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Opisać niewysłowione... 

  

Joyce Carol Oates – wybitna amerykańska pisarka, laureatka licznych prestiżo-

wych nagród literackich, w tym National Book Award, Boston Book Review's Fisk Fiction 

Prize,  Chicago Tribune Literary Prize czy Bram Stoker Award, zdobywczyni tytułu Hu-

manisty Roku American Humanist Association, kilkakrotnie nominowana do Nagrody Pu-

litzera, a obecnie uważana za jedną z czołowych kandydatek do literackiej Nagrody No-

bla – znana jest głównie jako autorka horrorów, thrillerów i powieści kryminalnych, 

rzadko sięgająca po wątki fantastyczne, choć nie zupełnie od nich stroniąca (należy tu 

pamiętać o kultowym Zombie). Gdy tylko natrafiłam na informację o polskim wydaniu jej 

nowego dzieła, wiedziałam, że tę książkę muszę przeczytać. Dlaczego? Z powodu mojego 

wieloletniego, ogromnego sentymentu do powieści gotyckiej!  

Znane mi współczesne próby wskrzeszenia tego nurtu, właściwie wymarłego blisko 

sto lat temu, zwykle nie kończyły się dobrze, nie owocowały wybitnymi dziełami, a ich 

autorzy nie mogli aspirować do miana następców Horace’a Walpole’a, M. G. Lewisa czy 

Ann Radcliffe, a nawet naszej rodzimej Mostowskiej. To już nie było to. Nie ten nastrój, 

nie ten język, nie ten styl, nie ta specyficzna forma narracji... I niezmiennie – za mała za-

wartość gotyku w gotyku. Ale J.C. Oates? To zupełnie co innego! Pisarka należy do tej 

grupy niewielu współczesnych autorów, po których spodziewałabym się umiejętności 

napisania powieści gotyckiej z prawdziwego zdarzenia. Nastawiłam się więc na coś na-

prawdę wyjątkowego. I z czystym sumieniem muszę przyznać: nie zawiodłam się.  

Senne miasteczko uniwersyteckie. Pierwsze lata XX wieku. Gotyckie (sic!) gmachy 

starego kampusu, wiekowe posiadłości arystokratycznej dzielnicy, monumentalna, stara 

plebania i prezbiteriański kościół. W takiej oto scenerii rozgrywa się akcja powieści 

Przeklęci, której głównym bohaterem jest niewielka, zamknięta społeczność, na wskroś 
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przeżarta snobizmem, hipokryzją i prezbiteriańską, purytańską „przyzwoitością”. W ten 

z zasady i pierwszego wrażenia niepokojący pejzaż wkracza tzw. Klątwa, czyli seria nie-

samowitych, bulwersujących, pozornie nijak ze sobą niepowiązanych wypadków. Na 

mieszkańców spokojnego Princetonu, porządnych chrześcijan – potomków starych, ary-

stokratycznych rodów, zasłużonych, emerytowanych mężów stanu, świetnie zapowiada-

jących się młodych polityków, burżuazyjnych przedsiębiorców, statecznych pracowni-

ków naukowych, konserwatywnych pastorów, wierne żony, hipochondryczne „inwalid-

ki”, a nawet niewinne dzieci – pada Cień. Dzieje się „Coś NIEWYSŁOWIONEGO”1.. Ani 

chybi nastąpiła tu jakaś diabelska ingerencja! Czy współczesna powieść gotycka uznanej 

amerykańskiej autorki grozy mogłaby zapowiadać się lepiej?  

Oates jest znana również z łączenia elementów opowieści niesamowitej i grozy z 

ostrą krytyką społeczną oraz doskonałym ukazywaniem przemian kulturowych i ame-

rykańskich realiów – zarówno współczesnych, jak i znanych z historii najnowszej. Także 

w Przeklętych wyraźnie widać te charakterystyczne dla pisarki tendencje. Realia epoki 

odmalowane zostały niezwykle przekonująco, barwnie, rzetelnie, z prawdziwym piety-

zmem i dbałością o najdrobniejsze detale. Autorka wiele uwagi poświęca prezentowaniu 

warunków ekonomicznych poszczególnych klas tylko pozornie w owych czasach demo-

kratycznych Stanów Zjednoczonych, relacjom społecznym panującym w Princetonie, a 

także – niezmiennie idealnym na zewnątrz, a nierzadko mocno przegniłym w środku – 

więziom rodzinnym. Przygląda się z bliska sylwetkom różnorodnych bohaterów – pa-

storów, profesorów uniwersyteckich, konserwatystów, demokratów, kapitalistów i so-

cjalistów, znanych literatów, byłych i przyszłych prezydentów i Pierwszych Dam, kobiet 

stworzonych do małżeństwa i sufrażystek – obnażając ich prawdziwe oblicza, odzierając 

z przywdziewanych pod publikę masek przyzwoitości.  

A jak to wszystko ma się do konwencji tradycyjnej powieści gotyckiej? Otóż ma się, 

dokładnie tak, jak powinno! Autorka umiejętnie wplata motywy fantastyczne, nadprzy-

rodzone pomiędzy mnogość różnorodnych, barwnych i znakomicie opowiedzianych 

wątków obyczajowych. Wiarygodnie łączy fikcję literacką z elementami autentycznych 

wydarzeń, obok stworzonych przez siebie bohaterów stawia postaci historyczne, nie 

będąc jednocześnie w żaden sposób w niezgodzie z ich oficjalnymi biografiami. Pisarka 

wprowadziła do fabuły nawet dyskretne elementy autobiograficzne, jak choćby i samo 

umiejscowienie sporej części akcji na Uniwersytecie Princeton, na którym sama wykła-
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3 
 

da, czy też epizodyczne przywołanie postaci własnych przodków. Tworzy w ten sposób 

swoistą legendę, w której tkwi jakieś ziarno prawdy.  

Wątek grozy i ingerencji sił nadprzyrodzonych wprowadzony został nienachalnie, 

subtelnie, a jednocześnie wykreowany w taki sposób, że nie da się zarzucić autorce bra-

ku błyskotliwości w zastosowanych rozwiązaniach fabularnych. Wielowątkowa historia 

obfituje w elementy zaskoczenia, nieoczekiwane zwroty akcji i momenty niepokojącego 

suspensu. Oates doskonale buduje napięcie związane z koniecznością włożenia w lektu-

rę sporej dozy wysiłku umysłowego ze strony czytelnika, który musi samodzielnie po-

wiązać ze sobą pewne fakty, pozbierać i zlepić w spójną całość z pozoru nie zawsze ide-

alnie pasujące do siebie elementy układanki. Nie zabrakło również wątku filozoficzno-

teologicznego, kontrowersyjnego, skłaniającego do głębszej refleksji.  

Jest i specyficzna narracja prowadzona z perspektywy historyka, a jednocześnie po-

tomka dawnych mieszkańców ogarniętego Klątwą Princetonu, syna pary bezpośrednich 

świadków opisywanych wydarzeń. Ów wiekowy historyk, autor kroniki, na jaką stylizo-

wani są Przeklęci, pracując nad publikacją dotyczącą tajemniczych wypadków z począt-

ków poprzedniego stulecia, odbywa swoistą podróż sentymentalną. W toku narracji 

miota się pomiędzy zachowaniem postawy profesjonalnej i skupieniem na przekazaniu 

wiarygodnej, skoncentrowanej na faktach relacji a własnym emocjonalnym stosunkiem 

do princetońskiej Klątwy i ludzi, z których wielu znał i pamięta. Stylizacja na publikację 

autorstwa historyka sprzyja także posłużeniu się specyficznymi elementami synkre-

tycznymi w narracji: przytaczaniu treści listów, fragmentów pamiętników, osobistych 

dzienników, doniesień prasowych, protokołów ze śledztw policyjnych czy diagnoz le-

karskich. Umiejętnie prowadzona narracja tego typu stanowi znakomite podkreślenie 

odwołania do klasycznego gotycyzmu.  

Podsumowując, szczerze liczyłam na to, że J.C. Oates uda się wskrzesić zapomnianą 

konwencję powieści gotyckiej z prawdziwego zdarzenia i autorka nie zawiodła moich 

nadziei. Otrzymałam dokładnie to, czego pragnęłam: łączącą elementy grozy, nastrojo-

wości, doskonale odmalowanego rysu epoki i wątku fantastycznego, pełną licznych na-

wiązań literackich i historycznych, fascynującą opowieść z pogranicza sentymentalnego 

gotycyzmu w stylu Ann Radcliff i frenetycznego czarnego romantyzmu.  

 


