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Lidia Prokopowicz 

Kilka uwag na temat twórczości Harry’ego Clarke'a 

 Prace Harry’ego Clarke'a na zawsze pozostaną w cieniu wielkich mistrzów pióra, 

których utwory ilustrował: Edgara Allana Poego, Johanna W. Goethe'go, Hansa Ch. Ander-

sena. Jednakże nie można zapomnieć o nim i o wpływie jaki miała jego twórczość na wy-

obraźnię kolejnych pokoleń czytelników.  

 



Po odniesionym sukcesie Harry Clarke udał się do Londynu, gdzie znalazł zatrudnienie 

jako ilustrator książek. W tym czasie rozpoczął pracę nad dwoma zleceniami (szereg 

ilustracji do The Rime of the Ancient Mariner i The Rape of the Lock), które nigdy nie 

zostały ukończone. Ponoć trudności, które przyczyniły się do zaniechania pracy, miał 

sprawiać trzeci z zaczętych przez Clarke'a projektów.  

 Harry podjął się zilustrowania Baśni Hansa Christiana Andersena dla George'a G. 

Harrapa, znanego w tym czasie wydawcy książek dla dzieci1. Ukończone dzieło zostało 

wydane 1916 roku w Londynie i zawierało szesnaście ilustracji w pełnym kolorze, dwa-

dzieścia cztery czarno-białe oraz liczne drobne elementy dekoracyjne2. Autorstwa Clar-

ke'a jest również frontispis zawierający nazwisko autora, wydawcy jak i samego ilustra-

tora. Uwagę zwraca charakterystyczne dla niego całkowite zapełnienie przestrzeni 

strony oraz wykorzystanie techniki półtonów (z ang. halftone). Na karcie tytułowej Baśni 

artysta wykorzystał motyw szachownicy, liści akantu, królewskiej korony – czyniąc 

dzięki nim tę grafikę niezwykle bogatą i pełną. W ilustracjach zawartych w wydaniu z 

1916 roku możemy dostrzec wpływy sztuki orientu, także japońskiego drzeworytu, 

zarówno w wysokim nasyceniu szczegółem jak i w prezentacji postaci – pociągłe twarze 

i szczupłe sylwetki obleczone w grube poły bogato zdobionych szat, uwiecznione są w 

ruchu, w tańcu, w unoszeniu się na wietrze. Prace Clarke'a jego bliski przyjaciel Lennox 

Robinson określił słowami „a mixture of the utterly beautiful and macabre”3.  

 Przez następne sześć lat irlandzki artysta pracował nad swoimi najsłynniejszymi 

ilustracjami, które w roku 1919 zostały wydane w zbiorze opowiadań Edgara Allana 

Poego Tales of Mystery and Imagination. „Gdy ukazało się pierwsze wydanie, mroczne 

wizje Poego ożywione w zaskakujący sposób w misternych obrazach Clarke'a wywołały 

prawdziwą sensację”4.Nic dziwnego, artysta operując wspominaną już techniką stworzył 

obrazy nie tyle ilustrujące opowiadania amerykańskiego pisarza, co interpretujące je na 

swój własny sposób, otwierając przed czytelnikiem szereg nowych makabrycznych 

odczytań. Opatrzona odpowiednią grafiką autorstwa Clarke'a, proza Poego straszy po 

tysiąckroć.  

 Przyjrzyjmy się opowiadaniu Maska Czerwonej Śmierci5 i towarzyszącej mu 

 
1 Zob. Eilis Ni Dhuibhne, Collection List No. 84, Harry Clarke Papers, National Library of Ireland, 2004, w: 
http://www.nli.ie] . 
2 Zob. Rare vellum limited edition of Clarke's Andersen [w:] http://www.alephbet.com . 
3 Introduction [w:] Hans Christian Andersen's Fairy Tales: Twenty Tales Illustrated by Harry Clarke[Kindle 
Edition]. 
4 W cieniu mistrza. Klasyczne opowiadania Edgara  Allana Poego, red. Michael Connelly, Łódź, 2012, s. 13. 
5 Ilustracje do poszczególnych opowiadań noszą zwyczajowo te same co teksty Poego tytuły – Maska 
Czerwonej Śmierci (ang. The Masque of the Red Death), Ligea (ang. Ligeia) [dostęp [w:] 



ilustracji. Poe pisze „Zabawa trwała do chwili, gdy zegar zaczął w końcu wybijać północ 

(...) nim przebrzmiało ostatnie echo uderzeń, wiele osób dostrzegło obecność 

zamaskowanej postaci, na którą wcześniej nikt nie zwrócił uwagi. (…) Jego kostium 

unurzany był we krwi, jej szkarłatne krople widniały również na szerokim czole i 

twarzy.”6. Harry Clarke tworzy więc obraz, na którego pierwszym planie widzimy 

wychudłą postać, obleczoną w białe, kontrastujące z czernią ciała i tła, szarfy. W lewej 

ręce postać trzyma maskę straszącą czarnymi dziurami oczu i ust, prawą opuściła 

wzdłuż ciała, a z jej palców ścieka ciemna ciecz. Ciało zjawy stworzone zostało z wielu 

poplątanych, nachodzących na siebie linii, a jej zapadła twarz, zieje ciemnymi dołami 

oczu. Po lewej stronie Clarke sytuuje zegar z wahadłem – smukły, elegancki, misternie 

zdobiony. Z jego to wnętrza wypełzła upiorna postać – białe szarfy wylewają się także z 

ciemności zegara. W oddali, w osobnej sali widać tłoczący się tłum. Na twarzach 

uroczyście ubranych kobiet jawi się przerażenie. Ale upiór za nic sobie ma zebrane 

towarzystwo, obrócony do niego tyłem patrzy prosto w oczy czytelnika. Na podłodze 

leży nóż, mówi nam o nadchodzącym niebezpieczeństwie, może nawet śmierci – Clarke 

jako znany symbolista7 przywiązany był tego typu rekwizytów.  

 Artysta ilustrując teksty Poego zapuszcza się również w inne rejony sztuki. Do 

opowiadania Ligea, rysuje tytułową bohaterkę, demoniczną kobietę w iście secesyjnym 

stylu. Grafika ta mogłaby być z łatwością pomylona z dziełami Aubrey'a Beardsley'a, 

gdyby nie nasycenie misternych zdobień. Tam gdzie Beardsley używał prostej czerni w 

kontraście z bielą, Clarke wykorzystuje technikę półtonów, tworząc na szacie Ligei 

skomplikowane wzory.  

W pierwszej wersji  Tales of Mystery and Imagination Edgara Allana Poego wszyst-

kie stworzone przez Clarke'a ilustracje były czarno-białe, dopiero w 1923 roku część z 

nich powstała w kolorze. Jego nietypowe wizje, rozpropagowane na cały świat, miały 

znaczący wpływ na późniejszą recepcję twórczości Poego. Wspomnijmy chociażby liczne 

ekranizacje opowiadań amerykańskiego autora, w tym Upadek domu Usherów z 1923 

roku, w których raz po raz dostrzec można niepokojący styl rodem z dzieł Clarke'a. 

 Kolejnymi projektami irlandzkiego artysty były między innymi grafiki do The 

Years at Spring, Baśni Charlesa Perraulta, Fausta Goethego i Wierszy wybranych Alger-

nona Charlesa Swinburne'a. Wśród nich na specjalną uwagę zasługują ilustracje stwo-

rzone do Fausta wydanego w 1925 roku przez Nowojorski Arden Book Company. Clarke 

 
http://publicdomainreview.org/collections/harry-clarkes-illustrations-for-edgar-allan-poe]. 
6 W cieniu mistrza, dz.cyt., s. 259-260. 
7 Zob. Introduction [w:] dz. cyt.  
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stworzył wszystkie elementy dekoracyjne książki – od frontispisu i ilustracji na kolej-

nych stronach, po winiety początkowe i końcowe (wiele z nich ma charakter klasycznych 

cul de lampe), jest to w sumie ponad siedemdziesiąt ilustracji. Na szczególną uwagę 



zasługuje ta, przedstawiająca samego Fausta w towarzystwie Mefistofelesa8. Tytułowy 

bohater jest postacią androgeniczną. Jego drobna twarz ukazana została na tle 

całkowicie białego, jaśniejącego księżyca. Prawą szczupłą dłoń o długich palcach w 

pierścieniach wyciągnął do boku, lewą zaś położył na piersi, wsuwając ją między fałdy 

szaty. Szata jest ciężka, wielowarstwowa, misternie zdobiona. Wśród bogactwa i haftów 

Clarke umieścił oko, patrzące gdzieś w lewo poza ramy ilustracji. Faust jest młody, lecz 

ma zdecydowane, stanowcze spojrzenie (zwrócone ku czytelnikowi), duże oczy śmiało 

patrzą przed siebie, zacięte usta i ściągnięte brwi tworzące linię, dodają ostrości jego 

rysom. Za nim w cieniu, poza światłem rzucanym przez księżyc, stoi Mefistofeles – 

uśmiecha się szyderczo, zerkając na swojego pana i gestem dłoni wskazuje na niego, 

jakby chciał powiedzieć „Spójrz, oto Faust!”. I choć ta ilustracja nie zaskakuje niczym 

nowym, pozostałe znajdujące się w tomie zasłużyły sobie na miano skrajnie 

abstrakcyjnych a nawet psychodelicznych. Ostatnia z nich, niejako zamykająca całość 

utworu, przedstawia Fausta – ściślej jego popiersie – wyłaniającego się z wnętrza 

rośliny9. Wyraźnie widzimy liście i ciało bohatera, zaś z otaczającego je kształtu dają się 

rozpoznać jedynie wielkie dłonie obejmujące go i trzymające za głowę. Zapewne to 

Mefistofeles w swej nieludzkiej postaci. Gdyby nie cień w miejscu jego domniemanej 

twarzy, można by zapomnieć o jego straszliwym pochodzeniu. W ilustracjach Clarke'a 

Faust kończy zatem swoją wędrówkę powrotem do natury, bohater jako kwiat, niczego 

nie traci ze swojego odważnego spojrzenia. 

 Harry Clarke umarł na gruźlicę w 1931 roku w Szwajcarii, pozostawił po sobie nie 

tylko niezapomniane ilustracje, ale także ponad sto trzydzieści witraży. Jego prace 

obejrzeć można między innymi w Honan Chapel w Cork w Irlandii.  

 

 

 
8 J.W. Goethe, Faust, Arden Book Company, New York, 1925 s. 4. 
9 Tamże, s. 252. 


