
Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 no 4 (51) 2015 

 

 

Ksenia Olkusz* 

Przyjdź, siło nieczysta! 

Krytyka scjentyzmu w prozie drugiego pokolenia pozytywistów 

 

 

 

 

 

Come, the Power of Darkness! 

The Criticism of Scientism in the Second Generation of Positivists Fiction 

The mid-eighties of the 19th century was a period of the increasing interest in non-material spheres 

related to the crisis of scientism faith. This redefinition was taking place in the atmosphere of disappoint-

ment with philosophical and ethical ideas which were not able to satisfy the most basic, non-material needs 

and yearnings. The ideological transformation undergoing at that time, not only resulted in an overall in-

crease of interest in the secret/occult knowledge but also was translated into the field of literature. A wave 

of fascination with “unnamed” brought about a growing number of occult motives especially in works of 

second-rate writers belonging to the second generation of positivists. The interests were presented not only 

as motives related to spiritualism, mediumism, theosophy and hypnotic practices but also as a fascination 

of evil issues — its origins, spread and functioning in reality. Artistic works that explore a similar theme 

correspond to the Gothic aesthetic; however, as the author claims and proves, these references are not al-

ways conscious or intentional. 
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Połowa lat osiemdziesiątych XIX w. zaznacza się jako okres stopniowego wzrostu 

zainteresowania sferami pozamaterialnymi. Rodzący się bowiem w tych latach „kryzys op-

tymistycznej wiary w cywilizacyjny postęp i w pozytywną wiedzę jako remedium na trud-

ności społeczne, sprzyjał polskiej recepcji ożywionego w ówczesnej Europie ruchu teozo-

ficznego i towarzyszących mu praktyk spirytystycznych. Zwrócono się teraz przeciw scjen-

tystycznej, opartej na fakcie epistemologii, której agnostycyzm w kwestiach religijnych nie 

udzielał odpowiedzi na «najbardziej intrygujące zagadki, spychając je do wyklętego ob-

szaru «meta-fizyki»”1. Owo przewartościowanie odbywało się w atmosferze rozczarowania 

ideami filozoficznymi i etycznymi, które nie zaspokajały podstawowych potrzeb czy tęsk-

not o charakterze ponadmaterialnym.  

Dokonująca się w ówczesnej świadomości transformacja ideologiczna skutkowała 

nie tylko ogólnym wzrostem zainteresowania wiedzą tajemną, lecz przekładała się jedno-

cześnie na obszar rejestracji literackich. Fala fascynacji „nienazwanym” spowodowała 

wzmożenie produktywności motywów okultystycznej proweniencji. Inspiracje podobne – 

będące jednakowoż zjawiskiem dość efemerycznym na tle europejskim – występują wła-

śnie w twórczości drugiej generacji pozytywistów. Podkreślić jednak trzeba, że pierwiastki 

ezoteryczne inkrustujące teksty literackie, występują w zasadzie w twórczości pisarzu 

drugo- i trzeciorzędnych. 

Zainteresowania epoki istniały ponadto nie tyko jako rejestracja motywów związa-

nych ze spirytyzmem, mediumizmem, teozofią i praktykami hipnotycznymi, lecz przekła-

dały się na szczególną fascynację problematyką zła – jego powstawania, rozprzestrzeniania 

się, funkcjonowania w rzeczywistości.  

 

1 B. Szymańska, Mistycy i pesymiści. Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu, Wro-
cław 1991, s. 101. 
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Artystyczna realizacja podobnej tematyki zbliża się czy nawiązuje do estetyki goty-

cyzmu, przy czym niekoniecznie są to odwołania świadome i celowe. W ujęciu gotyckim 

rzeczywistość przedstawiona rozpada się na dwa terytoria. Pierwszym z nich jest prze-

strzeń realna, codzienna, doskonale znana i – co najistotniejsze – całkowicie opanowana 

przez człowieka i cywilizację. W drugiej natomiast dominuje aspekt nadprzyrodzony, który 

w pewnych okolicznościach przedostaje się do rzeczywistości ludzkiej i w jej obszarze do-

konuje spustoszenia lub w najlepszym wypadku wywołuje szaleństwo, ewentualnie 

traumę. Owo numinosum jest z reguły ściśle określone, a jego obecność wynika z warunków 

sprzyjających jego pojawieniu się. Koncepcje ezoteryczne funkcjonujące w twórczości dru-

giego pokolenia pozytywistów mają charakter dość syntetyczny, gdyż nie dotyczą konkret-

nie zainteresowań gotycyzmem czy gatunkami grozy, lecz stanowią najczęściej po prostu 

rezultat poszukiwań z pogranicza pozytywizmu i modernizmu. 

Najbardziej przerażająca w przestrzeni rzeczywistej jest jednostka ludzka, transpo-

nująca wszelkie pragnienia, namiętności, urazy i lęki na działania o zdecydowanie destruk-

cyjnym charakterze. Podobny obraz zdegenerowanego człowieka pojawia się także w este-

tyce gotyckiej przełomu XIX i XX wieku. Joanna Jabłkowska podkreśla na przykład, że  

odrzucenie postulatów realizmu sprzyja powrotowi motywów grozy, obłędu, tajemniczości, fa-

scynacji bliżej nieokreśloną historycznie przeszłością, przede wszystkim mesmeryzmem i okulty-

zmem. Jednak nie posłannictwo moralne, lecz niezbadane głębie psychiki, dopuszczające niewyja-

śnione zbrodnie […] to tematy modernistów2. 

Zainteresowanie mechanizmami inicjowania działań negatywnych oraz modelami 

dominowania poprzez przemoc zostały zsyntetyzowane w powieści Gabrieli Zapolskiej A 

gdy w głąb duszy wnikniemy…Ujawnione one zostały w postaci zachowań dwóch bohate-

rów – Leliana i Wierciaka. Pierwszy z dwóch wspomnianych bohaterów negatywnych jest 

znakomitym wzorcem zachowań psychopatycznych, egzemplifikacją osobowości zdegene-

rowanej z punktu widzenia moralności tradycyjnej. Człowiek ów czerpie perwersyjną przy-

jemność z przyglądania się krwi, niezwykle podnieca go śmierć, a jego czyny zostałyby dziś 

nazwane morderstwami seryjnymi ze względu na szczególny modus operandi. Lelian bo-

wiem starannie wybiera ofiarę spośród podatnych na wpływy, wrażliwych artystów. Stop-

niowo zbliża się do niej, wkrada w życie, słowa, marzenia, wreszcie osłabia wolę i wówczas 

 

2 J. Jabłkowska, Gotycyzmy i prawo moralne. W: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. 
Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002, s. 90. 
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– uderza. Lelian dysponuje tajemniczą mocą magnetyzowania, poddawania swemu wpły-

wowi, co czyni go tym bardziej niepokonanym. Lelian zresztą zupełnie nie pojmuje swojej 

degeneracji moralnej, nie traktując jej w kategoriach choroby czy wypaczenia moralnego. 

Tryumfuje i stawia się ponad twórcami, uznając swoje czyny za „dzieła”, a siebie za ich siłę 

sprawczą. Lelian jest tyle geniuszem, co szaleńcem, a oba te aspekty przenikają się wzajem-

nie, tworząc wokół tej postaci atmosferę niedookreśloności, niedopowiedzenia. Trzeba tu 

dodać, że Lelian w swym umiłowaniu i utożsamianiu śmierci z arcydziełem woli egzempli-

fikuje już młodopolski pogląd dotyczący roli śmierci jako tworzywa artystycznego i mani-

festacji wolności poprzez wyznaczanie, kreowanie losu jednostki. Tym samym Lelian może 

być zaledwie obłąkanym artystą, w którym pragnienie skonstruowania arcydzieła, poko-

nania śmierci poprzez nią samą, przełamało bariery moralne. W owym egoistycznym dąże-

niu do złamania tajemnicy śmierci poprzez czynienie jej, bliski jest schopenhauerowskiej 

wizji woli człowieka jako pierwiastka sprawczego w procesie destrukcji. Czasem Lelian 

jawi się jednak wyłącznie jako czyste zło, określane przez narratora jako „Duch-Destruk-

tor”. Nie dziwi zatem, że w powieści imię Leliana pojawia się zamiennie z określeniem „on”. 

Nagminne posługiwanie się tym zaimkiem w stosunku do określonej osoby sugeruje włą-

czenie Leliana w świat złych mocy. Postać ta przyjmuje cechy satanistyczne już nie tylko 

poprzez swoją negatywną moc, sposób postępowania czy cele, ale ulega także transforma-

cji z człowieka w diabła (tradycyjnie nazywanego „on”; chodzi o niewymawianie imienia 

szatana na głos, obawę przed przywołaniem złego ducha). Fakt ten znacząco wpływa na 

percepcję postaci, sugerując jej pozaludzkie koneksje lub nawet piekielną proweniencję.  

Osadzenie infernalnego bytu pośród ludzi jest jednym z elementów gry z czytelni-

kiem, sugerowaniem określonej optyki w odniesieniu do zagadnienia śmierci. Okazuje się 

zatem, iż wcielony demon nie posiada możliwości doświadczania zagłady fizycznej w peł-

nym wymiarze, co czyni go kreacją kaleką, umniejszoną o zdolność pojmowania każdego z 

aspektów unicestwienia.  

Lelianowska fascynacja śmiercią opiera się zasadniczo na osiąganiu określonego 

stopnia zadowolenia, spełnienia poprzez manipulację jednostką i doprowadzenie jej do 

śmierci. Bohater nazywa „rozkosznym” dokonywany przez siebie akt unicestwienia. Lelian 

reprezentuje jeden z dwóch możliwych wariantów modernistycznego postrzegania: do-

świadczania śmierci. 
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W literaturze Młodej Polski należy odróżnić mortalizm, czyli postawę dostrzegającą w śmierci 

szczytowy i zwrotny moment egzystencji, środek wyzwolenia od bólu istnienia, oraz wrażliwość ne-

krofilską (z elementami sadyzmu, masochizmu i wampiryzmu), która w niszczeniu, cierpieniu i ago-

nii odkrywa ambiwalentną przyjemność i dwuznaczne piękno3. 

Tę pierwszą z prezentowanych postaw reprezentuje młody twórca, nakłoniony do 

samobójstwa, dla którego samozagłada stała się nie tylko manifestacją artystyczną, lecz 

także swoistym aktem wyzwolenia, drugą – niewątpliwie sam Lelian. 

Dekadencka fascynacja mortyfikacją życia czyni z Leliana jednostkę niezwykle ostro 

zarysowującą się na tle innych bohaterów. Owa wyrazistość charakterologiczna wynika 

przede wszystkim z zamiaru nakreślenia bohatera jednoznacznie negatywnego, choć jed-

nocześnie manifestującego określoną postawę wobec świata. Bluźniercze zachowania Le-

liana są w zasadzie zapisem specyficznych zachowań modernistów – zainteresowania ar-

tystów tej epoki satanizmem, magią (tą mroczniejszej proweniencji), ich szokującego trybu 

życia i poszukiwania nowych płaszczyzn artystycznego wyrazu. 

Aura grozy i ciemności wyeksponowana została także w planie niższego poziomu 

duchowego upośledzenia. Przykładem osobowości wrośniętej w mrok bytowy i emocjo-

nalny jest postać Wierciaka. Psychika tego bohatera – mieszkańca slumsów, „hieny wybor-

czej” – idealnie koreluje z jego warunkami bytowymi. Obecna w tym człowieku agresja oraz 

jego upośledzenie moralne są jednocześnie amplifikowane przez przestrzeń egzysten-

cjalną. Miejsce, które zasiedla ten ludzki drapieżnik, jest ciemne, wilgotne, czuć w nim 

opary zgnilizny i zła metafizycznego4. Atmosfera niesamowitości służy w tym przypadku 

 

3 W. Gutowski, Nagie dusze i maski (o młodopolskich mitach miłości), Kraków 1992, s. 148. 
4 Należy zwrócić uwagę na fakt, że w literaturze gotyckiej, a ściślej ujmując w tzw. weird fantasy, istnieje za-
bieg polegający na amplifikowaniu atmosfery grozy za pomocą wygenerowania wykrzywionego, wynaturzo-
nego obrazu przestrzeni lub jej fragmentu (chodzi głównie o opuszczone domy). Wydmuch pisze: „upadek, 
zaniedbanie, powolne umieranie opuszczonego domostwa jest jednym z rodzajów wstępnego ostrzeżenia. 
Obok nich stosuje weird fiction […] chwyt idący jeszcze o krok dalej między normalnym a anormalnym: przed-
stawia żerujące na opuszczeniu i rozwijające się w niezwykłym tempie chore, patologiczne życie” (M. Wy-
dmuch, Gra ze strachem. Fantastyka grozy, Warszawa 1975, s. 100). Zabieg ten w zalążkowej postaci znaleźć 
można w A gdy w głąb… Owo „anormalne”, wybujałe życie to w powieści Wierciak, który mimo niezdrowej 
atmosfery egzystuje w tym dziwacznym miejscu, w zupełnie naturalny, pozbawiony problemów sposób. Co 
więcej, bohater ten przejawia cechy nie całkiem naturalne, charakteryzuje się też niemiłą, odpychającą apa-
rycją. Jego egzystencja polega na pasożytowaniu, stąd określenie „hiena wyborcza” i późniejsze porównanie 
Wierciaka (fizyczne) do zwierzęcia. Dodać warto, iż analogia taka odwołuje się również do tradycyjnego spo-
sobu przyrównywania relacji świata ludzi do świata zwierzęcego. Nasycenie opisu Wierciaka określeniami 
odnoszącymi się do deskrypcji określonego gatunku zwierzęcia (hieny) ma na celu dalszą jego deprecjację, 
wskazanie najgorszych cech osobowych. Alfonso M. di Nola pisze bowiem, iż „hiena, jako zwierzę żywiące się 
padliną, krąży wokół miejsc pochówku i posiada złowróżbną moc” (Wstęp. W: E. Petoia, Wampiry i wilkołaki, 
źródła, hisotria, legendy od antyku do współczesności. Tłum. A. Pers, Kraków, 2002, s. 9) 
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określonemu celowi: oto Zapolska w wymowny sposób pokazuje zewnętrzne oznaki „gni-

cia” duszy, rozpadania się istoty od środka, od warstw emotywnych, niematerialnych5. De-

monizacja Wierciaka służy dopełnieniu rysunku niesamowitości w odniesieniu do drugiej 

negatywnej postaci powieści, Leliana.  

Motyw wampirycznego dominatora pojawia się także w Rajskim ptaku Zapolskiej, 

przy czym rolę demona pisarka wyznacza tym razem kobiecie – Wiśce. Kiedy bohater po-

wieści spotyka dziewczynę po raz pierwszy, dostrzega obok niej dwa cienie („szły dwa cie-

nie – jeden jej siostra bliźnia, drugi, jak anioł wielki, rozwiewny, przejrzysty”6). Osobliwe 

widzenie Adama wyjaśnić można dwojako: albo ów drugi cień jest demonem „przyczepio-

nym” do duszy kobiety (którego obecność ujawnia się fizycznie poprzez cień), albo też bo-

hater dostrzega ciało astralne kobiety.  

Zapolska demonizuje Wiśkę, nadając jej cechy wampiryczne, wyostrzając charakter 

i aparycję tak, aby zasugerować wrażenie istoty przeklętej, feralnej. Wiele gestów dziew-

czyny nasuwa skojarzenia z ciemnymi, dzikimi mocami („śmieje się wampirem”), a opis 

ostrych, niemal zwierzęcych zębów dziewczyny („kły białe błysnęły w ustach”) stanowi ko-

lejny szczegół dokumentujący jej piekielne pochodzenie. Nawet fotografia Wiśki zdaje się 

zaświadczać o tej negatywnej, infernalnej proweniencji: 

Ni to upiorzyca, ni to lampa, co czuwa niby u wezgłowia, a płomień jej oświeca źle i nieprzyjaź-

nie. A przecież w tych oczach tkwi smutek przeznaczeń, tak ostro zaznaczonych, że woli, aby wyłamać 

się spod nich nie ma7. 

W dziewczynie tkwi tedy jakieś przekleństwo, fatum, które wyzwala w niej nieokieł-

znanie i popycha ku drastycznym czynom. Zło, które symbolizuje postać Wiśki, stanowi-

łoby w tym przypadku zło wcielone, niemożliwe do pokonania przez samą bohaterkę. 

Dziewczyna, podobnie jak jej matka, staje się przyczyną zguby, inicjuje nieszczęścia, roz-

nieca, a potem lekceważy miłość. Wszystkie zachowania Wiśki są jej przypisane niezależnie 

od jej woli, bez możliwości świadomego nimi kierowania. Sytuacja podobna byłaby iden-

tyczna z niektórymi ludowymi interpretacjami istnienia wampirów czy wilkołaków8 jako 

 

5 Zob. G. Bachelard, Ziemia, woda i marzenie. W: G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Wyboru 
dokonał H. Chudak, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedmowa J. Błońskiego, Warszawa 1975, s. 246-255, 
gdzie miękkie, lepkie, wsysające podłoże to wzorcowy obraz masy chaotycznej, której nikt nie modeluje, a jej 
immanentną dynamikę określa wyłącznie energia rozkładu. 
6 G. Zapolska, Rajski ptak, Gdynia 1993, s. 26. 
7 Tamże, s 72. 
8 Maria Janion (Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2002, s. 24 i 27) wskazuje zresztą na wieloletnią prak-
tykę utożsamiania wampira z wilkołakiem; „Istnieje tradycja łącząca ściśle wilkołaka i wampira. […] Collin de 
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rezultatu rzuconej anatemy. Obydwie kategorie sprowadzają się zresztą do wspólnego mia-

nownika, czyli do stwierdzenia, że człowiek poddany zostaje działalności sił niezależnych 

od niego, zatem jego zachowanie w niewielkiej mierze wynika ze świadomej dążności do 

czynienia szkody. W kontekście tym pojawia się motyw rzuconej klątwy i nieintencjonal-

nego działania osoby przeklętej. Tadeusz Margul pisze o wilkołactwie następująco: 

Przy pojmowaniu zawężonym do samej postaci wilka, nazwiemy wilkołakiem człowieka, który 

pod przymusem lub dobrowolnie przybiera na siebie na pewien okres postać wilka i staje się wtedy 

istotą złą9. 

Homologię z podobną teorią dokumentują dwa epizody powieści, egzemplifikujące 

demoniczny charakter Wiśki, świadcząc także o niejasnych mechanizmach inicjujących za-

chowania bohaterki. Pierwszy fragment zdecydowanie piętnuje dziewczynę, wskazuje na 

jej okrucieństwo i bezwzględność postępowania. 

Przechodząc koło stajen, Wiśka nagle strzeliła do wróbli rozsypanych na dachu stajennym. Spa-

dły gradem maluchnych, bezbronnych ciałek. Wiśka patrzyła na nie i uśmiech dziki odsłonił jej kły 

białe […]. Za nią szedł Adam. Mimo woli myślał ciągle o lecących martwych ptaszkach i o odsłoniętych 

kłach kobiety10. 

Drapieżność dziewczyny i łaknienie krwi pokazuje Zapolska w kategorii czynu do-

konanego na bezbronnych stworzeniach. Jest to wszakże akt zrealizowany pod wpływem 

niezrozumiałego impulsu, a motywem przewodnim, powracającym bezustannie, są owe 

odsłonięte w brutalnym uśmiechu białe „kły” dziewczyny. Demoniczność osobowości 

ujawnia się właśnie w tym pozornie nieznaczącym geście, który staje się czynnikiem cha-

rakteryzującym pierwotne instynkty bohaterki. 

Drugi natomiast fragment deskrybuje walkę, prowadzoną przez Wiśkę z osaczają-

cym ją złem. Nadwrażliwość Adama pozwala mu doświadczyć szczególnej impresji, doty-

czącej zmagania demonów: 

 

Plancy utrzymuje, że Grecy swoje wampiry nazywają burkolakami lub vrykolakami. Brückner twierdzi, że 
«wilkołak za życia, staje się po śmierci wampirem»; Grecy dzisiaj wampira przezywają słowiańskim termi-
nem wilkołaka – tak ściśle spajają się te wytwory fantazji demonologicznej […]. Dla Chodźki około roku 1830 
oczywiste były znaki równania: wampir = upiór = wilkołak”. 
9 T. Margul, Zwierzę w kulcie i micie, Lublin 1996, s. 66. 
10 G. Zapolska, Rajski ptak…, s. 141. 
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Niech walczy […]. Nadlecą demony. I okolą ją swymi skrzydłami. Skrzydłami mieniącymi się 

barwą płomieni. Jak tryskające z ziemi źródło krwi świeżej. Krwi młodej i zatrutej. Zatrutej, jak jado-

wite ziela u brzegu cichych bagnisk na skrajach zrębów leśnych. Leśnych zrębów-cmentarzysk, po 

których wicher śpiewa11. 

Relewantnym  szczegółem wizji Adama jest „zatruta krew” dziewczyny, ów jad, 

który toczy ją od środka i w pewien sposób eksplikuje jej kompulsywne zachowania. Boha-

ter postrzega postępowanie Wiśki jako wynik szczególnego rodzaju choroby duszy, swoi-

stego opętania przez złe moce. Istotnym aspektem zobrazowanej sytuacji będzie właśnie 

motyw krwi (także w odniesieniu drapieżności czy „zwierzęcości”, potwierdzane przez 

szczególny kształt zębów bohaterki), pojawiający się nie tylko we wrażeniu Adama, lecz 

również w serii dość brutalnych poczynań Wiśki (strzelanie do wróbli, rozdeptywanie głów 

ptakom, strzelanie do starego konia). Wątek taki towarzyszy z reguły opowieściom wam-

pirycznym, stanowiąc nieodłączny atrybut czy przedmiot pożądania istot ciemności. Janion 

podkreśla, że „Bez krwi nie ma wampira. Jest to substancja, która decyduje o jego istnieniu, 

podobnie jak o istnieniu człowieka”12. 

Infernalizacja osobowości bohaterki, przejawiająca się w szeregu ekscentrycznych 

oraz brutalnych zachowań, koncentruje się wokół motywu łaknienia krwi, współgrając z 

wykreowanym wizerunkiem wiecznej uwodzicielki. Niesamowitość charakteru bohaterki 

amplifikowana zostaje elementami transgresyjnymi, zawierającymi się nie tylko w prze-

strzeni zewnętrznej (brutalność czy okrucieństwo działań), lecz osadzonymi również w 

schemacie emocjonalnym pozostałych osób. Opinia ojczyma dziewczyny, Rudzika, nie po-

zostawia przecież wątpliwości: „to wiedźma”.  

Jednak oczarowanie bohatera Wiśką wzrasta, przeradzając się powoli w zgubną ob-

sesję. Podobne fatalne oczarowanie tradycyjnie staje się udziałem ofiar uwiedzionych 

przez demony, strzygi czy wampiry. Wiśka jawi się już jako famme fatale, kusicielka, pro-

wokatorka, niszczycielka, co blisko koresponduje z dominującą pod koniec XIX wieku este-

tyką. 

Demonizacja Wiśki oraz jej nadnaturalny wpływ wynika także z określonego spo-

sobu pojmowania psychiki kobiecej. Upór i siła charakteru dziewczyny stawiają ją w opo-

zycji do słabych mężczyzn, którymi się „żywi”, i których wykorzystuje. W powieści tedy od-

wróceniu uległa sytuacja tradycyjna, w której mężczyzna-kochanek sprawuje absolutną 

 

11 Tamże, s. 169. 
12 M. Janion, dz. cyt., s. 37. 
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władzę nad emocjami czy wolą kobiety. Zapolska w precyzyjny, aczkolwiek przewrotny 

sposób kreśli obraz kobiety niejednoznacznej, wyemancypowanej, postrzeganej w związku 

z tym jako osobowość sataniczna. Osobowość i dążenia Wiśki tworzą jej wypaczony rysu-

nek, nadając atrybutów drapieżności. Wynikają one z zaprzeczenia ustalonym normom to-

warzyskim (dotyczy to również matki dziewczyny, która wyszła za swojego ekonoma, co 

oznaczało mezalians). Nieprzystawalność czy pozorna ekstrawagancja posunięć bohaterki 

stanowią wyraz buntu wobec ciasnych reguł obyczajowych, stając się także manifestacją 

odrzucenia skostniałych form postępowania, wg których moc żeńskiego charakteru nie 

może przekraczać określonych granic i schematów zachowań. Demonizm Wiśki jest w za-

sadzie dość symboliczny i w znacznym stopniu opiera się na wyrafinowanej manipulacji o 

podłożu erotycznym. 

Kulminacyjnym momentem powieści staje się zresztą scena, w której niemal docho-

dzi do pocałunku pomiędzy parą bohaterów. Fragment ów zrealizowany jest w poetyce 

onirycznej, a jednocześnie przesycony niejasną grozą i przeczuciem zła.  

Zawisła tak nad nim zjawiskiem, widmem, marą, upiorem. Zda się, chwila jeszcze, a wytrysną jej 

z ramion tłem do owej głowy – skrzydła czarne, delikatne, jakby z czarnych chmur utkane. I będzie 

mu demonem. […] Ta kobieta wampir, czyhająca na myśl, na serce, na chęć… […]. Adam przeczuwa 

pocałunek, grad pocałunków, całą ich sieć. Czyhają w kącikach ust Wiśki tam, gdzie bielą się dwa kły. 

I ten gąszcz włosów aż drży w świetle księżyca pragnieniem, aby okryć go całunem wonnym i dziw-

nym13. 

Uwaga czytelnika skierowana zostaje na emotywnie zabarwione rzeczowniki: „zja-

wisko”, „widmo”, „mara”, „upiór”, konotujące negatywne skojarzenia. Wszystkie te ele-

menty należą zresztą do sfery fantastyki, baśniowości, wywodzą się z ukrytych ludzkich 

lęków, przetransponowanych na ucieleśnione, wyobrażone zło. Również bohater odczuwa 

dyskomfort sytuacji, przetwarzając obraz dziewczyny w wampiryczną iluzję, która prze-

raża go i odpycha od Wiśki. Intrygujące zachowanie młodego mężczyzny wyjaśnić można 

odwołując się do sfery podświadomości i skrywanej obawy przed bliskością kobiety. Do-

minujący charakter bohaterki, jej wybujały temperament i rozbudzona seksualność stają 

się przyczyną niemocy i strachu Adama. W podobny sposób postrzegali kobiety dekadenci. 

Jak dowodzi Janion: 

 

13 G. Zapolska, Rajski ptak…, s. 182. 
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cechy ważne dla kobiety wampira fin de siecle’u ujawniły się w wierszu Baudelaire’a, pochodzą-

cym ze zbioru Les Èpaves (Szczątki, 1866) […]. Kobieta, wijąca się jak żmija […] wygłasza zuchwałą 

autoapologię swych sprzecznych zalet – jest i skromna, i rozpustna, krucha i krzepka jednocześnie. 

To ona wysysa szpik mężczyzny […]. Félicien Rops uchodzi za malarza, który najbardziej dosłownie 

wziął wiersze Baudelaire’a za inspirację do swych obrazów. […] Celem Ropsa było „pokazać Zło, któ-

rego wcieleniem jest kobieta […]”. […] Kobieta to okrutna dzika bestia […]. Równie niebezpieczna jest 

ta „Madonna Przerażenia” jako siewczyni syfilisu (Mors Syphilitica – tytuł dzieła Ropsa). Obcowanie 

miłosne z nią niesie truciznę, zgniliznę, zarazę, zniszczenie, śmierć. I nie może być inaczej, skoro 

mamy do czynienia z wampirem […]. Przedstawiając kobietę […] u schyłku XIX wieku, „Magazine 

Littéraire” umieścił od góry strony reprodukcję dzieła Gustave’a Adolpha Mossy Elle (Ona) […]. Ko-

bieta ciemna, naga, z wielkimi piersiami, na głowie korona z czaszek, siedzi na stosie nagich męskich 

ciał i patrzy wielkimi, morderczymi oczami […]. Kobieta bowiem jest w naturalny sposób […] chorym 

potworem o skłonnościach sadystyczno-wampirycznych14. 

Podobne cechy kobiety fatalnej odnaleźć można w postaci Wiśki. Bohaterka jest bo-

wiem ucieleśnieniem ukrytych lęków męskiego ego, drapieżnym i bezwzględną kreaturą, 

opętującą, a następnie niszcząca mężczyzn. Notabene owo skojarzenie istoty ludzkiej z 

wampirem „sięga swoimi korzeniami prawdopodobnie tkwiących w podświadomości per-

wersyjnych potrzeb seksualnych człowieka”15, a zatem wynika z nieuświadomionych po-

pędów i tłumionych fobii. Charakterystyczna jest także homologiczność sceny niedoszłego 

pocałunku z obrazem Eduarda Muncha Wampir. Niezwykłe podobieństwo prowokuje au-

tomatyczne asocjacje z ukazaną w dziele interpretacją kobiecości wynaturzonej, groźnej. 

Munch nie zamierzał stworzyć erotycznego dzieła o supernaturalistycznym charak-

terze. To, co na nim widać, artysta określał jako scenę, podczas której „kobieta całuje po 

prostu mężczyznę w szyję”. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dla młodego Muncha pocału-

nek jako taki miał niezwykłe znaczenie, był czymś nieomal traumatycznym. W swoim 

dzienniku z 1890 roku zanotował: „pocałowałem ją po raz pierwszy… nagle łuski opadły 

mi z oczu i zobaczyłem przed sobą głowę Meduzy… życie [stało się] przerażające”. Na ob-

razie kaskada bujnych, ciemnorudych włosów opadająca z głowy kobiety, która całkowicie 

 

14 M. Janion, dz. cyt., s. 213, 214, 216, 218. Wtóruje jej także Anna Czabanowska-Wróbel, pisząc: „W micie 
chuci ta odczłowieczona, amoralna, jak sama natura, wysłanniczka potężniejszych od niej, istota wywołująca 
zarazem pożądanie i lęk (wynikający też z obawy przed prokreacją) jest jadowitym, trującym kwiatem, sfink-
sem, „krwawą Chimerą”, płazem, sępem i to koniecznie sępem-ścierwnikiem […], lwicą, tygrysicą i panterą, 
ośmiornicą […], polipem […] i oczywiście wampirem” (Maski kobiety i twarz mężczyzny, „Teksty Drugie” 1993, 
nr 4, s. 185). 
15 O. S. Rachleff, dz. cyt., s. 205. 
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podporządkowała sobie mężczyznę, sugeruje nie tylko kobiece pożądanie, lecz także de-

moniczną moc, którą ona dysponuje. Fakt, iż artysta postanowił nadać swojej pracy tytuł 

Wampir dodatkowo to potwierdza16. 

Analogia do sytuacji powieściowej jest uderzająca, bowiem zarówno na obrazie, jak 

i w utworze Zapolskiej pojawia się motyw przejęcia kontroli nad mężczyzną, symbolizo-

wany poprzez włosy – jeden z najsilniej zerotyzowanych i umagicznionych atrybutów ko-

biecości. Identyczność skojarzeń polegająca na postawieniu znaku równości pomiędzy ko-

bietą a demonem/ wampirem wynika, jak wspomniano, z określonego modelu estetycz-

nego, przewartościowania roli kobiet i specyficznego sposobu ich oglądu17.  

Bohater Rajskiego ptaka zostaje uwolniony od zgubnego wpływu famme fatale, przy 

czym rozstrzygnięcie takie nie wynika z podjętych przezeń świadomych postanowień, lecz 

staje się efektem decyzji Wiśki. Mężczyzna do końca pozostaje słaby, nawet pomimo uzmy-

słowienia sobie rzeczywistej natury dziewczyny oraz jej matki. W ostatnim geście poddania 

Adam próbuje ponownie nawiązać kontakt z ukochaną, a dostrzegając obydwie kobiety, 

dokonuje intropatii faktycznego ich jestestwa. 

Wiedział już, że to opadają ku niemu przedziwne piękna kobiecego ciała, że to zwiewają na 

skrzydłach szat szumiących one obie – które mają włosy zbyt czarne, twarze trójkątne, blade i 

dziwne, twarze lunatyczek, i ręce zgięte gestem posiadania […]. To szła Wiśka i jej matka […]. Szły 

wolno i szum jedwabnych spódnic miał coraz więcej podobieństwa do szumu złowrogiego fal, które 

ludzkie dobro zagarniać pragną18. 

Nagłe olśnienie bohatera umożliwia mu odkrycie rzeczywistego charakteru obu ko-

biet. Postrzega je jako wampiry („włosy zbyt czarne”, „twarze trójkątne, blade i dziwne”), 

odrealnione, wyzute z cech ludzkich; nawet ubiór ich nabiera cech szatańskich, ożywa, 

przypominając „fale, które ludzkie dobro zagarniać pragną”. Owa dziwność, której Adam 

nie potrafi zdefiniować, jednoznacznie sugeruje kulturowy konterfekt wampira – bladość, 

„ręce zgięte w geście posiadania”, trójkątne twarze i owo charakterystyczne pragnienie „za-

garniania” człowieczego dobra.  

 

16 Tamże, s. 206. 
17 O obrazie Muncha wypowiadał się także Stanisław Przybyszewski. Jak pisze Janion: „W związku z obrazem 
Muncha, Wampir, Przybyszewski wdał się w rozważania o «przerażającej a niszczącej sile w życiu miłosnym». 
Diaboliczna kobieta z dzieła Muncha «wgryzła się w kark mężczyzny ostrymi zębami, oblała twarz jego krwią 
swych czerwonych włosów, objęła głowę jego silną ręką rozszalałej chuci i dusi, i gryzie – gryzie». A mężczy-
zna stacza się bezwolnie w głębie bólu, bo «przecież nie pozbędzie się już wampira i bólu się nie pozbędzie, 
bo kobieta ta – symbol samicy»” (Wampir…., s. 218). 
18 G. Zapolska, Rajski ptak…, s. 254-255. 
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Także w innej powieści Zapolskiej, Jak tęcza, pojawia się bardzo podobny motyw. 

Opętaniu ulega w utworze młoda kobieta i będzie to już tradycyjnie interpretowany układ: 

wampir – ofiara, przekładający się na schemat: mężczyzna dominator – kobieta ulegająca. 

Bohaterka powieści, Helena, jest zauroczona diabolicznym Hawratem, a charakter ich 

związku wydaje się początkowo idealnym dopasowaniem dwojga kochających ludzi. Po-

woli jednak bohaterka zaczyna dostrzegać aspekty dotychczas ukryte, polegające na dys-

proporcji pomiędzy zaufaniem i wzajemną znajomością. Helena pyta: 

jesteśmy równi, ty, ja, kobieta, mężczyzna. Mamy jednakowe dusze… Dlaczego jednak tyś poznał 

moją, a ja na próżno dobywam się do twojej i przystępu do niej znaleźć nie mogę…19. 

Ów tradycyjny konterfekt kochanki zdominowanej dopełniony zostaje wizerunkiem 

astralnym kobiety i przedstawiony jako walka duchów – białego i czarnego. 

Walczyły tu dwa duchy – jeden silniejszy, drugi słabszy, który mimo to za słabszego uznać się 

nie chciał. Tamten – duch zwycięzca, otulony ciemnymi, zagadkowymi skrzydłami, podniósłszy ku 

sobie omdlewającego, dążącego już do śmiertelnego oswobodzenia ducha kobiety – odpychał go te-

raz od skarbów, które on posiadał i krył zazdrośnie pod skrzydłami swymi20. 

I dalej: 

Stał drugi Duch kobiecy, biały, piękny – który jasnymi skrzydłami przykrył – tak szczerze i jasno 

otwartą księgę duszy Heleny. Duch ten miał usta ukwiecone uśmiechem i mroźne, mętne źrenice. I 

tak stały te oba duchy coraz więcej obce sobie21. 

Wyraźne odwołanie do symboliki barw pełni rolę wskazówki wartościującej osobo-

wość obydwu postaci. Biel tradycyjnie kojarzy się z dobrem, czystością, niewinnością, pod-

czas gdy czerń konotuje znaczenia negatywne, wskazuje na czynniki związane z działalno-

ścią złych mocy. Zmaganie pierwiastków żeńskich z męskimi jest, według Zapolskiej, walką 

nierówną, wobec czego przeczuwanie przez Helenę bliskiej klęski jest emocją dominującą 

w relacjach partnerów. 

Również bohaterka postrzega duszę Hawrata w kolorach ciemnych, co jednoznacz-

nie sugeruje zawarte w nim pierwiastki demoniczne: 

 

19 Tejże, Jak tęcza…, , s. 236. 
20 Tamże, s. 242. 
21 Tamże, s. 252. 
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Helenie zdawało się, że w istocie duch Karola, cały ciemny, osłania się ogromnym cieniem czar-

nych skrzydeł i stoi tak nieruchomy, niemy, na straży ich miłości, jak posąg z czarnego marmuru u 

wrót grobowca22. 

Użyte tu określenia „czarny marmur” czy „wrota grobowca”, prowokując jedno-

znaczne asocjacje cmentarne, podobnie jak wyrażenie „cień czarnych skrzydeł”, kierujące 

uwagę odbiorcy na obszary związane z motywem upadłych aniołów. Wszystkie te atrybuty 

w jednoznaczny sposób desygnują osobowość Hawrata, sytuując postać tę w sferze ciem-

nych sił i wysłanników piekieł. Zresztą sama Helena zaczyna stopniowo dostrzegać ujemne 

cechy osobowości kochanka, co dokumentuje następujący passus powieści: 

W ciemni, w której skrył się Karol, panowała bezgraniczna cisza […]. Po duszy Heleny przebiegł 

zimny dreszcz. Demonem jej się zdał w tej chwili ten człowiek, demonem, z którym miał ją połączyć 

łańcuch nierozerwalny, dośmiertny23. 

Kobieta identyfikuje i nazywa przeczucie czy widzenie wprost, a wówczas obraz – 

dotychczas zaciemniony i płaski – zaczyna nabierać trójwymiarowości i barw. Konstatacja 

Heleny jest tu o tyle istotna, że definiuje jednoznacznie to, co dotychczas pozostawało w 

sferze domysłu. Hawrat zdecydowanie stoi po stronie złych mocy, ukrywając swoją nega-

tywną naturę; równocześnie opętuje zmysły Heleny do tego stopnia, że nawet wykrycie 

jego prawdziwego charakteru nie uchroni kobiety od tragicznego losu. 

Cechy immanentne konstrukcji psychicznej mężczyzny współgrają tutaj z subtelnie 

wplatanymi atrybutami satanicznymi, sugerującymi byt infernalny. Sylwetka mężczyzny 

zazwyczaj pozostaje ukryta w cieniu, postawiona w opozycji do światła, tak słońca, jak i 

księżyca. Subtelna sugestia, oparta na kontraście jasności i mroku, wpisuje Hawrata w sferę 

nadnaturalną, skontrastowaną z siłami dobra (kojarzonego właśnie ze światłością). Tym-

czasem przeciwwagą dla mrocznego wpływu Karola jest malarz Weryho, blondwłosy, 

przedstawiany zawsze w plamie światła. Dzięki tej postaci Helena na krótko wyzwala się 

spod uroku Hawrata, a oznaką wyjścia z kryzysu psychicznego staje się słoneczny blask, w 

którym bohaterka budzi się następnego ranka po rozmowie z artystą. Komfort emocjo-

nalny stwarza również płonąca w oknie Weryhy lampa, symbolizująca wyjście z cienia i 

wyzwolenie spod władzy demona. Odrzucenie miłości malarza powoduje, że Helena po-

 

22 Tamże, s. 237. 
23 Tamże, s 298. 
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nownie poddaje się wpływowi Hawrata, a „światło lampy […] wydało jej się mdłym i bez-

silnym światłem”24. Efektem oddalenia od obszaru pozytywnego jest ból i cierpienie, które 

ogarniają bohaterkę. Dostrzegana przez kobietę „czarna otchłań” staje się konotacją nega-

tywnego wpływu Hawrata, spod którego nie sposób się wydobyć. Helena przegrywa, utra-

ciwszy kontrolę nad własną duszą oraz wolą, nie pozostaje jej zatem nic, poza śmiercią, w 

której szuka ucieczki. 

Walka, którą bezskutecznie toczy Helena z Karolem, pragnąc wyzwolenia spod jego 

wpływu, symbolizować może również odwieczną wojnę między płciami. W powieści Jak 

tęcza Zapolska analizuje alegoryczną sytuację zmagania kobiety z mężczyzną, definiując i 

uwypuklając określone schematy zachowań. Pisarka, sama głęboko przez los doświad-

czona, pozornie niezależna, w rzeczywistości bezbronna wobec świata mężczyzn, z 

ogromną wnikliwością kreśli tradycyjny scenariusz, uzasadniony obserwacją obyczajową. 

Szczegółowa wiwisekcja relacji damsko-męskich, oparta na symbolicznych odwołaniach 

do sfery metafizycznej, realizuje się faktycznie jako banalna – z pozoru – historia uwiedze-

nia, uzależnienia i porzucenia partnerki. Metaforyczne obrazy, ukonstytuowane w powieści 

jako przeniesienia w świat duchowy, wzmacniają wymowę i sens powieści, stanowiąc re-

zultat świetnie uchwyconych i dokładnie sportretowanych zachowań międzyludzkich25.  

Motyw mężczyzny-wampira, wysysającego siły życiowe raz jeszcze pojawia się w 

kolejnej powieści Zapolskiej, zatytułowanej Janka. Zakochana w Kuniewiczu bohaterka za-

czyna postrzegać go jako demona, żywiącego się jej witalnością. Pomimo fizycznego odda-

lenia, widmo Jana podąża w ślad za nią i dziewczyna zostaje zmuszona do podjęcia próby 

wyzwolenia spod zdumiewającego wpływu.  

Wampir, żrący jej życie i siły, poszedł w ślad za nią i stał teraz w ciemnej przestrzeni jej iz-

debki[…] w niepewnym świetle migającej świecy, jak widmo nieruchome i fatalne, mistyczną mgłą 

spowite, zaklęte w milczeniu sfinksa, z aureolą złotych, w puch rozpływających się włosów dokoła 

trupio smutnej głowy26. 

 

24 Tamże, s 385. 
25 Zapolska jednak, nieco przewrotnie, sugeruje rzeczywistość astralnych zmagań bohaterów i sytuuje je nie 
w sferze ciała, lecz właśnie metafizyki. Pisze bowiem: „Utarte komunały płaskich badaczy wskazują na wie-
czystą walkę dwóch płci. Tu nie walczyły dwa ciała nienawidzące się i ubóstwiające kolejno” (tamże). Z kon-
statacji tej wynika również jasno, że wszelka walka pomiędzy mężczyzna a kobietą nie jest wyłącznym rezul-
tatem instynktów i różnic biologicznych, lecz wypływa także z rozbieżnych potrzeb i różnic psychicznych. W 
analizie tej Zapolska bliska byłaby współczesnym teoriom, dotyczącym odmienności płci już nie tylko w ob-
szarze kulturowym (zadania kobiety podporządkowane określonym układom obyczajowym – małżeństwo, 
rodzenie dzieci, niższy status społeczny), fizycznym czy intelektualnym, ale także emocjonalnym. 
26 G. Zapolska, Janka, Kraków 1957, s. 243. 
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Zderzenie jasnego obrazu „złotych” włosów Kuniewicza z „trupią” głową wzmacnia 

szokującą wizję, odwołując się zarówno do estetyki gotycyzmu (poprzez transgresję, koli-

zję dwóch krańcowo różniących się elementów wizualnych), jak i do motywów nekrofil-

skich („trupia głowa”). Zjawa mężczyzny pojawia się zresztą w ściśle określonych warun-

kach zewnętrznych, ukonstytuowanych właśnie przez artystyczne postulaty gotycyzmu. 

Ciemna, ponura, nieprzyjazna i zamknięta przestrzeń oraz widmo, balansujące na granicy 

światła i mroku to przecież scenografia opowieści „z dreszczykiem”. Detale podobne stano-

wią w gatunku wierd fiction przekaźniki emotywne o negatywnym zabarwieniu. Nakre-

ślony w ten sposób obraz wzmaga atmosferę niesamowitości, pojmowaną w kategoriach 

numinotycznych. Ponowne pojawienie się zjawy dokonuje się w identycznych warunkach, 

przy czym światło jest całkowicie z obrazu wyrugowane na rzecz luminescencji wydobytej 

z sylwetki mamidła. 

Zaledwie zgasiła świecę, postać Kuniewicza stanęła przed nią z taką subtelną dokładnością, że 

dziewczyna porwała się z pościeli i […] zdawała się chcieć odepchnąć od siebie to potworne widzia-

dło, jaśniejące prawie pośród ciemności nocy. Ręce jej opadły i siedziała teraz […] drżąc jak w febrze, 

z oczyma szeroko otwartymi, z których płynęły dwie strugi łez, mając przed sobą tę marę upartą i 

mistyczną, stojącą przed nią jak nieubłagane i fatalne zjawisko27. 

W postaci mężczyzny upatruje Zapolska zawsze jakiejś fatalności, wywodząc ją z na-

turalnych instynktów, z pierwotnego i biologicznego imperatywu walki o byt, w której wy-

grywa jednostka silniejsza, lepiej przystosowana do rzeczywistości. W przypadku Janki bo-

haterka okazuje niezwykłą moc odrodzenia. Pomimo śmierci Kuniewicza, udaje się dziew-

czynie przezwyciężyć zarówno cierpienie, jak i szaleństwo, a przez to wyzwolić się również 

z narzuconych jej pęt obyczajowych.  

Jeszcze inny wariant wampiryzmu odnaleźć można w powieści Zapolskiej Szmat ży-

cia. W utworze tym Żydówka Trejne pełni rolę famme fatale, kobiety bezlitosnej, sięgającej 

bez skrupułów po wszystko, czego zapragnie. Opis tej postaci wywołuje określone skoja-

rzenia, ponieważ jej konterfekt do złudzenia przypomina wizerunek czarownicy. 

Trejne, chmurna, milcząca, w czarną masę swych włosów spowita, które jej przyległy do ramion, 

jak płaszcz z aksamitu utkany… stała i czarne swe, błyszczące źrenice, w przestrzeni utkwiwszy – 

patrzyła28. 

 

27 Ibid., s. 279-280. 
28 Idem., Szma życia, Warszawa [br], t. I, s. 133. 
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Wskazany zostaje również związek Trejny z żywiołami, swoista analogia między 

osobowością dziewczyny i szalejącą nawałnicą oraz ogniem. Spotkanie Marii z Żydówką 

zaznacza się właśnie jako sygnał pogodzenia tej ostatniej z żywiołami, jej władza nad nimi. 

Kiedy las zapala się od uderzenia pioruna, Trejna wychodzi nagle spomiędzy płomieni, zja-

wia się niespodziewanie, w tajemniczy sposób. Prowadzi Marię przez nieprzyjazną prze-

strzeń, a dynamika przyrody adekwatna jest tutaj do nieokiełznanej osobowości Semitki.  

Wzrok Marii, jakby hipnotycznie do Trejny przykuty, już się od postaci Żydówki oderwać nie 

mógł. Czuła, że wola jej słabnie i głos jakiś za śladem nóg czarnych iść każe […]. Wlokąc się za płasz-

czem rozczochranych włosów Żydówki, już nie zamykała oczu przed gorącym blaskiem błyskawic, 

otwierała je szeroko, chłonąc w siebie kontury idącej przed nią dziewczyny, która jak demon, co 

chwila purpurową oblewała się barwą. […] Trejne zdawała się płonąć cała jak gorejąca pochodnia. 

[…] Skąpana w blaskach i piekielnych tonach, na tle gnących się ku ziemi gałęzi, stała niewzruszona, 

silnie oparta na swych z brązu zda się wykutych stopach. Tylko purpurowe usta w uśmiechu roz-

warła, charcząc niezrozumiale29. 

Współgranie nastroju Trejny z aurą, tożsamość jej gestów, jakby naśladujących zja-

wiska atmosferyczne oraz statyczna poza, utrzymywana pomimo szalejącej burzy30, stwa-

rzają wrażenie niesamowitości czy złudzenie panowania nad naturą31.  

Fatalizm jestestwa Żydówki, niejednoznaczność motywacji oraz szczególny dar 

przyciągania, magnetyzowania mężczyzn czyni ją podobną do kobiet fatalnych, modliszek. 

Trejna uwodzi i niszczy, przeistacza normalność, staje się obsesją mężczyzn. Wszystkie jej 

zdolności składają się na obraz XIX-wiecznej czarownicy, uwodzicielki o istocie bliskiej ży-

wiołom naturalnym, przede wszystkim ogniowi, który zresztą zawiera najbardziej niejed-

noznaczną, a w związku z tym najbardziej pojemną znaczeniowo konotację. Jak zauważa 

Maria Popczyk: 

Czyste jakości manifestujące się w zjawiskach przyrody zawierają w sobie potencjalność este-

tyczną i semantyczną. W pierwszym rzędzie są one doznawane zmysłowo, określając skalę doznań 

wyznaczają im granicę. Ogień w postaci światła emituje ciepło i jasność, ale równie dobrze może po-

chłaniać jako rozżarzona lawa. Przez fakt gwałtowności i zaskakującej mocy, z jaką się przejawia, nie 

 

29 Tamże, t. I, s. 120-121. 
30 Według Janusza K. Golińskiego (Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski, Bydgoszcz 1997, 
s. 52) „wśród zjawisk – które rozniecały lęk – dominowały zagrożenia naturalne, a zwłaszcza burze […]. 
Strach wywoływały wietrzne i pochmurne aury oraz burze z piorunami, postrzegano je bowiem bądź jako 
interwencje sił pozaziemskich, bądź jako zapowiedź komety”. 
31 Warto dodać, że w świadomości średniowiecznej „demony mogą rozpętywać straszliwe burze” (R. Kieck-
hefer, Magia w średniowieczu. Przełożył I. Kania, Kraków 2001, s. 262); gwałtowne zjawiska atmosferyczne 
również stanowiły domenę czarownic. 
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pozwala się do końca posiąść i kontrolować, pokonuje fizyczne bariery, znosi granice, a to uprzytom-

nia człowiekowi kruchość jego egzystencji32. 

Obserwowana z tej perspektywy Trejna symbolizowałaby przede wszystkim znisz-

czenie, destabilizację, spalanie, co zresztą w doskonały sposób deskrybuje jej aktywność. 

Motywy, którymi kieruje się owa destruktorka, nie są jasne, zupełnie jakby ogień w niej 

drzemiący (manifestowany również fizycznie poprzez temperaturę ciała33) powodował nią 

i stanowił siłę napędową każdego przedsięwzięcia. Fatalny urok, któremu poddani zostają 

mężczyźni spotykający Trejnę, mógłby być więc pochodną ognia, pierwotnego, niezwykle 

dynamicznego żywiołu i stanowiącego odwołanie do seksualności, temperamentu erotycz-

nego34. 

Deprecjacja działań Trejny wyraża się w dokonywaniu przez nią kolejnych podbo-

jów miłosnych i wykorzystywaniu mężczyzn w celu zdobycia majątku i pozycji społecznej. 

Niezwykła siła oddziaływania Żydówki pozostaje dla wszystkich zagadką, przy czym nawet 

jej kochankowie nie są zdolni do zdefiniowania przyczyn, dla których ulegają się urokowi 

dziewczyny. Dzieje się tak w przypadku Antoniego, który od momentu dotknięcia Trejny 

tknięty zostaje niewytłumaczalnymu impulsem, niemożliwym do rozszyfrowania pragnie-

niem. Ogień, stanowiący manifestację płciowych popędów człowieka, odgrywa w odczu-

ciach mężczyzny niepoślednią rolę: 

Odkąd […] ujrzał czarny płaszcz włosów Trejny i poczuł dotknięcie jej gorącego ciała, przestał 

być panem siebie […]. Antoni w oczy Żydówki w złą chwilę spojrzał i war gorący w żyłach poczuwszy, 

jak topielec w tę czarną bezdeń ciągnął. [Czuł się] bezsilnym wobec tej półdzikiej dziewczyny […]. 

Odtąd trzymała go na uwięzi […]. On […], raz dotknąwszy jej ciała, wolę stracił i teraz, gdy czarną 

postać Żydówki […] widział, wybiegał gorączkowo35. 

Zauważyć należy, że Zapolska po raz kolejny posługuje się włosami jako rekwizytem 

erotycznego zauroczenia, magicznie oddziałującym na podświadomość i wolę mężczyzny. 

 

32 M. Popczyk, Ogień. W: Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze. Red. K. Wilkoszewska, 
Kraków 2002, s. 135. 
33 Kiedy Trejna dotyka Marii, ta dotkliwie odczuwa bijące od Żydówki ciepło, odbierając je jako dyskomfort: 
„Maria szła […] czując dziwne gorąco, płynące z ciała Trejny… Ramię, które ją otaczało, piekło ją po prostu 
żarem, cały bok, do którego Żydówka ciałem swym się dotykała, miała rozpalony, jakby od dotknięcia gorącej 
blachy” (G. Zapolska, Szmat życia…, t. I, s. 122). 
34 Por.: W. Kopaliński [J. Stefczyk], Ogień. W: W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990,s. 266-270. 
35 G. Zapolska, Szmat życia…, t. I, s. 159-160. 
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Nie dziwi zatem, że czarownicom golono włosy lub przynajmniej nakazywano je rozpusz-

czać, ponieważ gest zaplatania kojarzył się z rzucaniem uroku oraz wzmocnieniem czaro-

dziejskich możliwości włosów36. 

Interesujący jest także motyw seksualnego zniewolenia mężczyzny („trzymała go na 

uwięzi”), jego bezsilność wobec mrocznych stron kobiecej natury. Władza Trejny nad An-

tonim jest swoistym uzależnieniem, aczkolwiek bohater odczuwa dyskomfort podobnej sy-

tuacji, zdając sobie sprawę z nienaturalności tak związku, jak i osobowości Semitki: „Czuł, 

że równowagę traci, i w życie jego spokojne […] jakaś mara ciemna się wciska i cień rozpo-

ściera”37. Uwiedziony postrzega swoją sytuację w kategoriach przymusu, jednak nie może 

przeciwstawić się Trejnie. Nawet chrzest – w tradycji katolickiej interpretowany jako 

oczyszczenie, wyrzeczenie się złych mocy – nie wymazuje tajemniczego wpływu Żydówki 

na Antoniego. Narrator sugeruje zresztą jednoznacznie, że owa fascynacja może być skut-

kiem działania wyższych, niezidentyfikowanych mocy, stwierdzając, że „był to jakiś urok, 

który zdawał się […] magicznym czarem przykuwać do tej głowy, z której spływała kaskada 

iluzji”38. 

Zwrócić uwagę należy na użycie wyrażeń „urok”, „magiczny”, „iluzja”, pełniących w 

opisie rolę amplifikacyjną i zawierających określone konotacje. Nawiązanie do elementów 

odnoszących się bezpośrednio do obszaru czarów ogniskuje się tutaj wokół dwóch zasad-

niczych aspektów. Pierwszy z nich stanowi aluzja do wywodzącej się ze średniowiecza kon-

cepcji Żyda-maga, a więc osoby nawiązującej świadome i podparte wiedzą tajemną kon-

takty ze światem nadprzyrodzonym, co zresztą znakomicie wpisuje się w tradycje semickie. 

Jak bowiem dowodzi Alan Unterman: 

nauka żydowska nie potępia wszystkich praktyk magicznych i pewne rodzaje białej magii, 

szczególnie związane z uzdrawianiem, mieściły się przynajmniej na granicy dopuszczalności, o ile nie 

pociągały za sobą posługiwania się duchami nieczystymi lub demonami. Co więcej, niektórzy mędrcy 

angażowali się w magiczne próby sił z czarnoksiężnikami nieżydowskimi. W średniowieczu przewi-

jające się w obrębie religii ludowe wątki magiczne spotęgowała kabała, potwierdzając, że świat nę-

kają ciągle demoniczne moce […]. Legendy o magicznych wyczynach cadyków znalazły się w centrum 

 

36 Por. W. Kopaliński [J. Stefczyk], Włosy. W: W. Kopaliński, dz. cyt., s. 469-473. 
37 G. Zapolska, Szmat życia…, t. I, s. 162. 
38 Tamże, t. II, s. 136. 
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chasydzkiej tradycji i ludowej mądrości. Tym sposobem w czasach poprzedzających epokę współ-

czesną uległa zamazaniu granica oddzielająca „zakazane sposoby Amorytów”, jak nazywano czarną 

magię, od ludowej magii judaizmu, która przenikała nawet do systemu halachy39. 

Fakt ten, w połączeniu z negatywnym sposobem postrzegania Żydów przez Inkwi-

zycję, która dążyła do ich eliminacji jako „heretyków”40 (a zatarcie z czasem różnicy pomię-

dzy „herezją” a „czarostwem” spowodowało brak rozróżnienia pomiędzy jednym a drugim 

i wywołało określone skojarzenia dotyczące oskarżeń i procesów o czary), spowodował 

narastanie nieufności społecznej. Wszystkie te czynniki doprowadziły do ukształtowania 

się charakterystycznego wizerunku Żyda jako człowieka wtajemniczonego czy zaangażo-

wanego w działalność magiczną.  

Drugim z kolei aspektem wiążącym się z określeniem „magiczny czar” Żydówki jest 

sugerowany wizerunek czarownicy-kobiety fatalnej, czarodziejki-uwodzicielki, funkcjonu-

jący w kulturze w rozmaitych wcieleniach, od Lilit począwszy. Ta ostatnia zresztą zajmuje 

w mitologii żydowskiej miejsce szczególne i postrzegana jest jako pani złych mocy: 

jest [bowiem] oblubienicą Samaela, pana złych mocy sitra archa. Lilit to uwodzicielska postać z 

długimi włosami, która fruwa nocą jak sowa, napadając na śpiących mężczyzn, by rodzić demoniątka 

spłodzone przez nich41. 

Tożsamość niektórych cech demonicy z atrybutami Trejny wywołuje jednoznaczne 

asocjacje, zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę także tradycyjnie wskazywane dominanty oso-

bowościowe każdej niemal wiedźmy. Skłonność do uwodzenia czy powodowania mężczy-

znami za pomocą instynktów erotycznych, silna więź seksualna z demonami stanowiły nie-

mal najistotniejsze cechy czarownic, uwypuklane między innymi przez sztuki plastyczne42. 

 

39 A. Unterman, Magia. W: A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. Z ang. przeł. O. Zienkiewicz, 
Warszawa 1998, s. 166. 
40 Por.: J. Edwards, Inkwizycja hiszpańska. Z ang. przeł. M. Urbański, Warszawa 2002, s. 37-58. Żydzi, jako 
grupa społeczna stanowiąca odłam religijny, podlegali licznym represjom, głównie politycznym, ale wynika-
jącym także z przyczyn ekonomicznych. Jak konstatuje też Jean-Michelle Sallmann, że „każda nagonka na Ży-
dów – na przykład wtedy, gdy chciano ich wypędzić, by skonfiskować ich majątki na rzecz skarbca królew-
skiego – wywoływała podobne oskarżenia. Termin «sabat» lub jego synonim «synagoga», często używany w 
dokumentach francuskojęzycznych, pochodzi oczywiście z okresu pierwszych prześladowań Żydów […]. Epi-
demie chętnie przypisywano […] zorganizowanemu działaniu pewnych grup społecznych, najczęściej Żydów, 
które oskarżano o zatruwanie studni lub smarowanie tłuszczem klamek drzwi i murów domostw, by ułatwić 
rozprzestrzenianie się zakażenia” (Czarownice…, s. 25). 
41 A. Unterman, Lilit. W: A. Unterman, op. cit., s. 158. 
42 „W okresie polowań na czarownice w Europie, artyści ulegali pokusie kojarzenia z czarami i czarownicami 
elementów erotycznych, malując na swoich obrazach nie tylko stare, przerażające wiedźmy, lecz także młode, 
ponętne kobiety, których moc i diabelska siła polegała głównie na ich zmysłowości. Jeden z najwcześniej-
szych, jednocześnie najbardziej charakterystycznych wizerunków takiej właśnie czarownicy pochodzi z XV 
wieku i jest dziełem nieznanego malarza nadreńskiego. Obraz, zwany często Czarem miłości, ilustruje dobrze 
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Wyraźne nawiązanie Zapolskiej do właściwości czarownicy, a także do mitologii i kulturo-

wego wizerunku czarodziejki, pozwoliło na wykreowanie znamiennego portretu już nie 

tylko kobiety fatalnej, lecz także istoty poddanej czy wywodzącej się z przestrzeni opano-

wanych przez złe moce. 

Niemniej demoniczna wydaje się postać Lesliego van Torpa z powieści Hajoty 

[właśc. Helena Pajzderska] Rosa Nieves. Młody milioner posiada szczególną cechę, sytuu-

jącą go w obszarze negatywnym, niesamowitym. Tytułowa bohaterka z nieznanych i nie-

zrozumiałych dla siebie powodów poświęca dotychczasową spokojną egzystencję i ucieka 

z Amerykaninem. Niewytłumaczalna siła, która przyciąga ją do Lesliego, stanowi element 

nadnaturalny, nie z tego świata. Rosa konstatuje: 

On na mnie rzucił zły urok. […] Cztery lata z nim przeżyłam i nigdy nie mogłam się z tą jego 

szatańską mocą oswoić. Może to mnie przy nim trzymało?… Bo nie jego pieniądze… nie43. 

Fatalne oddziaływanie van Torpa sprowadza nieszczęście na bohaterkę, która traci 

umiejętność wyboru właściwej drogi postępowania. Warto zauważyć, że zarówno u Hajoty, 

jak i u Zapolskiej ów zgubny urok opiera się zawsze na działaniu magnetycznym, na pozba-

wieniu ofiary woli oraz uniemożliwieniu jej decydowania o własnym losie. Bezradność ko-

biety wyraża się również w niemożności zaprotestowania przeciwko instrumentalnemu 

traktowaniu. Kiedy van Torp oddaje bohaterkę sir Adrianowi Lancasterowi, kobieta nie zo-

staje dopuszczona do dyskusji, nie zyskuje prawa do opowiedzenia się za lub przeciw po-

leceniu mężczyzny. Zło metafizyczne, uobecnione w postaci Lesliego, przenosi się potem na 

Rosę, która świadomie i dobrowolnie podejmuje walkę o przetrwanie, kopiując jednak 

tylko negatywne wzorce zachowań. Wyraźnie uwidoczniona zostaje zasada, że nieprawość 

powoduje występek, tworzy zło i pomnaża je. 

Obok ludzkich wcieleń mrocznych sił istnieją również miejsca postrzegane jako na-

wiedzone czy zasiedlone przez nieczyste moce. Do motywów takich nawiązuje na przykład 

 

znaną tezę, iż czarownica jest w stanie obudzić miłość i pożądanie w każdym mężczyźnie, którego tylko za-
pragnie […]. Najwięksi mistrzowie pędzla łączyli w swoich dziełach elementy magii i czarów z erotyzmem, 
jak gdyby dla podkreślenia «magicznego i czarownego» charakteru miłości oraz ślepego «zauroczenia», jakie 
potrafi ona wywołać. Leonardo da Vinci namalował na jednym ze swoich obrazów czarownicę o ponętnych 
kształtach uprawiającą czary w towarzystwie młodej asystentki. […] Cała scena przesycona jest elementami 
erotycznymi i magicznymi. Erotyzm i magia były dla wielkiego włoskiego mistrza rodzajem obsesji” (O.S. Ra-
chleff, dz. cyt., s. 125-126.). 
43 Hajota [H. Pajzderska], Rosa Nieves, Lublin 1925, s. 238. 
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Ostoja [właśc. Józefa Sawicka] w obrazku Szara dola, w którym owym naznaczonym przez 

piekło obszarem jest opuszczony młyn.  

Pusty młyn już od niepamiętnych czasów był postrachem całej okolicy. Obwiesił się tam kiedyś 

kowal pijak i dotąd dusza jego pokutuje w pustych ścianach. Nieraz w ciemną noc jesienną […] raptem 

gwiźnie daleko aż poza wioską. […] Każdy wiedział, że to w młynie „gwiżdże!”. Podczas burzy jęczało 

tam coś, szumiało strasznie; belki i ściany trzeszczały, najwyraźniej słychać było przesypywanie ka-

mieni; koło stare, omszałe, poruszało się z wolna44. 

Atmosferę grozy podsyca dodatkowo fakt samobójstwa, nadający przestrzeni aurę 

cmentarną, pełną niesamowitości, „zaludniając” terytorium pokutującą, nieukojoną duszą. 

Z historycznym źródłem przekonania o nawiedzeniu współgra dodatkowo otaczający młyn 

krajobraz. Atmosfera i otoczenie młyna także świadczą o „przeklętości” tego miejsca. 

Staw wysechł do połowy, pokrył się pleśnią, porósł trzciną wysoką […]. Od strony lasu łączy się 

z trzęsawiskiem; ludzka noga nie postała tam nigdy, bydło nawet nie chodzi w tę stronę, gdyż trawa 

tam ostra, a zielska szkodliwego co niemiara45. 

Strefa wokół budowli posiada wszelkie atrybuty areału poddanego działaniu zła, 

przynależnego ciemnym mocom. Dowodem zaś utwierdzającym ludzi w podobnym prze-

konaniu staje się historia szewca i jego rodziny, którzy zdecydowali się zamieszkać we mły-

nie. Reakcja na tak nieprawdopodobną decyzję jest charakterystyczna i odwołuje się do 

poprzednich doświadczeń związanych z przesądami dotyczącymi tego terenu: 

zdawało się, że oznaki ludzkiej pracy wypędzą „złego” […]. Baby tylko szeptały czasami: – Oj, 

skręci „on” im kark, skręci! z tym żartów nie ma! Filip jak chatę stawiał, tylko parę belek i trochę 

cegieł z tej pustki wziął, a jaką miał potem biedę! Wilk mu owce chwytał przez trzy lata, na czwarty 

ciałuszkę schwycił, z chaty choroba nie wychodziła, wiatr strzechę zerwał! Na koniec sam jak zaczął 

pić, tak teraz nigdy do chaty trafić nie może46. 

Tożsamość przeznaczenia nowych lokatorów młyna z losami Filipa nie zostaje pod-

dana w wątpliwość, a wszelkie niewytłumaczalne zjawiska czy z pozoru nieuzasadnione 

niepowodzenia, które dotykały człowieka, były elementem egzemplifikującym działalność 

złych mocy, potwierdzającym ich istnienie.  

 

44 Ostoja [J. Sawicka], Szara dola. W: Ostoja, Szkice i obrazki, Petersburg 1886, s. 205. 
45 Tamże, s. 205-206. 
46 Tamże, s. 208. 
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Także w Szarej doli pojawia się motyw nieszczęścia uzasadnionego aktywnością sza-

tańską, która nawiedza zamieszkującą młyn rodzinę. W wyniku splotu okoliczności szew-

cowa – outsiderka z innej wsi – zostaje żoną mężczyzny, który przyczynił się do śmierci jej 

pierwszego męża. W noc ślubu kobieta zostaje na mrozie i umiera. Kiedy mieszkańcy wsi 

znajdują jej ciało, ogarnia ich nagle niewysłowiona groza, ponieważ zgon ten zdaje się po-

twierdzać fatalną opinię o młynie. 

Straszna jakaś tajemnica ciążyła nad tą śmiercią nagłą, niewytłumaczoną. Młyn ze wszystkimi 

baśniami stanął żywo w pamięci każdego. […] „Zły oddał” za swoje! Naraz wątły trup stał się czymś 

dziwnie strasznym […]. – Na święconej ziemi grzech ją chować! – szeptały kobiety […]. Gdy zaś na 

wiosnę piorun młyn spalił, w całej okolicy utwierdziło się przekonanie o strasznej mocy „złego”47. 

Wyraźnie uwidacznia się tutaj zatarcie granicy między tym, co wyobrażone, a tym, 

co rzeczywiste. Albowiem w chwili, gdy przesąd sprawdza się czy potwierdza jako fakt, jeśli 

zbieg okoliczności doprowadza do tragedii, a towarzyszy mu przeświadczenie, że dopomo-

gła w tym moc nieczysta, wówczas naiwna wiara znajduje „empiryczne” poświadczenie. 

Należy również podkreślić, że osobliwa reakcja w stosunku do zwłok szewcowej wynika 

częściowo z charakterystycznej bojaźni wobec trupa. Antonina Ostrowska konstatuje, że: 

Niepewność granicy między życiem a śmiercią stanowiła zawsze w dziejach ludzkości domenę 

najbardziej uniwersalnych fantazmatów wykorzystujących każdą najmniejszą oznakę, aby się 

uprawdopodobnić. Idea, że resztka życia ożywia trupa przez pewien, nieraz długi czas, przybierała 

rozmaite postacie, zależnie od miejsca i epoki48. 

Fakt ów, w połączeniu z przekonaniem o dokonaniu się klątwy nawiedzonego 

młyna, inicjuje reakcję lękową, naturalną w percepcji czy interpretacji świata w optyce lu-

dowej. 

Obszar nawiedzony przez zło pojawia się także w powieści Artura Gruszeckiego 

Krety jako miejsce uważane za nawiedzone, a w związku z tym negatywnie oddziałujące. W 

utworze charakter taki posiada zabita wyziewami industrialnymi połać lasu. Przestrzeń 

niesamowita charakteryzuje się adekwatnością sytuacji rozbitków życiowych i degradacji, 

spotworzeniu czy mortyfikacji elementów przyrodniczych. 

 

47 Tamże, s. 248. 
48 A. Ostrowska, Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Warszawa 1993, s. 52. 
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Wśród smukłych, martwiejących pni, zawisło tu niejedno ciało zrozpaczonego. Obawiano się w 

nocy tego „martwego lasku”, bo jakieś upiory, przerażające strachy, oderwani wisielcy napełniały go 

tłumnie i niepokoili przechodniów49. 

Złowrogość lasu polega na ambiwalentnym jego ujęciu. Z jednej strony jest to tery-

torium martwe, pozbawione czynników naturalnych przez cywilizację, z drugiej zaś – do-

pełnione aspektami mortalnymi sfery ludzkiej – samobójcami. Miejsce, w którym człowiek 

dokonuje aktu samozagłady, często zostaje uznane za nawiedzone, ponieważ targający się 

na swoje życie umiera w grzechu śmiertelnym, jego dusza nie zaznaje spokoju i wybaczenia 

boskiego, zostaje potępiona. Zgodnie ze spostrzeżeniem Mariana Wańczowskiego: 

samobójstwo, zwłaszcza w europejskim kręgu kulturowym, było i jest zdecydowanie potępiane. 

Był okres, sięgający nawet naszych czasów, że zmarłym samobójczą śmiercią odmawiano pochówku 

na katolickim cmentarzu50, 

– co jednoznacznie wskazywało na identyfikowanie autodestrukcji z grzechem 

śmiertelnym, a więc niepodlegającym wybaczeniu. Dusza takiego nieszczęśnika skazana 

była na wieczne potępienie i – nieukojona – mogła powracać i pokutować na ziemi za do-

konaną samozagładę. 

Powiązanie „martwego lasku” z popełnionymi tam samobójstwami uzupełnia wize-

runek przestrzenny także o elementy związane z syndromem cmentarnym, tj. obawą zwią-

zaną z cmentarzem i kulturowym postrzeganiem miejsc tego typu51. Owe uzupełniające się 

pierwiastki wzmagają grozę i niesamowitość terenu, który w powieści spełnia także rolę 

przestrzeni o profetycznym charakterze, zapowiadającej katastrofę. Wizerunku dopełnia 

również wzmianka, że w obszarze tym nie ma ani ptaków, ani żadnych innych zwierząt, co 

jednoznacznie sugeruje zmortyfikowanie przestrzeni. Podobna realizacja kojarzy się z tra-

dycyjną interpretacją terytoriów poddanych śmierci, manifestujących oddzielenie od bytu 

za pomocą atrybutów zewnętrznych, analogicznych do symboliki śmierci (a zatem cisza, 

pozbawienie czynników kojarzących się z egzystencją, także naturą, pustka i groza krajo-

brazu). 

 

49 A. Gruszecki, Krety, Warszawa 1897, s. 403. 
50 M. Wańczowski, Samobójca. W: M. Wańczowski, Księga żałoby i śmierci, Opole 1993, s. 310. Zob. też: Tamże, 
Samobójstwo, s. 310. 
51 Wańczowski pisze, że strach cmentarny, to „potoczne określenie niczym nieuzasadnionej trwogi i lęku, 
który rodzi się w bliskiej odległości cmentarza, zwłaszcza w porze nocnej. Powstaje pewnie na skutek starych 
legend i podań ludowych” (M. Wańczowski, Strach cmentarny. W: M. Wańczowski, dz. cyt., s. 325). 
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Także pejzaż przyrodniczy może stać się źródłem asocjacji z negatywnymi mocami. 

Doskonałą egzemplifikację stanowi tutaj Sezonowa miłość Zapolskiej, przynosząca opis 

ciemnych sił znajdujących się w naturze. Przyroda jest nieprzyjazna człowiekowi i w ten 

właśnie sposób manifestuje swoją potęgę czy nieujarzmienie. 

Gasło światło i rozradowanie życiowe. Coś chmurnego, ponurego wypełzało dokoła ludzi […]. 

Góry […] roztoczyły grozę i siłę, którą ukryły przebiegle w gąszczu kwiatów. […] Była w tym igraszka 

potworów, ukrywających się za dnia w jarach różowych od wrzosów […]. O zmierzchu potwory pod-

nosiły się z legowisk i w całym swym majestacie wznosiły się olbrzymie i na pozór niezwalczone. W 

głębi swych cielsk miały już próchno rozkładu, […] lecz ich śmiertelność zdawała się nieśmiertelno-

ścią wobec śmiesznej nędzy ludzkiego istnienia. Po raz pierwszy może tchnienie i poczucie własnej 

nicości przeniknęło duszę Tuśki i duszyczkę Pity52. 

Łagodny i jasny dotychczas krajobraz ciemnieje, przybierając pozory grozy, niebez-

pieczeństwa. Zapolska posiłkuje się ciemnymi, ponurymi barwami, nawiązując do trady-

cyjnego sposobu deszyfracji kolorów i kojarzenia ich z określoną atmosferą czy emocjami. 

Wyabstrahowanie od światła odnosi się do doświadczeń lękowych, pierwotnej i podświa-

domej fobii wobec mroku. Albowiem: 

Ciemność symbolizuje królestwo szatana, ludzką omylność oraz grzech. Już Biblia wyraziła 

wspólną wielu kulturom nieufność wobec mroków i zdefiniowała symboliczne przeznaczenie czło-

wieka w terminach światłości i ciemności53. 

Kolejnym sygnałem emotywnym jest odniesienie do atrybutów śmierci i procesów 

tanatycznych, skumulowanie takich określeń, jak „próchno rozkładu”, „rozlatywać się”, 

„cmentarne opary”, „więdnąć”, wskazujących na aspekty mortyfikacyjne. 

Jednocześnie pejzaż zewnętrzny eksponuje doznania wewnętrzne bohaterek powie-

ści, przekształca ich dotychczasowy nastrój na ujemne doświadczenia wynikające z obser-

wacji przyrody. Zarówno Tuśka, jak i Pita doznają przeczucia śmierci, metafizycznej łącz-

ności z aktem degradacji życia. Świadomość taka jest dla nich źródłem trwogi i zadumy.  

Dodać również trzeba, że odwołania do motywów czy symboliki unicestwienia są w 

twórczości Zapolskiej zjawiskiem nader częstym. Pisarka „oswaja” śmierć, pokazując ją z 

rozmaitych ujęć i perspektyw. Bohaterowie Zapolskiej bardzo często noszą w sobie zapo-

 

52 G. Zapolska, Sezonowa miłość, Warszawa 1950, s. 190. 
53 J. K. Goliński, dz. cyt., s. 41-42. 
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wiedź śmierci, bywają nią naznaczeni czy zafascynowani. Najbardziej wyczerpującej ana-

lizy problematyki śmierci dokonała pisarka w powieści A gdy w głąb duszy wnikniemy…, 

ponieważ sfera mortyfikacyjna wskazywana jest, sytuowana i definiowana z kilku punk-

tów. Wymiar znaczeniowy takiego zabiegu to już nie tylko ponure przypomnienie ulotności 

życia, lecz także symbolika świata grozy. Autorka w precyzyjny sposób kreuje rozmaite wy-

miary śmierci, bawiąc się konwencjami, przybliżając i wyostrzając obraz tego, co jednocze-

śnie fascynuje i odstręcza. W zależności od zakresu percepcyjnych możliwości postaci, 

zmienia się sposób pojmowania tego zjawiska, stopień zaintrygowania nim czy obawy. Wy-

nika to z oczywistego faktu, że: 

nieuchronność śmierci wywołuje w człowieku potrzebę zastanawiania się. Świadomość śmierci 

mąci jego poczucie oczywistości życia. Spośród wszystkich żywych istot jedynie człowiek ma świa-

domość śmierci. […] Dla człowieka śmierć ma znaczenie, współtworzy jego życie. Człowiek wie, że 

umrze i ten fakt napełnia go strachem. Przeczucie „skończę życie”, a także to nieświadome, które 

nastąpi potem, jeszcze zwiększa strach. W jego wyobrażeniu śmierć jest przede wszystkim kropką 

kończącą zdanie, ponieważ zawsze kończy fizyczne istnienie jednostki54. 

Akcentując słuszność powyższej konstatacji, należy też zauważyć, iż śmierć jako 

fakt, jako niewytłumaczalny, choć bezustannie obecny komponent naszej egzystencji sta-

nowić może atrakcyjny motyw kreujący grozę55. I tak jak różni są bohaterowie, tak różny 

będzie stopień jej natężenia. Odniesienie do sfery unicestwienia stanowi zatem w powieści 

oryginalny głos w dyskusji z młodopolskim dążeniem do „oswajania śmierci”, przybliżenia 

jej i swoistego obserwowania oraz akceptowania wszelkich jej przejawów – zarówno fi-

zycznych, jak i psychicznych czy duchowych, bowiem: 

interpretacja śmierci zależy oczywiście od koncepcji samego człowieka i jego cielesnej egzysten-

cji. Siłą śmierci jest w jej aspekcie „wolnościowym” możność ukazywania wartości, jaką jest wolna 

wola, a więc także wolności szukania, błądzenia, nawrócenia56. 

 

54 H. Haškovcova, Między życiem a śmiercią. Z czeskiego przeł. H. Wasylkiewicz, Warszawa 1978, s. 19. 
55 Stephen King pisze o funkcji śmierci w literaturze w sposób następujący: „W życiu większości z nas nad-
chodzi pora, kiedy musimy zmierzyć się ze śmiercią […] i w następstwie z czekającą nas własną śmiercią. Jest 
to zapewne główny temat horrorów: potrzeba zmierzenia się z tajemnicą, którą pojąć możemy jedynie dzięki 
pełnej nadziei wyobraźni” (S. King, Jazda na Kuli. Przeł. M. Mastalerz. W: S. King, Wszystko jest względne. 14 
mrocznych opowieści, Warszawa 2002, s. 379). Powieść Zapolskiej łączy zarówno wątki obyczajowe, jak i za-
lążki opowieści grozy. Doświadczanie przez bohaterów wielowymiarowej obecności śmierci i zmaganie się z 
nią staje się integralnym elementem wizji świata jako przestrzeni groźnej, pozbawionej bezpieczeństwa i spo-
koju. 
56 A. Lubaszewska, Życie – śmierci doskonałość. Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości, 
Kraków 1995, s. 115. 
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Postawa bohaterów Zapolskiej wobec śmierci jest niezwykle zróżnicowana: od sa-

mobójcy, pragnącego zamanifestować w ten sposób potęgę sztuki, poprzez wynaturzonego 

eksperymentatora, do drwiącego ze śmierci nieszczęśnika bez duszy – i stanowi charakte-

rystyczny zapis modernistycznych ujęć śmierci. Czytelnik zyskuje niepowtarzalną możli-

wość przypatrzenia się jej z kilku punktów – w aspekcie wyzwalającym z cierpienia i mar-

ności bytu (Zagórski), jako manifestację postawy eksperymentalnie destrukcyjnej, tożsa-

mej jednocześnie z tradycyjną mocą sztuki (Lelian), jako samobójstwo, swoiste uzewnętrz-

nienie twórczego niepokoju (młody samobójca, doprowadzony do zamachu na własne ży-

cie przez Leliana)57, upersonifikowaną w postać świątynnej posłanki (kobieta na polnej 

drodze) oraz jako pierwiastek przynależny egzystencji człowieka, wypływający ze sposobu 

i warunku istnienia każdego życia (Narbutt). 

Najczęstszym wszakże sposobem ukazania metafizycznego portretu śmierci staje 

się jej personifikacja, nadawanie pozorów istnienia materialnego (choćby nawet poprzez 

wrażenie, wyobrażenie lub wizję) i zasobu quasi-ludzkich uczuć czy raczej motywów po-

stępowania. Obraz taki przynoszą dwie znamienne sceny z A gdy w głąb duszy wnikniemy…, 

z których pierwsza ma charakter epizodyczny, druga natomiast rozwinięta zostaje w dal-

szej części powieści, pełniąc rolę swoistego morału, szczególnego rodzaju ostrzeżenia.  

Personifikowana śmierć przyjmuje w oczach bohaterki kształt samotnej kobiety 

zmierzającej do lasu, w którym Anka właśnie odkryła zwłoki i w którego aurze odczuwała 

niepokojące tchnienie zagłady. Nie jest to wszakże śmierć upostaciowana, lecz istota pod-

legająca jej, pełniąca funkcję dyskretnego wysłannika. 

Duch dziwny a niechętny szedł w głąb lasu zabrać z sobą i ponieść w dal ducha samobójcy. Nie 

było w tym czarnym duchu litosnej śpieszności […]. Nie było także w tej kobiecie pragnienia bezli-

tosnego ujrzenia dzieła zniszczenia […]. To raczej szedł służalczy duch, nie działająca moc […]. Był to 

raczej cień świątynnego sługi58. 

 

 

57 Samobójstwo w estetyce modernistycznej przyjmuje charakter osobliwej manifestacji wyzwolenia z przy-
gniatających okowów życia. Staje się dowodem przejęcia władzy nad własnym trwaniem i losem. Co więcej, 
„samobójcy domagają się spojrzenia na swój czyn jak na spektakl. Oglądamy jakieś młodopolskie theatrum 
śmierci, które ma przekonać do konkretnych racji” – pisze Antonina Lubaszewska (Życie – śmierci…., s. 77). 
58 G. Zapolska, A gdy w głąb…, t. I, s. 131. 
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Tak więc na tle jasnego, nasłonecznionego krajobrazu pojawia się ciemna sylwetka 

wysłanniczki śmierci i jest to punkt orientacyjny dla odczytania rzeczywistej natury tajem-

niczej istoty. Wejście kobiety w krąg światła powoduje zmianę optyki, ponieważ Anka za-

czyna oglądać ją z perspektywy pozazmysłowej jako impresję wizerunku duchowego.  

Ten czarny cień kobiety, zamiast kłaść ciemną plamę w złocistość słonecznych godów, zaczął 

sam rozpraszać się, rozpalać i jaśnieć, jak brylant czarny a cenny. Dokoła niej […] migotać zaczęły 

coraz więcej, coraz silniej, promienie otęczy i rozegnywać tęczowymi […] blaskami. Postać śmiertel-

nej wysłanki rosła, zwiększała się, lecz ciemna jej sylwetka, właściwa istota, zacierała się powoli […]. 

Anka widziała tylko rozkołysaną wśród kłosów ognistą, promienną istotę, rozedrganą snopem pro-

mieni, wchłoniętą i zapaloną przez moc słońca, które w chwili swego mistycznego ślubu z ziemią 

rozżarzało swym oddechem płomiennym nawet sługi śmierci, wysłane po żer ze świątyni, w których 

czarne marmury ociekają krwią i nad którymi szumią skrzydła sępów o rubinowych, łakomych źre-

nicach59. 

Wrażenie rozświetlenia sylwetki obserwowanej kobiety, przekształcenie jej w iluzję 

gry światła, barw jasnych, migotania staje się symbolicznym ukazaniem powagi, majestatu 

i potęgi śmierci. Niszczycielka życia jawi się jako płomienisty twór, wszechogarniający, 

wszechpotężny, dominujący nad słonecznymi promieniami. Należy w tym miejscu przypo-

mnieć, że światło jest aspektem pozytywnym, nie bywa kojarzone ze złem, z tajemnicą, jest 

natomiast symbolem wieczności, bezcielesności, niematerialności60, natomiast ogień wy-

raża moc, niemożność okiełznania, brak zasady, wyzwolenie. Wizja rozrastającego się w 

płomień światła staje się jednocześnie zaakcentowaniem idei dobroczynności śmierci, jej 

pozytywnej potęgi, a więc afirmacją naturalnego, acz nieuchronnego i bolesnego porządku 

wszechświata. Zapolska nie zapomina wszakże o podstawowych atrybutach śmierci. 

Słońce, które ujawnia prawdę o niszczycielce życia, nie jest władne ukryć wszelkich jej 

aspektów i wspomnienia jej upiornej domeny. Groźna wizja czarnej świątyni o marmurach 

skąpanych we krwi czy padlinożerczy mieszkańcy tych murów – sępy – stanowią doskonałe 

uzupełnienie fantastycznego widzenia bohaterki. Staje się również swoistą dokumentacją 

drapieżności i nieubłagalności śmierci. Co ciekawe, bohaterka nie odczuwa żadnego dys-

komfortu psychicznego w związku z oglądanym obrazem, mimo że śmierć nie może zostać 

zaliczona do zjawisk pozytywnych. Podobne doświadczenie związane jest właśnie z okre-

śloną świadomością i postawą duchową, przyjmowaną wobec umierania. Ponieważ rzecz 

 

59 Tamże, t. I, s. 132. 
60 Zob. W. Kopaliński [J. Stefczyk], Światło. W: W. Kopaliński, dz. cyt. , s. 415-417.  
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naturalna, wynikająca ze sposobu funkcjonowania natury nie szokuje, przeto Anka uznaje 

śmierć, a wraz z tym także jej sługi, za byty towarzyszące życiu i nie postrzega ich jako 

niebezpieczne, burzące porządek istnienia. Oblicze wysłannika śmierci nie jest dlań 

ohydne, odpychające, nie przeraża bohaterki, która odbiera śmierć jako wartość praw-

dziwą, choć wszechwładną, groźną i nieposkromioną. 

Stanowisko takie potwierdza raz jeszcze bohaterka w rozmowie z ojcem, ostrzega-

jąc go przed lekceważącym stosunkiem wobec śmierci. Dziewczyna doskonale zdaje sobie 

sprawę, że śmierć najokrutniej doświadcza tych, którzy z niej drwią, którzy ją lekceważą. 

Instynkt samozachowawczy Anki nie zawodzi także tym razem. Zagrodzki staje się zdegra-

dowanym, zniszczonym, pustym ciałem, które czeka na śmierć i nad którym pastwi się szpi-

talny posługacz. A koniec nie nadchodzi. Ta śmierć, którą tak gardził Zagrodzki, dokonuje 

potwornej zemsty – pozwala mu trwać w zawieszeniu pomiędzy istnieniem a niebytem, 

doświadczać bólu, lecz nie móc się sprzeciwić tym, którzy go zadają. Powalony na kolana 

człowiek zostaje pozbawiony tego podstawowego z praw – godnego umierania. 

Symptomy lęku łączą się w kulturze nie tylko ze zjawiskami naturalnymi, lecz 

współtworzą konglomerat mitycznych i mistycznych aspektów istnienia świat. Strach – jak 

konstatuje Goliński – 

narodził się wraz z człowiekiem w najgłębszej otchłani wieków, jest w nim i towarzyszy mu 

przez całe życie. Istota ludzka unika jednak lęku i trwogi lub stara się je zmniejszyć poprzez przeciw-

działanie lub ucieczkę […]. Strach – nierozerwalnie złączony z życiem, z byciem „ku czemuś” – jest 

wewnętrznym, psychicznym odzwierciedleniem zewnętrznych, rzeczywistych i wyimaginowanych 

zagrożeń61. 

Obawy człowieka przed otaczającą go rzeczywistością przekładają się na specy-

ficzne formy wierzeń, rozrastając w wielowątkowe legendy, atrakcyjne nawet w XXI 

wieku62. Niezrozumiałe, niewytłumaczalne elementy wszechświata, interpretowane jako 

groźne, transgresywne wobec określonego porządku egzystencjalnego uosobione zostały 

w formułę Zła metafizycznego, a zatem niezależnego i potężniejszego niźli ludzka wola. Po-

nieważ zaś metafizyka opiera się na symbolu czy metaforze, na specyficznej grze wyobraźni 

 

61 J. K. Goliński, dz. cyt., s. 16-17. 
62 W „Przekroju” (nr 41, 5 października 2003) ukazał się na przykład artykuł O rety, nie ma yeti autorstwa 
Adama Leszczyńskiego, dokumentujący podobną tezę. Autor pokazuje rozwój i wzrost zainteresowania mi-
tem o yeti (przetransponowanym w wieku XX do innych kultur lub trawestującym, zgodnie z pewnym wyob-
rażeniem, wierzenia już istniejące) i jego żywotność we współczesnej wyobraźni ludzkiej.  
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i pierwiastków przynależnych otoczeniu jednostki (bo tylko za pomocą bliskich sobie zna-

ków można wyrazić to, co nieznane, niedookreślone), wszystkie te mityczne wcielenia 

czynników zagrażających harmonii ulegały coraz to nowej transmutacji.  

Motywy nadnaturalne jawią się więc jako jeden ze stałych elementów świata przed-

stawionego. Nadprzyrodzone przeistacza się w tym obszarze w cząstkę natury, wynikając 

ze sposobu istnienia rzeczywistości, stając się czynnikiem współgrającym zarówno z istotą 

wszechrzeczy, jak i z psychiką bohatera. U Zapolskiej nadwrażliwość na świat jest imma-

nentną cechą postaci pozytywnych, zwłaszcza kobiecych, którym poszerzona percepcja 

umożliwia pełniejsze postrzeganie otoczenia. Na drugim biegunie metafizyczności znajdują 

się u pisarki bohaterowie negatywni, częstokroć obdarzani infernalnymi zdolnościami, 

wzbudzający sataniczne lub demoniczne asocjacje. Dychotomiczność przestrzeni literac-

kiej staje się tutaj symbolicznym wskazaniem dwoistości świata, ambiwalencji nie tylko po-

staw ludzkich, lecz także niejednoznaczności czy grozy rzeczywistości. Kreślone przez pi-

sarkę dwa plany (czasem dzielone na dwa kolejne), przenikają się wzajemnie; sfera ducha 

wpływa na obszar materii, fizyczność determinuje spirytualność. Nadnaturalne nie jest dla 

Zapolskiej transgresywne, lecz po prostu istniejące, wpisane w wewnętrzny układ wszech-

rzeczy. Ścieranie się poszczególnych warstw – widzialnych i niewidzialnych – stanowi nie-

zmienną kolej trwania; dwoistość bytu manifestuje się we wszystkich elementach realności 

(np. walka dobra ze złem, mężczyzny z kobietą, życia ze śmiercią). Odwieczne zmagania 

obserwować mogą wyłącznie jednostki nadwrażliwe, obdarzone mocami przekraczający-

mi pojmowanie: intuicją, jasnowidzeniem, widzeniem aury, magnetyzmem, itp. Owi „prze-

wrażliwieni” uświadamiają sobie wszelako, iż ich udział w kształtowaniu wszechświata po-

lega w zasadzie tylko na obserwacji. Nie potrafią, nie mają szansy lub siły, aby przeciwsta-

wić się dojmującemu poczuciu niemocy, stają bezradni wobec nieubłaganych wyroków 

losu. Samoświadomość pozytywnych bohaterów Zapolskiej zogniskowana zostaje w zasa-

dzie wokół utraty nadziei i przekonania o wyższości niszczycielskich sił. Pesymistyczna wi-

zja utraty kontroli nad własną przyszłością ludzką czy dolą w ogóle osłabia nadprzyrodzo-

ność przydanych postaciom talentów, powodując, że stają się bezużyteczne, pozbawione 

znaczenia. Negatywnie postrzegana rzeczywistość jest tym boleśniejsza, że nie podlega 

przemianie, że wpływać na nią mogą wyłącznie silniejsi, identyfikowani z mocami ciemno-

ści. Kojarzenie lub nawet utożsamienie mocy sprawczych ze sferami mroku jawi się w twór-

czości Zapolskiej jako swoisty leitmotiv, powracający w rozmaitych konfiguracjach. Zło za-



 Przyjdź, siło nieczysta! Krytyka scjentyzmu w prozie… 31 
 

 

wsze wygrywa, ponieważ czyste dobro nie istnieje63. Pozazmysłowe atrybuty nie będą za-

tem bronią w walce jasności z ciemnością; stanowią wprawdzie rodzaj naznaczenia, posze-

rzają zakres widzenia, lecz nie pozwalają na dokonywanie zmian w istniejącym porządku. 

Proponowany przez pisarzy drugiego pokolenia pozytywistów model transplanto-

wania ezoterycznych wątków, prezentujący afirmatywną wobec okultyzmu postawę, zasa-

dza się na przekonaniu o istnieniu tajemnych sił, przekraczających możliwości pojmowa-

nia, transgresywnych wobec ludzkiej umysłowości. Ów sekret rzeczywistości, ujawniany 

jedynie w szczególnych dla jednostki okolicznościach (śmierć najbliższej osoby, trauma-

tyczne doznania, melancholia) lub wynikający z wrodzonych człowiekowi uwarunkowań 

(nadwrażliwość), staje się pomostem pomiędzy tym, co materialne, a tym, co metafizyczne. 

W takim ujęciu pozafizyczność jest aspektem groźnym, bo nierozerwalnie złączonym ze 

śmiercią, bezustannie wokół niej grawitującym. Podobne koncepcje pojawiają się przede 

wszystkim w twórczości Zapolskiej (u której elementem współgrającym z tajemnicą jest 

demonizacja przestrzeni poprzez wpisanie weń jednostek niejednoznacznych genealogicz-

nie, łączących pierwiastki człowieczeństwa z cząstkami satanistycznymi czy wampirycz-

nymi), Ostoi oraz Hajoty. Nieco odmienną optykę, aczkolwiek wpisującą się w zakreślone 

ramy, reprezentują utwory Dygasińskiego. Czynnikiem dominującym jest tutaj raczej nie-

chęć do wyjaśniania tajemnicy nadnaturalnego, nieodkrytego, istniejącego w rzeczywisto-

ści, w której porusza się jednostka.  

Inkorporacja wątków ezoterycznych do twórczości drugiej generacji jest zresztą 

problemem dość złożonym, posiadającym szeroki kontekst i nadbudowę filozoficzną, kul-

turową, a nawet obyczajową. Transpozycja podobna staje się rezultatem szczególnego od-

działywania okultystycznych idei na wyobraźnię artystyczną, próbą odpowiedzenia na py-

tania zadawane u schyłku epoki. Precyzacja duchowości lub postulat wskazania zidentyfi-

kowanej (być może nawet tak materialnej jak atom) cząstki spirytualnej ukonkretniły się 

w utworach literackich, zaświadczając powszechne zainteresowanie tą tematyką. Rozmaita 

realizacja i wyzyskanie motywów stają się egzemplifikacją różnych postaw wobec niepo-

znanego, nienazwanego, dokumentują rozległość fascynacji i znajomość ezoterycznych 

koncepcji. 

  

 

63 W powieści A gdy w głąb duszy wnikniemy… wątek ten powraca kilkakrotnie. Najsilniej jednak wyekspono-
wany został w momencie starcia Anki z Lelianem, kiedy bohaterka przegrywa, ponieważ dobro, które w 
swoim mniemaniu reprezentuje, nie jest wartością bezwzględną, nie jest absolutne. 
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