszew-
ski — Berent — Kaden� Próba analizy nurtu stylistycznego. W: Księga pamiąt-
kowa ku czci Stanisława Pigonia. Kraków 1961, s. 430.
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szewskiego do tradycji, moralizatorstwo oraz jego poglądy 
na poezję i sztukę17:

[…] jeżeli chodził w kontuszu i żupanie, to dlatego, iż wów-
czas wszyscy kontusz i żupan nosili; za nowszych czasów 
byłby przywdział frak i perukę […]. (s. 154)

[…] tak mocno zakochaliśmy się w obrazach: choroba wie-
ku! Nawet poeta musi malować […]. (s. 155)

Wiara i kłamstwo są to dzisiaj synonima, odcienia, tło wie-
ku. (s. 155)

Dziś, gdy znaczenie, urodzenie, majątek, teraz przesądami 
ochrzczone, zrównaliśmy nowym przesądem, cywilizacją, 
słusznie zrzuciliśmy dziadów naszych żupany i przywdzie-
liśmy czarne suknie, mimowolną żałobę za umarłym wie-
kiem godności. (s. 156)

Kto wie, czy nie przewidywali czasem, iż wszystko, co lek-
kie, potomkowie ich roztrwonią: sre bra, imiona, honor sta-
wiając na kartę; może więc chcieli choć te dębowe powier-
niki swoje przykuć do zamczysk, aby zawadzały pamiątką 
wnukom, sła bym, niedołężnym, lekkomyślnym. (s. 158)

Narrator nie jest stereotypowym reprezentantem szlachty, 
który zwykle występuje w gawędach — sarmackim prosta-
kiem, żołnierzem, kwestarzem… Nie kreuje się na opowia-
dacza z rubasznym poczuciem humoru. Jest pośrednikiem 
spisującym i przekazującym zasłyszaną „powieść z ludu”, 
bardzo wyraźnie zaznaczającym swoją obecność — poprzez 
intertekstualne nawiązania, dystans czasowy do opowiada-

17 Ruszczyńska podkreśliła, że Pan Kaniowski: „zachowuje niekiedy 
wszelkie cechy narratora biedermeierowskiej powieści”. Zob.: Eadem: 
Dominik Magnuszewski…, s. 191—192.
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nej historii („odziewał wówczas; dziś zrównaliśmy”), ko-
mentarze i refleksje obecne w całym utworze. Rama narra-
cyjna Pana Kaniowskiego wskazuje na charakter tzw. gawędy 
mówionej: wieczorna sytuacja opowiadania, określone grono 
„słuchaczy”, bezpośrednie zwroty wskazujące na interakcje 
między opowiadającym a kreowanym czytelnikiem („pod-
prowadzę was”, „piękne damy nie idźcie za mną” — uży-
cie trybu rozkazującego w postaci zakazu wzmaga niepokój, 
zwiększa zaciekawienie18). Narrator-przewodnik „podpro-
wadza” do zamku czytelnika-widza — pokazuje miejsce 
zdarzeń w filmowy niemal sposób19, niby okiem kamery: od 
„spuszczonych mostów”, poprzez zbliżenie na małe okna, 
do komnaty, gdzie mamy „najazd” na szczegóły („powy-
strzelane dziury, poopalane frendzle”, „obraz bez ram, po-
rzucony na ziemi w najciemniejszym zakątku sypialni Ka-
niowskiego”).

Fragment opisujący zamek ma wyraźnie retardacyjną 
składnię — rozbudowane zdania i równoważnikowy styl:

Żadnych obrazów na ścianie, tego natłoku bez związku my-
śli, wyobraźni, wieków, którymi budoary naszych piękno-
ści napchane, gdzie obok cierpiącego Zbawiciela Paganini 
ze skrzypcami, obok Magdaleny Katalani, a przy wjeździe 
do Rzymu Papieża — biust szyderczy Woltera. (s. 157)

18 Na używanie trybu rozkazującego w opowiadaniach Magnu-
szewskiego w celu wytworzenia atmosfery dramatycznego napięcia 
pomiędzy „przewodnikiem” i wciąganym w akcję „czytelnikiem-wi-
dzem” zwrócił uwagę Jan Prokop. Zob.: Idem: „Zemsta panny Urszuli” 
Dominika Magnuszewskiego (Próba interpretacji). W: Nowela. Opowiadania. 
Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych. Red. K. Bartoszyński, 
M. Jasińska-Wostkowska, S. Sawicki. Wyd. 2� Warszawa 1979, s. 47.

19 Na zastosowanie techniki filmowego zbliżenia wskazał Kazi-
mierz Bartoszyński. Zob.: Idem: Dominik Magnuszewski. W: Obraz lite-
ratury polskiej XIX i XX wieku. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 
1831—1863. T. 1. Seria III. Kraków 1975, s. 654.
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„Oko kamery” zatrzymuje się dłużej na rozdartym obra-
zie. Wprowadzenie przedakcji przyspiesza tempo opowieści, 
zapowiada niejako właściwe wydarzenia, wywołuje zainte-
resowanie, które zostaje przerwane migawkową wzmianką 
narracyjną dodającą element napięcia:

Był to obraz młodej dziewicy; czasem na niego zyzem rzu-
cił starosta i poprawił nogą: snadź zawadzał mu na dro-
dze, a może w myśli, bo coś tajemnie o tym mówiono obra-
zie, nawet go raz ludzie zamkowi dojrzeli, jak siedząc nad 
nim… a l e  n i e  w y d a j m y  t a j e m n i c y , bo spostrze-
żony starosta, wściekły gniewem, szablą rozwalił głowę słu-
żalca i obraz rozdarł na dwoje20. Tylko Zombek, prawa ręka 
starosty, mógł o nim wiedzieć. (s. 157)

Znaczenie przedmiotu symbolizującego wewnętrzne roz-
darcie (jak się potem okaże, obraz jest „pamiątką” po tragicz-
nych, przełomowych wydarzeniach w życiu starosty) pod-
kreślają nacechowane czasowniki i wspomniane już, dość 
szokujące porównanie:

Wszystko wypędził z swojego zamku, co było niewieście, 
tylko ten  o b r a z  r o z d a r t y  d o s t ą p i ł  p r a w a  w a -
l a n i a  s i ę  w  z a k ą t a c h  k o m n a t y,  j a k  n a  c z a s z -
c e  s t a r c a  w a l a  s i ę  u ś m i e c h,  który kiedyś piękne 
obudziło oko. (s. 158)

Wreszcie „oko kamery” pokazuje głównego bohatera. Ten 
fragment jest jednym z najbardziej kontrastowych i suge-

20 Czytelnik dostaje tylko sugestię, niedopowiedzenie. Czy sta-
rosta rozmawia z obrazem, rozmyśla nad nim, płacze? Czy morder-
stwo jako złamanie boskiego prawa przyczyniło się do powołania no-
wego bytu — zjawy? Od wieków wierzono w magiczną moc obrazu 
odzwierciedlającego dwoistość natury ludzkiej, wewnętrzną walkę — 
przedarty na pół tracił swą moc, nie mógł już zrobić krzywdy, mógł się 
tylko „walać w zakątach komnaty”.
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stywnych w całym utworze — Kaniowski i tajemnicza po-
stać, zjawa(?), w jednej komnacie. Obraz „przechadzającego 
się posuwistym krokiem” starosty, „ranne mruczącego go-
dzinki”, któremu „chrzęst mięsistej piersi, pobożną uderzonej 
pięścią, przerywał słowa modlitwy” (s. 158—159), zważyw-
szy na wcześniejsze wzmianki narratora, wywołuje dyso-
nans. Użyte środki stylistyczne monumentalizują postać go-
spodarza zamku (porównanego do archanioła), potęgują 
sensualne wrażenia: operowanie światłem — wrażenie ma-
larskości („daleko słońce wstąpiło na niebo, ciekawie zaglą-
dając w okna”, „w tym półdziennym schronieniu”, „padł na 
nią promień słońca z górnego okna”, „oblany światłem dzien-
nym”, „małe światełko bocznej sali”, a „na krańcu komnaty 
i cienia sali”, „stulona w kącie”, „na ciemnym tle, ciemniejsza 
odzieniem” „czarna osoba”); a inwersje, onomatopeje i anty-
tezy — akustyczności („chrzęst mięsistej piersi”, „cicho, jak-
by bosą nogą”, „bełkot głośnym «cicho!» stłumiony”, „chrzęst 
atłasu”). To ostatnie zestawienie, „chrzęst atłasu” (‘atłas’ — 
gładka, jedwabna, miękka tkanina i ‘chrzęst’ — odgłos krusze-
nia, łamania, trzask), wywołuje niezwykły, asocjacyjny efekt: 
szkielet — trup — widmo. „Chrzęst czarnego atłasu, któ-
ry jej członki obwijał”: ‘obwijał’ — kolejny nacechowany wy-
raz, ‘czarny atłas’ — jak żałobna tkanina, można się w niego 
ubrać, ale obwija się zmarłych. „Starcie się określonego sche-
matu składniowo-frazeologicznego [chrzęst kości] z nową tre-
ścią nadaje prozie specyficzny walor ekspresywny”21. Napię-
cie spotęgowane jest przez perspektywiczne zbliżenie:

[…] zaczęło się coś poruszać,  z r a z u  z  d a l e k a ,  n i e w i -
d o m i e, cicho, jakby bosą nogą; p o t e m  w i d o c z n i e  r o -
s ł a  i  z b l i ż a ł a  s i ę  t a  p o s t a ć;  na koniec, gdy postąpiła 
ku środkowi komnaty i padł na nią promień słońca z górnego 
okna,  u k a z a ł a  s i ę  w y s o k a,  czarna osoba […] (s. 159),

21 Ibidem, s. 39.
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a jednocześnie „rozbiór” ruchu („cicho, jakby bosą nogą”) 
daje efekt zatrzymania w kadrze. Na zakończenie tego frag-
mentu znalazł się wyjątkowo plastyczny, utrzymany w ba-
rokowej stylistyce, kontrastowy (światło — mrok, życie — 
śmierć, dobro — zło, anioł — szatan) opis22 z niezwykłymi, 
ukonkretniającymi porównaniami:

Starosta na środku drzwi skrytych, z wzniesioną ręką z modła-
mi w ustach, oblany światłem dziennym, na krańcu komnaty 
i cienia sali, wydawał się jak ów Archanioł odpędzający szata-
na; a z przeciwnej strony stulona w kącie osoba, odepchnięta 
wyrazem starosty, na ciemnym tle, ciemniejsza odzieniem wy-
glądała jak  m y ś l  o j c o b ó j s t w a  w  g ł o w i e  z b r o d -
n i a r z a 23:  j a k  p l a m a  n a  c z a r n e j  s u k n i. (s. 159)

Zawiązanie akcji jest bardzo dynamiczne, co podkreśla 
powtórzona onomatopeja („zahuczał turkot”) i czasowni-
ki ruchu („uskoczyły”, „podleciały”, „krzątał”, „rzucił”, 
„wyszedł”). Do zamku przyjeżdżają: Żyd, Kwestarz i Mło-
da Para24. Śmiech Kaniowskiego witającego gości to kolej-

22 Gra światła i cienia jest niezwykle istotna w tym opisie, ale wpro-
wadza pewne zakłócenie w powszechnie rozumianej symbolice. Oczy-
wiste wydaje się przedstawienie starosty w świetle dziennym (światło 
to życie), a zjawy, ducha — w cieniu (mrok to śmierć), ich role jednak 
są odwrócone: Kaniowski przecież jest zbrodniarzem, a „stulona w ką-
cie osoba” — ofiarą.

23 Maurycy Mochnacki, przyjaciel Magnuszewskiego, nawiązu-
jąc do bliskich autorowi Zemsty panny Urszuli koncepcji filozoficznych 
Schellinga, w 1830 roku pisał: „Jestestwo nasze w myśli się odbija. Od-
bijając się w myśli, rozdziela się na dwoje. Myśl jest istotą naszej istoty; 
nosi w sobie nasz cień, nasze podobieństwo, nasz obraz”. Zob.: Idem: 
O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. T. 1. Wyd. 2 dopełnione. Po-
znań 1845, s. 34—35.

24 Pisownia nazw osobowych została ujednolicona, ponieważ Kwe-
starz, Żyd i Młoda Para to postaci w wydzielonej, dramatycznej części 
Pana Kaniowskiego. Określenia te są także częścią charakterystyki, wska-
zują na kondycję bohaterów.
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ny zgrzyt potęgujący napięcie, bo wtajemniczony czytelnik 
wie, co kryje się za spojrzeniami i słowami Zombka. Wraże-
nie pułapki zostaje zaakcentowane zdaniem, które zamyka 
ten fragment: „Po chwili, most zwodzony, na łańcuchach, za-
trzasnął” (s. 160).

Znowu następuje retardacja — eliptyczne zdania, inwersje 
i dygresje. Bardzo celna, obrazowa charakterystyka gości sta-
rosty przetykana jest narratorskimi komentarzami myśli bo-
haterów:

Skinął starosta i Młoda Para siadła obok niego: Kwestarz za-
sunął się w kącie, a naprzeciw niego, tuż przy podwojach, 
wierzyciel Żydek. Dwa wyznania i dwa cele odmienne, jak-
by w obrazie filozofa, wystąpiły na scenę, Kwestarz i Żyd: 
ten za jałmużną, ów za zyskiem; sługa Boży i zwolennik 
Abrahama; sakwy na chleb i trzos, a jeden cel — wziątek, 
jeden widok — p r z y s z ł o ś ć ;  n a  k r a ń c a c h  j e d n e j 
k o m n a t y ,  j a k  d w i e  o s t a t e c z n o ś c i  n a  g r a n i -
c y  ż y c i a  zeszli się z sobą. Było czym rozchmurzyć czoło 
starosty i wywołać śmiech z gardła. (s. 161)

Paralelizm wobec wcześniejszego obrazu starosty „obla-
nego światłem dziennym, na krańcu komnaty i cienia sali” 
kontrastującego ze sceną śmiechu, mowa pozornie zależna25, 
„ciągła rozmowa myśli” stopniują napięcie, wzmagają nie-
pewność. Złudzenia co do przebiegu wydarzeń rozwiewa-
ją wtrącenia narratora, który co jakiś czas manifestuje swoją 
obecność: „Biedni ludzie! słońce zajść musi, kochanka porzu-
ci, a konający umrze!” (s. 162). Retrospekcje zakłócają chro-
nologię, oddalając na chwilę to, co nieuchronnie ma nastąpić, 
a jednocześnie wyjaśniają, kim jest dziwna postać w zamku 
Kaniowskiego. Pojawia się wątek romansowo-sensacyjny, 

25 Autorzy artykułu Magnuszewski — Berent — Kaden… zwróci-
li uwagę na prekursorstwo Magnuszewskiego w tym zakresie. Zob.: 
M. Podraza-Kwiatkowska, J. Kwiatkowski: Magnuszewski — Berent — 
Kaden…, s. 419.
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którego tajemniczy, mroczny nastrój podkreśla sztafaż „noc-
no-przyrodniczych” określeń: „rozmowa tajna jak spisek 
nocny”, „księżyc wejrzał do kotary”, „mrok zapadał”, „twarz 
księżyca padła na nią”, „wiatr owiał czoło”, „ten sam księżyc, 
taż noc”, „noc czarniejsza”, „szron był na siodle”, „wiatr zdał 
się świszczeć w uszach starosty, a jednak drzewa były spo-
kojne”. Kontrastowe obrazy („czarny atłas odpadł od śnież-
nej bielizny”), inwersje („w tej chwili dumania swego staro-
sta”) i onomatopeje („zachrobotała kotara”, „zatrzeszczały 
rąbane stoły”) podkreślają dramatyzm wydarzeń. Miłość, 
zdrada ukochanej, zbrodnia z namiętności — zaczynamy się 
domyślać, że zamkowa „czarna dama” to duch zamordowa-
nej kochanki starosty.

Konwencję powieści grozy i ludowych opowieści o parade-
monicznych zjawiskach łamie jednak motywacja realistyczna:

Tej nocy wcześniej w r ó c i ł  K a n i o w s k i  do swojej siedzi-
by, n i e  s a m . Zombek czekał na niego, a przy nim mnich 
odmawiał pacierze; na stole stał krucyfiks. Wszedł starosta 
do sali; coś na ucho szepnął Zombkowi; t e n  p o b i e g ł  d o 
b o c z n e j  k o m n a t y  i  z a t r z ą s ł  r y g l e . Kaniowski 
oparł się o okno i patrzał w nie długo, posępnie; c o ś  z a-
j ę c z a ł o  w  p r z y b o c z n e j  s a l i ,  s ł y c h a ć  b y ł o 
s z a m o t a n i e  s i ę  i  c o r a z  m o c n i e j s z e  k r z y k i . 
Odwrócił się starosta od okna, zatarł ręce i fuknął na mnicha:
— Już niepotrzebnyś księże! Klękaj przed Bogiem i módl się 
z a  u m a r ł ą  i  ż y w ą .
Posunął się ku krucyfiksowi mnich, kląkł i modlił się głośno; 
ciągłe jęki towarzyszyły modlitwie kapłana, lecz coraz da-
lej niknęły, bo  s n a ć  p r z e n o s z o n o  o f i a r ę  g ł ę b i e j 
n a  z a m e k.
W kilka dni smutna wieść okolicę trapiła. Rabusie mieli na-
paść zamek W., zabili pana w łożu, p a n i  c i a ł o  g d z i e ś 
z  s o b ą  u w i e ź l i , porąbali stoły, wymordowali służbę, 
a co szczególna, nic nie zabrali złodzieje; uważali tylko, że 
obraz młodej pani zginął z sypialnej komnaty. (s. 165)
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Czy Kaniowski zabił kobietę i przywiózł jej trupa do 
zamku, czy może ją porwał i więził przez lata, na co wskazy-
wałby opis „widma”?:

Był to stary obraz niestarej osoby, żadnej namiętności, żad-
nej żyły ściągniętej na tej twarzy zżółkłej, a jednak gład-
kiej; jej ruch był niedołężny, rozwlekły jak stuletniego star-
ca, a patrzyła oczami dwudziestoletniej dziewczyny, usta 
zacięte, zapadłe, włosy zbyt długie, by mogły męsko spa-
dać, zbyt krótkie, aby je grzebień trzymał, szerokie, fałdziste 
spodnie z atłasu i takiż wąski czarny kaftanik […]. (s. 167)

Przecież zamkowych duchów nie ograniczają drzwi kom-
nat, zamkowe duchy się nie starzeją, nie brzydną, zamkowe 
duchy nie ukazują się w pełnym słońcu… Tajemnicza bełko-
cząca postać to matka Klary (o czym dowiemy się później), 
oszalała z powodu zamknięcia, umarła za życia. Przybyła do 
sali jadalnej, choć „nie rozwarły się drzwi” (s. 167), ale wie-
my, że to Zombek ukradkiem:

[…] odsunął poręczne krzesło, co kryło drzwi tajne, zapukał 
nieznacznie w adamaszek, przycisnął sprężynę, coś wpół ci-
cho do tajemnej przemówił postaci i znikł tak rychło, że nie 
zasunął krzesła i sprężyny nie spuścił, może i nie chciał spu-
ścić […]. (s. 166)

Pojawienie się „widma” i jego reakcja na widok dziewczy-
ny wywołują u starosty gniew, gwałtownie budzą stłumione 
mordercze instynkty. Nie bez znaczenia jest tu zachowanie 
wiernego sługi Zombka, który sprowokował sytuację i, jak-
by nigdy nic, „utonął w talerzu i, na wpół nad nim schylo-
ny, dogryzał spokojnie barana” (s. 168). Cała scena odzwier-
ciedla wewnętrzną walkę starosty. Demoniczny podstarości 
Zombek uosabia mroczną stronę w tej walce: „śmierć wam, 
śmierć! — wygrałeś Zombek” (s. 169) — mówi starosta. 
To podstarości, jak się później okaże, fizycznie dokona mor-
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du na gościach (bardzo wyrazisty jest moment, kiedy Zom-
bek wybiera broń: „Dobra, panie starosto, dobra strzelba, 
lepsza zwierzyna” — s. 178).

Na ten wybuch starosty przerażeni biesiadnicy struchle-
li. Czarne widziadło zawarkotało bełkotem, poskoczyło 
ku niewieście, zamgliło oczami i wyraźny krzyk kukułki 
z gardła potwora usłyszeli goście.
— Hej, Zombek, precz z kukułką, lub sam kukać będziesz 
wisielcze.
Porwał się Zombek; już nieznajomego nie było w sali. (s. 169)

Kukanie to krzyk rozpaczy. Matka Klary wie, co się wyda-
rzy. Odgłos kukułki zostanie trzykrotnie powtórzony przez 
przyszłe ofiary, poprzedzi ich śmierć26�

Sala zamkowa zamienia się „w widownię, starosta na wi-
dza, ofiary jego na aktorów” (s. 169). Nie mamy złudzeń, to 
przedśmiertny spektakl, o czym poinformował nas narrator: 
„Posłuchajmy sceny, w której nadziei przyjdzie walczyć z lo-
sem, z koniecznością, z żalem i z tym wszystkim, co może 
przejść przez myśl ludziom skazanym za godzinę kończyć 
życie ledwo poczęte” (s. 169). „Ostatni dialog kilku żyć” jest 
wyraźnie wyodrębniony. Osobami dramatu zostają Kwe-
starz i Żyd, którzy najpierw licytują się w prośbach o pomoc, 
odwołując się do hojności starosty, potem o litość i sprawie-
dliwość, odwołując się do jego sumienia, potem już tylko bła-

26 W wierzeniach ludowych kukanie wróżyło śmierć. Uważano 
też, że diabły przybierały postać kukułki, a ona sama symbolizowała 
m.in.: smutek, samotność, zdradę, demoniczność, obłęd i duszę ludz-
ką. W Panu Kaniowskim kukułka to również ciemna komnata, w której 
mieszka „zjawa” — matka Klary. Legendy o staroście podają, że jego 
ulubioną zabawą było strzelanie do „kukułek” — Potocki kazał babom 
i chłopom wchodzić na drzewa, kukać, a potem do nich strzelał. Zob.: 
m.in. M. Tomkiewiczowa, W. Tomkiewicz: Dawna Polska w anegdocie. Il. 
A. Kilian. Warszawa 1973, s. 230; J. Komuda: Warchoły i pijanice, czy-
li poczet hultajów z czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Lublin 2004, s. 32.
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gają o życie, odwołując się do wiary. Pojawia się nieznajoma, 
a odgłos kukania oznacza wyrok. To znak przeznaczenia czy 
podstarości wypuścił „widmo” zza drzwi ukrytych w ścia-
nie? Przecież to Zombek „jest Dyrektorem” tego teatru, on 
reżyseruje grę. W drugiej scenie dołącza Młoda Para. Dra-
matyzm rośnie — Klara spodziewa się dziecka, dowiaduje-
my się również, że jest podopieczną starosty. Bolesław jest 
dumny, on nie prosi, on żąda sprawiedliwości i jako jedyny 
walczy (także dosłownie, jak się później okaże). Odgrywa-
ny przez gości spektakl zamienia się w sąd nad starostą. Ka-
niowski zostaje oskarżony przez swoje ofiary o zamiar po-
pełnienia najcięższych zbrodni — przeciwko trzem boskim 
cnotom: „imię, jakie ci przyszłość nada, troisty zbójco! Wia-
ry, nadziei i miłości” (s. 175). Teologalne cnoty uosobione są 
przez postacie dramatu: „Klara w nadziei [odwołuje się do 
serca starosty], Żyd-ojciec, na drodze zarobku dla dzieci [od-
wołuje się do pamięci starosty], Kwestarz-wiara, na drodze 
żebraniny [odwołuje się do duszy starosty]” (s. 176). Poja-
wienie się „widma” po raz trzeci przesądza sprawę. Scena 
to absurdalna, szalona, niczym taniec śmierci (czy to reak-
cja matki Klary na wieść o ciąży córki? — symboliczny płacz 
dziecka)27:

Rozwarły się drzwi poboczne, a owe widmo po raz trzeci 
stanęło przed ich oczyma, ale tą razą weselsze,  s k o c z -
n i e j s z e ,  p r z e b i e g a  w i d o w n i ę , potrąca Żyda, ca-
łuje w rękę Kwestarza, na czole Bolesława zawiesiło usta 
i pobiegło ku młodej mężatce; c h w y t a  j ą  z a  r ę k ę , 
w p ó ł , Klara zemdlała w jej objęciach i k r z y k  j a k i ś 

27 Magnuszewski był pilnym czytelnikiem Wiktora Hugo, który 
w przedmowie do Cromwella podkreślał rolę groteski jako deformacji 
wzbudzającej odrazę i zarazem wywołującej śmiech. Groteska przerywa 
tu monotonię wysokiego stylu, ożywia, dynamizuje akcję; poskramia, 
osłabia nieco przerażającą demoniczność tej sceny, ale jednocześnie pod-
kreśla ohydę i grozę planowanej zbrodni. Podobnie jest w scenie sądu 
czy krwawej uczty. Patos i groteska przeplatają się w całym utworze.
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n i e z w y c z a j n y ,  j a k  p ł a c z  d z i e c k a  z  d r u g i e -
g o  p o k o j u , rozległ się głośno. (s. 177)

Chwilowe zawahanie starosty niestety nikogo nie uratuje, 
Zombek pośpiesznie bierze sprawy w swoje ręce i kolacja za-
mienia się w krwawą ucztę, choć nie wszystko idzie po myśli 
podstarościego. Opis walki Kaniowskiego i Bolesława zosta-
je urwany, kończy go pełna niejasności wzmianka narratora.

Dygresje, wyraźnie wyodrębnione po fragmencie przed-
stawiającym tragiczny finał wieczoru, dają chwilę oddechu 
od, kulminacyjnych zdawałoby się, wydarzeń. Następuje 
przeskok czasowy — „od ostatniej sceny w kukułce trzy dni 
upłynęło w zamku spokojnie” (s. 179—180). To tylko pozor-
ne wyciszenie emocji, bo czytelnik-widz dostanie za chwilę, 
wraz ze szczegółami przedstawiającymi salę pełną zakrwa-
wionych, rozkładających się ciał, frenetyczny opis cierpień 
umierającego Bolesława, któremu ukazuje się biała postać. 
Absurdalność tej sceny: zjawa „poprawiająca z ukosa sukno 
u okna; widniej trochę”(!), pozwala przypuszczać, że to maja-
czenia konającego, a postać okazuje się całkiem realna:

Widmo z a t r z ę s ł o  s i ę  z  p r z e s t r a c h u , bo koło jej 
łona przeleciała kula, rzuciło okiem w starosty oko, spuściło 
głowę i jak bryś wierny wróciło mu do kolan. N i e s z c z ę ś -
l i w a ,  j u ż  d a w n o  z a g a s ł o  w  n i e j  ś w i a t ł o  r o -
z u m u.  (s. 181)

Kaniowski przerywa agonię Bolesława, a całą historię 
klamrowo zamyka jego rozmowa z Zombkiem:

— A teraz, wiele głów mój podstarości — zagadnął pan 
zamku.
— Okrągło — poszepnął Zombek.
— Więc już nie brakuje? (s. 181)
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Jak się jednak okazuje, to jeszcze nie koniec, bo „w rogu 
komnaty echo odkrzyknęło: «Brakuje Kaniowskiego gło-
wy!…»” (s. 181). Tajemniczy głos zapowiada los starosty — 
zostaje ukarany za swoje czyny, ale zagadka jego śmierci nie 
zostaje rozwikłana. Zakończenie odwołuje się do gminnych 
opowieści: „Kto zabił Kaniowskiego? Lud mówi, że diabli! 
A lud najczęściej prawdę wypowie” (s. 182). Motyw winy 
i kary wymierzonej przez nadprzyrodzone siły zbliża utwór 
do ballady. Pozostaje niedopowiedzenie, choć narrator pró-
buje podać logiczne wyjaśnienie: „Czy to owa matka Klary 
chwyciła broń rozpaczy, kiedy jej na chwilę błysło światło ro-
zumu, czy los, czy samobójstwo, czy przypadek…” (s. 183).

O czymże więc jest Pan Kaniowski i kim jest tytułowy boha-
ter? Jak zakwalifikować utwór Dominika Magnuszewskiego, 
który stawia więcej pytań, niż daje odpowiedzi? Nie jest to 
opowieść o szlachcicu-awanturniku, jakiej się spodziewamy, 
czytając typowe szlacheckie gawędy. Wybrany przez Ma-
gnuszewskiego motyw-liczman to dobry temat na sensacyj-
ną anegdotę, ale tu nie idzie o taką sensacyjność, o jaką szło 
poprzednikom Magnuszewskiego, którzy pisali o staroście 
Potockim. Jest więc Pan Kaniowski gawędą szlachecką? We-
dług Andrzeja Waśki:

[…] trzy czynniki sprawiają, że dany utwór może być za-
klasyfikowany jako gawęda szlachecka. Są to: określony typ 
narratora, tematyka i styl. Bardzo ważne wydaje się tu wy-
odrębnienie typowych motywów i tematów gawędy. […] 
Gawędy szlacheckie bywają utworami niełatwymi, nie tyl-
ko ze względu na ich specyficzny język i znaczące odniesie-
nia do nie każdemu znanych historycznych realiów28�

Te warunki wydają się spełnione: sytuacja narracyjna ga-
wędy „mówionej”, narrator-gawędziarz, kostium kontuszo-
wy i barokowa stylistyka, stylizacja na język mówiony. W ty-

28 A. Waśko: Wstęp do: Romantyczna…, s. X.
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powej gawędzie jednakże opisy są rudymentarne, pomijają 
wyglądy, „stylowa gawęda nie zna portretowania jako opi-
su zewnętrzności”29. U Magnuszewskiego i wygląd, i nastrój, 
wrażliwość plastyczna oraz brzmieniowa są bardzo istotne, 
a opisy spełniają funkcję spowalniania opowieści, budowa-
nia napięcia, nie tylko rejestrowania czynności. Ruszczyńska, 
wskazując na heterogeniczność utworu Magnuszewskiego, 
stwierdziła, że Pan Kaniowski „łączy elementy gawędy szla-
checkiej widzianej poprzez pryzmat grozy oraz romansu 
sensacyjnego” i „zbliża się raczej do obyczajowego kształtu 
opowieści”30. W podtytule znajdujemy Powieść, co należałoby 
definiować jako ‘powiastkę, przekaz, gadułę (=gawędę)’31 — 
na takie znaczenie wskazują wzmianki narratora: „zaczynam 
moją powieść”, „jam to pisał z powieści”. Jest w utworze i ro-
mans, i sensacja — miłość, zdrada, napaść, morderstwo, po-
rwanie. Jest też poetyka okropności łącząca Pana Kaniow-
skiego z powieścią gotycką: mroczny zamek i jego obłąkany 
właściciel — „gotycki łotr”; demoniczny, wierny sługa; zam-
kowa zjawa; krwawa uczta i frenetyczne sceny (sala z za-
krwawionymi, rozkładającymi się zwłokami, odcięta głowa 
Kaniowskiego); niedopowiedzenia i tajemniczość. Z pewno-
ścią jednak nie jest to opowieść w rodzaju Zamku kaniowskie-
go Goszczyńskiego, gdzie groza zupełna, a przerażające wy-
darzenia kumulują się, nakładają się na siebie. Niewiele też 
dowiadujemy się o tytułowym bohaterze — kim tak napraw-
dę jest? Nazwisko rzeczywistego właściciela zamku kaniow-
skiego, Mikołaja Potockiego, w utworze w ogóle nie pada, 
a do jego określenia użyta została przydawka odmiejsco-
wa konsekwentnie pisana wielką literą, co może sugerować 

29 J. Bachórz: Poszukiwanie realizmu. Gdańsk 1972, s. 235.
30 M. Ruszczyńska: Dominik Magnuszewski…, s. 190.
31 Gawęda jako gatunek krystalizowała się w latach 40. i 50. XIX 

wieku, a sam termin był synonimicznie używany do nazwy ‘powieść’, 
którą na przełomie XVIII i XIX wieku określano utwory o charakterze 
mówionym. Zob.: A. Bartoszewicz: Z dziejów polskiej terminologii litera-
tury pierwszej połowy XIX wieku. „Pamiętnik Literacki” 1963, z. 3.



Demony Pana Kaniowskiego… 75

przywiązanie, zrośnięcie się z miejscem — zamkiem-pułap-
ką. I wreszcie: kto opowiada? — przecież narracja rozpada 
się właściwie już na samym początku utworu, a narrator-ga-
wędziarz, pośrednik, w pewnym momencie znika. Z quasi-
-epickiego tekstu robi się dramat — teatr ze sceną, aktorami-
-postaciami tragedii i reżyserem… Gdy czytelnikowi wydaje 
się, że dostaje bezpośrednią relację, za chwilę narrator zazna-
cza swój dystans i niewiedzę („będziecie mieli obraz skłama-
ny, bom ja nie widział Kaniowskiego”, s. 155).

Tracimy poczucie, co w tym utworze jest jawą, a co snem, 
opowiedzianym snem: „A jednak zacząłem wam tę powieść, 
jak mi się śniła, jak wpadła do głowy, muszę i kończyć, że-
byście przynajmniej, jeżeli mnie weźmiecie za wariata, to za 
skończonego wariata wzięli” (s. 177). Czy coś wydarzyło się 
naprawdę, czy to może echo jakiejś traumy, majaki? Roman-
tyczna koncepcja rzeczywistości zakładała, że pierwiastki 
materialne z ponadzmysłowymi mogą się wzajemnie prze-
nikać, więc nie da się jednoznacznie oddzielić snu od jawy, 
świata żywych od świata duchów, opowieści obłąkanych od 
prawdziwych historii. Pan Kaniowski wydaje się opowieścią 
o szaleństwie (u źródeł obłędu tkwi namiętność i zbrodnia), 
o dualizmie natury ludzkiej i rozdartej duszy, o walce z włas-
nymi demonami (czy zjawa to ożywiona postać z przedarte-
go obrazu, z którym rozmawia starosta; upostaciowienie wy-
rzutów sumienia, choroby psychicznej bohatera?); ale może 
też jest próbą zracjonalizowania parademonicznego zjawiska 
(widmo — więziona matka Klary, a zjawa pojawiająca się po 
krwawej uczcie — przedśmiertne majaczenia rozgorączko-
wanego Bolesława), bo przecież to zbrodnicze wynaturzenie 
wywołuje lęk, a nie samo widmo.

To gra z czytelnikiem („Wiarą żyjemy — ja powiem — ży-
jemy kłamstwem”, s. 155), a synkretyzm rozmaitych odmian 
i gatunków podkreśla wielowymiarowość, niejednoznacz-
ność utworu, w którym nie ma nic oczywistego — o świe-
cie nie można powiedzieć niczego w sposób ostateczny, tyl-
ko i wyłącznie relacyjnie. Filtr powieści gotyckiej, przez którą 
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Magnuszewski przepuścił gawędę32, pozwolił na wydobycie 
głębszych refleksji na temat natury ludzkiej, a nie tylko na 
zdemaskowanie ciemnych stron tradycji sarmackiej (tak by 
się stało, gdyby zastosował wyłącznie jedną konwencję — 
szlacheckiej opowieści). Dystans narratora i absurdalne mo-
mentami sceny (ugryzienie starosty w rękę; głos powta-
rzający: „brakuje Kaniowskiego głowy”) zbliżają utwór do 
późniejszych Nie-bajek33 Rzewuskiego, które na gruncie ty-
powo polskiej, szlacheckiej gawędy oswoiły „upiorową sty-
lizację”34. To niejako zapowiedź kontaminacji tejże gawędy 
z fantastyką ludowych wierzeń i polskich zamków (a prze-
cież każdy zamek ma swojego ducha), tego, co Maria Janion 
nazwała „gawędowym gotycyzmem”35. Termin ów chyba 
najtrafniej oddaje charakter heterogenicznego utworu Do-
minika Magnuszewskiego. Utworu, który również ma wie-
le wspólnego z powieścią poetycką — synkretyzm rodza-
jowy, fragmentaryczność, chronologiczność, tajemniczość. 
Choć pisany jest prozą, to jednak prozą poetycką, która ma 
wszystkie, najbardziej charakterystyczne cechy twórczości 
epickiej tego pisarza — budowę zdania (połączone w więk-
sze zespoły krótkie, dynamiczne wypowiedzenia; elipsy i pa-
ralelizmy), widzialność świata (dążenie do konkretu poprzez 
„malowniczą”, dosadną obrazowość) i dynamizm przedsta-
wień („rozbiór” ruchu w opisie widma, czy personifikacje 
w opisie sali zwanej kukułką)36�

32 Określenie Marty Ruszczyńskiej. Zob.: Eadem: Dominik Magnu-
szewski…, s. 190.

33 Powtarzający się głos: „brakuje Kaniowskiego głowy” przypomi-
na słowa zjawy Pogorzelskiego z gawędy Ja gorę�

34 Zob.: M. Janion: Gorączka romantyczna. Warszawa 1975, s. 230.
35 Ibidem.
36 Na nowatorstwo stylistyczne prozy Magnuszewskiego wskazał 

J. Prokop. Zob.: Idem: „Zemsta panny Urszuli”…, s. 37.
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Demons of Mr Kaniowski. Heterogeneity of the work 
by Dominik Magnuszewski

S u m m a r y

Demons of Mr Kaniowski. Heterogeneity of the work by Dominik Magnusze-
wski is an attempt to address the question: what is the little known, am-
biguous, posing fundamental questions, heterogeneous work from 1841 
entitled Mr Kaniowski by Dominik Magnuszewski about? A gentlefolk’s 
tale based around the figure of a starost-cruel, Mikolaj Bazyli Potocki, 
put through the filter of a horror novel, through the use of the conven-
tional Gothic props room (a dark castle, slaughter at the castle, a bloody 
feast, the ghost of a mistress, a gothic villain and his demonic accesso-
ry) allowed Magnuszewski to make closer observations on human na-
ture, rather than just disclosure the dark sides of the Sarmatian tradi-
tion. Mr Kaniowski seems to be a tale of madness, whose sources should 
be sought in the passion and the crime committed by the principal char-
acter, a tale of fears and internal struggle with one’s own demons.



Ewelina Justyna Krzykała
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Umysł uwięziony w sidłach 
szaleństwa i nieokreślony status 
ontologiczny we wczesnej prozie 
Józefa Ignacego Kraszewskiego 
(Wieczerza Cagliostra, Kościół 

Świętomichalski w Wilnie, 
Śmierć szaleńca)

Fantastyczne uniwersum romantyczne, ściśle skorelowa-
ne ze zjawiskami o proweniencji mitologicznej i ludowej, sta-
nowi oryginalny kalejdoskop zdarzeń i postaci o paranor-
malnym statusie ontologicznym. Rekwizytorium przestrzeni 
dziewiętnastowiecznej wypełniają motywy i indywidua na 
wskroś tajemnicze i feeryczne, których nie sposób dookreślić 
i nadać im jednoznacznego miana. Obok typowych, należą-
cych do sfer demonologii czy angelologii, pojawiają się sobo-
wtóry, wieczni tułacze, czarnoksiężnicy, wiedźmy, zaczaro-
wane rośliny i chimeryczne kreatury.

Jedną ze szczególnie eksploatowanych podniet kształtu-
jących oryginalny światopogląd romantyczny stało się sza-
leństwo i dociekania nad jaźnią podmiotowującą akty ludzkie1� 
W okresie silnych napięć społeczno-politycznych zrodziła się 
potrzeba odnalezienia miejsca człowieka nie tylko w niespo-
kojnym świecie historycznym, zdominowanym przez rozła-
my i nieustające walki, ale także w ogromie natury. Ireneusz 
Bittner pisał:

1 I. Bittner: Indywidualizm w wymiarze metafizyczno-antropologicz-
nym. Opozycja podmiotowości i przedmiotowości. W: Idem: Romantyczne 
„ja”. Studium romantycznego indywidualizmu. Warszawa 1984, s. 79.
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Refleksję nad jaźnią, „jestestwem wewnętrznym” człowie-
ka, jego elementem tożsamościowym, układem odniesienia 
dyspozycji osobniczych i bytową racją ludzkiej indywidu-
alności miały w intencji myślicieli okresu romantyzmu wy-
jaśnić istotę bytu osobowego człowieka, ukazać substancjo-
nalność jego osobowości oraz specyfikę ludzkiego „świata 
wewnętrznego”.

W centrum romantycznej ciekawości stanął człowiek wy-
emancypowany z oków oświeceniowej tradycji empirycznej, 
indywidualna jednostka czująca, skupiona na impulsach bie-
gnących z przyrody i własnego wnętrza. Poczucie odrębno-
ści, niekiedy doprowadzone do ultracyzmu, badacze określili 
mianem wykwitu obłąkania, a epokę romantyzmu — ze wzglę-
du na eskalację zjawiska — jako czas, w którym pojawiały się 
licznie wytwory chorych mózgów2. Idąc dalej za Bittnerem:

W dociekaniach nad jaźnią, stawiających w centrum osobę 
ludzką oraz gruntujących ontologiczne podłoże indywidu-
alizmu, skupiły się romantyczne cechy myślenia o świecie 
i człowieku oraz o drążących świat i człowieka sprzeczno-
ściach. […] Pojęcie jaźni było jednym z kluczowych pojęć eu-
ropejskiej myśli filozoficznej doby romantyzmu, wszelako 
jego interpretacja, a i samo postawienie kwestii z pojęciem 
tym związanych, wyróżniało polską filozofię spośród za-
chodnioeuropejskich systemów filozoficznych tego okresu3�

Szaleństwo odegrało w literaturze romantycznej wielora-
kie funkcje: wydobywało na jaw tajemnice ludzkiej natury, 
służyło krytykowaniu współczesnego świata, stawało się do-
godnym polem do propagowania rozmaitych nurtów filozo-

2 M. Janion: Wprowadzenie. W: Eadem: Gorączka romantyczna. Kra-
ków 2000, s. 9.

3 I. Bittner: Indywidualizm w wymiarze metafizyczno-antropologicz-
nym…, s. 79—80.
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ficznych4. Nierzadko obłęd pełnił w utworach rolę perswazyj-
no-manipulacyjną, przekazując konkretne treści odautorskie 
nasycone detalami światopoglądowymi. Tajemniczość, dzi-
kość i dziwność, jakimi charakteryzują się szaleńcy, uroz-
maicały warstwy fabularne, wprowadzając ze sobą powiew 
intrygującej i inspirującej odmienności. Stało się wreszcie 
szaleństwo szansą zburzenia ograniczenie oświeceniowej episte-
mologii, jak pisze w swej rozprawie Barbara Zwolińska5�

Prototypem na gruncie polskim jest doskonale znana postać 
Karusi z ballady Romantyczność Adama Mickiewicza, która wi-
dzi rozgwieżdżoną noc w samo południe, a rynek miasteczka 
w jej oczach zamienia się w miejsce schadzek kochanków. Błą-
dzi za niewidzialnym dla gawiedzi ukochanym, wołając go:

Ty żeś to w nocy? to ty, Jasieńku!
Ach! i po śmierci kocha!
Tutaj, tutaj, pomaleńku,
Czasem usłyszy macocha!

Niech sobie słyszy, już nie ma ciebie!
Już po twoim pogrzebie!
Ty już umarłeś? Ach! ja się boję!
Czego się boję mego Jasieńka?
Ach, to on! lica twoje, oczka twoje!
Twoja biała sukienka!6

Na jej przykładzie dostrzegamy kluczowe przewartościo-
wanie w obrębie problematyki obłędu: romantyczny szale-

4 A. Kowalczykowa: Wymowny szaleniec. W: Studia romantyczne: pra-
ce poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Red. M. Żmi-
grodzka. Wrocław 1973, s. 273.

5 B. Zwolińska: Początki romantycznego szaleństwa. W: Zjawisko sza-
leństwa w kulturze. Red. M. Kasprowicz, S. Drelich, M. Kopyciński. To-
ruń 2010, s. 138.

6 A. Mickiewicz: Romantyczność. W: Wybór poezyj. T. 1. Oprac. 
Cz. Zgorzelski. Wrocław 1974, s. 7.
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niec nie jest już zupełnie wyizolowaną ze społeczeństwa jed-
nostką, nierozumianą i wyśmiewaną ze swych ułomności. 
Zostaje zrehabilitowany i wyniesiony do „wyższej rangi”, bo-
wiem to, co w wieku XVIII sprowadzono do pojęć niedoroz-
woju i anormalności, w romantyzmie zyskuje zupełnie nowy 
status. Obłąkaniec widzi i czuje więcej, ma wgląd w najskryt-
sze tajemnice wszechświata, dar jasnowidzenia i przepowia-
dania przyszłości. Posiada niespotykane talenty, rozmawia 
z duchami i zwierzętami:

Ich szaleństwo — choćby etycznie naganne — jest warto-
ściowane dodatnio, gdyż odróżnia ich od zwykłych, „zdro-
wych” ludzi to, że widzą więcej, że spostrzegli komplika-
cje świata i własnej duszy. […] Ich „inny świat” jest naszym 
światem, przejrzanym do dna7�

[…] To właśnie szaleństwo wywyższało ponad tłum, stwa-
rzało nowe możliwości, przybliżało do prawdy zakrytej dla 
ludzi rozumnych8�

Szaleńca zdradza posępna melancholia albo nadmierne 
pobudzenie namiętnościami, ekstrawersja lub całkowite od-
cięcie się od otoczenia, czasem strój (pamiętamy pustelniczy 
ubiór Gustawa z IV części Dziadów9), kiedy indziej zaś specy-
ficzny język i wymowa:

7 A. Kowalczykowa: Szaleństwo jako dramat i wyzwanie. W: Eadem: 
Ciemne drogi szaleństwa. Kraków 1978, s. 29.

8 B. Zwolińska: Początki romantycznego szaleństwa…, s. 139.
9 Przytaczam znamienny fragment Dziadów, kiedy to dzieci będą-

ce świadkami wizyty Gustawa dokonują spostrzeżeń na temat wizual-
nej strony gościa:

Czemu waspan tak jesteś dziwacznie ubrany? Jak strach albo rozbójnik, co 
to mówią w bajce, Z różnych kawałków sukmany, Na skroniach trawa i liście, 
Wytarte płótno, przy pięknej kitajce? Jaka to na sznurku blacha? Różne pacior-
ki, wstążek okrajce? Cha ha cha ha! Dalibóg, waspan wyglądasz na stracha!

Zob.: A. Mickiewicz: Dziady cz. IV. W: Idem: Dziady. Warszawa 1998, 
s. 42—43.
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Człowiek normalny używa języka dla porozumienia się 
z otoczeniem; szalony pozornie sobie ten cel lekceważy, jego 
słowa mają być wyłącznie ekspresją przeżyć wewnętrznych. 
[…] Szaleńcy najczęściej nie pragną nawiązania kontaktu 
z otoczeniem. Nie przestrzegają ustalonych reguł wypowie-
dzi. Tok ich mowy jest niezależny, nie podporządkowany 
żadnym regułom komunikatywności. […] Szalony nie po-
trzebuje podawać motywacji swoich wywodów, nie musi 
być konsekwentny ani zrozumiały, nie wprowadza podsu-
mowujących konkluzji10�

Wszystkie te cechy (szczególnie zaś możliwość kontak-
tu ze światem pozaziemskim) każą postrzegać szaleńca ro-
mantycznego w kategoriach nieokreśloności ontologicz-
nej i szeroko pojętej transgresji. Jedną nogą stoi jeszcze na 
płaszczyźnie doczesności, drugą dawno przekroczył grani-
cę życia i śmierci. Profetyzm z jednej i rozbicie osobowości 
z drugiej strony włączają go w poczet postaci, których ni-
gdy nie uda się jednoznacznie sklasyfikować. W Biblii per-
sonami złożonymi, o kontrowersyjnym statusie ontologicz-
nym byli prorocy i apostołowie. Weźmy chociażby Eliasza, 
który posiadał rozmaite moce i mógł czynić cuda. Sprawoz-
danie biblijne przypisuje mu ich aż osiem. W mitologii rolę 
tę przyjmują herosi tacy jak Achilles, którego matka, królowa 
Alkmena, była człowiekiem, zaś ojciec, Zeus, najwyższym 
bóstwem Olimpu. W epoce nowożytnej prym w tej dzie-
dzinie wiodły w głównej mierze postaci historyczne (także 
uznawane za szaleńców) — Giuseppe Balsamo i hrabia de 
Saint-Germain — wielcy czarnoksiężnicy, alchemicy i od-
krywcy, którzy, jak mówią legendy, potrafili wymigać się od 
śmierci, wskrzeszać zmarłych, choć byli tylko ludźmi.

Znamienne w tym kontekście są Dziady część IV z syl-
wetką Gustawa, który obok cech ludzkich (bohater jest za-
kochanym młodzieńcem, ma ciało, wspomnienia, posiada 

10 A. Kowalczykowa: Wymowny szaleniec…, s. 285.
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zdolność poruszania się, mówienia, rozmyślania itd.) zdra-
dza niepokojące symptomy, które nie pozwalają jednoznacz-
nie przypisać go do żadnego sugerowanego bytu: nie jest do 
końca szaleńcem (pomiędzy napadami paniki i transu, popa-
daniem ze skrajności w skrajność, pojawiają się u niego prze-
błyski racjonalności), częściowo tylko zakrawa na upiora 
(wskazywać by na to mogła jego odpowiedź na pytanie Księ-
dza: Kto jestem?… Jeszcze rano… Powiedzieć nie mogę. Idę z da-
leka, nie wiem, z piekła, czyli z raju11. czy pertraktacje ze świa-
tem owadzim)12�

Józef Ignacy Kraszewski swoje pierwociny literackie, któ-
re ukazały się w dwóch zbiorkach: Wędrówki literackie: fanta-
styczne i historyczne (1838) oraz Improwizacje dla moich przy-
jaciół: książeczka do zapalania fajek (1875), nasycił bogatym 
diapazonem takich właśnie postaci: skomplikowanych, am-
biwalentnych, naznaczonych piętnem szaleństwa. Analizy 
oprę na trzech wybranych utworach: Śmierci szaleńca, Wiecze-
rzy Cagliostra oraz Kościoła Świętomichalskiego w Wilnie�

Pierwszy z nich, Śmierć szaleńca, to bodaj jeden z najbar-
dziej naszpikowanych frenezją utworów pisarza13. Postacią 
węzłową jest tytułowy szaleniec Jan — bogaty, samotny sta-
rzec, który newralgicznie oczekuje na zbliżającą się śmierć. 
Kres życiowej wędrówki jest dla niego momentem druzgocą-
cym i przytłaczającym. Szkatułka z pamiątkami, którą trzy-
ma w dłoniach, uzmysławia mu, jak niefortunnie poprowa-
dził linię swego losu:

Około czwartej z południa Jan kazał sobie podać szkatułkę, 
w której były zebrane listy i pamiętniki całego życia. Chciał 
on jeszcze ostatnim spojrzeniem pożegnać te ślady swoich 

11 A. Mickiewicz: Dziady cz. IV…, s. 63.
12 Pisał o tym m.in. Juliusz Kleiner w swojej monografii Mickiewicz, 

t. 2. 1. Lublin 1997.
13 Teresa Nowacka pisze, że już sam pomysł fabularny jest maka-

bryczny. Zob.: T. Nowacka: Opowiadania romantyczne. W: Eadem: Opo-
wiadania Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wrocław 1972, s. 22.
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przyjemności, rozkoszy i chwilowego szczęścia. […] Wpa-
dły mu naprzód w ręce pamiątki dzieciństwa, listy matki, 
ojca, braci, wszystkich, których przed sobą potracił i z który-
mi teraz miał się połączyć. Potem pamiątki młodości i wło-
sy pierwszej kochanki i czyste jak pierwsza miłość upomin-
ki zeschłych kwiatów i kawałek jej sukni14�

W zachowaniu starca wydzielić można kilka etapów: 
pierwszy (inicjujący) wydaje się naturalnym odruchem czło-
wieka, który zaczyna godzić się z rychłym odejściem. Funda-
mentalnym elementem owej fazy są: tajemnicza cisza, która 
może, ale wcale nie musi zapowiadać groźniejszych wypad-
ków, wyciszenie i głęboka refleksja:

Milczący, bez łzy, ale okropnie spokojny, przeglądał wszyst-
ko po kolei — całe swoje życie. […] Wszystkie zdarzenia 
przeszłe stawały przed nim tak mocno, tak żywo, tak wy-
raźnie, jakby im był przytomny jeszcze, nie prędko wycho-
dził z tego złudzenia i przypominał sobie, że wszystko prze-
szło, że trzeba było umierać15�

Drugi etap buduje permanentnie wzrastające w bohate-
rze napięcie. Agresja, zniechęcenie i tłumiony przez lata żal 
wzbierają w nim coraz natarczywiej. Targany skrajnymi emo-
cjami, zniecierpliwiony odrzuca szkatułkę i listy:

Strasznie rozdzierało się jego serce, razem odgrzebanych 
wspomnień tyle, zabijało go, tłumiło oddech. — Zimny pot 
zlewał skronie, ręce drżały, męczył się w obliczu dawnego 
szczęścia, którego nigdy tyle nie cenił, jak teraz kiedy miał 
utracić na zawsze.[…] Porozrzucawszy wszystko niecier-
pliwie, nie mogąc żadnego listu doczytać, żadnej pamiąt-

14 J.I. Kraszewski: Śmierć szaleńca. W: Idem: Wędrówki literackie, fanta-
styczne i historyczne. T. 3. Wilno 1840, s. 188.

15 Ibidem, s. 188—189.
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ki obejrzeć bez rozpaczy i żalu, odrzucił wszystko od siebie 
i padł na łóżko16�

Trzecim etapem są gwałtownie zarządzone przygotowa-
nia: starzec zrywa się i specjalnym dzwoneczkiem wzywa 
służbę, wypowiadając słowa, które cieniem niepokoju kła-
dą się na przyszłe wydarzenia: Trzeba kończyć! Kto wie, co bę-
dzie po szóstej! W tym momencie zaczyna się właściwa ak-
cja utworu. Jan, pomimo rad medyka, aby resztę wieczoru 
spędził w sypialni, jest przenoszony do ogromnej komnaty 
na wieczerzę pożegnalną. Zakłada na siebie mnóstwo dro-
gocennej biżuterii, by podkreślić swój materialny status bo-
gacza, nawet kiedy śmiertelna choroba powoli toczy go od 
środka. Bombastycznym wejściem wzbudza przerażenie 
w uczestnikach kolacji:

Dziwne było wrażenie, jakie sprawiło wniesienie na wpół 
umarłego gospodarza do sali. — Sala oświecona przepysz-
nie, ozdobiona zwierciadłami, kwiatami, pełna gości, oddy-
chająca życiem, muzyką, wesołością, ucichła, zmartwiała, 
jakby w nią piorun uderzył, kiedy ten trup żywy jeszcze, bla-
dy, wyschły, z obłąkanymi oczami, wniesiony został. Ucichła 
muzyka, światła zadrżały, woń kwiatów zdawała się trupim 
zapachem skalana — śmierć w jego osobie, zajrzała wszyst-
kim w oczy i straszne milczenie grobu rozciągnęło się po 
sali17�

Mężczyzna poraża diabolicznym wyglądem. Długotrwa-
ła agonia wyssała z niego życiowe soki, sprawiając, że boha-
ter przypominać począł żywego trupa, co jawnie kwestionu-
je jego człowieczy status ontologiczny i każe dopatrywać się 
w tym kontekście pewnego rodzaju nieokreśloności. Zdaje 

16 Ibidem, s. 189.
17 Ibidem, s. 192—193.
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się, że Jan jest jedynym obecnym, którego zupełnie nie wzru-
sza jego odpychający wygląd:

[…] chory spuścił nogi na dywan otaczający łóżko, powoli 
słudzy go podnieśli i posadzili, kazał się umyć, ogolić i ubrać 
starannie, włożył swoje najświeższe suknie, najdroższe klej-
noty, do których przywiązywał wagę pamiątek, na szyi za-
wiesił medalion z włosami ojca i matki i trzecimi jeszcze — 
nie powiem czyimi. — Na rękę włożył pierścionek podobny 
do ślubnego, złoty i gładki, z cyfrą tajemniczą, głowę nakrył 
czapeczką, kazał się posadzić w poduszkach na krześle i za-
nieść do wielkiej sali, gdzie już na niego czekano18�

Najbardziej znaczące są jego obłąkane oczy — zwiastun dal-
szych, tragicznych wydarzeń. Jan wodzi błędnym wzrokiem 
po całej sali, siejąc obrzydzenie i wymuszając niezgrabne 
ukłony. Ale nie to wywołuje popłoch i zamieszanie. Kluczo-
we staje się jego przemówienie do zebranych, podczas które-
go przedstawia swój szalony pomysł, wybryk chorego umy-
słu: wszyscy goście mają rozlosować między siebie jego kości, 
które po roku wydobędą z grobowca. Bowiem jak mówi Jan:

W rok po moim pogrzebie […] kiedy z mojego ciała kości tyl-
ko zostaną suche, odkopcie mnie i uwolnijcie z tego więzie-
nia. Niech każdy z was na pamiątkę dla mnie jedną z mo-
ich kości weźmie i schowa, Ty Edwardzie, najdawniejszy 
mój przyjacielu, weźmiesz głowę moją. […] Wy, jeśli jesteście 
mymi przyjaciółmi umierającemu chcecie wyświadczyć naj-
droższą i ostatnią przysługę, rozbierzcie resztę moich kości19�

Czasoprzestrzeń ulega zawieszeniu. Bohater dokonuje 
swoistego przeskoku — z tu i teraz do dnia pierwszej rocz-
nicy śmierci, z sali na stare cmentarzysko. Zmieszani goście 

18 Ibidem, s. 192.
19 Ibidem, s. 201—202.
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nie mogą uwierzyć w to, że tak barbarzyński czyn miałby być 
jedynym świadectwem ich lojalności i przywiązania. Maka-
breska rusza, goście w martwej ciszy i przerażeniu oddają się 
bezwolnie danse macabre20. Jeden po drugim w dziwnie letar-
gicznym rytmie zbliżają się do naczynia. Przechodzą meta-
morfozę w zahipnotyzowanych strachem somnambulików. 
Pod wpływem głównego bohatera ich status ontologiczny 
także ulega zawieszeniu — zachowują się jak żywe, pozba-
wione dusz trupy:

Chory rad był, oczy jego świeciły, kazał podać kielichy, 
nalewać wina, grać muzyce, a losy ciągnięto tym czasem. 
Na karteczkach spisane były z doskonałą Ossologii znajo-
mością wszystkie kości, kostki, kosteczki, egzekutorem tej 
ostatniej woli wyznaczony był lekarz i chirurg21�

W Janie natomiast na dobre rozbudza się instynkt żądne-
go patologicznych wrażeń szaleńca. Sama myśl o tym, że po 
jego śmierci towarzysze zdewastują grobowiec i rozdzielą 

20 Skojarzenie ze sferą vanitas i tańcem śmierci jest jak najbardziej 
uzasadnione. Szczególnie biorąc pod uwagę zakończenie utworu, czyli 
nieuchronną katastrofę wszystkich obecnych w domu szaleńca. Jak po-
daje Ewa Schuster:

W swojej pierwotnej formie taniec śmierci rzeczywiście przedstawia taniec 
umarłych z tymi, którzy jeszcze żyją. Korowód par, a w każdej parze niebosz-
czyk i żyjący przedstawiciel jakiegoś stanu lub zawodu tworzą reprezentanci 
najwyższych godności (papież, cesarz, król), następnie stany średnie i wresz-
cie postaci zajmujące najniższe pozycje w ówczesnej hierarchii społecznej. 
Zob.: E. Schuster: Taniec śmierci. Szczecin 2002, s. 15. Jeśliby rozważać 
tę kwestię w kontekście poruszanego wcześniej przeskoku czasowo-
-przestrzennego, doszukać się można analogii do ludowych pierwocin 
toposu, zakładającego taniec na cmentarzysku: 

W badaniach nad motywem tańczącego zmarłego pojawiają się stanowi-
ska doszukujące się jego początków w wierzeniach ludowych. Według jednego 
z nich zmarli tańczą nocą na cmentarzu, bo taki jest los nie zbawionych dusz, 
a do ich korowodu mogą zostać wciągnięci również żyjący (…). E. Schuster: 
Taniec śmierci…, s. 17.

21 J.I. Kraszewski: Śmierć szaleńca…, s. 203.
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między siebie spróchniałe kości, napawa go niewyobrażal-
ną przyjemnością, wywołuje pewnego rodzaju podniecenie, 
którego nie próbuje ukryć. Patrzenie na losowanie doprowa-
dza go do wewnętrznej ekstazy. Cały jest rozedrgany. Cho-
ra euforia, jaka mu towarzyszy, jednoznacznie kwalifikuje go 
jako skrajnego dewianta o skłonnościach nekrofilskich.

Jego historia kończy się dramatycznie. Oto w najmniej 
oczekiwanej chwili, kiedy wszyscy uraczeni winem zasnęli 
i śnili dziwne sny, przychodzi katastrofa i śmierć. Budzi ich 
gwałtowny głośny krzyk i huk pioruna, który uderza w po-
siadłość, doprowadzając równocześnie do pożaru, z którego 
nikt nie wyszedł żywy:

I Jan obudził się, spojrzał i zobaczył wśród kłębów dymu, 
płomieni wijących się po suficie i ścianach, swoich gości roz-
pierzchniętych, skaczących przez okna, popychających jed-
ni drugich, załamujących ręce, wśród zamieszania, wrza-
sku i tysiąca scen okropnych trwających chwilę i niknących 
w dymie i płomieniach. — Jeden tylko uklęknąwszy na 
środku Sali modlił się z okropnym poczuciem bojaźni, łza-
mi i rozpaczą, nie wiedząc jak się ratować. Ten miał żonę 
i dzieci i był stary — żegnał się szkaplerzem i płakał. Inni, 
młodsi, łamali karki skacząc z okien lub spadali pchając się 
na drabiny, które im z ulicy podawano22�

Kościół Świętomichalski w Wilnie to z kolei opowieść o drama-
tycznych losach obłąkanej baby kościelnej, Marii, fantazyjnie 
przeplatająca się z krwawymi wydarzeniami historycznymi 
w Wilnie. Zachodzi tu swoisty paralelizm płaszczyzn — 
w miarę pogłębiania się stanów depresyjnych kobiety, jej 
odrywania się od rzeczywistości, pogarsza się sytuacja mia-
sta: rozpoczyna się masakra kalwinów, ulice spływają krwią 
niewinnych, a zabytkowa architektura staje w płomieniach. 
Warstwa fabularna utworu jest różnorodna i celowo przez 

22 Ibidem, s. 205—206.
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autora pokomplikowana. Tytułową bohaterkę, już w fazie 
rozwiniętego obłędu, poznajemy dopiero po dość obszernym 
wstępie o panowaniu Władysława IV, stanie państwa pol-
skiego w XVII wieku, wreszcie krótkich wspominkach o Wil-
nie tamtego okresu, w którym toczy się akcja utworu.

Meritum szaleństwa Marii tkwi w ogromnej traumie prze-
żytej w młodości: uwiedziona przez Stasia zachodzi w nie-
planowaną ciążę. Po porodzie oddaje mu pod opiekę dziecko, 
które mężczyzna topi w wileńskiej rzece. Bohaterka dozna-
je wewnętrznego wstrząsu, załamania nerwowego i popada 
w depresję, która z dnia na dzień przeradza się w obłęd. Ewa 
Warzenica stwierdza, iż powieść wpisuje się w krąg roman-
tycznej szkoły niemieckiej, a konkretnie fantastyki hoffman-
nowskiej, bohaterami której byli ludzie ogarnięci jakąś obse-
sją albo zupełnie obłąkani23�

Maria to postać tajemnicza, co przejawia się także w jej wy-
glądzie. Podobieństwo do pustelnika z IV części Dziadów jest 
zadziwiające24�

Osoba, która te słowa wyrzekła, zasłoniona jeszcze była sze-
rokim kapturem komina, lecz gdy parę kroków postąpiła, 
ukazała się przy blasku ognia kobieta wysokiego wzrostu 
i mocnej budowy ciała. Mateuszek poddmuchał przygasza-
jący ogień, a fantastyczna jej postać błysnęła w całym świetle. 
Czarna wytarta suknia okrywała ją całkiem, a na głowie 
dumnie wzniesionej, unosiły się zeschłe kwiatów krzewów 
gałązki. Rysy jej twarzy, chociaż wiek zeszpecił, nosiły jed-
nak cechę dawnej piękności. Oczy miała duże i czarne, nos 
mały, usta ściśnione i wpadło czoło wysokie, a nad niej zwi-
jało się kilka pukli czarnych, posiwiałych włosów. Wyraz jej 
oczu i całej postawy miał w sobie coś tak uderzającego, iż 

23 E. Warzenica: Powieści romantyczne J.I. Kraszewskiego. W: Z teorii 
i historii literatury. T. 1. Red. K. Budzyk. Warszawa 1963, s. 103—104.

24 Czemu waspan tak jesteś dziwacznie ubrany? Jak strach albo rozbójnik, 
co to mówią w bajce, Z różnych kawałków sukmany, Na skroniach trawa i li-
ście (…). A. Mickiewicz: Dziady cz. IV…, s. 62.
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raz ją zobaczywszy, nie podobna było zapomnieć. Wejście 
jej długi, olbrzymi cień postaci rysujący się na przeciwleg-
łej ścianie, jej słowa i mina stanowiły scenę godną lepsze-
go pióra25�

Nieszczęśliwa kobieta wzbudza rozmaite emocje. W jed-
nych wywołuje litość i współczucie, w innych paniczny lęk. 
W osobie młodej dziewczyny, Justyny, znalazła powierniczkę:

Siadaj matko — odezwała się Justyna —musiałaś zziębnąć 
na dworze, przyszłaś przenocować zapewne… Wiatr musi 
być dojmujący na dworze. Dojmujący! — powtórzyła przy-
była, wyciągając długie wyschłe ręce nad kominem. — Doj-
mujący! Ale duszy nie przejmie, a kto ogień nosi w duszy, 
temu taki wiatr niczym! Kiedy to mówiła Francuz Desaus, 
zapewne do podobnych scen przywykły, mrugnął na chłop-
ca i na palcach po cichu, zgarbiony wyszedł z izby26�

I… córkę, w obronie której staje, ilekroć grozi jej niebez-
pieczeństwo. Nie boi się rzucać gróźb sporej grupie rosłych 
mężczyzn. Jest bezczelna i brutalna. Operuje wyzwiskami. 
Zapewnia o swoim przywiązaniu do dziewczyny, porów-
nując siebie do ducha opiekuńczego, wynosząc zarówno siebie, 
jak i Justynę do sfery sacrum:

Nie dla ciebie, łotrze, moja Justysia — zagrzmiał groźny głos 
matki Marii nad uchem rozmawiających. — Prędzej dziad 
kościelny ożeni się z panną Wojewodzianką, prędzej ksiądz 
biskup odprawi mszę w kościele świętego Marcina na groź-
nym zamku, prędzej z gruzów powstaną od owego po-
żaru zburzone domy i pańskie świątynie, niż ty obwiesiu 
dotkniesz się zakrwawioną ręką mojej Justyny, czystej jak 
anioł… Ja jak duch opiekuńczy roztoczę nad nią skrzydła! 

25 J.I. Kraszewski: Kościół Świętomichalski w Wilnie� T. 1. Wilno 1833, 
s. 54—55.

26 Ibidem, s. 55.
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To mówiąc matka Maria rzuciła wzrok ognisty na rabusiów 
i szybkim krokiem wybiegła z izby27�

Maria to jednak nie tylko kobieta z krwi i kości — to tak-
że medium i jasnowidz. Niekiedy w gwałtowny i nieprzewi-
dziany sposób zmienia ton wypowiedzi na wieszczy, proro-
czy28, posługuje się metaforami. Jej wywód przybiera formę 
chaotycznie opowiadanej alegorycznej bajki:

Uciekaj! Uciekaj moje dziecię! Brudny wąż chce jad swych 
oczu wlać w twoje serce. Nie trać ani chwili, czyha na ciebie 
ptak drapieżny, jak na śnieżnego gołębia, którego rozszar-
pać pragnie. Uciekaj! Uciekaj! […] Obrzydły niedźwiedź za-
kochał się w tobie, biada ci, jeśli czujność twoja uśnie choć 
na chwilę, bo zły zawsze czuwa!29

Alina Kowalczykowa podaje:

Dziwaczne i niepojęte wydają się zwykłym ludziom słowa 
szalonych. Mogą bowiem gwałcić reguły językowe (ale by-
najmniej nie muszą!), bywają fragmentaryczne, urywane, 
aluzyjne. Taki jest repertuar możliwości. Lecz zazwyczaj 
chaos jest pozorny. Rozluźnieniu podlega składnia, ale re-
guły gramatyki nie są łamane30�

Badaczka próbuje wyjaśnić także powody licznych meta-
foryzacji w wypowiedziach romantycznych obłąkańców, co 
wiele wyjaśnia w kontekście naszej bohaterki:

Dalszą istotną konsekwencją szaleństwa bohatera może być 
niejednoznaczność tekstu. Człowiek szalony może zaryso-

27 Ibidem, s. 91.
28 Maria zachowuje się jak wyrocznia. Na myśl od razu przychodzi 

porównanie z Pytią delficką, która pod wpływem szaleństwa wywo-
łanego oparami narkotycznych ziół przepowiadała przyszłe wypadki.

29 Ibidem, s. 100—101.
30 A. Kowalczykowa: Wymowny szaleniec…, s. 286.
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wać wizję świata wykraczającą poza racjonalną rzeczywi-
stość, mogą w niej ważną rolę odgrywać jakieś tajemnicze 
doznania i przeczucia, może być ona poszerzona o niewy-
mierny świat wyobraźni. Wszystkie te plany splatają się 
w umyśle obłąkanego w jednolitą całość, wszystkie zdają się 
mieć ten sam stopień autentyzmu. […] Toteż w wypowiedzi 
szaleńca może ulegać zatarciu lub wręcz nie istnieć granica 
między rzeczywistością a metaforą31�

Maria jest w pewnym stopniu zamknięta w szczelnym pu-
dełku wyobraźni: żyje przekonaniem, iż czas zatrzymał się 
dla niej tuż po tragicznej śmierci synka, ma około dwudzie-
stu lat, emanuje młodością, świeżością, jest piękna, czarują-
ca i pociągająca:

O! moja panno — mówiła dalej — czegóż bym nie dała, 
gdyby moje lice różowe na zmarszczone policzki kościel-
nej baby zamienić i ten ogień na chłodne serce starości… 
A jednak nie mogę! Bo Bóg za karę skazał mnie na młodość 
wieczną. Patrz! — dodała uśmiechając się okropnie — moje 
oczka, moje ząbki, moja kosa kruczych włosów, tak ładne, 
jak przed laty! A serce młode jeszcze, jakbym dziś pierwszy 
raz kochać zacząć miała! Nie dziw […] wszak dziewiętnasty 
mam roczek, ogień młodości napełnił serce moje! Pierwsza 
iskra zaświeciła w oczach, ale, ach! I to przeminąć musi32�

Ale równolegle rozciąga się drugi plan, o którym wspomi-
na Alina Kowalczykowa. W nim bohaterka także się odnaj-
duje, mimo że tylko połowicznie. To rzeczywistość, w któ-
rej egzystuje, która ją otrzeźwia, wybudza z nieprzerwanego 
snu dającego jej jedyny powód do szczęścia. Okłamuje samą 
siebie, mniej lub bardziej świadomie — nie jesteśmy w stanie 

31 Ibidem, s. 286.
32 J.I. Kraszewski: Kościół Świętomichalski w Wilnie…, s. 56.
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tego oszacować. Otula się wspomnieniami, ożywia je, karmi 
się nimi. Równocześnie jest świadoma innych wydarzeń:

Czekam na Stasia, przyjedzie koło północy, jak pierwszy ko-
gut zapieje. Posłałam jedno dla nas obojga łóżeczko, z pach-
nących ziółek zrobiłam posłanie, poduszkę z moich wło-
sów, a to wszystko dla Stasia. Biedny! Czy mróz, wicher czy 
słota on zawsze przychodzi do mnie; a ogień co przez dzień 
w sercu mojem przygaśnie, pocałunkami na nowo rozpali. 
Dobrze jest mieć Stasia! Dobrze jest mieć dziewiętnasty ro-
czek!…33

Czasem również bohaterka całkowicie odłącza się od ota-
czającego świata. Zapomnienie w autokreacyjnej iluzji, która 
nigdy nie zdarzyła się poza jej chorą wyobraźnią, to bardzo 
wyraźne sygnały paranoicznych pragnień, niespełnionych 
i niemożliwych do spełnienia. Jeśli zatem nie mogą mieć 
jej marzenia pokrycia w ludzkiej rzeczywistości, ucieka do 
własnego świata pełnego obsesyjnych wizji:

Od północy do ranka — odpowiedziała stara poważnie — 
dwa wieki!… Można się urodzić, żyć i umrzeć w tym cza-
sie! […] A ja dziś ze Stasiem ślub brałam! Ach, żebyś wie-
działa, sto świec błyskało w kościele, muzyka brzmiała jak 
chór Serafinów! Pełno kobiet, rycerzy, kadzidła płyną w nie-
bo niebieskimi wstęgami. Ksiądz nas wiąże ze Stasiem: wią-
że ręce, serca…34

Obłąkana popada w stany liminalne. Potrafi, roztkliwiona, 
opowiadać o schadzkach z ukochanym, by nagle, ni stąd, ni 
zowąd, przerwać wątek i histerycznie nakazywać gorące mo-
dlitwy. Czynniki, jakie wywołują w niej impuls, są niezna-
czące — może to być wybicie godziny dziesiątej przez zegar, 

33 Ibidem, s. 57.
34 Ibidem, s. 58.
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jedno zasłyszane słowo lub biel trupiej sukni. Nie ma możli-
wości sprecyzowania tych dziwacznych pobudek, które dla 
„normalnych” jednostek są zupełnie nieistotne.

Punktem krytycznym dla Marii jest spotkanie ze Stasiem, 
głową kościoła kalwinów w Wilnie, który latami starał się 
wymazać z pamięci „incydent” z nieślubnym dzieckiem. 
Morderca jej maleńkiego synka jest wyczerpany podtapia-
niem przez grupę katolików i oczekując na pomoc, przycho-
dzi mu zmierzyć się z dręczącą przeszłością wyrytą w twa-
rzy kobiety, którą haniebnie uwiódł, wykorzystał i zniszczył:

Ha! Stasiu! Takiż to los cię spotkał? Ty, głowa różnowierców, 
jak ostatni winowajca przez oprawców w wodę trzykroć rzu-
cony! Kiedy tu leżysz i sapiesz, oni za twoje pieniądze piją 
w karczmie i ogłaszają przed światem hańbę twoją… A swo-
je zwycięstwo… Stasiu! Stasiu! Do czego żeś przyszedł? Bóg 
cię za mnie karać zaczyna! Tyś mnie zrobił nieszczęśliwą, o! 
Bardzo, bardzo nieszczęśliwą. A jednak żal mi ciebie35�

Powracanie do dawnych wydarzeń wyzwala w niej skraj-
nie różne uczucia: z jednej strony pęknięte serce po raz ko-
lejny przeszywa na wskroś niewypowiedziana boleść zawie-
dzionej kochanki i matki, z drugiej — sprawia jej widoczną 
satysfakcję drwienie z położenia rektora i ożywianie w nim 
świadomości o morderstwie popełnionym z zimną krwią na 
bezbronnym dziecku, które nie ponosiło winy za czyny swo-
ich rodziców36. Maria wreszcie odchodzi. Nie ucieka w sza-
leńczym amoku, nie znika niepostrzeżenie. Spokojnie odda-

35 Ibidem, s. 138.
36 Przeżycia psychiczne żebraczki Marii przedstawione są z nadmierną, na-

wet jak na poetykę romantyczną, hiperbolizacją metaforyki, a sztafaż roman-
tyczny (mieszkanie w grobowcu) miał cechy zwykłej literackiej maniery. […] 
Ból i rozpacz Marii są prawdziwe i przekonywające i tej prawdy nie odbiera na-
wet romantyczny typ hiperbolizowanej metaforyki, przedstawiającej rozmiar 
ciągle przeżywanego cierpienia […]. Zob.: E. Warzenica: Powieści roman-
tyczne J.I. Kraszewskiego…, s. 104.



W kręgu czarnego romantyzmu96

la się od rzeki, która zadręcza okropną tajemnicą. To skłania 
Ewę Ihnatowicz do wysunięcia przypuszczenia, że być może 
bohaterka tylko udaje obłąkaną i niezrównoważoną psy-
chicznie37. Ale czy osoba zdrowa udawałaby także przed 
sobą, że jest wariatem?

W finalnej scenie życia Maria schodzi za rabusiami do 
podziemnych grobowców. Przebiera się w białą suknię nie-
boszczki, której oddaje swoje łachmany, bo, jak mówi, jej było 
tak chłodno w tych cienkich sukienkach tkanych z myśli i pajęczy-
ny… A ja przywykłam… Tłumaczy irracjonalny zupełnie po-
wód podążenia za mężczyznami, zapewniając o swojej nie-
szkodliwości:

Czegoż się lękacie, bracia? […] Czy nie znacie matki Ma-
ryi? Weszłam tu za wami! Ja tak lubię patrzeć na trupy!… 
Szukam mojego synka między nimi!… Gdyby ludzie ro-
śli w trumnach, on byłby dziś już dwudziestoletnim… tru-
pem!! Nie bójcie się mnie!… Ja przyszłam tylko popatrzeć 
na tych ludzi, co tu leżą, jak gdyby nigdy ludźmi nie byli38�

Z jej słów wnioskować można, iż wykazuje także, oprócz 
całej gamy różnorodnych patologicznych zachowań, skłon-
ności nekrofilskie. Nie ma oporów przed dotykaniem dena-
tów, a kiedy rabusie uciekają, tarasując jej wyjście z grobow-
ca ogromnym głazem, postanawia umrzeć w jednej trumnie 
z rozkładającym się nieboszczykiem:

Trzeba umrzeć, Mario! Włożyłaś białą suknię grobową! 
Trzeba umrzeć! Umrzeć! A cóż będzie po śmierci? […] 
Chłodno! Czyż ja stąd nigdy nie wyjdę? Nie! Bo któż ten 

37 Badaczka pisze: Maria, „smutna i zamyślona” po ucieczce rektora, nie 
wygląda na tak obłąkaną, jak przedtem, nie wiadomo, czy udaje obłąkanie czy 
rzeczywiście zwariowała z bólu po tragedii, o której mówiła. E. Ihnatowicz: 
Kraszewski i fantastyka. W: Kraszewski — twórczość i recepcja. Red. L. Lu-
dorowski. Lublin 1995, s. 167.

38 J.I. Kraszewski: Kościół Świętomichalski w Wilnie…, s. 91.
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kamień odwali! Ten kamień jest moja śmierć… Za tym ka-
mieniem świat… Stań… syn… Wilia… Za nim wszystko! 
A ja tu… Tu same groby! pusto! głucho! Bo dusze tych ciał 
poszły daleko… Błądzą sobie po znajomych za życia miej-
scach!… A! Ta trumna otwarta! Jak gdyby dla mnie! I nie 
gniewaj się nieboszczyku, że się koło ciebie położę!… Bę-
dzie dla nas dość miejsca, dla obojga! Trzeba umrzeć! Ach!39

Nie przeszkadza jej odór gnijących ciał, widok szczątków. 
Wyłania się z mroku, w białych szatach jak duch. Sama przy-
znaje:

Czego oni się boją? Mój Boże! Bezbronnej kobiety! Myśle-
li, żem upiór! Upiór! Ach! Czemuż upiór mego synka nie 
przyjdzie do mnie?40

Przed śmiercią wypowiada znamienne słowa — po śmier-
ci dziecka i porzuceniu przez ukochanego stała się upiorem 
za życia, martwą tkanką dla świata, jak Gustaw w IV części 
Dziadów41:

Dawniej, ach! Dawniej młoda Maria nie chodziła w sukniach 
umarłych… Nie szukała przyjaciół w grobach… Bo ich mia-
ła na świecie! Stasiu! Czym żeś zrobił moje życie?… Moje 

39 Ibidem, s. 93—94.
40 Ibidem, s. 92. Zwróćmy uwagę na pewien rys krystalizujący się 

z tej dramatycznej wypowiedzi: bohaterka nie wierzy w upiory, mocno 
stoi na ziemi — staje się w tym kontekście realistką. Zatem teza E. Ih-
natowicz jakoby Maria była doskonale wyuczoną symulantką, znajdu-
je pewne konkretne podstawy.

41 Kolejna analogia do Mickiewicza zawiera się w krótkiej wymianie 
zdań między Pustelnikiem a Dziećmi:

PUSTELNIK Trup… trup!… tak jest, moje dziecię.
DZIECI Trup… trup… ach! ach! nie bierz tata!
PUSTELNIK Umarły!… o nie! tylko umarły dla świata! Jestem pustelnik, 

czy mnie rozumiecie? 
A. Mickiewicz: Dziady cz. IV…, s. 61.
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nieszczęście było twoją zabawą… Biedny… Jam myślała, że 
ty masz serce…42

Wolała kryć się w ciemnościach grobów, które stały się 
„mieszkaniem” jej dziecka. Milczenie trupów łagodziło rany, 
dawało wrażenie podtrzymywania duchowej więzi z synem, 
wyciszało, w przeciwieństwie do zgiełku obojętnego miasta, 
które za nic miało jej tragedię. W opuszczonych pieczarach nikt 
jej nie oceniał, nie karcił, nie oskarżał. Tu się czuła bezpieczna.

Bohaterem kolejnego opowiadania ustanowił Kraszew-
ski postać historyczną. Giuseppe Balsamo, znany lepiej jako 
hrabia Cagliostro, wielki mag, alchemik i jeden z najgłośniej-
szych oszustów w historii, stał się postacią centralną Wiecze-
rzy Cagliostra�

Balsamo był osiemnastowiecznym awanturnikiem i szar-
latanem budzącym skrajne emocje — od podziwu dla jego 
niezwykłej osoby, po nienawiść w najczystszej postaci. Ucho-
dził za wizjonera, jasnowidza, uzdrowiciela, wybitnego czar-
noksiężnika, choć najwięcej pisze się o jego wyrachowaniu 
i umiejętnym wykorzystywaniu ludzi. Włóczył się po całym 
globie, był członkiem loży masońskiej, oddawał się tępio-
nym przez Kościół, heretyckim rytuałom, w tym magii i al-
chemii. Uchodził za geniusza medycyny, uzdrowiciela znają-
cego antidotum na wszelkie choroby. Wielokrotnie porzucał 
lucyferyczne praktyki i nawracał się w atmosferze żarliwej 
religijności. Zdążył nawet się ożenić. Tak też przedstawia go 
w pierwszym segmencie utworu narrator. Jako osobę cierpią-
cą na zaburzenia dysocjacyjne świadomości, czyli rozdwoje-
nie jaźni polegające na wytworzeniu się w umyśle chorego 
alter ego — zupełnie oderwanej osobowości. W romanty-
zmie — po prostu szaleńca43�

42 J.I. Kraszewski: Kościół Świętomichalski w Wilnie…, s. 93.
43 R. Gervaso: Cagliostro. Życie Giuseppe Balsama, maga i awanturnika� 

Tłum. A. Wasilewska. Warszawa 1992, s. 12—13.
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Zapytajcie się co robił Cagliostro, odpowiedzą wam ze 
wszystkich stron: rysował piórem obrazki dla kardynałów, 
wylewał brązowe figurki na Strade Pellegrini, woził swoją 
żonę na sprzedaż, był we Francji, Rosji, w Niemczech, Tur-
cji, Anglii, w Grecji i Bóg wie gdzie i Bóg wie po co. Odga-
dywał hieroglify piramid, leczył chorych i wskrzeszał umar-
łych, robił złoto i kamień filozoficzny, kradł diamenty od 
Anglików […]44�

To, oczywiście, sugestywna diagnoza, której nie jesteśmy 
w stanie jednoznacznie potwierdzić, szczególnie biorąc pod 
uwagę charakter Cagliostra. Na ile był obłąkany, na ile zaś 
zwyczajnie kombinował i rozdmuchiwał wokół siebie aurę 
tajemniczości — trudno określić. Kraszewski podaje jednak 
pewną wskazówkę niejako ugruntowującą tezę o szaleństwie:

Ale te wszystkie wiadomości nie są jeszcze dostateczne 
do poznania dokładnego człowieka, który razem z hrabią 
Saint Germain starał się w końcu tego szalonego XVIII wie-
ku przypomnieć czasy Alberta, Nostradamusa i innych pół-
czarnoksiężników, półoszukańców45�

Drugi segment utworu to tytułowa uczta, na którą Caglio-
stro zaprasza same znakomitości w osobie np. Aleksandra 
Macedońskiego czy Lukrecji Borgii. Tutaj jego szaleństwo 
osiąga apogeum. Pisze Kraszewski:

Nie wiem czy długim mamieniem ludzi czy szczególnym ja-
kimś wypadkiem, niewiele przekonawszy się o prawdziwo-
ści swojego czarnoksięstwa, Cagliostro na starość sam sobie 
uwierzył46�

44 J.I. Kraszewski: Wieczerza Cagliostra. W: Wędrówki literackie: fanta-
styczne i historyczne. T. 1. Wilno 1834, s. 11.

45 Ibidem, s. 12.
46 Ibidem, s. 14.
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Pomysł ten faktycznie zakrawa na szaleńczy wybryk ob-
ciążonego chorobą psychiczną umysłu. Nikt o zdrowych 
zmysłach nie wierzy w brednie o wskrzeszaniu umarłych, 
ale Cagliostro jest w swoim zamyśle śmiertelnie poważny. 
Nie zapominajmy przeto, że bohater jest przede wszystkim 
czarnoksiężnikiem, czyli człowiekiem, który ma wstęp do 
świata pozaziemskiego, dlaczego zatem miałby jego pomysł 
zakończyć się niepowodzeniem? Balsamo odcina się od swo-
jego „rzeczywistego” otoczenia, od „świata żywych”, godzi-
nami ślęcząc w laboratorium, trawiąc czas na wertowaniu 
starych ksiąg, czynieniu eliksirów i rzucaniu zaklęć. Urządza 
regularne wycieczki na cmentarze, rozkopuje groby, profa-
nuje szczątki, których używa do skrytych eksperymentów. 
Pojawia się wątek nekrofilski — bohater z pewnym podnie-
ceniem oddaje się bezczeszczeniu grobów w celu pozyskania 
niezbędnych składników do makabrycznych doświadczeń. 
Patologiczne odchylenie od normy — powiedzielibyśmy dzi-
siaj — dewiacja, stany paranoiczne i psychotyczne cechują 
Cagliostro. Z niespotykanym zacięciem i niemal bezustan-
nie pracuje nad nekromancją. To doprowadza go do wyczer-
pania, a nawet przybliża w zaskakująco szybkim tempie do 
śmierci:

[…] proszki i płyny wsiąkały w ziemię, słowa leciały z wia-
trem, zaklęcia szły bez odpowiedzi. A śmierć była coraz 
bliżej — ciało wycieńczone rozkoszami, chorobami, duszą 
i kłopotami drżało całe, marszczyło się, oczy gasły, włosy 
wypadały, próchniały zęby i głos chrypiał w gardle47�

Czy Cagliostro tylko się starzeje czy może staje się mar-
twym dla świata żywym trupem? Po raz kolejny status on-
tologiczny bohatera skrzy się niejasnością: alchemik i mag, 
szaleniec — nekrofil, żywy trup? W tym kontekście zadaj-
my sobie jeszcze jedno pytanie: czy w czasie swojej wytężo-

47 Ibidem, s. 15.



Umysł uwięziony w sidłach szaleństwa… 101

nej pracy bohater mógł podpisać pakt z diabłem i stać się na 
poły postacią demoniczną? Kraszewski podaje:

Kto by go widział z okropnym udręczeniem zawiedzionych 
nadziei na twarzy, w sercu i w głowie pomyślałby, że go żyw-
cem szarpali diabli, których tyle razy wzywał na próżno48�

To znacznie poszerza spektrum problemu. Znamy wie-
le historii o korzyściach, jakie daje głupiemu śmiertelnikowi 
podpisanie krwią cyrografu. Wróćmy myślami chociażby do 
„Kwiatu paproci”. Hrabiemu udaje się dokonać cudu — na 
jego ucztę przybywają tacy jegomoście jak: trawiona przez de-
presję Messalina49, cierpiący na zespół stresu pourazowego 
Ludwik XI50, zmagająca się z otyłością wielka Kleopatra, po-
chłonięty przez alkoholizm Aleksander Macedończyk, ostat-
ni król Asyrii, erotoman Sardanapal, żyjący w swoim świecie 
schizofrenik Don Kichot, rozhisteryzowani trzej Starcy z Iliady:

Cagliostro wziął pierścień z wyciętą na kamieniu piękną 
twarzą kobiecą i rzucił go w ogień, i zawołał: „Królowa Kle-
opatra”! I w tej chwili usłyszeli wszyscy szelest od jednego 
wejścia i pokazała się kobieta maleńka, dosyć otyła, nie bar-

48 Ibidem, s. 16.
49 Anthony S. Hale podaje: Pojęcie depresji ma bardzo szerokie znacze-

nie — od potocznego stanu przygnębienia, poprzez opis utrwalonego sposobu 
myślenia i odczuwania, aż do psychozy. (…) Objawy depresji: obniżony na-
strój, utrata zainteresowań i zdolności cieszenia się czymkolwiek (anhedonia), 
utrata energii, obniżona aktywność, pogorszenie koncentracji uwagi, zaniżo-
na samoocena i brak pewności siebie, (…) pesymistyczne przewidywania co do 
przyszłości. Zob.: A.S. Hale: Depresja. W: ABC zdrowia psychicznego. Red. 
T. Davies, T.K.J. Craig. Tłum. G. Wiśniewski. Gdańsk 1999, s. 31.

50 Po wystąpieniu poważnych wydarzeń traumatycznych, takich jak ciężki 
wypadek, napaść lub rozbój, często pojawia się lęk i towarzyszące mu objawy. 
(…) Rozpoznanie: czynnik stresowy o wyjątkowym charakterze, „odrętwienie 
emocjonalne”, poczucie odizolowania od innych, natrętne, żywe wspomnie-
nia wydarzenia wywołującego stres, sny o tej tematyce, (…) nadpobudliwość 
i nadwrażliwość, (…) pesymizm. Zob.: A.S. Hale: Lęk. W: ABC…, s. 29.
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dzo biała, z odkrytą piersią i rozpuszczonymi włosami, na 
ustach miała siny uśmiech, na piersi ranę, na głowie kwiaty, 
w ręku grono winne51�

Cezara Borgię, jak i jego siostrę Lukrecję, utożsamił autor 
z bogactwem i przepychem, do których, jak wiemy z historii, 
doszli dzięki nieuczciwym zagrywkom ojca — papieża Alek-
sandra VI:

A czarnoksiężnik nie tracił czasu i rzucił rękawicę zło-
tem szytą na ogień […] i wymówił: „Cezar Borgia!”. Bla-
dy i wysoki mężczyzna usiadł nagle przy Kleopatrze, na-
lał wina i pić zaczął, strój jego był bogaty, mina znudzona 
[…], zmarszczył się na Macedończyka, bezwstydnie zaj-
rzał w oczy Kleopatrze, skrzywił usta i zamilkł. A mistrz 
wziął czarną zasłonę kobiecą obszytą perłami i rzucił 
w ogień wołając: „Lukrecja Borgia!”. Cezar obejrzał się 
zdziwiony. Wśród Koloseum szła kobieta wysoka, blada, 
czarnooka, usta jej były dumne, głowa podniesiona, krok 
śmiały […]52�

Wiele wskazuje na to, że Cagliostro zaprzedał swoją duszę 
diabłu, który umożliwił mu ten ironiczny pokaz szaleńców — 
zarówno postaci historycznych, jak i czysto literackich. Czy 
zwykły nekromanta byłby zdolny do zmaterializowania 
i przywołania istot fikcyjnych? Być może. Jednak aspekty lu-
cyferyczne przewijają się w sposób zawoalowany niemal od 
początku utworu. Cagliostro zaprasza na wieczerzę grono 
najbardziej oddanych mu przyjaciół. Lokal nosi niezbyt wy-
szukaną nazwę — Coloseum. Jednak przed wejściem znaj-
duje się mały, na pozór nic nieznaczący obrazek, który w pe-
wien sposób nakierowuje nas na trop satanistyczny:

51 J.I. Kraszewski: Wieczerza Cagliostra…, s. 27.
52 Ibidem, s. 28.
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Nade drzwiami wisiała tablica wyobrażająca świętego An-
toniego, któremu szatan kusiciel przynosi talerz maccaroni 
pływających w tłustości53�

Balsamo wybrał miejsce celowo czy jest to zwyczajny 
zbieg okoliczności? Sama uroczystość przyjmuje kształt czar-
nej mszy:

Wszystkie figurki zbiegły się do Cagliostra, ale nikt nie prze-
rwał milczenia. Tymczasem dwie przybyłe kobiety rozesła-
ły czarne sukno na ziemi i Cagliostro zrzuciwszy płaszcz 
ukazał się w ubiorze białym ze złotem, wziął laskę i stanął. 
Wykreślił na suknie koło kredą białą i drugie kredą czerwo-
ną i trzecie niebieską i czwarte i piąte, szóste, aż do siedmiu. 
Potem przez te koła poprowadził linię i drugą, prostopadłą 
do niej i jeszcze kilka, póki koło nie zostało podzielone pro-
mieniami dwunastoma. A nad każdym promieniem napi-
sał liczbę arabską, a raczej indyjską, bo ją Arabowie od In-
dian przejęli. Nad kołem powiesił lampę i w środek koła 
wbił wskazówkę jak w kompasie. Czekali chwilę — cień po-
kazał godzinę dwunastą. Wszyscy spojrzeli po sobie, potem 
na mistrza i czekali. Ze szkatułki, którą przyniósł Caglio-
stro wyjął proszek jakiś i sypał go, dmuchając na płomie-
nie lampy54�

W kontekście motywów infernalnych należy umieścić 
przewijającą się tajemniczą postać hrabiego Saint Germain, 
znanego pod mianem cudownego człowieka, który po swej 
śmierci został patronem wielu organizacji okultystycznych. 
Saint Germain był człowiekiem wszechstronnym — podróż-
nikiem, wynalazcą, malarzem, poetą, muzykiem, a także al-
chemikiem. Gościł w wielu lożach masońskich, podobnie jak 
Cagliostro bywał na wielu dworach jako doradca Ludwika 

53 Ibidem, s. 17.
54 Ibidem, s. 25.
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XV Burbona, ponoć maczał palce w obejmowaniu cesarskie-
go tronu przez Katarzynę Wielką. Raz nawet podobno wi-
dziano go w towarzystwie bohatera opowiadania na wielkim 
zjeździe okultystów w Wilhelmsbad, w Niemczech. Istnieje 
wiele teorii spiskowych na temat maga. Jedna z nich mówi, 
że był przyjacielem Cagliostra, inna, że… był jego drugim 
wcieleniem. W utworze Kraszewskiego spotykają się jako 
oddani sobie przyjaciele: witają się serdecznie w Coloseum, 
przeprowadzają wspólnie rytuał wywoływania umarłych. 
Z ich rozmowy wnioskować można, iż wspierają się syste-
matycznie w swoich działaniach:

Wszedł mężczyzna siwy, ale dość rumiany i żywy, skłonił 
się wszystkim bardzo grzecznie i ściskając za rękę Caglio-
stra zawołał:
— Ach! Przecież się spotykamy! Leciałem jak szalony z Pa-
ryża na zapowiedziane cuda, wszystkie margrabinie despe-
rują się po mnie, a ty możeś na mnie nie czekał.
— O, hrabio! — odpowiedział Cagliostro — bez ciebie bym 
nie zaczynał. Będziesz sędzią jutrzejszym, ty, coś żył kilka-
set lat, znałeś pewnie wiele z tych osób, z którymi będzie-
my mieli honor wieczerzać jutro — osądzisz czy się odmie-
nili po śmierci55�

Figura hrabiego emanuje niesamowitą siłą. Czy Saint Ger-
main może być samym Lucyferem? A może jest tylko szaleń-
cem pokroju Cagliostra? Jego status ontologiczny nie podda-
je się jednoznacznemu określeniu.

Na krótką analizę zasługuje jeszcze jedna kreacja Giusep-
pe Balsamo, która ujawnia się podczas seansu spirytystycz-
nego. Bohater ubrany w białe szaty, wsparty na lasce, wśród 
rozstawionych po całym pomieszczeniu łóżek przywodzi na 
myśl skojarzenie z medykiem ze szpitala dla chorych men-
talnie:

55 Ibidem, s. 22.



Umysł uwięziony w sidłach szaleństwa… 105

Cagliostro spotkał o kilka kroków czarną jakąś figurę:
— Czy gotowe wszystko?
— Gotowe — odpowiedziała.
— Stół i potrzeby do uczty?
— Gotowe.
— Łóżka?
— Gotowe56�

Hrabia przechodzi kolejną, niezwykłą metamorfozę onto-
logiczną: z rozkojarzonego, podnieconego magicznymi eks-
perymentami szaleńca i wycieńczonego nimi niemal żywe-
go trupa staje się poważną, bardziej „ludzką” jednostką. Jego 
demonizm blednie, ustępując miejsca normalności i typowo-
ści, wpisując równocześnie całą sytuację w ramy rutyny (tzw. 
obchód lekarza po salach szpitalnych).

Opowiadanie kończy odsyłanie gości na drugą stronę i to-
warzysząca temu nieprzyjemna atmosfera. Wezwani na wie-
czerzę wszczynają bunt, obrzucają mistrza ceremonii wy-
zwiskami i pogróżkami. Uczta tak się spodobała, że nie 
mają zamiaru opuszczać przybytku spełniającego wielora-
kie funkcje: salonu do seansu spirytystycznego, sali szpital-
nej i restauracji.

Zagadnienia szaleństwa oraz nieokreślonego statusu on-
tologicznego postaci zajmują szczególne miejsce w poetyce 
romantyzmu. Wszechobecne w okresie burzy i naporu ta-
jemniczość i złożoność świata płynnie asymilują zjawisko za-
równo obłędu, jak i transgresji bytu, nadając im świeżość, nie 
bez obarczania jarzmem frenezji i fantasmagorii.

Kraszewski obficie korzysta z powszechnie dostępnych 
mu ówcześnie motywów i wątków, mających swe korzenie 
zarówno w ludowości, jak i najnowszej myśli niemieckiej 
i angielskiej. Postać Hrabiego Cagliostra, tak wielowymia-
rowa i skomplikowana jest jedną z najbardziej niejedno-
znacznych figur wypełniających wczesną prozę pisarza. Mag 

56 Ibidem, s. 24.



W kręgu czarnego romantyzmu106

i uzdrowiciel stawia czoło niewyobrażalnemu wyzwaniu 
wskrzeszenia znamienitych postaci i… udaje mu się osiągnąć 
dziwaczny cel. Wraz z dynamiką akcji przechodzi trzykrotną 
transformację: z człowieka parającego się alchemią i czarno-
księstwem w „żywego trupa”, następnie w szaleńca pragną-
cego uczynić coś z niczego, a w finalnej scenie w… lekarza 
psychiatrę. Labiryntowy w swym charakterze proces unie-
możliwia jednoznaczne dookreślenie bohatera.

Nie do końca wyraźnie rysuje się również status ontolo-
giczny Jana, który w swym nekrofilskim szaleństwie zapędza 
się aż do granicy przyzwoitości, moralności i etyki, bezpar-
donowo,  a wręcz sadystycznie przełamuje ją, nakazując go-
ściom swojej ostatniej wieczerzy, niczym Jezus Chrystus, po-
dzielić się własnym ciałem po śmierci. Starzec ma w sobie 
nieprzeniknione pokłady paraliżującej energii, która wpra-
wia uczestników ceremonii w hipnotyczny trans. Nie wie-
my, czy jest on wyłącznie zdeprawowanym wariatem szu-
kającym drastycznych wrażeń, czy demonem w ludzkiej 
skórze, który profanacją chce sprowadzić na bliskich piętno 
grzechu. Nastrój śmierci, który wprowadza, wskazywałby 
z kolei na „martwego dla świata”, „zmarłego za życia”, we-
getującą resztkami sił roślinę.

Baba kościelna, którą uczynił Kraszewski główną boha-
terką opowiadania „Kościół Świętomichalski w Wilnie”, 
staje się jedną wielką prezentacją najrozmaitszych stanów 
psychicznych — od łagodnych, kiedy jej obłęd jest prawie 
niewidoczny, przez załamania nerwowe i lękowe fazy limi-
nalne, aż po stadium profecji i przepowiadania przyszłości. 
Maria jest medium między światem ziemskim i pozaziem-
skim. Śmierć ukochanego dziecka oderwała ją na poły z real-
nej egzystencji i umożliwiła doznawanie alegorycznych wi-
zji. Wśród zwłok czuje się swobodnie i bezpiecznie — dużo 
lepiej niż w otoczeniu żywych, którzy nie pojęli ogromu tra-
gedii, jaka ją spotkała.

Wszystkie postaci poddane analizom, wybrane z feerii 
makrokosmosu skonstruowanego przez Kraszewskiego, no-
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szą w sobie znamiona romantycznego szaleństwa i niejed-
noznaczności. Są wielobarwne i wieloaspektowe, co czyni je 
niezwykle interesującymi i pociągającymi, a towarzysząca 
im aura ironii w typie hoffmanowskim, tak jaskrawa i mocno 
zaakcentowana, tylko dodaje uroku.

Niemal nieznana w świadomości czytelniczej wczesna 
proza autora „Ulany” i „Starej baśni” zasługuje na odkopa-
nie jej spod stałego kanonu lektur oraz na możliwie najbar-
dziej wyczerpujące badania i dociekania, a także popularyza-
cję na szeroką skalę.
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The mind trapped in the snares of madness, and an 
indefinite ontological status in the early prose by Józef 
Ignacy Kraszewski (The evening meal of Cagliostra, The 

Świętomichalski Church in Vilnius, The death of a madman)

S u m m a r y

What are extremely intriguing problems undertaken by the research-
ers and creators of the nineteenth century are issues concerning an in-
determinate ontological status and Romantic madness. The first of the 
motifs manifests itself in the pluralistic forms of a character of a Jew, 
the Eternal Wanderer, a doppelgänger or a mysterious visionary-clair-
voyant, combining the features of both a man of ‘flesh and blood’ and 
a prophet playing with black magic. The second one — in a ‘dead for 
the world’ insane who out of love, loneliness or social stigma falls into 
the abyss if idiosyncrasy and madness.

The purpose of the author’s deliberations is not only to endeavour to 
distinguish a tuning fork of the dominants characteristic of this type of 
characters that are inscribed especially deeply in the rite of Dark Roman-
ticism, but also to present little-known juvenile works by Kraszewski. 
The object of the research comprises three texts out of the early writings 
of the writer that are the most representative of this issue: The evening 
meal of Cagliostra, the Świętomichalski Church in Vilnius, and the Death of 
a Madman, which are included in two volumes: Inspirations for my friends: 
a booklet for lighting pipes and Literary journeys: fantastic and historical�
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Demonologia w Ludzie ukraińskim 
Antoniego Marcinkowskiego

Czarny romantyzm w polskiej literaturze kojarzony jest 
przede wszystkim ze szkołą ukraińską, głównie za sprawą 
czołowych twórców tejże grupy, którymi byli Antoni Mal-
czewski oraz Seweryn Goszczyński. Często przyjmuje się, iż 
cała ta formacja wpisywała się w nurt czarnoromantyczny. 
Tymczasem była to szkoła bardzo niejednorodna — nie tyl-
ko pod względem artystycznym, ale i członkowskim — sta-
nowili ją zarówno prozaicy czy poeci, ale i krytycy literatu-
ry, a także zbieracze folkloru. Jedynie niewielu z nich, w tym 
Tomasz August Olizarowski oraz wspomniani wyżej auto-
rzy, nawiązywało w swych utworach do motywów czarne-
go romantyzmu.

Pod pojęciem „czarnego romantyzmu” rozumiemy nurt 
wewnątrzeuropejskiego oraz polskiego romantyzmu, który 
w krajowym wariancie charakteryzuje „swoiste widzenie na-
rodowej historii przez pryzmat świata kresowego, smutek, 
pustka i nieodzowna dzikość”1. Jarosław Ławski do wcześ-
niejszych cech dodaje także „osobliwie rozumianą ludo-
wość — z nieodmiennym piętnem demonicznym […], wizję 
Boga, ukształtowanego na podobieństwo starotestamentowe-
go Jehowy […], pewną wizję człowieka, wizję skrajną lub ra-
czej taką, która owe skrajności w istocie ludzkiej wydobywa 

1 J. Ławski: Co to jest czarny romantyzm? W: Idem: Bo na tym świecie 
Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie. Gdańsk 2008, s. 7.
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w chwili, gdy z natury swej dobra i kochająca staje się nagle 
złym i zbrodniczym jestestwem”2. Człowieka charakteryzuje 
jako niecierpliwego, pysznego, złego do granic, gniewnego, 
niesprawiedliwego, niewiernego i bezwstydnego3�

Istotny dla niniejszych rozważań będzie także stosunek 
czarnego romantyzmu do dychotomii: natura — kultura. Nurt 
ten „pokazuje proces zniszczenia kultury jako niepotrzebnej 
i obcej metafory natury. Metafory, której natura w swym ab-
solutnie wolnym rozpasaniu nie potrzebuje”4. Jednocześnie 
przedstawiciele tego nurtu uważają, że „Człowiek to natury 
ofiara i pokarm, którym odżywia się ona w chwilach eksta-
tycznego zachwytu samą sobą w swej ciemnej przesadzie”5�

Równie ważnym wątkiem, a może nawet istotniejszym, 
będzie rozwój zainteresowania ludem, jego twórczością, ob-
rzędowością oraz wierzeniami. Wiąże się on ściśle z dzie-
więtnastym stuleciem, choć jego początki możemy zaobser-
wować już w czasach oświeceniowych6�

Pojęcie ludu kształtowało się wraz z programami społeczny-
mi i politycznymi przełomu w. XVIII i XIX. Pod wpływem 
teorii fizjokratów i doświadczeń rewolucji francuskiej, któ-
rej hasła wolności, równości i braterstwa rozniosły po Eu-
ropie armie napoleońskie, gmin, pospólstwo, jak nazywano 
chłopów lub synonimicznie: wieśniaków, włościan, kmieci, 
rolników, nabierał nowego znaczenia. Lud stawał się okre-
śleniem stanu chłopskiego, wyróżniano lud wiejski — rolni-
czy — i miejski, a z czasem rozszerzono to pojęcie na okre-
ślenie całego narodu oraz mas, społeczności7�

2 Ibidem, s. 8. 
3 Ibidem, s. 26.
4 Ibidem, s. 33. 
5 Ibidem, s. 14.
6 Por. R. Górski: hasło: Folklor. W: Słownik literatury polskiego oświece-

nia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wrocław 2006, s. 133—138. 
7 R. Wojciechowski: hasło: Ludowość. W: Słownik literatury polskiej 

XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 2009, s. 515.



Demonologia w Ludzie ukraińskim… 111

To właśnie w oświeceniu pojawił się także namysł nad lu-
dami pierwotnymi i globalną kulturą świata oraz kulturą 
ludową krajów cywilizowanych, co razem stanowiło dwie 
główne drogi rozwoju etnografii8. Niemniej jednak podej-
ście badaczy w tamtych czasach było często wartościujące, 
a ocena samej kultury ludowej nie była zbyt pochlebna — 
„nie tylko lud był uciskany, biedny i ciemny, ale i jego kultu-
ra była niska, zacofana i zabobonna”9. Oświeceniowi uczeni 
chcieli więc doprowadzić gmin do światła mądrości, a nieko-
niecznie poznać go i zrozumieć.

Kolejna epoka przyniosła jeszcze większe zainteresowanie 
folklorem10. Głównie za sprawą teorii Johanna Herdera, któ-
ry „dał i upowszechnił pojęcie narodu, ludu i ducha ludu”11� 
Były to idee ważne nie tylko dla niemieckiej kultury tamte-
go okresu — odcisnęły swoje piętno także na tych nacjach, 
które pozbawione były własnej państwowości. Istotne dla 
myśli Herdera były kraje słowiańskie, które miały być przy-
szłością Europy12. W oparciu o tę filozofię narodził się sla-
wizm — zgodnie z tą ideą wszyscy Słowianie stanowili nie-
gdyś wspólnotę, którą mieli stworzyć ponownie pod wodzą 
Polski lub Rosji, gdzie slawizm przyjął formę panslawizmu13� 
Dużo miejsca tej problematyce poświęca między innymi Ma-
ciej Michalski14�

8 J. Burszta: Kultura ludowa — kultura narodowa. Warszawa 1974, s. 159.
9 Ibidem, s. 160.

10 Julian Maślanka, omawiając przedmiot badań folklorystyki, 
stwierdza, że folklorem jest „w sumie to wszystko, co określa się nie-
kiedy ogólnie terminem: literatura ustna lub literatura ludowa […], ale 
ponadto jeszcze cały szereg zjawisk z zakresu umysłowej kultury ludo-
wej, jak wierzenia, przesądy, wróżby, zaklęcia, rozmaite obrzędy […], 
wreszcie bogata sfera ludowej demonologii itd.”. J. Maślanka: Polska 
folklorystyka romantyczna. Wrocław 1984, s. 3—4.

11 J. Burszta: Kultura ludowa…, s. 175.
12 J. Burszta: Chłopskie źródła kultury. Warszawa 1985, s. 138.
13 Ibidem, s. 158.
14 Por. M. Michalski: Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej po-

łowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej. Poznań 2013. 
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Inną ważną ideą tego okresu była ludowość — pojęcie bar-
dzo szerokie, bo obejmujące troskę nie tylko o sam gmin i jego 
rzeczywiste potrzeby, ale także chęć zachowania jego twór-
czości, którą uważać zaczęto za nośnik kultury narodowej. 
Chęć ochrony starożytności ludowych przyczyniła się do 
rozpoczęcia prac mających na celu zgromadzenie i uwiecz-
nienie wiedzy ludu. Pierwsi zbieracze folkloru w swej pra-
cy ograniczali się jednak głównie do zapisywania przekazów 
twórczości ustnej, co przyczyniło się do powstania silne-
go związku folkloru z literaturą w tamtym okresie. Jedno-
cześnie zaowocowało to także anonimowością osób, których 
utwory były odnotowywane. Jednak i same zebrane teksty 
nie były traktowane obiektywnie — „Ocena bowiem poprze-
dziła zbieractwo. Nim poezję ludu zbadano, już uznano, że 
jest w niej to wszystko, co chciano tam znaleźć”15�

Blisko powyższych ustaleń znajduje się pisarstwo Anto-
niego Marcinkowskiego. Nie jako przedstawiciela czarnego 
romantyzmu, ale jako zbieracza folkloru ukraińskiego, z któ-
rego inni twórcy czerpali inspiracje. Urodzony 29 stycznia 
1823 roku w okolicach Kijowa16, był z nim związany przez 
cały okres swojej twórczości. Jego działalność nie ogranicza-
ła się do zainteresowań etnograficznych, obejmowała także 
krytykę literacką oraz powieściopisarstwo. Używał on przy 
tym pseudonimów: Antoni Nowosielski oraz Albert Gryf. 
Współpracował z takimi czasopismami jak: „Rocznik Lite-
racki” (choć w tym wypadku współpraca trwała krótko, ze 
względu na różnicę poglądów między nim a pozostałymi 
członkami redakcji), „Gwiazda” oraz „Lewiatan”. Obok bar-
dzo dobrze ocenianych tekstów krytycznych, tworzył utwo-
ry artystyczne, które nie doczekały się uznania. Przyniósł mu 

15 R. Wojciechowski: Warszawskie. W: Dzieje folklorystyki polskiej 
1800—1863. Epoka przedkolbergowska. Red. H. Kapełuś, J. Krzyżanow-
ski. Wrocław—Warszawa—Kraków 1970, s. 104.

16 M. Kwapiszewski: Ukraina w twórczości Antoniego Marcinkowskie-
go. W: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie� 
Red. S. Makowski, U. Makowska, M. Nesteruk. Warszawa 2012, s. 509.
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je jednak Lud ukraiński — dwutomowy zbiór tekstów folkloru 
ukraińskiego, wydany w 1857 roku w Wilnie17, będący jedno-
cześnie pierwszą etnograficzną monografią ludności ukraiń-
skiej18�

Dzieło, nadal doceniane przez folklorystów w kręgach 
ukraińskich, zawierało opis roku kalendarzowego wraz 
z odbywającymi się w tym czasie obrzędami, relacje doty-
czące zwyczajów towarzyszących zakładaniu chaty, a także 
swatom i weselu, a także opisy istot, w które wierzył lud. 
Tę problematykę Marcinkowski podjął w części zatytuło-
wanej Misteriozofia słowiańska, której fragment stanowi wła-
śnie Demonologia. Na oba tomy Ludu ukraińskiego składają się 
ponadto

teksty utworów ludowych — 7 bajek, 9 klechd, 7 opisów 
zabaw, czarów i prognostyków, 4 legendy, opisy wyobra-
żeń i wierzeń ludowych odnośnie do 17 gatunków pta-
ków i 9 przedstawicieli pozostałego świata fauny, od zwie-
rząt domowych do owadów; opis 17 magicznych roślin, 
8 wróżb i zwiastunów, 15 przesądów; opisy 8 praktykowa-
nych wśród ludu zwyczajów; opisy zastosowania 42 roślin 
w medycynie ludowej; opisy dwóch tańców z dołączonymi 
przyśpiewkami; szereg dygresyjek wyrażających sądy ludu 
ukraińskiego o Cyganach, Żydach, Litwinach i Poleszukach; 
704 przysłowia i 40 zagadek19�

17 R. Górski: hasło: Marcinkowski. W: Słownik folkloru polskiego. Red. 
J. Krzyżanowski. Warszawa 1965, s. 219—220.

18 Por. L.J. Pełka: Wizje ukraińskiej mitologii niższej w etnoreligioznaw-
stwie polskim do 1939 roku. „Народна творчість та етнологія” 2014, nr 
6, s. 21; Z. Jasiewicz: Między konfrontacją a pojednaniem. Kultura ukraińska 
i Ukraińcy w polskiej literaturze o treściach etnologicznych i antropologicz-
nych z XIX i początków XX wieku. „Etnografia Polska” 2008, z. 1—2, s. 12.

19 A. Bracki: Folklor ukraiński w pracach Antoniego Marcinkowskiego� 
W: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie…, s. 527—528.
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Demonologia stanowi niewielki, trzynastostronicowy frag-
ment Misteriozofii słowiańskiej. Oddaje jednak bardzo dobrze 
charakter całego dzieła Marcinkowskiego. Autor rozpoczyna 
od stwierdzenia —

Zabobony są ostatnią rzeczą poganizmu, którą lud utraca 
bądź za wodzą religii chrześcijańskiej, bądź też pod wpły-
wem cywilizacyi20�

Z powyższego ustalenia wywodzi dwie największe tajem-
nice — natury życia i śmierci oraz tłumaczy, dlaczego lud nie 
jest w stanie oderwać się od doczesności, a co za tym idzie — 
natury. Jest tak dlatego, iż:

Natura wychowuje człowieka gminu i daje ten, pewien wy-
bitny charakter całemu jego wewnętrznemu życiu, jego wy-
obrażeniom, obyczajom, zwyczajom, jego fantazyi, przeja-
wionej w pieśni i bajce21�

Jedynie pełne poznanie tych wierzeń pozwala na dogłęb-
ne zrozumienie ludu; wiedzę tę można odnaleźć także w po-
ezji gminnej.

Związek człowieka z naturą wywodzi Marcinkowski od 
najstarszych cywilizacji i widzi jego źródło na Wschodzie. 
Zresztą cały fragment mówiący o hierarchii złych duchów 
opiera właśnie na wierzeniach indyjskich. Wierzy on bo-
wiem w jedność ludzkiej natury —

Nie zważając na różność zewnętrznych narodowych cha-
rakterów, wewnątrz wszystkie ludy noszą pewne familijne 
rysy; tu się kryje ta sympatya, która wiąże narody w ludz-

20 A. Nowosielski: Lud ukraiński. T. 1. Wilno 1857, s. 70. Pozostawio-
no pisownię zgodną z oryginałem.

21 Ibidem, s. 71.
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kość, ten zmysł wewnętrzny, dla którego pomysły i uczucia 
jednego narodu stają się zrozumiałe dla duszy drugiego22�

Marcinkowski wymienia złe duchy w oparciu o wierzenia 
mieszkańców Indii — pojawiają się więc: Asury, Dejtyjasy, 
Rakszasy, Pisachasy, Burasy oraz duchy opiekuńcze23. Rzad-
ko łączy je z wierzeniami ukraińskimi, znaczenie częściej 
dostrzega analogię do mitologii rzymskiej. Jest to charakte-
rystyczne dla tej części pracy, co zauważa także Marek Kwa-
piszewski, pisząc o niej: „Dywagacje teoretyczne, z punktu 
widzenia dalszego rozwoju nauki nierzadko naiwne i bała-
mutne, wypełniały inicjalną partię dzieła, zwaną Misteriozo-
fia słowiańska”24. Podkreśla to także Zbigniew Jasiewicz, któ-
ry stwierdza, iż autor Ludu ukraińskiego: „wielkie znaczenie 
przywiązywał do metody porównawczej, stosował ją jednak 

22 Ibidem, s. 72.
23 Nazwy wymienione przez Marcinkowskiego wiążą się ściśle z za-

ratustryzmem i tłumaczeniem jego świętej księgi, Awesty. „Uczeni eu-
ropejscy zapoznali się z Awestą dopiero z końcem ostatniego (XVII wie-
ku) stulecia. Anquetil Duperron sprowadził pierwszy do Europy rę-
kopisy, zawierające tekst Awesty, i wydał częściowe jego tłumaczenie 
w języku łacińskim. Ogłoszenie tej pracy dało bodziec Europejczykom 
do dalszych poszukiwań w tym kierunku”. J.E. Kassner, A. Sarwa: 
„Awesta” i inne święte księgi. W: Miano Słowiańskie w ręku jednej Familii od 
trzech tysięcy lat zostające czyli nie Zendawesta a Zędaszta to jest życiodaw-
cza Zoroastra albo Awesta Wielka. Tłum. I. Pietraszewski� Wstęp� J.E. Kas-
sner, A. Sarwa. Sandomierz 2011, s. VIII. Najwcześniejsze próby wy-
dania tekstu oryginalnego przypadają na pierwszą połowę dziewiętna-
stego wieku. Później próbowano tłumaczyć dzieło na języki europej-
skie. Przekładu na język polski dokonał Ignacy Pietraszewski, który 
„wyciągnął — na podstawie widocznych podobieństw językowych — 
wniosek, iż Polacy wywodzą się od starożytnych Persów. Uporczywe 
trzymanie się tej teorii pozbawiło go profesury na uniwersytecie berliń-
skim, członkowstwa wielu towarzystw naukowych, a nawet bezcennej 
kolekcji monet, którą stracił za długi”. Ibidem, s. XIII—XIV. Znamien-
ne, iż wydanie Miana słowiańskiego… przypada na ten sam rok, co pu-
blikacja Marcinkowskiego. 

24 M. Kwapiszewski: Ukraina w twórczości Antoniego Marcinkowskie-
go…, s. 518.
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bez umiaru”25. W dalszej części Demonologii Marcinkowski 
skupia się już na wierzeniach ukraińskich, choć nadal stara 
się je łączyć z tradycją indoeuropejską26�

Po tym wprowadzeniu Marcinkowski przystępuje do 
przedstawienia swoim czytelnikom demonologii ukraińskiej 
i zaczyna od opisu, w jaki sposób istoty te zagościły na ziemi:

Kiedy Bóg strącił nieposłusznych aniołów z nieba do otchła-
ni, oni lecieli w przepaść przez czterdzieści dni i nocy27�

Ich przewinieniem była pycha i chęć zrównania się z Bo-
giem. Karą zaś upadek na ziemię i pozostanie w tym jednym 
miejscu aż do sądu ostatecznego. Zdarzało się jednak, że na 
miejscu, na które duch upadł, budowano chatę — wtedy owa 
istota stawała się domownikiem. Jeśli polubił on gospoda-
rza — pomagał w prowadzeniu domu i wyręczał jego miesz-
kańców w niektórych obowiązkach. Jeśli jednak nie darzył 
domowników sympatią — marny był ich los:

trapił, dokuczał, straszył, dopóty będzie w nocy rzucał 
z góry polanami, bił miski i garnki, wywracał nabiał w lo-
chu, jeździł po koniach i męczył chudobę, aż zniecierpliwio-
ny gospodarz przeniesie chatę, loch, albo oborę na inne, lep-
sze, miejsce. Innego środka niemasz28�

25 Z. Jasiewicz: Między konfrontacją a pojednaniem…, s. 12.
26 „Takie szerokie zastosowanie metody porównawczej Marcin-

kowski przyjął z ówczesnych trendów w nauce. Oprócz celów po-
znawczych chciał on w ten sposób osiągnąć inny ważny cel. Było nim 
wprowadzenie opisywanego ludu do dziejów powszechnych ludzko-
ści, tworzonych przez społeczeństwa i cywilizacje starożytne, sformu-
łowanie komunikatu o bliskości jego kultury z kulturami ludów mu 
współczesnych, jego nobilitacja i bufowanie ideologii wspólnotowej”. 
Ibidem, s. 13.

27 A. Nowosielski: Lud ukraiński. T. 1…, s. 73.
28 Ibidem, s. 75. 
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Marcinkowski, swoim zwyczajem, wskazuje tu na podo-
bieństwo do demonologii szkockiej i istoty zwanej Brownie, 
którą wyobrażano sobie jako niewidzialnego duszka. Man-
fred Lurker, omawiając to stworzenie, przyrównuje je do 
środkowoeuropejskich krasnoludków29. Z kolei Leonard Peł-
ka przytacza także inne jego nazwy, które funkcjonują w pol-
skiej demonologii: ubożęta, skrzaty, pod-ziomki30�

Lud ukraiński zna także demony leśne — najczęściej zło-
śliwe dusze osób, które zmarły nagłą śmiercią — np. samo-
bójców pogrzebanych w lesie. Jedną z takich istot jest liso-
wyk — kosmate stworzenie o strasznych, błyszczących 
ogniem oczach. Marcinkowski dostrzega tu podobieństwo do 
postaci z litewskich bajek — dzikiego człowieka oraz do bo-
hatera szkockich historii31. Także w Polsce funkcjonowało sil-
ne przekonanie o antropomorficznym demonie leśnym32�

Inną mieszkanką lasu była rusałka — doskonale znana ro-
mantycznym twórcom. Uwodziła ona młodych mężczyzn, 
przede wszystkim parobków, którzy, jeśli poddali się jej uro-
kowi, następnego dnia znajdywani byli martwi. Uważano, że 
rusałki

biorą początek z dusz tych ludzi, co umierają na pierwszy 
dzień zielonych świątek. Może, w wyobrażeniach chrystya- 
nizmu, stosowało się to do dzieci zmarłych, a nieobmytych 
jeszcze wodą chrztu świętego33�

Także w tym miejscu autor Ludu ukraińskiego nie szczędzi 
czytelnikom porównań z innymi kulturami — wskazuje na 
związek rusałek z bogankami Wielkopolan, dziewożenami 
Podhalan, willami Serbów czy Vriksami Szkotów. Dodaje, 

29 M. Lurker: hasło: Brownie. W: Idem: Leksykon bóstw i demonów� 
Tłum. J. Prokopiuk, R. Stiller. Warszawa 1999, s. 58.

30 L.J. Pełka: Polska demonologia ludowa. Warszawa 1987, s. 127—128.
31 A. Nowosielski: Lud ukraiński. T. 1…, s. 76—77.
32 L.J. Pełka: Polska demonologia ludowa…, s. 106—107.
33 A. Nowosielski: Lud ukraiński. T. 1…, s. 78.
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że morskim odpowiednikiem tych stworzeń były doskona-
le znane syreny34�

Ostatnią część Demonologii stanowi wyliczenie duchów 
piekielnych. Za sprawą chrześcijaństwa „przenikać zaczę-
ło do naszej kultury zachodnioeuropejskie wyobrażenie dia-
bła”35. Pełka widzi w tym procesie sposobność do powstania 
form dwuwiary:

Z jednej bowiem strony Cerkiew prawosławna w procesach 
realizowanej chrystianizacji zmierzała do ukształtowania 
mentalności nawracanych środowisk wiejskich we względ-
nej zgodności z preferowanymi wzorcami etyczno-religij-
nymi. Z drugiej zaś strony indoktrynowane środowisko na 
wnoszonych z zewnątrz wzorcach odciskało piętno rodzi-
mych tradycji duchowości etnicznej, głównie w postaci wi-
zji demonologicznych oraz czynności magicznych36�

Na duży związek chrześcijańskiego diabła i kultury lu-
dowej zwraca uwagę także Alfonso Maria di Nola w swej 
książce poświęconej formom, historii i kolejom losu szata-
na w wielu kulturach37. Dodajmy także, że wszystkie nazwy 
wymienione przez Marcinkowskiego odnotowuje współ-
cześnie Renata Dźwigoł w książce Polskie ludowe słownictwo 
mitologiczne38. Wróćmy jednak do Ludu ukraińskiego�

Pierwszą nazwą złego ducha, która zostaje wymieniona 
przez Marcinkowskiego39, jest czort (czart) „pierwiastek prze-

34 Ibidem, s. 78—79.
35 L.J. Pełka: Polska demonologia ludowa…, s. 180.
36 L.J. Pełka: Wizje ukraińskiej mitologii niższej…, s. 18.
37 A�M� di Nola: Diabeł, o formach, historii i kolejach losu szatana, a tak-

że o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od cza-
sów starożytnych po teraźniejszość. Tłum. I. Kania. Kraków 1989, s. 301—
306; 315—334.

38 R. Dźwigoł: Polskie ludowe słownictwo mitologiczne. Kraków 2004.
39 Marcinkowski nie porządkuje nazw diabelskich w sposób szcze-

gólny (nie tworzy ich hierarchii, nie opiera się na przypuszczalnej chro-
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ciwny dobremu, czystemu, jasnemu elementowi40”, które-
mu służyć mają wszyscy ci, którzy zaprzedali mu swą duszę 
w imię materialnych korzyści doczesnych. Dalej pojawia się 
bis (bies)41, którego etymologii „lubo fałszywie” dopatrywa-
no się w biesiadzie, rozumianej jako uczta religijna. Marcin-
kowski podejrzewa, że początkowo było to bóstwo przyjazne 
i dopiero wraz z rosnącą rolą chrześcijaństwa stało się ono ne-
gatywne42. Pełka tymczasem uznaje starosłowiańskiego biesa 
za pierwowzór wyobrażeń diabelskich. Dookreśla go, inaczej 
niż autor Ludu ukraińskiego — był to „szkodliwy i złośliwy de-
mon leśny, nieprzyjaźnie nastawiony do ludzi”43�

Kolejne określenia pochodzą z ukraińskiego przysłowia: 
„Cur jomu i Pek jomu”, jednak nic poza ich istnieniem, nie 
udało się Marcinkowskiemu ustalić. Więcej pisze za to o na-
stępnej nazwie postaci, którą jest Irod.

Pod tém imieniem znany jest osobliwie duch kusiciel, po-
duszczający człowieka do złego, do zbrodni, a najbardziéj 
do samobójstwa44�

I wreszcie kończący tę listę oraz ściśle łączony z Biblią — 
diabeł.

Jednakże nie można wiedzieć z pewnością, czy nazwa ta jest 
słowem pochodnem, czyli też jest słowem wspolnem Ukra-
ińcom z innemi ludami45?

nologii ich powstania czy adaptacji). Jeśli przy tworzeniu tego frag-
mentu opierał się na jakichś wyznacznikach, to ich nie odnotował i po-
zostać mogą one jedynie w sferze domysłów.

40 A. Nowosielski: Lud ukraiński. T. 1…, s. 79.
41 Kazimierz Moszyński również analizuje wierzenia dotyczące 

czarta i biesa. Por. K. Moszyński: Kultura ludowa Słowian. T. 2: Kultura 
duchowa. Cz. 1. Warszawa 1967, s. 703—704.

42 A. Nowosielski: Lud ukraiński. T. 1…, s. 80.
43 L.J. Pełka: Polska demonologia ludowa…, s. 180.
44 A. Nowosielski: Lud ukraiński. T. 1…, s. 81.
45 Ibidem, s. 82.
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Tymi słowami kończy się Demonologia. Jednak na moment 
wykroczmy poza jej ramy, aby podkreślić, że w całym zbio-
rze pojawia się znacznie więcej nawiązań do tego rodza-
ju wierzeń ludowych. Odnotowano w nim kilka powiastek 
ludu o diabłach, między innymi: Powieść o tem, jak baba u dja-
bła babiła dziecko46, Powieść o tem, jak parobek jeden poczęstował 
był Kucego47, O tem, jak chłopa Dziubenka djabeł uczył chodzić koło 
pasieki48 oraz O tem jak muzkę Benedia, djabeł zaprowadził w bło-
to49. W tym miejscu przytoczmy fabułę pierwszej historii.

Powieść o tem, jak baba u djabła babiła dziecko rozpoczyna się 
od zbliżających się narodzin małego diablika oraz posłania 
po kobietę, która miała pomóc przy porodzie. Nie spodziewa 
się ona, kim jest osoba ją wzywająca, gdyż wysłannik pod-
szywa się pod zwykłego chłopa.

[…] myślała że wołają ją do jakiej sąsiedniej wioski, zabrała 
swoje manatki, odziała się w kożuch, podwiązała się brodę 
chustką, wzięła nogi za pas i poszła za posłanym50�

Baba jest pod wrażeniem bogactwa i przepychu miejsca, 
do którego przybywa. Narodziny odbywają się bez kompli-
kacji, a ona sama rozkoszuje się pobytem w pałacu — gdyż 
nikt nie chce jej odprawić, a i kobiecie do domu niespiesz-
no. Niepokoją ją jednak wciąż nieodbywające się, mimo jej 
ponagleń, chrzciny. Kiedy oznajmiają jej, iż uroczystości nie 
będzie, zaczyna dostrzegać prawdę o swych gospodarzach. 
Milczy jednak i czeka na odprawę. Otrzymuje ją po kilku 
dniach — musi wybrać, czy chce złote dukaty, czy węgiel. 
Są one magicznie zamienione, a dostrzec można to tylko, gdy 
dotknie się zaczarowanej skóry, która wisi nad komorą, a na-
stępnie przyłoży tę dłoń do oka. Niewiasta powiela ruch dia-

46 A. Nowosielski: Lud ukraiński. T. 2. Wilno 1857, s. 25—29.
47 Ibidem, s. 29—31.
48 Ibidem, s. 34—38.
49 Ibidem, s. 38—41.
50 Ibidem, s. 26.
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bła i bez problemu rozpoznaje podstęp. To jednak nie koniec 
historii.

Ta skóra djabelska, nie uszła płazem babie; wylazła jej ona 
bokiem51�

Na pewnej uczcie dochodzi do niespodziewanej bójki 
dwóch Kozaków i tylko baba widzi prawdę — za całym za-
mieszaniem stoi diablik, któremu pomagała przyjść na świat. 
To on kieruje dłońmi uczestników potyczki. Na własne nie-
szczęście przyznaje się ona, że widzi winowajcę, co kończy 
się dla niej tragicznie — diablik wyrywa kobiecie jej magicz-
ne oko.

Baba moja jak nie narobi krzyku, upadła pod stół, płacze, za-
wodzi na całą chatę […]. Wszyscy zebrali się w około baby, 
a nikt nie wie, co jej się takiego stało! Do baby, a u niej jed-
nego oka niema! Ot tak to djabla łaska, zawsze musi w koń-
cu wyleść bokiem52�

Motyw próby oszukania diabła, mniej lub bardziej sku-
tecznej, jest niezwykle częsty w podaniach ludowych, nie tyl-
ko słowiańskich. Znaleźć można je chociażby wśród baśni ze-
branych niegdyś przez braci Grimm (między innymi Chłop 
i diabeł oraz Bajka o diable z trzema złotymi włosami). Nie braku-
je ich także w polskich zbiorach, wśród których chyba najbar-
dziej znana jest historia Twardowskiego53, która posłużyła za 
inspirację do ballady Adama Mickiewicza Pani Twardowska54�

Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym frag-
mencie Ludu ukraińskiego, w którym przedstawionych jest 

51 Ibidem, s. 28.
52 Ibidem, s. 29.
53 K.W. Wójcicki: Twardowski. W: Idem: Klechdy, starożytne podania 

i powieści ludu polskiego i Rusi. Warszawa 1974, s. 136—139.
54 A. Mickiewicz: Pani Twardowska. Ballada. W: Idem: Wybór poezyj. 

T. 1. Oprac. C. Zgorzelski. Wrocław 1986, s. 148—153.
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kilka innych, ważnych elementów demonologii. Czytelnik 
odnajdzie je w rozdziale: Zabobony, czary, prognostyki, sekre-
ta lekarskie, zamawiania, zioła, ptaki, zwierzęta itd�55. Jego ważną 
część stanowi omówienie wiedźmy (wid’my), a dokładniej 
tego, kim ona była, co robiła oraz jak można było ją rozpo-
znać.

Prawdziwe wid’my rodzą się z ogonkami i te nie ucząc się 
wiedzą wszystko. Wid’my dają tylko krowy i psują je tym 
ludziom na których mają złość. Zatrzymują jeszcze deszcz 
[…]. Prawdziwe wid’my nie dojąc nawet krów mogą mieć 
mleko, a to takim sposobem: zatykają nóż w drzewo i mle-
ko biegnie z noża, ale to zawsze z uszczerbkiem gospodarzy 
mających krowy56�

Fragment poświęcony wiedźmom uzupełniają historie za-
czerpnięte z podań ludowych. I w tym miejscu Marcinkow-
ski nie ogranicza się do wierzeń znanych na terenach Ukra-
iny, a stara się je rozszerzyć — jak w wypadku pławienia 
wiedźm, które znane miało być także w Indiach. Na potwier-
dzenie swych słów przytacza relację czternastowiecznego 
arabskiego podróżnika57�

Obok wiedźmy Marcinkowski przedstawia czytelnikom 
postaci czarowników i znachorów, a także wilkołaków — 
wszystkich bardzo ze sobą powiązanych. Znachorem miało 
zostać dziecko urodzone w poniedziałek, co należało uczcić 
całodniowym postem.

Zwyczajnie znachorem lud ukraiński przezywa tego czło-
wieka, który nadprzyrodzonej wiedzy swojej używa na do-
bre. Co zły czarownik zrobi, to znachor poprawia58�

55 Ibidem, s. 80—108.
56 Ibidem, s. 80—81.
57 Ibidem, s. 83.
58 Ibidem, s. 95.
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Czarownik dodatkowo posiadał, według ukraińskich wie-
rzeń, moc zmieniania się w wilka i musiał się w niego prze-
mienić przynajmniej raz w roku. Poznać go można było po 
zwisającym na szyi sznurku i tak odróżnić od zwierząt, z któ-
rymi przebywał.

Sami wilcy, jak mówią o tem starzy ludzie, wiedzą o tym, że 
wilkołak nie jest ich bratem, jednakże czczą i uważają tego 
przybysza. Kiedy wyproszą sobie od świętego Jura jaką 
sztukę z bydła, to zawsze serce i płuca oddają najsamprzód 
wilkołakowi, a potem już dzielą się pomiędzy siebie59�

Fragment dotyczący wiedźm domykają zasłyszane histo-
rie związane z wymienionymi postaciami, a także innymi 
bohaterami ukraińskich wierzeń w istoty nadprzyrodzone 
i magiczne.

Dzieło Marcinkowskiego mogło stanowić swego rodza-
ju przewodnik dla pisarzy romantycznych, szczególnie dla 
tych zainteresowanych kwestią wierzeń ludowych, którzy 
w gminnym folklorze poszukiwali własnych inspiracji. Choć 
zbiór Lud ukraiński jest późniejszy niż najważniejsze dzieła 
polskiego nurtu czarnego romantyzmu, wyrósł on na takiej 
samej pasji odkrywania i pokazywania ludowości. Ważnym 
elementem tych fascynacji była także demonologia.
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Demonology in Ukrainian People 
by Antoni Marcinkowski

S u m m a r y

Dark Romanticism in its Polish variation is associated, above all, 
with representatives of the so-called Ukrainian school, i.e. Antoni Mal-
czewski and Seweryn Goszczyński. Ukraine with its historical events 
and the beliefs of the local population was for these artists a source of 
inspiration. The article deals with some of these stimuli that we can 
find in the work by Antoni Marcinkowski, another representative of 
this group, who was at the same time a collector of folklore. Demonol-
ogy, that is what we are referring to, was one of the themes of Dark Ro-
manticism.
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We frenetycznym zwierciadle 
romantyzmu wschodnioeuropejskiego 

— rzecz o najczarniejszych tekstach 
słowiańskich XIX wieku

Niniejszy tekst w założeniu ma stać się swoistym wstę-
pem do rozważań na temat zagadkowego nurtu frenetycz-
nego, którego rozwój datuje się na koniec XVIII i pierwszą 
połowę XIX wieku, w twórczości XIX-wiecznych pisarzy, ze 
szczególnym uwzględnieniem polskich, ukraińskich i rosyj-
skich twórców epoki romantyzmu.

Zasadność akcentowania istnienia tematyki frenetycznej 
w obrębie czarnego romantyzmu wynika z faktu, że zna-
cząco wpłynęła ona na rozwój późniejszej literatury grozy, 
brutalności i makabrycznej groteski, tak prężnie rozwijającej 
i wyrażającej się w kolejnym wieku, oraz innych obszarów 
kultury: malarstwa, filmu czy filozofii.

Frenezja to silna ekspresja przeobrażająca się w tekstach 
w rozbuchane szaleństwo, zarówno po stronie twórcy, jak 
i opisywanego przedmiotu. Szaleństwo to wychodzi etymo-
logicznie z ciała1 i nieustannie do niego powraca. Jest to każ-
dorazowo historia o ciele poddającym się szaleństwu, któ-
re funkcjonuje poza porządkiem narzuconym przez kulturę, 
celowo zrzucając jej ograniczające pęta. Frenetyczne „ja” jest 
ranione, otwierane i rozrywane na części, fizycznie pohań-
bione, ale i samo staje się pełnym perwersyjnej satysfakcji 
oprawcą, doświadczającym enigmatycznego uczucia na po-

1 Z greckiego: phren — przepona.
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graniczu śmiertelnej agonii i erotycznej rozkoszy. Frenezja 
posługuje się ciałem jako swoją przestrzenią i na nowo je in-
terpretuje. Udręczone ciało romantyczne przypomina zna-
ne z poprzedniej epoki — barokowe, w przypadku którego 
funkcja przemocy została również wyeksponowana. W ro-
mantyzmie jednak coraz dobitniej zaczęto zaznaczać w umę-
czonym ciele ślady pożądania, a balansowanie na granicy 
śmierci stało się także szansą na odnalezienie wyższej świa-
domości, nie tylko doznań hedonistycznych.

W krajach europejskich pojęcie frenezji ontologicznie wią-
zane było z różnymi nurtami romantycznymi — od powie-
ści historycznej po powieść gotycką i fantastyczną, co za-
leżało od uwarunkowań kulturowych. Uwidacznia się ono 
w duchu fantastyki niemieckiej E.T.A. Hoffmanna, jak i w an-
gielskiej literaturze — od gotyckiej po historyczną Waltera 
Scotta. Pojawia się zarówno w utworach silnie zurbanizowa-
nych, jak i tych, które odnoszą się do ludowości i dawnych 
wierzeń w nadprzyrodzone siły.

Pojęcie frenezji jest używane głównie w opisach francu-
skiej tradycji frenesie romantique, która wyodrębniła się jako 
nurt francuskiego romantyzmu w latach 20. XIX w. Prekur-
sorem był Charles Nodier, który w 1821 r. po raz pierwszy 
użył określenia frenetique w opisie pewnych niepowtarzal-
nych i mrocznych zjawisk literackich, z którego później czer-
pał Jules Janin, autor powieści L’âne mort et la femme guillotinée 
(1829)2, która wpłynęła na rozwój rosyjskiej literatury lat 30. 
XIX w. i zrobiła wielkie wrażenie szczególnie na Mikołaju 
Gogolu.

Należy jednak zaznaczyć, że żaden z ojców romantycz-
nej tradycji francuskiej nie przejawiał zainteresowania frene-
zją przez cały okres swojej pracy twórczej. Co więcej — sam 
Charles Nodier z czasem zaczyna odsuwać się od frenezji, 
która, jak sam trafnie zauważył, kumuluje w sobie destruk-

2 G. Ritz: Romantyczna frenezja jako koncepcja obrazowania. Warszawa 
2009, s. 6.
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cyjną w swej naturze funkcję przemocy i której grozi prze-
rost fascynacji nią.

Frenetyczna Europa rozciąga się od Szkocji po wschodnią 
Rosję. W swoim wymiarze wschodnim frenezja często sty-
ka się z orientalizmem (co szczególnie widać u twórców pol-
skich, ale także u Józefa Sękowskiego w Antarze — opowieści 
wschodniej). We wczesnych utworach frenetycznych narra-
cja unika opowiadania linearnego, rozmieszcza swoje histo-
rie i kolejnych narratorów szkatułkowo (jak we wczesnym 
fantastycznym utworze Jana Potockiego — Rękopis znalezio-
ny w Saragossie)�

W Polsce istotnym tropem jest pesymistyczny nurt w szko-
le ukraińskiej. Figurą zła bywa najczęściej wampir i upiór, 
którego postać w latach 30. coraz częściej odrywa się od wy-
obrażeń ludowych, zyskując charakter ogólny3:

i noc cię szarpie zębami tygrysa,
i noc jako upior krew twoją wysysa,
Dopoki całej duszy wreszcie nie wypije. —
Myśl-upior, życiem ofiar żywi się i tyje4�

Polscy romantyczni bohaterowie, którzy bliscy są w swej 
konstrukcji frenetyzmowi, będą zawsze przesiąknięci żądzą 
i trawieni przez szaleństwo:

Gdzie są bujne namiętności,
Serce prędkie, myśli żywe;
Gdzie są cnoty w swej dzikości,
Gdzie i zbrodnie są cnotliwe5�

Wydaje się, że polska frenezja romantyczna nie jest, 
w przeciwieństwie do rosyjskiej frenezji u Gogola, reakcją na 

3 Wsiąka także do romantyzmu patriotycznego — patrz: obłęd pa-
trioty.

4 R. Zmorski: Myśl. W: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 
1831—1863. Kraków 1988, t. II, s. 258—259.

5 Т.А. Olizarowski: Zawerucha. Powieść ukraińska. Kraków 2003, s. 53.
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francuską tradycję z początku XIX w. Frenezja w Polsce jest 
elementem składającym się na formę obrazowania. Nie orga-
nizuje samego tekstu, lecz zdaje się wkradać i przenikać go:

Teraz wszystko krwią zbryzgane,
Co uniknęło grabieży.
Trupy ludzkie bez odzieży
I na ziemi, i na łóżkach,
Na krwią ociekłych poduszkach;
Dziatki porąbane srodze
I na ceglanej podłodze
Porzucone, i z puchówek
Pierze śnieżące podłogi.
Sama pani — widok srogi! —
Dziateczki swoje bez główek
Za nóżki zimne, zielone
Trzymała; ach, jedną raną
Zabita; bo otworzone
Miała żywota świątnice
I straszną płodu zamianą —
(Jasne stepowe księżyce,
Biorę was za krwawe świadki!)
Że łono tej polskiej matki
Od strasznego nożów cięcia
Wyszło na łono szczenięcia
I stało się psią mogiłą;
Bo i szczenię martwe było
Na dnie martwego żywota!6

Imaginacja frenetyczna operuje przestrzenią kultury. Fre-
netyczne obrazy sytuowane są przeważnie w innej przestrze-
ni kulturowej. Polska frenezja często posługuje się scenerią 
wschodnią, historycznej Ukrainy (Seweryn Goszczyński, 

6 J. Słowacki: Sen srebrny Salomei. Kraków 2003, s. 76.
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Juliusz Słowacki, Dominik Magnuszewski), w obrębie której 
budowana jest pełna szaleństwa fabuła:

Na stratowanej ziemi płyną krwi potoki —
Leża polskie, kozackie, i tatarskie zwłoki;
Jak ktory upadł tak mu zostać już niewola,
Dusze k’niebu, ich konie rozbiegły się w pola,
Opodal od nich w kurzu kołpaki, turbany,
Tylko miecz wierny przy nich posoką zbryzgany7�

Przed bohaterem w utworach frenetyczych rozpościera się 
ponury krajobraz — prawdopodobnie najsmutniejszy i naj-
mroczniejszy w odłamie posępnej literatury romantycznej: 
dziki, bezludny, pusty.

Krajobraz frenetyczny jest istotnym wyróżnikiem, tłem dla 
opowiadanej fabuły. Obrazy widziane przez bohaterów es-
tetyzują wizualizację świata. W literaturze wschodnioeuro-
pejskiej często jest to krajobraz prowincjonalny, wiejski, po-
grążony we wszechpanującej, złowrogiej nocy, uroczysko 
czy las, w którym trudno znaleźć jakąkolwiek drogę, czasem 
jezioro, nad brzegiem którego dzieją się niestworzone rze-
czy. Zdziczała natura często ożywa, staje się świadkiem lub 
uczestnikiem mrocznych wydarzeń:

A więc w nocy. — Nocy czarna!
Zwać by ciebie dniem zbrodniarza.
Niech ci klnie ten i oskarża,
Czyjąś zbrodnią ty ciężarna!8

Natura jest też nierzadko identyfikowana ze Złem, de-
miurgiem, a nawet spersonifikowaną mocą diabelską — jest 
wrogiem protagonisty. By akt frenetyczny mógł się dokonać, 

7 А. Мalczewski: Мaria. Powieść ukraińska. Kraków 2002, s. 32.
8 Т.А. Оlizarowski: Zawerucha. Powieść ukraińska. Kraków 2003, s. 43.



We frenetycznym zwierciadle romantyzmu… 131

nieodzowna okazuje się pora nocna, uwydatniająca drapież-
ność natury w przeszywających głosach:

Noc stawała się coraz ciemniejsza; wydawało się, że czar-
ne chmury zasnuwają całą okolicę, a coś na kształt gęstego 
oparu mąci nam wzrok i odcina drogę. Ledwie zdążyliśmy 
wejść do lasu, gdy nagle rozległ się krzyk i płacz dziecka, to 
głuche, urywane jęki, zupełnie jakby gdzieś konał człowiek. 
[…] Kiedy wybiegliśmy na pole, przeszedł za nami po le-
sie tak straszny chichot, że nawet teraz mi włosy stają dęba9�

Ponuro stały kępy świerków, niby trupy zawinięte w śmier-
telne giezła, zdając się wyciągać ku nam zlodowaciałe ra-
miona10�

U wielu autorów rosyjskich spotykamy się także z oso-
bliwie rozumianą ludowością, która naznaczona jest pięt-
nem demonicznym. Jest to ludowość szczególnego typu — 
z ukrytym potencjałem grozy, prymitywizmu, rozpasania. 
To właśnie obszary, gdzie „diabeł mówi dobranoc” są w Ro-
sji XIX-wiecznej postrzegane jako te, które zachowały pamięć 
o dawnych obrzędach pogańskich, kontaktach z demonami 
i duchami zmarłych. Wsie są siedliskiem strasznych histo-
rii i wiary we wszelkiego rodzaju upiory, rusałki, wilkołaki, 
strzygi, diabły i wiedźmy. Ów demonizm wzbogaca i inten-
syfikuje odbiór frenetyczny:

Będziemy wróżyć straszną wróżbą zakląwszy diabła na wo-
łowej skórze. […] Skręciliśmy na cmentarz. […] Mój wróż-
bita, mamrocząc jakieś niewyraźne słowa, począł kreślić no-
żem koło wokół skóry. Potem skropił je płynem z gąsiorka, 

9 О. СОМОв: Сказки о кладах. Dostępny w Internecie: http://az.lib.
ru/s/somow_o_m/text_0150.shtml [dostęp: 22.03.2014].

10 А. БеСТужев-МАрлиНСкий: Страшное гадание. Dostępny w Inter-
necie: http://az.lib.ru/b/bestuzhewmarlins_a_a/text_0-110.shtml [do-
stęp: 22.03.2014].
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a w końcu przydusiwszy koguta tak, by ten nie krzyknął, 
odrąbał mu głowę i skropił krwią zaczarowany krąg.
— Czy nie będziemy gotować w kotle czarnego kota?
— Nie! — odparł zaklinacz […] — czarnego kota gotuje się 
by pozyskać wzajemność panien11�

Do posępności i dzikości należy dodać frenetyczną, czar-
noromantyczną wizję Boga. Jest ona skrajna, gdyż człowiek 
ukształtowany na wzór Boga wydobywa z siebie pokłady zła 
i zbrodni, zrywając z przeznaczoną mu, dobrą naturą. Jeśli 
więc człowiek przechylony jest na ciemną stronę, to również 
istota Boga zostaje zachwiana. Człowiek schodzi do otchłani, 
by ostatecznie rozstać się ze swą jasną naturą. Bóg w zderze-
niu z namacalną obecnością szatana w tekstach okazuje się 
bezimienną, nieobecną mocą. Bohater frenetyczny nie woju-
je z Bogiem, lecz raczej zwraca się do niego w chwili najwięk-
szej grozy. Ten pozostaje jednak niewzruszony wobec dra-
matu ludzkiego. Trudno dowieść, czy to natura i człowiek 
wymknęli się Stwórcy z rąk i pogrążyli w szaleństwie samo-
woli i zbrodni, czy też celowo Bóg uczynił świat areną frene-
tycznego widowiska dla własnej rozrywki:

Krew zastygła tatusiowi w żyłach. — Mój Boże… — wyją-
kał próbując uczynić znak krzyża, ale nic z tego nie wyszło. 
Ręka nie podniosła się, palce nie składały12�

Heretycki potencjał estetyki grozy podważa świecki i du-
chowy porządek. Lecz twórca frenetyczny, nie mogąc stać się 
stwórcą, aby dorównać Bogu, staje się niszczycielem. Powo-
łuje do istnienia świat zniszczenia, który staje się namacal-
nym dowodem jego twórczego szaleństwa.

11 Ibidem. 
12 М. ЗАгОСкиН: Нежданные гости. Dostępny w Internecie: http://

royallib.ru/read/zagoskin_mihail/negdannie_gosti.html-#0 [dostęp: 
22.03.2014].
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Wschodnioeuropejski bohater ulega natomiast monstru-
alizacji, przeobraża się w żądną krwi bestię czy likantropicz-
nego stwora. Odchodzi ku ciemnej stronie bytu, ku jakiejś 
przesadzie zła:

W jednej chwili się zakotłowało: złe duchy, wiedźmy, cza-
rownicy, upiory i rusałki — wszystko z pianą szaleństwa na 
ustach i krwawymi, zwierzęcymi oczyma rzuciło się na po-
szukiwanie. […] Katrusia jako pierwsza podbiega do jego 
kryjówki, złowieszczo błyska na męża swym płomiennym 
okiem, zgrzyta zębami…13�

Z utworów frenetycznych emanuje aspekt erotyczny. Bo-
haterowie są opętani obłędnym popędem seksualnym. Roz-
pętanie erotycznego karnawału, święto miłości staje się tu za-
wsze zaproszeniem do funeraliów. Kiedy miłość oddala się 
od rozumu i norm kultury, pasja erotyczna przeobraża się 
w kataklizm.

Frenezja jawi się nierzadko poprzez stosunek między oso-
bami. Przemoc ciała nad ciałem często destrukcyjnie naśla-
duje kontakt seksualny, przy czym postacie kobiece bywają 
nośnikami frenezji lub decydują o jej zaistnieniu. Bohatero-
wie frenetyczni są z kolei masochistycznymi więźniami włas-
nej miłości:

Pij więc, ssij moją krew! […] Spojrzał na nią miłośnie, ob-
jął i ich usta połączyły się w długim, gorącym pocałunku… 
W tej samej chwili odszukała ręką jego bijące serce… Nagle 
jakaś ostra, ognista iskra przeszyła pierś Fiodora; poczuł ból 
i błogie omdlenie zarazem. […] Słodko!… — odpowiedział 
[…] i zasnął na wieki14�

13 О. СОМОв: Киевские ведьмы. Dostępny w Internecie: http://books.
rusf.ru/unzip/add-on/xussr-xx/somov003.htm?1/3 (dostęp: 22.03.2014). 
Zob. także: O. Somow: Wilkołak�

14 Ibidem.
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Człowiek frenetyczny obraca wniwecz dążenia ku wyż-
szym celom ze względu na nałogi swego ciała, istnieje przez 
jego medium: pożądliwe i amoralne. Jest to droga wiodąca 
poprzez zbrodnię i krwawą zemstę, która ma na celu osta-
teczną satanizację człowieka:

Co wtedy stało się ze mną, popędliwym, butnym młodzień-
cem! […] Rzuciłem się z szablą na bezbronnego wroga i moja 
klinga trzykroć pogrążyła się w jego czaszce, nim zdążył 
upaść na ziemię. Jedno straszne westchnięcie, jeden krótki, 
przenikliwy krzyk, bulgotanie wyciekającej z ran krwi […]. 
Jeszcze nie nasycony zemstą, w porywie szału, zbiegłem po 
krwawym śladzie nad jezioro […] pochyliłem się nad cia-
łem zmarłego i chciwie wsłuchałem się w szemranie krwi15�

Dla frenezji znamienna jest przemiana — bohater podwa-
ja w swojej percepcji zdarzenia straszne i piękne — zmienia 
optykę pojmowania estetyki:

Spada dzielnym zapachem odmieciona głowa,
Drga oczami, bełkoce niepojęte słowa,
Toczy się, ziewa, blednie, i gaśnie — z tułupa,
Co siedzi niewzruszony, krew do góry chlupa!16

Ścięta głowa jest obrazem grozy, groteskowym zjawi-
skiem, które w percepcji bohatera natychmiast przemienia się 
w piękno, sztukę. Jednak jako piękno jest nieruchome i mar-
twe. Obraz ten często transformuje w świadomości bohatera, 
który poprzez zmianę estetyki wypiera dramatyczne zdarze-
nia, zaciera ich ślady. U Mikołaja Gogola w Nocy majowej, czy-
li Topielicy bohater, widząc postać młodej topielicy, zauważa:

15 А. БеСТужев-МАрлиНСкий: Страшное гадание. Dostępny w Inter-
necie: http://az.lib.ru/b/bestuzhewmarlins_a_a/text_0-110.shtml [do-
stęp: 22.03.2014].

16 А. Мalczewski: Мaria. Kraków 2002, s. 43.
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Blada była jak płótno, jak poświata miesięczna, ale jakże 
piękna, jak cudna!17

Nawet gdy martwa dziewczyna mówi do Lewka: Spójrz na 
moją białą szyję, te sine znaki od jej żelaznych pazurów nie zmy-
wają się! — młodzieniec zdaje się być zauroczony. Podobnie 
dzieje się w Śnie srebrnym Salomei z ojcem, który podziwia po-
światę księżyca odbijającą się na twarzach swoich powieszo-
nych dzieci.

Frenezja bawi się kategorią piękna, gardzi nią, gdyż sama 
odsłania brzydotę martwego ciała, destrukcję, kalectwo, rany, 
groteskowo operując sytuacją fabularną jak miało to miejsce 
w Trumniarzu Aleksandra Puszkina, czy w Nosie Gogola. Fre-
nezja opiera się na obrazach powalonych lub okaleczonych 
ciał, lecz także zwraca uwagę na starość, jak gdyby szyder-
czo szepcząc memento mori w Damie Pikowej, gdy po uwagach 
na temat zwiędłej urody hrabiny Puszkin zamieszcza cytat:

Pan, zdaje się, zdecydowanie lubi pokojówki? — No cóż, 
proszę pani, one są świeższe18�

oraz uwagę Hermana:

[…] zostać choćby jej kochankiem! Ale wszystko to wymaga 
czasu, a hrabina ma osiemdziesiąt siedem lat, może umrzeć 
za tydzień, za dwa dni!…19�

Frenezja często jest wyrazem szaleństwa, jakie ogarnia bo-
haterów z powodu czynów, których się dopuszczają. Nie 

17 Н. гОгОль: Майская ночь, или Утопленница. Dostępny w Interne-
cie: http://ilibrary.ru/text/1088/p.16/index.html (22.03.2014).

18 Motto w drugiej części opowiadania А. Puszkina Dama Pikowa: 
II parait que monsieur est decidement pour les suivantes. Que voulez-vous, 
madame? Elles sont plus fraiches [francuskie powiedzenie]. Moskwa 2010, 
s. 102.

19 Ibidem.
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uaktywnia się jednak w rozbudowanych obrazach lęku i gro-
zy, dąży raczej do teatralizacji strachu. Staje się bezpośred-
nim wyrazem obłędu. Wtedy często ja postaci traci swoją 
tożsamość, a dramat fabularny staje się dramatem duszy roz-
dwojonego ja. Frenezja operuje przy tym nierzadko medium 
snu, by zatrzeć granice między jawą i rojeniem:

Uderzyłem głową o krawędź grobu […]. W ślad za mną le-
ciały bryły ziemi i śniegu, zasypując i dusząc nas; serce mi 
zamarło. Coś ciężkiego, kosmatego ściskało mi pierś, wpija-
ło się w wargi, […] nie mogłem podnieść ręki żeby się prze-
żegnać. Umierałem i to w straszliwej męce duszy i ciała. […] 
Z wolna przekonałem się, że wszystko, co przeżyłem, było 
tylko snem, strasznym, złowieszczym snem!20

Lękowe obrazy stwarzają przestrzenie i rzeczy, które nie 
mają stałego charakteru, lecz są ruchome i zmienne. Lęk 
żywi się przy tym zawsze wyobrażeniami śmierci — tak jak 
w Strasznej wróżbie. Tworzy także przestrzenie, w których bo-
hater nie może się zorientować, ponieważ są zarówno wnę-
trzem, jak i zewnętrzem. Toteż obrazy te zawsze spływają 
krwią. Oko widzi straszydła i zarazem samo jest straszy-
dłem. Lękowe obrazy, które wtrącają bohatera w obłęd, roz-
bijają jego tożsamość:

Mąż wpadł w szał. W dzikim odruchu szaleństwa wdarł się 
do pokoju żony z nożem i niewątpliwie zabiłby ją. W po-
rywie szału i rozpaczy zwrócił jednak ostrze ku sobie — 
i w okropnych mękach zakończył życie21�

Po części dzieje się tak z Adrianem, bohaterem utworu 
Trumniarz Aleksandra Puszkina:

20 А. БеСТужев-МАрлиНСкий: Страшное гадание. Dostępny w Inter-
necie: http://az.lib.ru/b/bestuzhewmarlins_a_a/text_0-110.shtml (do-
stęp: 22.03.2014).

21 Н. гОгОль: Портрет. Dostępny w Internecie: http://www.lover
ead.ec/read_book.php?id=7385&p=1 (dostęp: 22.03.2014).
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Pokój pełen był umarłych. Księżyc oświetlał przez okno ich 
żółte i sine twarze, wpadłe usta, mętne, na wpół przymknię-
te oczy i zaostrzone nosy… Adrian z przerażeniem poznał 
w nich ludzi pogrzebanych przy jego współudziale22�

— a także z Hermanem, zabójcą staruszki w Damie Pikowej:

Wierzył, że zmarła hrabina może wywrzeć szkodliwy 
wpływ na jego życie, i postanowił pójść na pogrzeb. […] 
W tej samej chwili wydawało mu się, że zmarła spojrzała na 
niego drwiąco, mrużąc jedno oko. Herman cofnął się gwał-
townie, potknął się i runął na wznak23�

U Włodzimierza Odojewskiego w Sylfidzie główny boha-
ter, Michaił, zatracając się w wierze w istnienie magiczne-
go świata stworzonego przy pomocy kabalistycznych ksiąg, 
traci kontakt z rzeczywistością. Wybudzenie go z rojeń sen-
nych, na wpół martwego z wycieńczenia, sprawia, że nie jest 
w stanie pogodzić się z tym, co rzeczywiste:

Teraz, gdy wśród codziennego życia czuję, iż moje wnętrzno-
ści pęcznieją, a głowa pogrąża się w zwierzęcym śnie, z roz-
paczą wspominam ten czas, kiedy waszym zdaniem znaj-
dowałem się w stanie obłędu, kiedy istota sfruwała ku mnie 
z niewidzialnego świata i odkrywała przede mną tajemnice24�

Ujęcie dynamiki świata w tych utworach jest oparte na ru-
chu samopoznania i otwarcia się ku ciemnej zasadzie bytu. 
To, co niskie i podziemne, bierze górę nad tym, co górne 
i wertykalne. Ruch odbywa się w dół — jest zejściem do pod-
ziemia, destrukcją.

22 А. ПушкиН: Гробовщик. W: Избранные произведения. Санкт-
Петербург 1968, с. 464.

23 А. ПушкиН: Пиковая дама. Москва 2010, с. 39.
24 в. ОдОевСкий: Сильфида. Dostępny w Internecie: http://books.

rusf.ru/unzip/add-on/xussr-xx/odo011.htm?1/4 (dostęp: 22.03.2014).
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W twórczości Wschodu ma to swoją dźwiękową oprawę, 
która jest zestrojona z ruchem chaosu, czerni, strasznej ha-
łastry. Składają się na nią odgłosy konających, płacz dzieci, 
szloch niewiernych żon, zawodzenie duchów, szatański chi-
chot, zgrzyty, niepokojące szmery, odgłosy wiatru czy burzy. 
Cały zestaw dźwięków wzbudzających w czytelniku niepo-
kój, potęgujących napięcie.

Do obrazu czerni dostaje się bogate bestiarium natury: 
sępy, węże, pędzące dzikie konie, przypominające apoka-
liptyczne rumaki, wilki, psy:

Nikt nie myślał o kości i o ciał pogrzebie,
Chudy karmił się jedząc chudszego od siebie.
Psy darły swoich panów25�

Frenetyczne ciała przedstawione są zgodnie ze znanymi 
wyobrażeniami — są bluźnierczo otwarte, straszliwie roz-
członkowane, choć nie zakrzepłe w jednej postaci, a zmienia-
jące się pod wpływem chorobliwej imaginacji bohaterów.

Fabuła frenetyczna zbudowana jest na mapie ciała, które 
pojmowane jest przez twórcę jednoznacznie. Mamy do czy-
nienia tylko z formą zewnętrzną: skórą, narządami, krwią — 
duchowość dla tego nurtu romantyzmu pozostaje nieważna, 
skoro sam człowiek zostaje odsunięty przez milczącego, su-
rowego Boga. Zostaje to, co międzyludzkie — przemoc, która 
rozszczepia cielesną powłokę. Wyrwane oczy, rozdarte łono, 
zdruzgotany szkielet — wszystko co tworzy ludzką sylwet-
kę i jej plastyczne zjawisko ulega destrukcji. W szczytowym 
punkcie przemocy ciało rozszarpuje ciało, jak w wierszu Mic-
kiewicza, a kluczowym obrazem dla fantazji frenetycznej sta-
je się wgryzanie się jednego ciała w drugie, jak u Oresta So-
mowa, czy w Upiorze Aleksieja Tołstoja.

25 А. Мickiewicz: Ciemność. Z Byrona� W: Dzieła. Wydanie rocznicowe 
1798—1998. T. 1 Wiersze. Warszawa 1993, s. 272.
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Nurt literatury frenetycznej został w zupełności zaakcepto-
wany przez pisarzy wschodniego kręgu europejskiego i cieszył 
się u nich ogromną popularnością. Wytworzyli oni bowiem 
swoje własne metody kreowania obrazu literackiego przesiąk-
niętego krwią, strachem i silną ekspresywnością — porywami 
duszy romantycznej, jej wzburzeniem i nieokiełznaniem.

Na podanych przykładach widać, że frenezję interesuje po-
dążanie ku samej ciemności, tajnikom szaleństwa, z których 
sama rodzi się i za pomocą których eksploduje w tekście. Czar-
na wyobraźnia pociąga za sobą pragnienie krwi, gdyż tylko 
ciemne pragnienia pociągają bohatera frenetycznego. Nie pro-
wadzi to jednak w żadnym stopniu do transcendencji, gdyż 
ruch protagonisty odbywa się wyłącznie w dół, a sama postać 
Boga zdaje się obojętna wobec cierpienia lub nieobecna.

Świat frenetyczny jest światem romantycznej fantastyki, 
ale w tym wypadku świat upiorów jest tylko częścią obłędu 
wydobytą z wnętrza bohaterów.
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In a frenetic mirror of East European Romanticism — 
the thing about the darkest Slavonic texts of the 

nineteenth century

S u m m a r y

This text is the introduction to deliberations over an enigmatic fre-
netic trend in the writings of the nineteenth-century writers, with a spe-
cial focus on Polish, Ukrainian and Russian authors of the era of Ro-
manticism.

What is the basic assumption is to present the trend of frenetic lit-
erature, the development of which dates back to the end of the 18th 
and the first half of the 19th century, and to emphasize within Dark 
Romanticism the importance of frantic topics that significantly affect-
ed the development of later literature of horror, brutality and macabre 
grotesque.

In European countries, the concept of frenezia was ontologically 
associated with various romantic trends — from the historical to the 
Gothic and fantastic novel, which depended on cultural conditions. 
Therefore the analysis of the literary material chosen from the works of 
Eastern European Romantic artists, and tracing the features (originally 
developed by Western European artists) of frenetic literature in its Slav-
ic aspect as well as their functioning in the literature of this cultural cir-
cle — above all the manner of presenting the frantic landscape, the role 
of nature, creation of the protagonist, construction of events, absence/
presence of God and the conceptualisation of the protagonist’s psyche 
is the nitty-gritty of this article.
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Opowieści Hoffmanna — 
opera czarnoromantyczna

Chciałabym opowiedzieć historię niemożliwą do opowie-
dzenia. Nie wiem nawet, od czego zacząć, bo nie wiem, gdzie 
dokładnie moja opowieść o operze się zaczyna. Dla uspra-
wiedliwienia dodam, że nie ja jedna. Tak o interesującej mnie 
operze możemy przeczytać w przewodniku operowym: 
„Opowieści Hoffmanna, jedno z najbardziej ulubionych przez 
publiczność dzieł w repertuarze operowym, jest utworem 
nieznanym…”1. Szczęśliwie dość dobrze znamy jej autora i to 
może od niego powinna rozpocząć się opowieść o mojej pró-
bie przeczytania tej opery i poszukiwaniu, a raczej interpre-
tacji, symboli typowych dla czarnego romantyzmu w ostat-
niej operze twórcy operetki.

Jakub Offenbach, zanim stał się Jacques’em Offenbachem, 
mieszkał 14 lat w Kolonii2. Nie pozostaje to oczywiście bez 
znaczenia. Od dzieciństwa wykazywał wybitne zdolności 
muzyczne. Świadomy talentu syna ojciec — kantor w syna-
godze — wywiózł czternastoletniego Jakuba i jego starszego 
brata Juliusza do Paryża, będącego wówczas pod panowa-

1 A. Batta: Opera. Kompozytorzy, dzieła, wykonawcy. Tłum. A. Bara-
nowa. Warszawa 2001.

2 Informacje o biografii kompozytora czerpię z różnych źródeł, 
w których występują pewne rozbieżności. Jednak ze względu na cha-
rakter artykułu nie ma konieczności ich zaznaczania, nadrzędne zna-
czenie miała biografia kompozytora: L. Kydryński: Offenbach. Warsza-
wa 1999.
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niem Ludwika Filipa. Kariera tego „najbardziej paryskie-
go” z muzyków rozpoczęła się od tamtejszego konserwa-
torium, w którym szlifował (krótko) swoją umiejętność gry 
na wiolonczeli. Offenbach szybko wyczuł, że droga muzy-
ka nie jest mu pisana, zrezygnował z konserwatorium. Za-
rabiał, grając w grupie wiolonczel słynnej Opéra-Comique, 
równocześnie starając się dostać jak najbliżej mieszczańskich 
salonów — tylko odpowiednia protekcja mogła mu umożli-
wić dalszy rozwój kariery. Dzięki talentowi wiolonczelisty 
zyskał uznanie nie tylko Antona Rubinsteina i Franza Lisz-
ta, ale i brał lekcje u Fromentala Halévy’ego, gdy jego Ży-
dówka była numerem jeden w repertuarze Opéra-Comique. 
To wspólnie z mistrzem spędzony wieczór w Grand Operze 
i późniejsza szczera przyjaźń z Halévym obudziły w Jakubie 
zapał do pracy kompozytora. Być może, oczywiście.

Droga do podbicia paryskiej sceny nie była prosta. Rewo-
lucja lutowa 1848 roku zmusiła Offenbacha do zabrania żony 
i córki do Kolonii, gdzie — mimo drobnych sukcesów — nie 
powodziło mu się najlepiej. Szybko wrócił do Paryża, który 
teraz — pod prezydenturą Ludwika Napoleona — dał mu 
(choć nie od razu) szansę. Kariera Offenbacha silnie związa-
ła się z cesarską parą. Kompozytor został jedną z najpopular-
niejszych postaci epoki, zyskał przydomek „Króla Drugiego 
Cesarstwa”. Offenbach rzucił wyzwanie gustom Paryża. Jako 
dyrektor i reżyser, Jacques często ocierał się o skandal. Zło-
śliwy i przewrotny, był największym — równocześnie naj-
życzliwszym — prześmiewcą władzy. Umiejętnie grał z każ-
dą cenzurą, której nie brakowało w prężnie rozwijającej się 
Francji Ludwika Napoleona.

Carskie instytucje wyśmiał bodaj najbardziej Orfeusz w pie-
kle — opera-buffo, dzięki której Offenbach zdobył światową 
sławę, pierwsza w pełni realizująca styl Offenbacha. Jaki to 
styl? W zasadzie trudno powiedzieć. Pomysł libretta był nie-
szczególnie oryginalny, opera zyskała początkowo popu-
larność dzięki znakomitej muzyce grającej z gustami epoki 
i zewnętrznym walorom przedstawienia, słowem — dzięki 
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geniuszowi teatralnemu Offenbacha. Publiczność nie była 
przygotowana na odczytanie wszystkich aluzji i aktualnych 
dowcipów zawartych w operze. I pewnie wszystko skończy-
łoby się umiarkowanym sukcesem, gdyby nie zjadliwy ko-
mentarz w prasie — krytyk, który zaatakował Offenbacha 
i oskarżył go o świętokradztwo, zbytnią frywolność i kpiny 
ze świętych wartości antyku, sprawił, że Orfeusz co wieczór 
miał pełną salę. Stało się jasne, że satyra nie godzi w mitolo-
gię, a demaskuje zachowanie elit. Święte oburzenie wstrząs-
nęło Paryżem, gromy spadły na tego, który sprofanował lirę 
Orfeusza. Zarzuty pod adresem Offenbacha były absurdal-
ne, oburzające i zwyczajnie niesmaczne. Przytoczę jeden cy-
tat, który Piotr Kamiński, autor Tysiąca i jednej opery, uznał za 
znamienny: „Oto, co wyznawca Jehowy uczynił z naszych le-
gend homeryckich, a myśmy mu się nie odwdzięczyli, oko za 
oko, ząb za ząb, godząc w legendy żydowskie?”3�

Powodzenie Offenbacha trwało, jak długo istniało Drugie 
Cesarstwo; można zaryzykować twierdzenie, że kompozytor 
był jego trubadurem. Gdy Drugie Cesarstwo upada w 1870 
roku, Paryż diametralnie się zmienia. Do głosu doszedł inny, 
niż ten znany Offenbachowi, świat poetes maudits, Emila Zoli, 
czy zaangażowanego Wiktora Hugo. Kompozytor nie na-
dążał za przemianami. Powoli wykluczany ze środowiska, 
uważany był za relikt minionej epoki. Kolejne premiery koń-
czyły się finansowymi porażkami, Offenbach czuł się coraz 
gorzej, bardzo był już zresztą schorowany, brakowało mu na 
utrzymanie domu, pamiętajmy, że był ojcem trzech córek… 
I to ze względu na to zapewne zdecydował się na męczącą 
podróż do Ameryki, która poza sukcesem finansowym, za-
kończyła się również sporym sukcesem artystycznym.

Jednak atmosfera polityczna wokół Offenbacha była da-
leka od przyjemnej: dotkliwie brakowało mu przyjaciół, 
został wykluczony ze względu na powiązania z Napole-
onem III, szczęście artystyczne również go opuściło. Rzad-

3 P. Kamiński: Tysiąc i jedna opera. T. 2. Kraków 2008, s. 22.
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ko wychodził z mieszkania, jednak starał się nie poddawać. 
W takiej atmosferze Jacques Offenbach wrócił do Opowieści 
Hoffmanna i tu w artystyczną historię człowieka niebędące-
go nawet (muzycznym!) romantykiem sensu stricte wkracza 
stylistyka bez żadnego zawahania kojarzona z czarnym ro-
mantyzmem4. Pomysł na libretto towarzyszył Offenbacho-
wi od pewnej wiosennej premiery 1851 roku, gdy w Théâtre 
de l’Odéon wystawiono dramat fantastyczny Jules’a Barbie-
ra i Michela Carrégo Les Contes d’Hoffmann, będący swobod-
ną adaptacją trzech opowiadań Ernesta Teodora Amadeusza 
Hoffmanna. Sztukę grano z muzyką skomponowaną przez 
Josepha Ancessy’ego. Niewykluczone, że Offenbach widział 
to przedstawienie (tak przynajmniej podaje biografia kom-
pozytora pióra Lucjana Kydryńskiego5). Taka możliwość do-
daje historii romantyzmu, łączy dwóch interesujących mnie 
artystów w niebywały sposób. Oto młody, niedoceniany 
jeszcze kompozytor siedzi w teatrze, słucha kiepskiej próby 
przekładu niezwykle wówczas popularnej we Francji litera-
tury Hoffmanna na heksametryczne wiersze, a ręką wystu-
kuje już rytm bakaroli.

Oczywiście nie ma dowodów na to, że rzeczywiście wio-
sną 1851 roku Offenbach słuchał Opowieści. Pewne jest, że 
Hoffmann znajdował się w kręgu jego zainteresowań. Do-
wodem choćby ogłoszony przez Offenbacha w 1856 roku 
konkurs na jednoaktówkę wedle libretta wzorowanego na 
Doktorze Miracle. Czy to oznacza, że ten fantastyczny, roman-
tyczny twórca był stale obecny w twórczej wyobraźni Offen-
bacha? Trudno byłoby znaleźć na to niepodważalne dowo-
dy. Rzeczywiście, sporo ich łączyło, choć nie mniej dzieliło. 
Nie sposób formułować jakichś naciąganych wniosków o ro-

4 Warto odnotować, że to niejedyne spotkanie twórcy Opowieści 
Hoffmanna z Ernestem Teodorem Amadeuszem, w 1922 roku wystawio-
no w Londynie i Edynburgu operę Złotnik z Toledo, libretto powstało 
na podstawie wątków Panny de Scudery, muzyka — na podstawie frag-
mentów dzieł Offenbacha.

5 L. Kydryński: Offenbach…, s. 128.
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mantycznym połączeniu dusz, wspólnota narodowa też wy-
daje się dość wydumaną tezą. Jednak bez zwrócenia uwagi 
na pewne szczegóły biograficzne niemożliwe będzie dokład-
ne zrozumienie libretta i fascynacji Offenbacha, a co więcej — 
podwójność opowieści straci siłę wyrazu, co dla poszukiwa-
czy śladów czarnego romantyzmu może okazać się nie do 
przyjęcia. Odłóżmy na chwilę Opowieści… i przyjrzyjmy się 
postaci Hoffmanna.

Kot Mruczysław (…) nie tylko miewa bardzo żywe sny, 
ale wpada również często, co muszę wyraźnie zaznaczyć, 
w owe łagodne zadumy, w rozmarzone medytacje, w trans 
somnambuliczny, jednym słowem, w ów dziwny stan po-
między snem a jawą, który dla poetycznych dusz jest wła-
ściwą porą6�

Kot Mruczysław jest wykształconym, krytycznym i iro-
nicznym przodkiem kota w butach. To dzięki jego zapiskom 
dobrze poznajemy kapelmistrza Jana Kreislera — postać, któ-
ra szybko osiągnie międzynarodową sławę, stanie się symbo-
lem romantycznego myślenia7. A to wszystko dzięki kocim 
zapiskom… Nazwiskiem Jan Kreisler, na kilka lat przed na-
pisaniem Kota Mruczysława poglądów na życie, podpisywał się 
pod recenzjami dla „Leipziger Allgemeine Zeitung” Ernest 
Teodor Wilhelm Hoffmann (który wówczas był już być może 
Ernestem Teodorem Amadeuszem). Jego pisma o muzyce 
były chętnie czytane, bardziej literackie niż poetyckie, przy-
ciągały czytelników, którzy nie sięgali już później po trudne, 
teoretyczne rozprawy np. Ryszarda Wagnera. Zresztą Kre-
isleriana były inspiracją dla nowoczesnej krytyki muzycznej. 
Hoffmann spojrzał na zagadnienie treści w muzyce w sposób 

6 E. Hoffmann: Kota Mruczysława poglądy na życie. Tłum. E. Sicińska� 
Warszawa 1996.

7 K. Lipka: Kota Mruczysława poglądy na muzykę (3). „Canor” 2004, 
nr 34, s. 32.
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bardzo nowoczesny — pomimo tego, że sam był pisarzem 
(czy to jednak ma jakiekolwiek znaczenie?), zdecydowanie 
odrzucał wszelki związek treści muzycznych ze słowem: jego 
zdaniem muzyka uszlachetnia słowo, jednakże, dźwigając na 
sobie jego ciężar znaczeniowy, traci swą ulotność i — najważ-
niejszą — niekonkretność. Zdecydowanie przychylniej autor 
odnosił się do literatury umuzycznionej, czego przykładem 
są jego książki, gęsto zaludnione muzykami, grajkami i śpie-
wakami. Tak o E.T.A. Hoffmannie pisał Krzysztof Lipka:

Wielki pisarz, świetny kompozytor, znakomity interpretator 
muzyki, błyskotliwy krytyk i estetyk, pełen polotu malarz, 
rysownik, karykaturzysta, jednym słowem artysta rzeczy-
wiście wszechstronnie uzdolniony, w dodatku z poważny-
mi osiągnięciami we wszystkich tych dziedzinach. Grał na 
skrzypcach, na violi da gamba, fortepianie, organach, harfie, 
gitarze, dyrygował i śpiewał ładnym tenorem. W potrzebie 
potrafił także okazać się skutecznym organizatorem, a robo-
ta — jeżeli ją lubił — paliła mu się w rękach. Nosił się tak-
że z pretensjami do filozofii, uczęszczał w Królewcu na wy-
kłady Kanta…8�

Przy tym ten wszechstronnie wykształcony artysta był — 
zgodnie z rodzinną tradycją — prawnikiem, który przez 
większą część życia pracował jako urzędnik. Zatem wszyst-
kie swe artystyczne zamiłowania realizował niejako na boku. 
Dziś pamiętamy go głównie jako pisarza, jednak Ernest Teo-
dor Amadeusz chciał widzieć się muzykiem, literatura była 
dla niego na drugim planie. Dlaczego? Poglądy wielkiego 
romantyka na muzykę były raczej jednoznaczne — istotą 
prawdziwej muzyki miało być dążenie do nieskończoności, 
a najdoskonalszą muzyczną formą miała być muzyka instru-
mentalna, wyrażająca „nieskończoną tęsknotę poszukują-

8 K. Lipka: Kota Mruczysława poglądy na muzykę. „Canor” 2001, nr 33, 
s. 26.
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cego ideału ducha”9. Oto, jak pisał o współczesnym mu Lu-
dwigu van Beethovenie, określając równocześnie, czym jest 
muzyka romantyczna:

Muzyka Beethovena uderza w struny grozy, strachu, prze-
rażenia i bólu, a równocześnie roztacza tę bezmierną tęsk-
notę, która stanowi istotną cechę romantyzmu. Beethoven 
jest zatem typowym kompozytorem romantycznym (i co za 
tym idzie prawdziwym muzykiem)10�

Opera (środowisko naturalne Offenbacha!) była dla tego 
znakomitego teoretyka muzyki sprzecznością samą w sobie 
(przynajmniej do czasu „nastania” wielkiego artysty, który bę-
dzie zarówno genialnym librecistą, jak i twórcą muzyki, jakże 
przeczuł Hoffmann epokę Wagnera). Ileż mniejszych i więk-
szych złośliwości pod adresem włoskiej opery znajduje się 
w jego opowiadaniach! Przyjrzyjmy się tylko krótkiemu frag-
mentowi Fermaty, opowiadaniu ze zbioru Bracia Serafiońscy:

Ona ma głos niezły i o dużej skali, to prawda, lecz wszyst-
kie te dziwaczne, gruchające fioritury, te nie kończące się 
rulady, to wieczne trylowanie — czymże są innym, jak nie 
olśniewającym kuglarstwem artystycznym, które tak jest po-
dziwiane jak karkołomne skoki linoskoczka? Czy coś takie-
go zdoła wniknąć w nas głęboko i wzruszyć serce? Wiedz, 
że harmonicznego trylu, któryś unicestwił, nie mogę w ogó-
le ścierpieć, budzi on we mnie lęki i ból11�

Spis muzycznego dorobku Hoffmanna obejmuje 4 opery 
i 4 singspiele12, 23 inne kompozycje muzyczne (balety, me-

9 K. Lipka: Kota Mruczysława…, s. 34.
10 Cyt. za: A. Einstein: Muzyka w epoce romantyzmu. Tłum. M. Jaro-

cińska, S. Jarociński. Warszawa 2008, s. 51.
11 E.T.A. Hoffmann: Bracia Serafiońscy. Warszawa 1960, s. 54.
12 Warto zauważyć, że spośród tych ośmiu utworów scenicznych 

tylko pierwszy został oparty na własnym tekście kompozytora.



Opowieści Hoffmanna… 149

lodramaty, msze…), 30 mniejszych kompozycji wokalnych, 
16 dzieł fortepianowych i kameralnych, 1 symfonię, łącznie: 
5033 strony zapisu nutowego13, jednak czołowi romantycy 
niemieccy nie wychowywali się na jego muzyce, która dość 
szybko przestała być grywana. Przykładem niech będzie za-
pomniana nieco, wspomniana wcześniej Ondyna — pierwsza 
de facto opera romantyczna, której laur pierwszeństwa wciąż 
często odbiera Wolny strzelec14 Karola Webera. Jednak mimo 
to nie zapomniano o Hoffmannie, który przez osiągniętą nie-
jako przypadkiem sławę pisarza, był postrzegany jako jeden 
z duchowych przywódców romantyzmu15. Szczególnie inte-
resująca jest kariera jego powieści we Francji: choć w całej Eu-
ropie dorobek pisarza wywoływał słuszną sensację, jednak 
z ducha germański romantyzm Hoffmanna właśnie dla Fran-
cuzów stał się szczególnie inspirujący. W jego twórczości peł-
no jest muzyki, aż roi się od muzyków, miejscami niemal sły-
chać komponowane takty. To jednak, naturalnie, niejedyny 
temat. Hoffmann, jako pisarz bardzo nowoczesny, wykorzy-
stywał wiedzę z wszystkich dziedzin, w których był biegły. 
Uważany jest za prekursora powieści fantastycznej. Nie spo-
sób opisać wszystkich ważnych dla jego literatury motywów. 
Maria Janion określa go mianem najbardziej wyrazistego ar-
tysty-marzyciela romantycznego16�

Biografia tego niezwykle interesującego romantyka pełna 
jest goryczy i rozczarowań. Trudno mierzyć się z tak fascynu-
jącym życiorysem, unikając uproszczeń, szczególnie, że w ję-
zyku polskim brakuje szczegółowej biografii pisarza17. Warto 

13 K. Lipka: Kota Mruczysława poglądy na muzykę (5). „Canor” 2004, 
nr 37, s. 37.

14 Pisał o tym I. Bełza: Kapelmistrz Jan Kreisler. W: Portrety romanty-
ków. Warszawa 1974, s. 94—95.

15 M. Nawrocka: Hoffmann. W: Encyklopedia Muzyczna PWN. 
Red. E. Dziębowska. Kraków 1993, s. 255.

16 M. Janion: Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa 1981, s. 32.
17 Dysponujemy dość szczegółowym, cytowanym przeze mnie, 

opracowaniem Krzysztofa Lipki, są również m.in. pozycje: M. Jaro-
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jednak, nawet jeśli to pochylenie się jedynie powierzchow-
ne, poznać bliżej niebanalny życiorys Hoffmanna. Przyszedł 
na świat w Królewcu, uchodził za cudowne dziecko: kompo-
nował, grał, rysował portrety… W 1800 roku otrzymał posa-
dę asesora w Poznaniu, skąd — za malowanie złośliwych ka-
rykatur ważnych urzędników — został karnie przeniesiony 
do Płocka. Życie kulturalne i intelektualne Poznania było dla 
tego wybitnego intelektualisty zbyt ubogie, znalezienie się 
w Płocku stało się dla Hoffmanna zesłaniem. Jednak już po 
dwóch latach otrzymał wraz z nowo poślubioną małżonką, 
Polką Marią Teklą Michaliną Trzcińską (nazwisko żony kazał 
przetłumaczyć w akcie prawnym na Rohrer — nawyk zawo-
dowy18), zgodę na przeniesienie do Warszawy, gdzie wresz-
cie mógł dać upust artystycznej duszy. Wspominał ten czas 
jako najszczęśliwszy w życiu. Włączył się w codzienne ży-
cie muzyczne miasta, założył wraz z Józefem Elsnerem To-
warzystwo Muzyczne, malował freski, dyrygował (po raz 
pierwszy) publicznie swoim dziełem, śpiewał. Tu urodziło 
się jego jedyne dziecko, córeczka Cecylia, która zmarła pół-
tora roku później. W listopadzie 1806 roku oddziały pru-
skie opuściły jednak Warszawę, rozwiązano rząd, rok póź-
niej Hoffmann bardzo niechętnie opuszczał Warszawę, chcąc 
uniknąć złożenia przysięgi lojalności polskim władzom.

Następne lata, po krótkim pobycie w Berlinie, spędził Hoff- 
mann w Bambergu, gdzie — ocierając się niemal o nędzę (ura-
tował go spadek) — podjął się wymarzonej pracy kapelmi-
strza. W tym czasie powstały najważniejsze dzieła muzycz-
ne i pierwsze ważne literackie próby Hoffmanna, tu narodził 
się Johann Kreisler. W Bambergu również poznał Hoffmann 
Julię Marc, wielką romantyczną miłość, której przecież nie 
mogło zabraknąć w jego życiorysie. Dla Julii (zwróćmy uwa-

szewski: Życie i twórczość E.T.A. Hoffmanna 1776—1822. Gdańsk 2006; 
E. Płomińska-Krawiec, E. Połczyńska: E.T.A. w Poznaniu. Poznań 
2004.

18 K. Lipka: Kota Mruczysława… (3), s. 28.
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gę na samo imię) starszy, biedny i wyjątkowo mało urodziwy 
Hoffmann nie był materiałem na kochanka, zresztą jej mat-
ka, gdy tylko zorientowała się w uczuciach nauczyciela mu-
zyki, przerwała lekcje i szybko przyrzekła rękę córki ham-
burskiemu bankierowi19. Jednak Hoffmann dużo tej miłości 
zawdzięczał — inspirowała go w twórczości tak muzycz-
nej, jak i literackiej. To uczucie do kilkunastoletniej uczen-
nicy sprawiło, że stał się mężczyzną cierpiącym dla pięknej 
Julii wszelkie męki nieziszczalnej miłości. Od chwili jej po-
znania w Bambergu, w twórczości artysty zaczynają się po-
jawiać wcielenia tej samej kobiety, miłosne sny i marzenia, 
miłość silnie związana z muzyką, a także szaleństwa, kosz-
marne wizje, senne majaki i dzikie fantazje. Że wspomnę tyl-
ko Julię — muzyczną marzycielkę z Kota Mruczysława�

Hoffmann opuścił Bamberg, zostawiając w nim swoją nie-
spełnioną miłość, krótko pracował w Dreźnie, aby wreszcie 
przenieść się do Berlina, w którym spędził ostatnie osiem lat 
życia. Nie rezygnował z działalności na wszystkich możli-
wych polach, publikował, gdzie się dało, jego opera Ondy-
na odnosiła spore sukcesy, interesował się historią, czego 
ślady widać w kilku opowiadaniach. Warto również odno-
tować fakt otrzymania entuzjastycznego listu od Beethovena 
23 marca 1820 roku. Jednak ostatnie lata życia, poświęcone 
na pisanie Kota Mruczysława poglądów na życie, pełne były cier-
pienia. Choroba — przewlekłe dolegliwości rdzenia pacie-
rzowego — nękanie przez prokuraturę i policję (głośna spra-
wa Komisji do zwalczania stowarzyszeń mających na celu zdradę 
stanu i inne niebezpieczne knowania), uczyniły ostatnie miesiące 
życia artysty trudnymi do zniesienia. Zmarł 25 czerwca 1822 
roku. Jak pisze Krzysztof Lipka:

Do ostatniej chwili zachował pogodę ducha, która do dziś 
emanuje z jego dzieł, z opowiadań — już w tym samym 
dokładnie czasie tłumaczonych na polski. Ostatnie zdanie 

19 L. Kydryński: Offenbach…, s. 233.
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ostatniego utworu brzmi: Et si male nanc, non olim sic erit. Je-
żeli teraz jest źle, to nie będzie tak zawsze20�

Słusznie powtarzają badacze, że był Hoffmann postacią jak-
by wyjętą ze swojej literatury; Barbier i Carré, twórcy najpierw 
przedstawienia, a potem libretta opery Jacques’a Offenbacha, 
mieli intuicję. Wróćmy do narracji o intrygującej historii ostat-
niej opery, która w świadomości odbiorców kultury na za-
wsze połączyła nazwiska: Hoffmann i Offenbach. Na począt-
ku lat 60. XIX wieku Barbier i Carré zaadaptowali sztukę dla 
Hectora Salomona. Nie jest do końca jasne, co powstrzymało 
théâtre de la Porte Saint-Martin przed jej wystawieniem, nie 
wiadomo również jak Offenbach wszedł w posiadanie praw 
do opery. Bankructwa i zawirowania prawne są tu dopiero 
początkiem. W 1872 roku Carré umiera, Barbier sam podej-
muje się pracy nad nowym librettem, korzysta jednak z uwag 
i sugestii Offenbacha. Prace na dobre ruszają około 1877 roku, 
jednak dyrektor Gaité, Albert Vinzentini, ogłasza upadłość, 
gdy Opowieści są już wpisane do repertuaru.

Wiemy na pewno, że 18 maja 1879 roku Offenbach organi-
zuje w swoim mieszkaniu dokładnie przygotowane przesłu-
chanie. Wieczór ów utwierdził Offenbacha w przekonaniu, 
że to, co pisze, jest naprawdę dobre. Równocześnie kompo-
zytor wie, że pozostało mu niewiele czasu, a bardzo chce do-
żyć premiery: „Niech się Pan śpieszy z wystawieniem mojej 
opery!” pisze do Léona Carvalha, dyrektora Opéra-Comiqué, 
w którym Opowieści Hoffmanna mają zostać wystawione21. Wa-
runkiem jednak są zmiany: Hoffmann z Opowieści ma być nie 
barytonem, a tenorem, role kobiece ma śpiewać nie obdarzo-
na sopranem lirycznym Marie Heilbronn, a koloratura Adela 
Isaac. Oczywiście te ciągłe zmiany jeszcze bardziej kompliku-
ją sprawę. W każdym razie Hoffmann cały czas tworzy, leka-
rze patrzą na jego gasnące już życie z niepokojem, a Halévy 

20 K. Lipka: Kota Mruczysława… (1), s. 32.
21 P. Kamiński: Tysiąc…, s. 24.
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potwierdza, że fortepian w hotelowym pokoju, wynajętym 
przez Offenbacha na czas komponowania, nie milknie od 
świtu. Jednak nie da się oszukać śmierci, 5 października 1880 
roku Offenbach słyszy po raz ostatni swoją muzykę na próbie 
(wciąż jeszcze niegotowych) Opowieści Hoffmanna. Po powro-
cie do domu siada jeszcze do pracy, a może to tylko legenda, 
chcąca widzieć mistrza pracującego do ostatniego tchnienia, 
jeszcze z łoża śmierci dyktującego nuty. Więcej się nie dowie-
my, tu kończy się opowieść Offenbacha. Choć, jak można się 
domyślać, to nie koniec historii tej niezwykłej opery. Przyj-
rzyjmy się teraz jednak treści libretta, znając ją, łatwiej będzie 
orientować się w niuansach i przygodach, jakie czekały jesz-
cze na Opowieści Hoffmanna. W planie m.in. filologiczny kry-
minał z karłem w tle i przekleństwo spowijające utwór.

Opowieści Hoffmanna to opera fantastyczna w 5 aktach, bądź 
(i ten podział bardziej mi odpowiada) w 3 aktach z prologiem 
i epilogiem. Carré i Barbier, pisząc swą sztukę, znali dosko-
nale twórczość Hoffmanna, inaczej nie byliby w stanie tak 
sprawnie wybrać z jego utworów bohaterów mogących stać 
się alter ego jednej postaci. Można powiedzieć, że treść sztuki 
(a zatem i libretta opery Offenbacha) opiera się na trzech opo-
wiadaniach: Piaskun, Radca Krespel i Historia utraconego odbicia 
w zwierciadle. Głównym bohaterem całej opowieści staje się 
sam Hoffmann — pamiętamy o jego naznaczonej niespełnio-
ną miłością biografii. Niemożliwe jest dokładne streszczenie 
wszystkich zawiłości i powiązań libretta z biografią i twór-
czością artysty, opowiedzenie treści jest zatem zadaniem 
dość karkołomnym (również ze względu na niuanse różniące 
poszczególne wersje opery) — spróbujmy jednak22:

Oto w winiarni Lutra23 spotykają się: poeta Hoffmann 
(śmiertelnie zakochany w śpiewaczce występującej w Don 

22 Streszczenie libretta przytaczam za: P. Kamiński: Tysiąc…, s. 22—
26; A. Batta: Opera…; Hasło: Hoffmann. W: Encyklopedia muzyczna…

23 Rzeczywiście istniejącej, tam miał spotykać się Hoffmann z przy-
jaciółmi, w twórczości pisarza winiarnia pojawia się m.in. w Braciach 
Serafiońskich�
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Giovannim; Mozart posiadał zresztą duże znaczenie dla oboj-
ga twórców. Ernest Teodor Amadeusz sam zmienił swoje imię 
z Wilhelma i Offenbacha, jak wieść niesie, nie rozstawał się 
również z biografią mistrza), Muza chcąca zdobyć Hoffman-
na dla siebie, wierny przyjaciel Nicklauss, radca Lindorf — 
zazdrosny o serce Stelli, wielkiej primadonny, i hałaśliwy tłum 
młodych widzów, korzystający z przerwy w przedstawieniu 
Don Giovanniego. Hoffmann po namowach przyjaciół i po kil-
ku butelkach wina zaczyna śpiewać pieśń, której bohaterem 
jest potworny i groteskowy karzeł Kleinzach. Jednak przery-
wa na rzecz innej, aby w końcu snuć opowieść o miłości, roz-
poczynającą się od słów „Pierwsza miała na imię…” Olimpia.

Akt pierwszy jest opowieścią o miłości studenta Hoffmanna 
do córki profesora Spalzaniego, Olimpii. Opowieści, w któ-
rej ważne są rekwizyty: oto zakochany otrzymuje od tajem-
niczego profesora Coppeliusa parę cudownych okularów, 
od tego czasu dostrzega już cudowną urodę Olimpii. Cały 
czas w operze Hoffmannowi towarzyszy jego przyjaciel 
Nicklausse, który przeczuwa prawdę na temat miłości poety. 
Co naprawdę mówią nam okulary, przez które student oglą-
da świat? Nie chcę ulec pokusie nadinterpretacji. Spójrzmy 
dalej na akcję: Olimpia okazuje się lalką, którą w akcie ze-
msty za niespełnienie finansowych obietnic niszczy Coppe-
lius. Jednak cała rzecz dzieje się na wielkim balu, ileż takich 
bali musiał oglądać Jacques Offenbach…

W akcie drugim Hoffmann jest już poetą, zakochuje się 
w pięknej Antonii ku rozpaczy radcy Crespela, jej ojca. Stan 
Antonii niepokoi nieco przyjaciela Hoffmanna, jednak ta mi-
łość wydaje się pewniejsza — ukochana przynajmniej ma du-
szę. Poeta dowiaduje się o śmiertelnej chorobie swojej drugiej 
miłości — wie, że śpiew grozi jej śmiercią. Nieszczęśliwie, 
Antonia zostaje pod opieką podejrzanego doktora Miracle, 
który, wzywając ducha jej zmarłej matki, prowokuje śpie-
waczkę do wykonania śmiercionośnego duetu, sam przy-
grywa im na skrzypcach. Antonia pada na miejscu, Crespel 
oskarża o jej śmierć Hoffmanna. Kurtyna.
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Akt III został przeniesiony do Wenecji. Luksusowa gondo-
la płynie Wielkim Kanałem, na jej pokładzie kurtyzana Giu-
lietta ze swoim towarzystwem. Przyjaciel Hoffmanna, za-
wsze obecny Niclauss, przestrzega poetę przed zakochaniem 
się w kurtyzanie — nic dziwnego, po dwóch nieudanych mi-
łościach Hoffmann pogrążył się w pijaństwie i rozpuście. 
Niestety, poeta ma pecha, spotykając na swojej drodze ta-
jemniczego kapitana Departutto, protektora Giulietty, który 
(o zgrozo!) domaga się od kurtyzany lustrzanego odbicia po-
ety do swojej kolekcji. Następują przerażające zbiegi okolicz-
ności: Hoffmann zabija w walce swojego rywala, niejakiego 
Schlemila, zabiera od niego klucz do buduaru Giulietty, ule-
ga jej manipulacji i oddaje swe lustrzane odbicie. Tymczasem 
zjawia się przyjaciel Niclauss, który przynosi fatalną wiado-
mość: władze szukają mordercy Schlemila, trzeba uciekać 
z miasta. Hoffmann jest załamany, Giulietta się śmieje i od-
pływa z podejrzanym kapitanem Departutto24. Kurtyna.

I wreszcie: epilog. Oto wracamy do winiarni Lutra, gdzie 
nad pijanym, i winem, i swoimi opowieściami, Hoffmannem 
triumfuje radca Lindorf — przypomnijmy, to konkurent po-

24 Do lat 90. XX wieku pełna partytura nie była znana, opera ucho-
dziła za niekompletną. W 1993 roku znaleziono w tajemniczym pała-
cu w Burgundii setki stron oryginalnego manuskryptu, finał opery zy-
skał nowy charakter — Giulietta nie porzuciła Hoffmanna. Poeta zabił 
przez przypadek Piticchinaccia, a po reakcji zrozpaczonej kobiety zo-
rientował się, że… to karzeł był kochankiem kurtyzany. Od czasu tego 
odkrycia w operach wystawiane są obydwie wersje, jednak dzieje się to 
w atmosferze filologicznego skandalu, bez jasności co do praw publi-
kacji. Inscenizatorzy zmuszeni są do budowania swoich, nowych wer-
sji, dopasowując się do istniejącej postaci dzieła. Zresztą to niejedyna 
wersja zakończenia aktu III — w innych, np. w wersji Bonynge’a z 1972 
roku, karzeł podaje Giulietcie trujący napój, a ta pada, patrząc z miło-
ścią na Hoffmanna, z kolei w wersji z roku 2005 to Hoffmann zabija 
Giuliettę i umyka z Wenecji, jednak są to modyfikacje artystyczne nie-
znajdujące potwierdzenia w woli kompozytora, czy twórców libretta 
(choć wersja Richarda Bonynge’a sięga ku źródłom — dramatowi Opo-
wieści Hoffmanna z 1851 roku).
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ety do serca pięknej śpiewaczki Stelli, która właśnie kończy 
swą rolę w Don Giovannim. Morał opowieści wyciąga, natu-
ralnie, Niclauss: Olimpia, Antonia i Giulietta to trzy oblicza 
tej samej kobiety, zimnej i sprzedajnej Stelli, która pojawia się 
w winiarni, Hoffmann jednak już jej nie poznaje. Oto muza 
sławi śmierć kochanka i narodziny poety.

Zanim pochylę się nad bardziej szczegółową interpretacją tre-
ści libretta opery i wskażę na, zdaje się, widoczne już wątki, które 
moglibyśmy określić „czarnoromantycznymi”, wróćmy jeszcze 
na chwilę do Paryża pogrążonego w żałobie po stracie Jacques’a 
Offenbacha i do niedokończonej opery. Rodzina kompozytora 
zadecydowała powierzyć misję dokończenia instrumentacji Er-
nestowi Guiraudowi. Wszystko przebiega nie tak, jak powinno, 
niezgodnie z wolą autora ucinane są akty opery. Jednak 10 lute-
go Carvalho, dyrektor Opéra-Comique, pokazuje ją publiczno-
ści. Premiera okazuje się sukcesem, nie wiadomo jednak na ile 
pochlebnymi komentarzami publiczności nie powoduje tęskno-
ta i szacunek dla zmarłego kompozytora.

Pożar, który w 1887 roku strawił Opéra-Comique, nada-
je tajemniczości i niejasności również warstwie muzycznej 
opery — spłonęły wówczas rękopisy partytur orkiestrowych 
wykorzystanych w trakcie prapremiery (część odnaleziona 
została w 1984 roku). Zresztą to niejedyny pożar wiążący 
się z Opowieściami. W grudniu 1881 roku w trakcie drugiego 
przedstawienia w operze wiedeńskiej w płomieniach zginę-
ło kilkaset osób. Historia samej opery tutaj się nie kończy, 
zawirowania filologiczne i niejasności wynikłe ze śmierci Of-
fenbacha i rodowodu libretta sprawiają, że do dziś istnie-
je wiele jej wersji. Problem ten udało mi się jedynie zazna-
czyć — w tym przypadku muzyczne encyklopedie i operowe 
przewodniki mogą okazać się ciekawą lekturą dla filologa 
nie tylko ze względów kulturalnych. Przyjrzyjmy się teraz 
bliżej operze i symbolom, które podkreślane i eksponowane 
chętnie przez inscenizatorów, a i uwydatniane samą muzy-
ką, możemy zaklasyfikować jako typowe dla stylistyki okre-
ślanej często mianem „czarnego romantyzmu”.
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Muzycznie niewybitne, są jednak Opowieści Hoffmanna wy-
jątkowe. Ich muzyka w porównaniu z wcześniejszym stylem 
Offenbacha ma większą siłę wyrazu dramatycznego, ekspo-
nowane są walory poszczególnych instrumentów, często po-
jawiają się tremola, ostre dysonanse, szczególnie w scenach 
demoniczno-fantastycznych słychać wielokrotne nawiązania 
do niemieckiej opery romantycznej, np. Webera. Właśnie re-
kwizyty tych scen demoniczno-fantastycznych będą intere-
sowały nas najbardziej. Oczywiście w libretcie znalazły się 
wprost z prozy Hoffmanna, zatem przyglądanie się im bę-
dzie zarazem zerkaniem w stronę bogatej twórczości pisarza. 
Pamiętając o tym, że jak pisał Lipka:

Z jednej strony [opera Opowieści Hoffmanna — K.H.] ukazu-
je, jak potężny wpływ może wywierać literatura na muzy-
kę, jak zdecydowanie potrafi stymulować muzyczną twór-
czość […]. Z drugiej pokazuje, do jakiego stopnia muzyka 
ma niestety tendencje do spłycania trudniejszych dzieł lite-
rackich…25�

Chcąc uniknąć posądzenia o spłycanie, pozwolę sobie nie 
stawiać tez dotyczących całej twórczości Hoffmanna, przyj-
rzę się jedynie temu, jaką rolę pełnią wspomniane rekwizy-
ty w tej konkretnej operze, unikając zestawienia treści libretta 
z oryginalnymi opowiadaniami, które są znacznie bogatsze 
w symbole.

Hoffmann jak nowoczesny pisarz, wykorzystywał w swo-
jej twórczości profesjonalną wiedzę ze znanych mu dziedzin 
nauki. A obok swoich licznych zdolności i działań, intereso-
wał się również mechanicznymi i optycznymi instrumenta-
mi, zabawkami i automatami. Jak pisze Maria Janion:

Fantastyka ożywienia tego, co nieożywione, słyszenia tajem-
niczych głosów, widzenia ukrytych podobieństw i zbieżno-

25 K. Lipka: Kota Mruczysława… (3), s. 33.
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ści, wszystko to, co często wywołuje posądzenie Hoffmanna 
o upodobanie do jarmarcznego kuglarstwa, dowodzi tylko 
jego nieustannego krążenia wokół punktu, w którym zbie-
gają się i rozbiegają dwie rzeczywistości: eteryczna cudow-
ność natury i barwna cielesność materii26�

Na koncepcie ożywienia nieożywionego opiera się cały akt 
I Opowieści. Oto młody mężczyzna dostaje rekwizyt pierw-
szy — okulary. Rodzaj technicznej nowinki, mający służyć po-
lepszeniu wzroku. Dzięki okularom widzimy więcej, ale nie 
widzimy siebie. Okulary mogą polepszyć lub pogorszyć na-
sze widzenie świata, o tym świetnie wie każda osoba z wadą 
wzroku. Mogą też to widzenie odmienić — jak choćby okula-
ry przeciwsłoneczne, czy „różowe okulary” ze związku fraze-
ologicznego. Okulary podarowane Hoffmannowi przez ni to 
maga, ni to naukowca — Coppeliusa — radykalnie zmienia-
ją nie tylko sposób widzenia świata (zamiast lalki, bohater wi-
dzi piękną kobietę), ale i wnętrze poety. Dar Coppeliusa (jak 
zresztą każde okulary, choć dziś, gdy są tak powszechne zda-
jemy się tego nie zauważać) zmienia naturalny stan rzeczy. 
Właśnie to pomieszanie jest jedną z cech stylu, który nazywa-
my czarnym romantyzmem. Typowym bohaterem jest zresztą 
sam mag — nie wiadomo skąd się pojawia, wykorzystuje za-
kochanego młodzieńca do realizacji własnych celów, konstru-
uje lalkę będącą niemal nie do rozpoznania, obdarza ją głosem 
i umożliwia ruchy. Olimpia niby jest córką Spalzanniego pre-
zentowaną na balu, a okazuje się przerażającym automatem. 
W jej postaci można znaleźć odbicie fascynacji androidami, ży-
wej w końcu XVIII wieku, a przecież aktualnej do teraz.

Mroczność kolejnego aktu nie opiera się na rekwizytach, 
a na magii związanej ze śmiercią, motywem równie typo-
wym dla czarnego romantyzmu. To akt przeciwieństw i kon-
trastów — nocy i dnia, śmierci i życia, samotności i miłości, 
ciszy i śpiewu. Znów mamy postać tajemniczego doktora, 

26 M. Janion: Projekt…, s. 32.
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który potrafi przywoływać zmarłych, dziwną chorobę mło-
dej dziewczyny i śmierć, której można by uniknąć. Jednak 
aby osiągnąć zamierzony efekt, Thanatos musi zwyciężyć 
Erosa, poeta jest przecież niejako skażony śmiercią. Zakocha-
ny Hoffmann, wystawiony na kolejną próbę nie do wytrzy-
mania, doznaje wstrząsu i ociera się o szaleństwo, nieopano-
wane cierpienie panuje na scenie.

W akcie trzecim najważniejsza jest opowieść o miłości. Giu-
lietta jest wprawdzie kurtyzaną, ale cała historia z nią nie wy-
gląda na magiczną i niezwykłą do momentu, w którym odkry-
wamy, że kobieta pod przymusem kapitana Departutto odbiera 
swoim kochankom odbicia w lustrze. Poeta prosi o pamiątkę 
miłości, a w zamian zostaje mu pokazane lustro, w którym bra-
kuje odbicia. Znów triumfuje magia, czy też nauka — w każ-
dym razie ingerencja w odwieczne prawa natury. Sam motyw 
lustra także zasługuje na uwagę ze względu na jego popular-
ność w twórczości romantyków. Odebranie odbicia jest nieja-
ko aktem odebrania życia — skoro nie możemy zobaczyć sie-
bie, czy naprawdę istniejemy? Jak inaczej się o tym upewnić?

Jakże doskonale do tylu romantycznych nawiązań pasuje 
epilog — miłość zawodzi, poeta musi ją odrzucić, aby prze-
mienić się w artystę. Życie okazuje się zbyt brutalne i nieza-
leżne od rzuconego weń człowieka, nie da się nad nim zapa-
nować, lepiej je odrzucić. Równocześnie bez wszystkich tych 
przeżyć niemożliwe byłoby snucie doskonałych opowieści. 
To niekwestionowany triumf sztuki, niepokój twórczy już ni-
gdy nie opuści artysty.

W całej operze obecny jest jeszcze jeden typowy motyw 
— sobowtór. Już samo obdarzenie bohatera nazwiskiem au-
tora opowiadań wystarczałoby do formułowania wniosków. 
Zwróćmy jednak jeszcze uwagę na postaci kobiece, w samej 
operze pojawia się sugestia, że wszystkie są wcieleniem jed-
nej — Stelli. Relacja z każdą z nich pokazuje stadia rozwo-
ju miłości (dlatego tak ważne jest, w jakiej kolejności prezen-
towane są akty) kończącej się śmiercią. Przyjaciel Niclauss 
wprawdzie występuje w każdym akcie pod własną posta-
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cią, jednak na koniec okazuje się muzą przemieniającą poetę. 
Każdy z bohaterów negatywnych: Coppelius, doktor Miracle 
i kapitan Departutto, charakteryzuje się czymś innym, jednak 
wspólne dla nich jest posługiwanie się magią i tajemniczymi 
rekwizytami. Wszyscy trzej dążą do zniszczenia Hoffmanna, 
ale nie do jego śmierci. Aby dobrze zrozumieć „sobowtóro-
wy” charakter opery, sięgnijmy jednak po postać będącą dla 
niej inspiracją; sama natura Hoffmanna była bardzo niejed-
norodna. Istniał w niej pewien dysonans, którego sam chyba 
nie był w stanie rozwiązać, rozpoznając i koncentrując się na 
jednej spośród swoich licznych wrodzonych zdolności. Za-
tem możliwe, że nie tylko rozdwojenie pomiędzy codzienno-
ścią i życiem artystycznym, ale i niemożliwość podjęcia jed-
nego sposobu twórczego wyrazu miały wpływ na niejasności 
i „podwójności” hoffmanowskich bohaterów:

W dualizmie jego działalności, urzędniczej i artystycznej, 
mają też swe źródło najbardziej niezwykłe efekty jego opo-
wiadań: kolizja między codziennością a fantastyką, potwor-
ność banału, upiorność szarej monotonii27�

To właśnie podwójność (nieraz i potrójność…) jest osią te-
matyczną treści libretta opery. Okulary, lustro, postacie — 
sobowtóry… Mimo że jego twórcy sięgnęli do fabuły trzech 
opowiadań, duch całej twórczości Hoffmanna jest w nim sil-
nie obecny i to właśnie najczęściej jest wyciągane przez insce-
nizatorów podejmujących się wystawienia Opowieści na de-
skach wielu oper świata.
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The tales of Hoffmann — a Dark Romantic opera

S u m m a r y

The article is an attempt at presenting an unusual history of The tales 
of Hoffmann — the opera by Jacques Offenbach, which — through the 
person of the protagonist, i.e. Ernest Teodor Amadeusz Hoffmann, 
whose prose was at the same time the inspiration for the libretto’s con-
tent — may fit stylistically into the trend referred to as “Dark Roman-
ticism.” The author, while tracing the process of the creation of this 
opera, examines the biographies of its authors and follows, what is in-
teresting especially for literary scholars, philological turbulences that 
resulted in the fact that the last work of Offenbach is referred to as ‘un-
known’, although — paradoxically — it is one of the most frequently 
performed opera works. The article also comprises an analysis of the 
objects and themes associated with Dark Romanticism that constitute 
the axes of successive opera acts.
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O śmierci niecałkowitej i zemście 
zza grobu, czyli do czego może 

doprowadzić budowanie domu na 
cmentarzu. Grób rodziny Reichstalów 
Zygmunta Krasińskiego i Noc żywych 

Żydów Igora Ostachowicza

Grób rodziny Reichstalów i Noc żywych Żydów dzieli przepaść 
niemal dwustu lat i wielkich przeobrażeń kulturowych, łą-
czy zaś — przynależność do dość pojemnej kategorii powie-
ści. Połączyć próbuje je także tytuł tego tekstu — być może 
zbyt długi i za mało konkretny, ale dobrze wprowadzający 
niezwykle ciekawe, a jednocześnie właściwie nieopracowane 
zagadnienie związane z tymi dwoma dziełami. Tytuł ten nie 
zapowiada wyczerpującej, systematycznej analizy porów-
nawczej, jednak określa tok rozumowania, według którego 
zostaną prześledzone relacje między dwoma dziełami. Dzię-
ki temu będzie mógł powstać szkic o charakterze przyczyn-
karskim — próba zakreślenia podstaw badań i zarysowania 
ich perspektyw. Zacząć należy jednak od usprawiedliwie-
nia tego dość niecodziennego zestawienia dzieł literackich. 
A w tym może pomóc cytat:

Po pierwsze, uważam, że Holokaust był czymś tak potwor-
nym, że właściwie powinno się tylko w skupieniu spisywać 
i odczytywać prawdziwe historie. Trudno tu uzasadnić two-
rzenie fikcji literackiej zbliżonej do realiów. Z drugiej strony 
istnieje jednak poważne niebezpieczeństwo, że spisywanie 
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faktów, owszem, będzie postępować dość sprawnie, tylko 
z chęcią do ich odczytywania może być gorzej. A to może 
skutkować tym, że Zagłada może stanąć — jest takie porów-
nanie — na jednej półce z wojną trzydziestoletnią. Czyli z ja-
kimś dawnym wydarzeniem, które wiadomo, że było dość 
okrutne, ale większość powie — dajcie spokój, nie zmuszaj-
cie mnie, żebym o tym czytał1�

Jest to fragment wywiadu z Igorem Ostachowiczem, au-
torem Nocy żywych Żydów — powieści wydanej w 2012 roku. 
Traktuje ona rzeczywiście o Zagładzie, podejmuje problem pa-
mięci i potrzeby podtrzymywania obecności tego tragicznego 
wydarzenia w świadomości społecznej. Jej autor wychodzi od 
konstatacji, że Warszawa jest miastem zbudowanym na wiel-
kim cmentarzu, a dotyczy to zwłaszcza Muranowa — obrane-
go na miejsce akcji osiedla wybudowanego na gruzach getta. 
Z miasta w bardzo krótkim czasie „wyparowała” ogromna licz-
ba mieszkańców, którzy przez wieki kształtowali życie stolicy. 
Okazuje się, że nie wystarczy stwierdzenie faktu, że tych lu-
dzi już nie ma. W wizji świata utrwalonej w powieści oni mimo 
wszystko gdzieś muszą być, a autor odnajduje ich właśnie na 
podziemnym cmentarzu. Wyprowadza z niego przez piwnice, 
kanały, kratki ściekowe, pozwala aktywnie kształtować świat 
ludzi żywych, a w pewnym momencie nawet go zdominować. 
Jego główne założenie jest takie, że zmarli nie odeszli bezpow-
rotnie, a ich historii i historii Holokaustu nie można zapomnieć.

Powieść Ostachowicza dobitnie pokazuje, że wydarze-
nia sprzed siedemdziesięciu lat muszą uniknąć losu pamię-
ci chociażby o wojnie trzydziestoletniej, która w świadomości 
społecznej nie funkcjonuje, nie jest dla współczesnego czło-
wieka ważna. Była jednak ważna dla Krasińskiego — auto-

1 T. Kwaśniewski: Igor Ostachowicz, doradca premiera: Jestem pielęgnia-
rzem. „Newsweek” [online], 15 VI 2013, aktualizacja 17 VI 2013. Tekst 
dostępny w internecie: <http://www.newsweek.pl/igor-ostachowicz-
-doradca-premiera-jestem-pielegniarzem,105133,1,1.html> [dostęp: 
23 VI 2016].
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ra Grobu rodziny Reichstalów. Powieści oryginalnej z dziejów woj-
ny trzydziestoletniej drukowanej w 1828 roku. Jej treść stanowi 
dramat rodzinny wpisany w dzieje konfliktu katolicko-prote-
stanckiego na terenie siedemnastowiecznych Czech. Minna, 
protestantka, córka astrologa, nie chce się zgodzić na małżeń-
stwo z przywódcą wojsk katolickich, pułkownikiem Wal-
lensteinem. Bezskutecznie szuka wyjścia z sytuacji, po czym 
znajduje je w samobójczej śmierci. Zanim umrze, zobowiązu-
je brata do zemsty na Wallensteinie na mocy osobliwego ślu-
bu. Tym samym określa całe jego życie, od tej pory trawione 
na obmyślaniu strategii morderstwa i ukrywaniu się w naj-
bliższym otoczeniu Wallensteina niczym Konrad Wallenrod 
na dworze krzyżackim, a zwieńczone śmiercią tuż po spełnio-
nej zbrodni. Minna umiera, ale nie odchodzi daleko. Zostaje 
pochowana w podziemnym mauzoleum rodzinnym tuż obok 
matki. Tak samo, jak ona zostaje zabalsamowana przez ojca. 
Nie żyje, ale wygląda, jakby żyła. I tak też, wydaje się, działa.

Nietrudno zauważyć, że są to dwa bardzo różne utwory, 
a ich zestawianie na podstawie dość przypadkowego i odleg-
łego porównania autora jednego z nich — przede wszystkim 
porównania zewnętrznego w stosunku do tekstu — może się 
wydawać nieuprawnione. To porównanie Holokaustu z woj-
ną trzydziestoletnią zachęca jednak do budowania pewnej 
paraleli między dwoma dziełami, głównie na poziomie hi-
storycznym. Bardzo słabo umotywowanej, ale jednak nie-
bezsensownej. Tutaj to zestawienie może funkcjonować także 
jako pewnego rodzaju punkt zaczepienia, chociaż nie sposób 
uznać tej płaszczyzny porównania za wystarczającą.

Warto pokazać, że takich podstaw porównania jest więcej 
i są one trwalsze. Że ta powieść o Zagładzie, czy raczej po Za-
gładzie, może mieć wiele wspólnego z powieścią o zemście, 
bo raczej nie o zbrodni. Że te dwa teksty mogą być tekstami 
o pamięci, ale też o śmierci, znajdując się na bardzo specy-
ficznej osi rozwojowej ludzkiej myśli i antropologii.

Podstawą porównania niech się stanie motyw podziem-
nego cmentarza, którym w powieści gotyckiej jest założone 
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przez pana domu mauzoleum rodzinne, we współczesnej zaś 
są nim warszawskie piwnice będące w istocie grobami tysię-
cy poległych podczas wojny Żydów i Polaków. Pochowani 
w podziemiach mają decydujący wpływ na losy żywych bo-
haterów obu tekstów. Niech ich wymieniona w tytule refera-
tu zemsta zza grobu stanie się punktem wyjścia do refleksji na 
temat wczesnoromantycznej antropologii śmierci i możliwo-
ści jej rozwoju z pominięciem lekcji późnego romantyzmu, go-
dzącego człowieka ze śmiercią i wprowadzającego nowe per-
spektywy istnienia. Bo wydaje się, że tak można potraktować 
Noc żywych Żydów — jako doprowadzoną do skrajności wcze-
snoromantyczną wizję świata, która, nieprzewartościowana 
przez myśl romantyzmu lat czterdziestych — z bardzo waż-
ną rolą myśli Krasińskiego — ewoluowała w groteskowe uję-
cie, w którym martwi mordują żywych w obronie swoich już 
nieżywych, ale jeszcze obecnych ciał, tak bardzo bojących się 
śmierci całkowitej i wiecznego nieistnienia.

Zasadnicza odmienność obu powieści opiera się przede 
wszystkim na tym, że są to teksty powstałe w innych czasach, 
w innych realiach, z różnych pobudek. Noc żywych Żydów  to 
powieść postmodernistyczna, groteskowa, ironiczna, w bar-
dzo dużym zakresie wykorzystująca klisze popkulturowe 
i dialogująca ze stereotypami. Grób rodziny Reichstalów z ko-
lei jest dziełem z gruntu romantycznym, będącym wyrazem 
dziewiętnastowiecznego historyzmu, pisanym zupełnie po-
ważnie. Na najbardziej podstawowym poziomie łączy je jed-
nak wykorzystywanie kulturowych wzorców i schematów.

Maria Janion w książce Zygmunt Krasiński — debiut i doj-
rzałość o bohaterach wczesnych tekstach Krasińskiego, a więc 
pośrednio i o samych tekstach, mówi wręcz przede wszyst-
kim jako o „zlepkach różnych konwencji literatury preroman-
tycznej i wczesnoromantycznej”2. Pierwsze próby literackie 
młodego poety określa jako teksty naiwne, wynik oddziały-

2 M. Janion: „Opinogórski gotycyzm”. W: Eadem: Zygmunt Krasiń-
ski — debiut i dojrzałość. Warszawa 1962, s. 58.
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wania mody literackiej. Dostrzega w nich płaski bajronizm 
ograniczony do fascynacji psychiką zbrodniarza lub mania-
ka zemsty. Istotę myśli poety dostrzega w sposobie kreacji 
bohatera pozbawionego jakiejkolwiek racji moralnej i nie-
zdolnego do aktywnego działania mogącego wywołać pozy-
tywne zmiany w świecie, w którym został umieszczony — 
świecie jednoznacznie złym, bez żadnych jasnych miejsc3� 
W jej ujęciu to gotycyzm „na pół dziecinny, »opinogórski«”, 
z punktu widzenia badaczki marksistowskiej oceniany jako 
„cząstka polskiego nurtu romantyzmu reakcyjnego, wątlej-
szego w naszej literaturze niż gdzie indziej i przynoszącego 
osiągnięcia literackie mniejszej rangi”4�

To uderzające, z jaką łatwością Janion sytuuje debiut Kra-
sińskiego na niższym poziomie obiegu literackiego, które-
mu co prawda przyznaje „istotne miejsce w obrazie wczes-
nego romantyzmu polskiego (sprzed roku 1830)”5, ale jak 
widać — jest to miejsce ważne tylko na pewnym obszarze 
i w konkretnym okresie. Badaczka nie poprzestaje na tym za-
biegu w swoim planie deprecjacji juweniliów Krasińskiego. 
W tym celu przytacza nawet lekceważącą ocenę młodzień-
czych dzieł sformułowaną przez samego autora: „Inaczej ma 
się sprawa z wczesnymi powieściami Krasińskiego. Ocenia-
jąc je krytycznie, sam autor napisze po latach ze zdumiewa-
jącą wręcz przenikliwością, że były oparte na przekonaniu, iż 
»okropność« jest »wzniosłością«”6�

Takie podejście badaczki niewątpliwie jest niesprawiedli-
we i krzywdzące, jednak ugruntowane badaniami nad wcze-
sną twórczością Krasińskiego. Dość przytoczyć sądy z arty-
kułu Teodozyi Lisiewicz pt. Krasiński zaczął pisać wcześnie… 
z tomu Krasiński żywy wcześniejszego od książki Janion o trzy 
lata. Młodzieńczą twórczość autora nazywa się tu grzechem 

3 Ibidem, s. 58 —59.
4 Ibidem, s. 59.
5 Ibidem.
6 Ibidem, s. 58.
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młodości i porównuje z haftowaną przez dziecko serwetką 
ofiarowywaną matce na imieniny7�

Jakiś romantyzm nadmiernie rozbujały, naiwny, a przy tym 
pretensjonalny i jakaś zupełnie chorobliwa fantazja. Robią 
wrażenie, jakby chłopięcy Krasiński, słaby fizycznie i bez-
wolny w rękach ojca, wyżywał się i szukał odwetu w kosz-
marach, morderstwach i melodramatycznych sytuacjach8�

Namysł nad juweniliami — zasługującymi ledwie na mia-
no „opowiastek” — określa się tu wręcz jako krzywdę wy-
rządzaną autorowi9. Przy takim skrajnym podejściu Lisie-
wicz potępiającej wczesne utwory Krasińskiego, a również 
i jego samego za to, że je wydał10, stanowisko Marii Janion 
wydaje się nawet obiektywne.

Radykalnie czy nie — obie badaczki jednak wartościują. 
Z takim osądzaniem walczy Jerzy Weinberg w artykule o po-
lemicznym tytule Zygmunta Krasińskiego „Grób rodziny Reich-
stalów” — debiut czy dojrzałość? Badacz dowodzi, że debiut 
szesnastoletniego Krasińskiego był wyjątkowo dojrzały, taki, 
o jakim Słowacki czy Mickiewicz mogliby tylko pomarzyć. 
Weinberg zdecydowanie odrzuca wszelkie zarzuty odtwór-
czości (chociażby w stosunku do Konrada Wallenroda) i roz-
prawia się z deprecjonującym terminem „opinogórski goty-
cyzm” jako jawnie regionalizującym. Gotycyzm Krasińskiego 
w ujęciu Weinberga jest pełnoprawną częścią nurtu zachod-
niego, w żadnym razie nie prowincjonalną czy podrzędną11� 
Badacz w swoim zamierzeniu rehabilitacji „Trzeciego Wiesz-

7 T. Lisiewicz: Krasiński zaczął pisać wcześnie… W: Krasiński żywy� 
Red. W. Günther. Londyn 1959, s.  104.

8 Ibidem, s. 105.
9 Ibidem, s. 104.

10 Ibidem, s. 106.
11 J. Weinberg: Zygmunta Krasińskiego „Grób rodziny Reichstalów” — 

debiut czy dojrzałość? W: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza� 
T. 2. Red. K. Korotkich, J. Ławski. Białystok 2007, s.  94—95.
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cza” posuwa się nawet do stwierdzenia, że stworzenie w li-
teraturze polskiej Grobu rodziny Reichstalów było „jedynym 
bodaj naówczas sposobem na osiągnięcie przez nią europej-
skości”12� Taka próba dowartościowania wczesnych tekstów 
autora Nie-Boskiej komedii jest oczywiście cennym wkładem 
w badania nad tym zaniedbanym autorem, jednakże miejsca-
mi trąci, jak widać, pewnego rodzaju tendencją — nie mniej 
niż chociażby sądy Marii Janion.

Wobec takich skrajności najodpowiedniejszym podejściem 
wydaje się potraktowanie Grobu rodziny Reichstalów po pro-
stu jako pełnowartościowego tekstu, który, owszem, korzy-
sta z ustalonego repertuaru motywów i — co oczywiste — 
zdradza pewne niedopracowanie ze strony niedojrzałego 
autora, ale jest przez to tym bardziej interesujący, bo prezen-
tuje warsztat tworzenia tekstu wcielającego tendencje czar-
nego romantyzmu.

Utwór Krasińskiego rzeczywiście wydaje się przeładowa-
ny, jak gdyby przesycony elementami gotyckimi, bardziej 
groźny niż sama groza, którą ewokuje. Takie wrażenie moż-
na odnieść przy lekturze opisu domu i pokoju alchemika. 
Dom jest pół twierdzą, pół ruiną. Złożony jest z dziwnych 
form, takich jak wieża i przywodzące na myśl labirynty ko-
rytarze, a inkrustowany niecodziennymi elementami — taki-
mi jak salomonowe kolumny czy glob ziemski nad wejściem. 
Jego konstrukcja to nawet więcej niż kwintesencja roman-
tycznej malowniczości. Najbardziej intrygujący zaś wydaje 
się opis samej siedziby astrologa:

Dwie lampy oświecały szeroką komnatę, ale ich światło 
z trudnością się przedzierało przez gęsty dym, który dopie-
ro się zmniejszył, kiedy Walter drzwi otworzył. Ogromne 
szafy z półkami opierały się o ściany pokoju, na nich leża-
ły szklane banie i naczynia wszelkiego rodzaju, to z gliny, to 
z kruszcu wyrabiane. Nad szafami zaś wisiały, jakby trofea 

12 Ibidem, s. 99.



W kręgu inspiracji czarnoromantycznych172

nauki, czaszki i kościotrupy zwierząt i ludzi, obok różno-
kształtnych narzędzi. W głębi, pod zaginającym się sklepie-
niem, stały na wysokim kominie misy i miednice, piecy-
ki i retorty, gdzieniegdzie porozrzucane żarzące się węgle, 
flaszki pełne różnokolorowych płynów, sztaby żelaza i mie-
dzi. W środku obszernej komnaty był szeroki stół, pokryty 
księgami rozmaitej wielkości. Na jego środku stały dwa glo-
by ziemi. Naokoło nich przypatrzyć się można było rozłożo-
nym cyrklom, szkiełkom, medalom. Na obu końcach stołu 
dwie trupie głowy strzegły leżących na nim skarbów, a mię-
dzy nimi wznosił się mały szkielet z kości słoniowej, który 
trzymał srebrną lampę w oschłej prawicy. Bladawe jej pro-
mienie zlewały się na twarz starca siedzącego przy stole13�

Banalnie zabrzmi stwierdzenie, że w tym opisie jest za-
warte wszystko. Do głębszej refleksji może on skłonić z wie-
lu względów. Skojarzyć się może chociażby ze szczególnie 
popularnymi właśnie w wiekach XVI i XVII gabinetami oso-
bliwości — kunstkamerami, w których władcy gromadzili 
przeróżne przedmioty: od dzieł sztuki, przez przyrządy na-
ukowe, po kurioza świata naturalnego, takie jak korzeń man-
dragory czy róg jednorożca. Taką kunstkamerę posiadał na 
przykład w Pradze cesarz Rudolf II. Fragment ten wzbu-
dza także zaciekawienie ze względu na sposób prowadzenia 
w nim narracji. Ten wnikliwy opis scenerii zamrożonej wraz 
z ludźmi, po którego wygłoszeniu dopiero jak po wciśnięciu 
włącznika zaczyna się coś dziać, to świetny przykład zabiegu 
retardacji. Bardzo znamienne w Grobie jest to, że narrator wy-
daje się panem historii. Często zwraca się do czytelnika dość 
protekcjonalnym tonem, jak wtedy, gdy mówi: „odpowie-
dział od dawna znany nam Walter”14. Niekiedy nawet argu-

13 Z. Krasiński: Grób rodziny Reichstalów. Powieść oryginalna z dziejów 
wojny trzydziestoletniej. W: Idem: Dzieła literackie. T. 2. Oprac. P. Hertz� 
Warszawa 1973, s. 43—44.

14 Ibidem, s. 81.
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mentuje wybór wątków i dróg narracji: „Żeby zrozumieć wy-
padki naszej powieści, musimy się cofnąć o pięćdziesiąt lat 
i wystawić Adalberta de Reichstal, okrytego już teraz śnież-
nym włosem, w kwiecie młodości i nadziei”15. Mimo jednak 
takich prób zbliżenia się do czytelnika i uprawdopodobnie-
nia opowiadanej historii, narrator nie pozostawia złudzeń, że 
świat przedstawiony pozostaje całkowicie w jego władaniu. 
To przywodzi skojarzenia z przestrzenią teatralną, w której 
bohaterowie są marionetkami w rękach istoty nadrzędnej.

Ostatecznie w kontekście tych rozważań należy uznać ten 
fragment za świetną ilustrację maniery Krasińskiego obja-
wiającej się nie tylko na płaszczyźnie obrazowania, lecz tak-
że, czy przede wszystkim, na poziomie fabularnym. Tak jak 
w pokoju astrologa wszystkiego musi być przesyt, przy czym 
przedmioty mają jednoznacznie, aż do dosłowności, określać 
charakter i funkcję bohatera, tak samo motywów i tematów 
powinno być jak najwięcej, by tekst był wystarczająco gotyc-
ki, groźny i malowniczy. To stwierdzenie nie jest w żadnym 
wypadku deprecjacją dzieła Krasińskiego. Ma jedynie uzmy-
słowić, że fabuła mogłaby się obyć bez kilku wątków, nie po-
nosząc żadnej straty — na przykład bez postaci diabła, któ-
rego domniemana wizyta u Alana i podpisany z nim pakt 
niczego nie zmieniają na poziomie fabularnym (i to raczej 
Wallenstein, nie Alan, wydaje się wspomagany siłami szatań-
skimi: „Dnie upływały, a Wallenstein, ciągle trapiony chęcią 
panowania i pragnieniem zemsty, nie mógł się nasycić swoją 
wielkością i jeszcze świetniejszych żądał zaszczytów”16)�

W tym ujęciu tekst Krasińskiego można potraktować jako 
swego rodzaju repozytorium motywów i tematów czarne-
go romantyzmu. Czytelnik znajduje tu wszak i mroczną, hi-
storyczną scenerię, i tajemniczy zamek w ruinie, groźnych, 
niemal bajronicznych bohaterów przechodzących przemia-
nę, astrologa o tajemnej mocy, samobójstwo, przysięgę, ze-

15 Ibidem, s. 52.
16 Ibidem, s. 78.
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mstę, spisek, kłamstwo, szatana, przepowiednie, Orient, 
wreszcie grobowiec owiany tajemnicą. Wydaje się, że z po-
dobnego repertuaru motywów korzysta Igor Ostachowicz, 
u którego co prawda spotyka się bohaterów raczej cynicz-
nych i wygodnickich, ale również przechodzących przemia-
ny; szatana przedstawionego do granic dosłownie, grote-
skowo, ze wszystkimi atrybutami, łącznie z umiejętnością 
zionięcia ogniem; tajemniczy magiczny przedmiot wypro-
wadzający Żydów z podziemi, spisek i oczywiście cmentarz. 
To oczywiste, że Ostachowicz czerpie raczej z zasobów pop-
kultury, która przyswoiła sobie powieść grozy ze wszystki-
mi jej możliwościami. Jednakże jest to wciąż repertuar, któ-
ry można wywieść również z Grobu rodziny Reichstalów. I jak 
widać, jest on wciąż aktualny. Czy to niewystarczający argu-
ment na potwierdzenie tego, że ta powieść jest zasługującym 
na badania, może nie do końca dopracowanym, ale jednak 
skończonym tekstem?

Grób rodziny Reichstalów podzielić można na dwie części: 
pierwszą — opisującą wypadki prowadzące do śmierci Min-
ny i bezpośrednio po niej następujący pojedynek jej brata 
Alana z Wallensteinem, i drugą — traktującą o wydarzeniach 
późniejszych o piętnaście lat, gdy Alan jest już Lesliem, przy-
jacielem Wallensteina, planuje zemstę i wreszcie plan realizu-
je. Dla tych rozważań ważniejsza jest część pierwsza — czę-
sto pomijana w streszczeniach powieści. To ona determinuje 
wszystkie dalsze wydarzenia. A konkretniej determinuje je 
postać Minny de Reichstal.

„Okropnym było położenie dziewicy”17, ale na pewno 
w centrum zarówno narracji, jak i prezentowanych przez 
narrację wydarzeń. O dużym znaczeniu córki astrologa moż-
na się dowiedzieć już na pierwszych stronach powieści: „Je-
śli to miasto jeszcze nie spłonęło, dzięki powinni złożyć jego 
mieszkańce astrologowi lub raczej jego córce”18 — informu-

17 Ibidem, s. 50.
18 Ibidem, s. 42.
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je jeden z żołnierzy w scenie ekspozycji. Z tym wyłaniają-
cym się z rozmowy obrazem potężnej kobiety, która tylko za 
sprawą swoich czarnych oczu potrafi opanować wielkiego 
gwałtownika i ocalić całe miasto, wyraźnie kontrastuje real-
na postać umieszczona przez narratora w pełnym ludzkich 
szkieletów pokoju astrologa. Obok zastygłego w teatralnej 
pozie Adalberta siedzi bowiem niezwykle piękna, delikat-
na, obdarzona „ogniem młodości” kobieta. Nie sprawia ona 
jednak wrażenia aktywnej, przeciwnie — wydaje się zupeł-
nie bezwolna. Z zewnątrz wygląda jak nieożywiony przed-
miot, a wrażenie to potęgują słowa ojca traktującego ją jak 
swoją własność: „Wszystko, co wiem, jego będzie, wszyst-
ko, co mam, oddam jemu”19. Wygląda jak opisywany przez 
E.T.A. Hoffmanna w Piaskunie20 manekin poruszający się i za-
chowujący jak człowiek, ale pozbawiony życia.

Celem tej części tekstu jest dowiedzenie, że nie tyle w Min-
nie nie ma życia, ile jest w niej śmierć. Bohaterka nie jest pu-
sta jak Hoffmannowska Olimpia. Minna żyje — jakkolwiek 
paradoksalnie to zabrzmi — śmiercią. Do takich wniosków 
skłania relacjonujący jej zachowanie narrator, gdy informu-
je, że „dzieło czytane przez osiemnastoletnią dziewicę było 
rozprawą o śmierci niedawno wydaną przez pewnego prote-
stanta i dowodzącą, że nie jest zbrodnią zginąć z własnej ręki, 
żeby uniknąć hańby lub nieszczęścia”21. Należy przyznać, że 

19 Ibidem, s. 46.
20 Por. E.T.A. Hoffmann: Piaskun. Tłum. F. Faleński. W: Czarny pa-

jąk. Opowieści niesamowite z prozy niemieckiej. Oprac. G. Koziełek. War-
szawa 1976, s. 115.

„Siedziała tam przy stoliku, trzymając na nim złożone ręce, wyso-
ka, smukła, niezwykle harmonijnie zbudowana i prześlicznie ubrana 
młoda kobieta. Odwrócona była twarzą ku drzwiom, tak że mogłem 
się przyjrzeć jej anielsko pięknemu obliczu. Zdawała się mnie nie wi-
dzieć. W ogólności spojrzenie jej miało w sobie coś nieruchomego, był-
bym skłonny przypuścić, że nic nie dostrzega. Wyglądało to tak, jakby 
spała z otwartymi oczyma. Zrobiło mi się dość nieprzyjemnie i po cichu 
prześlizgnąłem się do audytorium położonego obok”.

21 Z. Krasiński: Grób rodziny Reichstalów…, s. 45.
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to dość osobliwa lektura w rękach tak młodej osoby. Nawet 
jeśli córka astrologa znajduje się w beznadziejnej sytuacji 
i zdesperowana jest w stanie przyjąć każde rozwiązanie pro-
blemu, zaskakuje fakt, że skłania się od razu ku myśli o sa-
mobójstwie. Nie chce walczyć, na widok wysłannika Wallen-
steina „jakby wryta, czekała, aż żołnierz przemówi, tak jak 
obwiniony czeka na czytanie swego wyroku”22. Nawet kie-
dy podejmuje dość stanowczą próbę sprzeciwienia się ojcu, 
szybko zmienia strategię i stwierdza: „Powiedz pułkowniko-
wi, że go czekam z radością w sercu”23�

Można odczytać te słowa jako ironię. Można też zinter-
pretować je dosłownie, a wtedy zastanawia owa „radość” 
dziewczyny. Co prawda Minna do końca utrzymuje, że nie 
zostanie żoną Wallensteina, szuka pomocy u brata, do ostat-
nich chwil nie chce umrzeć, próbuje nawet wymknąć się lo-
sowi przepowiadanemu przez astrologa, wymawiając się 
prawem serca, lecz rodzi się pytanie, czy tym prawem jej ser-
ca nie jest właśnie śmierć? Czy radości, o której mówi gorzko, 
przekazując wiadomość dla Wallensteina, nie można powią-
zać z jej „martwym istnieniem”? Słowem: czy to, że Minna 
jest jak Mickiewiczowski upiór, „na świecie jeszcze, lecz już 
nie dla świata”, nie wpływa na jej postępowanie, którym jest 
podświadome dążenie do śmierci. Śmierci ostatecznej, którą 
pragnie osiągnąć, zarażona śmiercią niecałkowitą, od której 
nie ma ucieczki.

Z retrospekcji można się dowiedzieć, że córka astrolo-
ga nie zawsze była taka nieobecna, odsunięta od życia. Jak 
się okazuje, doznała gwałtownej przemiany w pewnym mo-
mencie swojego życia, którego nie można uznać za przy-
padkowy. Odmieniła ją wizyta w grobie, do którego pota-
jemnie zaprowadził ją ojciec. Świadczy to o tym, że tytułowy 
grób — w którym Maria Janion widzi tylko „detal”, jeden 
z „ulubionych rekwizytów »powieści gotyckiej«”, w najlep-

22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 46.
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szym wypadku symbol „idei »fatalności«”, niespełniający 
jednak w świecie przedstawionym żadnej istotnej funkcji24 — 
wbrew zdaniu badaczki zajmuje w konstrukcji utworu miej-
sce centralne. Minna na widok zabalsamowanych zwłok 
matki, której nie miała szansy zapamiętać żywej, jest prze-
rażona. To „odtąd czarna smętność opanowała jej duszę, 
wszystko jej ponurym się wydawało”25. Wiadomo, że zawsze 
przypominała ojcu zmarłą żonę. Być może więc dziewczyna 
w „twarzy bladej, oczach zawartych żelazną ręką śmierci”26 
rozpoznała siebie — umarłą? Dość, że od tej pory uczyniła 
swoje życie tym, czym było ono dla jej matki, która po przy-
byciu do Czech ze Wschodu „z wolna zstępowała do gro-
bu”27. Znamienne, że Alan, który o tajemniczym mauzoleum 
dowiaduje się dopiero po śmierci siostry, przejawia wcześ-
niej zupełnie odwrotne skłonności — jest gwałtowny, poryw-
czy, żywiołowy. To tylko dowód na to, że Minnę odmienia 
grób — zgodnie z prawidłowością, o której pisze Adam Mic-
kiewicz w części I Dziadów:

Kto w młodości pieśń żałoby
Raz zanucił, wiecznie nuci.
Kto młody odwiedza groby,
Już z nich na świat nie powróci28�

W grobie Minna ulega zarażeniu śmiercią. Nie umiera, ale 
nie może już żyć. Zostaje naznaczona piętnem śmierci nie-
całkowitej, która unieruchamia jej istnienie i kładzie się cie-
niem na wszystkie jej zachowania, staje się filtrem, przez któ-
ry bohaterka postrzega całe swoje otoczenie. Jedyną ucieczką 
ze stanu takiego półżycia może być całkowita śmierć, która 

24 M. Janion: Zygmunt Krasiński…, s. 63.
25 Z. Krasiński: Grób rodziny Reichstalów…, s. 56.
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 55.
28 A. Mickiewicz: Dziady. Widowisko. Część I. W: Idem: Dzieła. T. 3. 

Dramaty. Warszawa 1995, s. 111, 333—336.
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na etapie wczesnego romantyzmu ma jeszcze siłę zbawczą, 
gdyż potrafi pochłonąć ducha razem z jego udrękami i cier-
pieniami. Może właśnie do takiego stanu podświadomie 
dąży Minna, gdy rozważa samobójstwo jako jedyne możli-
we wyjście z impasu. W dalszym toku powieści wątek gro-
bu i przemiany dziewczyny zostaje zaniechany, tak samo, jak 
nie znajduje następstw domniemane zawarcie umowy mię-
dzy Alanem a diabłem. W przeciwieństwie do tego drugie-
go wizyta Minny w rodzinnym grobowcu rzutuje na wszyst-
kie wydarzenia powieści, bo od niej bohaterka jest zarażona 
śmiercią. Podobnie jak zarażony jest nią bohater Nocy żywych 
Żydów. Zaskakujące, że jednak nie od wizyty na cmentarzu 
zaczyna się jego „choroba”.

„Ja też kocham życie i mimo że wciąż żyję, zaczynam za 
nim tęsknić i je rozpamiętywać. Może to przez Chudą. Przez 
to, że ciągle mi się śni w białym świetle, albo przez to, co robi 
na jawie”29 — paradoksalnie te słowa padają z ust głównego 
bohatera powieści Ostachowicza, mężczyzny racjonalnego, 
wręcz cynicznego, którego na początku trudno nawet podej-
rzewać o głębszą refleksję nad sprawami ostatecznymi. Nie-
zaprzeczalnie te zdania na samym początku powieści nie-
pokoją. Zmuszają do namysłu nad statusem ontologicznym 
bohatera. Czy jest on w ogóle żywy? A jeśli tak, to w jaki spo-
sób może tęsknić za życiem, które go przecież nie opuszcza?

Doprawdy sposób istnienia bohatera Nocy żywych Żydów 
budzi wiele wątpliwości. W prowadzonej przez niego pierw-
szoosobowej narracji pojawia się wiele sygnałów zawiesza-
jących realność wydarzeń — czy może raczej realność życia. 
Mężczyznę nawiedzają nawracające sny o białym świetle, 
które z nocy na noc stają się coraz wyraźniejsze, a ich fabu-
ła bardziej rozbudowana. „Znów przez całą noc zmagałem 
się z białym światłem, smutkiem i niewyjaśnioną bezsilno-
ścią”30 — relacjonuje w pewnym momencie. Wydaje się, że 

29 I. Ostachowicz: Noc żywych Żydów. Warszawa 2012, s. 7.
30 Ibidem, s. 151.
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sny zaczynają się wdzierać do jego życia na jawie. „Tak bar-
dzo chciałbym się obudzić”31 — wyznaje, a innym razem 
opowiada:

Pertraktujemy w ziemnym pokoiku, jestem nieobecny, jak-
bym był jednocześnie gdzie indziej, i w końcu faktycznie 
białe światło razi mnie w oczy, widzę zamazaną sylwetkę 
Chudej, jak się garbi, siedząc na krześle. Nie czuję się boha-
terem, czuję się śmiertelnie zmęczony32�

Do stawiania pytań o status ontologiczny bohatera skłania 
ponadto fakt, że na kartach powieści umiera on dwa razy: 
raz w aktualizującym się na ulicach Warszawy powstaniu, 
drugi raz w odtworzonym w piekle obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau. Wprawdzie można to rozumieć jako 
działanie sił nadprzyrodzonych, które chcą bohatera czegoś 
nauczyć lub ukarać, zastanawia jednak spokój, z jakim odbie-
ra on te wydarzenia. Nie wydaje się bardzo zdziwiony tym, 
co się z nim dzieje, zupełnie tak, jakby jego świat wcale nie 
został wywrócony do góry nogami. Próbuje co prawda racjo-
nalizować jedną ze swoich śmierci: „Też byłem na zewnątrz, 
tylko że już po getcie, same gruzy, chyba końcówka powsta-
nia warszawskiego, zastrzelił… może masz rację, że coś bra-
liśmy i nie pamiętamy, albo… nie wiem”33. Zastanawiające 
jest jednak to, że robi to raczej niechętnie, z przymusu, wy-
raźnie różni się w tym od swojej partnerki, która po powrocie 
z odtworzonego getta pyta od razu: „Chcę wiedzieć, czy coś 
braliśmy, czy może jestem chora psychicznie”34�

Być może ta różnica świadczy o tym, że główny bohater 
jest bardziej „romantyczny”, otwarty na to, co pozornie nie-
możliwe, pochodzące spoza świata empirycznego. Jej przy-

31 Ibidem, s. 72.
32 Ibidem, s. 79.
33 Ibidem, s. 50.
34 Ibidem, s. 49.
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czyna może też jednak tkwić właśnie w niejednoznacznym 
statusie ontologicznym bohatera. Im bliżej rozwiązania ak-
cji, tym bardziej ma on, jak się wydaje, rozluźniony kontakt 
z rzeczywistością lub raczej jego rzeczywistość zaczyna się 
rozpadać. W końcowej wielkiej bitwie między umarłymi, 
ale tej jednej nocy żywymi Żydami a niezmiennie żyjącymi 
mieszkańcami Warszawy narrator sam jest zadziwiony ła-
twością, z jaką udaje mu się zwyciężać wrogów. „Nie wiem, 
jakim cudem nóż wbija się biegnącemu gdzieś koło obojczy-
ka. […] Tym razem robię potężny zamach z góry i… wyglą-
da jak gumowa lalka, której wciśnie się górną część głowy”35� 
Jego zdziwienie wciąż jednak pozostaje umiarkowane, jak 
gdyby poznawał on kolejne aspekty swojego świata, nie zaś 
był konfrontowany z groźnymi bodźcami z zewnątrz.

Bezpośrednio po zwycięskiej bitwie zaczyna się rozwiązy-
wać zagadka powracającego w snach oślepiającego białego 
światła: „Wspaniały finał — myślę sobie, nawet coś chyba za 
wspaniały, i nie wiem dlaczego, ale już raczej to białe szpi-
talne światło wydaje mi się bardziej realne”36. Okazuje się, 
że mężczyzna leży na szpitalnym łóżku na oddziale inten-
sywnej terapii w stanie agonalnym. Można założyć, że zna-
lazł się tam w wyniku obrażeń poniesionych w bitwie, ale 
jak w takiej sytuacji wyjaśnić jego sny? Stwierdzić, że były 
prorocze — to chyba za dużo. Wydaje się, że nie będzie nie-
uprawniona konstatacja, że mężczyzna przebywa w szpitalu 
od początku, a opisywane przez niego wydarzenia są pew-
nego rodzaju wytworem jego świadomości. Pewnego rodza-
ju lub do pewnego stopnia, trudno to wyjaśnić, skoro pozo-
stali bohaterowie, na przykład jego partnerka Chuda, jak się 
wydaje, zachowują dość ścisły kontakt z rzeczywistością. Bo-
hater umiera, mimo że do końca jest w stanie zaświadczać: 
„Po pierwsze jeszcze żyję i bohatersko ten żywot toczę”37� 

35 Ibidem, s. 236.
36 Ibidem, s. 249.
37 Ibidem, s. 251.
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O jego prawdziwym stanie przekonuje go odbierający go ze 
świata żywych sprzątacz, czyli jeden z aniołów przychodzą-
cych na ziemię po dusze, które nie chcą umrzeć. To chyba 
wystarczające potwierdzenie tego, że narrator i główny bo-
hater Nocy żywych Żydów jest podobnie jak Minna doświad-
czony śmiercią niecałkowitą. Z tym że to jego ciało umiera, 
dusza zaś lgnie do życia, inaczej niż w przypadku dziewczy-
ny — martwej wewnętrznie, uwięzionej w żywym, młodym 
ciele. To przeciwstawienie dwojga postaci nie jest jednak tak 
proste, gdyż, jak się okazuje, nie tylko bohater Ostachowicza 
rozpaczliwie opiera się śmierci. Robi to także Minna, lecz ona 
zdecydowanie później, już w stanie agonalnym. Umrzeć nie 
chcą też tytułowi żywi Żydzi, również umarli nie do końca, 
ale o nich później.

Podświadomie zmierzająca ku śmierci Minna ostatecz-
nie świadomie jej moment opóźnia. Można powiedzieć, że 
jej żywe ciało trzyma ją przy życiu. Dziewczyna do końca li-
czy na interwencję brata, a wypija truciznę dopiero wtedy, 
gdy zyskuje pewność, że ten nie przybędzie. Podpisuje akt 
ślubny, czyli dotrzymuje zawartej z Wallensteinem umowy. 
Jest oziębła dla narzeczonego tak widocznie, że sędzia opie-
ra się udzieleniu ślubu ze względu na jej niechęć, jest jednak 
także zdeterminowana. Przygotowała się do śmierci: ubrana 
jak na swój własny pogrzeb, posągowo piękna poddaje się 
ojcu, który prowadzi ją do ślubu „jak za dawnych wieków 
kapłan prowadził do ołtarza ofiarę przeznaczoną bogom”38� 
Niezmiennie więc daje się traktować jak przedmiot, nie dzia-
ła aktywnie, a w pierwszym akcie agonii nawet jak gdyby 
spełnia oczekiwania co do godnej śmierci dziewicy. „Ojcze, 
daruj winę! Mój bracie, zachowaj Minnę w twoim sercu, kie-
dy już jej przy tobie nie będzie. Módlcie się za mnie!”39�

Okazuje się jednak, że nie jest to jej autentyczne oblicze, 
to bowiem ujawnia się w drugim, ostatnim akcie jej agonii. 

38 Z. Krasiński: Grób rodziny Reichstalów…, s. 62.
39 Ibidem, s. 64.
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Ten zwrot w zachowaniu bohaterki pozwala sądzić, że nie 
jest ona „niewinną, wzniosłą i piękną heroiną”, jak chciała-
by tego Pelagia Bojko, z którą także trudno się zgodzić, ja-
koby rysy Minny świadczyły o sentymentalizacji lubianej 
przez młodego poetę40. Co takiego się dzieje, co każe się roz-
prawić ze złudzeniem niewinności dziewczyny? Otóż jedy-
nym prawdziwym ślubem, który zawiera z Wallensteinem, 
jest ten dokonany z „wyrazem gniewu i szaleństwa” zamiast 
łagodności w oczach — osobliwy ślub zemsty. „Niepraw-
daż — rzekła do brata — pomścisz się na Wallensteinie mo-
jej śmierci? Nieprawdaż? Utopisz mściwe w jego łono żela-
zo. Pamiętaj, że on mnie zabił, że on wlał truciznę w moje 
serce”41. Tym sposobem umierająca dokonuje rzeczy praw-
dziwie demonicznej — podporządkowuje sobie całą przy-
szłość brata, zabiera mu to, czego sama już nie ma szansy 
mieć, utwierdza swoją obecność w świecie żywych. Działa, 
jak gdyby nagle przestraszyła się czekającej ją pustki osta-
tecznej, całkowitej śmierci. Jej zemsta zza grobu jest spo-
sobem na to, żeby nie umrzeć w całości. Dopóki Alan żyje 
sprawą siostry, ta nie umiera, bo istnieje w jego świadomo-
ści — w przeciwieństwie do świadomości Wallensteina, któ-
ry o śmierci dziewczyny mówi: to „zdarzenie, które goryczą 
napełniło kilka dni w moim życiu”42�

Całkowicie żywe przed śmiercią ciało Minny po śmierci 
staje się całkowicie martwe, skażona połowicznością i bra-
kiem jednoznaczności dusza zarówno przed samobójstwem, 
jak i po nim nie może znaleźć dla siebie miejsca. I zaraża mar-
twotą istnienia kolejną osobę — brata, którego „martwe oczy, 
jakby u trupa, już się świetnym nie paliły ogniem”, „o któ-
rym można było wątpić, czy żyje lub czy już jego dusza cia-

40 P. Bojko: Portretowanie z motywem śmierci. O wizualizacji twarzy 
w poezji Zygmunta Krasińskiego. W: Śmierć Zygmunta Krasińskiego. Red. 
B. Szargot, M. Szargot. Piotrków Trybunalski 2009, s. 50.

41 Z. Krasiński: Grób rodziny Reichstalów…, s. 66.
42 Ibidem, s. 79.
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ła nie stargała więzów”43. Paradoksem jest to, że Minna, żeby 
żyć, musi umrzeć i musi zabić. W świecie wczesnego ro-
mantyzmu zdecydowanie brakuje tej chociaż wąskiej sfery 
określoności, o której mówi sprzątacz z Nocy żywych Żydów: 
„Wiesz, różnica między tamtym życiem a tym jest taka, że tu 
jest tylko pewność”44�

„Nie do końca umarły” bohater Ostachowicza odchodzi 
w zgodzie ze światem, nie ma powodów, żeby się mścić. Ina-
czej się dzieje z jego nowymi przyjaciółmi — Żydami, któ-
rzy nie dzielą z nim bardzo skomplikowanego statusu on-
tologicznego. Są rzeczywistymi trupami, zachowują ślady 
po obrażeniach, w których wyniku ponieśli śmierć, noszą 
na sobie znamiona rozkładu, a w kinie, „kiedy robi się ciem-
no i siedzą nieruchomo, to im się to jednoznacznie kojarzy 
z grobem i zapadają w ten swój śmiertelny letarg, jak tacy 
normalni nieżywi”45. Nie z chęci zemszczenia się na żywych 
czy wymierzenia sprawiedliwości na oprawcach wychodzą 
na powierzchnię — z tego powodu raczej pozostają uwięzie-
ni w ziemi zamiast iść do nieba. „Nie odeszli, za dużo było 
w nich złości i słusznego pragnienia zemsty. Z czymś takim 
nie można pokazać się w niebie”46. Dotyczy to zresztą nie tyl-
ko Żydów — wśród pozostałych pod ziemią trupów jest na 
przykład polski lekarz, który mści się na dawnych prześla-
dowcach za torturowanie narzeczonej Żydówki. To on wy-
jaśnia narratorowi główną przyczynę, dla której martwi zbli-
żają się do świata żywych:

Wyłażą tylko ci, o których nikt nie pamięta, ci, co nie mają 
rodzin, nikt nie zaduma się nad ich grobem. Człowiek po 
śmierci potrzebuje trochę ciepła, zainteresowania, szczegól-
nie po tragicznej śmierci. No a jak cała rodzina, od mamy po 

43 Ibidem, s. 88.
44 I. Ostachowicz: Noc żywych Żydów…, s. 251.
45 Ibidem, s. 115.
46 Ibidem, s. 187.
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najdalszych kuzynów, w piachu, wszyscy znajomi w pia-
chu, cóż, nie da się tak leżeć, pojawia się serce, daje złudze-
nie jakiejś obłędnej miłości, wstajesz, otrzepujesz się z ziemi 
i idziesz się rozejrzeć. Polacy są napasieni zniczami, kwia-
tami, modlitwami, wspominkami. Jeśli nawet komuś mało, 
bo go coś dręczy, to i tak chce uciekać z cmentarza jak naj-
dalej od tych wszystkich apeli poległych, uroczystych mszy, 
przemówień, akademii, salw armatnich. Jak szukasz katoli-
ków, to wielu ich nie znajdziesz47�

Pochowani pod Warszawą tak samo, jak Minna boją się 
pustki ostatecznej śmierci, dlatego za cenę niewygód i na-
rażania się na niebezpieczeństwa, zwabieni działaniem ma-
gicznego serca, omamieni złudzeniem szansy na miłość, pró-
bują się wmieszać między żywych. „Pod Warszawą zostali 
tylko ci, z którymi coś jest nie tak, najwięcej jest tych w szo-
ku”48. Zostali ci, którzy są obrażeni na Boga, którzy się boją 
wszystko zrozumieć, a także ci, którzy nie chcą zrobić kro-
ku do przodu. Oni wszyscy decydują się na trwanie w bezru-
chu, który ich nie zadowala, wręcz uwiera, jednak wybierają 
go jako mniejsze zło w obawie przed całkowitym zniknię-
ciem. Poza nielicznymi wyjątkami, umarłymi ścigającymi 
swoich jeszcze żywych oprawców, zemsta martwych na ży-
wych w Nocy żywych Żydów jest jak gdyby skutkiem ubocz-
nym ich poszukiwania miejsca w świecie, który już dawno 
przestał do nich należeć. To właśnie, a nie zamierzona zemsta 
zza grobu, łączy ich z Minną de Reichstal.

Mimo że słowo „grób” znajduje się w tytule powieści Zyg-
munta Krasińskiego, nie przeszkadzało to badaczom takim 
jak Maria Janion pomijać jego znaczenia w analizie i trakto-
wać go jako element nieznaczący dla rozwoju fabuły, a słu-
żący jedynie do budowania nastroju. W istocie grób odgrywa 
w utworze główną rolę. Nie jest przecież przypadkiem, że 

47 Ibidem, s. 203.
48 Ibidem, s. 87.
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okazałe domostwo zostaje zburzone, „ale mieszkańcy Egry 
twierdzą, że grób rodziny Reichstalów zachowuje się dotąd 
we wnętrzu ziemi”49. Jak Minna jest w stanie po śmierci pod-
porządkować sobie całe życie brata, tak samo grób dominuje 
nad domem. Trochę inaczej dzieje się w powieści Igora Osta-
chowicza. U Krasińskiego znaczenie grobowi nadają pocho-
wani w nim ludzie i ich testamenty, w Nocy żywych Żydów zaś 
liczy się chyba głównie lokalizacja cmentarza. Nie chodzi tu 
bynajmniej o to, że nieistotni są zmarli i ich związek z mia-
stem, ich wkład w jego kształtowanie. Istota tkwi w tym, że 
Żydzi po śmierci nawiązują kontakt z zupełnie przypadko-
wymi nieznajomymi — tu decyduje kryterium topograficz-
ne. Minna zaś kształtuje życie Alana również wtedy, gdy ten 
oddala się od domu rodzinnego — czy raczej rodzinnego gro-
bu. Reichstalowie bowiem nie żyją życiem, lecz śmiercią. Ży-
cie wszystkich członków rodziny jest tylko konsekwentnym 
zbliżaniem się do grobu. „Umieram; wiesz, gdzie grób na-
szej rodziny, pochowaj mnie z żoną i córką”50 — prosi Adal-
bert. Takie samo jest ostatnie życzenie Alana. Nawet Wallen-
stein robi zawrotną karierę tylko dzięki myśli o śmierci, którą 
przepowiedział mu astrolog dokładnie na moment tuż przed 
sięgnięciem przez niego po cesarską koronę.

W ten sposób świat zmarłych zaczyna działać jak siła na-
pędzająca poczynania żywych — zupełnie jak w Nocy żywych 
Żydów, z tą jedną różnicą, że w powieści Ostachowicza zmar-
li — trupy — mają bezpośredni wpływ na rzeczywistość, 
sami stają się jej aktywnymi uczestnikami, nie muszą działać 
„zza zasłony”. W pewnym momencie w życie miasta włącza 
się ich aż tylu, że obecni mieszkańcy zaczynają czuć się za-
grożeni. Jako mniejszość odczuwają dyskomfort, przemykają 
szybko ulicami, starają się „nie patrzeć na boki i jak najszyb-
ciej dotrzeć do pracy albo do domu, czyli miejsca, gdzie moż-

49 Z. Krasiński: Grób rodziny Reichstalów…, s. 96.
50 Ibidem, s. 86.
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na odetchnąć wśród żywych”51. Dochodzi do sytuacji, w któ-
rej zaczynają być widoczne transparenty z napisami „Żywa 
Polska” i „JESTEŚMY ŻYWYMI LUDŹMI”52. Co znamienne, 
narratora nie dziwi ta patologiczna sytuacja, niepokój wzbu-
dza w nim tylko poziom nienawiści, którą warszawiacy ży-
wią do swoich martwych poprzedników. Narrator boi się 
o bezpieczeństwo „swoich Żydów”, o to, że ktoś z żywych 
zechce konsekwentnie realizować hucznie obwieszczane 
„Ostateczne rozwiązanie problemu snujących się trupów!”53� 
Z tych obaw właśnie rodzi się wieńcząca całą historię wiel-
ka bitwa o centrum handlowe Arkadia, które szczególnie so-
bie upodobali pragnący chwili przyjemności Żydzi. Jest to 
starcie groteskowe i trudne do usprawiedliwienia, jeśli sobie 
uświadomić, że w nim żywi zabijają innych żywych w obro-
nie martwych. Tak samo przecież Alan poświęca swoje życie 
dla ratowania już martwej Minny, gdyż za jej życia nie zdą-
żył tego zrobić.

Dominacja spraw umarłych nad racjami żywych w świecie 
tych drugich stanowi właśnie nieuchronne następstwo wy-
budowania domu na cmentarzu. W Grobie rodziny Reichsta-
lów Zygmunta Krasińskiego śmierć jak widmo zaczyna się 
unosić nad ziemią. Jest to śmierć utożsamiona z konserwa-
cją układu zastanego, zabezpieczeniem kształtu widzialne-
go, śmierć działająca jak zabalsamowanie zwłok żony i córki 
Adalberta de Reichstal. Niesiony przez nią bezruch opano-
wuje dynamiczną dotąd rzeczywistość, unieruchamia ludzi 
i ogranicza ich istnienie do jednego tylko pragnienia — ze-
msty równoznacznej ze śmiercią. Grób okazuje się trwalszy 
od domu, trupy bardziej żywotne od duchów. Śmierć nie-
całkowita poniesiona za życia ma swoją kontynuację po zej-
ściu człowieka z tego świata, jest przekleństwem, ale może 
też się stać wybawieniem, gdy w opozycji do niej stoją tyl-

51 I. Ostachowicz: Noc żywych Żydów…, s. 176—177.
52 Ibidem, s. 179, 225.
53 Ibidem, s. 230.
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ko całkowite zniknięcie człowieka i niewyobrażalna pustka. 
Młody Zygmunt Krasiński grób wiąże z jałowym trwaniem: 
„tam Adalbert, otoczony rodziną, we śnie śmierci oczekuje 
na dzień, w którym trąba anioła, wskrzeszając śmiertelnych, 
ma uwieńczyć cnotę lub ukarać zbrodnię”54�

Taka śmierć tożsama z bezruchem tylko raz zostaje przez 
bohatera i narratora Nocy żywych Żydów uznana za dobro-
dziejstwo, gdy kojarzy się z nieograniczoną ilością wolnego 
czasu, który można poświęcić na cieszenie się zgromadzony-
mi za życia pięknymi chwilami. „Śmierć to bezruch, wresz-
cie nie będzie pośpiechu”55 — stwierdza bohater w pojedyn-
czym przebłysku. Dla Żydów jednak śmierć jako bezruch 
nieistnienia jest nie do wyobrażenia. Dlatego tak bardzo oba-
wiają się nadchodzącej tytułowej nocy żywych Żydów, która 
stanowi jedyny czas w roku, gdy można ich naprawdę zabić, 
to znaczy — unicestwić.

— Jeśli w tę noc zabijesz trupa, to znika on ze świata w prze-
szłości, przyszłości i teraźniejszości. Trochę tak, jakby plem-
nik, który go stworzył, wylądował gdzieś w trawie. Nor-
malna śmierć to zatrzymanie w teraźniejszości — stop, nie 
możesz iść dalej. Ale w świecie, który składa się też z tego, 
co za tobą, istniejesz. Jeśli ktoś zabije trupa tej nocy, to tak 
jakby…
— Jakby skasował sejwy w grze? […]
— No znikasz od początku do końca […]56�

W świecie wykreowanym przez Igora Ostachowicza 
śmierć całkowita, która pochłania wszystko, jeszcze istnie-
je — tak samo, jak we wczesnym romantyzmie. Jeszcze na-
leży się jej bać, choć także w jej jałowości można upatrywać 
ukojenia po mękach nadaktywnej, choć półżywej duszy. Czę-

54 Z. Krasiński: Grób rodziny Reichstalów…, s. 96.
55 I. Ostachowicz: Noc żywych Żydów…, s. 197.
56 Ibidem, s. 228—229.
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sto jednak to nieznośne, ale oswojone cierpienia okazują się 
bezpieczniejsze od nieznanej otchłani.

Taka wizja śmierci ulega całkowitej rewizji w romanty-
zmie lat czterdziestych współkształtowanym przez dojrzałe-
go Zygmunta Krasińskiego. Nie jest przesadą stwierdzenie, 
że późny romantyzm przezwyciężył wczesnoromantycz-
ną aporię śmierci. Nie tylko w ujęciu autora Grobu rodziny 
Reichstalów, lecz także w myśli Juliusza Słowackiego czy na-
wet Adama Mickiewicza śmierć staje się wtedy niezbędnym 
ogniwem istnienia. Tylko przez nią byt może się dopełniać, 
wspinając się na kolejne szczeble ku doskonałości. W obszer-
nej rozprawie filozoficznej O stanowisku Polski z Bożych i ludz-
kich względów kształtowanej w latach 1846—1847, lecz nigdy 
nieukończonej, Zygmunt Krasiński dowodzi, że nie można 
przestać istnieć, jeśli kiedykolwiek już się zaistniało. Wyklu-
cza on śmierć całkowitą — taką, której boją się Minna i boha-
terowie Nocy żywych Żydów. Zamiast niej dopuszcza kilka-
krotną śmierć i kilkakrotny powrót do życia jako drogę do 
Chrystusa. Te kolejne śmierci są według niego stanami od-
wrotnymi do życia, ale funkcjonują tylko jako swoiste an-
trakty oddzielające kolejne istnienia człowieka. Mogą być 
co prawda odbierane jako „czczość, nuda i smutek”, jednak 
przynoszą również „odpoczynek i wytchnienie, sen”57�

Jest to bez wątpienia wizja dynamicznego bycia przez 
śmierć bynajmniej nie kończonego, lecz raczej przez nią do-
piero rozpoczynanego.

Żywot wieczny jest stwarzaniem ciągłym samych siebie 
w Bogu przez własną twórczość i łaskę Boga — jest miłością 
naszą, rozwijającą coraz olbrzymiej ku Bogu, i Boga przez 

57 Z. Krasiński: O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów� 
W: Idem: Pisma filozoficzne i polityczne. Oprac. P. Hertz. Warszawa 1999, 
s. 13—14.
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to samo ku nam, bo historia i rozwój wszystkich światów, 
wszystkich duchów, to rozwój ich miłości ku Bogu58�

Życie pośmiertne — tak, właśnie życie — jawi się zatem 
jako możliwość rozwoju ograniczanego tylko przez próg do-
skonałości tożsamej z Bogiem. Jest to znaczny postęp w sto-
sunku do beznadziejnie tanatycznej wizji świata z roku 1828. 
Rzeczywiście można się zgodzić z Markiem Bieńczykiem, au-
torem książki Czarny człowiek. Zygmunt Krasiński wobec śmier-
ci, w tym, że „istotą i początkiem jest zetknięcie się Krasiń-
skiego ze śmiercią” i że „w pisarstwie Krasińskiego istnieje 
ciągłość wyobraźniowego doświadczenia śmierci, że odgry-
wa ono zasadniczą rolę i tworzy fundamentalne doświad-
czenie egzystencjalne”59. Istotne w kontekście tych rozważań 
wydaje się zwłaszcza przywołanie jedynie momentu począt-
ku. W tej dojrzałej myśli Zygmunta Krasińskiego nie ma już 
bowiem miejsca na koniec.

Próba zestawienia wczesnoromantycznej powieści gotyc-
kiej i postmodernistycznego groteskowego horroru może się 
wydawać karkołomnym przedsięwzięciem, podobnie jak usi-
łowanie przyporządkowania obu tekstów do konkretnej ka-
tegorii konkretnego gatunku literackiego. Wydaje się jednak, 
że łączy je trochę więcej niż tematyka śmierci i zemsty, estety-
ka okropności czy operowanie schematem w celu wywołania 
w czytelniku określonego nastroju. W Grobie rodziny Reichsta-
lów i Nocy żywych Żydów można bowiem dostrzec podobne tło 
ideowe zakładające odrębność światów żywych i umarłych, 
w opozycji do myślenia chociażby Mickiewicza godzącego je 
z sobą w Dziadach. Zarówno Krasiński, jak i Ostachowicz wi-
dzą te rzeczywistości jako nie tyle osobne i nieprzenikające 
się, ile antagonistyczne, ścierające się z sobą w walce o do-
minację jednej nad drugą. Analiza kategorii śmierci niecałko-

58 Ibidem, s. 27.
59 M. Bieńczyk: Czarny człowiek. Zygmunt Krasiński wobec śmierci� 

Gdańsk 2001, s. 8.
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witej, zjawiska zemsty zza grobu i konsekwencji budowania 
domu na cmentarzu miała dowieść nie tylko ideowej bli-
skości tych tak odległych od siebie czasowo i formalnie tek-
stów, lecz także odsłonić przesunięcia dokonane przez Igora 
Ostachowicza względem matrycy myślowej, za którą można 
uznać szeroko pojęty nurt powieści grozy, a w jego ramach 
także wczesną twórczość Zygmunta Krasińskiego.

Otóż autor Grobu rodziny Reichstalów stwarza dość niebez-
pieczne realia, w których śmierć zagarnia cały świat, umar-
li stają się ważniejsi od żywych, całe ludzkie życie może zaś 
upłynąć na przygotowaniach do krwawej zemsty. Igor Osta-
chowicz, jak się zdaje, wyostrza wizję Krasińskiego. Do-
prowadza ją do absurdu, gdy każe warszawiakom obnosić 
po ulicach transparenty z napisem: „JESTEŚMY ŻYWYMI 
LUDŹMI” czy mordować się wzajemnie z powodu daw-
no już nieżyjących ludzi. Można zaryzykować stwierdze-
nie, że autor Nocy żywych Żydów prezentuje wczesnoroman-
tyczną radykalną wizję świata w takiej postaci, jaką mogłaby 
ona osiągnąć, gdyby na jej drodze nie stanął godzący świa-
ty i przezwyciężający aporie polski romantyzm lat czterdzie-
stych. Być może właśnie dzięki jego przewartościowaniom 
współczesny pisarz może pisać o konsekwencjach budowa-
nia domu na cmentarzu w sposób ironiczny, a jego grote-
ska zamiast przerażać może bawić. Późny romantyzm zrobił 
wiele dla pogodzenia człowieka ze śmiercią. Może kolejnym 
wyzwaniem powinna być próba odpowiedzi na pytanie, czy 
Igor Ostachowicz to zawieszenie broni podtrzymał.
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About incomplete death and revenge from beyond 
the grave, that is what building a house on a cemetery 

may bring about. The tomb of the Reichstal family 
by Zygmunt Krasinski and The night of the living Jews 

by Igor Ostachowicz

S u m m a r y

The article is a comparative analysis of The Tomb of the Reichstal fam-
ily by Zygmunt Krasiński and the novel The night of living Jews by the 
present-day author, Igor Ostachowicz. What is the basis for the com-
parison is the theme of an underground cemetery, which in the case 
of the Gothic novel is the family mausoleum founded by the lord of 
the house, whereas in the modern novel it is Warsaw cellars that are in 
fact the graves of thousands of those who were killed during the war 
of Jews and Poles. The buried in the vaults have a decisive influence on 
the fate of the living protagonists of both of the texts. The article proves 
that those living characters have been also affected by death. From the 
analysis of the category of non-fatal death, through the explication of 
the motives of posthumous revenge, what follows is the description of 
the consequences of building a house on the cemetery, which boil down 
to the domination of  the world of the dead over the world of the liv-
ing. Both novels have become exemplifications of early Romantic an-
thropology of death and its aporia overpowered by the thought of the 
Romanticism of the forties. The last part of the article has been devot-
ed to late thoughts of Zygmunt Krasiński, who understood death as the 
proper beginning of human existence. In this context, the writing by 
Ostachowicz turns out a grotesque, radical development of the vision 
of the world of early Romanticism — as if no reevaluations of the Ro-
manticism of the forties had taken place.
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Ciemne otchłanie 
młodopolskiego umysłu, 

czyli czarnoromantyczne inspiracje 
Stanisława Przybyszewskiego 
na przykładzie Nad morzem

„Mistyczno-ekstatyczny Słowianin”, „król bohemy”, „sa-
motny homo dolorosus”, „narcystyczny kochanek”1 — to za-
ledwie kilka określeń, które na stałe przylgnęły do jedne-
go z najciekawszych, a zarazem najbardziej niedocenianych 
twórców młodopolskich, Stanisława Przybyszewskiego. Pi-
sarza, który, jak podkreśla Gabriela Matuszek, nigdy nie 
stworzył tekstów, które zostałyby uznane przez odbiorców 
za dzieła wybitne, niewątpliwie stworzył w swoich czasach 
nową jakość literacką, „oddał klimat epoki […], zapuszczał 
się w rejony wcześniej niedostępne i miał odwagę dać in-
tymną spowiedź z własnych granicznych doświadczeń”2� 
Współczesna recepcja dzieł Przybyszewskiego, pisarza mar-
ginalizowanego — co widać na przykładzie spisu szkolnych 
lektur — niechybnie wskazuje na to, że „króla bohemy” wie-
le osób traktuje jako artystę „drugiej kategorii”, sprowadza-
jąc go wyłącznie do poziomu barwnego pisarzyny lubujące-
go się w skandalach.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie różnorodnych 
inspiracji Stanisława Przybyszewskiego ze szczególnym wy-

1 G. Matuszek: Melancholik, mistyk, narcystyczny kochanek, samotny 
„homo dolorosus”. W: S. Przybyszewski: Poematy prozą. Oprac. G. Matu-
szek. Kraków 2003, s. 5—7.

2 Ibidem, s. 6.
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eksponowaniem występujących w jego twórczości elemen-
tów czarnoromantycznych. Trop ten wydaje się szczególnie 
ciekawy, jeśli wziąć pod uwagę sylwetkę literacką pisarza 
i jego osobowość artystyczną, która według Jana Stena wpa-
sowywała się w paradygmat bohatera romantycznego — 
między innymi ze względu na odbywane podróże, specy-
ficzną mentalność i indywidualizm literata3. Zanim jednak 
przejdę do omówienia wątków związanych z romantyzmem, 
zarysuję pokrótce sylwetkę twórczą artysty, aby zwrócić 
uwagę na wybrane aspekty biograficzne mające wpływ na 
ukształtowanie się takich, a nie innych fascynacji literackich 
czy filozoficznych.

Stanisław Przybyszewski przyszedł na świat w 1868 roku 
w niewielkiej nadgoplańskiej miejscowości4. Od dziecka wy-
kazywał zainteresowanie medycyną, skrycie marząc o tym, 
by zostać „doktorem obłąkanych”5. Jako młodzieniec wyje-
chał do Berlina w celu kontynuowania swojej edukacji; po-
czątkowo studiował architekturę, dzięki czemu mógł rozwi-
jać swoje zainteresowania gotycyzmem. Ów profil studiów 
najwyraźniej jednak nie wydawał się wystarczająco atrakcyj-
ny dla Przybyszewskiego, który po pewnym czasie przeniósł 
się na studia medyczne. Ostatecznie i z tych zrezygnował na 
rzecz aktywnej działalności kulturalnej i literackiej, jako że to 

3 J. Dynak: Przybyszewski: dzieje legendy i autolegendy. Wrocław 1994, 
s. 48—49.

 Badacz zaznacza, że Sten — przypisując Przybyszewskiemu cechy 
typowego bohatera romantycznego — nie był odosobniony w swoich 
poglądach. Wzbudzającemu kontrowersje pisarzowi poświęcono arty-
kuł w warszawskim „Głosie”, w którym autor Nad morzem okrzyknięty 
został przedstawicielem ducha narodu (patrz: s. 50). Wydaje się więc, 
że rozpatrywanie twórczości Przybyszewskiego w odniesieniu do ro-
mantycznych kanonów może stanowić jedną z ciekawszych ścieżek in-
terpretacyjnych.

4 Miejsce urodzenia pisarza przyczyniło się do traktowania artysty 
jako uosobienia „słowiańskich cnót” (tym tropem podążał krytyk i ba-
dacz literacki, Jan Sten).

5 G. Matuszek: Melancholik, mistyk, narcystyczny kochanek…, s. 6.
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właśnie wówczas młody literat zaczyna być doceniany w krę-
gach niemieckiej cyganerii, spotykającej się w popularnej go-
spodzie „Pod Czarnym Prosiakiem”. Dorobek uznanych arty-
stów, z którym miał okazję zetknąć się w Berlinie, niewątpliwie 
w dużym stopniu wpłynął na specyfikę twórczości młodo-
polskiego skandalisty. Fascynował się ekspresjonistycznymi, 
psychotycznymi dziełami Edvarda Muncha, ambiwalentny-
mi stanami psychicznymi opisanymi przez Alfreda Momber-
ta, aby wreszcie dać się uwieść ciemnym otchłaniom namięt-
ności za sprawą norweskiej pianistki, Dagny Juel6�

Moim celem nie jest dogłębne analizowanie wpływu tej 
burzliwej relacji na osobowość Przybyszewskiego (zresztą 
byłby to temat na osobny artykuł), w związku z czym sku-
pię się na twórczości kontrowersyjnego artysty, który w 1893 
roku publikuje swoje pierwsze eseje: Z psychologii jednostki 
twórczej, Chopin i Nietzsche, Ola Hannsson. Autor nie docze-
kał się polskich przekładów. Gabriela Matuszek szczególną 
uwagę zwraca na recepcję niniejszych tekstów w środowi-
sku berlińskim, które doceniło przedstawioną przez Przy-
byszewskiego nowatorską kreację twórcy-indywidualisty, 
łączącego w sobie cechy jednostki wybitnej, a jednocześnie 
zdemoralizowanej; jednak owo „twórcze indywiduum ska-
zane jest na zagładę”7. Wrażenie robi jego biegła znajomość 
prawideł psychoanalizy. Jest to zresztą pokłosie wczesnych 
zainteresowań Przybyszewskiego, o czym wspomniano już 
wcześniej; tematyka podejmowana przez autora była kompa-
tybilna również z jego umiejętnościami, jakie nabył w dzie-
ciństwie. Postać Chopina jest tu nieprzypadkowa, ponieważ 
Przybyszewski muzykował, grał na pianinie — wprawdzie 
dość amatorsko, nie zmieniało to jednak faktu, że słuchacze 
artysty cenili go za ekspresję i moc, jaką potrafił nadać wydo-
bywającym się spod jego ręki nutom8�

6 Ibidem, s. 6—9.
7 Ibidem, s. 9.
8 Ibidem, s. 9.
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Twórczość Przybyszewskiego można rozpatrywać w wie-
lu kontekstach, odwołując się do psychoanalizy czy religii, 
brakuje jednak rzetelnych opracowań jego dzieł w odnie-
sieniu do elementów czarnego romantyzmu, choć warto tu 
wspomnieć o badaczach opisujących sylwetkę artysty w po-
łączeniu z neoromantyzmem — takie stanowisko prezentuje 
między innymi Mirosława Kruszewska. Inspiracje czarnym 
romantyzmem widoczne są przede wszystkim w poemacie 
Nad morzem Przybyszewskiego, którego fragmenty ujrza-
ły światło dzienne w 1897 roku w tygodniku „Życie”9. Pew-
ne elementy typowe dla nurtu można by właściwie odnaleźć 
w każdym z niniejszych poematów, jednak ze względu na 
ograniczenia objętościowe omówię Nad morzem; jak zaznacza 
Matuszek, tekst ten wyróżnia się spośród innych dzieł, gdyż 
Przybyszewski odchodzi od chętnie podejmowanej przez 
siebie tematyki — płciowości — na rzecz „fantazji poetyc-
kiej”, skupiającej się na sferze duchowej istoty ludzkiej10�

Rapsod Nad morzem stworzony został w trakcie poby-
tu Stanisława i Dagny Przybyszewskich w Norwegii, któ-
ra urzekła artystę swoim surowym pięknem (fascynującym 
zresztą również literatów epoki romantyzmu); w 1894 roku 
Przybyszewski miał okazję ujrzeć malowniczą zatokę Kri-
stianiafjord. Według Kruszewskiej to miejsce dostarczało pi-
sarzowi natchnienia, w wyniku czego w 1898 roku powsta-
ło Nad morzem11�

Utwór składa się z trzech części — snów na jawie. Pierw-
sza z nich opowiada o królu, synu słońca, który wiąże swe 
losy z pochodzącą z krainy cieni niewiastą. Kobieta żąda, aby 
król przeklął matkę-słońce — w wyniku tego słońce w akcie 
zemsty skazuje na zatracenie całe królestwo; jedynie ofiara 
córy mroku może odkupić dawne winy — niewiasta umie-

9 R. Taborski: Wstęp. W: S. Przybyszewski: Wybór pism. Oprac. R. Ta-
borski. Wrocław 2006, s. 5.

10 G. Matuszek: Melancholik, mistyk, narcystyczny kochanek…, s. 22.
11 M. Kruszewska: Słowo wstępne. W: S. Przybyszewski: Nad morzem. 

Oprac. M. Kruszewska. Gdańsk 1978, s. 7—8.
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ra, tym samym znów skazując króla na samotność. W drugiej 
części — Jasne noce — król staje się bogiem, próbuje po raz ko-
lejny wyrwać swoją wybrankę ze szponów mroku , niewiasta 
jest jednak nieuchwytna. W trzeciej części z kolei syn słońce 
musi powierzyć niewiastę morskim falom12�

Jeśli wziąć pod uwagę specyficzną kreację natury oraz mo-
tywy przewijające się w Nad morzem, można byłoby uznać 
Przybyszewskiego wręcz za spadkobiercę czarnego roman-
tyzmu. Bezpośrednio przed omówieniem pojawiających się 
w tekście elementów czarnoromantycznych sensu stricto war-
to byłoby rzec słów kilka o występujących u Przybyszewskie-
go motywach w nieco szerszej perspektywie (cały czas pozo-
stając jednak w epoce romantyzmu); nie ulega wątpliwości, 
że autor Złotego runa inspirował się twórczością romanty-
ków, co przejawia się w stosowanych przez niego środkach 
obrazowania — według Romana Taborskiego Przybyszewski 
wzorował się na Zygmuncie Krasińskim13. Badacze twórczo-
ści młodopolskiego artysty-cygana wskazują też na powią-
zania jego dzieł z estetyką Novalisa, zaliczanego do repre-
zentantów niemieckiej szkoły romantycznej14. Jego dorobek 
wydaje się szczególnie istotny, jeśli weźmie się pod uwagę 
występujące choćby w Hymnach do nocy motywy czarnoro-
mantyczne15. Należy zaznaczyć, że kwestia inspiracji Nova-
lisem nie została szerzej opisana przez badaczy będących tu 
dla mnie punktem odniesienia; porównując jednak Nad mo-
rzem z wybranymi utworami Novalisa, nie sposób nie zgo-
dzić się z tezami dotyczącymi występowania analogii. Choć 
Przybyszewski w poemacie Nad morzem odwrócił się od pro-
wokacyjnej seksualności, która wywoływała kontrowersje, 
zarówno u niego, jak i u Novalisa widoczna jest subtelna ero-
tyka, opierająca się na łączeniu sfery duchowej z cielesną. 

12 G. Matuszek: Melancholik, mistyk, narcystyczny kochanek…, s. 22—23.
13 R. Taborski: Wstęp…, s. 39.
14 G. Matuszek: Melancholik, mistyk, narcystyczny kochanek…, s. 32.
15 Dostępny w Internecie: http://wschodzachod.uwb.edu.pl/czarny-

-romantyzm/ [dostęp: 30.06.2016].
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Mistyczna estetyka i bogate środki obrazowania to kolejny 
punkt wspólny dla obu autorów. Istotne jest również zna-
czenie ludzkiej więzi z przyrodą; zarówno on, jak i Przyby-
szewski akcentują rolę nocy, eksponują głębię niebios, peł-
niących funkcję łącznika z transcendencją, można zatem 
wysnuć wniosek, że sposób kreowania przestrzeni u Przyby-
szewskiego bliski jest tendencjom romantycznym.

„Neoromantycy też w większym stopniu niż inni twórcy li-
teratury odczuwali tożsamość duszy ludzkiej z morzem. Eks-
tatyczny zachwyt głębią i bezmiarem oceanu poezja młodo-
polska zrealizowała w swoim panteizmie, współodczuwaniu 
jedności człowieka ze światem przyrody. Tragizm tej jed-
ności — spotęgowany przez Przybyszewskiego w Nad mo-
rzem poetycką przypowieścią o miłości mężczyzny do kobie-
ty «serca morza» — dopełnia symbolikę żywiołu o apoteozę 
głębi duszy kobiecej”16 — pisze Mirosława Kruszewska. Sło-
wa te wydają się doskonałym zaproszeniem do przeanalizo-
wania Nad morzem pod kątem motywów typowych dla czar-
nego romantyzmu. Czarnoromantyczna natura, którą opisują 
między innymi Jarosław Ławski i Dariusz Kukiełko, kusi isto-
tę ludzką nieujarzmionym, dzikim pięknem; jednocześnie 
oddziałuje na nią destruktywnie. Dusza bohatera jest ściśle 
związana z szalejącym żywiołem, który w jednym momencie 
doprowadza do ekstazy, by chwilę później zostawiać swoją 
ofiarę „pogrążoną” w rozpaczy17. Wykreowane przez Przy-
byszewskiego morze, wzorowane na wizerunku lodowa-
tych, północnych wód, pod każdym względem wpasowuje 
się w czarnoromantyczną wizję przyrody. Uwagę zwraca wy-
eksponowana przez autora integralność, zjednoczenie się du-
szy człowieka z szumem fal; owa „jedność” ma jednak w tym 
kontekście konotacje pejoratywne, jako że szum rozwścieczo-
nego morza staje się czymś na kształt pasożyta dla ducha:

16 M. Kruszewska: Słowo wstępne…, s. 8.
17 Dostępny w Internecie: http://wschodzachod.uwb.edu.pl/czarny-

-romantyzm/ [dostęp: 30.06.2016].
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Morze się pieni, u nóg mych łamią się z głuchym łoskotem 
olbrzymie fale, a noc tak ciemna i dżdżysta […]. I czuję, jak 
szum ten staje się czarnym jękiem mej duszy. Czuję, jak za-
puszcza korzenie w najtajniejsze głębie mego serca, jak ro-
śnie, jak naraz rozkwita w wielki kwiat boleści. A śmieje się 
dziko, śmieje się zgrzytem upiorów, rozgałęzia się w krzew, 
wrasta w każdy mój nerw, ssie rozkosz z mego bólu, kipi 
niemocą, rozdziera światło mych oczu, tak że cały świat mi-
goce gdyby krwawy szmat purpury i w ognistych łzach się 
rozkrapla18�

Czarnoromantyczna natura zawłaszcza przestrzeń głów-
nego bohatera, sama przejmując jego funkcję; co więcej, jest to 
bohater nieobliczalny, owładnięty szaleństwem. Wrażenie to 
potęguje mroczna aura opisów Przybyszewskiego, który ope-
ruje słowem w sposób niezwykle plastyczny i ekspresyjny.

Kolejnym miejscem odzwierciedlającym echa czarnego 
romantyzmu są góry, również pojawiające się w poemacie 
Nad morzem; Ławski traktuje górskie szczyty jako przestrzeń 
„ewokującą tajemnicę” — obok zamku, grobu, ruiny, stepu, 
lasu i innych dzikich okolic19. Góry sprzyjały kontemplacji, 
romantycy traktowali je jako miejsce, w którym istota ludzka 
w szczególny sposób doznawała obecności sacrum, „widzia-
ła więcej”, co opisywała między innymi Ewa Kolbuszewska, 
nazywając ten szczególny zespół zjawisk „romantycznym 
przeżywaniem szczytu”, przy czym w przypadku romanty-
ków oddziaływał on na istotę ludzką w sposób pozytywny, 
pozwalając jej na „uwznioślenie się”. Jednostka „w konfron-
tacji” ze szczytem doświadczała niezwykle silnych emocji, 
odczuwała oddziaływanie nadprzyrodzonych mocy20. Zgod-

18 S. Przybyszewski: Nad morzem. Oprac. M. Kruszewska. Gdańsk 
1978, s. 13—14.

19 Dostępny w Internecie: http://wschodzachod.uwb.edu.pl/czarny-
-romantyzm/ [dostęp: 30.06.2016].

20 E. Kolbuszewska: Romantyczne przeżywanie przyrody: znaczenia, 
wartości, style zachowań. Wrocław 2007, s. 35—73.
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nie z czarnoromantycznym postrzeganiem gór również wy-
eksponowane zostają takie cechy, jak wzniosłość i potęga, 
jednak oddziałują one na istotę ludzką destruktywnie, co wi-
dać na przykładzie Przybyszewskiego, wyraźnie inspirujące-
go się wykreowaną przez przedstawicieli czarnego romanty-
zmu wizją natury:

Sam jestem na świecie. Sam jedyny. Sam, bo stoję ponad 
wszelką burzą i bólem. Na szczycie najwyższych gór stoję 
w odwiecznym śniegu, odziany w najtajniejsze dale życia, 
i widzę, jak się przestrzenie rozszerzają, a cisza wokół mnie 
jako jedyny wir, który wszystko pochłania i moje dziś i moje 
jutro, moją rozpacz…21�

Natura w tym ujęciu sprzyja poczuciu osamotnienia, alie-
nacji, co wpędza jednostkę w jeszcze większy marazm; jest to 
szczególny rodzaj samotności, związanej nie tylko z odizolo-
waniem od innych istot, ale również z poczuciem bezkresu 
przestrzeni i własnej słabości w jej obliczu. Wart zauważenia 
jest także fakt, że naturalny cykl, zgodnie z którym po dniu 
następuje noc, traci znamiona zwyczajności, wzmaga przera-
żenie jednostki. Również słońce, wywołujące zazwyczaj po-
zytywne skojarzenia, u Przybyszewskiego jest „krwawe”.

„Obraz świata znamionuje tu kosmiczny dualizm 
nocy i dnia, zła i dobra, księżyca i słońca, tajemnicy i wie-
dzy — koniecznie z akcentem na pierwszy element […]. Za-
leżny od natury człowiek (podmiot) przeżywa w tym świe-
cie abyssystyczny (gr. abyssos — otchłań) wstrząs, doznanie 
otchłanności przerażającego istnienia w kosmosie, który jest 
bezdenną i bezcelową otchłanią”22 — tak czarnoromantyczne 
kreacje świata i postaci przedstawiają Jarosław Ławski i Da-
riusz Kukiełko. Wydaje się, że bohater Nad morzem jest jed-

21 S. Przybyszewski: Nad morzem…, s. 14.
22 Dostępny w Internecie: http://wschodzachod.uwb.edu.pl/czarny-

-romantyzm/ [dostęp: 30.06.2016].
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nostką „rozdwojoną”. Z jednej strony czuje się nieodłączną 
cząstką natury, z drugiej — ulega szaleństwu, „czarnoroman-
tycznym” lękom; wart zauważenia jest też wybór gatunku, 
którego konwencję postanowił wykorzystać Przybyszewski. 
Również w tej kwestii młodopolski artysta postanowił podą-
żać śladami przedstawicieli czarnego romantyzmu; poemat 
to — obok ballady czy powieści poetyckiej — gatunek umi-
łowany przez twórców tworzących zgodnie z wyznacznika-
mi nurtu23�

Interesującym tropem byłoby również odczytywanie Nad 
morzem w kontekście zwierciadła, jednego z najpopular-
niejszych motywów czarnego romantyzmu. Być może na-
tura: surowe góry, rozszalałe morze — są lustrzanym odbi-
ciem wewnętrznych przeżyć bohatera? Pomimo że mają nad 
nim całkowitą władzę, dekonstruują jego osobowość, two-
rzą pewną całość. Bohater Nad morzem utożsamia się z roz-
szalałym żywiołem, doskonale zna język, którym przemawia 
natura; dynamiczne opisy przyrody przeplatają się z reflek-
sjami jednostki na temat jej sposobu odczuwania, przemyśle-
niami dotyczącymi istnienia w świecie.

Przewijają się w poemacie — chętnie wykorzystywa-
ne przez przedstawicieli czarnego romantyzmu — motywy 
cmentarza, krwi, mordu; mroczne opisy poświęcone dzia-
łaniu demonicznych sił to nie tylko echa czarnego roman-
tyzmu, ale również przejaw specyficznych zainteresowań 
autora Requiem aeternam, który zaczytywał się w dziełach 
traktujących o wizerunku szatana i książkach związanych 
z demonologią24� Nad morzem to utwór doskonale odzwiercie-
dlający nietypowe fascynacje Przybyszewskiego — przesy-
cony bogatymi metaforami obrazującymi grę cieni, opowia-
dający o przekleństwie, pożodze i walce z upiorem. Wydaje 
się więc, że nie bez powodu do pisarza przylgnęły przydo-

23 Ibidem.
24 S. Helsztyński: Przybyszewski: opowieść biograficzna. Warszawa 1973, 

s. 208.
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mki takie jak „demon Młodej Polski” czy „kapłan synagogi 
Szatana”25�

Czarnoromantyczne inspiracje Stanisława Przybyszew-
skiego wciąż nie są współcześnie gruntownie przeanalizo-
wane. Cieszy jednak fakt, że sylwetka tego — zapomnia-
nego nieco — pisarza coraz częściej staje się inspiracją dla 
współczesnych artystów; za przykład może tu posłużyć al-
bum Songs of Decadence: A Soundtrack to the Writings of Stani-
sław Przybyszewski (2013), opracowany między innymi przez 
Stephena O’Malleya. Wydaje się, że aura czarnego romanty-
zmu jest doskonale wyczuwalna w posępnych nutach. Pozo-
staje więc mieć nadzieję, że wizerunek Przybyszewskiego — 
kontynuatora czarnego romantyzmu — na stałe zapisze się 
w literaturze i kulturze.

Bibliografia

Badowska K.: „Godzina cudu”: miłość i erotyzm w twórczości Stanisława 
Przybyszewskiego. Łódź 2011.

Boniecki E.: Struktura „nagiej duszy”: studium o Stanisławie Przybyszew-
skim. Warszawa 1993.

Dynak J.: Przybyszewski: dzieje legendy i autolegendy. Wrocław 1994.
Helsztyński S.: Przybyszewski: opowieść biograficzna. Warszawa 1973.
Kolbuszewska E.: Romantyczne przeżywanie przyrody: znaczenia, wartości 

i style zachowań. Wrocław 2007.
Kowalczykowa A.: Pejzaż romantyczny. Kraków 1982.
Mrazek S.: Środki ekspresji pozasłownej w dramatach Staffa, Tetmajera 

i Przybyszewskiego. Wrocław 1980.
Novalis: Hymny do nocy. Dostępny w Internecie: [https://polona.pl/

item/16778045/8/] [dostęp: 30.60.2016].
Przybyszewski S.: Nad morzem. Oprac. M. Kruszewska. Gdańsk 1978.
Przybyszewski S.: Poematy prozą. Oprac. G. Matuszek. Kraków 2003.
Przybyszewski S.: Wybór pism. Oprac. R. Taborski. Wrocław 2006.

25 M. Kruszewska: Słowo wstępne…, s. 5—7.



Ciemne otchłanie młodopolskiego umysłu… 203

Witkowska A.: Literatura romantyzmu. Warszawa 2003.
Wśród tułaczy i wędrowców: studia młodopolskie. Red. S. Fita, J.A. Malik� 

Lublin 2001.

Strony internetowe

http://wschodzachod.uwb.edu.pl/czarny-romantyzm/

The dark abysses of the Young Poland mind, or Dark 
Romantic inspirations of Stanisława Przybyszewski 

illustrated with the example of Nad morzem 
(At the Seaside)

S u m m a r y

The dark abysses of the Young Poland mind, or Dark Romantic inspirations 
of Stanisława Przybyszewski illustrated with the example of Nad morzem 
(At the Seaside) is an attempt to interpret the poem by Stanisław Przy-
byszewski with reference to Dark Romanticism. The first part of the 
article presents an artistic profile of the Young Poland artist, includ-
ing his interests and social contacts. After that, the circumstances sur-
rounding the creation of the poem Nad morzem have been sketched out. 
The structure of the writing has been presented basing on the classifi-
cation according to Gabriela Matuszek. In the next part of the article, 
the question of Przybyszewski’s inspiration with the writings by Ro-
mantic authors has been developed in order to introduce the reader to 
the issues of  Dark Romantic themes. The writer’s fascination with the 
works by Novalis has been also briefly outlined. In the next part, the au-
thor of the article has focused on displaying elements typical of Dark 
Romanticism that appear in Nad morzem, and discussed the manner of 
their implementation. What was the main reference point is a specific 
creation of nature. Basing on the biography of Przybyszewski, the au-
thor has also introduced other Dark Romantic motifs that appear in the 
poem. The purpose of the article is to recollect the poet’s literary out-
put, which is too often marginalized, and present him as a continuator 
of Dark Romanticism.
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Był to jakby dzień 
widziany przez kir żałobny1 

Opowiadania Brunona Schulza 
a motywy charakterystyczne 

dla czarnego romantyzmu

Bruno Schulz — pisarz, malarz, rysownik, krytyk. Przez 
wielu uważany za twórcę wybitnego, jednego z najbardziej 
charakterystycznych artystów w literaturze polskiej. Autor 
stosunkowo niewielu dzieł: dwóch zbiorów opowiadań oraz 
kilku niewłączonych do nich tekstów. Uznaje się go za kla-
syka nowoczesności, choć całość jego dorobku znanego ba-
daczom ledwo przekracza 700 stron tekstu2. Prozę Bruno-
na Schulza interpretowano po wielokroć, podążając różnymi 
ścieżkami, na przykład psychoanalizą, autobiografizmem 
czy też korzystając z elementów wiary judaistycznej3. Lek-
tura Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą skła-
nia także do refleksji na temat obecności w twórczości Schul-
za motywów romantycznych4. Warto przyjrzeć się także, 
czy widoczne są w opowiadaniach drohobyczanina elemen-

1 Cytat pochodzi z opowiadania Brunona Schulza pod tytułem Sa-
natorium pod Klepsydrą�

2 J. Jarzębski: Wstęp. W: B. Schulz: Opowiadania. Wybór esejów i listów� 
Oprac. J. Jarzębski. Wrocław 1998, s. 7.

3 Tematy poruszane przez niemal wszystkich badaczy literatury Bru-
nona Schulza, na przykład W. Panasa, J. Olejniczaka. J. Jarzębskiego�

4 Wątkami romantycznymi w prozie Schulza zajmowali się między 
innymi: S. Chwin, R. Mnich, S. Rosiek.
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ty charakterystyczne dla jednego z romantycznych nurtów, 
zwanego czarnym romantyzmem.

Pragnę zaznaczyć jednak, iż szkic ten nie ma na celu stwier-
dzenia, że Bruno Schulz był dwudziestowiecznym kontynu-
atorem czarnoromantyków. Chciałabym dowieść, że w opo-
wiadaniach można odnaleźć motywy i tematy typowe dla 
tekstów czarnoromantycznych, które mogły być inspiracją 
dla Schulza, oraz przedstawić sposób, w jaki twórca z Dro-
hobycza je wykorzystał. Bazować będę na wyborze tekstów 
składających się na cykl Sklepy cynamonowe: tytuły Nawie-
dzenie, Karakony oraz na opowiadaniach z tomu Sanatorium 
pod Klepsydrą: utworze tytułowym, Dodo, Samotności, Księdze, 
Ostatniej ucieczce ojca. Krótko omówię kilka motywów typo-
wych dla tekstów czarnoromantycznych, pojawiających się 
w powyższych opowiadaniach: figury labiryntu, wędrow-
ca, sobowtóra, tematykę szaleństwa oraz szeroko rozumia-
nej mroczności.

Autorzy monografii Czarny romantyzm: przypadek słowac-
ki wskazują na silną obecność elementów czarnoromantycz-
nych w literaturze słowackiego międzywojnia, powołując się 
na takich twórców, jak na przykład Ján Hrušovský i Fran-
tišek Švantner5. Myślę, że to spostrzeżenie można także od-
nieść do polskiego okresu międzywojennego, gdzie motywy 
typowe dla czarnego romantyzmu pojawiają się między in-
nymi w twórczości Stefana Grabińskiego. Zjawisko to może 
ukazywać obecność wciąż silnej tradycji romantycznej w XX 
wieku.

Wielokrotnie podkreślano związki twórczości Brunona 
Schulza z postawami romantycznymi. Wątki romantyczne, 
których można doszukać się w dorobku pisarskim drohoby-
czanina, to choćby pierwiastki faustyczne: zawody z boskim 
demiurgiem, „kacerskie doktryny”, romantyczny bunt prze-
ciwko porządkom świata, mityzacja rzeczywistości. Zwraca 

5 Za: Czarny romantyzm: przypadek słowacki. Red. J. Goszczyńska, 
A. Kobylińska. Warszawa 2011.
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się także uwagę na metafizykę przyrody, pojmowanie twór-
czości jako produktu natchnienia, „święte szaleństwo”. Wą-
tek ożywienia kukieł także przypomina motyw z tekstów 
Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna6. Stefan Chwin do-
strzega w prozie Schulza pewne postawy XIX wieku, wymie-
niając między innymi antynomie romantycznego poglądu 
oraz zasady symbolizowania7. Ciekawe jest wskazanie przed-
stawicieli czarnego romantyzmu jako doskonale znanych pi-
sarzowi z Drohobycza. Schulz niewątpliwie czytał utwo-
ry Edgara Allana Poego, co pozwala na szukanie w tekstach 
polskiego artysty rozmaitych wpływów i zależności. Owe za-
sady, którymi kierował się Schulz, pojawiały się przy tema-
cie twórczości Hoffmanna. Przeniknęły one do uniwersum 
europejskiego, stwarzając okazję do podjęcia nurtującej pro-
blematyki. Niewątpliwie charakteryzuje się ona romantycz-
nymi antecedencjami8. W roku 1939 Kazimierz Czachowski 
opublikował artykuł poświęcony Ludwikowi Sztyrmerowi 
Zapomniany meteor powieści psychologicznej� W 130-tą rocznicę 
urodzin Ludwika Sztyrmera: 30 IV 1809 — 30 IV 1939. W tekście 
tym pojawia się koncepcja porównania Czarnych oczu z twór-
czością Brunona Schulza9. Warto dodać, że Sztyrmera zalicza 
się do twórców czarnoromantycznych10�

Widoczne zatem jest, że Schulz mógł korzystać (i korzy-
stał) z postaw romantycznych, a także znał dorobek czarno-
romantyków. Warto zaobserwować, w jaki sposób posługi-

6 J. Jarzębski: Rodowód artystyczny twórczości� W: B. Schulz: Opowia-
dania. Wybór listów i esejów. Oprac. J. Jarzębski. Wrocław 1998, s. 53.

7 S. Chwin: Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych 
dylematów tworzenia. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1. 

8 Ibidem� 
9 L. Sokół: Ludwik Sztyrmer. Historia życia i twórczości. W: L. Sztyr-

mer: Powieści nieboszczyka Pantofla. Wyb. i oprac. L. Sokół. Warszawa 
1978, s. 539.

10 J. Ławski: Co to jest czarny romantyzm? W: Idem: Bo na tym świecie 
Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie. Gdańsk 2008, s. 25.
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wał się on rekwizytami, które są typowe dla nurtu zwanego 
czarnym romantyzmem.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów opo-
wiadań Schulza jest niewątpliwie figura labiryntu. Co ciekawe, 
samo słowo „labirynt” pojawia się w utworach około dwudzie-
stu razy, choć kontekstów znaczeniowych tego motywu jest 
bardzo wiele11. Jak zauważają autorzy Słownika schulzowskiego:

Labirynt stanowi jedną z dwóch najważniejszych form prze-
jawiania się przestrzeni, kojarzy się zazwyczaj u Schulza 
z nocą, marzeniem, zejściem do głębokich warstw psychiki 
lub kulturowej tradycji. Zgodnie z długą historią tego moty-
wu w kulturze europejskiej, labirynt pojawia się u Schulza 
jako budowla lub zespół pomieszczeń, obraz natury podpo-
rządkowanej przez człowieka, obraz wnętrza ludzkiego cia-
ła, a także struktury umysłu lub marzenia12�

Już pierwsze akapity opowiadania Nawiedzenie wprowa-
dzają czytelnika w gąszcz przedmiotów:

Daje to powód do ciągłych omyłek. Gdyż wszedłszy raz 
w niewłaściwą sień na niewłaściwe schody, dostawało się 
zazwyczaj w prawdziwy labirynt obcych mieszkań, gan-
ków, niespodziewanych wyjść na obce podwórza i zapo-
minało się o początkowym celu wyprawy, ażeby po wielu 
dniach, wracając z manowców dziwnych i splątanych przy-
gód, o jakimś szarym świcie przypomnieć sobie wśród wy-
rzutów sumienia dom rodzinny13�

Również przestrzeń Sanatorium pod Klepsydrą jawi się jako 
obszar splątany, chaotyczny:

11 Labirynt. W: Słownik schulzowski. Oprac. i red. W. Bolecki, J. Ja-
rzębski, S. Rosiek. Gdańsk 2003.

12 Ibidem.
13 B. Schulz: Nawiedzenie. W: Idem: Sklepy cynamonowe. Sanatorium 

pod Klepsydrą. Kraków 1992, s. 16. 
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Te korytarze załamujące się pod różnymi kątami, te prze-
działy puste, labiryntowe i zimne miały w sobie coś dziwnie 
opuszczonego, coś niemal przerażającego14�

Oraz:

W tym labiryncie drzwi, framug i zakamarków trudno mi 
było przypomnieć sobie wejście do restauracji15�

Podmiot opowiadań Schulza nieustannie lawiruje: wśród 
ulic, korytarzy, domów, pokoi. Zdaje się także, że błądzi 
w czasie: pojawia się bowiem czas dwutorowy, boczne dro-
gi, trzynasty miesiąc, dodatkowe godziny i minuty. Zanika 
granica między czasem życia a czasem śmierci. Postaci mani-
pulują czasem, wstrzymują go. Wiele wydarzeń posiada cha-
rakter czasu pustego16�

Jak zauważa Jarosław Ławski w publikacji Bo na tym świe-
cie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, chaos stanowi wą-
tek typowy dla tekstów czarnoromantycznych17. Zdezorien-
towani bohaterowie często popadają w obłęd, tracą zmysły, 
gubią własną tożsamość. Schulz wykreował postaci odzna-
czające się pewnym zagubieniem, nierzadko z objawami 
chorób psychicznych i skłaniające się ku rozproszeniu oso-
bowości. W opowiadaniu Nawiedzenie narrator opisuje ojca 
słowami:

Przykucnięty pod wielkimi poduszkami, dziko nastroszo-
ny kępami siwych włosów, rozmawiał z sobą półgłosem, 
pogrążony cały w jakieś zawiłe wewnętrzne afery. Zdawać 
się mogło, że osobowość jego rozpadła się na wiele pokłó-
conych i rozbieżnych jaźni, gdyż kłócił się ze sobą głośno, 

14 Ibidem, s. 235.
15 Ibidem, s. 242.
16 J. Jarzębski: Światopogląd prozy Schulza� W: B. Schulz: Opowiada-

nia…, s. 57.
17 Za: J. Ławski: Co to jest czarny romantyzm…, s. 11.
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pertraktował usilnie i namiętnie, przekonywał i prosił, to 
znowu zdawał się przewodniczyć zgromadzeniu wielu in-
teresantów, których usiłował z całym nakładem żarliwości 
i swady pogodzić18�

Bohaterowie prozy Schulza znajdują się w nieustannej wę-
drówce rozumianej nie tylko jako fizyczne podróżowanie, ale 
też jako poruszanie się w głąb swojej psychiki.

Sanatorium pod Klepsydrą rozpoczyna się słowami:

Podróż trwała długo. Na tej bocznej, zapomnianej linii, na 
której tylko raz na tydzień kursuje pociąg — jechało zaled-
wie parę pasażerów19�

Opowiadanie stanowi opis podróży: jazdę pociągiem, wę-
drówkę do sanatorium przez ciemny las, poszukiwania poko-
ju w gąszczu korytarzy, spacer po niezwykłym miasteczku, 
wreszcie ucieczkę. Także w innych utworach Schulza motyw 
wędrówki jest obecny: jedno z opowiadań zatytułowane jest 
wszak Ostatnia ucieczka ojca. Mężczyzna, zamieniony w skoru-
piaka, zostaje przeznaczony na posiłek dla rodziny. Pisze Schulz:

Nie na tym jednak miała się zakończyć ziemska wędrów-
ka mego ojca i ten ciąg dalszy, to przedłużanie historii poza, 
zda się, już ostateczne i dopuszczalne granice — jest najbo-
leśniejszym jej punktem20�

Oraz:

Ugotowany, gubiąc nogi po drodze, powlókł się ostatkami 
sił dalej, w bezdomną wędrówkę, i nie ujrzeliśmy go wię-
cej na oczy21�

18 B. Schulz: Nawiedzenie. W: Idem: Sklepy…, s. 20.
19 B. Schulz: Sanatorium pod Klepsydrą. W: Idem: Sklepy…, s. 235.
20 B. Schulz: Ostatnia ucieczka ojca. W: Idem: Sklepy…, s. 301.
21 Ibidem�



W kręgu inspiracji czarnoromantycznych210

Warto nadmienić, że całą twórczość Brunona Schulza moż-
na określić kilkoma słowami: „ojca nie było”. Postać ta wy-
daje się stale obecna przez nieobecność: przesiaduje na stry-
chu, zmienia się w coraz to inne zwierzęta: ptaki, karakony, 
wreszcie w raka. Nieustannie wędruje, nie tylko cieleśnie, ale 
i metaforycznie. Przez matkę nazywany jest „komiwojaże-
rem”. Dzieła czarnoromantyków obfitują w postaci tułaczy: 
figurę tę można odnaleźć choćby w tekstach Alana Edgara 
Poego czy Antoniego Malczewskiego. Wspomnieć należy po-
stać Żyda Wiecznego Tułacza, do którego nawiązywali mię-
dzy innymi inspirujący się czarnym romantyzmem Antoni 
Lange i Tadeusz Miciński22�

Nieodłącznym elementem nurtu zwanego czarnym ro-
mantyzmem jest także motyw sobowtóra. Wspomnieć tę figu-
rę można choćby w kontekście tekstów najbardziej znanych 
czarnoromantyków: Poego i Hoffmanna. W opowiadaniach 
Brunona Schulza motyw bliźniaka również stanowi istotną 
kwestię. Jeden z najbardziej wyrazistych obrazów sobowtóra 
przedstawiony zostaje w Sanatorium pod Klepsydrą. Bohater, 
rozpoczynając swoją podróż, w pociągu spostrzega tajemni-
czego mężczyznę:

Przez jakiś czas towarzyszył mi człowiek w podartym mun-
durze kolejowca, milczący, pogrążony w myślach. Przy-
ciskał chustkę do spuchniętej, obolałej twarzy. Potem i ten 
gdzieś przepadł, wysiadł niepostrzeżenie na którymś przy-
stanku. Zostało po nim wyciśnięte miejsce w słomie, zale-
gającej podłogę i czarna, zniszczona walizka, którą zapo-
mniał23�

22 Zob.: F. Machalski: Orientalizm Antoniego Langego (z zarysem bi-
bliografii). Tarnopol 1937, s. 9; A. Klim: Religijne sposoby doświadczania 
czasu w twórczości Tadeusza Micińskiego. „Acta Universitatis Wratisla-
viensis No 2998. Prace literackie XLVII”. Wrocław 2007, s. 166. 

23 B. Schulz: Sanatorium…, s. 235.
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Po ucieczce z przedziwnego miejsca bohater udaje się na 
dworzec kolejowy. Opisując przebieg jazdy, mówi:

Moje ubranie podarło się, postrzępiło. Podarowano mi zno-
szony mundur kolejarza. Twarz mam obwiązaną brud-
ną szmatą wskutek spuchniętego policzka. Siedzę w sło-
mie i drzemię, a gdy jestem głodny, staję w korytarzu przed 
przedziałami drugiej klasy i śpiewam. I wrzucają mi drob-
ne monety do mojej konduktorskiej czapki, do czarnej czap-
ki kolejarza, z obdartym daszkiem24�

Opowiadanie to ma ciekawy wydźwięk: wszak bohater 
przebrany w strój kolejarza spotyka samego siebie w czasie 
wędrówki. Dostrzega także, że owa postać opuszcza pociąg, 
tym samym podróż może trwać bez końca, powtarzać się 
nieustannie. To samo opowiadanie przywołuje jeszcze kilka 
obrazów sobowtóra. Ojciec, leżący w sanatorium, zmagają-
cy się z chorobą, w tym samym momencie jako pełen wigoru 
staruszek krząta się po sklepie w miasteczku. Narrator wini 
za tę wieloistość czas: „prędki rozpad czasu, nienadzorowa-
nego nieustanną czujnością”25. Co interesujące, motyw sobo-
wtóra jest niezwykle istotny w twórczości Hoffmanna. Jak 
zauważa Maria Janion, główny temat Hoffmanna i hoffmani-
zmu stanowi właśnie podwojenie, odbicie, powtórzenie, ko-
pia. Badacze zajmujący się dziełami tego czarnoromantyka 
zwracają uwagę na fakt, który jest bardzo ważny dla obse-
sji sobowtóra w twórczości Hoffmanna: najczęściej nie jest on 
repliką „ja”, lecz groźnym antagonistą tegoż ja, spełniającym 
jego najbardziej utajone, zbrodnicze marzenia i dążności26� 
Ta sama badaczka dostrzega pewną zależność między twór-
czością Hoffmana a prozą Schulza. Pisze bowiem: „Ci miesz-

24 Ibidem, s. 259.
25 Ibidem, s. 249.
26 M. Janion: Zbójcy i upiory. W: Eadem: Gorączka romantyczna. Kra-

ków 2000, s. 187.
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czanie, filistrzy, tajni archiwariusze, tajni radcy, prowadzą 
dziwnie podwójne życie. Tajny archiwariusz może przemie-
nić się w sępa albo w papugę. (Jak dobrze to znamy z gali-
cyjskiej fantastyki Brunona Schulza!)”27. Motyw tak chętnie 
wykorzystywany przez twórców kojarzonych z czarnym ro-
mantyzmem oraz kontekst użycia tej właśnie figury dostrze-
galne są także w twórczości drohobyczanina.

Z motywem sobowtóra wiąże się, również popularny 
w twórczości romantyków, temat lustra, odbijającego postać 
nierzadko „żyjącą własnym życiem”. Kolejny raz powołać 
można się na dzieła najpopularniejszych twórców czarnoro-
mantycznych:

Wielkie zwierciadło — jak mi w przerażeniu na razie się 
zdawało — pojawiło się w miejscu, gdzie go poprzednio nie 
było; kiedym zaś struchlały postąpił naprzód, własny mój 
obraz, lecz z twarzą pobladłą i ubroczoną we krwi, jął iść ku 
mnie chwiejnym, niepewnym krokiem28�

Podobnie przedstawia ów motyw Schulz w opowiadaniu 
Samotność:

Jak wyglądam? Czasem widzę się w lustrze. Rzecz dziw-
na, śmieszna i bolesna! Wstyd wyznać. Nie widzę się nigdy 
en face, twarzą w twarz. Ale trochę głębiej, trochę dalej stoję 
tam w głębi lustra nieco z boku, nieco profilem, stoję zamy-
ślony i patrzę w bok. Stoję tam nieruchomo, patrząc w bok, 
nieco w tył za siebie. Nasze spojrzenia przestały się spoty-
kać. Gdy się poruszę i on się porusza, ale na wpół w tył od-
wrócony, jakby o mnie nie wiedział, jakby zszedł poza wie-
le luster i nie mógł już powrócić29�

27 Ibidem.
28 E.A. Poe: William Wilson. Tłum. S. Wyrzykowski. W: Idem: Opowie-

ści miłosne, śmiertelne i tajemnicze. Wybr., oprac. i posłowiem opatrzył 
M. Płaza. Poznań 2009, s. 118.

29 B. Schulz: Samotność. W: Idem: Sklepy…, s. 294.
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Kolejny obraz pochodzi z opowiadania Sanatorium pod 
Klepsydrą:

Stanąłem przed lustrem, aby zawiązać krawat, ale po-
wierzchnia jego, jak zwierciadło sferyczne, zataiła gdzieś 
w głębi mój obraz, wirując mętną tonią. Nadaremnie re-
gulowałem oddalenie, podchodząc, cofając się — ze srebr-
nej płynnej mgły nie chciało wyłonić się żadne odbicie. Mu-
szę kazać dać inne lustro — pomyślałem sobie i wyszedłem 
z pokoju30�

Fragment ten konotuje związki z wampiryzmem — wszak 
to przecież wampiry nie posiadają cienia ani swojego odbi-
cia w lustrze31. Zwierciadła i przedmioty, w których widocz-
ny może być ludzki wizerunek, stanowią niezwykle istot-
ny element w wielu rytuałach, szczególnie tych związanych 
ze śmiercią32. Z lustrami wiąże się wiele przesądów funeral-
nych, często warunkujących przyszłe dzieje zmarłego i jego 
żyjących krewnych, na przykład ten zalecający przykrycie 
materiałem zwierciadła w momencie czyjeś śmierci. Ponie-
waż lustro stanowiło wedle wierzeń granicę między światem 
żywych i umarłych, konieczne było zabezpieczenie człon-
ków rodziny zmarłego przed siłami z zaświatów. Brak czar-
nej zasłony na zwierciadle skutkować miał pozostaniem 
śmierci w danym miejscu33. Zważając na kontekst sytuacji 
w opowiadaniu drohobyczanina: mroczne sanatorium, życie 
poza czasem, przekraczanie granic między życiem a śmier-
cią, skojarzenie to wydaje się ciekawie nawiązujące do czar-
noromantycznej estetyki.

30 B. Schulz: Sanatorium…, s. 242.
31 Za: M. Janion: Wampir. Biografia symboliczna. Gdańsk 2004, s. 144—155.
32 Ludowe wierzenia cytowane za: Dialekty i gwary polskie. Kompen-

dium internetowe. Red. H. Karaś: Zwyczaje pogrzebowe. Dostępny w Inter-
necie: http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwi
su&l2=&l3=&l4=&l5=mazowsze-dalsze-zwyczaje-p [dostęp: 25.04.2016]

33 Tamże.
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Szaleństwo stanowi istotny wyróżnik tekstów czarnoro-
mantycznych. Również w wielu utworach Brunona Schulza 
odnaleźć można jego motyw. Ciekawym przykładem osoby 
szalonej jest Dodo. Bohater ten przebył w dzieciństwie „ja-
kąś ciężką chorobę mózgu, podczas której leżał wiele miesię-
cy nieprzytomny, bliższy śmierci niż życia, a gdy w końcu 
mimo to wyzdrowiał — okazało się, że był już niejako wyco-
fany z obiegu, nie należał do wspólnoty ludzi rozumnych34”. 
Opiekunami Doda byli ciotka Retycja i wuj Hieronim, który 
sam przejawiał niezdrowe objawy: całymi dniami przesiady-
wał w pokoju. Dodo i wuj Hieronim należeli do dwóch róż-
nych światów, ale żaden nie był światem rzeczywistym. Bo-
hater zwykł nawet nazywać wuja „ciężkim wariatem”. Sam 
Dodo cierpi na bezsenność, zdaje się, że widzi więcej niż inni 
lub też ma omamy i paranoje:

Nagle zaszlochał w ciemności przerażająco.
Ciotka Retycja zbiegła do niego z łóżka:
— Co ci jest, Dodo, czy cię coś boli?
Dodo odwrócił głowę ze zdumieniem.
— Kto? — zapytał.
— Czego jęczysz? — pyta ciotka.
— To nie ja, to on…
— Jaki on?
— Zamurowany…
— Kto taki?
Ale Dodo z rezygnacją machnął ręką. — Ech… — i obrócił 
się na drugą stronę35�

Znamienny może okazać się fakt, że Dodo odziedziczył 
swoje imię po nazwie gatunku wymarłego ptaka, występu-

34 B. Schulz: Dodo� W: Idem: Sklepy…, s. 261.
35 Ibidem, s. 267.
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jącego niegdyś na wyspie Mauritius36. Ze względu na swoją 
specyfikę Dodo Schulza wyrażać może, jak dziś przywołanie 
gatunku tego ptaka, endemiczność, wyjątkowość, rzadkość. 
Warto jednakże zwrócić uwagę na to, że „dodo” swoją nazwę 
zawdzięcza Portugalczykom — a w języku portugalskim sło-
wo to oznacza dosłownie „idiotę”, „głupca”37. Można odna-
leźć również inną koncepcję etymologii nazwy tego ptaka: 
od holenderskiego dodoor oznaczającego „ciamajdę”38. Wy-
mienione wyżej określenia (szczególnie „idiota” czy „głu-
piec”) używane są często w stosunku do osób cierpiących na 
choroby psychiczne.

Najczęściej jednak osoba szalona ukazywana jest poprzez 
postać ojca. W utworze Nawiedzenie widoczne są pierwsze 
objawy choroby ojca: staje się on niepoczytalny, pogrąża się 
to w euforii, to w stagnacji, prowadzi wyimaginowane dys-
puty, zdaje się być w amoku, aż wreszcie odbija się to szaleń-
stwo także na polu fizycznym: „zaczął z dnia na dzień maleć 
jak orzech, który zsycha się wewnątrz łupiny”39. Często zni-
ka, aby odnaleźć się oblepiony kurzem i pajęczynami w za-
kamarkach mieszkania, wchodzi na karnisz, gdzie tkwi go-
dzinami. Podobna sytuacja występuje w Karakonach. Ojciec 
gubi się, chowa przed rodziną, a Józio zauważa, że coraz bar-
dziej zaczyna on przypominać karalucha:

Krył się dzień cały po kątach, w szafach, pod pierzyną. Wi-
działem go nieraz, jak w zamyśleniu oglądał własne ręce, 
badał konsystencję skóry, paznokci, na których występować 
zaczęły czarne plamy, jak łuski karakona. W dzień opierał 

36 Dront Dodo (Raphus Cucculatus). Dostępny w Internecie: http://
dinoanimals.pl/zwierzeta/dront-dodo-raphus-cucullatus/ [dotęp: 
10.03.2016].

37 Dodo. Dostępny w Internecie: http://afryka.org/afryka/dodo-z-wy
spy-mauritius-1,news/ [dostęp: 10.03.2016].

38 Dodo. Dostępny w Internecie: http://dinoanimals.pl/zwierzeta/
dront-dodo-raphus-cucullatus/ [dostęp: 10.03.2016].

39 B. Schulz: Nawiedzenie…, s. 21.
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się jeszcze ostatkami sił, walczył, ale w nocy fascynacja ude-
rzała nań potężnymi atakami. Widziałem go późną nocą, 
w świetle świecy stojącej na podłodze. Mój ojciec leżał na 
ziemi nagi, popstrzony czarnymi plamami totemu, pokre-
ślony liniami żeber, fantastycznym rysunkiem prześwieca-
jącej na zewnątrz anatomii, leżał na czworakach, opętany fa-
scynacją awersji, która go wciągała w głąb swych zawiłych 
dróg. Mój ojciec poruszał się wieloczłonkowym, skompliko-
wanym ruchem dziwnego rytuału, w którym ze zgrozą po-
znałem imitację ceremoniału karakoniego40�

Postać ojca zmienia się nieustannie: nie tylko popada 
w skrajności natury psychicznej, ale i dokonuje się metamor-
foza cielesna. Poza wspomnianym fragmentem opisującym 
przemianę w karakona, warto wspomnieć, iż ojciec ewolu-
ował wcześniej także w ptaka, a wreszcie — w raka czy wiel-
kiego skorpiona. Kolejne przemiany ojca wyznaczają etapy 
przybliżające go do ostatecznej śmierci. Śmierć w prozie Bru-
nona Schulza to schodzenie po stopniach hierarchii istnień 
aż do fizycznego zniknięcia ciała41. Ponadto ciekawą kwestią 
w kontekście użycia przez Schulza rekwizytów kojarzonych 
z czarnym romantyzmem stanowi proces rozczłonkowania. 
Skorupiak, w którego zmienia się Jakub, posiada wiele od-
nóży, często także owe kończyny gubi. Karakon stanowi zaś 
„wieloczłonowy kadłub”. Obsesyjne pojawianie się motywu 
rozczłonkowania symbolizować może stan nieustannego za-
grożenia rozpadem42. Wiadomo także, iż rozdwojenie, roz-
członkowanie wyróżnia teksty twórców czarnoromantycz-
nych. Wielu bohaterów tychże dzieł przeżywa rozterki natury 
metafizycznej, rozczłonkowanie duszy, ale także kawałkowa-
nie ciała (Poe, Hoffmann, Malczewski, Słowacki). Świat czar-
noromantyczny jest wszak światem destrukcji i degradacji.

40 B. Schulz: Karakony. W: Idem: Sklepy…, s. 85.
41 Rak. W: Słownik schulzowski…
42 Ibidem.



Był to jakby dzień widziany przez kir żałobny… 217

Degradacja kultury odbija się w opowiadaniu Schulza za-
tytułowanym Księga. Anna Sobolewska zauważa, iż docho-
dzi do przejścia ze sfery sacrum do profanum. W Księdze, 
która miała być wizją boskiej całości, odnajduje bohater bo-
wiem ogłoszenia, reklamy (na przykład środków na porost 
włosów). Księga to pewien rodzaj szpargału, choć zachowu-
jącym „blask świętej kabały”43. Być może za pierwszą już de-
gradację można uznać samo pojawienie się pism świętych — 
marnych przecież apokryfów sfery duchowej. Niszczenie 
przez Adelę świętej księgi — kobieta codziennie wyrywa 
„kartki na mięso do jatek na śniadanie dla ojca”44 — stano-
wić może oznakę degradacji zachodniej kultury, silnie wszak 
związanej z wymiarem duchowym. Księga natchnionych, 
traktowana jako papier pakowy lub też leżąca na zakurzonej 
półce, uwidacznia kres pewnego etapu kultury.

Mrok w tekstach Brunona Schulza można odczytywać 
w wielu kontekstach. Jednym z pierwszych skojarzeń jest, 
rzecz jasna, frekwencja barw w opowiadaniach. Jak podaje 
Słownik schulzowski, czerń jest najczęstszym kolorem w utwo-
rach Schulza, pojawia się ona ponad 200 razy przy zazna-
czeniu, iż wliczone zostały także określenia podobne, na 
przykład ciemny, bury, szary45. W samym opowiadaniu Sa-
natorium pod Klepsydrą czerń występuje bardzo często, tego 
właśnie koloru są: walizka, krajobraz, liście, drzewa, koryta-
rze, kawa, paprocie, psy, drogi.

Niektóre rekwizyty tworzą wręcz żałobny nastrój, na przy-
kład wspomniane paprocie:

Na uwagę zasługuje zwłaszcza pewien gatunek czarnej pa-
proci, której ogromne pęki zdobią flakony w każdym tutej-

43 A. Sobolewska: Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z No-
wej Ery? Warszawa 2009, s. 13.

44 B. Schulz: Księga. W: Idem: Sklepy…, s. 112.
45 Czerń. W: Słownik schulzowski…
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szym mieszkaniu i w każdym lokalu publicznym. Jest to 
niemal żałobny symbol, funebryczny herb tego miasta46�

Czerń nasuwa skojarzenie z nocą, ulubioną porą romanty-
ków. W tekstach Brunona Schulza ten właśnie czas jest wy-
różniany. To w nocy dzieją się fantastyczne, niepokojące wy-
darzenia: ojciec zapada w gęsty, czarny sen, by obudzić się 
na dysputy z Bogiem, nocą następowała metamorfoza ojca 
w karakona, w nocy ojciec leżał w sanatorium jako chory sta-
rzec, w nocy Dodo, przestraszony, wołał opiekunkę.

Interesujący wydaje się także sposób pokazywania krajo-
brazu. Cały świat przedstawiony zdaje się tonąć w mroku. 
W Sanatorium pod Klepsydrą Schulz pisze:

Była to czerń dziwnie nasycona, głęboka i dobroczynna jak 
sen pełen mocy i posilności. I wszystkie szarości krajobrazu 
były pochodnymi tej jednej barwy. Taki kolor przybiera kra-
jobraz niekiedy u nas w chmurny zmierzch letni, nasycony 
długimi deszczami. Ta sama głęboka i spokojna abnegacja, 
to same zdrętwienie zrezygnowane i ostateczne, nie potrze-
bujące już pociechy barw47�

W tymże utworze pojawia się ciekawa figura czarnego psa: 
bohater, zwiedzając sanatorium, napotyka na swojej drodze 
niezwykłe stworzenia, które opisuje słowami:

Na tę plagę psów nie ma rady, ale po co u licha zarząd Sanato-
rium trzyma na łańcuchu ogromnego wilczura, straszliwą be-
stię, prawdziwego wilkołaka o demonicznej wprost dzikości?48

Po pewnym czasie bohater przechodzi obok wspomnianej 
bestii i zauważa niezwykłą rzecz:

46 Ibidem, s. 250.
47 B. Schulz: Sanatorium…, s. 236—237.
48 Ibidem, s. 254.
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Nigdy nie widziałem go z tak bliska i dopiero teraz opada-
ją mi łuski z oczu. Jaka wielka jest moc uprzedzenia! Jaka 
potężna jest sugestia strachu! Co za zaślepienie! Toż to był 
człowiek. Człowiek na łańcuchu, którego w upraszczają-
cym, metaforycznym, ryczałtowym skrócie brałem niepoję-
tym sposobem za psa. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Był to 
pies — niezawodnie, ale w postaci ludzkiej. Jakość psa jest 
jakością wewnętrzną i może się manifestować równie do-
brze w postaci ludzkiej jak i zwierzęcej49�

Bohater widzi mężczyznę o czarnym zaroście, w czarnym 
ubraniu, ze zmarszczkami, pełnego furii, wybuchowego. Na-
suwa się w tym miejscu wątek likantropijny50. Gwoli przypo-
mnienia, wedle legendy Likaon, król Arkadii, słynący z okru-
cieństwa, zaprosił na ucztę Zeusa. Przygotował dla boga 
pieczeń z zabitego chłopca. Rozgniewany Zeus zabił Likaona 
oraz jego rodzinę. Śmierć okrutnika znana jest z kilku wersji: 
wedle jednej Likaon zginął od uderzenia piorunem, wedle in-
nej, interesującej mnie w kontekście prozy Schulza, Zeus zmie-
nił króla w wilka, a na całą ludzkość spuścił potop. Sam mit 
przemiany ludzi w wilki był żywy w Europie do wieku XIX51�

Sam Schulz użył przy opisie stada czarnych psów pojęcia 
„prawdziwy wilkołak”, natomiast szerszego kontekstu na-
biera ono przy spostrzeżeniu, że oto człowiek posiadł moc 
przemiany w zwierzę (lub też został w owego psa przemie-
niony w sposób magiczny). Bardziej być może byłoby odpo-
wiednie słowo „kynantropia” — przemiana w psa, jednakże 
w użytku ogólnym przyjęło się nazywanie likantropią wszel-
kich przemian ludzko-zwierzęcych52. Określenie „likan-

49 Ibidem, s. 256—257.
50 Likantropię przywołuje, choć w nieco innym kontekście, na przykład 

Ewelina Bajer w artykule: Groteskowe wizje w twórczości Brunona Schulza.
51 W. Kopaliński: Likaon. W: Idem: Słownik mitów i tradycji kultury� 

Warszawa 1985.
52 B. Kempińska-Mirosławska: Likantropia — mity i fakty. W: Czasopi-

smo Naukowe „Kultura i Historia”. Dostępny w Internecie: http://www.
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tropia” w tym wypadku wydaje się słuszne, ponieważ psy 
Schulza przypominają raczej dzikie wilki. Nawiązanie do 
postaci wilkołaka zdaje się podkreślać użycie przez Brunona 
Schulza rekwizytów typowych dla czarnego romantyzmu — 
wykorzystania mrocznego ludowego podania o człowieku-
-wilku. „Imaginacja czarnej romantyki wydobywa wszak 
z człeka nie ducha, lecz zwierzę”53�

Podsumowując, proza Brunona Schulza niewątpliwie sta-
nowi pozycję niezwykłą w kulturze polskiej, a nawet świa-
towej. Jego twórczość od samego początku wzbudzała silne 
emocje54. Jak zauważa Włodzimierz Bolecki:

Skrajna afirmacja tej prozy lub jej skrajna negacja zmuszały 
[…] każdego z piszących do zajęcia wartościującego stano-
wiska także wobec formułowanych przez innych ocen […]. 
Fakt, że wielu piszących o Schulzu brało też pod uwagę opi-
nie krytyków konkurentów, powodował, iż większość recen-
zji tej twórczości miała charakter specyficznych manifestacji55�

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, należy dostrzec, 
że teksty Brunona Schulza stały się jednymi z najbardziej ory-
ginalnych i najczęściej komentowanych utworów prozator-
skich XX wieku. Niniejszy szkic stanowi rodzaj rekonesansu, 
krótkiego omówienia motywów typowych dla dzieł czarnoro-
mantycznych. W swoim artykule chciałam zasygnalizować po-
jawianie się figur tak charakterystycznych dla twórczości cho-

kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1728#56 [dostęp: 15.06.2016].
53 J. Ławski: Co to jest czarny romantyzm…, s. 32.
54 Dość wspomnieć choćby słynny Dwugłos o Schulzu. Zob.: K. Wyka, 

S. Napierski: Dwugłos o Schulzu. W: „Kartografowie dziwnych podróży”. 
Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku. Red. i wstęp M. Wyka� 
Oprac. K. Biedrzycki, J. Fazan, D. Kozicka, M. Urbanowski, J. Zach� 
Kraków 2004, s. 450—460. Wyka i Napierski stanowczo krytykują pro-
zę drohobyczanina, podważając także zachwyty innych odbiorców 
twórczości Schulza. 

55 Za: J. Jarzębski: Recepcja twórczości. W: B. Schulz: Opowiadania…, s. 111.
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ciażby Edgara Allana Poego oraz Ernsta Theodora Amadeusa 
Hoffmanna w prozie Brunona Schulza. Mimo tego, że w ba-
daniach pojawiają się koncepcje łączenia opowiadań Schulza 
z tradycją romantyczną, nie wymienia się jednym tchem na-
zwiska drohobyczanina w kręgu XX-wiecznych pisarzy ko-
jarzonych z nurtem czarnego romantyzmu (jak to się czyni 
w przypadku choćby Stefana Grabińskiego). Uważam, że pro-
za Brunona Schulza, być może inspirowana lekturą twórców 
czarnoromantycznych, skłania ku refleksji na ów temat. Choć 
niewątpliwie interesujący mnie autor często przekształca mo-
tywy typowe dla czarnego romantyzmu, to repertuar owych fi-
gur pozostaje podobny i tworzy swoistą galicyjską fantastykę.
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It seemed to be a day seen through a burial shroud 
The stories by Bruno Schulz and the themes 

characteristic of Dark Romanticism

S u m m a r y

The article entitled It seemed to be a day seen through a burial shroud. 
The stories by Bruno Schulz and the themes characteristic of Dark Romanti-
cism discusses a few characteristics typical of the trend called Dark Ro-
manticism in the context of the stories by one of the most outstand-
ing Polish writers — Bruno Schulz. The associations between the prose 
by this author from Drohobycz and selected Romantic attitudes have 
been considered, however, what is the core of the essay is the interpre-
tation of Dark Romantic themes, such as a characteristic of labyrinth,  
wanderer, doppelgänger, and  the motif of madness and broadly un-
derstood darkness, on the background of selected stories from the vol-
umes of Sklepy cynamonowe (The Cinnamon Shops) and Sanatorium pod 
Klepsydrą (Sanatorium under the Sign of the Hourglass). The aim of the ar-
ticle is to present Bruno Schulz not as a twentieth-century continuator 
of Dark Romantic writing, but as an author who drew inspiration from 
the works of the leading representatives of the trend called Dark Ro-
manticism (Edgar Allan Poe, Ernst Theodor Amadeus Hoffman), thus 
creating his own vision of literature with the use of the well-known 
nineteenth-century motives.
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Na granicy snu, jawy i śmierci 
Inspiracje Edgarem Allanem Poem 
w twórczości Bolesława Leśmiana

Jeżeli decydujemy się podjąć temat twórczości Bolesława 
Leśmiana, opierając się przy tym na motywach, jakie młodo-
polski poeta zaczerpnąć mógł z opowiadań Edgara Alla-
na Poego, najpierw przyjdzie nam zapewne odkryć, jak za-
skakująco mało opracowań poświęcono dotychczas temu 
zagadnieniu. Wcześniej krytycy literaccy zauważali już 
w pisarstwie Polaka m.in. wpływy twórczości ludowej oraz 
inspiracje rosyjskie, a zagadnienia te zostały szczegółowo 
opisane w literaturze przedmiotowej. O Leśmianie zatem pi-
sze się, i to dość obszernie. Czym konkretnie umotywowany 
mógłby być brak zainteresowania korelacją między dorob-
kiem literackim Poego a pisarstwem polskiego autora? Czy 
inspiracje czarnoromantyczne zaliczyć dziś możemy do tych 
tematów, które przez długi czas pozostawały ukryte w cieniu 
i dopiero teraz przykuwają uwagę badaczy, oferując zupeł-
nie nowe, niedostrzegane dotąd możliwości interpretacyjne? 
A może sprawa ma się zgoła inaczej, to znaczy — nie pisze 
się, bo też nie ma o czym pisać?

Franciszek Lyra, twórca jednej z istotniejszych monogra-
fii poświęconych Poemu, opisuje pokrótce recepcję dorob-
ku amerykańskiego pisarza na polskim gruncie, zaznacza-
jąc przy tym, iż tutejsze studia komparatystyczne wciąż nie 
przeanalizowały należycie mnogości inspiracji, jakie tłuma-
cze Poego zaczerpnąć mogli z jego dzieł. Mimo to o Leśmia-
nie wspomina jedynie pobieżnie, zwracając uwagę głównie 
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na błędy biograficzne zawarte w jego przedmowie do Opo-
wieści nadzwyczajnych1�

 Pośród istotniejszych artykułów poruszających tematykę 
„Leśmian-a-Poe” z pewnością wyróżnić można pracę Micha-
ła Głowińskiego z 1984 r., zatytułowaną Leśmian, Poe, Bau-
delaire2, rozdział Oblicza „Wiecznej Dziewczęcości” w książce 
Anny Sobieskiej Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli 
symbolizmu rosyjskiego3 czy też wydaną w ubiegłym roku po-
zycję Leśmian międzynarodowy autorstwa Żanety Nalewajk4, 
czyli wedle mojej wiedzy jak na razie najobszerniejsze stu-
dium wpływów Poego na Leśmiana.

W miejscu tym postawmy jednak pytanie wyznaczające, 
być może, kierunek dalszych rozważań, a mianowicie — czy 
Bolesław Leśmian w swojej twórczości rzeczywiście inspiro-
wał się ikoną amerykańskiego romantyzmu? A jeśli tak, czy 
wpływy te są na tyle widoczne, by poświęcić im osobną roz-
prawę naukową? Oraz czy znalezienie odpowiedzi na te py-
tania jest dziś w ogóle możliwe?

Głosy przywołanych powyżej krytyków nie są w tej kwe-
stii zgodne. Głowiński wspomina co prawda o motywach, 
które Leśmian podchwycić mógł z prozy Poego, nie decy-
duje się jednak na ich wymienienie. Dla badacza istotniejszy 
okazuje się wpływ amerykańskich nowel na kształtowanie 
się późniejszej Leśmianowskiej narracji balladowej (wię-
cej uwag na ten temat znaleźć można w odpowiedniej po-
zycji bibliograficznej). Anna Sobieska, analizując sposób kre-

1 F. Lyra: Z polskich dziejów Poe’go. W: Idem: Edgar Allan Poe. Warsza-
wa 1973, s. 290—337.

2 M. Głowiński: Leśmian, Poe, Baudelaire. W: Wielojęzyczność literatu-
ry i problemy przekładu artystycznego. Red. E. Balcerzan. Wrocław 1984, 
s. 157—171.

3 A. Sobieska: Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symboli-
zmu rosyjskiego. Kraków 2005.

4 Ż. Nalewajk: Leśmian międzynarodowy — relacje kontekstowe: studia 
komparatystyczne. Kraków 2015.
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owania bohaterek kobiecych w twórczości polskiego poety, 
mówi:

Jeśli szukać dla Leśmianowskich postaci dziewcząt jakichś 
prawzorców i źródeł, bardzo wybiórczej zresztą i oryginal-
nej inspiracji, prześledzić można byłoby także rodzaj podo-
bieństw, jakie niewątpliwie wykazują one w stosunku do 
bohaterek tłumaczonych przez Leśmiana opowiadań Po-
ego — Ligeji, Berenice czy lady Madleine z Zagłady domu 
Usherów”5�

Autorka Twórczości Leśmiana… sygnalizuje tym samym 
istnienie siateczki powiązań pomiędzy Edgarem Allanem 
Poem a Bolesławem Leśmianem, rozpatruje jednak dorobek 
modernistycznego twórcy w perspektywie o wiele szerszej, 
z tego powodu inspiracje amerykańskie stanowią w tej pracy 
jedynie niewielką część omawianego materiału.

Żaneta Nalewajk z kolei gotowa jest uznać za inspirację 
bardzo różnorodne wątki łączące dwóch pisarzy.

Faktem jest, iż Bolesław Leśmian był zaznajomiony z prozą 
Edgara Allana Poego. Najlepszy tego dowód stanowi oczy-
wiście opublikowany w 1913 roku przekład Opowieści nad-
zwyczajnych. Dodatkowo Leśmian pozostawił po sobie esej 
poświęcony prozie Poego6, chociaż krytycy wydają się zgod-
ni co do tego, że w porównaniu z niektórymi innowacyjnymi 
esejami poety, tekst Edgar Allan Poe prezentuje poziom, eufe-
mistycznie ujmując, dosyć przeciętny. Odkładając jednak na 
bok pytania o merytoryczną wartość tekstu, praca Leśmiana 
pokazuje w sposób doskonały to, jak dużym szacunkiem Po-
lak darzył amerykańskiego pisarza.

Przekłady opowiadań z Opowieści nadzwyczajnych stano-
wią zaś pokaz literackiego kunsztu Leśmiana. Jako tłumacz 

5 A. Sobieska: Twórczość Leśmiana…, s. 296—297.
6 B. Leśmian: Edgar Allan Poe. W: Idem: Szkice literackie� Warszawa 

1951.
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starał się on zachować wierność względem pierwowzoru, 
z czym łączyły się m.in. próby odtworzenia angielskiego ryt-
mu i szyku zdania. Podkreślmy jednak, że z całą pewnością 
polski autor nie mógł czytać Poego w oryginale. Leśmian nie 
znał angielskiego, w związku z czym w swoich tłumacze-
niach bazował najprawdopodobniej na francuskim tłuma-
czeniu Charles’a Baudelaire’a (tłumacząc teksty Poego, Bau-
delaire poczynił podobne zabiegi estetyczne, tj. odtwarzał 
angielską składnię zdania)7�

Niewątpliwie praca translatorska nie była zaledwie chwi-
lowym kaprysem, chęcią sprawdzenia się w nowej roli czy 
sposobem na zarobek niepozostawiający po sobie istotnego 
wpływu na dojrzałą twórczość Leśmiana. W dwutomowym 
wydaniu opowiadań polski poeta zawarł dwadzieścia utwo-
rów, gatunkowo zaliczonych do horrorów. Dokonując wy-
boru, Leśmian ominął nowele detektywistyczne oraz pisma 
metafizyczne. Stanowi to dowód, że podczas procesu selekcji 
twórca zachował indywidualizm, wybierając jedynie te tek-
sty, które odpowiadały Leśmianowskiej estetyce twórczej.

Stawia to jednak kolejne pytania, tym razem natury chro-
nologicznej. Zastanowić się można bowiem, czy Bolesław Le-
śmian zdecydował się na przełożenie wybranych przez sie-
bie utworów Poego dlatego, że jako twórca dojrzały wiedział 
już, czego oczekuje nie tylko od innych poetów, ale także od 
siebie (wszakże w roku 1913 Leśmian miał już 36 lat!)? Czy 
może zaszła tutaj zależność odwrotna, a mianowicie wybór 
takich, a nie innych tekstów amerykańskich stanowi jeden 
z elementów kształtujących późniejsze pisarstwo Leśmiana?

We wczesnych dziełach poety odnaleźć można motywy, 
które wielokrotnie powracać będą i w twórczości późniejszej, 
trudno jednak przy tym zignorować niektóre podobieństwa 
i wątki łączące polskiego poetę epoki modernizmu i amery-
kańskiego romantyka.

7 Więcej pisze o tym Żaneta Nalewajk w: Leśmian międzynarodowy — 
relacje kontekstowe…, s. 36.
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Jednym z lepszych przykładów ilustrujących oddziały-
wanie na pisarstwo Bolesława Leśmiana dorobku Poego jest 
poemat Nieznana Podróż Sindbada Żeglarza. Utwór ten opu-
blikowano w tomiku Sad rozstajny w 1912 roku, od razu 
więc zauważamy zbliżony czas wydania poematu i prze-
kładów nowel. Tym samym prawdopodobne staje się twier-
dzenie, że nad tekstami tymi Leśmian pracować mógł rów-
nocześnie.

W Nieznanej podróży… czytelnik poznaje historię Sindba-
da, znanego z arabskich legend podróżnika, który po bole-
snym zawodzie miłosnym decyduje się wypłynąć w kolejną 
morską wyprawę. Fale popychają jego statek ku tajemniczej 
wyspie, na której żeglarz poznaje piękną, bezimienną księż-
niczkę. Dziewczyna ta wydaje się usadowioną na pograniczu 
snu i jawy fantazją Sindbada, stworzoną po to, aby bohater 
mógł zapomnieć o bólu serca. Pragnienie Sindbada szybko 
spełnia się, a romans dwójki kochanków rozkwita. Wszyst-
ko jednak zmienia się w momencie, gdy Sindbad powtórnie 
zaczyna wracać myślami do utraconej wcześniej ukochanej. 
Odkrywszy niewierność uczuć kochanka, bezimienna księż-
niczka planuje morderstwo na wspomnieniach Sindbada.

Choć pierwsza część poematu nie dostarcza wiele mate-
riału interpretacyjnego, możliwego do wykorzystania w tej 
analizie, wraz z momentem wprowadzenia do fabuły ele-
mentu zbrodni oniryczna baśń poetycka zaczyna przejawiać 
cechy łączące ją z opowieściami grozy Poego. Nękana we-
wnętrznym żalem i zazdrością kochanka zmienia się, zaś po 
pewnym czasie Sindbad uświadamia sobie, że na wyspie 
mieszka już nie z jedną, ale z dwiema dziewczynami. Pierw-
sza z nich, jasnowłosa i niebieskooka, przychodzi do bohate-
ra o poranku, druga, dziewczyna czarnowłosa, towarzyszy 
mu wieczorami.

Leśmian decyduje się tym samym na wprowadzenie do 
Nieznanej podróży… wątku tak znamiennego dla nurtu czar-
noromantycznego, jak motyw sobowtóra. Proces symbolizo-
wany w tekście przez zmieniający się kolor włosów wydaje 
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się zwizualizowanym obrazem wewnętrznej bitwy, toczo-
nej między jasną i mroczną stroną bohaterki. Chwyta się 
ona jeszcze światła, w rozmowach z Sindbadem przekonując 
ukochanego, że jej uczucie wystarczy im do szczęścia, wciąż 
jednak przegrywa ze wspomnieniem o dawnej miłości.

Księżniczka zatraca się w zazdrości, lecz, co ciekawe, to 
nie ona ma zostać ostatecznie morderczynią. Zbrodni doko-
nuje bowiem Sindbad, przerażony szaleństwem kochanki, 
przy czym bohaterki życia nie pozbawi narzędzie zbrod -
ni, ale intencja zbrodni. Widok noża w dłoni Sindbada 
okazuje się dla dziewczyny ciosem śmiertelnym, wkrótce 
podupada ona na zdrowiu i umiera. Wtedy też ze zwłokami 
bezimiennej księżniczki zaczynają dziać się dziwne rzeczy. 
Martwe ciało stwarza pozory witalności, a warkocz dziew-
czyny żyje jakby własnym życiem. Sindbad pospiesznie 
opuszcza wyspę, a ta rozpływa się w powietrzu za jego ple-
cami niczym sen.

Już decyzja o stworzeniu sobowtóra Sindbadowej kochan-
ki sugerować może pewne wpływy romantyczne. Przeciw-
stawienie sobie podwójnej natury bohaterki i rozwijającego 
się w kolejnych strofach utworu konfliktu między jej miłością 
do Sindbada a pogłębiającym się szaleństwem wydają się na-
czelnymi niemal przykładami cech tekstów czarnoroman-
tycznych. Nie bądźmy jednak zbyt pospieszni w swojej oce-
nie, nie jest to bowiem jedyny utwór, w którym Leśmian gra 
motywem sobowtóra. I właśnie słowo „gra” najlepiej odda-
je chyba swobodny, groteskowy nieco stosunek poety do ob-
razu rozdwojonej dziewczyny. Przypomnieć w tym miejscu 
można choćby balladę Świdryga i Midryga, gdzie napotkana 
w lesie Rusałka zmienia się dla skłóconych bohaterów w Po-
łudnicę i Północnicę. Obserwujemy więc przykład połącze-
nia motywu sobowtóra z utworem utrzymanym w stylistyce 
ludowej, nieprzejawiającego przy tym innych jednoznacznie 
czarnoromantycznych cech. To zaś każe twierdzić, że nie po-
dwójna dziewczyna łączy teksty Leśmiana i Poego, choć jest 
to oczywiście interesujące uzupełnienie czarnoromantycznej 
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estetyki Nieznanej podróży… O wiele ważniejszy staje się mo-
tyw zmiany koloru włosów dziewczyny.

Nawet ci zaznajomieni jedynie pobieżnie z prozą Poego 
zdają sobie sprawę, że niestały kolor włosów bohaterek ko-
biecych jest jednym z bardziej charakterystycznych atrybu-
tów jego horrorów. Przykłady zastosowania tego motywu 
w tekstach Amerykanina odszukujemy w nowelach takich 
jak Berenice, gdzie pod wpływem tajemniczej choroby tytuło-
wej bohaterki jej jasne dotąd włosy czernieją nagle, czy Lige-
ja, tekście przedstawiającym portrety dwóch kobiet — czar-
nowłosej Ligeji i jasnowłosej Roweny.

Podobnie jak działo się to w Berenice, u Leśmiana czernie-
nie warkocza bezimiennej księżniczki jest jakby zapowiedzią 
czekającej ją śmierci. Łagodna Berenice pozostanie niewin-
na, Leśmianowska kochanka ma czarne nie tylko włosy, ale 
również duszę. A jednak w obu przypadkach krucze wło-
sy stają się jakby pogrzebowym welonem i synonimem tra-
gicznego kresu losów. Inaczej jest z Roweną, gdyż jej złociste 
loki zmieniają się w czarne dopiero po odejściu z tego świa-
ta. Nie zrywa to jednak tanatycznych konotacji obrazu śmier-
ci i czarnych włosów, obecnych u Poego, pojawiających się 
u Leśmiana.

Podobieństwo między poematem Leśmiana i nowela-
mi Poego pogłębiają również niejasne okoliczności śmier-
ci bohaterek. Berenice, Ligeja i Rowena chorują z niezna-
nych powodów (choć przyczyną śmierci ostatniej z kobiet 
jest najprawdopodobniej otrucie), zaś księżniczka z poema-
tu o Sindbadzie traci wolę do życia. Łączy je śmierć niejasna 
i gwałtowna, fatalistyczna dola, od której nie sposób uciec.

 Osobną jeszcze kategorię podobieństw stanowi trójkąt 
mężczyzna-kobieta-rywalka, będący motywem napędza-
jącym akcję zarówno Ligei, jak i Nieznanej podróży… Inaczej 
rozkładają się tylko role zazdrosnych kochanek. Dziewczyna 
z poematu o Sindbadzie pragnie unicestwić tęsknotę bohate-
ra za dawną ukochaną, natomiast jedna z możliwych i popu-
larnych wciąż interpretacji Ligei mówi, że zraniony duch Li-



W kręgu inspiracji czarnoromantycznych230

gei mści się na drugiej żonie męża, Rowenie (Poe w swojej 
wypowiedzi na temat Ligei odrzuca jednak tę interpretację). 
I nawet jeśli śmiercionośne intencje czają się w sercach kobiet: 
zarówno tych stworzonych przez Leśmiana, jak i napisanych 
piórem Poego, to metaforycznym mordercą w obu wersjach 
historii o zazdrości pozostanie główny bohater. Narrator Li-
gei, odurzony przez działanie opium, pogrąża się w myślach 
o poprzedniej żonie i nie ostrzega Roweny przed kroplami 
szkarłatnej trucizny, które jakaś niewidzialna ręka wlewa do 
jej pucharu. Sindbad również zbrodniarzem zostaje jedynie 
w znaczeniu przenośnym, wszakże jego nóż nie rani dziew-
czyny z wyspy. Ból zadaje jej chęć dokonania morderstwa.

Ostatnią sferą podobieństw łączących nowele Poego i Nie-
znaną podróż… Leśmiana jest, jakże istotna w przypadku 
obu autorów, estetyzacja obrazu śmierci. Edgar Allan Poe 
przez niektórych uważany był wręcz za prekursora oswaja-
nego i pięknego cierpienia. Pośród makabrycznych i przera-
żających przedstawień śmierci, mających wzbudzić trwogę 
utworów utrzymanych w estetyce memento mori czy śmier-
ci emanującej groteskową brzydotą, kres życia w ujęciu Po-
ego prezentuje się dość oryginalnie. W wielu tekstach — wy-
mienionych już wcześniej opowiadaniach czy w wierszach 
takich jak Morella, Uśpiona czy Annabel Lee — Poe ukazu-
je kobietę w momencie choroby, cierpienia czy śmierci, opi-
sy jego dalekie są jednak od surrealistycznego koszmaru. 
Wręcz przeciwnie, ciało w końcowych objęciach śmierci nie 
tylko pozostaje niezmienne, ale zyskuje jeszcze, wkraczając 
na nowy, transcendentalny niemal poziom. Martwe ukocha-
ne wyzbywają się ziemskich słabości, zyskują nieuchwytne 
i niezachwiane piękno, a ich powab nie podlega działaniu 
czasu czy procesów biologicznych.

Sindbad, obserwując zwłoki ukochanej, myśli:
Jej stopy — prosto przed się wyciągnięte —
Zdają się jedną wskazywać godzinę…
I że w tej samej godzinie poczęte,
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Myśli me, czarną obleczoną szatą,
Biegły w kierunku tych stóp — w ich ponętę!8

Stopy określane zostały mianem sinych, to zaś sugerowa-
łoby, że ciało dziewczyny wykazywało już pierwsze przeja-
wy działania procesów biologicznych i niesionej przez nie 
destrukcji piękna. U Leśmiana jednak dostrzec można prze-
wartościowanie podobne do tego, jakie spotykamy również 
w Opowieściach nadzwyczajnych. Zwłoki pięknieją, a oczeki-
wany strach zastąpiony zostaje przez pożądanie.

Podobieństwa między estetyką Poego, popularną już wte-
dy w Polsce, a poematem Nieznana podróż Sindbada Żeglarza 
dostrzeżone zostały wraz z momentem opublikowania dzie-
ła, wtedy jednak uznawano tekst Leśmiana za kopiowanie 
i pisanie wtórne. W 1912 r. Jan Nelken opublikował recenzję 
poematu Leśmiana, w której zarzucał poecie brak oryginal-
ności i zbyt duże bazowanie na dorobku Poego9�

Ale czy rację przyznać można tak drastycznym zarzu-
tom wobec Bolesława Leśmiana? Młodopolski poeta trakto-
wać mógł dorobek artystyczny Edgara Allana Poego raczej 
jak specyficznie ujęty zbiór symboli, tak przecież ważnych 
w twórczości tego autora. Jacek Trznadel, jeden z najważniej-
szych badaczy dzieł Leśmiana, zauważa, że koncepcja sym-
bolizmu popularna w okresie twórczości modernistycznego 
autora „wyczuliła go na symbolikę tradycji literatury”10�

Dodatkowo przytoczyć można też fragment wypowiedzi 
samego Leśmiana.

Symbolizm, który mnie czarował, był przecież tym samym 
co romantyzm, a romantyzm tym samym znów niejedno-
krotnie co tragedia grecka. Jeden z autorów rosyjskich po-

8 B. Leśmian: Poezje zebrane. Warszawa 2010, s. 128.
9 Otto [J. Nelken]: Wrażenia i refleksy. „Prawda” 1912, nr 43, s. 13. 

10 J. Trznadel: Wstęp. W: B. Leśmian: Poezje wybrane. Kraków 1974, 
s. 50.
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wiada, że każdy wiek czerpie ze swego kosmosu, który po 
upływie pewnego czasu w następnych pokoleniach wy-
daje się fantastyczną mrzonką, jak dajmy na to dla nas ko-
smos grecki. Tymczasem postacie z tego kosmosu wysnu-
te, postacie Prometeuszów, Heraklesów i Tezeuszów, były 
dla Greków tak samo realne, jak pani Bovary, ojciec Goriot, 
Anna Karenina dla nas11�

Przytoczony wyżej fragment oferuje stosunkowo intere-
sujące informacje z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli we 
wcześniejszej analizie związki Leśmiana z poetyką roman-
tyczną funkcjonowały raczej na zasadzie założeń i przy-
puszczalnych twierdzeń, tutaj słowa poety już bezpośred-
nio wskazują na zainteresowanie romantyzmem. A kwestię 
o wiele bardziej zajmującą stanowi Leśmianowskie odczyta-
nie natury symbolu. W twórczości autora Nieznanej podróży… 
symbol konotuje najczęściej również funkcję mitotwórczą, 
polski poeta osadza bowiem akcję swoich wierszy w prze-
strzeni pozahistorycznej. Ukazując w kolejnych utworach 
rozwijającą się wizję świata pierwotnego, Leśmian posługuje 
się niejednokrotnie postaciami-symbolami, bohaterami bez-
imiennymi i obdarzonymi cechami uniwersalnymi. W cyto-
wanym wcześniej fragmencie wywiadu zalicza on do klasy 
potencjalnych symboli również bohaterów literackich, tak 
antycznych, jak i, co ważne, autorowi współczesnych. Ci dru-
dzy wydają się jednak stanowić raczej wizję symbolu przy-
szłego czy potencjalnego, który w pierwszej kolejności uzy-
skać musi znaczenie poprzez próbę czasu.

Co więcej, nawet jeżeli Bolesław Leśmian nie uznawał bo-
haterek Poego bezpośrednio za postacie symboliczne, mógł 
widzieć w chorych dziewczętach symbole, których korzenie 
sięgają czasów na długo przed Poem. Amerykański roman-

11 E. Boyé: Dialogi akademickie — w niepojętej zieloności. Rozmowa z Bo-
lesławem Leśmianem. W: B. Leśmian: Szkice literackie. Warszawa 1959, 
s. 502.
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tyk najpierw odszukał je i wprowadził na karty literatury 
światowej, a tą drogą przejęte zostały później również przez 
modernistyczną poezję Leśmiana.

Omówione elementy wspólne dla obu pisarzy, jak zmia-
na koloru włosów, śmierć młodej dziewczyny czy piękno 
martwego ciała, z dużym prawdopodobieństwem zaczerp-
nięte zostać mogły z pisarstwa Poego, trudno jednak uznać 
je za zaledwie wątki bezrefleksyjnie skopiowane. Zwłaszcza 
że Bolesław Leśmian nie starał się nigdy napisać opowieści 
grozy. W onirycznej i niejednoznacznej poezji, gdzie między 
snem, jawą a śmiercią trudno czasem wyznaczyć wyraźną 
granicę, infernalna wizja Poego musiała stanowić dla pol-
skiego autora propozycję szczególnie kuszącą.

Być może bardziej dostrzegalne stanie się to w kontekście 
jednego jeszcze tekstu Leśmiana, a mianowicie wiersza Królew-
na Czarnych Wysp. Utwór z tomu Łąka nie oferuje wprawdzie 
scen, które jednoznacznie zaklasyfikować można byłoby jako 
zapożyczenia z Poego. Tutaj podobieństwa, które postaram się 
wskazać, skupiają się na poziome dość ogólnych inspiracji.

Bohaterką Królewny Czarnych Wysp jest uwielbiana przez 
licznych kochanków księżniczka z baśni. Pewnego wieczoru 
spaceruje ona ogrodowymi ścieżkami, a wtedy:

Całująca własne dłonie
Zanim czar utracą w zgonie
Dziś o północy, w cieniu, w chłodzie
Umarła12

Opis sceny śmierci Księżniczki Czarnych Wysp zbudowa-
ny został w oparciu o estetykę kontrastu. Typowo baśniowa 
atmosfera wykorzystana została jako tło stosowanej przez 
Leśmiana leksyki makabry. Księżniczka wije się na ziemi ni-
czym wąż, lecz równocześnie jej śmierć kryje w sobie okrutne 
piękno. Bohaterka umiera w wysublimowanej scenerii ogro-

12 B. Leśmian: Poezje zebrane…, s. 182.
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du, w blasku księżyca, w „rosie i cieniu”, a więc w otoczeniu 
tego, co stanowiłoby przeciwieństwo agonalnych spazmów. 
Mocniej jeszcze kontrast uwidacznia strofa późniejsza, 
w której dusza martwej Księżniczki wspomina swą śmierć 
i stwierdza: „Miałam ci ja śmierć słodką, śmierć w kwiatach 
oniemiałą / Jakbym była lilią białą albo stokrotką”13. Mimo 
zauważalnych wcześniej elementów makabrycznych, osta-
tecznie groza kresu życia została zredukowana dzięki po-
wiązaniu śmierci z naturą oraz symbolizującymi dziewiczość 
i niewinność kwiatami.

Znamienne, że przed pochówkiem kochankowie Księż-
niczki tworzą orszak pogrzebowy i wypełniają trumnę uko-
chanej miodem — „żeby miała śmierć słodką”. Ten specy-
ficzny niby-refren pojawia się w tekście aż czterokrotnie, 
zamykając kolejne strofy. Dodatkowo mężczyźni okazują się 
muzykami, którzy na pożegnanie bohaterce śpiewają „o po-
śmiertnym w różach znoju i o wiecznym niepokoju / I śpie-
wali pieśni smutne, i miłosne, i okrutne / Księżycowe i sło-
neczne, i wesołe i taneczne, / żeby miała słodką śmierć”14� 
W poezji Leśmiana lutnia najczęściej implikuje cechy fallicz-
ne, stąd całość przypominać zaczyna nekrofilską adorację.

Uroku bohaterki Królewny Czarnych Wysp nie wyklucza 
śmierć, zamiast tego obraz dziewczyny w trumnie podkreśla 
jeszcze jej słodycz i niewinność. Za życia ofiarowała ona ko-
chankom swą miłość, jej odejście nie jest więc przeszkodą 
uniemożliwiającą mężczyznom odpłacenie się tym samym. 
Dzieje się tak dlatego, że Leśmianowska śmierć ulega defi-
nicyjnemu przekształceniu. Życie i umieranie nie tworzą 
już pary o znaczeniu przeciwstawnym, reprezentują jedy-
nie dwa odmienne statusy ontologiczne. Królewna Czarnych 
Wysp przekracza granicę życia i wciąż istnieje, lecz teraz już 
w odrębnym wymiarze, poza granicami.

13 Ibidem, s. 184.
14 Ibidem, s. 183.
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Śmierć, która nie jest tożsama z kresem piękna, bliska oka-
zuje się również poetyce Poego. Bohater utworów o tematy-
ce tanatycznej opłakuje utraconą ukochaną, lecz w bólu od-
najduje też miłość do martwego ciała dziewczyny. Choroby, 
którymi Poe obdarza kreowane przez siebie kobiety, odreal-
niają je, wraz z momentem śmierci przenosząc postacie żeń-
skie w sferę duchowego piękna.

Wierszem utrzymanym w stylistyce zbliżonej nieco do 
Królewny Czarnych Wysp jest utwór Uśpiona. Tam w kolejnych 
wersach Poe ukazuje piękną dziewczynę, która niczym nowa 
Śpiąca Królewna śpi głębokim, trwającym wieki snem. Pod-
miot liryczny pyta wybrankę:

Pojmujesz, jak i czemu śpisz?
Tyś pewnie gdzie w dalekich krajach.
Za sennym morzem, w złotych rajach15

Wzbogacony wieloma środkami poetyckimi tekst utrzy-
many jest w stylistyce oniryzmu i tajemniczości, dopiero za-
kończenie burzy konstruowaną wcześniej harmonię. Do opi-
su snu wkracza bowiem pierwiastek grozy, a bohater wiersza 
prosi „Śpi droga moja”, po czym dodaje:

Ach, jej spanie,
Co trwa, wieczystym niech się stanie!
Niech sen jej zawsze będzie taki,
Niech cicho pełzną w niej robaki!
Daleko, w ciemnym, starym lesie,
Niech świat jej grób wysoki wzniesie16

Podobnie jak miało to miejsce w wierszu Bolesława Le-
śmiana, tutaj również śmierć łączy w sobie zarówno elemen-
ty cudowności, jak i brzydoty. Jedno zaś nie wyklucza dru-

15 E.A. Poe: Poezje wybrane. Tłum. A. Lange. Toruń 1999, s. 45. 
16 Ibidem, s. 45.
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giego, gdyż połączenie sfer piękna i potworności w wierszu 
Poego służy ukazaniu nekrofilskiej fascynacji.

Dodatkowo Edgar Allan Poe decyduje się na wprowa-
dzenie do tekstu elementu gry językowej, gdy metaforycz-
ne wyrażenie „sen wieczny” potraktowane zostaje w sposób 
dosłowny. Wskazuje zresztą na to już sam wymowny tytuł 
Uśpionej. W liryce Poego sen i śmierć zrównują się znaczenio-
wo jako synonimy tego samego zjawiska.

Przemieszanie motywów onirycznych z elementami cha-
rakterystycznymi dla sfery tanatos potraktować można do-
datkowo jako poetycką klamrę łączącą wszystkie omawia-
ne wcześniej teksty. Sindbad w piątej, ostatniej i zamykającej 
części poematu Nieznana podróż, mówi „I pobłogosław zja-
wionym w śnie twarzom, i ze snu głębi wychylonym czo-
łom”17, ostatni wers brzmi natomiast „I [błogosław] wszel-
kim morzom i snom i okrętom!…”18. W tym miejscu, jak 
również w niektórych strofach wcześniejszych, Leśmian wy-
daje się sugerować, że cała akcja Nieznanej podróży mogła być 
niczym innym niż snem wykreowanym przez umysł Sindba-
da. Podobnie w Królewnie Czarnych Wysp bohaterka „wiła się 
po bujnej darni, w snach się wiła wciąż a wciąż”19, a trum-
na niesiona na cmentarz przenoszona jest „W sen o Bogu 
i o Maju”. Oniryzm rozpatrywać można zatem w kategoriach 
stałego komponentu tekstów Leśmiana, za pomocą którego 
autor zaciera wyraźność granicy między światem zdarzeń 
prawdopodobnych i fantastycznym oraz przenosi czytelni-
ków w sferę obrazów i symboli.

Bolesław Leśmian wielokrotnie sytuował sen i śmierć na 
tym samym poziomie znaczeniowym. Zaobserwować to 
można chociażby w krótkiej balladzie Śmierć wtóra. Tam, bez-
pośrednio cytując, „Dwojgu zmarłym w cmentarza zakątku 

17 B. Leśmian: Poezje zebrane…, s. 131.
18 Ibidem, s. 131.
19 Ibidem, s. 182.
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dawna miłość śni się od początku”20. Od Uśpionej Poego tekst 
polski różni wykreowana przez poetę sytuacja liryczna, bo-
wiem tym razem bohaterami utworu okazują się nie zmar-
ła dziewczyna i opuszczony kochanek, ale dwie dusze za-
kochanych, które pomimo odejścia w stan śmierci-snu wciąż 
przeżywają pozornie tylko utracone uczucie. Z autorem Opo-
wieści nadzwyczajnych łączy Leśmiana natomiast sposób uka-
zania śmierci. Akcja umiejscowiona została na cmentarzu, 
raz jeszcze obserwować więc możemy Leśmianowskie granie 
kontrastem. Funeralne tło stanowi przestrzeń, w której roz-
grywają się sceny miłosne. Zmarli kochankowie oddają się 
uczuciu od początku, jako quasi-duchy odtwarzające życie. 
Przedrostek „niby” jest w tym kontekście o tyle konieczny, że 
dla bohaterów Śmierci wtórej bycie martwym oznacza zaled-
wie egzystowanie na innej płaszczyźnie. Nie mamy więc tutaj 
do czynienia z przeciwieństwem życia, lecz z jego alternaty-
wą. Podobnie dzieje się u Poego, gdy w utworach czarno-
romantycznych kochankowie tęsknią do utraconych ukocha-
nych, idealizując równocześnie ich pośmiertny obraz. U obu 
autorów kres życia doczesnego nie może więc być uznany 
za równoznaczny ze schyłkiem uczuć miłosnych. Ballada Le-
śmiana nazwana została przez przytaczanego już wcześniej 
Jacka Trznadla utworem o „nekrofilii swoistej”21, gdyż ero-
tyk estetyzujący pochowane na cmentarzu ciało ukazuje re-
lację miłosną między dwójką umarłych, traktujących siebie 
nawzajem jak żywych, nie zaś związek wpisany w schemat 
żywy-martwy.

Jednak pomimo tak licznych podobieństw, onirycz-
ność śmierci u obu poetów pełniła funkcje zgoła odmien-
ne. W przypadku autora Opowieści nadzwyczajnych przewar-
tościowanie zwyczajowego sposobu przedstawienia śmierci 
umotywowane mogło być przeżyciami osobistymi. Przypo-
mnijmy, iż z obrazem chorej bohaterki kobiecej krytyka lite-

20 Ibidem, s. 518. 
21 J. Trznadel: Nad Leśmianem. Wiersze i analizy. Kraków 1999, s. 145. 
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racka często łączy postać zmarłej w roku 1847 młodej żony 
Poego, Virginii Clemm. Cytując za Żanetą Nalewajk, funeral-
ny oniryzm amerykańskiego autora wypływał z „silnej nie-
zgody na rozumienie śmierci w kategoriach cielesnej meta-
morfozy prowadzącej do ostatecznej destrukcji”22. Z kolei 
Bolesław Leśmian operował w swoich tekstach kategoriami 
ironii i makabrycznego humoru, ukazującymi nielogiczność 
świata i miejsca przewidzianego tam dla człowieka.

Powracając w tym miejscu do pytania postawionego na 
początku rozważań, o to, czy Leśmian rzeczywiście inspi-
rował się Poem, stwierdzić chyba należy, że pierwsze wra-
żenie może okazać się mylne, kwestia ta jest bowiem pro-
blemem złożonym i wymagającym bardziej szczegółowych 
badań. Edgar Allan Poe wypracował swego czasu własną, in-
dywidualną wizję poetyckiego świata. Przeniknęła ona do 
szerokiego obiegu literackiego, gdzie spotkał się z nią rów-
nież Bolesław Leśmian. Ale modernistyczny poeta nie prze-
pisał zastanych w kanonie utworów ani nie zaadaptował ich 
na polski grunt, tylko indywidualną wizję przystosował do 
własnego światopoglądu, wykorzystując z feerii motywów 
jedynie te, które były mu najbliższe. I jest to bodajże jeden 
z najcenniejszych typów inspiracji, niosących ze sobą o wie-
le więcej niż ledwie zbiór bezrefleksyjnie wykorzystywanych 
motywów. Pokazuje to, że czarny romantyzm wpływał na 
literacką świadomość tak za czasów Poego, jak i za czasów 
Leśmiana.
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On the Verge of Sleep, Reality and Death 
Inspirations coming from Edgar Allan Poe in the Works 

by Bolesław Leśmian

S u m m a r y

In the text On the Verge of Sleep, Reality and Death. Inspirations com-
ing from Edgar Allan Poe in the Works by Bolesław Leśmian, I have been 
making an attempt to analyze the threads that seem likely to have been 
derived by Bolesław Leśmian from one of the most famous Dark Ro-
mantic writers — Edgar Allan Poe. In the course of a detailed analysis, 
numerous motifs characteristic of the works by Poe have been referred 
to, and subsequently selected texts by Bolesław Leśmian, wherein one 
can find similar elements have been discussed. The aforementioned 
topics include, among others, the motif of a suffering woman, crime, 
the aesthetization of death or the oniric presentation of the moment of 
the end of life. Besides, the text does not just focus on providing exam-
ples of similarities between the two authors. It is also an attempt to il-
lustrate the very individual approach of Leśmian to the borrowed mo-
tives and creative utilizing them.
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Kruczoczarny romantyzm 
Motywy czarnoromantyczne 

w prozie Stefana Grabińskiego

Niniejsze przemyślenia dotyczą gatunku fantastycznego, 
którego nie sposób pominąć w analizie dziedzictwa czarnego 
romantyzmu. Horror, bo to o nim mowa, pojawił się co prawda 
w literaturze europejskiej przed romantyzmem, bo już w XVIII 
wieku, wraz z nastaniem gotycyzmu, jednak elementy składo-
we, które wyznaczają postać tego gatunku, silnie korespondu-
ją z tradycją czarnoromantyczną. Odwołania do zjawisk nad-
przyrodzonych, które pełnią zasadniczą rolę w wyjaśnieniu 
specyfiki świata przedstawionego, są w horrorze niezbędne. 
Owe zjawiska zawsze wiążą się z tajemnicą, strachem, lękiem, 
nierzadko z szaleństwem, co można odczytywać jako tożsame 
ze specyfiką nurtu czarnoromantycznego.

Jednym z twórców poromantycznych1, w twórczości któ-
rego powyższe sformułowania znajdują swoje uzasadnienie, 
jest Stefan Grabiński, klasyk polskiego horroru, uważany za 
twórcę podgatunku zwanego horrorem kolejowym. Artur 
Hutnikiewicz, entuzjasta Grabińskiego, we wstępie do jego 
Nowel pisze o nim w następujący sposób:

1 Joanna Goszczyńska i Anna Kobylińska w przedmowie do swo-
jej książki na temat czarnego romantyzmu podkreślają, że przestaje on 
być traktowany jedynie jako nurt romantyzmu osadzony ściśle w cza-
sie jego trwania, gdyż zaczyna się go postrzegać jako uniwersalne zja-
wisko genologiczne, obecne w różnych momentach w historii literatu-
ry. Zob.: J. Goszczyńska, A. Kobylińska: Czarny romantyzm. Przypadek 
słowacki. Warszawa 2011, s. 7.
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Dziwny pisarz. Literatura polska takiego przed nim nie mia-
ła. Niby wszystko jest w tym jego pisarstwie takie samo jak 
w życiu i jak w żywiącej się zwyczajnością życia realistycznej 
opowieści, stanowiącej normalną, przeciętną strawę literac-
ką czytelniczego pospólstwa. Miasto, domy, ulice zwyczaj-
ne jak codzienność, jak ona zanurzone w owej beznadziejnej 
szarzyźnie, co opada na nie spopielałym całunem nudy i mo-
notonii dni, które niczym się nie różnią od siebie. Wszyst-
kie jego historie dzieją się jak gdyby tuż obok, pośród nas, 
w tym samym nieodmiennie sztafażu, tak na wskroś wiado-
mym, że przesuwamy się w nim co dzień, nawet go nie wi-
dząc, nie dostrzegając. Takie jest to wstępne, złudne wraże-
nie, pozór rzeczy, gdy się z tym pisarstwem po raz pierwszy 
w spotkaniu czytelniczym stykamy. Ale gdy się głębiej w nie 
wejdzie, owa rzeczywistość znajoma zacznie się stawać co-
raz bardziej obca, odmienna, niesamowita, groźna, przej-
mująca dreszczem niepojętego lęku. W tej dziwnej, niepo-
kojącej opowieści pospolite domostwa i budowle zaczynają 
ujawniać jakąś ukrytą w nich, swoistą i tajemniczą duszę. 
Przestrzeń wypromieniowuje jakieś groźne fluidy i energie 
psychiczne, niebezpieczne dla przygodnych mieszkańców. 
Po schodach późnym wieczorem stąpają w górę czyjeś cięż-
kie kroki. Odchylające się skrzydła nie domkniętych drzwi 
zdają się ukrywać czyjąś niewidzialną, groźną obecność. 
Monotonna melodia deszczu, tłukącego bez końca o szyby 
okien, szamotanie się wiatru w ciemnościach nocy, szczęk 
ciężarnych wozów, wlokących się ulicą w trupim blasku ko-
nających latarni, wypełniają całą przestrzeń dokoła budzą-
cym lęk uczuciem, niesamowitości. Świat zdaje się zatracać 
swe normalne wymiary, rozrastać i poszerzać o jakieś nowe 
kondygnacje, płaszczyzny i poziomy, to znów chwiać się 
niepewnie jak łudząca fatamorgana. Mieszkańcy tego świa-
ta mają pozór ludzi zwyczajnych, noszą pospolite tużurki 
i kapelusze, oddają się najbanalniejszym profesjom, ale gdy-
by zajrzeć im głęboko w oczy, dostrzegłoby się w ich spoj-
rzeniu jakiś błysk obłędu, ukrytego szaleństwa lub zapatrze-
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nie się w jakąś przestrzeń bez końca, sięgające poza znane 
i bezpieczne rubieże świata widzialnego2�

Trudno wyobrazić sobie lepszą charakterystykę twórczo-
ści Grabińskiego. Hutnikiewicz podkreśla pionierski charak-
ter jego dzieł, w których szary realizm miesza się z mroczną 
fantasmagorią. Nie bez powodu użyłem tutaj pojęcia fan- 
tasmagorii. Maria Janion rozpoczyna jedną ze swoich ksią-
żek o fantazmatach tymi słowami:

Fantazmatami żywiła się ludzkość od zarania, ale peł-
ne uświadomienie ich natury zawdzięczamy romantykom 
oraz Freudowi. To dzięki nim odsłoniła się podwójność rze-
czywistości, w której przebywamy jednocześnie — jak-
by w mieszkaniu o przechodnich pokojach z otwartymi 
drzwiami. Swobodne poruszanie się w tych obydwu rze-
czywistościach — ludzi i duchów, jawy i snu, zwyczajności 
i marzenia — jest warunkiem równowagi naszego istnienia3�

Z tego fragmentu, na który w swojej książce dotyczącej 
m.in. analizy Kochanki Szamoty z punktu widzenia krytyki fe-
ministycznej powołuje się także Krystyna Kłosińska4, wyni-
kają dwie istotne dla tematu kwestie. Po pierwsze, to właś- 
nie romantyzm w pełni okiełznał fantazmat, opisując go jako 
element ludzkiej psychiki. Po drugie, mówiąc o rzeczywi-
stości wypełnionej fantazmatami, Janion wskazuje na tę rze-
czywistość, w której realizm miesza się z fikcją i fantastyką. 
W wymiarze teoretycznego projektu taka rzeczywistość od-
powiada światu, w którym żyjemy, bowiem nasze marze-
nia o lepszym życiu, które, choć trudne do zrealizowania, są 

2 A. Hutnikiewicz: Stefan Grabiński i jego dziwna opowieść. W: S. Gra-
biński: Utwory wybrane. T. 1: Nowele. Kraków 1980, s. 5—6. 

3 M. Janion: Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa 1991, s. 5. 
Podkreślenie w cytacie pochodzi od autora artykułu [P.O.].

4 Zob.: K. Kłosińska: Fantazmaty: Grabiński — Prus — Zapolska. Ka-
towice 2004.
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przecież fizycznie osiągalne, przeplatają się z tak niezwykły-
mi fantazjami, jak np. marzenia o pokonaniu grawitacji, sa-
modzielnym, nieskrępowanym locie, czy spotkaniu ducha 
bliskiej nam zmarłej osoby. Z kolei praktyczna realizacja te-
goż projektu to świat przedstawiony tych wszystkich dzieł, 
w których czynniki fantastyczne są empirycznie dostępnymi 
elementami wykreowanej rzeczywistości, a więc między in-
nymi literatury grozy. Jakby na potwierdzenie tych słów Ja-
nion cytuje Horace’a Walpole’a, preromantycznego twórcę li-
teratury grozy:

Pozwoliłem, aby rządziła mną nieskrępowana imaginacja, 
niekontrolowane wizje i namiętności. Pisałem wbrew pra-
widłom, krytykom i filozofom; zdaje mi się, że tak chyba 
było najlepiej5�

Dalej Janion formułuje sądy, które niewątpliwie potwier-
dzają zasadność umieszczenia przeze mnie dzieł Grabińskie-
go w ramach twórczości stanowiącej pokłosie czarnego ro-
mantyzmu:

Romantycy byli szczególnie zainteresowani wszelkimi po-
graniczami istnienia, zwłaszcza między życiem a śmiercią; 
stąd odkryta przez nich nowa rzeczywistość egzystencjalna 
skupiała się w takich (budzących nieraz estetyczny niesmak 
swą grozą i obfitością) „wytworach imaginacji”, jak duchy 
czy zjawy. Rozmaite odsłonięte przez romantyków stany 
istnienia emanowały — można powiedzieć — swoimi fanto-
mami, a i fantazmatami. Głównie umarli zostali wyposażeni 
w niezmiernie bogate życie: upiorów, wampirów, wilkoła-
ków itp., nie wspominając już o wielkim świecie fantastycz-
nym, przeniesionym do literatury z imaginacji ludowej6�

5 M. Janion: Projekt krytyki fantazmatycznej…, s. 8.
6 Tamże, s. 10.
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Horror wydaje się więc gatunkiem iście romantycznym. 
Duchy i inne postacie fantastyczne są wszakże oczywistymi 
elementami świata przedstawionego w literaturze grozy. Nie 
brak ich także u Grabińskiego.

Kategorią, która szczególnie cechuje tę odmianę romantyzmu, 
jaką zwykliśmy nazywać czarnym romantyzmem, jest szaleń-
stwo. Czarny romantyzm kontynuuje te wszystkie cechy roman-
tyzmu, o których wspomniałem wcześniej, jednak dużo wyraźniej 
przesuwa akcenty fabularne w stronę wspomnianego szaleństwa, 
zła, mroku. Michel Foucault, cytując Pascala, stwierdza, iż:

Ludzie są tak nieodzownie szaleni, że nie być szalonym zna-
czyłoby być szalonym innym rodzajem szaleństwa7�

Można zatem stwierdzić, że każdy jest na swój sposób szalony. 
Obłęd niejednokrotnie dotyka także bohaterów Grabińskiego.

Jedną z postaci, u których widać to szczególnie wyraźnie, 
jest Andrzej Rojecki, protagonista Pożarowiska, opowiadania 
pochodzącego z tomu Księga ognia z 1922 roku8. Opowiadanie 
rozpoczyna się od lektury kolejnego z listów, które od pewne-
go czasu dostawał Rojecki. Owe listy otrzymywał w związku 
ze swoimi planami dotyczącymi wystawienia willi na obrze-
żach Kobrynia. Autorzy jednych z nich, zawsze podpisa-
ni imieniem i nazwiskiem, wyraźnie odradzali mu realizację 
tego planu, z kolei autorzy drugich, anonimowi, afirmatyw-
nie odnosili się do tego pomysłu i popierali zamysł Rojeckie-
go. Z punktu widzenia późniejszych zdarzeń znajduje to swo-
je uzasadnienie — tajemnicze, bo anonimowe głosy na „tak” 
doradzały Rojeckiemu spełnienie zamiaru, który miał okazać 
się dla niego zgubny, były więc kryjącymi się w mroku nie-
świadomości szeptami szaleństwa, groźnej pokusy.

7 M. Foucault: Szaleństwo i literatura. Warszawa 1999, s. 5.
8 Wszystkie cytaty z opowiadań Grabińskiego pochodzą z wyda-

nia: S. Grabiński: Utwory wybrane. Tom I: Nowele. Kraków 1980. Będę 
je oznaczać skrótem SG.
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Wszystko, cokolwiek mogli przytoczyć znajomi na obronę 
swego stanowiska [odradzającego Rojeckiemu jego plany — 
P.O.], nosiło cechy zabobonu i przesądu zrodzonych z wy-
jątkowego zbiegu przypadków. (SG, s. 318)

Rojecki jawi się tutaj czytelnikowi jako mężczyzna o chłod-
nym umyśle, lekceważąco traktujący wszelkie przejawy irra-
cjonalności mające swoje zarzewie w zabobonnym myśleniu. 
Z tym większą ciekawością czytelnik śledzi rozwój szaleństwa, 
w jakim stopniowo pogrążał się główny bohater Pożarowiska�

Zanim jednak do tego doszło, Rojecki zbudował wymarzo-
ną willę. Wybór padł na wzgórze przy ulicy Czarnej, co może 
nieść oczywiste skojarzenia. Pomimo rozmowy z cieślą, który 
ostrzegł go przed pechowym wzgórzem, na którym paliły się 
wszystkie poprzednie domy, Rojecki zrealizował swój zamysł. 
Grabiński wprost podkreśla poczucie wyższości archiwisty 
nad ludźmi, którzy uważali wzgórze przy Czarnej za przeklęte:

W całym mieście zdaje się o niczym innym nie mówiono jak 
tylko o tym, że przybyły przed miesiącem archiwariusz An-
drzej Rojecki zamierza stawiać dom na „pożarowisku”.
Jakoż i postawił. Znudzony natrętną korespondencją dorad-
ców, postanowił przez ruchy szybkie i stanowcze od razu 
„urwać łeb tej hydrze” i uwolnić się od wścibstwa kocha-
nych bliźnich. Pewną rolę odegrała też chęć pokazania „ma-
łemu światkowi”, jak się to obala przesądy i ściera w proch 
zabobony. (SG, s. 323)

W swojej wyniosłości Rojecki poszedł jeszcze dalej, nazy-
wając nowo wybudowaną posiadłość Pożarowem. Zarówno 
Maria, żona Rojeckiego, jak i jego syn Józio byli zachwyce-
ni nowym domem. Warto opisać w tym momencie istotną 
kwestię — gdy Józio przybył na miejsce, od razu udał się do 
lasku jodłowego otaczającego willę, o którym cieśla wspo-
mniał, iż było to miejsce nieobjęte ogniową klątwą. Grabiń-
ski nie twierdzi tego wprost, ale można odczytywać ten niu-



W kręgu inspiracji czarnoromantycznych246

ans fabularny jako pewne uprzywilejowanie postaci dziecka, 
które od razu oddaliło się od terenu obciążonego ową klątwą 
do miejsca neutralnego. Jak wiadomo, fantazmaty odgrywa-
ją ogromną rolę w życiu dzieci, szczególnie wyczulonych na 
wszelakie kwestie związane z siłami nadprzyrodzonymi — 
fascynują się duchami, zjawami, potworami, tajemniczymi 
miejscami i czują z nimi dziwną, tajemniczą więź.

Początkowo Rojecki, tknięty mimo wszystko niepewno-
ścią, tłumaczył sobie wspomniane wcześniej pożary w spo-
sób rozumowy:

(…) dał sobie Rojecki uroczyste słowo, że będzie ostrożnym. 
Odrzuciwszy z pogardą wszelkie tłumaczenie zakrawające 
na „niesamowitość miejsca”, „znalazł” przyczynę natural-
ną, przeciw której nie buntował się jego zdrowy rozum; oto 
po prostu anormalna częstość pożarów wynikała, zdaniem 
jego, ze specjalnych warunków atmosferycznych miejsca; 
prawdopodobnie przestrzeń zamknięta koliskiem świer-
ków i jodeł była wyjątkowo silnie nasycona tlenem. Ludzie 
zrazu nie zorientowali się i byli nieostrożni, a potem.. po-
tem… Tu nastąpiła w rozumowaniu p. Andrzeja chwilo-
wa niemiła przerwa, którą jednak wnet wypełnił mniej wię-
cej w ten sposób: A potem te głupie opowieści o „fatalnym 
miejscu”, ten śmieszny, zabobonny strach wytworzyły ro-
dzaj autosugestii pchającej do kroków nieostrożnych: coś 
w rodzaju automatyzmu psychicznego, jakieś bezwiedne 
ruchy rąk; jakaś zgubna niezgrabność, no i… jest ogień.

Znamienna jest owa przerwa w rozumowaniu Rojeckiego, 
bowiem pomiędzy znalezionymi przez niego empirycznymi 
dowodami w postaci warunków atmosferycznych a stwier-
dzeniem, iż zła sława wzgórza przy ulicy Czarnej jest wyni-
kiem bezpodstawnego lęku, istnieje luka. Prawdziwa przy-
czyna pożarów pozostała niewyjaśniona.

 Rojecki postanowił zakończyć serię pożarów i podjął 
szczególne środki ostrożności, co wskazuje, że już na wstę-
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pie w pewien sposób poddał się fatum żywiołu ognia. Syn 
Rojeckiego po raz kolejny dał się czytelnikowi poznać jako 
podświadomy wróg kobryńskiej klątwy:

Gdzieś na zboczu odkrył Józio parę granitowych bloków, 
z których sączyło się źródełko; pomysłowy chłopiec ułożył 
kamienie w rodzaju cembrowiny i tak powstała studzien-
ka — cel częstych wypraw i źródło ochłody w skwarne dni 
lata… (SG, s. 326)

A także „[Józio — P.O.] szalał po lasku i okolicy” (SG, 
s. 327). Ta sytuacja jednak zmienia się, gdy Rojeccy zaczęli 
ulegać klątwie:

(…) Rojeccy ulegli sympatii do barwy czerwonej i czerwo-
nopomarańczowej; pani Maria od miesiąca przeszło nosiła 
suknie wyłącznie w tych dwóch kolorach, którym nadawa-
ła tylko rozmaite odcienie i nuance. Mąż jej stwierdził z za-
dowoleniem, że jest jej z tym bardzo do twarzy, i chcąc się 
utrzymać niejako w tym samym stylu, zaczął nosić ogniste, 
wyzywające krawaty. (SG, s. 327—328)

Wtedy bowiem także i Józiowi:

(…) przypadły do gustu barwy rodziców, bo zaczął dopra-
szać się nowego ubrania w tym kolorze! (SG, s. 328)

Co ciekawe, Grabiński kończy to zdanie wykrzyknikiem, 
jakby chcąc szczególnie wyraźnie podkreślić fakt przejścia 
Józia na stronę klątwy. Zaś gdy Rojecki zdecydował o po-
stawieniu w Pożarowie pieców, Józio wydawał się przebywać 
już zupełnie po „stronie ognia”:

— Wiwat! — krzyknął rozpromieniony Józio. — Będą piece! 
Będzie ogień! Złoty, czerwony, żółty, kochany ogień! O jak 
to pięknie i dobrze, tatusiu! (SG, s. 329)
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Za tą zmianą poszły kolejne — Rojeccy zaczęli jeść posiłki 
gotowane przez ich służącą, Mariannę, w domu oraz używać 
lamp naftowych, świec i kominka. Grabiński notuje, iż „czar 
ognia działał zwłaszcza silnie na p. Andrzeja i Józia; prześci-
gali się nawzajem w podsycaniu ogniska, dorzucając często 
bez potrzeby świeżego paliwa” (SG, s. 330). W tym kontek-
ście można odczytywać Pożarowisko jako opowiadanie wyko-
rzystujące motyw kompleksu Prometeusza — rywalizacyjnej 
postawy mężczyzn przeciwko swoim ojcom. Na korzyść tej 
teorii działa fakt, iż mityczny Prometeusz ukradł bogom nie 
co innego niż właśnie ogień. Gaston Bachelard, pisząc o tym-
że kompleksie w swojej Psychoanalizie ognia, podkreśla, iż 
bezpośredni kontakt dziecka z ogniem jest mu zabroniony ze 
względów wychowawczych:

(…) bojaźń przed ogniem jest wyuczona, a nie naturalna. 
Odruch, który każe nam cofać palec znad świecy, nie odgry-
wa, jeśli można tak powiedzieć, żadnej świadomej roli w na-
szym poznaniu. (…)  W  r z e c z y w i s t o ś c i  w c z e ś - 
n i e j s z e  s ą  z a k a z y  s p o ł e c z n e .  (…) Oto co sta-
nowi rzeczywiste źródło lęku przed ogniem: kiedy dziecko 
zbliża rękę do płomienia, ojciec bije je linijką po palcach. 
Ogień wymierza razy, nim zdąży oparzyć. Bez względu na 
to, czy ogień ten jest płomieniem, ogniem, lampą, czy pie-
cem, czujność rodziców jest zawsze taka sama. Ogień jest 
więc od samego początku przedmiotem  o g ó l n e g o  z a -
k a z u. (…) Dziecko pragnie postępować jak jego ojciec, ale 
z dala od niego i na podobieństwo małego Prometeusza wy-
krada zapałki9�

Ogniowa gra Andrzeja i Józia z kolei wymyka się owemu 
społecznemu obwarowaniu, przypominając walkę boga z ty-

9 G. Bachelard: Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Warszawa 1975, 
s. 30—31.
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tanem10 — ojciec i syn prześcigali się nawzajem w piroma-
niakalnych czynnościach, a Rojecki popadał w coraz większe 
szaleństwo i uzależnienie od ognia. Józio zapalał świece i ob-
serwował płomienie, spalił szachownicę Rojeckiego, w odpo-
wiedzi Rojecki podpalił poduszkę, innym razem zaś sypial-
nię, zawsze czerpiąc satysfakcję z faktu, iż za każdym razem 
potrafił okiełznać wywołaną przez siebie pożogę. Z czasem 
coraz bardziej odkładał moment gaszenia, przesuwając gra-
nicę piromaniakalnej ekscytacji, co wprost wskazuje na psy-
chiczne uzależnienie, domagające się coraz silniejszych wra-
żeń. Wreszcie obłęd Rojeckiego znalazł swoje ukoronowanie:

Podłożył pod szafę okrągłą bułę kłaków i podpalił. Nie 
oglądając się za siebie, przeszedł do salonu, podrzucił pod 
fotele parę zgrzebnych pakietów i przytknąwszy na chwilę 
świecę, jak przez sen przekradł się do jadalni. Po chwili pod-
palał już stół w kuchni i krztusząc się od dymu, rozkładał 
ogniste zarzewie w pokoju bawialnym. Gdy przechodził do 
łazienki, już zagrodził mu drogę potężny płomień bucha-
jący z alkowy. Zaśmiał się doń nerwowym, krótkim śmie-
chem i zniknął w głębi korytarza z pękiem płonących pa-
kuł w ręce…
Nad ranem odezwały się w Kobryniu dzwony na trwogę. 
(…) Z dala nadpłynęła pobudka strażaków: grała trąbka 
pożarnicza. Po chwili przemknęło w pędzie parę sikawek 
i wóz z personelem ratunkowym. Za kwadrans zajechali na 
miejsce… Za późno! Willa była jednym morzem płomieni. 
Ogniste jęzory wyzierały z okien, wypadały wśród kłębów 
dymu z drzwi, strzelały krwawymi żądłami ponad kominy. 

10 Gwoli porównania — analizując rolę żywiołu ognia w Balladach 
i romansach Adama Mickiewicza Urszula Sokólska wskazuje m.in. na 
jego negatywną rolę, określa ją jako siłę niszczącą, kojarzy ją z wojną. 
Zob.: U. Sokólska: Językowy obraz żywiołu ognia w „Balladach i roman-
sach” Adama Mickiewicza. W: K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka: 
Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej. Białystok 
2007, s. 633. 
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A wkoło z siekierą w ręce biegał w bieliźnie jak opętany An-
drzej Rojecki, ścinał jodły i świerki i z jakąś demoniczną ra-
dością, z pianą na ustach rzucał je ogniowi na żer…
Kilku śmielszych strażaków wtargnęło w głąb domu, by 
po paru minutach wynieść stamtąd trzy spalone na wę-
giel ciała: dwóch kobiet i dziecka. Rojeckiego broniącego się 
wściekle spętano wreszcie postronkami i odstawiono do za-
kładu dla umysłowo chorych. (SG, s. 334—335)

Chorobliwa fascynacja Rojeckiego, który po spłonięciu 
willi, w niszczycielskim szale zaatakował także obszar wokół 
niej, doprowadziła do śmierci jego żony, syna i służącej. Oj-
ciec, którego zamknięto potem w szpitalu psychiatrycznym, 
zwyciężył w pojedynku z synem.

Nieco inaczej motyw szaleństwa jawi się w opowiadaniu 
pt. Spojrzenie. Zarzewiem obłędu Odonicza, protagonisty no-
weli, była samobójcza śmierć jego ukochanej pod kołami po-
ciągu. Najważniejszym czynnikiem, który wyznaczył spe-
cyfikę tegoż obłędu, było pozostawienie za sobą otwartych 
drzwi, co w przypadku Jadwigi było nietypowe:

(…) przyszło na myśl [Odoniczowi — P.O.], że Jadwiga 
opuściła go na zawsze, pozostawiając mu do rozwiązania 
jakiś zawiły problem, którego zmysłowym wyrazem owo 
uchylenie drzwi… (SG, s. 462)

Szaleństwo Odonicza przybrało formę nerwicy natręctw — 
owo niedomknięcie drzwi stało się jego obsesją do tego stop-
nia, że pomimo walki podjętej poprzez terapię i hulaszczy 
tryb życia, zaczął unikać rogów ulic, zaułków, przecznic, 
wszystkiego, za czym mogło kryć się tajemnicze niebezpie-
czeństwo, które jednak udało mu się doraźnie pokonać:

(…) posunął się parę kroków naprzód, prześliznął palce po 
krawędzi ściany i otarłszy się o wystający kant domu, uczuł, 
że skręt szczęśliwie przebyty i że wkroczył w strefę drugiej 
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ulicy. Mimo to nie śmiał jeszcze otworzyć oczu, lecz wciąż 
macając ręką ściany domów, schodził w dół Polnej.
Dopiero po paru minutach takiej wędrówki, gdy już zdobył 
niejako „prawo obywatelstwa” w nowej strefie, gdy naresz-
cie uczuł, że już tutaj „wiedzą” o jego obecności — odważył 
się i podniósł przymknięte powieki. Spojrzawszy przed sie-
bie, z uczuciem ulgi przekonał się, że nie ma nic podejrza-
nego. (SG, s. 465)

Mimo to „wyłonił się na horyzoncie nowy problem: «na za-
kręcie».” (SG, s. 465). Odonicz był ogarnięty tajemniczą, ma-
niakalną fobią przestrzenną, chował się w swoim zaciszu do-
mowym, obawiając się egzystencjalnego niebezpieczeństwa:

— A jeśli rzeczywiście tam poza węgłem nie ma niczego? 
Któż zaręczy, czy poza tzw. rzeczywistością w ogóle coś in-
nego istnieje? Poza tą rzeczywistością, której twórcą praw-
dopodobnie jestem sam? Dopóki w niej tkwię zanurzony po 
szyję, dopóki mi ona wystarcza — wszystko jako tako. Lecz 
gdybym tak zapragnął dnia jednego wychylić się z bezpiecz-
nego środowiska i spojrzeć poza jego rubieże? (SG, s. 471)

I w pewnym momencie istotnie wychylił się i spojrzał:

W jakiś jesienny wieczór siedząc nad otwartą książką, na-
gle wyczuł poza plecyma „to”. Coś działo się tam poza nim: 
rozsuwały się tajemnicze kulisy, dźwigały w górę kotary, 
rozchylały się fałdy draperii…
Wtedy niespodzianie powstało szalone pragnienie: ogląd-
nąć się i spojrzeć poza siebie, ten tylko raz, ten jeden, jedy-
ny raz. Wystarczyło odwrócić szybko głowę bez zwykłego 
ostrzegania, żeby nie „spłoszyć” — wystarczył jeden rzut 
oka, jedno krótkie, momentalnie krótkie spojrzenie…
Odonicz odważył się na to spojrzenie. Ruchem nagłym jak 
myśl, jak błyskawica oglądnął się i spojrzał. I wtedy z ust 
jego wyszedł nieludzki krzyk grozy i strachu bez granic; 
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konwulsyjnie chwycił się ręką za serce i jak piorunem rażo-
ny zwalił się bez życia na posadzkę pokoju. (SG, s. 474)

Podkreślić należy w tym miejscu znaczenie zakończenia 
noweli. Wyraźnie sugeruje ono, że na śmierć Odonicza miała 
bezpośredni wpływ bliżej nieokreślona11, nadnaturalna siła. 
Wobec takiego zakończenia opowiadania nie sposób zwery-
fikować dokładnie czy Odonicz faktycznie był szalony, czy 
też nie.

Powiedzieć by można, że za sytuacją Odonicza stoi kobie-
ta. Kobieta w twórczości Grabińskiego jest figurą niezwykle 
istotną i pojawia się w większości jego dzieł, bardzo często 
funkcjonując jako femme fatale, sprowadzająca nieszczęście na 
głównego, męskiego bohatera. W Kochance Szamoty Jadwi-
ga Kalergis jest fantazją głównego bohatera, która powoduje 
u niego, być może, szaleństwo. Jak pisze Sigmund Freud we 
wspomnianym już przeze mnie eseju o niesamowitości:

(…) pozostawia się czytelnika w niepewności co do tego, 
czy w wypadku pewnej postaci ma się do czynienia z oso-
bą czy na przykład z automatem, i to tak, by niepewność ta 
nie wchodziła bezpośrednio w ogniskową jego uwagi (…)12�

Z kolei Krystyna Kłosińska pisze wprost:

Nie ma (…) „kobiety”, która nie byłaby męskim dziełem. 
Fantazmat jest swoistym scenariuszem wyobraźniowym: 
kreatywność zostaje wpisana w jego istotę13�

Wielokrotnie znajduje to swoje uzasadnienie w twórczo-
ści Grabińskiego. Często męscy bohaterowie są rozdarci mię-

11 Według Freuda: Niesamowite jest wszystko, co ma pozostać w tajemni-
cy, w ukryciu, co zaś wyszło na jaw. W: S. Freud: Pisma psychologiczne. T. 3. 
Tłum. R. Reszke. Warszawa 1997, s. 240.

12 S. Freud: Pisma psychologiczne…, s. 241.
13 K. Kłosińska: Fantazmaty…, s. 30.
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dzy „dobrymi” i „złymi” kobietami. Znakomicie obrazuje 
to rozterka Jerzego Drzewieckiego, głównego bohatera Sala-
mandry. Był on rozdarty między dwiema kobietami, delikat-
ną narzeczoną Halszką i demoniczną czarownicą Kamą. Gdy 
Jerzy pływał z Halszką łódką po jeziorze, zauważył:

(…) płynące powoli czółno z siostrami z klasztoru kla-
rysek. Dwie pracowały przy wiosłach, jedna przy sterze, 
inne z rękoma wplecionymi w różańce błądziły zamyślo-
nym spojrzeniem po wodzie. (…) Spojrzałem zaniepokojo-
ny na Halszkę. Twarz jej cicha, półotwarte usta i oczy łagod-
nie przymknięte upewniły mię, że śpi spokojnie jak dziecko. 
Nic nie widziała14�

Natomiast finał jednego ze spotkań protagonisty pierwszej 
powieści Grabińskiego z Kamą wyglądał zupełnie inaczej:

(…) otworzyłem ociężałe powieki. W okna chaty zaglądał 
smutny zachód lutowego odwieczerza i kładł długie, czer-
wone smugi na podłodze…
Dźwignąłem się leniwo z niedźwiedziego futra, usiłując po-
wstać na nogi. Lecz mi odmówiły posłuszeństwa; jak pija-
ny zatoczyłem się i oparłem rękoma o stół. W głowie mia-
łem huk i szum, na ustach posmak gorączki. Zwilżyłem 
językiem spękane wargi, przyciskając dłonie do pulsujących 
wściekle skroni: tętniło mi w arteriach uderzeniami młotów 
potężnej kuźnicy…
Nabiegłe krwią oczy ześliznęły się z męczącej bielą wapna 
ściany naprzeciw i padły na śnieżną plamę runa z nagą ko-
bietą pośrodku. Kama leżała wciąż w głębokim uśpieniu. 
Rozchylone jej usta drgały lekko jak para wiśnych jagód trą-

14 S. Grabiński: Utwory wybrane. Tom II: Salamandra. Cień Bafometa. 
Kraków 1980, s. 33. Warto w tym miejscu nadmienić, iż Anna Krusz-
czyńska napisała na temat obecności mniszek w twórczości Grabińskie-
go osobny artykuł. Zob.: A. Kruszczyńska: Motyw mniszki w twórczości 
Stefana Grabińskiego. „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1, s. 184—193.
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canych skrzydłem wiatru, rozrzucone swobodnie nogi wy-
konywały jakieś ruchy bezwstydnie lubieżne…15

Te dwa fragmenty ewidentnie odsyłają nas do syndromu, któ-
ry psychoanaliza określa jako zespół Madonny i ladacznicy, po-
legający na ambiwalentnej postawie mężczyzn wobec kobiet. 
Mężczyzna dotknięty tym zaburzeniem jest w stanie spełnić 
się seksualnie tylko z kobietą wyuzdaną i lubieżną (ladacznica, 
w tym przypadku Kama), natomiast kobieta stanowiąca ideał 
żony i matki nie daje mu tej satysfakcji. Drzewiecki mówił wprost:

Halszka jest czymś świętym — nie śmiem myśleć o rozko-
szy fizycznej, jaką dać by mi mogło jej ciało. I może właśnie 
dlatego Kama stała się dla mnie jej uzupełnieniem? Może 
dlatego w niej szukam swojej antytezy płciowej, której zna-
leźć u Halszki nie mam odwagi?16

Analogiczny syndrom u kobiet nosi nazwę zespołu ryce-
rza i rozpustnika.

Takie właśnie rozdarcie, nie tylko na polu relacji z kobieta-
mi, niejednokrotnie towarzyszy bohaterom Grabińskiego. Tak 
jak to podkreślił Hutnikiewicz, świat utworów Grabińskiego 
jest niejednoznaczny, rozdarty sprzecznościami. Zaiste dziw-
ny pisarz. Wszak literatura polska takiego przed nim nie miała.

Bibliografia

Literatura podmiotu
Grabiński S.: Utwory wybrane. Tom I: Nowele. Kraków 1980.
Grabiński S.: Utwory wybrane. Tom II: Salamandra. Cień Bafometa. Kra-

ków 1980, s. 52.

15 Tamże, s. 64.
16 S. Grabiński: Utwory wybrane. Tom II: Salamandra. Cień Bafometa…, 

s. 52.



Kruczoczarny romantyzm… 255

Literatura przedmiotu

Bachelard G.: Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Warszawa 1975.
Foucault M.: Szaleństwo i literatura. Warszawa 1999.
Freud S.: Pisma psychologiczne. T. 3. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997.
Goszczyńska J., Kobylińska A.: Czarny romantyzm. Przypadek słowacki. 

Warszawa 2011.
Hutnikiewicz A.: Stefan Grabiński i jego dziwna opowieść. Kraków 1980.
Janion M.: Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa 1991.
Kłosińska K.: Fantazmaty: Grabiński — Prus — Zapolska. Katowice 2004.
Korotkich K., Ławski J., Zawadzka D.: Światło w dolinie. Prace ofiarowa-

ne Profesor Halinie Krukowskiej. Białystok 2007.
Kruszczyńska A.: Motyw mniszki w twórczości Stefana Grabińskiego. „Lit-

teraria Copernicana” 2013, nr 1.

Raven-black Romanticism 
Dark Romantic themes in the prose by Stefan Grabiński

S u m m a r y

The article concerns the implementation of Dark Romantic motifs in 
short-story writings by Stefan Grabiński, and above all, the motive of 
madness. In my opinion, Grabiński, as a pioneer of Polish horror who 
took inspiration from one of the key creators of Dark Romanticism, Ed-
gar Allan Poe, is one of those authors who

should be seen, in the first place, as continuators of the tradition of 
Dark Romanticism. His works comprise motifs so much characteris-
tic of this tradition, such as the motif of doppelgänger (Problemat Cze-
lawy, Na tropie — On the Trail), madness (Pożarowisko — Fire, Spojrzenie 
— Glance) or demonism (frequently manifesting in the femme fatale 
characters in stories, such as W domu Sary (In the House of Sarah) or Ko-
chanka Szamoty (The Lover of Szamota). What is relevant in the context of 
Dark Romanticism is also the recognition of the poetics of the works 
by Grabiński and placing it in the historical-literary context, while tak-
ing into consideration the fact that the prose by Grabiński has a mod-
ernist character, despite the fact that the author wrote during the inter-
war period.
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Powolne wrastanie 
w przestrzeń w powieści Opętani 

Witolda Gombrowicza

Obok literatury wyrastającej z myśli racjonalnej, z jasnego 
rozeznawania się jej w świecie i w człowieku, zawsze po-
wstawały utwory, dające wyraz niejasnym przeczuciom 
o działaniu w naturze i duszy ludzkiej sił ciemnych, demo-
nicznych i tajemniczych. Literatura romantyzmu — i to ją 
odróżnia od twórczości innych epok — była programowo 
zainteresowana penetrowaniem, „wynurzaniem na jaw” 
rzeczy ukrytych, niepojętych, „w głębokościach ducha i ja-
koby w samym pomniku życia zamkniętych”. Ten zasadni-
czy cel poznawczy poezji romantycznej, jej „zstępowanie 
w głąb” w sposób bardzo wyrazisty ukazuje utwór Gosz-
czyńskiego1�

Fragment wprowadzenia do Zamku kaniowskiego autorstwa 
Haliny Krukowskiej, zarysowuje pewne programowe wręcz 
elementy nurtu w literaturze, zwanego czarnym romanty-
zmem. Krukowska odnosi je do jednego z najbardziej zna-
nych dzieł Seweryna Goszczyńskiego. Celem niniejszego ar-
tykułu będzie przyjrzenie się owemu „zstępowaniu w głąb” 

1 H. Krukowska: Czarny romantyzm Goszczyńskiego. W: S. Goszczyń-
ski: Zamek kaniowski. Wprowadzenie H. Krukowska. Białystok 2002, 
s. 5. O temacie czarnego romantyzmu obszernie pisze również J. Ław-
ski w książce Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie. 
Gdańsk 2008. 
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w dwudziestowiecznym tekście, który bez wątpienia moż-
na określić mianem powieści gotyckiej. Mowa tu o Opętanych 
autorstwa Witolda Gombrowicza.

Elementy charakterystyczne dla powieści gotyckiej, a więc 
romantyczna groza, binarność natury, frenezja, bezkształt, 
choroba, ohyda etc., które kształtują omawianą tu powieść 
Gombrowicza, pozwolą mi na zbadanie, jak przestrzeń pry-
watna, rodzinna, społeczna oraz przestrzeń konkretnego 
miejsca (w tym przypadku zamek w Mysłoczy) wpływa na 
rozwój osobowości bohatera oraz na to, jak wrasta on w prze-
strzeń. Poprzez wrastanie rozumiem zarówno uświadamia-
nie sobie siebie jako fizycznej całości oraz zdolność odczyty-
wania własnych emocji przez pryzmat romantycznej grozy, 
jak i poznawanie swojego otoczenia.

Manuel Aguirre, pisząc o gotyckiej przestrzeni, zazna-
cza jej „graniczność”, czy też „pograniczność”, wskazuje, 
że przestrzenie (sfery) gotyckie, a więc znane oraz znajdujące 
się poza zdolnością ludzkiego poznawania (o takim podziale 
mówi cytowany przeze mnie wcześniej tekst autorstwa Hali-
ny Krukowskiej), „rozdziela jakiś rodzaj progu, a fabuła nie-
zmiennie eksponuje moment ruchu ku jednej z tych sfer, ru-
chu, który bardzo często jest postrzegany jako transgresja, 
naruszenie granic”2�

Tekst Witolda Gombrowicza bardzo wyraźnie przedstawia 
owo naruszenie granic oraz kierowanie się głównego boha-
tera w stronę sfery mrocznej. Przestrzeń gotycka w przywo-
ływanym tu dziele jest z jednej strony „zamknięta” na pozio-
mie zamku w Mysłoczy, z drugiej — wydostaje się poza jego 
obręb za pośrednictwem Mai, niczym magnes przyciągającej 
Leszczuka w mroczną stronę.

2 M. Aguirre: Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzeni w literatu-
rze gotyckiej. Tłum. A. Izdebska. W: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, gro-
za, okrucieństwo. Red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik. Kraków 
2002, s. 17.
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Otoczeniem dla bohatera powieści Opętani są osoby spo-
tykane w przestrzeni dworu i zamku; spotkanie z nimi jest 
też zderzeniem się z szaleństwem, dziwem, anomalią, opę-
taniem — co również kształtuje bohatera i wpływa na jego 
zakorzenienie w przestrzeni. Zajmę się tu trzema obszara-
mi, w zetknięciu z którymi dochodzi do powolnego wra-
stania w przestrzeń — są nimi: rodzinna okolica główne-
go bohatera (miejsce, z którego pochodzi), dwór w Połyce 
wraz z zamkiem w Mysłoczy oraz trzeci krąg — przestrzeń 
spotkania z Innym lub raczej z Innymi. W tym ostatnim 
przypadku nie sposób mówić tylko o jednej osobie, istotne 
jest bowiem np. zarówno spotkanie z księciem, jak i z Mają 
Ochołowską, czy wreszcie spotkanie bohatera z sobą sa-
mym. Proces wrastania w przestrzeń podkreśla wyjątkową, 
mroczną osobowość bohatera tekstu, jest on bowiem posta-
cią niejednoznaczną, odkrywaną nie tylko przez czytelnika. 
Można bowiem odnieść wrażenie, że poprzez wrastanie bo-
hater poznaje coraz lepiej zarówno samego siebie, jak i go-
tycki charakter samej powieści.

Bohaterem utworu jest młody człowiek — Leszczuk3; nie 
należy on do wyższych sfer społecznych, pochodzi „z ludu”. 
Jest to istotna informacja, gdyż jak się okazuje, jego lustrza-
nym odbiciem będzie dziewczyna różniąca się od niego po-
chodzeniem, należąca właśnie do wyższych sfer. Jak dowia-
dujemy się w toku opowieści, jest on nawiedzonym przez 
siły zła i ciemności instrumentem anonimowej Zbrodni, uwi-
kłanym w zgubną sieć sobowtórów i odbić — tak w Gorączce 
romantycznej pisze o nim Maria Janion4. Zanim jednak pozna-
jemy takie oblicze Leszczuka, przebywamy z nim na kartach 
Opętanych pewną drogę, pozwalającą odkryć gąszcz powią-
zań, w które uwikłany jest ów młody trener tenisa. Właśnie 

3 W moim artykule niezmiennie używam tego nazwiska, nie zamie-
niam go na pojawiające się w pierwszej części tekstu nazwisko „Wal-
czak”.

4 M. Janion: Gorączka romantyczna. Warszawa 1975, s. 170.
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wędrowanie przez ten szczególny labirynt ciemności, emo-
cjonalności, tego co duchowe, nieracjonalne, czy może od-
bite/odzwierciedlone, sprawia, że poznajemy bohatera po-
wieści, ale też on wydaje się coraz dokładniej rozpoznawać 
siebie oraz siły, które nim powodują.

Owo rozpoznanie jest w moim przekonaniu możliwe wła-
śnie poprzez wrastanie w przestrzeń, stykanie się z kolejnymi 
osobami. Jest to proces rozgrywający się w czasie i przestrze-
ni, która w tym przypadku nie tylko kształtuje osobowość 
bohatera, ale też ją odkrywa, uwidacznia. Właśnie poprzez 
spotkanie z konkretnymi miejscami/osobami oraz na skutek 
zetknięcia się ze specyficznymi okolicznościami, wyłania się 
nieznane dotąd oblicze Leszczuka.

Głównego bohatera powieści po raz pierwszy spotykamy 
w pociągu, którym jedzie do Połyki. Już powody jego wyjaz-
du wskazują na szczególny charakter osobowości bohatera, 
przed wyjazdem ogarnęły go bowiem nuda, przygnębienie 
czy wręcz (czarnoromantyczna) melancholia:

Nudził się. Nie umiałby powiedzieć, dlaczego. Chodził do 
kina, czytywał tanie, sensacyjne powieści i wzdychał do inne-
go życia. Zdawało mu się, że marnuje każdą godzinę, spędzo-
ną tutaj, że zamiast siedzieć u Mieczkowskiego mógłby coś 
zrobić — gdzieś pojechać — zacząć coś — wykombinować 
coś takiego, żeby wreszcie dorwać się do czegoś lepszego…
Wieczorami napadała go czasem taka rozpacz, że chciał 
skończyć z sobą raz na zawsze. Marnował się. Miał to uczu-
cie, że marnuje się i przepada ze szczętem5�

Do wyjazdu popychają więc Leszczuka nie tylko chęć roz-
woju, poznania innych miejsc, czy zmiany — jednym z po-
wodów jest szczególny rodzaj melancholii6, poczucie nieza-

5 W. Gombrowicz: Opętani. Warszawa 1990, s. 15.
6 O zagadnieniu melancholii w romantyzmie pisał m.in. Marek Bień-

czyk w tekście: Oczy Dürera: o melancholii romantycznej. Warszawa 2002.
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dowolenia z sytuacji, w której się znajduje, pewien rodzaj 
stagnacji. Negatywne uczucia targające bohaterem zdają się 
przybierać na sile nocą, a więc w porze, w której siły demo-
niczne są w pozycji uprzywilejowanej. Wewnętrzny mrok 
Leszczuka łączy się z nocą, zwiększając tym samym po-
czucie wszechogarniającej ciemności, bezsensu, rozpaczy. 
Wyjazd do Połyki jest więc próbą wyrwania się zarówno 
z wewnętrznych odmętów mroku, jak i ze znanej przestrzeni 
rodzinnej, w której Leszczuk doświadcza jedynie niedosytu, 
braku. Leszczuk, decydując się na kilkutygodniowy wyjazd, 
opuszcza nie tylko nużącą go pracę, w której nie widzi dla 
siebie perspektyw, a jedynym rozwijającym się w nim uczu-
ciem jest frustracja i widoczna niechęć do osób, które przy-
chodzi mu trenować. Młody człowiek zdaje się też opuszczać 
przestrzeń swojego domu rodzinnego i kojarzących się z nią 
wspomnień, zwłaszcza tych związanych z trudną/destruk-
cyjną relacją z ojcem. Jej pokłosiem było wytworzenie przez 
bohatera bardzo zamkniętej przestrzeni prywatnej, zarów-
no wewnętrznej, w której ukrywał targające nim negatyw-
ne uczucia, jak i zewnętrznej/materialnej/ekonomicznej, wy-
rażającej się w niedopuszczaniu ojca do zarobionych przez 
chłopaka pieniędzy nawet za cenę poniesienia kary fizycznej.

Leszczuk opuszcza więc znaną mu przestrzeń i zaczyna 
wchodzić, wrastać w nowo poznane tereny leżące nieopodal 
zamku w Mysłoczy. Wraz z pojawieniem się w nowym miej-
scu, w mężczyźnie budzą się inne odczucia, ujawniające ko-
lejne elementy jego osobowości:

I wyrwał się… A teraz spoglądając przez okno na wiejskie, 
nieruchome lipy, zaczynał żałować, że się wyrwał. Może 
ten dwór stary, może smutek wiejący z tych stron zapad-
łych był przyczyną jego zaniepokojenia i dziwnej jakiejś ża-
łości. Przypomniał sobie wszystko, co go spotkało w czasie 
drogi — zagadkowy wykrzyknik księcia, list, który przeczy-
tał, sen panny Ochołowskiej, jej śmiech, jej spojrzenie, pie-
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niądze, które tu były gdzieś schowane w szafie — i sam nie 
wiedział, co z tego mogło go tak podniecić7�

Nowe miejsce wywołuje w Leszczuku nie tylko stan „ża-
łości” (owo przygnębienie, zniechęcenie nie opuszcza go bo-
wiem ani na chwilę), lecz również pewnego rodzaju ożywie-
nie, wewnętrzne zaniepokojenie, podenerwowanie, strach, 
niezrozumienie sytuacji — emocje otwierające w nim nowy 
sposób odczuwania, postrzegania rzeczywistości. Posta-
cią, która w pewien sposób przecina rzeczywistość otaczają-
cą głównego bohatera, jest Maja Ochołowska. Świat, w któ-
rym funkcjonuje Leszczuk, jego sposób postrzegania siebie 
dzieli się na czas sprzed spotkania z Mają i po nim. Maja jest 
niezwykle ważną osobą w życiu głównego bohatera powie-
ści, gdyż jest w pewnym sensie jego odbiciem, sobowtórem8� 
Spotkanie z Mają jest więc kolejną formą wrastania w prze-
strzeń; proces ten odsłania mroczną osobowość Leszczuka — 
podobieństwo, jakie łączy młodych jest nie tyle intrygujące, 
co wręcz przerażające. Oboje zdają się siebie potrzebować, 
pragnienia, oczekiwania, uświadomione oraz nieuświado-
mione potrzeby Mai są niemal lustrzanym odbiciem potrzeb 
i zachowań Leszczuka. Co ważne, wszystkie cechy wspólne 
są raczej negatywne, Maja jest więc zwierciadłem, w którym 
Leszczuk po raz pierwszy może z taką dokładnością obejrzeć 
ciemną stronę swojego „ja”. Pierwszą sceną ukazującą tę za-
leżność jest spotkanie w pociągu, kiedy to chłopaka odrzu-
ca dziwne ułożenie ciała śpiącej dziewczyny, po chwili jed-
nak odkrywa, że on sam przybiera taką pozycję podczas snu. 
Tym więc co go szokuje w zachowaniu dziewczyny, a zara-
zem tak bardzo do niej przyciąga, jest możliwość bliższego 
poznania samego siebie:

7 Ibidem, s. 16.
8 Temat sobowtóra omawia między innymi Maria Janion w tekście: 

Gorączka romantyczna. Warszawa 1975.
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Ale też śpi bez żadnej dbałości o siebie — mruknął. Jakby sie-
bie nie szanowała. Jakby jej było wszystko jedno, czy głowę ma 
niżej od nóg, czy nogi niżej… A przecież elegancka…(…), ale 
coś w niej było takiego, że nie mógł oczu oderwać. Aż wresz-
cie zrozumiał. Przecie ona śpi tak samo, jak ja! — zdumiał się9�

Maja nie tylko pozwalała chłopakowi dostrzec ciemną 
stronę jego charakteru, lecz także wywoływała w nim nieco-
dzienne, „mroczne” zachowania. Oto powodowany nieokre-
ślonym uczuciem w stosunku do dziewczyny (ciekawością, 
chęcią zemsty, ale też zachwytu jej osobą), najpierw decydu-
je się na przeczytanie listu, którego adresatką jest Maja, na-
stępnie budzi się w nim żądza rywalizacji, dominacji, chęć 
pokonania dziewczyny podczas gry w tenisa. W ten spo-
sób Leszczuk początkowo zdaje się chcieć jedynie dorównać 
dziewczynie — może by w ten sposób zatrzeć różnice pomię-
dzy ich statusem społecznym — jednak w końcu rodzi się 
w nim potrzeba wygranej, chęć pokonania partnerki, udo-
wodnienia swojej wyższości. Za każdym razem w kulmina-
cyjnym momencie Maja bez ostrzeżenia przerywa grę, poka-
zując w ten sposób Leszczukowi miejsce w hierarchii — jest 
on jedynie jej trenerem, kimś od podawania piłek, któremu 
w ostateczności można zaproponować rozegranie seta, jed-
nak na pewno nie jest jej równorzędnym partnerem.

Takie traktowanie uwłacza chłopakowi, postanawia więc 
okraść dziewczynę. Ważne jest to, że kradzież wiąże się 
w tym przypadku nie tyle z chęcią wzbogacenia się, lecz — 
jak mówi bohater — z potrzebą odebrania Mai czegoś, co do 
niej należy, z ograbienia jej z własności. Leszczuk poprzez 
upodrzędnianie, lekceważenie, czuje się pozbawiany godno-
ści, pragnie więc odpłacić się tym samym — z treści listu wie, 
że Maja jest osobą niezwykle przywiązaną do materialnej 
strony życia, kradzież pieniędzy, jest więc odarciem jej z cze-
goś, co stanowi o jej życiu (o jego poziomie, jakości).

9 Ibidem, s. 9—10.
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Inną sceną, która ukazuje, jak towarzystwo Mai pobu-
dza mroczną stronę charakteru Leszczuka, jest frenetyczna 
wręcz scena zabicia oswojonej przez parę wiewiórki. Lesz-
czuk za namową dziewczyny w brutalny sposób zabija zwie-
rzę. Ta scena pokazuje kolejne wrastanie Leszczuka w mrocz-
ną przestrzeń, uwypukla jego naturę, co ważne, wskazuje też 
na podobny charakter Mai. Okazuje się, że przerażająca oso-
bowość chłopaka jest jej w pewien sposób bliska: „zdawało 
się, że oboje chcą się zniszczyć, zabić, zamordować, unice-
stwić i wyzwoliła się w nich ta straszliwa zażartość przeciw-
ko sobie, która ich napadała podczas gry”10. Emocje obojga 
nie są związane z okropnością zachowania chłopaka — jego 
nie przeraża własne zachowanie wobec niewinnego stworze-
nia, strach budzi w nim jedynie zachowanie dziewczyny, jej 
agresja a ich wzajemne uczucia przypominają starcie na kor-
cie tenisowym. O gotyckiej, mrocznej naturze Leszczuka wy-
raźnie mówi też sama Maja, komentując zaistniałą sytuację: 
„Nie miała pretensji do Leszczuka. Nie buntowała się prze-
ciwko niemu. Dziwiła się tylko, że on jest taki i że ona jest 
taka — że oboje są tacy i że to jest ich prawdziwa natura”11� 
Zamordowanie wiewiórki pokazało więc jedynie prawdzi-
wą naturę obojga, pełną mrocznych zakamarków, demonicz-
nych podszeptów, pragnienia unicestwiania.

W tym miejscu warto przez moment zatrzymać się nad ty-
tułem powieści. Manuel Aguirre pisze, że w tekstach/pro-
dukcjach odnoszących się w swojej treści do gotycyzmu, 
najważniejszą rolą tytułu jest „wskazanie na Inność drugiej 
przestrzeni, która może być nazwana poprzez użycie atry-
butów podkreślających jej obcość […]. Tytuł może również 
wskazywać po prostu na Inną przestrzeń”12. Tytuł powieści 
Gombrowicza oddaje w moim przekonaniu nie tylko inność 

10 Ibidem, s. 84. 
11 Ibidem, s. 85.
12 M. Aguirre: Geometria strachu… W: Wokół gotycyzmów… Red. 

G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik. Kraków 2002, s. 18.
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stanu bohaterów, lecz także ich wzajemną zależność — obo-
je są „opętani”, wspólna natura jest tym, co ich łączy, zbliża 
do siebie.

Bohaterowie zdają się istotnie być opętani, a więc w pe-
wien sposób obezwładnieni poprzez targające nimi uczucia, 
podejmowane przez nich decyzje, emocje poruszające nimi, 
czy wreszcie przez wszechobecne uniwersum zła. Owo opę-
tanie najlepiej ukazuje oczywiście relacja łącząca Ochołow-
ską i Leszczuka — miłość mieszająca się z pożądaniem, iry-
tacją, frustracją, dominacją, rywalizacją; te emocje przesycają 
relację tych dwojga, czyniąc ją równocześnie destrukcyjną 
i niezbędną zarazem. Destrukcyjną, bo prowadzącą do ta-
kich działań jak wspomniane już zabicie wiewiórki, niezbęd-
ną, jako że pozwalającą obojgu obejrzeć swoją własną naturę. 
Jednocześnie, sytuacje skrajne — takie jak uwięzienie w zam-
kowej kuchni — pokazują, że młodzi potrzebują siebie na-
wzajem, tylko współpraca, pewna gotowość do poświęcenia 
pozwoliła im wydostać się z przeklętego miejsca.

W ujawnianiu gotyckiej, ciemnej natury głównego boha-
tera powieści Opętani niezwykłą rolę odgrywa najważniej-
sza chyba przestrzeń utworu — zamek w Mysłoczy. Zamek 
jest jak wiadomo miejscem ulubionym w powieści gotyckiej 
i nieraz bywał jej prawdziwym bohaterem. Podobnie rzecz 
ma się w przypadku dzieła Gombrowicza. Oto zamek w My-
słoczy kumuluje w sobie wszystkie sfery czarnoromantycz-
ne, a więc rzeczywistość zdrowia i choroby, opętania, nor-
malności i szaleństwa, przekleństwa i cierpienia, brzydoty 
i lęku, tajemnicy i poszukiwania, erotyzmu i frenezji. Zamek 
jest też przestrzenią pewnej nadwrażliwości czy też spotęgo-
wania zła. Ową zwiększoną ilość zła, jego silniejsze oddzia-
ływanie reprezentuje drgający, poruszany mrocznymi siłami 
ręcznik, który jak w soczewce skupia w sobie niszczącą siłę 
miejsca i jego pamięci. Ręcznik jest też przedmiotem pozwa-
lającym na kontakt dwóch (ludzkiej i „nadludzkiej”) prze-
strzeni, nie tyle rozdziela te dwie strefy, co pozwala na ich 
wzajemne przenikanie.
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O takim zjawisku pisze Aguirre, posługując się przy-
kładem drzwi i zasłony: „W dużej mierze to samo widać 
w posługiwaniu się pojęciem drzwi i zasłony w sposób su-
gerujący mediacyjność tych dwóch elementów; nie są one 
przestrzenią same w sobie, ale oznaczają kontakt omawia-
nych dwóch typów przestrzeni, nawet jeśli przestrzennie je 
oddzielają”13. Ręcznik w zamkowej kuchni uobecnia media-
cyjność, przenikanie się przestrzeni ludzkiej oraz duchowej, 
w tym wypadku powiązanej z opętaniem, czy też dręcze-
niem (chodzi tu oczywiście o domniemane dręczenie wła-
ściciela zamku).

Znamienne, że to właśnie tak obdarzone, przesycone do-
świadczeniami i nietypowymi przesłaniami miejsce staje się 
terenem, w którym Leszczuk jest w stanie poznawać do głębi 
samego siebie, spotykać się ze sobą. Jak mówił, to w zamku 
rozumiał najwięcej, tam jego osobowość stawała się bardziej 
zrozumiała — jakby mroczne sale odpowiadały jego włas-
nym, wewnętrznym mrocznym komnatom, odkrywanym, 
penetrowanym wciąż na nowo.

Przestrzeń zamku była więc materializacją jego wnętrza, 
to właśnie w Mysłoczy mógł spotkać się z sobą samym. 
Wreszcie wydawać by się mogło, że to w zamku ostatecznie 
„wrósł” w siebie, zdecydował się na przyjęcie swojej mrocz-
nej tożsamości, a kolejne działania były tylko utwierdzaniem 
się w tym przekonaniu. Ucieczka do Warszawy, powrót do 
wcześniejszego zawodu stanowiły jakby próbę wyparcia, 
ucieczki od samego siebie, a zakończyły się i tak ostatecznym 
starciem z siłami zła właśnie w Mysłoczy. Było to więc star-
cie zarówno z siłami zewnętrznymi grasującymi w gmachu, 
jak i z siłami wewnętrznymi, toczącymi bitwę w nim samym.

Gotycki zamek stał się odzwierciedleniem osobowości 
Leszczuka, jego mrok ukazywał wewnętrzną ciemność chło-
paka, jego zapętlone lochy wizualizowały emocjonalne spę-
tanie (opętanie?) bohatera. Poruszanie się po mrocznych la-

13 Ibidem, s. 19.
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biryntach14, pokojach, piętrach zamku, to w rzeczywistości 
poruszanie się Leszczuka po jego własnej przeszłości. W tek-
ście zatytułowanym Wyobraźnia poetycka Gaston Bachelard 
mówi:

Jeśli samotnie, w zadumie, w domu, który nosi znaki głę-
bokości, schodzimy ciasnymi, ciemnymi schodami wijącymi 
się stromo wokół kamiennego filaru, czujemy niebawem, iż 
jest to zejście w przeszłość. Otóż nie ma przeszłości, która nie 
kojarzyłaby się z naszą własną przeszłością, stając się w nas 
niebawem przeszłością dalszą, ową bezkresną przeszłością, 
która nie zna dat, nawet dat naszej własnej historii15�

Poruszanie się po mysłockim zamku, a co w tym przy-
padku najważniejsze, schodzenie w jego głąb, czy wreszcie 
przebywanie wraz z Mają w zamkowej kuchni składają się 
na trwanie, zadomowienie Leszczuka w jego własnej historii, 
nieoznaczanej przez kolejne daty, lecz historii wewnętrznych 
przeżyć, doświadczeń, emocji.

Proces powolnego wrastania w przestrzeń osiągnął więc 
swój kres w mrocznych murach zamku w Mysłoczy, ostatniej 
przestrzeni, w którą wrósł główny bohater, a zarazem jedy-
nej tak dokładnie uzmysławiającej jego naturę.

Opętani to w moim przekonaniu tekst o poznawaniu włas-
nej natury, o wrastaniu w siebie, przybliżaniu się do siebie 
właśnie poprzez wrastanie, wchodzenie w głąb przestrzeni. 
Historia Leszczuka dowodzi, że istniejące zewnętrzne miej-
sce, w tym przypadku zamek, może okazać się przestrzenią 
ludzkiej natury, oraz, że spotkanie z miejscem jest spotka-
niem z własnym, skrywanym — czy też może nieznanym 
wcześniej — mrocznym „ja”.

14 Motyw labiryntu w powieści gotyckiej szeroko omawia A. Iz-
debska w tekście: Gotyckie labirynty� W: Wokół gotycyzmów… Red. G. Gaz-
da, A. Izdebska, J. Płuciennik. Kraków 2002. 

15 G. Bachelard: Wyobraźnia poetycka. Warszawa 1975, s. 326—327.
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Slow growing into space in the novel Opętani 
(Possessed) by Witold Gombrowicz

S u m m a r y

The text discusses the issue of space, or more precisely, the question 
how private, family, social space and the space of a specific place (in 
this case it is the castle in Mysłocza) influences the development of the 
central character’s personality, and how he grows into space. I under-
stand ‘growing into’ both as becoming aware of oneself as a physical 
whole and the ability to recognize one’s emotions through the prism of 
Romantic horror, and as becoming aware of one’s surroundings. What 
is surroundings for both Gombrowicz and the protagonist of the nov-
el Opętani (Possessed) are people encountered in the space of the court 
or the castle; the encounter with them is at the same time a clash with 
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madness, strangeness, anomaly, possession — which also shapes the 
protagonist and influences his growing into space. Due to becoming 
aware of this space, watching and entering it is possible to indicate ever 
newer, clearer Gothic elements in the novel written by Gombrowicz. 
In the article, I have pointed out, in the first place, how much gradual 
growing into space exposes the Gothic character of both the place and 
the principal character of Opętani (Posssessed)�
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W Wałbrzychu straszy 
Ciemno, prawie noc Joanny Bator 

jako powieść gotycka

Dzieci nocy, tak ich nazywał.
Brzydkie istoty dokazujące pod oknem naszej sypialni, na opusz-
czonym cmentarzu. Zresztą za dnia były równie aktywne: skrze-
czały, darły z sobą koty, z maniakalną chciwością grzebały w roz-
padających się grobach i w czarnych kałużach rojących się od 
pasożytów1.

Joyce Carol Oates, Przeklęci

Czym jest gotyk? Zważywszy na ekspansywność terminu, 
pytanie to może przysporzyć wielu kłopotów. Bo o ile roz-
poznanie gotyku jako stylu (posługując się dyskursem pro-
ponowanym przez historyków sztuki) nie powinno sprawiać 
trudności2, o tyle utworzony od tego pojęcia termin: goty-
cyzm, okazuje się już kategorią co najmniej niejednoznacz-
ną. Gdyby bowiem przyjrzeć się jej bliżej, to okazałoby się, 
że obejmuje ona różnorodne zjawiska, nierzadko wykracza-
jące poza dziedzinę nauki, jaką jest literaturoznawstwo. Go-
tycyzm jest bowiem konceptem, którego rozpisywanie nie 
miałoby końca, a ograniczenie jego wpływu na inne formy 

1 J.C. Oates: Przeklęci. Tłum. K. Karłowska. Poznań 2015, s. 232. 
2 Jak pisze Estreicher: „W dziejach sztuki styl gotycki jest o tyle wy-

jątkowy, że daje się dość ściśle zdefiniować na podstawie konstrukcji, 
a nie w oparciu o kryteria estetyczno-formalne”. K. Estreicher: Historia 
sztuki w zarysie. Kraków 1987, s. 361. 



W kręgu inspiracji czarnoromantycznych270

artystycznej działalności jest w zasadzie niemożliwe. I tak 
oto mówiąc o gotycyzmach należałoby zacząć od literatu-
ry, wymieniając chociażby takie nazwiska jak: E.T.A. Hoff-
mann, E.A. Poe, siostry Brontë, ale również współczesnych 
nam: Stephena Kinga, Anne Rice czy Joyce Carol Oates. Po-
dobnie ma się rzecz z malarstwem (obrazy Zdzisława Bek-
sińskiego, Bronisława Wojciecha Linkego), kinem (kultowe 
dziś: Gabinet doktora Caligari, Nosferatu, Drakula, Miasteczko 
Twin Peaks), muzyką popularną (gotycki rock, Marilyn Man-
son, Lady Gaga) oraz z fotografią3. Oczywiście zjawisko to 
nie występuje wyłącznie w przestrzeni twórczej, bowiem, 
jak słusznie zauważa Maciej Świerkocki, gotycyzm dla kul-
tury postmodernistycznej jest ciekawy chociażby dlatego, że 
współtworzy nie tylko artystyczną fikcję naszych czasów, ale 
również, co być może istotniejsze, rzeczywistość codzienną, 
niejako pozaartystyczną4. To właśnie zdolności powieści go-
tyckich do dialogowania z teraźniejszością stanowią czoło-
wy temat moich rozważań. Dlaczego powieść grozy, horror, 
kreacje tak popularne w wieku XVIII i XIX, są dzisiaj wciąż 
żywe? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zacząć od 
krótkiej historii gotyku i jego rudymentarnych cech.

3 Godny uwagi jest artykuł Charlesa Russella dotyczący twórczo-
ści Cindy Sherman. Autor analizuje fotografie artystki z 1985 roku, któ-
re składają się na serię obrazów kobiet znajdujących się na skraju za-
łamania nerwowego, fizycznie oraz emocjonalnie zmaltretowanych. 
Fotografie zaprowadzają nas w rejon niepokoju, makabry, ale zarazem 
groteski, wobec której gotyk nie jest obojętny. Russell zadaje bliskie mo-
jemu wywodowi pytanie: „[…] czy gotycyzm stał się jedynie konwen-
cją, formułą, zaświadczoną pozą rebelii? Czy obecnie, w świetle neo-
gotycyzmu, stracił on swoją siłę, swój destabilizujący terror? Czy może 
powrót gotycyzmu jest świadectwem, że opór i rebelia są ciągle żywot-
ne, ciągle zagrażające, ciągle konieczne w naszej kulturze?”. Ch. Rus-
sell: Cindy Sherman, neogotycyzm i postmodernizm. W: Wokół gotycyzmów. 
Wyobraźnia, groza, okrucieństwo. Red. G. Gazda. Kraków 2002, s. 134.

4 M. Świerkocki: Magia gotycyzmu. W: Gotycyzm i groza w kulturze. 
Red. G. Gazda. Łódź 2003, s. 11.
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Powieść gotycka, zwana także powieścią grozy, popular-
ność zyskała w wieku XVIII, kiedy to Horace Walpole wydał, 
znane miłośnikom i znawcom gatunku, Zamczysko w Otranto 
(The Castle of Otranto), opatrując dzieło podtytułem A Gothic 
Story5. Akcja utworu rozgrywa się w średniowieczu, a boha-
terom towarzyszą zdarzenia cudowne i makabryczne zara-
zem. Ten model przedstawienia zaczął obowiązywać w ko-
lejnych powieściach, które określamy mianem: gotyckich. 
Zwraca jednak uwagę Zofia Sinko, iż za gotyckie uważano 
w wieku XVIII także utwory Szekspira czy Osjana, tak więc 
gdyby przyjąć tajemniczość, grozę, ruiny zamków oraz inne 
tym podobne rekwizyty za jedyną miarę „gotyckości”, to po-
jęcie to objęłoby znacznie więcej zjawisk literackich6. Mimo 
tego mrok, morderstwo, intryga, tajemnica i inne destrukcyj-
ne zjawiska skumulowane w jedno, jasno przywodzą na myśl 
znaną nam topikę grozy, pozwalając tym samym na rozpo-
znanie gatunkowe. Istnieje oczywiście ryzyko, że za sprawą 
tego bogatego inwentarza wątków, tematów, motywów oraz 
znaków, powieści grozy mogą zostać uznane za przestarza-
łe relikty przeszłości (strój z epoki), a tym samym narażo-
ne będą na odczytania powierzchowne. Gatunek ten bowiem 
operuje kategoriami, które momentami wydać się mogą aż 
nazbyt konwencjonalne, tym samym przywodząc na myśl 
kicz7 (za przykład posłużyć może, często stanowiąca trzon 

5 Zob.: Z. Sinko: Z zagadnień gotycyzmu europejskiego i jego recepcji pol-
skiej. „Pamiętnik Literacki” 1972, nr 3.

6 Ibidem, s. 29.
7 Oczywiście nie tylko warstwa romansowa (i nie zawsze) skazuje 

powieść gotycką na kicz. Zofia Sinko wymienia wiele akcesoriów „go-
tyckości” decydujących o konwencjonalności gatunku: nocny pejzaż, 
ostrołukowe sklepienia kościoła, kostnice czy „sowę siedzącą na wieży 
obrosłej bluszczem” (Z. Sinko: Z zagadnień gotycyzmu europejskiego i jego 
recepcji polskiej…, s. 31.). Poza tym należy pamiętać, że powieść gotycka 
może być produktem literatury wyłącznie rozrywkowej, czerpiąc tym 
samym z campu. Susan Sontag w swym słynnym eseju pisze, że camp 
nie widzi świata w kategoriach piękna, lecz w kategoriach stylizacji, 
sztuczności. Dodaje również, że campowy smak odrzuca skalę: dobry-
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powieści gotyckich, warstwa romansowa, na którą niejedno-
krotnie składają się ckliwe, komiczne epizody). Mimo tego, 
nie sposób nie dostrzec ogromnego potencjału kulturotwór-
czego, jakie mają powieści grozy. Niech za przykład posłuży 
teza Marka Madoffa, którego zdaniem gotyk, wynaleziony 
do celów politycznych oraz rodzący opozycję: mityczny — 
historyczny (tak charakterystyczną dla gatunku), stanowi 
próbę odpowiedzi na pytania dotyczące istoty samego czło-
wieczeństwa8, zaś mit gotyku to przede wszystkim próba 
zrewidowania społecznych ideałów oraz ich negacji9. Nale-
ży więc zadać pytanie: jak wobec przywołanych uwag ma 
się powieść o Wałbrzychu? Czy w mieście rzeczywiście stra-
szy niczym we wzorcowej powieści gotyckiej? A jeżeli nawet, 
to czy koncept ten wychodzi poza konwencję, wykorzystując 
tym samym swój potencjał estetyczny mogący dać początek 
przemianom o charakterze społeczno-obyczajowym?

Ciemno, prawie noc Joanny Bator zostało bardzo dobrze 
przyjęte przez krytykę, czego dowodem jest uhonorowa-
nie powieści literacką nagrodą Nike w roku 2013 oraz spo-
ra przychylność ze strony czytelników. Autorka mistrzowsko 
łączy elementy różnych gatunków literackich, począwszy od 
powieści psychologicznej oraz kryminalnej, a skończywszy 
na powieści gotyckiej. Zachwyca warsztat autorki, ale także 
zaciętość, z jaką opisuje polskie realia społeczno-kulturowe. 
To bowiem, co wydaje się najistotniejsze w powieści Bator, to 
umiejętność, z jaką pisarka za pomocą gotyckiej topiki wtła-
cza powieść w określony porządek polityczny, demaskując 
tym samym narodowe lęki. Gotycyzm jest jakby przyczyn-
kiem do zderzenia się z polskimi strachami, jak mówi o po-

-zły, zakładając przede wszystkim zabawę. (S. Sontag: Notatki o kampie. 
Tłum. W. Wartenstein. „Literatura na Świecie” 1979, nr 9, s. 307—323).

8 M. Madoff: The useful myth of gothic Ancestry. In: Gothic: critical con-
cepts in literary and cultural studies. T. 1. Red. F. Botting, D. Townshend� 
Routledge. London, New York 2004, s. 27.

9 Ibidem, s. 27.
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wieści Kinga Dunin10. Krytyczka wspomina o strachach ro-
dzinnych, historycznych, socjalnych oraz politycznych11, 
jednocześnie zamykając powieść w ramach konwencji hor-
roru. Poza strachami, które niczym widma nawiedzają bo-
haterów książki, nie sposób nie zwrócić uwagi na realizację 
przestrzeni, która jawi się jako brudna, niszczejąca, przepeł-
niona pamięcią o śmierci. To właśnie te dwa elementy narra-
cji interesują mnie najbardziej w odczytaniu historii stworzo-
nej przez Bator.

Narracja powieści oraz jej temat są dosyć zawiłe, dlatego 
przed przystąpieniem do jej interpretacji dokonam krótkiego 
streszczenia fabuły. Młoda dziennikarka prestiżowego war-
szawskiego czasopisma wraca po latach do rodzinnego miasta, 
Wałbrzycha, by opisać historię zaginięć trojga dzieci. Historia 
okazuje się jednak bardziej złożona. Alicja Tabor, tak bowiem 
nazywa się główna bohaterka powieści, wraca do rodzinne-
go domu nie tylko wiedziona chęcią opisania historii tajem-
niczych zniknięć, ale także historią własną. Tragiczna śmierć 
ojca, niewyjaśnione samobójstwo siostry oraz zatarta pamięć 
o matce, są jakby próbą zmierzenia się z własnymi lękami głę-
boko zepchniętymi w niepamięć. Wszystko to dzieje się na tle 
trudnych wydarzeń. Po wspomnianych już zaginięciach dzie-
ci w mieście wybucha wzmożona fala agresji wymierzona po-
czątkowo w grupę Cyganów, których oskarża się o porwania. 
Wśród mieszkańców budzą się silne nastroje ksenofobiczne. 
Co więcej, w Wałbrzychu zaczyna być głośno o niejakim Ja-
nie Kołku, który obwieszcza, że Matka Boska Bolesna, tutej-
sza patronka, objawiła się mężczyźnie i orzekła, że dzieci wró-
cą, gdy mieszkańcy spokornieją i naprawią wyrządzone sobie 
krzywdy. Kiedy jednak mężczyzna niespodziewanie umie-

10 K� Dunin: Czy konwencja powieści grozy pasuje w książce o współczes-
nej Polsce? Znakomicie. Bo Polska to horror. Kinga Dunin o książce Joan-
ny Bator. Dostępny w Internecie: http://www�krytykapolityczna�pl/ar
tykuly/czytaj-dalej/20121124/dunin-kociary-zbawiaja-swiat [dostęp: 
4.04.2016].

11 Ibidem.
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ra, jego miejsce zastępuje Jerzy Łabędź, który wznieca rewo-
lucję. Uważa siebie za następcę proroka Jana Kołka, zaś jego 
głównym celem jest wzniesienie figury przedstawiającej obja-
wienie się zmarłemu Matki Boskiej Bolesnej. Na domiar złego, 
wśród konserwatywnej grupy mieszkańców Wałbrzycha wy-
bucha przekonanie, że Jan Kołek nie umarł śmiercią natural-
ną, lecz zginął w wyniku spisku, a pochowane ciało męczen-
nika jest ciałem innego mężczyzny. Wałbrzyszanie domagają 
się jego ekshumacji. Rozpoczęta w ten sposób narracja wydaje 
się polskiemu czytelnikowi znana. Jest to, rzecz jasna, bezpo-
średnie nawiązanie do katastrofy smoleńskiej, która wzburzy-
ła polską opinię publiczną. Przemysław Czapliński trafnie na-
zywa to postsmoleńskim horrorem12. Wydarzenia związane 
z podziałem społeczeństwa doprowadzają bowiem nie tylko 
do stopniowej degradacji pewnej wspólnoty, ale także napa-
wają lękiem, wręcz odrazą. Jedną z bodaj najbardziej przera-
żających scen jest ta, w której wyznawcy, jak i (o dziwo!) prze-
ciwnicy fanatycznego katolicyzmu, rozszarpują oraz zjadają 
wyprowadzone w trumnie ciało Jana Kołka podczas jednego 
z manifestów. Każdy chce zachować dla siebie chociaż część 
zmarłego proroka:

Starsza pani z trwałą jak baranie runo i krwią spływają-
cą z ust nabiła na szydełko coś, co mogło być i członkiem, 
i palcem, upchnęła zdobycz do foliowego worka z napi-
sem „Real” i pokłusowała w ciemność. Duża Pani z Wąsem 
zdobyła nogę i trzymała ją na ramieniu […]. Dziennikarka 
Sandra Pędrak-Pyrzycka nie mogła już hamować się dłużej 
i z rykiem blond lwicy wbiła pazury w resztki uczty, jej ząb-
ki świeżo wybielone wgryzły się w mięso z apetytem13�

12 P� Czapliński: Nowa powieść Joanny Bator. Alicja w krainie strachów. 
Dostępny w Internecie: http://wyborcza�pl/1,75410,12762841,Nowa_
powiesc_Joanny_Bator__Alicja_w_krainie_strachow�html?disableRe
directs=true [dostęp: 4.04.2016].

13 J. Bator: Ciemno, prawie noc. Warszawa 2012, s. 460.
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W zacytowanym opisie dostrzec można dwa, wyjątkowe 
istotne dla powieści grozy, symbole. Pierwszym z nich jest 
wampiryzm. Maria Janion, w wybitnej książce poświęconej 
temu zjawisku (Wampir. Biografia symboliczna), poświęca roz-
dział nekrofilskim zapędom tych istot. Badaczka, powołując 
się na liczne zapiski uczonych (np. Ornelli Volt — Le vam-
pire), zauważa, że nekrofilia jest swoistą inwersją krwiopij-
ców14, zaś samo zakłócanie spokoju zmarłego niemal zawsze 
sprowadza się do nekrosadyzmu15, tj. seksualnego znęca-
nia się nad sprofanowanymi zwłokami. Oczywiście nie spo-
sób nie zauważyć analogii. Pożerającym fragmenty ciała Jana 
Kołka towarzyszy rozkosz, niemalże ekstatyczny szał. Jest to 
niczym potwierdzenie słów Philippe’a Arièsa: „Śmierć nie 
jest narzędziem konieczności, ożywia ją żądza rozkoszy, jest 
równocześnie śmiercią i lubieżnością”16. Z wampirycznym 
wątkiem bezpośrednio związana jest również topika krwi, 
drugi symbol, wobec którego powieść grozy nie jest obojęt-
na. Jak pisze Jean-Paul Roux:

Plama krwi na ziemi, ubraniu, pysku lwa jest dowodem 
morderstwa: widok krwi nasuwa na myśl zgon, makabrycz-
ne wydarzenia, a zatem niebezpieczeństwo. […] czytelnika-
-świadka ogarnia strach metafizyczny. Obawia się zaraże-
nia, magii sympatycznej17�

Badacz również podejmuje temat wampiryzmu, mistrzow-
sko zauważając, że:

Wampir jest doskonałym obrazem „upiora naszych cza-
sów”, czasów strachu, lęku, negacji, skończoności czasów, 

14 M. Janion: Wampir. Biografia symboliczna. Gdańsk 2002, s. 71.
15 Ibidem, s. 71.
16 P. Ariès: Człowiek i śmierć. Tłum. E. Bąkowska. Warszawa 1992, 

s. 362.
17 J.-P. Roux: Krew. Mity, symbole, rzeczywistość. Tłum. M. Perek. Kra-

ków 1994, s. 35.



W kręgu inspiracji czarnoromantycznych276

które nie mogą „już wierzyć w wieczne niebo, a zarazem po-
rzucić wizji innego świata”, zresztą niezbyt krzepiącej, zbu-
dowanej z rozpaczy, zachłanności seksualnej, której nie spo-
sób zaspokoić, ze śmierci miłości18�

Śladów skrajnego fanatyzmu, ocierającego się wręcz o sta-
ny przypominające opętanie (tak znaczące dla gotyckiej to-
piki) jest w powieści więcej. Poza opisanym aktem wyjątko-
wego bestialstwa, swoistego kanibalizmu, mamy również do 
czynienia z profanacją grobów, wykopywaniem szczątków 
zmarłych oraz sprzedawaniem ich w postaci relikwii, swo-
istych amuletów. Tak komentuje owe epizody Przemysław 
Czapliński:

Od katolicyzmu do kultur relikwii, od kultur relikwii do ne-
krofilii, od nekrofilii do nekrofagii. Na pozór w tym wąt-
ku autorka przedstawiła dynamikę polskiego katolicyzmu. 
Społeczność spajana wizją religijną pogrąża się w sytua-
cji kryzysowej (zniknięcia dzieci), więc selekcjonuje innych 
(Cyganie, wrogie siły, Europa). Nie mogąc jednak kozła 
ofiarnego sakralnie uśmiercić, całą energię przemieszcza na 
relikwię i agresywny kult upamiętniający19�

Dalej krytyk dodaje, że zalążkiem polskiego życia zbioro-
wego w powieści Joanny Bator nie będzie wiara w Chrystu-
sa, czy też w demokrację liberalną, lecz w demonizm20. Nie 
sposób nie zgodzić się z tą tezą. Otóż mieszkańcy Wałbrzy-
cha w rzeczywistości sprzeniewierzają się Bogu. Niech za 
przykład ponownie posłuży ten sam wątek, w ramach które-
go wskazałem wampiryczne (a więc szatańskie) popędy bo-
haterów powieści. Julia Kristeva, w fundamentalnym dzisiaj 
eseju dotyczącym kategorii wstrętu, poświęca rozdział se-

18 Ibidem, s. 253. 
19 P. Czapliński: Nowa powieść Joanny Bator. Alicja w krainie strachów…
20 Ibidem.
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miotyce obrzydliwości w Biblii. Pisze, że zmarły jest niczym 
odpad, staje się nieczystością. Trup powinien być więc jak 
najszybciej pogrzebany, by nie plugawić boskiej ziemi. Tym 
samym związany będzie nie tyle z obrzydliwością, co z za-
kazem (to´ébah)21. Adoratorzy zmarłego ciała to zdaniem ba-
daczki modelowi wrogowie religii22�

Objawów gotycyzmu, wyrażonych poprzez działania 
o charakterze społeczno-politycznym (bo tak też należałoby 
czytać kult Jana Kołka, sprzedaż pseudo-relikwii i in.), jest 
oczywiście w powieści Bator więcej. Kolejnym tego przykła-
dem będzie sposób, w jaki autorka oddaje nastroje bohate-
rów będących częścią masakry, która dokonuje się w mieście. 
Mowa o forum internetowym, które Alicja Tabor obserwu-
je w celu rozwiązania zagadki tajemniczych zaginięć dzie-
ci. Cytowany już Czapliński na potrzeby opisu internetowej 
dyskusji ukuwa pojęcie: lingwistycznego horroru23, przypo-
minając tym samym, że topika grozy wyraża się nie tylko 
w narracji, ale także za sprawą języka. Mowa ulega swoiste-
mu rozkładowi. Owe bluzgi, tak bowiem określane są par-
tie tekstu zaczerpnięte z internetowego forum, niszczą ludzi 
oraz wszelkie łączące ich więzi:

Ta mowa nie służy do naznaczenia bohaterów głupich, po-
kracznych, opętanych, ale sygnalizuje bezsilność. Bluzg to 
pościg za mocą języka, który powinien pochwycić obiekt 
odrazy i zniszczyć go jednym słowem […]. Wszystko na 
próżno. Postaci z powieści Bator ścigają moc języka — moc 
nazywania i nawiązywania kontaktu. Wszyscy jednak do-
świadczają w tym względzie zawodu. Stąd taka łatwość 
w sięganiu po wulgaryzmy czy wyrazy nienawiści, czy-
li najprostsze, ale zastępcze środki językowego poznania24�

21 J. Kristeva: Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Tłum. M. Falski� 
Kraków 1997, s. 103.

22 Ibidem, s. 103.
23 P. Czapliński: Nowa powieść Joanny Bator. Alicja w krainie strachów…
24 Ibidem.
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Równie ciekawie język powieści komentuje Kinga Dunin:

Szczególnym bohaterem tej powieści i specyficznym hor-
rorem jest język. Opowieść przerywają internetowe bluzgi, 
agresywne fora, na których nikt z nikim się nie porozumie-
wa, dochodzi jedynie do erupcji emocji. Ta niewydolność 
dyskursywna jest pochodną języka złożonego z kalek, utar-
tych idiomów. Dużo w nich ludowych mądrości, ale też 
wpisanego w język bólu, krzywdy, rozczarowania życiem. 
Język ten przelewa się ze stron powieści, mówi za bohate-
rów, knebluje im usta błotem25�

Nie można nie zauważyć, że język internetowych bluzgów 
to przede wszystkim objaw przemocy26, za sprawą której lo-
kalne społeczeństwo pragnie dokonać swoistego ostracyzmu. 
To nic innego, jak mowa wykluczenia, która pozwala ustalać 
polityczny oraz mityczny porządek (mikro)świata. To oczy-
wiście projekcja pozornie lepszej rzeczywistości, której moto-
rem napędowym jest jedynie nienawiść wobec Innego.

Analogicznemu rozpadowi ulega przestrzeń. Zacznijmy 
od miejsca, w którym toczy się akcja powieści. Tadeusz Ny-
czek słusznie zauważył, że „pod szarą skórą miasta kryją się 
demony wyrojone niemal z gotyckich powieści grozy albo 

25 K. Dunin: Czy konwencja powieści grozy pasuje w książce o współczes-
nej Polsce? Znakomicie. Bo Polska to horror. Kinga Dunin o książce Joanny 
Bator…

26 Ważna dla dyskusji o jakimkolwiek ucisku jest postać Slavoja 
Žižka, który słusznie wyróżnił dwa rodzaje symbolicznej przemocy. 
Mówi o subiektywnej, a więc jawnej (będą nią również posty zaczerp-
nięte z dyskusyjnego forum internetowego), oraz obiektywnej, która 
nie jest unaoczniona, lecz niejako wypełnia przestrzeń publiczną. Jest 
ona efektem czegoś na wzór umowy społecznej, którą gloryfikuje więk-
szość. I tak oto np. rasizm oraz homofobia, niewyrażane jawnie (po-
przez jakikolwiek atak mogący być „zauważonym”), stanowią o dru-
gim rodzaju przemocy. Gdyby przyjrzeć się powieści Bator, mamy do 
czynienia z oboma rodzajami agresji. Zob.: S. Žižek: Przemoc. Sześć spoj-
rzeń z ukosa. Tłum. A. Górny. Warszawa 2010.
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współczesnych filmowych horrorów”27. Wałbrzych to miasto 
niechciane, nad którym wisi fatum historii. Mordowanie ży-
dowskich więźniów niemieckiego obozu Gross-Rosen pod-
czas II wojny światowej (którego teren obecnie porasta las) 
czy gwałcenie dziewczynek przez stalinowskich żołnierzy, 
odciskają piętno na całym mieście. Zresztą historia opisy-
wana przez poszczególnych bohaterów powieści oraz samą 
Alicję Tabor to jedynie kontynuacja nieustannego pasma 
nieszczęść (główna bohaterka, będąc dzieckiem, wciąż od-
czuwała obecność duchów wymordowanych Żydów). Poza 
jarzmem historii, miasto gnije w wyniku trudnej sytuacji eko-
nomicznej. Upadłe górnictwo, bezrobocie, patologiczne eks-
cesy mieszkańców, rozpadające się stare kamienice:

Wałbrzych z powieści Bator jawi się niczym dziewiętnasto-
wieczny Paryż z powieści Zoli, niczym kloaka i kraina roz-
padu, która trawiona zgnilizną i rozkładem — dosłownie 
i w przenośni — zapada się pod ziemię. Jedynym sposobem 
na wyrwanie się z tej smętnej rzeczywistości jest wędrów-
ka w głąb, naznaczona nieustannym procesem drążenia28�

Ucieczkę w głąb, drążenie, można odczytać, o czym rów-
nież wspomina Katarzyna Szopa, jako wędrówkę w najdal-
sze rejony podświadomości. To właśnie czyni główna boha-
terka. Należałoby się jednak zastanowić, czy rzeczywiście 
daje jej to szansę na wyrwanie się z opresyjnego miasta. Jak 
się okazuje, Wałbrzych jest miejscem obciążonym także mo-
ralnie. W mieście niejednokrotnie dochodziło do aktów wy-
jątkowego bestialstwa, a jednym z nich była fala sadystycz-
nych morderstw dokonywanych na zwierzętach:

27 T� Nyczek: Alicja po drugiej stronie Wałbrzycha. Laudacja prze-
wodniczącego jury. Dostępny w Internecie: http://wyborcza�pl/1,7 
6842,14732574,Alicja_po_drugiej_stronie_Walbrzycha__Laudacja_
przewodniczacego�html [dostęp: 4.04.2016].

28 K. Szopa: O kotach, katastrofach i kato-strofach. „FA-art. Kwartalnik 
literacki” 2012, nr 3, s. 138.



W kręgu inspiracji czarnoromantycznych280

Piwniczne koty znajdowano powieszone, zatłuczone w wor-
kach po kartoflach, spalone, porozrywane, jakby włożono 
im do środka bombę. Obdarte ze skóry precyzyjnie, jakby 
zrobił to lekarz albo wykwalifikowany taksydermista. Do-
rosłe koty i kociaki z letniego miotu. Potem przyszła kolej 
na psy […]. Zaczęły znikać, a potem właściciele dostawali 
paczki z ciałami zwierząt. Pokawałkowany Burek, spalony 
Pirat, głowa Reksa29�

Nastrój grozy towarzyszy Alicji niemalże nieustannie. Wy-
daje się, że miejscem mogącym uchronić bohaterkę przed 
niebezpieczeństwami Wałbrzycha, będzie jej rodzinny dom. 
Nic bardziej mylnego. Stary budynek, pozostałość po jej ojcu, 
także czyha na życie młodej kobiety30:

Stał chwilę w milczeniu i badał moją twarz, pragnąc wyczy-
tać z niej historię tych piętnastu lat. Gdy zamykałam za nim 
drzwi, trzasnęłam za mocno i odpadła podkowa, powieszo-
na na ich wewnętrznej stronie na szczęście, które musiało 
przeoczyć ten znak zachęty […]. Dom umierał z teatralną 
ostentacją, jakby chciał zemścić się za to, że go opuściłam na 
tak długo. W świetle dnia widać było łaty łuszczącej się far-
by na suficie, wzdęte bąble wilgoci pod tapetami, wypaczo-
ne podłogi i dywany wyżarte przez mole tak, że w niektó-
rych miejscach została tylko biała osnowa31�

Dom ten jest nie tylko ruiną, ale przede wszystkim miej-
scem, które przechowuje pamięć po traumatycznych prze-
życiach. To właśnie w tym tajemniczym budynku niezrów-
noważona psychicznie matka molestuje siostrę głównej 
bohaterki Ewę, która, w pozostawionym przed samobój-

29 J. Bator: Ciemno, prawie noc… s. 315.
30 Dom, jako istota, która zagraża życiu mieszkańców, wykorzysta-

na była w kultowym dziś opowiadaniu grozy: Szalona zagroda, jedne-
go z najważniejszych polskich twórców nurtu, Stefana Grabińskiego.

31 Ibidem, s. 23.
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czą śmiercią liście, opisuje makabryczne epizody z dzieciń-
stwa:

Czasem matka brała potrójną dawkę przepisanych leków 
i spała przez dwie doby w swoich odchodach, czasem nie 
brała wcale i wtedy chodziła po suficie. Zabierali ją do 
szpitala, ale wracała. Ciągle wracała. I ciągle udawało się 
jej mnie dopaść. Przyczajała się jak pajęczyca, śniło mi się, 
że ze swoich żółtych włosów plecie na mnie sieć. Gdy nie 
było jak uciec na zewnątrz, chowałyśmy się do skrzyni […]. 
Wielka skrzynia z ciemnego drewna, malowana w kwiaty 
i smoki. Pamiętasz? Rozumiałaś, że to nie zabawa. Ale ona 
się dobrze bawiła. Siadała na skrzyni i gadała. Waliła w nią 
pięściami i wyzywała nas. Słowa polskie, niemieckie. Kie-
dyś zasnęła albo straciła przytomność i przywalone jej cia-
łem wieko skrzyni nie chciało się otworzyć. Myślałam, że 
umrzemy tam pogrzebane pod nią […]32�

Warto jednak zauważyć, że poza traumą, jaką kryje w so-
bie dom bohaterki, jest on również miejscem wspomnień 
lat dzieciństwa. To właśnie tam Ewa opowiadała Alicji cu-
downe, niemalże baśniowe historie na temat znajdujące-
go się nieopodal tajemniczego zamku Książ oraz jej daw-
nej właścicielki, księżnej Daisy, która była w posiadaniu 
pereł potrafiących odpędzić największe zło tego świata. 
To ich poszukiwaniu oddał życie ojciec bohaterek. Penetro-
wał podziemne korytarze zamku, z nadzieją odnalezienia 
drogocennej biżuterii, która odmieniłaby życie jego rodzi-
ny. Motyw labiryntu, katakumb, jest bardzo znaczący dla 
gotyckiej literatury. Jak zauważa Manuel Aguirre, nie tyle 
jego obecność, co raczej labiryntowe doświadczenie, fizycz-
ne, jak i metaforyczne, będzie częstym udziałem bohaterów 

32 J. Bator: Ciemno, prawie noc…, s. 231.
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gotyckich33, by wspomnieć chociażby krążącą w podzie-
miach Izabelę w Zamczysku w Otranto Walpole’a, czy An-
tonię w katakumbach Mnicha Lewisa. To doświadczenie 
przywodzi na myśl także topikę baśni (poszukiwanie pereł 
będzie tego przykładem), równie istotną dla powieści go-
tyckich. Postacią, która przywołuje obrazy niesamowitości, 
jest Ewa. Będąc dzieckiem, dostrzegała duchy oraz mate-
rię, z jakiej się składają — ektoplazmę. Nieustannie uwrażli-
wiała młodszą siostrę, przypominając jej o toczącej się wal-
ce dobra ze złem. Walce pomiędzy kotojadami a kotami, 
ukochanymi zwierzętami księżniczki Daisy, stworzenia-
mi strzegącymi tajemnic zamku Książ. W świecie realnym 
tymi pierwszymi okazywali się ludzie dokonujący zbrod-
niczych czynów, zaś obrończyniami ładu były niejakie ko-
ciary. Śmiesznie ubrane kobiety, wyszukujące i dokarmiają-
ce bezdomne koty, ale jednocześnie nieustannie pojawiające 
się w momentach najtrudniejszych dla całej akcji powieści. 
Przypominają one czarodziejki, które pomagają w przery-
waniu pasma nieszczęść. Mówiąc o baśni, nie sposób nie 
powołać się na tekst, z którym autorka historii o wałbrzy-
skim (polskim) koszmarze nieustannie gra. Jest nim, rzecz 
jasna, Alicja w Krainie Czarów Lewisa Carrolla. Odwołań do 
tej powieści można odnaleźć w książce Bator wiele. Przede 
wszystkim wspomniane już, irracjonalne, niemalże nonsen-
sowne opowieści siostry głównej bohaterki. Co więcej, po-
dobnie jak Alicja z opowieści Carrolla, tak też główna bo-
haterka powieści Bator, będzie przykładem zatrzymania 
się w pętli czasu, momencie, w którym dorosłość zderza 
się z dzieciństwem, świat definiowalny (Warszawa, w któ-
rej główna bohaterka mieszka na co dzień) ze światem zda-
rzeń niewytłumaczalnych (Wałbrzych). To przenikanie się 
dwóch płaszczyzn, magicznej oraz rzeczywistej, cytowa-

33 M. Aguirre: Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzeni w literatu-
rze gotyckiej. W: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia. Groza. Okrucieństwo…, 
s. 21.
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ny uprzednio Manuel Aguirre nazywa modelem dwuprze-
strzeni. Badacz podkreśla:

Gotycyzm zakłada istnienie dwóch przestrzeni: z jednej 
strony sfery racjonalności, świata człowieka, domeny zda-
rzeń zrozumiałych; z drugiej zaś strony istnieje tu świat „In-
ności”, numinosum, tego co poza zdolnością ludzkiego poj-
mowania; obie te sfery rozdziela jakiś rodzaj progu, a fabuła 
niezmiennie eksponuje moment ruchu ku jednej z tych sfer, 
ruchu, który bardzo często jest postrzegany jako transgresja, 
naruszenie granic34�

Zauważalny jest pewien rozdźwięk w całej powieści. Z jed-
nej strony książkę Joanny Bator można byłoby uznać za kry-
tykę religijnego fanatyzmu, z drugiej zaś cała historia żywo 
czerpie z metafizyki, fantastycznych zajść, których nie da się 
wyjaśnić w sposób racjonalny. Podobnie jest i z Mnichem Le-
wisa, tytułem odgrywającym skądinąd znaczącą rolę w po-
wieści Bator. Maria Janion podobną sprzeczność zauważa 
w osiemnastowiecznej powieści:

Powieść Lewisa zwraca się niesłychanie ostro przeciw prze-
sądom religijnym katolicyzmu, impetycznie atakuje zwy-
rodnienia życia klasztornego, z oświeceniową furią oskarża 
praktyki klechów, dewotek i św. Inkwizycji. A jednocześnie 
występuje w niej kilka autentycznych upiorów35�

By następnie rozwiać wątpliwości:

To właśnie musimy pojąć: jak ze zbuntowanego bohate-
ra literatury nowożytnej emanują upiory? Mówiąc: ema-
nują, dajemy do zrozumienia, że ich siedlisko znajduje się 

34 Ibidem, s. 17.
35 M. Janion: Romantyzm. Rewolucja. Marksizm. Colloquia Gdańskie. 

Gdańsk 1972, s. 385.
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wewnątrz samych bohaterów. Otóż nie jest to świadomość 
tych bohaterów. Oni są oczywiście na ogół przekonani, że 
upiory przychodzą z zewnątrz36�

Powstały dysonans okazuje się zatem jedynie pozorną 
sprzecznością. Jest to nic innego, jak jedna z kluczowych re-
prezentacji gotycyzmu w literaturze. Bohaterowie zmuszeni 
są mierzyć się nie tyle z demonami rzeczywiście istniejącymi, 
ile raczej z siłami zła, które są w nich samych. Podobnie jest 
i w powieści Joanny Bator.

Można powiedzieć, że bezzasadne wydaje się pytanie: na 
ile powieść Joanny Bator jest gotycka, czy też neogotycka. 
Istotniejsze wydaje się to, w jakim stopniu (i czy w ogóle) 
współczesna powieść grozy definiuje społeczną nienawiść, 
polityczną ideologię oraz inne, równie istotne procesy, któ-
re decydują o przebiegu konstytuowania się podmiotowości 
każdego z nas. Nie ulega wątpliwości, że powieść Joanny Ba-
tor to nie tylko inwentarz gotyckich motywów, ale przede 
wszystkim historia obnażająca zjawiska, których nie jeste-
śmy świadomi, czy też których nie chcemy dostrzegać. Neo-
gotycka wizja autorki powinna więc nie tylko uwrażliwiać 
na cierpienie innych, ale także uświadamiać o światach zde-
gradowanych za sprawą nienawiści.
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Wałbrzych is haunted 
Ciemno, prawie noc (Dark, almost Night) 

by Joanna Bator as a Gothic novel

S u m m a r y

The work entitled: W Wałbrzychu straszy. ‘Ciemno, prawie noc’ 
(Wałbrzych is haunted. ‘Dark, almost Night’) by Joanna Bator as a Gothic 
novel is an attempt to face the myth of Gothic. Is it still relevant? And if 
so, what purpose does it serve? Through the interpretation of the nov-
el, which was awarded in 2013 with the Nike literary prize, I will make 
an attempt not only to indicate the elements that testify to the “Gothic-
ness” of the narrative, but also to reason about the capacity and signifi-
cance of this phenomenon in the culture of the 19th century.



Paulina Skrzyp
Uniwersytet Śląski

Wskrzeszenie mistrzów — 
drugie, wampiryczne, wcielenie 

polskich romantyków

Z dzisiejszego punktu widzenia mogłoby się wydawać, 
że figura wampira straciła swój urok wraz z Oświeceniem, 
kiedy to wszechogarniający kult rozumu rozprawił się z de-
monami dawnych wieków i bezpowrotnie opuściły one spo-
łeczną świadomość. Nikt już dziś nie lęka się „na poważnie” 
polującego na niewinnych ludzi pod osłoną nocy wąpierza. 
Nic bardziej mylnego — zamiast zniknąć wampiryzm ewo-
luował i nadal jest jednym z częstych motywów pojawiają-
cych się we współczesnej kulturze. Jednak chyba najbardziej 
skomplikowanego ontologicznie i epistemologicznie wampi-
ra wytworzył romantyzm. Można oczywiście zainteresowa-
nie romantyków wampirami umiejscowić tylko i wyłącznie 
w fakcie zwrócenia się w stronę folkloru, gdzie wampir ma 
swój rodowód i potraktować motywy wampiryczne jako eks-
plorowanie dziedziny, która była bardzo mocno marginali-
zowana przez epokę Oświecenia. Można także spróbować 
spojrzeć na zjawisko romantycznego wampiryzmu szerzej, 
wiążąc go z kwestią poznania i spróbować za pomocą tej ka-
tegorii wyjaśnić wampiryczny fenomen. O ile w Oświeceniu 
poznanie możliwe było za pomocą rozumu i wszelkie me-
chanizmy rządzące światem i człowiekiem próbowano wyja-
śnić za pomocą logicznie skonstruowanego ciągu przyczyno-
wo-skutkowego, o tyle, jak sądzi Maria Cieśla-Korytowska:

Romantyzm za swój cel wziął obalenie przekonania, że 
wszelka prawda może być wprost wydedukowana z „przy-
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czynowości fenomenalnej” i że jest kwestią czasu, by móc 
ją wyrazić przy pomocy tablic matematycznych. Jego spór 
z Oświeceniem dotyczył w gruncie rzeczy głównie episte-
mologii, a nie estetyki1�

W innym miejscu badaczka dodaje:

Atak na naukę miał być obroną człowieka, jako podmiotu 
poznającego, i jego znaczenia w świecie. Oznaczało to zara-
zem wywyższenie tej zdolności kreacyjnej i odtwórczej, jaką 
była dotąd wyobraźnia, podniesienie jej do rangi zdolności 
poznawczej i przeciwstawienie jej rozumowi2�

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że romantycy nie rezygno-
wali całkowicie z osiągnięć nauki. Jedyne co odrzucali to jej mo-
nopol epistemologiczny. Wedle dziewiętnastowiecznych kon-
cepcji rozumowe poznanie było niepełne, lecz nie było błędne. 
Dokonując sporego uproszczenia, możemy powiedzieć, że ro-
mantyzm z oświeceniowym bagażem wiedzy rozszerza wła-
dze poznawcze człowieka oraz stawia tegoż jednostkowego 
człowieka jako centralny podmiot poznający w świecie.

To więc, co Oświecenie z taką determinacją chciało zwal-
czyć, romantyzm wyniósł bardzo wysoko. W związku z tym, 
że myśliciele, na czele z poetami, w pierwszej połowie XIX 
wieku skoncentrowali swoją uwagę na przewartościowaniu 
osiemnastowiecznej epistemologii, w kręgu ich zaintereso-
wań musiał znaleźć się mit. Pojęcie mitu ma oczywiście bar-
dzo długą tradycję — funkcjonowało już w starożytności, 
lecz dopiero u romantyków stał się on sposobem poznania 
świata. Według cytowanej już Marii Cieśli-Korytowskiej:

Mit jest najpełniejszym sposobem poznania tych pierwot-
nych czasów (i ludzi), do którego można i należy nawią-

1 M. Cieśla-Korytowska: O romantycznym poznaniu. Kraków 1997, s. 15. 
2 Ibidem, s. 25. 
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zywać obecnie. Ich [romantyków — PS] zdaniem, mit był 
kwintesencją wiedzy intuicyjnej, nieświadomej i zbiorowej 
[…] człowieka pierwotnego; był jego „językiem”, „religią”, 
„filozofią” i „poezją” zarazem […] Przypisywanie człowie-
kowi pierwotnemu mitu jako najpełniejszego sposobu po-
znania nobilitowało mit, zgodnie z romantyczną hierar-
chią wartości. Po pierwsze ze względu na ideę doskonałości 
„ludu”, „dzikusa”, człowieka sprzed historii (i kultury). 
Po wtóre, mądrość zbiorowa, oparta na przesłankach po-
zarozumowych (intuicji, nieświadomości), wyższa była od 
indywidualnej, opartej na racjonalnej analizie. Sam więc 
„pierwotny” charakter mitu był dla romantyków gwarancją 
jego wagi i doniosłości gnoseologicznej3�

Traktując tak poważnie kwestie gnoseologiczne i posta-
wienie ich w samym centrum zainteresowań epoki, roman-
tycy wykorzystywali wszystkie możliwości, które mogłyby 
ich zbliżyć do osiągnięcia pełni poznania. I to tak napraw-
dę „romantyczna obsesja poznawcza” spowodowała zainte-
resowanie folklorem, a w konsekwencji rozważaniami na te-
mat wampiryzmu, który nas szczególnie interesuje.

Figura wampira, choć zaczerpnięta z podań i legend, ulega 
w romantyzmie pewnemu przewartościowaniu. By jednak 
owo przewartościowanie spróbować najlepiej pokazać, mu-
simy w tym miejscu zdefiniować postać krwiopijcy i prześle-
dzić ogólną historię jego losów od czasów najdawniejszych. 
Erberto Petoia uważa, że:

klasyczna definicja wampira utożsamia go z duchem zmar-
łej osoby lub jej trupem, ożywionym przez własnego ducha 
lub demona, który powraca, żeby zakłócać spokój żywym, 
pozbawiając ich krwi lub jakiegoś podstawowego organu 
w celu zwiększenia własnej witalności. To przyczynia się do 
powstania specyficznego aspektu wierzenia, według któ-

3 Ibidem, s. 138.
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rego upiory lub duchy, wysłane przez czarownice lub cza-
rowników, mogą w różny sposób wyrządzać szkody żyją-
cym lub sprowadzić na nich choroby i śmierć. W tradycji 
ludowej wampir to osoba przedwcześnie zmarła gwałtow-
ną śmiercią bądź której pozaziemskie życie nie jest szczęś-
liwe, ktoś, kto jest czarownicą, czarownikiem, wilkołakiem, 
heretykiem, dzieckiem z nieprawego łoża zrodzonym z ro-
dziców bękartów, każdy, kto został zabity przez wampira, 
i wszelkiego rodzaju wyrzutki społeczne4�

Można by pokusić się o stwierdzenie, że wampiry są stare 
jak świat. Literackie natomiast pojawiają się już w starożyt-
ności. Za pierwszą postać wampiryczną uznana została po-
stać mitologiczna, którą była Empuza, czyli:

kobiecy demon, zdolny wcielić się w różne postaci, m.in. 
suki, krowy lub pięknej dziewczyny. W tym ostatnim wcie-
leniu kobiece demony obcowały z mężczyznami w nocy lub 
podczas popołudniowej drzemki, wysysając z nich siły wi-
talne i powodując ich śmierć. […] Nieco później Empuza 
przyłączyła się do Lamii i obie sypiały z mężczyznami i wy-
sysały z nich krew, kiedy byli pogrążeni we śnie. Bardzo 
często dochodzi do kontaminacji obu postaci i powstaje 
z nich jedna istota5�

Nietrudno zauważyć, że egzystencja wampira od samego 
początku związana była ze śmiercią, krwią i erotyzmem. Po-
łączenie tych trzech kategorii, a szczególnie obecność śmier-
ci, spowodowało zainteresowanie się mitem wampira przez 
romantyków. Jak twierdzi Maria Janion:

Spełniało się drastyczne naruszenie tabu śmierci. Ze stro-
ny romantyków była to świadoma transgresja. Najbardziej 

4 E. Petoia: Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy od antyku do 
współczesności. Tłum. A. Pers. Kraków 2003, s. 35. 

5 Ibidem, s. 36.
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uderzającym znakiem przekroczenia granicy „śmierci do-
zwolonej” w kulturze romantycznej stało się — za wzo-
rem średniowiecza i kultury ludowej — wprowadzenie du-
chów, błąkających się i luzem i gromadnie, i gdziekolwiek 
bądź; można je było spotkać wszędzie i bynajmniej nie tyl-
ko w nocy. Do literatury weszły — z mocą nie znaną wcześ-
niej — wyobrażenia ludowe […] Oczywiście największe 
niebezpieczeństwo przedstawiały pijące krew nocne wam-
piry — jako twory ciemnej wyobraźni ludowej, przede 
wszystkim, jak sądzono, słowiańskiej […] na wpół animal-
ne wyuzdane symbole rozpętanych mocy nieświadomości6�

Oczywiście kiedy romantycy przyswajali i redefiniowa-
li mit wampiryczny, nie wierzyli w rzeczywiste istnienie 
krwiopijców polujących nocą na bezbronnych ludzi. Wam-
pir przestał być złem pochodzącym z zewnątrz, a stał się no-
śną metaforą ciemnej strony człowieczeństwa, co sytuuje tę 
figurę w nurcie czarnego romantyzmu. Dzięki takiemu prze-
sunięciu w pierwszej połowie XIX wieku powstał wampir, 
który w całej historii tego motywu jest najbardziej skompli-
kowaną figurą — obarczony został dylematami egzystencjal-
nymi, moralnymi i ontologicznymi. Dodatkowo, bezlitośnie, 
wprzęgnięty w tryby romantycznej miłości stał się jednostką 
skomplikowaną o niezwykle głębokim oraz niespójnym por-
trecie psychologicznym. Romantyczne przeniesienie wampi-
ra w sferę fantastyki potwierdza Barbara Zwolińska, pisząc:

w zjawisku wampiryzmu ogniskują się ważne elementy 
romantycznego światopoglądu i filozofii. Będzie to z jed-
nej strony ludowa wiara w istnienie świata pozaziemskie-
go, zaludnionego istotami ingerującymi w egzystencję 
żyjących, z drugiej strony odrzucenie racjonalnego, oświe-
ceniowego przekonania o rozumowych możliwościach zba-

6 M. Janion: Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kra-
ków 2006, s. 64—65.
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dania świata. Obok tego — skłonność do fantastyki, kon-
wencji onirycznych i parabolicznych oraz łączenie różnych, 
niekiedy wykluczających się składników, np. baśniowości 
i świata realnego. I wreszcie eksplozja tajemniczości, magii, 
tajemnych przeczuć jako zasadniczej cechy romantycznego 
świata i charakteru bohaterów7�

Stanowisko przeniesienia figury wampira ze sfery rze-
czywistości, realnego zagrożenia w sferę fantastyki, czyli 
w pewnym sensie zagrożenia obłaskawionego, potwierdza 
Anna Gemra w słowach:

Opowieści o duchach czy demonach pojawiły się już wcześ-
niej, między innymi w beletrystyce oświeceniowej, lecz do-
piero twórczość romantyków sprawiła, że fantastyka za-
częła być postrzegana jako równoprawna w stosunku do 
innych kategoria estetyczna. Bariera została przełamana: 
materia utworu literackiego nie pozostawiała już żadnych 
wątpliwości — przynajmniej w kręgu odbiorców świado-
mych, że tekst literacki jest zapisem fikcji, a nie faktów — co 
do umownego charakteru niebezpieczeństwa. W ten sposób 
straszny wampir i przerażający wilkołak stały się potwora-
mi konwencjonalnymi, służącymi rozrywce: wprawdzie bu-
dzącej dreszcze, wzmagającej wydzielanie adrenaliny, ale 
jednak — rozrywce8�

Romantyczna nobilitacja mitu wampira nie służy zatem 
próbie udowodnienia jego istnienia, a wyrażeniu w pewien 
sposób światopoglądu epoki oraz wiedzy o ludzkiej naturze. 
Pomimo pewnego rodzaju redefinicji wampiryzmu roman-
tycy nie zrezygnowali całościowo z klasycznego rozumienia 

7 B. Zwolińska: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postroman-
tycznej. Gdańsk 2002, s. 14—15. 

8 A. Gemra: Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i monstrum 
Frankensteina w wybranych utworach. Wrocław 2008, s. 83. 
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kim bądź czym jest krwiopijca. Romantyczny wampir nadal 
musi żywić się krwią, jest nieśmiertelny, choć może precy-
zyjniej jest powiedzieć, że nigdy nie umiera do końca — jest 
tak naprawdę nieumarły. Jego status ontologiczny ciągle po-
zostaje trudny do jednoznacznego określenia. „Egzystuje” na 
granicy życia i śmierci, co było w nim najbardziej pociągają-
ce. Postać wampira łącząca w sobie śmierć, seks i krew prze-
puszczana stopniowo przez filtr romantycznej fantastyki zo-
stała ostatecznie przez ludzi całkowicie oswojona. Z czasem 
wampir zyskuje dodatkowe atrybuty, które czynią z niego 
istotę doskonałą (w większości realizacji). Z obrzydliwego, 
rozkładającego się trupa — krwiopijcy staje się pięknym lor-
dem (w postaci męskiej wampira). Nieskazitelne piękno i bla-
da cera są po dziś dzień cechami na stałe wpisanymi w wam-
piryczny fantazmat. Stało się to dzięki postaci stworzonej 
przez Polidoriego.

Lord Ruthwen to pierwszy wampir działający jawnie, na sa-
lonach, w świetle dziennym. Jest na pozór zwykłym czło-
wiekiem, o pięknych, regularnych rysach twarzy, co praw-
da nieco ekscentrycznym w swoim zachowaniu, budzącym 
dziwny respekt i potrafiącym stłumić wesołość otoczenia 
samym tylko spojrzeniem; co prawda odznaczającym się 
„śmiertelną bladością” i niepokojącą barwą oczu, które są 
całkowicie szare — ale przecież człowiekiem. Ma wszelkie 
cechy gentlemana, jego zaś styl bycia, przypominający za-
chowanie dandysa, nie odbiega w jakiś szczególny sposób 
od obowiązujących norm9�

Taka zmiana wizerunku wampira powoduje, że stał się cał-
kowicie podobny do człowieka, a co za tym idzie — nie można 
było rozpoznać zagrożenia na pierwszy rzut oka. Wykreowa-
nie tak pięknego krwiopijcy i przeniesienie go ze straszliwego 
zamczyska na „bezpieczne” salony całkowicie uniemożliwia-

9 Ibidem, s. 127—128. 
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ło jego identyfikację. Zło zagościło w samym sercu cywiliza-
cji, a jego potencjalne ofiary nie miały nawet podejrzeń, że tak 
się stało, co więcej, z chęcią ulegały jego wpływom.

Lord Ruthwen ma także wyraźne cechy diaboliczne, wska-
zujące na związek postaci wampira z ludowymi wierzenia-
mi w to, kto i dlaczego może zostać upiorem oraz skąd się 
biorą wampiry. Doprowadza ludzi do ostatecznego upodle-
nia, wykorzystując ich słabości i umożliwiając, przez daro-
wizny pieniężne, folgowanie najgorszym instynktom. Spo-
tkanie z nim i skorzystanie z jego hojności kończą się zawsze 
całkowitą degeneracją10�

W powyższym cytacie bardzo jasno uwidacznia się, moim 
zdaniem, najważniejsza ukuta w romantyzmie myśl towa-
rzysząca mitowi wampira. Fantazmat krwiopijcy uzyskuje 
znajomość ludzkiej natury. Dzięki temu jest w stanie wyzwo-
lić w człowieku najgorsze instynkty, zwolnić kulturowo na-
rzucone normy odnoszące się do szeroko pojętej seksualności 
i moralności. Dostrzec tutaj możemy także to, że tak napraw-
dę człowiek nosi w sobie ukryte zło, a wampir zna i korzysta 
z odpowiednich mechanizmów, by człowiek sam z własnej 
woli temu złu się poddał, a dodatkowo czerpał przyjemność 
czy też rozkosz z własnego upadku. Wniosek ten potwierdza 
także Michał Wolski, który pisze, że:

Fantazmat wampiryczny jest […] prezentowany jako ekwi-
walent zła, już jednak nie zła zewnętrznego, obcego, ale cza-
jącego się w środku, w słabościach i pokusach każdego czło-
wieka. W tym rozumieniu wampiryzm jest słabością, choć 
cały czas stanowi personifikację gorszych stron człowie-
czeństwa11�

10 Ibidem, s. 130. 
11 M. Wolski: Wampir wiwisekcja. Wyobrażenia krwiopijców we współ-

czesnej kulturze. Wrocław 2014, s. 58. 
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Romantycy uczynili więc z wampira figurę, która stała się 
lustrzanym odbiciem najciemniejszej strony człowieczeń-
stwa. Dzięki temu, że wampir nie istniał w rzeczywistości, 
mit o krwiopijcy mógł zostać poddany zabiegom metaforyza-
cji i stać się w pewnym sensie narzędziem poznania ludzkiej 
natury. Dodatkowo poprzez wpisanie go na stałe w konwen-
cję fantastyki/grozy przestał przerażać, a zaczął fascynować. 
Obłaskawiony lęk nie wywoływał już strachu. Został on za-
stąpiony ciekawością.

Wampir jako wyraz romantycznego światopoglądu i pasji 
poznawczych nie przetrwał w takim samym kształcie do cza-
sów najnowszych. Jak sądzi Maria Janion:

W naszej epoce powszechność mitu wampira została po-
twierdzona przez najbardziej uniwersalną ze współczes-
nych sztuk — przez film. Filmy o Draculi i innych wampi-
rach idą w setki. Już nie trzeba się udawać się na rozstajne 
drogi, aby spotkać mrowie wampirów. […] można powie-
dzieć, że opowieść o wampirach tworzy alternatywną hi-
storię ludzkości, w której śmierć i zmartwychwstanie uzy-
skują własną odrębną wykładnię. Z tego względu łączą się 
w niej pierwiastki folkloru, dziewiętnastowiecznej kultury 
popularnej, dwudziestowiecznej kultury masowej oraz kul-
tury wysokiej. Ta mieszanka rozmaitych motywów i inspi-
racji wyraża się częstokroć w kiczu. […] Kiczu — to znaczy 
użycia motywów wampiryzmu nie przetrawionego w tyglu 
sztuki, nie poddanego obróbce artystycznej, lecz często po-
żytkowanego jedynie dla budzenia grozy i przerażenia oraz 
wzmagania tych efektów za wszelką cenę12�

Diagnoza badaczki na temat kondycji ważnego dla roman-
tyzmu (i nie tylko) motywu w kulturze, której jesteśmy ak-
tywnymi uczestnikami, nie napawa optymizmem. Wampir 
przyswojony przez nowoczesną kulturę popularną uzyskał 

12 M. Janion: Wampir. Biografia symboliczna. Gdańsk 2008, s. 9—10. 
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nowe atrybuty, co powoduje konieczność zdefiniowania 
go na nowo w tej konkretnej sferze kultury. Oczywiście nie 
można powiedzieć, że popkulturowy krwiopijca jest całko-
wicie nowym wytworem. Ma wiele wspólnych cech z ludo-
wymi wyobrażeniami tej postaci oraz korzysta z licznych wi-
zualnych rozwiązań zaproponowanych przez romantyzm. 
Według Krystyny Walc wampir w kulturze popularnej to:

Jedna z najpopularniejszych postaci literatury i filmu gro-
zy. […] Tradycyjna literatura i film „wampiryczny” wypra-
cowały realizowany z większymi lub mniejszymi odstęp-
stwami schemat fabularny, który wypełniają takie wątki, 
jak przybycie nieświadomego niebezpieczeństwa bohatera 
do siedziby wampira […], osiedlenie się potwora w nowym 
miejscu […], napadanie i uśmiercanie kolejnych ofiar […], 
seria tajemniczych zgonów, odkrycie lub podejrzenie co 
do ich przyczyny […], wytropienie siedziby wampira, uję-
cie i unicestwienie go. […] Dzisiejsi twórcy starają się „od-
świeżyć” omawiane wątki m.in. przez uwspółcześnianie re-
aliów13�

Owo uwspółcześnianie wątków polega przede wszystkim 
na dostosowaniu go do realiów naszej epoki. W tej konwen-
cji wampiryzmem można zatem zarazić się poprzez kontakt 
z bakterią (Szatański plan Drakuli), krew ludzka może zostać 
zastąpiona zwierzęcą (Krwawa uczta), kły zastępuje się na 
przykład nożykami (Imperium lęku). Zmianom zostaje pod-
dana także kwestia rozmnażania się wampirów. Obok tra-
dycyjnego ukąszenia mogą pojawić się wampirze jaja (Nekro-
skop) lub też wampiry zdolne są do czynności seksualnych 
i rozmnażają się jak ludzie (Pielgrzymka Clifforda M.). Kolej-
nym ciekawym przesunięciem w sylwetce współczesnego 
wampira w odniesieniu do tradycyjnego wzorca jest to, że 

13 K. Walc: Wampir. W: Słownik literatury popularnej. Red. T. Żabski� 
Wrocław 2006, s. 632—634. 
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tworzą one rodziny lub gromadzą się w klany (Zmierzch)� 
Wymieniłam oczywiście tylko kilka możliwości zmian w ob-
rębie mitu wampira w kulturze współczesnej, aby tylko zasy-
gnalizować, w jakim kierunku owe zmiany podążają. Trudno 
mówić teraz o jakimś stałym obrazie krwiopijcy ze względu 
na wiele indywidualnych rozwiązań fabularnych, charakte-
rologicznych i psychologicznych. Myślę, że każdego współ-
czesnego wampira należałoby omawiać osobno, by móc go 
w pełni scharakteryzować.

Zjawiskiem, któremu chciałabym poświęcić swoją uwa-
gę w dalszej części artykułu, jest obecność motywów wam-
pirycznych we współczesnym komiksie. Dziwić może to, 
że komiks operuje motywami grozy, podczas gdy w świa-
domości społecznej kojarzony jest raczej jako tekst kultury 
przeznaczony dla młodego odbiorcy, w którym motywem 
przewodnim jest walka dobra ze złem. Nieskazitelni su-
perbohaterowie od lat ścierają się z demonicznymi mocami 
ciemności. Wszystko zmieniły, przede wszystkim, okoliczno-
ści historyczne — przeżycia związane z II wojną światową 
stały się powodem do tego, aby komiks podjął tematy sek-
su, sadyzmu, grozy, ambiwalencji moralnej, siły zła, bezładu 
świata i terroru.

Po zakończeniu wojny trudno było zaproponować czytelni-
kom taki rodzaj komiksu, który przyjęliby z entuzjazmem. 
Gdy opadł patriotyczny zapał, stracili oni zainteresowanie 
przygodami odzianych w trykoty superbohaterów […] czy-
telnicy poszukiwali lektur, które współbrzmiałyby z ich nie-
pokojem14�

Największy wkład w wykorzystaniu wymienionych prze-
ze mnie tematów w komiksie ma wydawnictwo Educational 
Comics. Ideą wydawnictwa, która obecna jest w nazwie, było 
edukowanie społeczeństwa poprzez odejście od nierealnych 

14 J. Szyłak: Komiks: świat przerysowany. Gdańsk 2009, s. 45.
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superbohaterów, a zbliżenie siebie i czytelnika do ciemnych 
sfer człowieczeństwa oraz mechanizmów rządzących współ-
czesnym światem.

EC Comics wypuściło na rynek wiele serii zeszytów z hi-
storyjkami obrazkowymi, zawierających opowiadania gro-
zy, opowieści wojenne, kryminały i romanse […] Tym, co 
łączyło te publikacje, była wysoka jakość rysunków, poczu-
cie humoru, które zdradzało skłonność do makabry […] 
oraz dobre scenariusze, osnute na interesujących fabułach 
i przedstawiające charaktery bardziej skomplikowane niż 
superbohaterowie […] Rysownicy związani z EC Comics 
zaproponowali swym odbiorcom brutalną wizję świata […] 
Makabra zastąpiła tu nastrój tajemnicy i niesamowitości15�

Tak powstały komiksy, które sytuują się we współczesnej 
kulturze obok filmów i literatury grozy. Dzięki takiej zmia-
nie poetyki w narracji obrazkowej mogły pojawić się ocieka-
jące krwią wampiry. Kamil Śmiałkowski, polski publicysta 
komiksowy i filmowy w swoim leksykonie wampirów pisze:

Historyjki obrazkowe od lat chętnie i z dużą graficzną różno-
rodnością zajmują się tematem krwiopijców, wszak wysta-
jące z ust przerośnięte kły prezentują się na obrazku bardzo 
atrakcyjnie. Każdy z trzech największych rynków komikso-
wych podszedł do ich tematu na swój sposób: w Europie ko-
miksy o wampirach najbardziej przypominają fabuły znane 
z kina czy literatury: to po prostu samodzielne, klimatycz-
ne opowieści […]. Amerykanie nadzwyczaj łatwo wchłonęli 
krwiopijców do swych superbohaterskich tytułów […] Bla-
de czy nawet sam Dracula […] nie raz przeżywali wspólne 
przygody ze Spider-Manem, Dardevilem czy X-Menem16�

15 Ibidem, s. 45—46. 
16 K.M. Śmiałkowski: Wampir. Leksykon. Bielsko-Biała 2010, s. 121. 
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Komiksy grozy cieszą się zatem dużą popularnością w kra-
jach, gdzie ten gatunek jest żywotny. Na szczęście Polska tak-
że ma swój wkład w tej dziedzinie i właśnie dlatego w tym 
miejscu chciałabym się przyjrzeć sylwetce wampira, jaką wy-
kreował w swoim komiksie, zatytułowanym Przebiegłe docho-
dzenie Ottona i Watsona. Romantyzm, Janusz Gawronkiewicz, 
Postaram się prześledzić to, w jaki sposób dziewiętnastowiecz-
ni wampiryczni mistrzowie zostali ukazani jako krwiopijcy17�

Czytając/oglądając komiks w Prologu, pośród nocy prze-
nosimy się do Warszawy, gdzie na cmentarzu dwójka męż-
czyzn prowadzi ekshumację. Nie wiadomo do końca kogo, 
lecz całe przedsięwzięcie jest koordynowane z najwyższego 
szczebla, czyli Ministerstwa Kultury. Nowy minister ma jakiś 
plan, w którego szczegóły czytelnik zostaje wprowadzony 
później. Na uwagę zasługuje kreacja przestrzeni — od same-
go początku Warszawa jest „rysowana” w konwencji znanej 
nam z filmu i literatury grozy: ciemna noc, deszcz, mężczyź-
ni w ciemnych garniturach, zwłoki w worku ociekającym 
błotem. Wszystko to wytwarza aurę tajemnicy i podsyca cie-
kawość. Wraz z nastaniem ranka wszystko znika z pola wi-
dzenia czytelnika. Pojawia się natomiast dwójka głównych 
bohaterów. Zblazowany detektyw w ciemnych okularach — 
Otto Bohater oraz zagorzały bezimienny miłośnik dziewięt-
nastowiecznej literatury. Spacerując wspólnie po Warszawie, 
która w świetle dziennym nadal wygląda jak jedna wielka 
ruina, bohaterowie rozmawiają o kondycji polskiej sztuki. 
Podczas wizyty w księgarni Otto Bohater wraz ze swoim, jak 
się okazuje, sąsiadem wspominają postać Aptekarza18, który 

17 Romantyzm Janusza Gawronkiewicza pod kątem obecności trady-
cji romantycznej analizuje także M. Bąk, która zastanawia się nad spo-
sobem wykorzystania w komiksie cytatów z tekstów Adama Mickiewi-
cza w referacie: „My wszyscy z Niego…”. Nawiązania do Mickiewicza 
w polskiej literaturze współczesnej, wygłoszonym na Pekińskim Uni-
wersytecie Języków Obcych 2.05.2016.

18 Komiks Romantyzm jest drugą częścią cyklu zatytułowanego Prze-
biegłe dochodzenie Ottona i Watsona. W pierwszej części zatytułowanej 
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wynalazł aparaturę do zamiany książek w płyn. Osoba, któ-
ra wypiła esencję, zna treść książki — czytelniczy wysiłek zo-
stał zminimalizowany praktycznie do zera. To jedno wspo-
mnienie otwiera drzwi konwencji science fiction — szalony 
naukowiec odkrył rewolucyjną metodę czytania w świecie 
przyszłości. Oprócz tego wynalazł kilka innych ciekawych 
rzeczy, które będą towarzyszyły Otto Bohaterowi podczas 
wycieczki po stolicy. Akcja przenosi się do kościoła, gdzie zo-
stała zastosowana ta sama technika rysunku co w Prologu — 
ciemne wnętrze i sypiące się mury oraz niezidentyfikowany 
hałas, który początkowo powiązany został z remontem pod-
ziemi. Nasi bohaterowie opuszczają ciemne mury kościoła 
i udają się do swoich mieszkań, gdzie zaskakuje ich informa-
cja, przerywająca wszystkie inne programy, o następującym 
brzmieniu:

Lecz dziś jest historyczny dzień w dziejach naszej sztuki, 
dzień przełomowy! Nasi Mistrzowie wrócili! Przybyli do 
nas wprost z czasów romantyzmu, najwspanialszej epoki 
w dziejach naszej kultury!19

Wiadomość została opatrzona następującym komenta-
rzem ministra kultury:

[…] Wskrzesiliśmy Ich, korzystając z prasłowiańskich, moż-
na rzec, metod wspartych najnowszymi zdobyczami nauki 
w dziedzinie genetyki. Oto najważniejszy element, tak zwa-
ny wskrzeszacz. […] Nasza technologia umożliwia wskrze-
szenie niekompletnego ciała. Najważniejsze są oczywiście 
czaszki. […] Nawet usunięcie lub zniszczenie wskrzeszacza 
nie spowoduje unicestwienia. Mistrzowie są praktycznie 

Esencja pojawia się postać Aptekarza oraz wspomniany w Romantyzmie 
wątek zamiany książek w płyn przeznaczony do „wypijania treści” kla-
sycznych dzieł literatury światowej. 

19 J. Gawronkiewicz: Przebiegłe dochodzenie Ottona i Watsona. Roman-
tyzm. Warszawa 2007, s. 16. 



Wskrzeszenie mistrzów… 301

nieśmiertelni. Chyba że przydarzyłby się nieszczęśliwy wy-
padek ze sztachetą albo z wykałaczką. Ale to przecież nie-
możliwe. Bardzo na Mistrzów uważamy. Zresztą nie mogę 
o tym mówić. To tajemnica państwowa20�

Kwestią wartą uwagi jest to, dlaczego nowy minister kul-
tury powołał do drugiego życia dziewiętnastowiecznych 
artystów. Wyjaśnia nam to gospodarz programu informa-
cyjnego w słowach: „Po doświadczeniach na tamtym świe-
cie Mistrzowie na pewno będą tworzyć jeszcze lepiej, jesz-
cze bardziej wzruszająco i poruszająco!”21. Wiemy już w tym 
momencie, dlaczego Mistrzowie nie mogą w spokoju spoczy-
wać w swoich kryptach. Muszą pospieszyć na ratunek pod-
upadłej kulturze.

Pomimo zastosowania najnowocześniejszych metod gene-
tycznych Poeta, Kompozytor i Malarz nie wyglądają tak, jak 
za czasów swojej pierwszej egzystencji — są bowiem wampi-
rami. Dodatkowo nie realizują mitu wampirycznego w kwe-
stii aparycji, jaką zapoczątkował lord Ruthwen. Daleko im 
do salonowych elegantów i dandysów o nieskazitelnym wy-
glądzie, bladej cerze, przykuwających uwagę oczach i dwóch 
rzędach równych, lśniących białych zębów.

Wygląd wskrzeszonych przypomina raczej wampira, któ-
rego Michał Wolski nazwał „nieestetycznym”, charakteryzu-
jąc go następująco:

Jest [to — PS] potraktowanie go [wampira — PS] w pew-
nym sensie à rebours, poprzez wykorzystanie konotacji tur-
pistycznych, kojarzących się z rozkładem i zepsuciem; […] 
Wampiry tak konstruowane nie zachwycają nieskazitelnym 
pięknem lub wyuzdaną seksualnością, ich egzystencja i po-
wierzchowność będą natomiast epatować brzydotą. […] Tak 
rozumiany wampiryzm przeciwstawia brzydotę swego ro-

20 Ibidem, s. 17. 
21 Ibidem. 
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dzaju „szczerości” związanej ze swoim wizerunkiem; nie 
implikują odniesień do — niewygodnych dla odbiorcy — 
kulturowych tabu związanych z erotyzmem lub cielesno-
ścią, żadnych bowiem nie reprezentują22�

Wampiry narysowane przez Gawronkiewicza są całkowi-
cie pozbawione seksualności. Sytuują się na drugim biegu-
nie fantazmatu, który może reprezentować doskonałe piękno 
i odstręczającą brzydotę. Samo powstanie wampirycznych 
mistrzów nie jest realizowane zgodnie z tradycyjnie przy-
jętym porządkiem z wierzeń ludowych, który przeszedł do 
romantyzmu. Nie „rodzą” się oni poprzez ukąszenie innego 
wampira. Zastosowane nowoczesne metody genetyczne 
i odpowiednio skonstruowane przez człowieka narzędzie 
wytwarza nieumarłych. Możemy tutaj dostrzec „uwspółcze-
śnienie” dawnego fantazmatu — w służbie wampiryzmu po-
jawiła się nauka, a człowiek zyskał przy jej pomocy możliwo-
ści „stwarzania” wampirów. Nie jest to nowością w kulturze 
popularnej, lecz jest sporą zmianą w odniesieniu do tradycyj-
nie pojętej figury wampira.

W dawny mit wampira wpisuje się natomiast dieta mi-
strzów — żywią się, staroświecko, krwią ludzi. Ciekawą in-
nowacją jest, że atakują tylko mężczyzn, a nie piękne dzie-
wice, jak bywało to dawniej. Zdają się w ogóle nie zwracać 
uwagi na aparycję swoich ofiar przed konsumpcją. Kompo-
zytor, być może Fryderyk Chopin, zyskał natomiast pewną 
nadnaturalną zdolność, którą jest możliwość hipnotyzowa-
nia potencjalnych ofiar dzięki grze na fujarce z ludzkiej kości. 
Dzięki temu minimalizuje swój wysiłek w dbaniu o pożywie-
nie praktycznie do zera. Ofiary same do niego przychodzą 
poprzez zaspokojenie ich wewnętrznej potrzeby, jaką jest 
piękna muzyka. W opisanym przeze mnie aspekcie wampir 
Fryderyk wpisywałby się w pewien sposób w dziewiętna-
stowieczny literacki fantazmat wampira — dzięki znajomo-

22 M. Wolski: Wampir wiwisekcja…, s. 117. 



Wskrzeszenie mistrzów… 303

ści ludzkiej natury i jej potrzeb potrafi przyciągnąć do siebie 
ofiarę, która nie jest w stanie wyczuć zagrożenia zaaferowana 
czerpaniem przyjemności płynącej z zaspokajania pragnień.

Niewielkim zmianom został poddany tryb życia krwiopij-
ców. Gawronkiewicz zrezygnował z trumny na rzecz pod-
ziemnych, pełnych brunatnych ścieków, ciemnych kanałów, 
gdzie mistrzowie ukrywają się przed światem. Nie muszą 
nawet wychodzić pod osłoną nocy, gdyż ofiary są im dostar-
czane do rzeczonych kanałów przez ludzi ministra kultu-
ry. Wampiryczny fantazmat nie wypełnia się do końca także 
przez to, że ugryzienie romantycznych mistrzów nie po-
woduje przemiany w wampira. Ofiary po ukąszeniu ulega-
ją przyspieszonemu rozkładowi — wyglądem przypomina-
ją zombie, lecz ich życie kończy się wraz z atakiem wampira, 
a ciała toną w basenie ze ściekami.

Kolejną kwestią wartą prześledzenia są jeszcze możliwości 
zgładzenia wampirycznych mistrzów. Gawronkiewicz od-
wołuje się w tym względzie zarówno do wierzeń ludowych, 
jak i „współcześnie” pojawiających się konwencji realizacji 
mitu wampirycznego w kulturze. Otto Bohaterowi udaje się 
zgładzić mistrzów za pomocą wbicia zapałki lub też drew-
nianego znaku w ich serca oraz późniejsze podpalenie „ciał”. 
Dodatkowo, odrywając wskrzeszacz od palących się kości, 
uniemożliwia ponowne zmartwychwstanie mistrzów. Swoją 
technologiczną zdobycz (ów wskrzeszacz) w czasie akcji ra-
tunkowej w podziemiach wykorzystuje do własnych celów…

Wniosek, który krystalizuje się po tej krótkiej analizie, 
jest interesujący. Janusz Gawronkiewicz w swoim komik-
sie tworzy indywidualną realizację mitu wampira. Żaden 
ze wskrzeszonych mistrzów nie daje się wpisać całkowicie 
i bez zastrzeżeń w znane w kulturze realizacje fantazmatu 
wampira. Rysownik, zgromadziwszy sporą wiedzę na te-
mat tego motywu, swobodnie operuje wieloma wątkami i ce-
chami krwiopijców, które oprócz tego stara się redefiniować 
w określony sposób. Dodatkowym atutem całego tekstu jest 
to, że używając tylu „rekwizytów” kojarzonych w świado-
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mości społecznej z XIX wiekiem, sugeruje czytelnikowi, iż 
będzie obcował na kartach komiksu z romantycznymi wam-
pirami. Jak udało się nam zaobserwować, nie jest tak do koń-
ca. Wampiry z Przebiegłego dochodzenia… nie są tak naprawdę 
„wyjęte” z romantyzmu, choć mają z takowymi cechy wspól-
ne. Rysownik tworzy więc postacie, których nie udało mi się 
wpisać w pełni w żaden schemat. Nie jest to całkiem nowy 
fantazmat, ponieważ, jak wykazałam korzysta z wielu kon-
wencjonalnych „chwytów” grozy. Głównym atutem wampi-
rycznych kreacji jest właśnie podjęcie gry ze znanymi kon-
wencjami, co owocuje próbą dodania do galerii wampirów 
nowych bohaterów, którzy mają potencjał, by na dłużej zago-
ścić w pamięci i świadomości uczestników współczesnej kul-
tury, która może nie jest w fazie totalnego upadku, jak to ry-
suje Janusz Gawronkiewicz.
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Resurrection of masters — the second, vampiric, 
incarnation of Polish Romantics

S u m m a r y

This article attempts to analyse the motif present in culture, that is 
the character of a vampire who appeared in the comic book Romanti-
cism by Janusz Gawronkiewicz. In the first part, an attempt has been 
made to explain why the phantasm of the vampire became of such great 
interest to Romanticists, despite the fact that they were fully aware that 
vampires do not exist in reality.

In the second part, I have tried to sketch the main and most impor-
tant alteration that they made in this character, which makes it possible 
to locate the vampire in the mainstream of Dark Romanticism. I have 
also made an attempt to compare Romantic creation with information 
about bloodsuckers, gathered by folk culture.

In the third part, I have been aiming for demonstrating how the vam-
pires brought back to life from the 19th century implement the vam-
pire myth both in relation to the Romantic phantasm as well as to con-
temporary phantasms, and for drawing conclusions from my analysis.
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S u m m a r y

The collective volume In the circle of Dark Romanticism. Inspirations, 
motives, interpretations is a reflection on the literature of Dark Roman-
ticism and ways of how this movement manifests in works from later 
periods. Therefore, the research material of the authors of the articles is 
diverse, and hence, the publication is of a cross-sectional character and 
allows observing the discussed topic across a wider spectrum. What is 
a merit of the book is undoubtedly the fact that there have been present-
ed methods of analysis that were not previously employed for discuss-
ing the works of Dark Romanticism (e.g., Jung analysis in the context 
of Czarne oczy — Black Eyes by Ludwik Sztyrmer) and interpretations of 
writings that were not previously associated with Dark Romanticism 
(e.g. the works by Bruno Schulz or Witold Gombrowicz).
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