


Mikołaj Kołyszko

GROZA JEST ŚWIĘTA
MITOLOGIA LITERACKA HOWARDA PHILLIPSA LOVECRAFTA I JEJ ANALIZA

DOKONANA ANTROPOLOGICZNĄ METODĄ CLAUDE'A LÉVI-STRAUSSA

WYDAWNICTWO WIELOKROTNEGO WYBORU



Copyright © by Mikołaj Kołyszko, 2014.
Copyright © for this edition by Mikołaj Kołyszko & Masz Wybór, 2014.

Autor:  Mikołaj Kołyszko

Tytuł: Groza jest święta.  Mitologia literacka Howarda Phillipsa Lovecrafta i jej analiza dokonana
antropologiczną metodą Claude'a Lévi-Straussa

Okładka: Mikołaj Kołyszko

Na okładce wykorzystane zdjęcie z domeny publicznej pochodzące ze strony: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enteroctopus_dofleini.jpg 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja nie może być modyfikowana ani odsprzedawana bez pisemnej zgody
Autora i Wydawcy. 

Wydawca oficjalny:

Mikołaj Kołyszko 

ul. Findera 3

89-600 Chojnice

mikolaj.kolyszko@wydawnictwoww.pl

Masz Wybór

ul. Findera 3

89-600 Chojnice

www.masz-wybor.com.pl

magazyn.masz.wybor@gmail.com

Wydawnictwo Wielokrotnego Wyboru (grupa nieformalna)

www.masz-wybor.com.pl

wydawnictwo@wydawnictwoww.pl

Wydanie I

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enteroctopus_dofleini.jpg
http://www.masz-wybor.com.pl/
http://www.masz-wybor.com.pl/


Spis treści
Przedmowa...........................................................................................................................................6
Wstęp....................................................................................................................................................8
 Rozdział I. Religioznawcze podstawy badania mitologii H. P. Lovecrafta.......................................11

 1. 1. Numinosum a horror.............................................................................................................11
 1. 2. Mit a literatura......................................................................................................................30

 1. 2. 1. Wybrane definicje mitu na przestrzeni dziejów...........................................................30
 1. 2. 2. Wybrane definicje mitu w etnologii religii..................................................................32
 1. 2. 3. Relacje mitu z literaturą...............................................................................................34
 1. 2. 4. Wybrana metoda analizy literackiego mitu H. P. Lovecrafta.......................................39

 Rozdział II. Mitologia Cthulhu..........................................................................................................41
 2. 1. Wstęp....................................................................................................................................41
 2. 2. Mitologia Cthulhu Howarda Phillipsa Lovecrafta................................................................42
 2. 2. 1. Podstawy teoretyczne.......................................................................................................43
 2. 2. 2. Problem z dotychczasowymi analizami............................................................................48

 2. 2. 3. Problem kosmogenezy...........................................................................................................48
 2. 2. 4. Mityczna historia Ziemi....................................................................................................50
 2. 2. 5. Antropogeneza..................................................................................................................57
 2. 2. 6. Eschatologia......................................................................................................................58
 2. 2. 7. Eschatologia indywidualna...............................................................................................60

 a. Ponowne życie w oceanicznych głębinach..........................................................................60
 b. Chtoniczna przemiana..........................................................................................................61
 c. Przemiana jako efekt klątwy Ghatanothoi............................................................................63
 d. Dzięki alchemii....................................................................................................................63
 e. Poprzez przejście do Świata Snów.......................................................................................63
 f. Poprzez ożywienie zwłok.....................................................................................................64
 g. Przepowiednia kresu śmierci w erze nadejście Cthulhu......................................................66
 h. Roztopienie się w niezróżnicowanej przestrzeni.................................................................66
 i. Reinkarnacja.........................................................................................................................66

 2. 2. 8. Panteon..............................................................................................................................68
 a. Azathoth...............................................................................................................................69
 b. Bastet....................................................................................................................................69
 c. Bokrug..................................................................................................................................69
 d. Cthulhu.................................................................................................................................70
 e. Dagon...................................................................................................................................70
 f. Ghatanothoa..........................................................................................................................71
 g. Hastur...................................................................................................................................72
 h. Huitzilopotchli.....................................................................................................................73
 i. Hydra.....................................................................................................................................73
 j. Hypnos..................................................................................................................................73
 k. Lilith.....................................................................................................................................74
 l. Nath-Hornath........................................................................................................................74
 m. Nug......................................................................................................................................75
 n. Nienazwany bóg mający swą świątynię w Atlantydzie.......................................................75
 o. Nodens.................................................................................................................................76
 p. Neptun..................................................................................................................................76
 q. Nyarlathotep.........................................................................................................................77
 r. Oukranos...............................................................................................................................77
 s. Rhan-tegoth..........................................................................................................................78
 t. Shub-Niggurath.....................................................................................................................78

4



 u. Tirawa...................................................................................................................................79
 v. Tsathoggua............................................................................................................................79
 w. Yig.......................................................................................................................................79
 x. Yeb........................................................................................................................................80
 y. Yog-Sothoth..........................................................................................................................81

 2. 2. 9. Świat Snów.......................................................................................................................82
 2. 2. 10. Inni bogowi, inne istoty, inne światy..............................................................................83
 2. 3. Mitologia Cthulhu w ujęciu Augusta Derletha i następnych kontynuatorów Lovecrafta.....83

 Rozdział III. Analiza w ujęciu antropologii strukturalistycznej Lévi-Straussa.................................86
 3. 1. Charakterystyka epoki, środowiska Lovecrafta i oddziaływań tych dwóch czynników na 
niego...............................................................................................................................................86
 3. 2. Streszczenia najpopularniejszych utworów Lovecrafta........................................................88
 3. 3. Schemat geograficzno-kosmologicznego.............................................................................98

 3. 3. 1. Skala makrokosmiczna................................................................................................98
 3. 3. 2. Ziemia ojczysta Lovecrafta (Stany Zjednoczone, Nowa Anglia)..............................105
 3. 3. 3. Skala mikrokosmiczna (plany miast, domów)...........................................................110

 3. 4. Schemat chronologiczny.....................................................................................................116
 3. 5. Schemat socjologiczny........................................................................................................118
 3. 6. Schemat epistemologiczno-aksjologiczny..........................................................................121
 3. 7. Podsumowanie....................................................................................................................123

Zakończenie......................................................................................................................................126
Abstract.............................................................................................................................................130
Bibliografia.......................................................................................................................................131

5



Przedmowa

Niniejsza  książka  pretenduje  do  tego,  by  być  pierwszą  w  Polsce  większą  pozycją

religioznawczą poświęconą całkowicie mitologii literackiej Howarda Phillipsa Lovecrafta. Były już

opracowania krytycznoliterackie poświęcone temu tematowi, były krótkie artykuły religioznawcze,

lecz nie znalazłem pracy o podobnym rozmiarze koncentrującej się równie szczegółowo na tym

temacie. 

Publikując  tę  książkę,  mam  wielkie  obawy,  ponieważ  poruszając  kwestię  omawianego

systemu  mitycznego  i jej  analizy,  nie  sposób  uniknąć  kontrowersji.  Opracowań  tzw.  Mitologii

Cthulhu nie brakuje, a na jej bazie stworzono nie tylko wiele opowiadań, powieści, ale także gier

fabularnych, komputerowych itp. Nie od dziś jednak wiadomo, że większość z nich oparta jest na

fałszerstwach kontynuatorów Howarda, natomiast wśród tych, którzy ten fakt zauważają, dominuje

przeświadczenie, że „mity Lovecrafta” w ogóle nie istnieją. W tej pracy zmuszony byłem zarówno

oskarżyć  o  szerzenie  kłamstw  świętej  pamięci  człowieka,  który  Samotnika  z  Providence

wypromował  oraz  wykazać  braki  kompetencyjne  osób podważających  w  ogóle  istnienie  tworu

mogącego  nosić  nazwę  Mitów  Cthulhu.  Nie  sądzę,  by  mi  to  darowano.  By  dokonać  analizy

mitologii wykreowanej przez Lovecrafta, musiałem od podstaw ją zrekonstruować, opierając się

wyłącznie  na  tekstach  źródłowych,  w  ten  sposób  podważając  dorobek  wszystkich  badaczy

i znawców mitów, którzy w swoich publikacjach opierali się na przekłamanych opracowaniach. I za

to za pewne zostanę zaatakowany, jeśli moja praca zostanie zauważona.

Dokonując  analizy tego  systemu mitycznego,  świadomie  odrzuciłem zarówno  metodykę

krytycznoliteracką,  jak  i  psychoanalityczną,  skupiając  się  wyłącznie  na  spartańskiej

antropologicznej metodzie strukturalnej. Nie zależało mi na kwiecistym pisaniu o opracowywanej

mitologii,  a  na  odkryciu  najbardziej  rudymentarnych struktur  pod nią  się  kryjących  –  i  to  nie

struktur ukrytych w tekście literackim, a struktur będących fundamentem kreowanych mitów, które

to wykraczały poza beletrystykę Lovecrafta. Wiem, że z racji tematu tej pracy przyciągnie ona do

siebie miłośników literatury, a więc prawdopodobnie też literaturoznawców. Nie wiem, czy zostanę

przez nich zrozumiany, ponieważ na problem mitów patrzymy zapewne z dwóch różnych obozów.

Jakby tego było mało, w obu znajduje się osoba Claude'a Lévi-Straussa (postaci, której myśl jest

dość istotna dla tej  książki), tylko że w jednym z nich został  on w znacznej mierze odrzucony

i odesłany do domu, zaś w moim (mitoznawczo-religioznawczym) wprost przeciwnie, wciąż jest,

niebezpodstawnie, ceniony. Literaturoznawca śmielej powie, że strukturalizm się skończył, bo nie

przynosi  mu on już większych korzyści w analizie tekstu,  lecz religioznawca tak śmiało głosić
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podobnych tez nie będzie, bo właśnie strukturalizm dalej pozwala mu odkrywać ukryte i istotne

struktury we wszelkich mitologiach.

Dla  niektórych  fanów  Mitologii  Cthulhu Lovecraft  jest  osobą  otoczoną  kultem pełnym

uwielbienia.  Niełatwo  w tym  gronie  mówić  o  wstydliwych  rzeczach  związanych  z tym

człowiekiem, odnosić się do jego wulgarnego i prymitywnego rasizmu, a jeszcze trudniej dowodzić,

że właśnie ten defekt w jego myśli kształtował jego niezwykły system mityczny. Nie podnosząc

jednak tej kwestii, pełna i prawdziwa analiza jego mitów nie byłaby możliwa.

Jakby  tego  było  mało,  na  samym  początku  dowodzę,  że  opowieści  grozy  są  bliższe

wszelkim opowieściom sakralnym, niż  większość z nas chciałaby przyznać – i  właśnie dlatego

horrory tak silnie na nas oddziaływają. By jeszcze mocniej wsadzić kij w mrowisko, robię to jak

najskrupulatniej, odnosząc się do jednej z najważniejszych prac religioznawczych (i teologicznych)

w historii, „Świętości” protestanckiego pastora i fenomenologa religii, Rudolfa Otto, dzieła, które

studenci  religioznawstwa  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  czytają  w  czasie  swoich  studiów  co

najmniej  trzykrotnie,  zanim  dojdą  do  etapu  pisania  pracy  magisterskiej.  Już  za  stwierdzenie

(w którym nie byłem odosobniony, na taki charakter utworu zwracali też uwagę M. Houellebecq i

S. T. Joshi), że  Koszmar w Dunwich był utworem kryptoszyderczym względem chrześcijaństwa,

zostałem niegdyś  werbalnie  zaatakowany.  Ciężko  mi  więc  uwierzyć,  że  (nawet  merytorycznie

uzasadnione) dowodzenie pokrewieństwa dzieł grozy i świętych tekstów wielkich religii zostanie

mi odpuszczone.

Tak więc, stawiam się pod pręgierzem. Przechodniu, obok leży kupa kamieni, możesz je

brać i rzucać śmiało. Być może już teraz zastanawiasz się, czemu ustawiam się w takiej pozycji,

skoro wiem, jaki los mnie czeka. Ponieważ szczerze wierzę, że napisałem samą prawdę, że z tego

powodu stwierdzenia w tej  pracy zawarte mają swoją wartość i że dlatego powinna ona zostać

opublikowana i udostępniona szerszemu gronu odbiorców.

A może zbyt  dużo sobie  przypisuję?  Może  ani  temat,  ani  myśli  w książce  zawarte  nie

zaciekawią nikogo? I będę stał pod tym pręgierzem jak ostatni głupek, a nikt nie zwróci na mnie

uwagi? Wtedy ze spokojem będę mógł się do siebie uśmiechnąć i powiedzieć: „skończyłem to,

dziwna mania,  która  nie  pozwalała  mi  tego tematu  zostawić,  wyczerpała  się,  mogę wracać  do

swoich spraw”.

Niniejsza książka w znacznej mierze została oparta na pracy magisterskiej, którą pisałem

pod kierunkiem prof. Andrzeja Szyjewskiego i w tym miejscu chciałbym mu bardzo podziękować

za jego nieocenioną pomoc, cenne rady i inspirację. 
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Wstęp

Religioznawca  stykający  się  po  raz  pierwszy  z  mitologią  literacką  Howarda  Phillipsa

Lovecrafta może poczuć się skonsternowany. Z jednej strony ma do czynienia z tworem, którego

autor miał ambicję uczynić systemem mitycznym oddziaływającym na współczesnego człowieka

silniej  niż  jakakolwiek mitologia  naturalna.  Z  drugiej  strony po krótkim okresie  badań nie  ma

najmniejszej  wątpliwości,  że  mitologia  ta,  mimo  przeniesienia  na  swój  grunt  kilku  bogów

z mitologii naturalnych, jest całkowicie sztuczna, zasadniczo wymyślona przez jednego człowieka

przy skromnym współudziale jego przyjaciół i modyfikowana przez jego licznych kontynuatorów.

Co więcej, wykorzystywana głównie w opowiadaniach grozy, których poziom nawet miłośnicy tego

typu  literatury  uważają  za  co  najmniej  nierówny.  Zdumieniem  można  napawać  fakt,  że  są

środowiska okultystyczne, które uznają ową mitologię za całkowicie realną, a nawet odkrywającą

niezwykle  niebezpieczne  tajemnice.  Sami  okultyści  wierzący  w  realność  bądź  skuteczność

Mitologii  Cthulhu (jak  często  nazywa  się  mitologię  stworzoną  przez  Lovecrafta  i  jego

kontynuatorów)  są  podzieleni  w sposobie  jej  interpretacji.  Jakby  tego  było  mało,  mitologia  ta

zagnieździła  się  w kulturze popularnej,  stając  się  podstawą niezwykle  mnogiej  ilości  powieści,

filmów, komiksów i gier.

Pracy  nad  badaniem  Mitologii  Cthulhu nie  ułatwia  fakt  niezwykle  lapidarnego

wzmiankowania  o  niej  przez  samego  Lovecrafta,  który  w  treści  swoich  opowiadań  zaledwie

przemycał szczątkowe fragmenty swojego systemu mitycznego. Nie można jej złożyć w całość, nie

poznając  przeważającej  części  jego beletrystycznej  twórczości,  co przekłada  się  na  długi  okres

niezwykle dokładnej i skrupulatnej lektury.

Celem niniejszej pracy jest opisanie mitologii literackiej Lovecrafta, poddanie jej analizie

antropologicznej  w  myśl  strukturalistycznej  metody  C.  Lévi-Straussa,  dzięki  czemu  chcę

odpowiedź na pytanie, jaki czynnik zadecydował o jej niezwykłej popularności.

Żeby jednak wykazać sens tego typu analiz w pracy religioznawczej, chciałby rozpocząć ją

od wskazania  szczególnego i  zaskakującego podobieństwa  wszelkich  dzieł  grozy do opowieści

sakralnych, a następnie udowodnić, że w twórczości Lovecrafta występuje rzeczywistość mityczna.

Następnie chcę dokonać opisu świata mitycznego wykreowanego przez Lovecrafta i dopiero na tej

bazie dokonam analizy lovecraftowskiej mitologii.

Rozdział  pierwszy  ma  zadanie  uzasadnienie  znaczenia  niniejszej  pracy  w  badaniach

religioznawczych. Został podzielony na dwie części: Powieść grozy a numinosum i Mit a literatura.

W pierwszej z nich, bazując na pracy Świętość Rudolfa Otto, mam nadzieję dowieść szczególnego
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znaczenia dzieł  grozy we wzbudzaniu uczuć numinotycznych.  W drugiej  wskaże na różnorakie

definicje mitu, korelacje mitu z literaturą i mam nadzieję wykazać, że mitologia Lovecrafta jest

przykładem autentycznego, żywego mitu w rozumieniu C. Lévi-Straussa.

Rozdział drugi zawiera opis własnej mitologii literackiej Lovecrafta, co – według mnie –

stanowi novum w badaniach nad jego prozą. Poprzednie opisy w przeważającej większości były

opierane na pracach Augusta Derletha, który– jak obecnie wiemy– fałszował mitologię Lovecrafta

tak,  aby  bardziej  odpowiadała  jego  wizji.  Ten  stan  rzeczy  zmusił  mnie  do  opisania  badanego

systemu mitycznego całkowicie od podstaw, opierając się wyłącznie na tekstach źródłowych.

W rozdziale trzecim zostanie przeprowadzona analiza zgodnie ze strukturalistyczną metodą

C. Lévi-Straussa, za wzór biorąc jego pracę Opowieść o Asdiwalu. W ten sposób będzie możliwe

zbadanie, w jakich warunkach powstała mitologia Lovecrafta, a także w jakie struktury jest wpisana

na  płaszczyznach  geograficzno-kosmologicznej,  chronologicznej,  socjologicznej

i epistemologiczno-aksjologicznej. Pytanie, na które w tym rozdziale próbuję znaleźć odpowiedź,

brzmi:  Jakie  elementy struktury  Mitologii  Cthulhu zbliżyły ją  do „naturalnych” mitów oraz  co

zadecydowało o jej sukcesie? 

Ilość i jakość pozycji bibliograficznych, z których badacz Mitologii Cthulhu może czerpać,

pozostawia  wiele  do  życzenia.  Sporym  problemem  jest  niewielka  ilość  prac  analitycznych

niezwiązanych ze zmianami wprowadzonymi przez Augusta Derletha,  który rozpoczął wydawanie

prac Lovecrafta po jego śmierci.

Mimo tych braków bardzo pomocna okazuje się monumentalna praca S. T. Joshiego H. P.

Lovecraft.  Biografia.  Nie  porusza  ona  szczególnie  tematyki  kreowanej  przez  bohatera  książki

mitologii (Joshi wręcz uznał, że taki twór nie istnieje) ale mimo to dla badaczy jest cennym źródłem

informacji. Choć wielokrotnie ciężko zgodzić się z wnioskami wysnuwanymi przez jej autora, to

ilość informacji na temat życia Lovecrafta, jego środowiska, a także jego przyjaciół (wraz z opisem

kontrowersyjnej działalności A. Derletha) zawarta w niej może być pomocna przy rozstrzyganiu

wielu  kluczowych  kwestii  dot.  genezy  Mitologii  Cthulhu i  umożliwia  szczegółowe  poznanie

światopoglądu Lovecrafta. W roku 2007 roku głośno było w Polsce o biografii Lovecrafta napisanej

Michela Houellebecqa pt. Przeciw światu, przeciw życiu. Pokazywała ona niezwykle pesymistyczne

oblicze ojca  Mitologii Cthulhu. Choć część informacji została przez Houellebecqa zmyślona lub

bezrefleksyjnie kopiowała kłamstwa innych biografów Lovecrafta1, zawierała ona cenne źródła, m.

in.  najbardziej  pesymistyczne,  nihilistyczne i agresywne listy Lovecrafta,  których istnienie Joshi

w znaczniej mierze przemilczał.

1 Jak niechęć Lovecrafta do muzyki, która została zilustrowana niechęcią do muzyki ucznia Lovecrafta, R. Blocha. 
Dzięki Joshiemu wiemy, że Lovecraft  lubił muzykę i śpiewał w kilku chłopięcych zespołach.
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Choć w USA zostało wydanych 5 tomów z korespondencją Lovecrafta, są one dla polskiego

czytelnika  o  przeciętnym  budżecie  prawie  nie  do  zdobycia.  Kilka  pomniejszych  zbiorów  jak

angielskie  Essays  and  Letters  of  H. P.  Lovecraft wydane  przez  Dodo  Press oraz  Koszmary

i Fantazje. Listy i eseje wydane przez Sine Qua Non w niewielkim stopniu zapełniają tę lukę. Mimo

to najważniejsze listy Lovecrafta zostały opublikowane też we wspomnianych dwóch biografiach

Lovecrafta oraz w zbiorach Najlepsze opowiadania wydanych przez wyd. Zysk i S-ka, dodatkowo

wzbogaconymi esejami i komentarzami S. T. Joshiego.

Jeśli  chodzi  o  samą twórczość  beletrystyczną  Lovecrafta,  znaczna jej  większość  została

przetłumaczona  i  wydana  w  Polsce.  Nieliczne  utwory,  które  nie  doczekały  się  przekładu,  są

dostępne w internetowym księgozbiorze na stronie hplovecraft.com.
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Rozdział I. Religioznawcze podstawy badania mitologii
H. P. Lovecrafta

1. 1. Numinosum a horror

W roku 1917 Rudolf  Otto w swojej  najgłośniejszej  pracy pt.  Świętość zauważył  pewne

podobieństwa  między  powieścią  grozy  a  prymarnymi  i  podstawowymi  uczuciami  religijnymi.

Stwierdził  on m.in.,  że  lękowe reakcje na ciele (jak np.  odczucie lodowatego zimna czy gęsiej

skórki na plecach) w zetknięciu z nadnaturalnymi, strasznymi historiami są tej samej natury, co

uczucie demonicznego lęku będącego genezą i podstawą  2 świętej bojaźni bożej.3 W dalszej części

swojego dzieła  nazywał  „upiornym strachem” emocje  powstałe  przy oddawaniu  się  „upiornym

historiom”, określając je mianem „karykatury uczucia numinotycznego”.4 

 10  lat  później  Howard  Phillips  Lovecraft,  uznawany  za  ojca  współczesnego  horroru,

tłumacząc w najsłynniejszym ze swoich esejów Nadnaturalny horror w literaturze, dlaczego warto

tworzyć  i  oddawać  się  literaturze  „widmowej  grozy”,  napisał:  Najstarszym  i  najsilniejszym

uczuciem  ludzkości  jest  strach,  zaś  najgorszym  jego  rodzajem  jest  lęk  przed  Nieznanym. [...]

odpowiedni stopień wrażliwości pozwala czasami, by niezbadany strumień wyobraźni wtargnął do

ukrytych  zakątków  umysłów  najzagorzalszych  realistów.  [...] Nieodzowne  przecież  dla  naszego

umysłu psychologiczne wzorce, czy też tradycje, są zbyt głęboko osadzone w pamięci ludzkości –

równocześnie z uczuciami religijnymi  5. Dalej zaś dodaje Pierwsze instynkty człowieka zrodziły się

w odpowiedzi  na oddziaływanie środowiska,  w którym się  znalazł.  Nieznane,  nieprzewidywalne,

stało  się  dla  naszych  prymitywnych  praojców  przerażającym  i  wszechmocnym  źródłem

dobrodziejstw i nieszczęść zarazem  [...].  Nie możemy się zatem dziwić,  że osobowość człowieka

nasyciła się religią  [...] odbierając wpływy Nieznanego, zostały przede wszystkim skanalizowane

przez [...] rytuały religijne.6

Pozornie ich myśl różnią się, jednakże mimo używania odmiennej nomenklatury, piszą o tej

samej analogii z dwóch różnych obozów. Zaznaczam, że żadne dostępne mi źródła nie potwierdziły,

by te postacie wzajemnie znały swoje dzieła. Z pewnością ich światopoglądy znacząco odbiegały

od siebie. Rudolf Otto był teologiem, chrześcijaninem, który także na końcu  Świętości podkreśla

swą wiarę. Natomiast Lovecraft był pisarzem horrorów, zadeklarowanym ateistą (i przez większą

2 Podkreślenie autora pracy.
3 Rudolf Otto, Świętość, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 21.
4 Ibidem, s. 34.
5 H. P. Lovecraft, Nadnaturalny horror w literaturze, wyd. Scutum, Warszawa 2000, s. 14. Podkreślenia własne.
6 Ibidem, s. 14-15.
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część swojego życia, poczynając od wczesnej młodości, antychrześcijaninem7). Z tego powodu obaj

panowie diametralnie różnie waloryzują wartość odczucia religijnego i uwielbienia dla literatury

grozy. Niemniej, pomijając dyskusję na temat tego, co powinno stać na piedestale uczuć najbardziej

wartościowych, nietrudno odnieść wrażenie, że ich postulaty są zbieżne.

Rudolf Otto opisując kategorię świętości, postawił i udowadniał tezę, że pierwotnie nie była

to uwznioślona kategoria etyczna (jak zdaje się powszechnie uważać większość chrześcijan), a coś

innego,  niemającego jakiegokolwiek związku z etyką we współczesnym rozumieniu tego słowa

(a przynajmniej nie muszącego mieć). Dlatego też, żeby oddzielić rdzeń i dotrzeć do najbardziej

prymarnych uczuć religijnych, występujących bezsprzecznie w każdej religii, od tego, w co później

pojęcie wyewoluowało na gruncie m. in. chrześcijańskim, określił je terminem numinosum.

Otto  stwierdził,  że  nie  można  tej  kategorii  opisywać  za  pomocą  racjonalizujących

stwierdzeń (napisał nawet, że jest ona niewysłowiona8), ale można określić uczucia, jako wywołuje.

Wyróżnił  pięć9 głównych  elementów  określających  uczucia  rodzące  się  w  wyniku  kontaktu

z numinosum:

1. Uczucie „zależności stworzenia”;

2. Mysterium Tremendum;

3. Fascinans;

4. Poczucie niesamowitości;

5.  Augustum.

Ad.  1.  Termin  uczucie  zależności  stworzenia  został  zaczerpnięty  od  Friedricha

Schleiermachera, protestanckiego teologa i filozofa. Otto wysuwa jednak pewne zastrzeżenia do

używania tego terminu przez jego twórcę. Po pierwsze, F. Schleiermacher zauważył, że uczucie

zależności religijnej jest zdecydowanie różne od każdego innego uczucia zależności, ale rozumiał to

jako odmienność zależności całkowitej, totalnej (którą właśnie uważał za zależność stworzenia) od

7 Jeśli wierzyć słowom samego Lovecrafta, jego stanowcza niechęć do chrześcijaństwa zaczęła się w wieku siedmiu 
bądź ośmiu lat  i wprawiała w zakłopotanie wychowującą go samotnie matkę-baptystkę. 
Howard Phillips Lovecraft List do Roberta E. Howarda, 30 października 1931 roku [w:] S. T. Joshi  H. P. 
Lovecraft. Biografia, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 54.
Z kolei swój ateizm opierał na mechanicystycznym materializmie zbudowanym na poglądach Ernsta Haeckela 
(wyłożonych w The Riddle of the Universe) i Hugha Eliota (wyłożonych w Modern Science and Materialism), 
czego dowodzi największy biograf Lovecrafta S. T. Joshi, choć sam Howard Phillips odwoływał się również do 
Friedricha Nietzschego, Samuela Butlera i Henriego Louisa Menckena, nie wspominając o wpływie myśli Karola 
Darwina zarówno na niego, jak i na każdą z wymienionych w tym przypisie postaci.
Ibidem, s. 343.

8 Rudolf Otto, op. cit., s. 15.
9 Rudolf Otto wprawdzie wypunktował sześć głównych elementów numinosum, ale zamiast omawiania jednego z 

nich, podawał przykłady hymnów numinotycznych. Odróżnia je od racjonalnych, wskazując występujące w nich 
cechy przynależne irracjonalnemu (w rozumieniu ottowskim) numinosum. Rozumiem, że były to niezbędne wg R. 
Otto przykłady, ale nie sądzę, by ich zbiorczą ilością można było operować jak wyraźnie zarysowanymi 
kategoriami. Z tego powodu nie mogłem uwzględnić tej kategorii.
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zależności względnej. Otto natomiast stwierdza, że termin ten jest jedynie analogią i tak powinien

być odebrany.  Po drugie,  Schleiermacher  uważał  właśnie to  uczucie  za  właściwą treść  uczucia

religijnego. Otto się z tym zdecydowanie nie zgodził, twierdząc, że uczucie zależności stworzenia

jest raczej subiektywnym elementem towarzyszącym i skutkiem, jest jakby cieniem innego elementu

uczuciowego  (a  mianowicie  bojaźni),  który  sam   niewątpliwie  „przede  wszystkim”

i „bezpośrednio” nastawia się na  [...] przedmiot numinotyczny.10 Czymże więc jest ta kategoria?

Otóż jest uczuciem stworzenia, które pogrążone jest we własnej nicości i przemijaniu wobec tego,

co jest ponad wszelkim stworzeniem.11 Innymi słowy uczucie zależności stworzenia jest najpierw

następującym skutkiem, a mianowicie deprecjacją przeżywanego podmiotu wobec siebie.12

Ad. 2  Mysterium Tremendum Otto poświęca najdłuższy rozdział  swojej pracy,  choć sam

termin  potrafi  lapidarne  streścić  w  czterech  słowach:  uczucie  tajemnicy  pełnej  grozy13.  Aby

dokładniej dookreślić ten aspekt, podzielił go na cztery elementy:

a.  Element  tremendum (grozy)  – określa  go zarówna wyrażeniami  święta bojaźń,  deima

panikon (czyli paniczny strach),  religijna bojaźń,  demoniczny lęk, jak i  upiorny lęk.14 Numinosum

bezsprzecznie budzi grozę. Charakteryzuje się lękiem przed tajemnicą oraz przed boskim gniewem,

który  wybucha i  przejawia się  w sposób zagadkowy  [...]  niczym skondensowana elektryczność,

która rozładowuje się na tego, kto się do niej zbliży. Jest on nieobliczalny i despotyczny.15 Otto

w tym  miejscu  wskazuje  też  na  element  irracjonalny,  w  znaczeniu  nie  tyle  bezmyślny,  co

niemożliwy  do  pojęcia  rozumem.  Co  bardzo  istotne,  stawia  tezę,  że  właśnie  nieokrzesany

demoniczny lęk był pierwszym ludzkim odruchem religijnym i jest najbardziej  widoczny wśród

religii ludów „prymitywnych”, nie omieszkując przy tym zaznaczyć jego obecności w biblii (orge

theou),  gdzie  gniew  Boga  określa  terminem  wyczuwalnego  podobieństwa  z  elementem

demoniczno-upiornym16 (sic.).

b.  Element  wszechmocy (majestas) – uczucie całkowitej  wszechmocy  numinosum,  które

z jednej strony prowadzi do anihilacji własnego ja17, z drugiej zaś do poczucia pełnej rzeczywistości

numinosum.

10 Ibidem.  Podkreślenia własne. 
11 Ibidem.
12 Ibidem, s. 16. Podkreślenia własne. 
13 Ibidem, s. 17.
14 Ibidem, s. 19-20.
15 Ibidem, s. 24.
16 Ibidem, s. 23
17 Ibidem, s. 26. 
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c. Element mocy – oprócz „pełni rzeczywistości” numinosum może być odczuwalne właśnie

jako  moc,  szczególnie  moc  gniewu  (orge),  ale  także  wyraża  się  w  ideogramach  żywotności,

namiętności, zapalczywej istoty, woli, siły, ruchu, podniecenia, aktywności popędu.18

d.  Element  tajemnicy  (mysterium)  –  Otto  zauważa,  że  element  tremendum jest

nierozerwalnie związany z elementem tajemnicy, ponieważ Tajemnica jest już od razu sama z siebie

„pełną grozy tajemnicą”19. Choć także wskazuje na to, że element mysterium może być w pewnych

okolicznościach  pozbawiony  tremendum  i  wówczas  staje  się  mirium,  które  podobne  jest  do

wielkiego zdumienia. Cechą  mysterium jest to, że odczuwane jest jako  aliud valde, coś obcego,

dziwnego, poza zasięgiem rzeczy zrozumiałych, radykalnie odmienne od tego, co znane. Co istotne,

w tym miejscu zauważa również, że wyjaśnienie tajemnicy, np. przez usystematyzowany mit lub

scholastykę,  spłyca  proces  religijny  i  może  ostatecznie  go  wyeliminować.  Innymi  słowy,

odczuwając  numinosum, odczuwamy tajemnicę, coś całkiem innego. Bez poczucia tajemnicy nie

ma numinosum.

Ad.  3.  Nie  byłoby religii  gdyby ten  „obiekt”  odczuwany jako  obcy,  potężny,  możliwie

pochłaniający i przerażający nas nie pociągał.  Tak jak to, co demoniczno-boskie, może okazać się

dla psychiki straszne i okropne, tak też staje się dla niej podniecające i nęcące.20 Otto ponownie

przyznaje, że dla niego bardzo prawdopodobne jest, że pierwszym odczuciem religijnym znanym

ludzkości jest etap demonicznego lęku21 i jest to element  odpychający; niemniej to nie ciekawość

przyciąga do  numinosum, a próba zawładnięcia tym, co tajemnicze, napełnienia się nim, a nawet

utożsamienia  z  świętą  mocą22,  początkowo  przez  próby  przebłagania  demonów-bogów,

szamanistyczne  praktyki,  ekstatyczne  rytuały,  po  mistyczne  doznania.  Często  numinosum

próbowano wykorzystywać do celów naturalnych (praktyki szamanistyczne w stylu uzdrawiania,

magia),  choć nie  tylko.  Numinosum może oczarowywać, dawać zbawienia,  być pełne miłości23,

a uczucia mistyczne i chęć bycia ogarniętym przez nie staje się celem samo w sobie.

Ad. 4.  Numinosum jest nie tylko tajemnicze, Otto określa je więc greckim słowem deinos,

które zostaje przetłumaczone (przy zastrzeżeniu, że jest to jedynie przybliżenie się do greckiego

pojęcia, samo zaś ono zostaje uznane za  trudnym do uchwycenia, jeśli nie  nieprzetłumaczalne)24

jako niesamowite albo dziwne. Twierdzi, że podstawą zmysłową tego elementu jest budząca grozę

18 Ibidem, s. 29.
19 Ibidem, s. 30. 
20 Ibidem, s. 43.
21 Do podobnych wniosków doszedł twórca psychologii eksperymentalnej Wilhelm Maximilian Wundt w swojej 

Völkerpsychologie.
22 Ibidem, s. 45.
23 Nietrudno zauważyć, że tak pełne, iż samo staje się „całkowicie” miłością. Nie bez powodu pierwsza encyklika 

papież Benedykta XVI nosi tytuł Deus caritas est.
24 Ibidem, s. 55.
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część  numinosum.  Jak  pisze:  Rozwijając  się,  staje  się  następnie  „dirus”  i  „tremendus”,  zły

i imponujący,  straszny  i  osobliwy,  dziwny i  godny podziwu,  wywołujący  lęk  i  fascynację,  boski

i demoniczny,  energiczny.  Ten  element  może  przybrać  formę  złagodzoną  jako  coś  niepojętego,

zdumiewającego, posiadać cechy mirum.

Ad.  5.  Augustum  oznacza,  że  odczuwalna  jest  niesamowita  doniosłość  numinosum,  co

sprawia, że darzy się je wielkim szacunkiem połączonym z uznaniem własnej niższości. I tu np.

Otto upatruje źródło „niegodności” podmiotu przeżywającego uczucia religijne.  Wynika z niego

między innymi, że „profan” nie może bezceremonialnie zbliżyć się do   numen i właśnie w poczuciu

augustum Otto upatruje źródło słów celnika z Kafarnaum, który zwraca się do Jezusa słowami: Nie

jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój25.

Wspominałem  już  o  elemencie  irracjonalnym.  Wydaje  mi  się,  że  warto  jeszcze  raz

podkreślić, czym jest irracjonalność w rozumieniu Rudolfa Otto. Najlepiej oddają to jego własne

słowa: Przez „irracjonalny” nie rozumiemy czegoś tępego, głupiego, czegoś nie poddanego jeszcze

rozumowi,  czegoś,  co  w  trybie  własnego  życia  albo  w  trybie  biegu  świata  przeszkadza

racjonalizacji. Nawiązujemy do formy, która np. ma miejsce, kiedy się mówi o jakimś szczególnym

wydarzeniu,  wymykającym  się  przez  swą  głębię  rozsądnemu  tłumaczeniu:  „W  tym  jest  coś

irracjonalnego”.  Przez  „racjonalne”  w  pojęciu  bóstwa  rozumiemy  to,  co  z  niego  wchodzi  do

jasnego pojmowania naszej  zdolności rozumienia,  w zakres znanych i  dających się zdefiniować

pojęć.  Twierdzimy  następnie,  że  wokół  tego  zakresu  pojęciowej  jasności  znajduje  się

tajemniczociemna  sfera,  która  wymyka  się  wprawdzie  nie  naszemu  uczuciu,  lecz  naszemu

pojęciowemu myśleniu i którą nazywamy czymś „irracjonalnym”.26

Oczywiście  bardzo  istotne  jest  również  to,  że  Otto  określa  numinosum jako  kategorię

a priori,  czyli  taką,  która  wypływa z  natury ludzkiej,  stanowi  wrodzoną skłonność,  a  więc  też

predyspozycję do religii.27

Podobieństwo wzniosłych uczuć numinotycznych do, zdających się błahymi na pierwszy

rzut oka, odczuć towarzyszących poddawaniu się wpływowi powieści grozy zauważył sam Otto.

W momencie  w  którym  opisywał  elementy  tremendum28 oraz  mysterium29 towarzyszące

numinosum. Jak wspomniałem, upiorne historie nazwał karykaturą numinosum. 

Uważam, że niesłusznie.  Stawiam tezę,  że w zależności  od wyrafinowania pisarza,  jego

kunsztu i przedstawienia myśli wpasowujących się w dany kontekst kulturowy, jest on w stanie

wzbudzić najprawdziwsze uczucia numinotyczne.

25 Mt 8, 8.
26 Rudolf Otto, op. Cit., s. 76.
27 Ibidem, s. 136.
28 Ibidem, s. 21.
29 Ibidem, s. 34-35.
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W tym momencie można postawić zarzut, że Otto definiuje sensus numini jako całkowicie

różne  od  wszystkich  ziemskich  lęków  i  fascynacji,  dlatego  upiorne  historie  nie  są  dla  niego

pełnoprawnymi uczuciami numinotycznymi.  Twierdzi,  że  Religia nie zrodziła się z naturalnego

strachu ani też z rzekomego „lęku przed światem”.30 Dalej jednakże pisze:  Lęk bowiem  nie jest

naturalnym zwykłym strachem, lecz sam jest już pierwszym pobudzeniem się i odczuciem tego, co

tajemnicze, zwłaszcza w jeszcze surowej formie „tego co budzi grozę”. I jest to możliwe jedynie dla

tego, w kim rozbudziła się szczególna, całkowicie różna od „naturalnych” dyspozycja psychiczna,

która ledwie się odzywa i przejawia w sposób dość pierwotny, ale która jako taka wskazuje na

w pełni właściwe, nowe przeżywające i wartościujące funkcje ducha ludzkiego.31

Porównajmy tę wypowiedź z fragmentem eseju Lovecrafta:

Literackiej niesamowitości [nadnaturalnego horroru]  nie można konfrontować z literaturą

na  pozór  jej  podobną  lecz  psychologicznie  bardzo  odległą  –  traktującą  o  zwykłym  strachu

i ludzkich  okropnościach.  [...]  Naprawdę  niesamowite  opowieści  to  coś  więcej  niż  historie

o tajemniczych  mordercach,  skrwawionych  kościach  czy  postaciach  w  prześcieradłach

podzwaniających  łańcuchami.  Wyróżnia  je  szczególna  atmosfera  zagrożenia  zatrzymująca  dech

w     piersiach, której w     dodatku w sposób naturalny, posługując się racjonalną logiką,  nie sposób

wyjaśnić [...].32

Oczywiście, podstawową różnicą między wstrząsającymi odczuciami religijnymi a lękiem

towarzyszący lekturze zręcznie napisanego horroru jest  to, że w pierwszym przypadku podmiot

doświadczający jest  przekonany o realności  tego,  co  wywołuje uczucie,  w drugim przypadku33

powinien być przekonany o jego nierealności. Moim zdaniem właśnie ten fakt decyduje o tym, że

powieść grozy nie wskazuje na nowo przeżywające i wartościujące funkcje ducha ludzkiego.

Odnoszę natomiast wrażenie,  że Rudolf Otto nie dość wnikliwie przyjrzał się literaturze

grozy i temu, czy ta  karykatura uczuć numinotycznych nie dotyka i innych wymienionych przez

niego elementów  numinosum. Oczywiście rozumiem, że gałęzie sztuki nawiązujące do lit. grozy

(kinematografia,  muzyka, obrazy,  a nawet gry wielu rodzajów) znacząco się rozwinęły od roku

1917, niemniej i w jego czasach od ponad dwustu lat znane było Zamczysko w Ottranto Horace'a

Walpole'a, od trzech dekad bestseller  Drakula Brama Stokera; proza Arthura Machena, Algernona

Blackwooda  zdobywała  znaczącą  popularność  w  krajach  anglosaskich,  zaś  właśnie  w  okresie

poprzedzającym publikację  Świętości swoje  najlepsze  dzieła  publikował  jego  rodak,  niemiecki

mistrz grozy, Hanns Heinz Ewers. 

30 Ibidem, s. 19.
31 Ibidem, s. 19-20. Podkreślenia autora pracy.
32 H. P. Lovecraft, Nadnaturalny horror w literaturze, wyd. Scutum, Warszawa 2000, s. 16. Podkreślenia własne.
33 Przynajmniej w założeniu samego podmiotu, niekoniecznie obserwowalnych jego reakcji w rodzaju uporczywego 
odmawianie wejścia do ciemnego pomieszczenia po lekturze udanego horroru.
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Literaturę  grozy  potocznie  nazywa  się  horrorem34.  Już  w  samej  etymologii  łacińskiego

słowa horror (dreszcz, ciarki, przerażenie) wyraźnie widać nawiązanie do tremendum ottowskiego.

Definicja horroru (za  Encyklopedią Britannica) obejmuje wszystkie opowiadania, których  celem

jest wywołanie strachu. Rzeczywiście, tak zdefiniowanie gatunku wymusza dołączenie elementu

tremendum  do każdego  dzieła  wliczającego się  w jej  obręb.  Podobnie  ciężko  sobie  wyobrazić

wzbudzanie uczucia grozy bez elementu tajemnicy (mysterium), choć teoretycznie jest to możliwe

(np.  w  opowiadaniu  traktującym  o  seryjnym  mordercy).  Chciałbym  w  tym  miejscu  jednakże

zdecydowanie odróżnić utwory narracyjne, które mogą przerazić, opisując wydarzenia możliwie

realne  (morderstwa,  gwałty,  parafilie,  tortury,  ludobójstwa  etc.)35,  od  tych,  które  mieszają

rzeczywistość z mającymi wzbudzić uczucie grozy elementami fantastycznymi. To drugie, i obecnie

znacznie  częściej  spotykane,  oblicze  horroru  Howard  Phillips  Lovecraft  określał  terminem

nadnaturalny horror  (którego i ja będę używał) lub  literaturą kosmicznego przerażenia36.  Jak sam

pisał  w  cytowanym  wcześniej  fragmencie  jego  najsłynniejszego  eseju,  warto  odróżnić  dzieła

wzbudzające  strach  oparty  na  naturalnym  zagrożeniu,  od  tych,  które  budzą  niewytłumaczalny

racjonalnie lęk.

Zanim przejdę do omawiania prac Howarda Phillipsa Lovecrafta,  chciałbym pokazać na

przykładzie typowego nadnaturalnego horroru powstałego zanim Rudolf Otto wydał  Świętość, że

ma na  on  na  celu  wzbudzenie  znacznie  więcej  elementów numinotycznych,  niż  zazwyczaj  się

przyjmuje.

Ponieważ  jestem  przekonany,  że  w  każdym  nadnaturalnym  horrorze  możemy  dostrzec

opisane  przez  Otta  elementy,  wybrałem  losowo  opowiadanie  Algernona  Blackwooda  Wierzby,

opublikowane w 1907 roku. Co ciekawe, i charakterystyczne dla twórczości Blackwooda, jest to na

poły autobiograficzne opowiadanie.37

34 Encyklopedia Britannica podaje następującą definicję horroru:
Horror story, a story in which the focus is on creating a feeling of fear. Such tales are of ancient origin and form a 
substantial part of the body of folk literature. They can feature supernatural elements such as ghosts, witches, or 
vampires, or they can address more realistic psychological fears
Źródło: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/272144/horror-story z dn. 17.01.2011 r.
Słowo „horror” w języku łacińskim oznacza dreszcz, ciarki, przerażenie, czasownik „horrere” znaczy drżeć, bać 
się, zaś przymiotnik „horrendum” określa to, co przerażające.
Źródło: http://www.slownik-online.pl/kopalinski/5A0A0DB6070A0768C12565E0006B8E49.php z dn. 
17.01.2011r.

35 Niektóre dzieła wliczające się do nurtu gore skupiają się tylko na tego typu motywach. Mam tu na myśli takie filmy
jak American Psycho, Nekromantik czy Bękarty Diabła. 

36 Ang. supernatural horror oraz a literature of cosmic fear.
H. P. Lovecraft, op. cit., s. 15.

37 Blackwood wspominał, że bezpośrednią inspiracją do napisania tego opowiadania była wycieczka Dunajem od 
źródła w Szwarclanadzie aż do Budapesztu, którą w 1900 r. odbył razem z przyjacielem Wilfredem Wilsonem w 
kanadyjskim kanu. Na jednej z wysepek niedaleko Bratysławy, gdzie rozłożyli obóz, „wierzby zdawały się ich dusić 
mimo silnego wiatru”. Podobną wycieczkę odbyli „rok czy dwa lata później” i wtedy na piaszczystym brzegi tejże 
wysepki (!) ujrzeli rozkładające się zwłoki zaczepione o korzeń drzewa. 
Źródło: Marek S. Nowowiejski, Wstęp [w:] Algernon Blackwood, Wendigo i inne upiory, wyd. C&T, Toruń 2006, s.
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Aby uniknąć zarzutu doboru przykładu pod podstawioną tezę, pod koniec tego rozdziału

jeszcze  raz  wymienię  każdy  ottowski  elementu  numinosum,  wskazując  jego  występowanie

w innych dziełach fabularnych zaliczających się do gatunku horror.

Historia jest prosta, opowiedziana z punktu widzenia świadka opisywanych wydarzeń. Dwaj

przyjaciele wybrali się na rejs po Dunaju. Ich środkiem transportu jest kanadyjskie kanu, na którym

półlegalnie przekraczają granice kolejnych krajów. Planują przepłynięcie całej rzeki. Na Węgrzech

Dunaj rozdziela się na trzy części i pechowo trafili w ten region podczas powodzi. Wbrew radom

pewnego węgierskiego oficera, który ostrzega ich przed naturalnym niebezpieczeństwem dalszej

wyprawy,  płyną  dalej.  Zbyt  gwałtowny  nurt  rzeki,  jego  nieobliczalność  w  okresie  powodzi

połączone  z  nagłym  załamaniem  pogody  zmusza  ich  do  zatrzymania  się  na  jednej  z  wysp,

w miejscu,  gdzie  cała  okoliczny  krajobraz  rzeki  i  okolic  usiany  jest  rosnącymi  wierzbami.

Rozbijają obóz, świadomi tego, że powódź zabiera kolejne części ich wyspy. Kraina, w  której się

znaleźli, jest bezludna, ale dziwnym zbiegiem okoliczności widzą w oddali jedną przepływającą na

tratwie postać,  która coś wykrzykuje w ich kierunku, a gdy zdaje sobie sprawę, że jej  starania

nawiązania kontaktu są bezowocne, czyni  w powietrzu znak krzyża.  Okolica zaczyna przerażać

głównego bohatera-narratora. W nocy widzi wyłaniające się z wierzb, wijące się spiralnym ruchem

istoty,  które budzą w nim silny lęk,  choć nie  ma on pewności,  czy całe  zjawisko nie  jest  jego

halucynacją.  W toku  przygody  okazuje  się,  że  łódź  została  przedziurawiona,  wiosło  starte,

a prowiantu  tajemniczo  ubywa.  Przerażeni  bohaterowie  zaczynają  słyszeć  dziwne,  brzęczące

dźwięki oraz podejrzewają, że na wyspie są jakieś istoty, które nie chcą ich z niej wypuścić. Silne

emocje powodują, że zdarza im się mdleć ze strachu, a w pewnym momencie przyjaciel głównego

bohatera  zaczyna  rozprawiać  o  potrzebie  złożenia  ofiary  –  jednej  nocy,  będąc  nieświadomym

swoich czynów, próbuje  wejść w głąb tych istot i złożyć siebie w ofierze, ale dzięki interwencji

drugiego protagonisty,  nie udaje mu się to.  Rankiem nurt  rzeki jest  już nie tylko spokojny,  ale

i znika  tajemnicze  brzęczenie.  Mężczyźni  znajdują  na  brzegu  trupa  mężczyzny.  Przerażeni

dochodzą do wniosku, że on stał się ofiarą – jakby na potwierdzenie ich słów, wartki nurt rzeki

porywa ciało, gdy dochodzą do tego wniosku.

Wskażę teraz odpowiednie elementy numinosum w kolejności, jaką dokonał Otto, z jednym

wyjątkiem,  mianowicie  element  fascinans  chciałbym z  pewnych  względów omówić  na  końcu.

Wybrałem 2-3 przykłady wyjęte z opowiadania dla każdego z nich:

8.
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1. Deprecjacja przeżywanego podmiotu wobec siebie.38

–  Bohater  przyznaje  wraz  z  przyjacielem,  jeszcze  bezpiecznie  płynąc  po  Dunaju,  że

zaczynają  postrzegać  rzekę  jako  Wielką  Istotę,  siebie  zaś  jako  nieproporcjonalne  małe  do  niej

czółenko:

[Rzeka]  wydawała  nam  się  jakąś  wielką,  żyjącą  istotą.  Zrazu  senną,  lecz  stopniowo

ujawniającą swe gwałtowne żądze i pragnienia jawiące się w głębi jej duszy; przetaczający swe

wody niczym gigantyczna, płynna istota przez wszystkie kraje, które przemierzaliśmy, dźwigając na

swych  barkach  nasze  małe  czółno;  niekiedy  traktująca  nas  surowo,  kiedy  indziej  przyjaźnie

i życzliwie, aż w końcu nieodmienne zaczęliśmy postrzegać ją jako Wielką Istotę.39

– Gdy bohaterowie po walce z żywiołem rozbili obóz na wyspie, główny bohater zaczyna

rozmyślania nad własnym położeniem:

[...] zdawałem  sobie  sprawę,  że  nie  potrafiłem  dotrzeć  do  jego  [uczucia  trawiącego

niepokoju] źródła i uporać się z nim, lecz zdawałem sobie sprawę, że miało ono coś wspólnego

z przepełniającym mnie głęboko przekonaniem, iż  w obliczu tej  niespodziewanej mocy żywiołów

szalejących dookoła znaczymy tyle  co nic.  Miała z  tym jakiś  związek ta wezbrana rzeka – coś

powiedziało mi, że jesteśmy zabawkami owych wielkich, elementarnych mocy, wobec potęgi których

każdego dnia i nocy byliśmy całkowicie bezradni.40

– Gdy obaj bohaterowie twierdzą, że jakieś wrogie moce zatrzymują ich na tej wyspie:

– Lepiej wynieśmy się stąd w ciągu godziny – powiedziałem [...]

[...]– Dobrze by było. O ile nam na to pozwolą.

– O kim mówisz? O Żywiołach? [...]

– O mocach tego przeklętego miejsca, kimkolwiek lub czymkolwiek są – odparł [...].– Jeżeli

gdziekolwiek są na świecie jeszcze bogowie, to właśnie tutaj. 41

2. Mysterium tremendum.

– Rozmyślania narratora-głównego bohatera bezpośrednio po zatrzymaniu się na wyspie.

Góry budzą respekt,  oceany przerażenie,  a  sekrety  wielkich  lasów jeszcze  inne,  o  wiele

38 Schleiremacher nazywał to pojęcie uczuciem zależności stworzenia, Otto przystał na tę nazwę jako metaforyczną. 
Niestety, żeby wskazać dokładnie na elementy numinosum, muszę używać zwrotu, którym Otto definiował uczucie 
zależności stworzenia, czyli właśnie jako deprecjację przeżywanego przedmiotu wobec samego siebie.

39 Algernon Blackwood, Wierzby [w:] Ibidem, s. 17. Podkreślenia autora pracy.
40 Ibidem, s. 20. Podkreślenia autora pracy.
41 Ibidem, s. 35-36.
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bardziej osobliwe uczucia. Wszystkie one jednak w ten lub inny sposób łączą się gdzieś z ludzkim

życiem i ludzkim doświadczeniem. Budzą ukryte, częstokroć niepokojące emocje. [...]

Jednak w przypadku tego mrowia wierzb sprawy przedstawiały się całkiem inaczej [element

mysterium, a dokładniej alium valde – przyp. M. K.]. Emanowała z nich jakaś dziwna, chwytająca

serce aura [mysterium – przyp. M. K.]. Uśpiona trwoga obudziła się i co więcej była ona podszyta

prawdziwą zgrozą [tremendum – M. K.].42

– Kiedy główny bohater zobaczył dziwne, wijące się spiralnym ruchem istoty:

Nagle się obudziłem [...]. Czułem, że w pobliżu działo się coś niedobrego [tremendum – dop.

M. K.].

[...] Ujrzałem te istoty zaledwie pięćdziesiąt stóp przede mną. 

[...]

Te  olbrzymie  postacie  stały  się  nagle  bardzo  wyraźnie  widoczne,  ponad  wierzchołkami

wierzb  –  ogromne  [moc –  dop.  M.  K.],  o  barwie  spiżu[...].  Ujrzałem je  wyraźnie  i  teraz,  gdy

przyglądałem się im z nieco większym opanowaniem, stwierdziłem, że były o wiele większe od ludzi,

a coś w ich wyglądzie świadczyło, że nie są to istoty ludzkie [element mysterium, a dokładniej alium

valde – przyp. M. K.]. [...] Nie widziałem ich twarzy [mysterium – dop. M. K.].

[...]

Wiedziałem, że to wszystko dzieje się naprawdę [...]  postacie wciąż wznosiły się z ziemi ku

niebu bezgłośnie, majestatycznie, olbrzymia spiralą pełną gracji i mocy [moc – dop. M. K.], której

widok przepełniał mnie głęboką pokorą i nabożnością.43

– Gdy bohaterowie już są w stanie usłyszeć dziwne, brzęczące dźwięki.

– Właśnie na tym to polega – ciągnął – nie sposób tego przyrównać z niczym  [element

mysterium,  a  dokładniej  alium valde – przyp.  M. K.].  To coś  „nieznanego”  [mysterium –  dop.

M. K.]. Można to określić tylko w jeden sposób – to nieludzki dźwięk, dźwięk, którego źródła nie

pochodzi z tego świata.

[...]

A  jednak  to,  co  odczuwałem,  nie  było  zwykłym  strachem.  Było  to  coś  nieskończenie

większego, dziwniejszego, wywodzącego się z jakiegoś mrocznego, pierwotnego lęku [tremendum –

dop. M. K.],  starszego i o wiele bardziej niepokojącego niż wszystko, co znałem lub potrafiłem

sobie wyobrazić [majestas – dop. M. K.].44

42 Ibidem, s. 20-21.
43 Ibidem, s. 28-30.
44 Ibidem, s.  47-48.
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3. Niesamowitość

Bez powtarzania  fragmentów już  wymienionych,  każdy nadnaturalny element  spełnia  tę

kategorię.  Tak więc  w tym opowiadaniu  zalicza  się  do  niego  zarówno  widok  spiralnych  istot,

niewytłumaczalne  uszkodzenia  sprzętu  i  wszechobecne  brzęczenie,  które  odbierane  jest  na

poziomie nie słuchowym, a mentalnym(!).

4. Augustum.

–  Gdy  bohaterowie  zobaczyli  wieśniaka  krzyczącego  i  machającego  do  nich  i,  gdy

spostrzegli, że zrozumiał on, iż się z nimi nie skomunikuje, więc wykonał znak krzyża. Wspominają

wówczas  reakcje  innych  napotkanych  Węgrów.  Pojawia  się  ostrzeżenie,  że  bohaterowie,  jako

profani ośmieli się zbliżyć do miejsca numinotycznego i poniosą z tego powodu konsekwencje.

–  Ci  Węgrzy  wierzą  w  rozmaite  banialuki;  pamiętasz  tę  sklepikarkę  z  Pressburga

ostrzegającą nas, żebyśmy nie przybijali do żadnej z tych wysepek, ponieważ należą one rzekomo

do istot z innego świata?

[...]

– Gdyby mieli dość wyobraźni – zaśmiałem się w głos; pamiętam, że próbowałem mówić

„najgłośniej”,  jak potrafię  – mogliby zaludnić to miejsce panteonem starych bóstw; Rzymianie

musieli założyć w tych okolicach całe mnóstwo kapliczek i świętych gajów poświęconych bóstwom

żywiołów.45

– Gdy narrator widzi nieludzkie, wznoszące się spiralnym ruchem istoty i nie odczuwa w

tym momencie przed nimi lęku:

Wiedziałem, że to wszystko dzieje się naprawdę [...]  postacie wciąż wznosiły się z ziemi ku

niebu bezgłośnie, majestatycznie, olbrzymią spiralą pełną gracji i mocy, której widok przepełniał

mnie głęboką pokorą i nabożnością.

Miałem chęć paść na ziemię i ukorzyć się przed tym widokiem. Pragnąłem oddać cześć tym

istotom.46

– Gdy bohater, przyjaciel narratora, wykłada swoją tezę nt. tego, co dzieje się na wyspie,

o przekroczeniu granicy numinossum i konsekwencji jaka z tego wynika: 

45 Ibidem, s. 23. Podkreślenia autora pracy.
46 Ibidem, s. 30. Podkreślenia autora pracy.
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– Otaczają nas pewne istoty, które, o czym jestem przekonany, pragną chaosu, zniszczenia

i zagłady, „naszej” zagłady – powiedział, zapatrzony w ognisko.– w którymś momencie musieliśmy

przekroczyć granicę i odtąd nasze życie znalazło się w niebezpieczeństwie.47

5. Irracjonalność w rozumieniu ottowskim 

– Kiedy  bohaterowie  wylądowali  na  wyspie  i  rozbijali  obóz,  narrator  po  raz  pierwszy

odczuwa grozę tego miejsca i  poczucie, że nie jest  ono z tego świata.  Innymi słowy, wyczuwa

obecność numinosum. Określa je mianem:

Odczucie to [...] wymykało się racjonalnemu wytłumaczeniu.48

– Bohaterowie, snując teorię na temat tego, jakie nadprzyrodzone moce władając tą wyspą,

dochodzą do wniosku, że motywy, którymi kierują się te istoty, są dla nich niemożliwe do pojęcia,

a więc są ponad ich rozumem.

– Przez całe życie – zaczął – w bliżej nieokreślony, lecz nader wyrazisty sposób zdawałem

sobie  sprawę z  istnienia innego świata  [...]  gdzie  żyją i  żerują  wszelkie  istoty  i  gdzie  potężne,

przerażające stworzenia spieszą, w sobie tylko znanych celach, to tu, to tam, lecz nasze ziemskie

sprawy w porównaniu z tym, co je zaprząta, są jedynie nic nie znaczącymi błahostkami, jak pył

rozwiewany na wietrze, w grę wchodzą bowiem sprawy o wiele istotniejsze, dotyczące bezpośrednio

dusz i nie tylko w znanym nam rozumieniu tego słowa...49

6. Element  fascinans jest   w tym miejscu dla mnie najciekawszy.  Pokrótce go omówię,

zanim podam przykłady w tekście.

Bohaterowie  nie  zrazili  się,  kiedy  ostrzegano  ich,  co  najmniej  dwukrotnie,  o  naturze

niebezpieczeństwa,  które  czai  się  na  wyspie.  Można  wysunąć  w tym momencie  zarzut,  że  nie

mówimy tu o numinotycznym elemencie fascinans, a zwykłym uparciu i niechęci do rezygnowania

z wcześniejszych planów. Ciężko byłoby dociec, która odpowiedź jest prawdziwa, ponieważ tekst

nie rozstrzyga tej kwestii.

Nie oddaje się czci temu, co nas nie fascynuje, więc także istotny jest fakt, że drugi bohater

wpada w pewnym momencie na pomysł złożenia ofiary. Ba! Sam pogrążony w szaleństwie chciał

47 Ibidem, s. 47. Podkreślenia autora pracy.
48 Ibidem, s. 21.
49 Ibidem, s. 51.
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złożyć  siebie  w  ofierze.  Można  jednakże  tu  wysunąć  kontrargument,  że  bardziej  niż  element

fascinans ważniejszy był akt skrajnej desperacji. 

Znamienne za to jest, jak główny bohater reaguje na wznoszące się spiralnie, beztwarzowe

istoty –  klęka  przed  nimi.  Tu nie  można  znaleźć  odpowiedniego  kontrargumentu  przeczącemu

występowaniu elementu fascinans.

Co jest  jednak najistotniejsze,  gdy mówimy o numinotycznym elemencie  fascinans przy

doświadczaniu horrorów w jakiejkolwiek postaci, to to, że... zdumiewająco duża liczba ludzi chce

je oglądać. Rudolf Otto cytuje bliżej nieznanego poetę swojego czasu, który określił tę tendencję

słowami:  Przed  kim  mnie  lęk  ogarnia,  bardziej  mnie  do  tego  ciągnie50.  Wydawałoby  się,  że

naturalną reakcją na rzeczy wywołujące lęk,  zgrozę,  trwogę jest  unikanie ich źródła.  Natomiast

w     samej  chęci  odbioru  dzieł  nadnaturalnego  horroru  kryje  się  nic  innego,  jak  czysty  element

fascinans.

W tym miejscu można wysunąć zarzut, że zwracam uwagę na fragmenty narracji opisujące

przeżycia numinotyczne u bohaterów danego dzieła,  natomiast  nie musi to  oznaczać,  iż  są one

wzbudzane w czytelniku.

Tak naprawdę lektura żadnego tekstu religijnego ani uczestnictwo w jakimkolwiek rytuale

religijnym nie dają gwarancji wzbudzenia uczucia numinotycznego. W  Bogu Urojonym Richard

Dawkins ostentacyjnie pokazał, że czytając Pismo Święte, nie odczuwa tych samych wzniosłych

emocji,  co  wielu  chrześcijan51,  widok  zaś  przysypiającego  człowieka  podczas  mszy52 może

wzbudzić pewne zastrzeżenia co do tego, czy każdy przeżywa rytuał nabożeństwa jako zbliżenie się

do odczuwalnego numinosum. Dlatego oczywistym staje się przyjęcie, że również lektura danego

horroru nie u każdego może wzbudzić uczucia numinotyczne, natomiast chcę zwrócić uwagę, że

takie  zjawisko  może  występować  wśród  tych,  którzy  potrafili  zaangażować  się  emocjonalnie

w odbiór dzieła.

50 Rudolf Otto, op. cit., s. 43.
51 Richard Dawkin, Bóg urojony, wyd. CiS, Warszawa 2007, s. 321-377.

Warto jednak przy tej okazji zaznaczyć, że w ostatnim rozdziale (Niezbędna Luka?) powyższego dzieła, Dawkins 
opisując niesamowitość świata widzianego przez ateistę, wielokrotnie używa określeń ocierających się o ottowską 
kategorię numinosum. Występuje tam deprecjacja samego siebie w odniesieniu do ogromu wszechświata, poczucie 
jego mocy, fascynacji nim, paradoksalnie fizyka kwantowa zostaje opisana jako coś niesamowicie dziwnego 
(balansującego na granicy irracjonalności ottowskiej – choć pojawia się tu teza, że niezrozumiałe elementy dzięki 
nauce zostaną ostatecznie wytłumaczone), elektrony jako coś  zupełnie innego, niewyobrażalnego etc.

52 Mark Twain w Listach z Ziemi ujął to bardziej dosadnie.
Dla czterdziestu dziewięciu ludzi na pięćdziesięciu Dzień Świąteczny jest ponurą, posępną nudą.

  Z wszystkich ludzi zebranych w niedzielę w kościele dwie trzecie jest znużonych, w chwili gdy nabożeństwo 
dobiegło do połowy, a cała reszta, zanim się jeszcze skończyło.
M. Twain, Listy z Ziem, http://macfaq.koolhost.com/05.htm z dn. 08.02.2012.
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Wracając do meritum;  Katarzyna Krzan w  Praktycznym kursie  pisarstwa stwierdziła,  że

Sedno sukcesu powieści tkwi w identyfikowaniu się czytelnika z postaciami.53 Sądzę, że dla osoby

tworzącej  beletrystykę  jest  to  oczywiste,  nawet  jeśli,  jak  w  opowiadaniu  Lovecrafta  Przybysz,

główny bohater  okazuje  się  ożywionymi,  gnijącym zwłokami54 czy,  jak  w opowiadaniu  Kinga

Człowiek,  który  kochał  kwiaty,  brutalnym  i  szalonym  seryjnym  mordercą55.  Opisy  zachowań,

wewnętrznych stanów, myśli i rozmów postaci są środkami do osiągnięcia tego celu.56

W  tym  miejscu  warto  się  zastanowić,  na  ile  prezentowana  historia  jest  dla  odbiorcy

faktycznie (choćby chwilowo) realna. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), poeta, krytyk literacki

i filozof, stwierdził, że wystarczy stworzyć pozór prawdy, który zasilany naszą wyobraźnią, może

wolitywnie czasowo zawiesić niewiarę, na czas konstytuowania się poetyckiej wiary.57 Oznacza to,

że na czas odbioru dzieła świadomie zawieszamy pogląd o fikcyjności literackiej (także teatralnej

i filmowej) rzeczywistości i uznajemy ją za realną. Byron Reeves i Clifford Nass w swojej książce

Media i Ludzie poszli dalej tym tropem, ostatecznie zaprzeczając istnieniu zjawisku wolicjonalnego

zawieszenia niewiary przy percepcji np. sztuki teatralnej, twierdząc, że wolitywnie prędzej możemy

starać  się  zawieść  wiarę  w  nieprawdziwość  wykreowanej  przez  sztukę  rzeczywistości,  gdyż

w sytuacji odbioru dzieła niewiara w jego fikcyjność jest stanem czysto naturalnym

Kiedy następnym razem będziecie oglądali sztukę spróbujcie zawiesić w i a r ę. Spróbujcie

nie zwracać uwagi na postacie i dekoracje na scenie i po prostu myślcie o autorze, którego praca

umożliwiła to wszystko. Mogą wówczas wydarzyć się dwie rzeczy. Po pierwsze możecie nie być

w stanie śledzić przebiegu akcji [...]. Możecie także wyjść z teatru wyczerpani. [...]

Tradycyjne pojmowanie "zawieszenia" niewiary" sugeruje jednak, że trzeba wykonać pewną

pracę, by przyjąć aktualną rzeczywistość. Jeśli zawieszenie niewiary stanowi pracę, to dlaczego

jesteśmy  bardziej  zdekoncentrowani  i  zmęczeni,  kiedy  myślimy  o  autorze?  Otóż  zawieszamy

wówczas  to,  co  stanowi  naturalny  wytwór  naszych  starych  mózgów–  wiarę,  że  aktorzy  to

rzeczywiste osoby przebywające w realnych miejscach.58

Choć może się to wydać nieprawdopodobne, nasz organizm na zręcznie wykreowaną fikcję

reaguje emocjonalnie  (włączając  w to  fizjologiczne  komponenty reakcji  emocjonalnej)  w dużej

53 Katarzyna Krzan, Praktyczny kurs pisarstwa, wyd. Złote Myśli, Gliwice 2009, s. 41.
54 H. P. Lovectaft, Przbysz [w:] Opowieści o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 60-69.
55 Stephen King, Człowiek, który kochał kwiaty [w:] Nocna Zmiana, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2011, s. 405-

412.
56 Katarzyna Krzan wyróżnia tu dwa sposoby doprowadzenia do takiego stranu. Poprzez rozbudzenie empatii w 

czytelniku, którą rozumie jako sprawienie, by czytelnik rozpoznał w postaci własne cechy, jak i sympatii, czyli 
doprowadzenie do tego, by czytelnikowi mogły się spodobać te cechy kreowanej postaci, których nie posiada, lub 
co najmniej go zainteresować i przykuć jego uwagę.
Katarzyna Krzan, op. cit.

57 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/7484/aesthetics/59176/Emotion-response-and-enjoyment?
anchor=ref114953 z dn. 08.01.2012.

58 Byron Reeves i Clifford Nass, Media i Ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 222.
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mierze jak na analogiczną sytuację w rzeczywistość (choć wtórna refleksja nad nią zazwyczaj ją

osłabia), zaś „obcowanie” z wykreowanymi przez autora postaciami może doprowadzić to tego, iż

będziemy  się  z  nimi  identyfikować59;  czego  pierwszym  objawem  jest  większe  zaangażowanie

emocjonalne w rozwój  fabuły.  Tłumaczy to zachowanie pewnych osób, które po percypowaniu

udanego dzieła grozy, czują wyraźny opór przed  wejściem do ciemnego pomieszczenia lub do

wtargnięcie  w przestrzeń przypominającą  im tą,  którą  „doświadczyli”,  śledząc rozwój fikcyjnej

akcji.

Z  tego  też  powodu  twierdzę,  że  skoro  czytelnik,  identyfikujący  się  z  bohaterem,

emocjonujący się jego historią i przygodami czyta powieść grozy, poznaje uczucia bohatera, który

przeżywa doświadczenie numinotyczne – również sam może ich doświadczać.

Opowiadanie  Blackwooda  posłużyło  mi  do  wskazania  elementów  numinotycznych

występujących w opowiadaniu grozy. By udowodnić, że nie jest to jednostkowy przypadek, krótko

wskażę  na  powszechnie  występujące  składowe  numinosum  wg Otta  pojawiające  się  w innych,

znacznie popularniejszych, horrorach.

1. Deprecjacja przeżywanego podmiotu wobec siebie.

Uświadomienie  sobie,  że  jest  się  zaledwie  jednym  słabym  gatunkiem  zamieszkującym

nieogarnioną przestrzeń kosmiczną i  że  mogą istnieć organizmy daleko bardziej  zaawansowane

i bezpośrednio nam zagrażające, jest deprecjacją podmiotu wobec samego siebie (motyw przewodni

filmu Coś w reż. Johna Carpentera oraz motyw przewodni, w przeważającej części posiadającego

cechy  horroru  serialu  Z  Archiwum  X).  Uświadomienie  sobie,  że  nie  można  uniknąć  klątwy

związanej z obejrzeniem przeklętej kasety, a jedyną szansą uratowania siebie jest w zbrodniczym

przeniesieniu fatum na kogoś innego, przez przegranie i puszczenie kopii w obieg, również jest

deprecjacją podmiotu wobec samego siebie (motyw przewodni japońskiego filmu The Ring w reż.

Hideo Nakaty).

59 As well as research showing that imagining is like remembering, there is also evidence that imagining is like 
perceiving.
[...]
Work on the human mirror neuron system has shown that when we see or hear someone perform an action and we 
understand the intent or emotion behind that action, we activate the same regions of the brain that are required to 
perform the action itself.

Elspeth Jajdelska, Christopher Butler, Steve Kelly, Allan McNeill, Katie Overy, Crying, Moving, and Keeping It 
Whole: What Makes Literary Description Vivid?, Poetics Today nr. 3/2010 (31), Porter Institute for Poetics and 
Semiotics, Tel Aviv 2010, s. 443.
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2. Mysterium tremendum

– Jakikolwiek nadnaturalny horror nie byłby horrorem, bez próby wzbudzenia grozy przed

nienaturalnymi  elementami  (czy  to  w  postaci  wampirów,  wilkołaków,  zombi,  ghuli,  duchów,

demonów czy kosmitów60)– element tremendum.

–  Fakt  przewagi  jaką  nad  zwykłym  śmiertelnikiem mają  wampiry,  wilkołaki,  pragnące

opętać ofiarę demony lub żądne śmierci duchy w nawiedzonych domach jest uczuciem odnoszącym

się  do  niemal  całkowitej  wszechmocy tych  potworów,  które  z  jednej  strony (w przypadku ich

zwycięstwa)  prowadzą  do  anihilacji  własnego ja  bohatera,  z  drugiej  zaś  do  poczucia  pełnego

urealnia  przegranego  bohatera  jako  jednego  z  nich,  także  zagrażającego  innym śmiertelnikom.

Ugryziony przez wampira staje się wampirem, ugryziony przez wilkołaka, wilkołakiem, opętany

przez  demona  de  facto zatraca  siebie  na  rzecz  demona,  a  osoba,  która  poniesie  śmierć

w nawiedzonym domu sama  staje  się  jednym z  niebezpiecznych  duchów rezydującym w nim.

W tym wypadku mamy do czynienia z co najmniej symbolicznym aspektem majestas.

–  Jakikolwiek  potwór,  jakakolwiek  nadnaturalna  złowróżebna  siła  nie  byłaby  w  stanie

przerazić odbiorcę, gdyby nie posiadała mocy.

–  Tajemnice  są  głównym  motywem  w  powieściach  grozy,  powieściach  gotyckich

i horrorach, dodatkowo potęgując tremendum.

3. To właśnie fascynacja tego, czego się boimy, popycha bohaterów horrorów do zbytniej

brawury i samych odbiorców do obejrzenia/przeczytania/przesłuchania dzieła– element fascinans.

4. Cechą gatunku literackiego nadnaturalnego horroru jest występowanie w nim elementów

niesamowitych i dziwnych.

60 Zgodnie ze słownikiem języka polskiego definiuje słowo nadnaturalny jako wykraczający poza to, co jest uważane 
za naturalne.
http://sjp.pwn.pl/szukaj/nadnaturalno%C5%9B%C4%87 z dn. . 09.12.2012.

Zdaję sobie sprawę, że kosmici mogą według niektórych literackich bohaterów nie posiadać cech nadnaturalnych , 
a jedynie naturalne cechy, o których ludzie nie mieli pojęcia. Jednakże jako odbiorcy, tych dzieł możemy dostrzec, 
że ta „realność” jest jedynie imitacją dokonaną przez twórców i pseudoracjonalizacją tego, co się dzieje w fabule. 
We wspomnianym wcześniej filmie Coś kosmitę, który nawet jako wirus czy jedna autonomiczna komórka posiada 
świadomość wyższą niż jakakolwiek ludzka istota, który jest w stanie, replikując się, przeistoczyć w każdy inny 
organizm, a nawet na potrzebę błyskawicznie chwili modyfikować każdy detal swojego ciała (tworząc układ 
zębowy w tułowiu w celu odgryzienia dłoni człowieka pragnącego zrobić „umierającemu koledze” masaż serca ) 
ciężko uznać za naturalny. Podobnie Starsze Istoty z powieści Lovecrafta W górach szaleństwa, które przyleciały na
Ziemię, używając jedynie własnych skrzydeł, przebijając się przez kosmiczny „eter”, które również za sprawą 
hipnozy są w stanie dowolnie zmodyfikować stworzone przez siebie organizmy shoggotów. 
Tak więc nie widzę powodów, by zagrażających kosmitów nie wliczać w nurt nadnaturalnych istot.
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5. Prawdą jest,  że bohaterowie wielu znanych dzieł literackich lub filmów grozy rzadko

kiedy swoimi słowami i czynami uznają wyższość elementu numinosum (choć i takie się zdarzają,

np. w  Dziecku Rosemary61 matka mająca urodzić dziecko będące Antychrystem po początkowej

próbie ucieknięcia od satanistycznej sekty, ostatecznie przystaje do niej jako opiekunka swojego

potomka), niemniej za naruszenie granicy numinosum, czyli za pewnego rodzaju profanację, bardzo

często muszą ponosić konsekwencje, co nierzadko jest osią fabuły niejednego dzieła. Przykładowo

w Blair Witch Project62 grupa filmowców chciała nakręcić dokument na temat żyjącej w okolicach

Burkittesville  okrutnej  wiedźmy  z  Blair,  ale  przez  wejście  do  lasu,  gdzie  utrzymuje  się  moc

wiedźmy oraz przez wejście na święte ziemię Indian ostatecznie ponosi śmierć. 

Rozumiane w ten sposób agustum, czyli moc, przed którą podmiot jeśli się nie ukorzy i nie

uzna jej zasad i granic, ściągnie na siebie niebezpieczeństwo, znana jest szeroko pod inną nazwą

i również wydaje się interesujące przy zarysowaniu podobieństw między świętością rozumianą jako

numinosum a historiami zarażającymi uczuciem grozy.

W  Enyclopaedia  Britannica pod  hasłem  Taboo napisanym przez  antropologa  Northcote

W. Thomasa czytamy: 

Ściśle biorąc, tabu obejmuje jedynie a) święty (lub nieczysty) charakter ludzi lub rzeczy,

b) rodzaj ograniczenia wynikającego z tego charaktery oraz c) świętość (lub nieczystość), która

wynika z naruszenia tego zakazu.63

Oczywiście zarówno to, co w powyższej definicji nazywane jest świętym lub nieczystym,

dla Rudolfa Otta ma jedną nazwę: numinosum64. Tak więc tabu odnosi się do numinosum, ponieważ

samo jest numinotyczne. Wilhelm Wundt stwierdzał, że w obrębie tabu mieści się wszystko, co

z pewnych powodów wzbudza lęk lub jest niesamowite65, co także pokrywa się w znacznej mierzy

z tym, o czym pisał Otto66. Z tego powodu przekraczanie tabu będzie zarówno stałą treścią zakazów

i  nakazów  religijnych  czy  mających  podobny  charakter  zakazów  i  nakazów  kulturowych  lub

ideologicznych, jak i osią fabuły wielu horrorów.

61  W reż. Romana Polańskiego.
62 W reż. Daniela Myricka i Eduardo Sancheza,
63 Sigmunt Freud, Totem i tabu, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997, s. 34.
64 Rudol Otto, op. cit., s. 144-145.
65 Sigmunt Freud, op. cit., s. 39.
66 Koncepcje Wundta i Otto są też zbieżne w kilku innych punktach. Otto przypuszczał, że pierwszą formą religijności

były kulty budowane na bazie demonicznego lęku (co nie oznaczało, że nie mogły być np. ekstatyczne) (Rudolf 
Otto, op. cit., s. 22 i 44), Wundt natomiast stwierdza, że po pierwsze złe demony są starsze od dobrych (Sigmunt 
Freud, op. cit., s. 89) zaś sama koncepcja tabu (która, jak wskazałem, dla Otta i tak jest formą numinosum) jest 
starsza niż religie (Sigmunt Freud, op. cit., s. 89) .
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Na podstawie analizy powieści grozy dokonaną za pomocą pojęć, które wg Rudolfa Otto

miały określać numinosum, uważam, że uczucia religijne i uczucia towarzyszące lekturze utworów

grozy więcej łączy niż dzieli. Posunąłbym się nawet do stwierdzenia, że uczucia religijne mogą być

przeżywane głębiej właśnie przez to, że podmiot uważa je za prawdziwe i łączy je większej mierze

z pozytywnymi doznaniami67– sprawia to, że powstają sprzężenia zwrotne tego doznania, a sam

podmiot jest zainteresowany jego wzmacnianiem. Natomiast w przypadku odbiorców opowieści

grozy  podmiot  po  doznaniu  pierwszego  wstrząsu,  który  oczywiście  w  pewien  sposób  jest

upragnioną emocją,  raczej  nie  będzie dążył  do jego wzmacniania,  tym bardziej,  że  numinosum

przedstawiane w horrorze rzadko ma ukazany pozytywny aspekt.

Powyższy rozdział może paradoksalnie wydać się wskazaniem słabości teorii Rudolfa Otta.

W końcu np. przeżywanie mszy świętej przez głęboko wierzącego chrześcijanina może różnić się

od przeżywania lektury horroru przez całkowicie pochłoniętego czytelnika. W tym momencie nie

unikniemy zaczepienia o nierozstrzygnięty problemu definiowania religii (którego bynajmniej nie

będę  próbował  rozwiązywać).  Rudolf  Otto  zdefiniował  religię  jako  doświadczenie  tajemnicy

świętości. Niestety, nie mamy naukowych dowodów na realne istnienie kategorii świętości, zaś to

w jaki  sposób Otto  starał  się  ją  opisać,  sprawia,  że  gęsią  skórkę  pojawiającą  się  przy lekturze

nadnaturalnego horroru można by uznać za pełnoprawne doświadczenie religijne – a jednak nie

potwierdził  tej  zbieżności  sam,  ani  żaden  ze  znanych  mi,  odwołujących  się  do  niego,

religioznawców.  Z  powodu  niemożliwości  naukowego  udowodnienia  istnienia,  a  tym  bardziej

ścisłego określenia, rzeczywistości sakralnej postanowiłem nie odwoływać się do żadnej definicji,

która to odwołuje się do boskiej sfery. Z tego powodu skoncentrowałem się na koncepcji Clifforda

Geertza,  który  określa  religię  jako  system  kulturowy,  składający  się  z  symboli  i  służący

komunikowaniu i interpretowaniu zjawisk kulturowych.68, ale i ona nie jest idealna69 (choć zawiera

w  sobie  to,  czego  zabrakło  u  Otta).  Wszak  religia  znacznej  wyraźniej  służy  komunikowaniu

i interpretowaniu zjawisk kulturowych niż horror, ale, choć może się to wydawać paradoksalne,

horrory także pełnią tę funkcję (choć moc jego oddziaływania znów jest słabsza). Stephen King,

uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych pisarzy literatury grozy XX wieku, wykazuje,

że  horrory  także  worzą  zestaw  symboli  służący  komunikowaniu  i interpretowaniu  zjawisk

kulturowych. W przedmowie do jednego ze zbioru swoich opowiadań pisze:

67 Rozumiem przez to trywialne stwierdzenie, że czczony Bóg nie jest tylko upiorem. Nawet bogini Kali, której 
okrutna, krwawa i przerażająca postać jest wysuwana na pierwszy plan przez w przedstawieniach 
ikonograficznych, przez samych wyznawców nazywa jest ukochaną matką i obrończynią przed demonami.

68 Juliusz Rawicz, Zofia Bydlińska-Czernuszczyk, Mikołaj Lizut, Jan Turnau, Edward Jewdokimow, Waldemar 
Gorlewski, Encyklopedia Gazety Wyborczej. Religie Świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 638.

69 Sprawia, że tak ujęta religia staje się nieodróżnialna od systemów ideologicznych.
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W  latach  pięćdziesiątych  przyszła [na  ekrany  kinowe] fala  monstrualnych  robaków–

„Them!”, „The Beginning of the End”, „The Deadly Mantis” i tak dalej, i tak dalej. W miarę jak

ten  gatunek  się  rozwijał,  bezbłędnie  odkryliśmy,  że  owe  obrzydliwe,  gigantyczne  mutanty  są

wynikiem [społecznych fobii dotyczących] prób z bombami atomowymi, dokonywanymi w Nowym

Meksyku  czy  na  opustoszałych  atolach  Pacyfiku  […]. Słowem,  kino  tych  olbrzymich  robali

stanowiło doskonały wykładnik gestaltyzmu – przerażenia,  jakie ogarnęło kraj  w obliczu nowej

epoki  zapoczątkowanej  Programem Manhattan.  Pod koniec lat  pięćdziesiątych  w kinie  horroru

pojawił się nurt „nastolatków” zapoczątkowanych obrazem „I Was a Teen-Age Werewolf” [...]  W

czasach,  kiedy  prawie  każdy  tygodnik  zamieszczał  co  najmniej  jeden  artykuł  o  przestępczości

nieletnich,  filmy  o  zagrożenie  ze  strony  młodocianych  wyrażały  zaniepokojenie  społeczeństwa

rewolucją młodzieżową. Oglądasz Michaela Langdona ubranego w kurtkę z emblematami swojego

liceum, kiedy zamienia się w wilkołaka, i fantazje z ekranu zaczynają się ściśle łączyć z nurtującym

cię,  nieokreślonym  niepokojem  o  córkę,  która  wyszła  właśnie  na  randkę  z  typem  jeżdżącym

podrasowanym samochodem. Nastolatkom natomiast [...] potwory zrodzone w wynajętych studiach

American-International dawały możliwość zobaczenia kogoś jeszcze bardziej odrażającego niż oni

sami we własnych oczach. Cóż znaczy kilku pryszczatych wyrostków obok powłóczącego nogami

stwora, który w „I Was a Teen-Age Frankenstein” był zwykłym uczniem? Ten nurt kina wyrażał

również przekonanie młodzieży, że jest niesłusznie tłamszona przez dorosłych, bo oni „niczego nie

rozumieją”.  Kino tworzy formuły (a już na pewno robi to  gatunek horror,  nieważne – film czy

literatura), ale formuła  ta oddaje wszelkie paranoje – paranoje, które bez wątpienia w znacznym

stopniu spowodowane są doniesieniami prasy czytanej przez rodziców.70 

Dopiero  gdy  rozwiniemy  teorię  C.  Geertza,  widzimy  znaczące  różnice  między  religią

a literackim (czy  filmowym)  horrorem.  Mianowicie,  Geertz  stwierdza,  że  religia  nie  tylko  jest

systemem  symboli,  ale  za  ich  sprawą  wytwarza  u  ludzi  powszechne,  skuteczne  oraz  trwałe

usposobienia  i  motywacje,  formułuje  koncepcję  ogólnego  porządku  egzystencji  (zestrajając  go

z wyobrażonym  porządkiem  kosmicznym),  które  wydają  się  wyjątkowo  rzeczywiste.71 Jak  już

pisałem wcześniej, w przeciwieństwie do religii, celem horroru najczęściej nie jest tworzenie ani

powszechnych, skutecznych oraz trwałych usposobień i motywacji72, ani formułowanie koncepcji

ogólnego porządku egzystencji, rzadko kiedy tworzy koherentny wyobrażony porządek kosmiczny

70 Stephen King, Nocna Zmiana, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2011, s. 21.
71 C. Geertz, Religia jako system kulturowy [w:] pod red. W. Piwowarski, Socjologia religii. Antologia tekstów, 

Kraków 1998, s. 48-68.
72 Co nie znaczy, że takie zjawisko nigdy nie występuje – po wyemitowaniu horroru Egzorcyzmy Emilii Rose 

nagłośniony został przypadek rzekomych opętań Annelise Michel, także w postaci dokumentu Egzorcyzmy 
Anneliese Michel, co stało się pretekstem do ewangelizacyjnej działalności osób wierzących w realność opętania 
Niemki, która, w przynajmniej kilku mi znanych przypadkach, okazała się skuteczna
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(choć właśnie  w tym aspekcie  literacka  mitologia  H.  P.  Lovecrafta  jest  wyjątkiem,  co  wykażę

w dalszej części pracy) i choć, jak twórca każdego dzieła literackiego, pisarz horroru dąży do tego,

by jego dzieło wydało się wyjątkowo rzeczywiste, prawdopodobnie znacznie mniej percypujących

literackie czy kinowe dzieła grozy świadomie uznaje za ukazujące rzeczywistość73, niż w przypadku

ludzi uczestniczących w rytuale religijnym.

Podsumowując,  twierdzę,  że  literatura  grozy,  odpowiednio  wykreowana  fikcja  literacka,

wzbudza uczucia numinotyczne w rozumieniu ottowskim. Na koniec dodam jeszcze, że sam Rudolf

Otto,  choć odnosił  się do opowieści grozy raczej  z pogardą,   przedstawia  numinosium,  bazując

także  na  niebędącym  przecież  tekstem  religijnym Fauście  Goethego  czy  noweli  Maxa  Eytha

Tragedia Zawodowa.

1. 2. Mit a literatura

1. 2. 1. Wybrane definicje mitu na przestrzeni dziejów.

Pojęcie mitu znacząco ewoluowało na przestrzeni dziejów i parokrotnie w znaczący sposób

zmieniało zakres swojego znaczenie, tak że nawet dziś słowo to ma kilka nie zawsze przystających

do siebie znaczeń. Mnoży to zasadnicze problemy zarówno w rozumieniu, jak i w używaniu tego

kluczowego terminu.

Słowo mit wywodzi się od greckiego μύθος (mythos) i pojawia się w starożytnych eposach

Homera (IX/VIII w. p. n. e.) oraz dziełach Hezjoda (VII w. p. n. e.). W tych źródłach oznaczało ono

mówienie  prawdy,  w  przeciwieństwo  do  słowa  λόγος  (logos),  które  określano  wypowiedzi

manipulujące odbiorcą. Charakterystyczne dla  mythos  było powiązanie go z siłą – wyrażano nim

mowę wojownik, u Hezjoda również pojawia się raz, określając słowa wypowiadane przez boginię.

Co równie ważne, Hezjod w Theogonii stwierdza, że przekazuje mythos pod natchnieniem muz, tak

więc  wyrażenie  to  określało  również  słowa  wypowiadane  przez  poetów  mających  kontakt

z bogami.  Z  kolei  słowo  logos  najczęściej  związane  było  z  mową  osób  niezdolnych  do  siły

fizycznej, którzy swoimi słowami starali się m. in. powstrzymać wojowników od czynu.74

Skojarzenie słowa  mythos  z poetami zaowocowało jego późniejszą dewaluacją dokonaną

przez  filozofów.  Ksenofanes  z  Kolofonu  krytykował  zarówno  Hezjoda,  jak  i  Homera  za

73 Choć znów mamy przypadki filmów, które stały się popularne, gdyż wierzono, iż pokazują autentyczne 
wydarzenia. Doskonałym przykładem jest film Blair Witch Project, które początkowo zostało opublikowane jako 
dokument.

74 Maciej Czeremski, Strukura Mitów, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2009, s. 16-17.
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przypisywanie bogom ludzkich cech i  wad, tak więc ich teksty nie były dla niego wiarygodne.

Heraklit używał słowo logos mniej więcej w znaczeniu rozumowania. Z kolei Platon zapoczątkował

rozumienie  mitu jako  mówienie  nieprawdy  lub  niecałkowitej  prawdy,  które  pokutuje  do  dziś.

Uważał on, że poeci swoimi niekontrolowanymi mitami mogą szkodzić społeczeństwu.75 Zakładał

jednak,  że  mity  są  potrzebne  w  wychowywaniu  przyszłych  pokoleń  –  stawiał  jednak  tezę,  że

powinny to być mity przemyślane, świadomie, zmanipulowane przez filozofów76 i choć z gruntu

byłyby fałszywe, zawierałyby wartościowe i ocierające się o prawdę informacje.

Takie  rozumienie  słowa  mit sprawiło,  że  na  gruncie  filozoficznym,  racjonalistycznym,

chrześcijańskim, a także w naszym współczesnym języku, używa się go zazwyczaj przy określenia

fałszu.  Z  tego  to  powodu,  jak  zauważył  prof.  Andrzej  Wierciński77,  w psychiatrii  patologiczną

skłonność do kłamania nazywa się mitomanią.

Z  czasem jednak  nastąpiło  powtórne  pozytywne  waloryzowanie  mitów,  jako  opowieści

budujących  ducha  narodowego.  Doprowadziło  to  do  tego,  że  w  XVIII  wiek  Johann  Hamann

i Johann Herder uważali mit za twór pełniący istotną funkcję w procesie formułowania jedności

narodu, a dokładniej miał on być  językową formą mediującą pomiędzy środowiskiem a kulturą.78

Sakralne, „pogańskie” opowieści danego ludu miały wyróżnić go na tle innych nacji i umożliwiać

prześledzenie wędrówki jaką odbył z terenów pierwotnie przez niego zamieszkałych.79 Bracia Jacob

i Wilhelm Grimm rozwinęli tę tezę, twierdząc, że przyjęcie chrześcijaństwa zniszczyło poczucie

jedności między ziemią, ludem i mitem.

W XVIII wieku Christian Heyne postawił tezę, że mity nie są poetyckimi kłamstwami, ale

niezbędnym  etapem w  rozwoju  myślenia.  Uważał  on,  że  ludy,  które  tworzyły  mity  nie  znały

abstrakcyjnych pojęciach, dlatego posługiwały się poetyckimi środkami wyrazu.80

W XIX wieku Friedrich Max Müller doszedł do wniosku, że mit jest formą wypowiedzi,

dość późną na przestrzeni ewolucji języka, choć genetycznie powiązaną z poezją, różni się od niej

75 Po wytykaniu Homerowi i Hezjodowi antropomorfizowania bogów połączone z krytyką wielu ich fragmentów, 
który czyniły z mieszkańców Olimpu istoty niedoskonałe w rozumieniu etycznym pisze: [...] ja mówię to, że 
wpuścić do duszy fałsz i mieć go tam na stałe – tego by nikt nie chciał [...]. [...] prawdziwym fałszem mogłaby się 
nazwać zawarta w duszy niewiedza człowieka, który jest w błędzie. Bo fałsz zawarty w słowach, jest pewnym 
naśladowaniem stanu cechującego duszę, jest widziadłem, które później powstaje – nie jest to fałsz, czysty 
niezmieszany. [...] A fałszu nieistotnego nie tylko ludzie nienawidzą, ale i ludzie też. – fragmenty wersu 382A-C.
Platon, Państwo, tłum. Wł. Witwickiego, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003, s. 79.

76 Założyciele powinni znać tylko wzory, według których poeci mogą mity układać. Jeżeli który napisze mit wbrew 
temu, to się go nie dopuści [...].– fragment wersu 379A.
Ibidem, s. 75.

77 Andrzej Wierciński, Magia i religia, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2004, s. 112.
78 Maciej Czeremski, op. cit., s. 23.
79 Ibidem, s. 23.
80 Ibidem.
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gramatycznie  i  stylistycznie.  Wykreowanie  panteonu  bóstw  wiązał  z  personifikacją  zjawisk

przyrody, które zamknięte w słowach, zostawały w końcu apoteozowane.81

Z kolei jeden z najsłynniejszych religioznawców XX wieku, Mircea Eliade, rozumiał mit

jako  epickie rozwinięcie symbolu82,  symbol zaś był  dla niego przedstawieniem  sacrum lub jego

bezpośrednim objawieniem. Oprócz tego mit w ujęciu eliadowskim podaje wzorce postępowania,

pozwala wyjść poza historię i sprowadzić jednostkę do czasu pierwotnego  (onego czasu– in illo

tempore). Mimo ugruntowania mitu jako podstawy życia społecznego Eliade stwierdza, że nawet

jeśli  na poziomie społeczeństwa dochodzi  do degeneracji  mitu,  może on pozostać na poziomie

jednostkowego doświadczenia – ma więc według niego charakter autonomiczny.83

Oczywiście  powyższe  omówienie  wielości  definicji  mitu  jest  jak  najbardziej  wybiórcze,

skrótowe i niepełne (zdaję sobie sprawę, że całkowicie pominąłem zagadnienia dot. spojrzenia na

mit w dobie renesansu, definicje psychologiczne mitu, wiele koncepcji filozoficznych etc.84)  i ma

za zadanie jedynie wskazać na możliwość różnorodnego spojrzenia na temat.  Już tak pobieżny

przegląd różnych definicji mitu wskazuje, jak różnorako było on rozumiany i jak wielkie stwarza to

problemy przy używaniu terminu mit  bez popadania w ryzyko bycia błędnie zrozumianym.

1. 2. 2. Wybrane definicje mitu w etnologii religii.

Dr Maciej  Czeremski  w  Strukturze  Mitów  zauważa,  że  etnologia  religii  jeszcze  inaczej

podchodziła do pojęcie mitu. Ich [antropologicznym teoriom mitu] podstawowym wyróżnikiem jest

uznanie, że mit w swojej naturalnej postaci jest zjawiskiem oralnym, a dopiero wtórnie pojawia się

w  formie  tekstu.  W  związku  z  tym  mity  należ  badać  raczej  w  kontekście  rytuałów  i  wzorów

społecznej organizacji niż w kontekście języka i poezji.85 Tendencję tę widać praktycznie od samego

początku tej gałęzi wiedzy. W obliczu napływających relacji dot. wierzeń ludów niepiśmiennych

naturalnym stało  się  przyjęcie  założenia,  że mit  musiał  istnieć  najpierw w przekazie  ustnym –

dotyczy to oczywiście również mitów spisanych. 

Przykładowo  Andrew  Lang,  wielokrotnie  polemizujący  z  F.  M.  Müllerem,  opisując

mitologię  indyjską,  pisał:  Najbardziej  starożytne  [zapisane] legendy  zostały  prawdopodobnie

pominięte bądź złagodzone przez wybitnych i genialnych twórców Wed (Rishi) lub nieczyste mity

zostały przeniesione z niezrozumiałego już ustnego obiegu i mniej zainspirowani przez bogów poeci

81 Ibidem, s. 26.
82 Ibidem, s. 45.
83 M. Eliade, Mity, sny, misteria, Warszawa 1999, s. 16-17.
84 Gdybym miał je jednak wszystkie omówić, nawet skrótowo, takie kompendium spokojnie mogłoby osiągnąć 

rozmiar osobnej pracy.
85 Ibidem, s. 27.
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wymusili ich przeniesienie do literatury.86– pokazuje to, iż był świadom nie tylko przemian, jakie

zachodzą  w  różnych  mitach,  ale  także  tego,  że  ich  literacki  zapis  może  przedstawiać  je

w zniekształconej formie. 

Z kolei jeśli chodzi o potrzebę badania rytuału w kontekście mitu czy mitu w kontekście

rytuału, sir James George Frazer z jednej strony pisał: Nigdy mit nie jest tak plastyczny i dokładny

w podaniu szczegółów jak wtedy, gdy słowa jego wypowiadane są i przedstawiane przez aktorów

świętego  obrządku87 z  drugiej  zaś  potrafi  wręcz  ignorować  zapisany  mit,  sugerując  jego

wcześniejsze,  inne,  domniemane  znaczenia,  mówiąc:  Mit  bowiem  się  zmienia,  natomiast

niezmienny pozostaje  obyczaj;  ludzie  czynią  nadal  to,  co  czynili  ich  ojcowie,  chociaż  powody,

którymi kierowali się ich ojcowie dawno już uległy zapomnieniu.88 Nie twierdzę w tym miejscu, że

Frazer  nie  miał  podstaw  zrewidować  zapisanych  treści  mitów  w  kontekście  swoich  ustaleń,89

natomiast  znamienne jest  to,  jak niską  wiarygodność  one  mają  dla  niego (stające  się  zaledwie

wskazówkami do odczytania prawdziwej zawartej w nich treści), a jak wysoką zwyczaje i rytuały. 

Jeszcze  dalej  poszedł  William  Robertson  Smith,  wg  którego  treść  mitu  mogła  być

prawdziwa dla wyznawców religii, tylko jeśli wyrażała wierzenia zawarte w rytuale.90

Bronisław  Malinowski,  twórca  funkcjonalizmu,  uważał  mit  za  dogmatyczny  trzon

cywilizacji pierwotnej91, innymi słowy mit wg niego uzasadniał całokształt kultury. 

Émile  Durkheim,  twórca  francuskiej  szkoły  socjologicznej,  podobnie  jak  W.  B.  Smith

uważał mit za teorię rytuału, ale w przeciwieństwie do niego uważał, że owa teoria poprzedzała

powstawanie rytuału.  Bardzo lapidarnie ujmując myśl  Durkheima,  uważał  on religię jako sumę

86 The most antique legends were probably omitted or softened by some early Vedic bard (Rishi) of noble genius, or 
again impure myths were brought from the obscurity of oral circulation and foisted into literature by some poet less
divinely inspired. 
Andrew Lang, Myth, Ritual and Religion (chapter 7), 
http://www.online-literature.com/andrew_lang/myth-ritual-religion/7/ z dn. 24.01.2011.

87 J. G. Frazer, Złota Gałąź, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002, s. 441. 
Także: Maciej Czeremski, op. cit., s. 29.

88 J. G. Frazer, op. cit., s.  347.
89 W cytowanym fragmencie Frazer odnosił się do mitycznego fragmentu, w którym konie zabiły herosa Hippolitusa, 

który w gaju przybrał imię Virbusa, dowodząc, właśnie na zasadzie zwyczajów nie przyprowadzania konia do 
arycyjsjkiego gaju, że tak naprawdę konie prawdopodobnie były wcieleniem Virbusa. Stawia on tezę, że pierwotny 
zwyczaj nakazywał przyprowadzania konia raz do roku i składania go w ofierze, jak to się działo w przypadku 
innych tabuizowanych zwierząt w znanych historii sanktuariach (np. kozy symbolizującej Atenę). Osobiście nie 
przekonuje mnie ta argumentacja, natomiast z powodu braku dokładniejszych informacji nie jestem w stanie z całą 
pewnością ją odrzucić.

90 For though the mythical details had no dogmatic value and no binding authority over faith, it is to be supposed that
nothing was put into a myth which people at that time were not prepared to belive without offence. But so far as the 
way of thinking expressed in the myth was not already expressed in the ritual itself, it had no properly religious 
sanction; the myth apart from the ritual affords only a doubtful and slippery kind of evidence. Before we can handle
myths with any confidence in the ritual tradition, which incorporated the only fixed and statutory element of the 
religion. 
W.  R. Smith, Religion of the Semites, wyd. D. Appleton and company, New York, 1889, s. 21.

91 Maciej Czeremski, op. cit., s. 31.
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wyobrażeń  zbiorowych,  które  stanowiła  de  facto  sacrum.  W  tym  układzie  mity,  oprócz

ustanowienia podstawy dla rytuału, tworzyłyby kategorie klasyfikujące elementy rzeczywistości. 

Tę koncepcję rozwinął z kolei Lucien Lévy-Bruhl, który uznał, że mit reprezentuje sposób

myślenia danej społeczności, całkowicie odmienny od zachodniej logiki, ale ani mniej, ani bardziej

wartościowy od niej (nazwał go prelogicznym).

Claude Lévi-Strauss uważał mitologię za swoistą  filozofię kultury będącą zintegrowanym,

kompletnym światopoglądem.92 Potrzebna jest ona człowiekowi ponieważ dzięki niej  może ująć

holistycznie świat  i  odnieść się  do niego.  Mit  uznawał  za wyższy poziom języka,  występujący

zarówno w nim, jak i ponad nim. Jest on specyficzną strukturą, która, opisując zdarzenia minione,

odnosi  się  jednocześnie  do  przeszłości,  teraźniejszości  i  przyszłości.  Składowe  mitu  (mitemy)

można wg niego wychwycić dopiero na poziomie zdań – wówczas obserwujemy strukturę jaką

tworzą. Odnalezienie struktur mitycznych wymaga metaspojrzenia na tekst.93 Oznacza to, że pełna

analiza  mitu  powinna  obejmować  znaną  w danej  społeczności  symbolikę,  okres  występowania

społeczności, w której mit się narodził, jej tryb życia, wyznawane wartości itp.

Jak  widać  na  powyższych  przykładach,  także  w  dziedzinie  antropologii  pojęcie  mitu

ewoluowało i z całą stanowczością można powiedzieć, że zostało całkowicie oderwano od swego

pierwotnego, greckiego znaczenia, głównie za sprawą nie uznania mitu zapisanego za  mit żywy.

W przypadku etnologów uznających rytuał za pierwotne zjawiska, do którego mit zaledwie próbuje

się  dostosować,  niemożliwym  wręcz  wydaje  się  stworzenie  mitu  nieugruntowanego  na

wcześniejszych religijnych rytuałach. 

Mimo  to  nie  posunąłbym  się  do  stwierdzenia,  że  nie  jest  możliwa  analiza  mitologii

wykreowanej przez pisarza metodą antropologiczną, co szerzej wyjaśniam w rozdziale 1. 2. 4. Co

więcej,  uważam,  że  właśnie  antropologiczna  analiza  literackiego  mitu  (który  nabrał  cech

religijnych) może być najbardziej wartościowa i przynieść ciekawe efekty.

1. 2. 3. Relacje mitu z literaturą

Jak mogliśmy zobaczyć w poprzednim podrozdziale, określenie relacje mitu z literaturą jest

w znaczniej mierze utrudnione przez wielość definicji mitów. Mit rozumiany jako dzieło poetów

piszących  rzekomo pod  natchnieniem bogów sprawił,  że  w  takim rozumieniu  był  on  pewnym

specyficznym  rodzajem  literatury.  Natomiast  spojrzenie  na  zapisany  mit  z  punktu  widzenia

jakiejkolwiek szkoły antropologicznej może się wydawać problematyczne, ponieważ zapisany mit,

92 Maciej Czeremski, op. cit., s.. 48. 
93 Claude Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970, s. 288-289.
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odcięty  od  rytuału  i  stylu  życia  społeczności,  która  go  wytworzyła,  był  uznawany  za  mit

zdegenerowany.

Sprawę  dodatkowo  utrudniają  krytycznoliterackie  definicje  mitu,  choćby  z powodu

nonszalancji niektórych przedstawicielu tej gałęzi wiedzy, którzy z jednej strony oponowali nawet

przed czerpaniem pojęć z innych dziedzin wiedzy94,  z  drugiej  strony chętnie  to  robili,  lecz nie

zawsze konsekwentnie ją stosując.

Eric. J. Ziolkowski w eseju Sancho Pansa and Nemi's Priest: Reflection on the Relationship

of Literature and Myth wskazuje na sześć możliwych poziomów badania mitu w literaturze.

1. Literacko opowiedziany mit w nowej oprawie. Analiza polega na badaniu oryginału

i adaptacji,  szczególnie  skupia  się  uwagę  na  nowej  formie,  stylu  i  strukturze.

Uwzględnia się stosunek autora do pierwotnego mitu i tego, jaki to miało wpływ na

kształt nowej formy.95

2. Motywy mityczne manifestujące się w odrębnych, formalnie nie związanych z żadną

mitologią,  literackich  tekstach  w  postaci  ukrytych  aluzji,  tematów,  motywów,

obrazów, symboli,  wątkach fabularnych etc.  Badania na tym poziomie przyniosły

dość zaskakujące efekty. Zaobserwowano podobieństwo tych elementów twórczości

literackiej  z  mitami  i  rytuałami,  które  jednakże  nie  można  był  wytłumaczyć

odziedziczeniem mitu  ani  jego  zapożyczeniem z  innej  kultury.  Pozostawał  tylko

jeden wniosek: ludzki umysł jest tak skonstruowany, że pewne sposoby myślenia,

wyrażające  fundamentalne  ludzkie  doświadczenia  nie  mogące  by  eksponowany

w inny  sposób,  muszą  być  ukazane  w  formie  mitów.  Analiza  na  tym  poziomie

wyewoluowała  z  badań  J.  G.  Frazera,  Gilberta  Murraya  z  Oxfordu  oraz

F. M. Cornforda i Jane Harrison z Cambridge nad pochodzeniem mitu i rytuału.96

3. Bazując  na  poprzednim  punkcie,  kolejnym  polem  badań  jest  próba  rozwiązania

problemu, jak mity przekształciły się w literaturę. Northrop Frye i Harry Slochower

zaproponowali  dwa uzupełniające  się  wyjaśnienia.  N.  Frye  nazwał  transformację

mitu  w  literaturę  przemieszczeniem (displacement).  Między literacką  konstrukcją

a naturalizmem  istniał  cały  obszar  tendencji  do  przemieszczania  mitu  z rozkazu

człowieka.97 Oznacza to na przykład, że postać występująca w utworze literackim

94 Takie stanowisko wyrażała np. A  L. Willson czy  Maud Bodkin
Źródło: Eric J. Ziolkowski, Sancho Pansa and Nemi's priest: Reflection on the Relationship of Literature and Myth 
[w:]  pod red. Laurie L. Patton, Wendy Doniger, Myth and method, The University Press of Virgina, Virgina 1996, 
s. 254.

95 Ibidem, s. 252.
96 Ibidem
97 Ibidem.
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może być utworzona na bazie postaci boskiej. Przykładowo, na początku  Makbeta

Williama  Szekspira  bohater  spotyka  trzy  diabelskie  wiedźmy  przepowiadające

przyszłość. Nie da się ukryć, że te postacie zostały utworzone na podstawie postaci

celtyckich  Brygid  a  jednocześnie  analogicznych  do  nich  greckich  Mojr  czy

nordyckich Norn.

Slochower  pochodne  mitów  odnajdywane  w  literaturze  nazywa  motywami

mitopeotyckimi. Pomijając już fakt możliwego zdegenerowania mitu w literaturze,

wskazuje on na fakt adaptacji mitycznych motywów nie mający cech sakralnych, jak

np. w powieści Le Myth de Sisyphe Alberta Camusa, gdzie historia o Syzyfie została

zaadaptowana wyłącznie ze względów estetycznych.98

4. Kolejne  poziom  badania,  i  rozumienia,  mitów  w  literaturze  opiera  się  na

doszukiwaniu się uniwersalnych archetypów, które według niektórych znajdują się

w kolektywnej  nieświadomości.  Podstawy merytoryczne  zostały podsunięte  przez

Junga, choć opierano się też na wcześniejszych badaczach, antropologach, takich jak

Frazer  czy Murray.  Badaniom nad mitycznymi archetypami  w literaturze  zostały

poświęcone  dwie  czołowe  prace:  Archetypal  Patterns  in  Poetry  Mauda  Bodkina

i Anatomy of  Criticism  Northropa Frye'a.  Krytycy ci  zainteresowani  byli  nie  tyle

specyficznymi  mitologicznymi  motywami  czy  figurami,  ale  podstawowymi

archetypicznymi  wzorami,  jak  odrodzenie,  apokalipsa,  misja  poszukiwawcza

bohatera, wieczny powrót czy raj utracony.99

5. Założenie,  że  każde  wielkie  dzieło  literackie  musi  mieć  podłoże  w  mitologii,

E. Ziolkowski  nazywa  najbardziej  kontrowersyjną  próbą  krytycznoliterackiego

pojmowania mitu.100 Koncepcja ta została zaczerpnięta z Philosophic der Mythologie

(1842)  Schellinga.  Termin  mit był  tu  rozumiany  jako  element  charakteryzujący

współczesną literaturą, w której pojawiają się motywy odwołujące się do ludzkich

pragnień lub doświadczeń. Takie postacie, jak Faust, Don Kiszot, Robinson Crusoe,

Raskolnikow  zostały  uznane  za  egzemplifikacje  Nowego  Mitu  lub  Literackiego

Mitu,  niezależnie  od  tego,  czy  były  powiązane  z  jakimikolwiek  rytuałami  czy

archetypami.  Warto  w  tym miejscu  przytoczyć  Herda,  który uważał,  że  krytycy,

którzy doszukują się  Nowego Mitu i  definiują  go w jawnym oderwaniu od jego

pierwotnego  znaczenia,  a  nawet  od  rozumienia  mitu  przez  inne  dziedziny nauki

98 Ibidem.
99 Ibidem, s. 253.
100 Ibidem, s. 255.
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(religioznawstwo,  filozofia,  antropologia),  może i  odkryli  nowe struktury,  ale  wg

niego nie daje to podstaw, by arbitralne nazywać je mitem.101

6. Istnieją  jeszcze dzieła literackie, które nie tylko odnoszą się do mitu, ale za których

pośrednictwem autorzy teoretyzują na temat tego zjawiska. Przykładem może być

fantastyczna  powieść  C.  S.  Lewisa  Perelandra (1944).  Jej  bohater  został

w tajemniczy  sposób  przetransportowany  na  Wenus,  gdzie  ma  możliwość  bycia

świadkiem sceny niezwykle  podobnej  do  tej  przedstawionej  w  księdze  Rodzaju.

Dwoje  ludzi  żyje  we  wspaniałym  ogrodzie  –  samotny  mężczyzna  i  samotna,

dziewicza kobieta.  Mają tylko jeden zakaz (wydany przez boską istotę o imieniu

Maleldil) – nie osiedlać się na Naprawionej Ziemi. Główny bohater widząc analogię

do biblijnej historii, szybko dochodzi do wniosku że został anektowany do mitu. Na

Wenus przybywa jednak jeszcze jeden Ziemian, szalony naukowiec pełniący rolę

podobną do biblijnego, rajskiego węża. Całość kończy się szczęśliwie uśmierceniem

antagonisty. 

To co jest niezwykłe w Perelandrze, to nie tylko świadomość bohatera dot. procesu,

w którym uczestniczy, ale też to, że na nowo go opisuje, np. stwierdzając, że stare

mity były prawdziwsze niż „nowsze”; że Muza jest prawdziwą istotą, ponieważ, jak

powiedział  Wergiliusz,  sprawia,  iż  słaby  oddech  dociera  nawet  do  ostatniego

pokolenia; oraz że nasza mitologia bardziej oparta jest na żołnierskiej rzeczywistości

niż na naszym śnie etc.

Żeby jeszcze dokładniej przyjrzeć się, jak mit może być postrzegany z krytycznoliterackiego

punktu  widzenia  (zwanego  też  krytyką  mitograficzną),  zatrzymajmy się  nie  tylko  na  poziomie

analizy  mitu,  ale  też  na  próbie  definiowaniu  go  przez  jednego  z  wyżej  wspomnianych

przedstawicieli.

Northrop  Frye  za  mythos uznaje  te  elementy  fabuły  [plot],  które  najtrwalej  zapadają

w pamięci,  innymi słowy jest  to  sekwencja wydarzeń,  które przykuwa naszą uwagę, układa się

w kształt pewnej całości102 w odróżnieniu od elementów, które scalają wskazane elementy w postać

powieści, uwiarygodniają ją, a po jakimś czasie zupełnie je zapominamy. Z drugiej strony N. Frye

dodaje, że dla niego mit (najwyraźniej w odróżnieniu od  mythos)  jest czymś więcej niż  strukturą

literacką103, jest opowieścią, której głównymi postaciami są bogowie i istoty obdarzone nadludzką

mocą, najczęściej jego akcja dzieje się przed lub ponad zwykłym czasem, w odróżnieniu od bajek

101 Ibidem, s. 255-256
102 N. Frye, Mit, fikcja i przemieszczenie [w:] pod red. M. Głowiński i H. Markiewicz, Studia z teorii literatury, wyd. 

Ossolineum, Wrocław 1977, s. 293.
103 Ibidem, s. 307.
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ma  charakter poważny,  czyli  sprawia,  że są osoby wierzące,  że naprawdę opowiedziana w nim

historie  się  wydarzyła  lub że odgrywa jakąś  specjalną rolę  w wyjaśnieniu pewnych przejawów

życia. Także w odróżnieniu od bajek, mity łączą się w grupy, tworząc większą całość (mitologię).

Ważną  cechą  mitu  jest  kontemplacja  wytworzonego,  lub  odbieranego  i  przetworzonego  przez

człowieka, świata. Gdy człowiek przestaje wierzyć w mit, staje się on wytworem czysto literackim.

I tak oto okazuje się, że  literatura jest zrekonstruowaną mitologią i że jej założenia strukturalne

wywodzą się z podstaw strukturalnych mitu.104

Z kolei Jurij Łotman i Zara Minc w swoim artykule  Literatura i mitologia przedstawiają

spojrzenie na relację mitu z literaturą z punktu widzenia semiotyki kultury.  Relacje mitu z literaturą

przedstawiają w dwóch aspektach: ewolucyjnym i typologicznym.

Pierwszy z nich zakłada, iż mit jest stadium świadomości, który poprzedza literaturę pisaną,

zaś zapisany mit jest zawsze formą zdegenerowaną. W tej koncepcji mit i literaturę można ze sobą

co najwyżej przeciwstawić, ponieważ nigdy nie koegzystują ze sobą w czasie105.

Drugi  z  nich  (choć  zarówno  mitologię,  jak  i  kulturę  epoki  piśmiennictwa  ujmuje  jako

samodzielne pod względem strukturalnym światy kulturowe106) uważa je za  dwie komplementarne

tendencje mogące występować jednocześnie.

Łotman i Zinc zauważają, że jedną z właściwości mitu jest jego podporządkowanie czasowi

cyklicznemu107, co oznacza, że opowieść mitu można zacząć w sumie w dowolnym momencie, bo

zdarzenia  mitu wiecznie się  powtarzają  (najczęściej  w postaci  schematu  narodziny/powstanie  –

życie/rozwój  –  śmierć/zniszczenie  –  narodziny/powstanie  itd.).  Ponadto  reguła  izomorfizmu

obejmująca mit  sprowadza wszystkie możliwe fabuły do Jednej Fabuły.  Owa „Jedna Fabuła” jest

inwariantna, a występujące w niej ambiwalentne postacie i obrazy mogą być ze sobą utożsamione

(np. narracyjnie przedstawiony syn mordujący ojca w sensie mitycznym jest obrazem samego ojca).

Teksty mitologiczne tworzą zrytualizowaną strukturę wkomponowaną w życie danej społeczności,

traktują  o fundamentach powstania świata i jego praw108. Co więcej, wg Łotmana i Zinc mit nie był

pierwotnie tylko werbalnie opowiadany, ale odgrywany w formie rytualnego widowiska. Z tego

powodu np. stworzenie eposu i pojawienie się powieści możemy uznać za przesunięcie się mitu do

literatury (czyli także w sferę narracyjności historyczno-praktycznej), natomiast narodziny dramatu

i filmu artystycznego za przesunięcie literatury do mitu. Nie zmienia to jednak faktu, że właśnie

104 Ibidem.
105 Jurij Łotman i Zara Minc, Literatura i mitologia [w:] pod red. Bogusława Żyłko, Sztuka w świecie znaków, wyd. 

Słowo, Obraz, Terytoria, Gdańsk 2002, s. 70.
106 Ibidem.
107 Ibidem, s. 72.
108 De facto praw społeczności i tego jak jej przedstawiciele sobie wyobrażają reguły działania świata – choć im 

samym jawi się to najczęściej jako globalne zasady rządzące wszechświatem.
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w tekstach  literackich  niejednokrotnie  mamy  do  czynienia  właśnie  z  mitami  (a  nie  ich

zdegenerowaną formą),  ponieważ są one  aktywnymi elementami konstrukcji  artystycznej realnie

danego tekstu, ale dostrzegamy to dopiero, gdy umiemy je odpowiednio deszyfrować. Linearność

literackiej  opowieści  ukrywa  pewną  wtórną  cykliczność.  Łotman  i  Zinc  podają  np.,  za  Olgą

Freideneberg, że wszystkie opisane przez Bédiera walki Tristana (z  Tristana i Izoldy),  stanowią

warianty jednej walki.109

Wydawałoby  się  oczywistym,  iż  analiza  mitologii  literackiej  powinna  zostać  dokonana

narzędziami krytycznoliterackimi. Jednakże wielość definicji mitu, z których część, jak wskazałem

powyżej, sprowadza się nawet z jednej strony do arbitralnego stwierdzenia, że każde większe dzieło

literackie jest mitem, z drugiej zaś do nieuznawania żadnych potencjalnych mitologii literackich za

mity, a jedynie za dzieła mitopetyckie, utrudnia to zadanie.

1. 2. 4. Wybrana metoda analizy literackiego mitu H. P. Lovecrafta 

Postanowiłem literacką mitologię Howarda Phillipsa Lovecrafta  poddać antropologicznej

analizie  Claude'a  Lévi-Straussa,  wzorując  się  na  jego  pracy  Opowieść  o  Asdiwalu.  Metody

krytycznoliteracki są moim zdaniem niedość precyzyjne, psychoanalityczne bardzo interesujące, ale

niekoniecznie  tłumaczące,  dlaczego  właśnie  mitologia  Lovecrafta  odniosła  tak  wielki  sukces,

niektóre zaś z nich, jak np. Josepha Cambella (który uważał, że mit pełni funkcję nadawania sensu)

zupełnie nie przystawały do omawianego nihilistycznego panteonu110. Oczywiście w tym miejscu

naturalnym może wydać się zastrzeżenie, że przecież w myśl założeń etnologii religii,  zapisane

mity są jedynie formami zdegenerowanymi „żywego mitu”. Być może, ale po pierwsze nie znaczy

to,  że nie możemy ich w żaden sposób badać,  po drugie z pewnością w przypadku zapisanych

mitów  Cthulhu mamy do  czynienia  z  mitami  żywymi  –  wszak  dopiero  w  ostatnich  dekadach

pojawili się ludzi autentycznie wyznających „prawdy” w nich zawarte. Jeśli sam fakt zapisania mitu

mielibyśmy  uznać  za  dostateczny  dowód  na  jego  uśmiercenia,  w  takim  razie  mitologia

scjentologów  (prawdopodobnie)  zaplanowana,  wykreowana  i  zapisana  przez  pisarza  L.  Rona

Hubbarda nigdy nie byłaby żywa (a przecież takie stwierdzenie to absurd, patrząc na aktywność

wyznawców  tej  religii).  Myślę,  że  takie  rozumienie  „mitu  żywego”  jest  błędne  i  nie  koreluje

z myślą C. Lévi-Straussa. Ostatecznym dowodem na to, że antropologiczna analiza strukturalna jest

109 Ibidem, s. 78.
110 Zdaje sobie sprawę, że z punktu widzenia J. Cambella Mity Cthulhu zwyczajnie nie są mitami. Takie założenie nie 

tłumaczy jednak , jakim cudem zostały one inkorporowane do współczesnych systemów okultystycznych (m.in. 
K. Granta), jednocześnie zostając uznane za teksty choćby częściowo sakralne.
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jak najbardziej adekwatna do analizy rzeczywistości mitycznej tworzonej przez pisarza (niezależnie

od tego, czy jest jej świadomy, czy wręcz przeciwnie) niech będą jego słowa: Nie pretendujemy do

pokazania, jak ludzie myślą w mitach, lecz do tego, aby pokazać, jak mity są myślane w ludziach

bez ich wiedzy111. Cechą charakterystyczną ludzi jest to, że myślą, tworzą, opisują świat najczęściej

według  struktur  mitycznych,  niekoniecznie  będąc  tego  świadomymi,  aczkolwiek  mogą  owe

struktury  modelować.  Ponadto  literacka  mitologia  Howarda  Phillipsa  Lovecrafta  ujmuje  świat

holistycznie  (acz  nowatorsko),  umożliwiając  czytelnikowi  na  nowo  odniesienie  się  do  niego.

Lovecraft opisując zdarzenia minione, odnosi się jednocześnie do przeszłości (kategoria zbieżna z

eliadowskim  illud tempus),  teraźniejszości  i  przyszłości  (włączając w to wizje  apokaliptyczne i

postantropocenowe112), tak jak robią to wszystkie znane nam mitologie.

111 Stanisław Literski, Claude Lévi-Strauss [w:] www.wsm.edu.pl/fotos/socjologia/Sylwetki/straus.doc.
112 Antropocen – nazwa epoki geologicznej zdominowanej przez wpływy cywilizacji ludzkiej. Termin ukuty przez 

Paula Curtzena.
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Rozdział II. Mitologia Cthulhu

2. 1. Wstęp

Termin Mitologia Cthulhu oznacza literacką mitologię stworzoną przez Howarda Phillipsa

Lovecrafta,  jego  przyjaciół  oraz  pisarskich  następców.  Obejmuje  ona  opisy  bogów-demów  –

nazywanych  najczęściej  Wielkimi  Przedwiecznymi –  ich  wzajemne  relacje,  wyznawców,  kulty,

kosmogonię,  antropogenezę  i  eschatologię.  Jest  zastanawiającym  fakt,  że  mitologia

zapoczątkowaną  przez  pisarza  rzadko  docenianego  przez  krytyków  literackich,  którego

beletrystyczny dorobek  można  zamknąć  w  trzytomowym zbiorze  opowiadań,  zrobiła  nie  tylko

zawrotną karierę w popkulturze i zdobywa coraz większe rzesze fanów na całym świecie, ale także

zyskuje prawdziwych wyznawców i ludzi podchodzących do niej z religijną bojaźnią.

Pozostaje bezsprzecznym faktem, że jest ona fikcyjna, wykreowana celowo (choć niektóre

jej  elementy pochodzą z mitologii  naturalnych)  o czym Lovecraft  bez skrępowania informował

swoich korespondentów, często włączając ich w proces jej tworzenia.113  Mimo to, zaczęła ona żyć

własnym życiem nie tylko w świecie fikcji literackiej.

Neil  Gaiman  wspomina  o  ciekawym  wydarzeniu,  które  miało  miejsce  na  brytyjskim

konwencie fantastyki z 1983 roku.:

Szczupły i starszy dżentelmen wstał i spytał dyskutantów, czy zastanawiali się nad teorią,

którą  on  sam  wyznawał:  że  Wielcy  Przedwieczni,  owe  obdarzone  imionami  składającymi  się

głównie ze spółgłosek bestie, wykorzystały po prostu biednego Howarda Phillipsa Lovecrafta, by

przemówić do świata, by szerzyć wiarę w samych siebie poprzedzającą ich nieunikniony powrót.114

To nie jest odosobniony przypadek irracjonalnej wiary w Wielkich Przedwiecznych.

Jeden z korespondentów Lovecrafta, William Lumley, poinformowany bezpośrednio przez

ojca  Mitologii Cthulhu o jej fikcyjności, stwierdził:  Możemy sądzić, że tworzymy fikcję literacką,

a nawet [...] nie wierzyć w to, co piszemy, lecz w gruncie rzeczy mówimy prawdę – wbrew samym

sobie  służąc  nieświadomie  posłańcom  Tsathouggy,  Croma,  Cthulhu  i  innym  sympatycznym

dostojnikom z Zewnątrz.115

Lovecraft otwarcie naśmiewał się z podobnych teorii. Wg niego  Lumley jest wyjątkowym

przeżytkiem  mistycznego  dzieciństwa  dziejów  ziemi  –  kombinacją  bezcennej  łatwowierności

113 S. T. Joshi, H.P. Lovecraft. Biografia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010, s. 851. Ibidem s.  873
114 Neil Gaiman, Rzecz o snach i koszmarach [w:] H. P. Lovecraft, Sny o terrorze i śmierci, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

Poznań 2008, s. 8-9.
115 S. T. Joshi, op. cit, s. 873.
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i wspaniałego  Munchausenizmu...  Jest  on  święcie  przekonany,  że  wszyscy  członkowie  naszego

gangu  [twórców  Mitologii  Cthulhu – dop. M.K.] [...]  są prawdziwymi agentami niewidzialnych

Mocy  wykorzystujących  nas  do  rozpowszechniania  idei,  których  zakres  pojmowania  jest  zbyt

mroczny i głęboki dla człowieka... W rzeczy samej – Bill  [tak Lovecraft nazywał Lumleya – dop.

M. K.]  twierdzi, że w pełni zidentyfikował mojego Cthulhu i Nyarlathotepa... a więc może on mi

o nich powiedzieć więcej, niż ja sam wiem.116

Uczeń  Aliestra  Crowleya,  Kenneth  Grant,  po  uprzedniej  modyfikacji  włączył  Mitologię

Cthulhu w  swój  system  okultystyczny  i  opisał  ją  w  księdze  Outside  the  Circles  of  Time117.

Peter J. Carroll, jeden z prekursorów magii chaosu, nie tylko wierzył w istnienie magicznej księgi

Necronomicon, która jest ważnym elementem Mitologii Cthulhu, ale nawet był przekonany, że jest

ona  księgą  gnostyczną.118 Kiedy  tylko  pojawiały  się  fikcyjne,  możliwe  do  odczytania,  księgi

magiczne podszywające się pod Necronomicon, znaleźli się wyznawcy, którzy praktykując magię

w nich zapisaną, zaświadczali o jej skuteczności119.

Z  tego powodu uważam,  że  zasadnym jest  dokonanie  analizy religioznawczej  mitologii

literackiej  Howarda  Phillipsa  Lovecrafta  z  próbą  odpowiedzi  na  pytanie:  jak  to  możliwe,  że

całkowicie  sztuczna  (w znaczeniu  wykreowana,  której  sam twórca  nie  dawał  wiary)  mitologia

zyskała taką popularność i wiarygodność?

2. 2. Mitologia Cthulhu Howarda Phillipsa Lovecrafta

Warto zaznaczyć, że H. P. Lovecraft nigdy nie użył terminu Mitologia Cthulhu. Powstał on

po  jego  śmierci.  Sam  autor  stosował  terminy  cykl  Arkham,  Yog-Sothoteria czy  Cthulhuizm

i wstępnie zaakceptował  termin  mitologia Hastura zaproponowany w 1931 roku przez  Augusta

Derletha.120 Mimo to,  wbrew temu co  sugeruje  największy żyjący badacz  spuścizny literackiej

H. P. Lovecrafta,  Sunand  Tryambak  Joshi,  który  za  Davidem  E.  Schultzem  nazywa  system

Lovecrafta mianem antymitologii bądź pseudomitologii121, uważam, że Howard bardzo świadomie

116 Lumley– an unique survival from the earth's mystical childhood– a combination of priceless credulity and gorgeous
Munchausenism... He is firmly convinced that all our gang [...] are genuine agents of unseen Powers in distributing
hints too dark and profound for human conception and comprehension. Indeed – Bill tells me that he has fully 
identified my Cthulhu and Nyarlathotep... so that he can tell me more about 'em than I know myself. 

Daniel Harms, John Wisdom Gonce III, Necronomicon Files: The Truth Behind Lovecraft's Legend, wyd. Red 
Wheel/Weiser, Boston 2003, s. 99.

117 K. Grant, Outside the Circles of Time, Frederick Muller Limted, London 1980.
118 Peter J. Carroll. Psychonauta, czyli Magia Chaosu w teorii i praktyce, wyd. Okultura, Warszawa 2006, s. 183.
119 http://www.magia.gildia.pl/artykuly/kontrkultura/necronomicon/necro_simonomicon z dn. 06.06.2011.
120 S. T. Joshi, op. cit, s. 854. 
121 S. T. Joshi nazywa mitologię H. P. Lovecrafta antymitologią za Davidem E. Schultzem lub pseudomitologią, 

ponieważ wg niego prawdziwa mitologia wykłada ludziom sprawy Boże, wyjaśnia zjawiska natury, uzasadnia 
istnienie ludzkości oraz odcina ludzi od ponurej perspektywy całkowitego zapomnienia następującego po śmierci. 
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tworzył swój system mityczny, a teorie Joshiego wynikają zwyczajnie ze zbyt wąskiego rozumienia

terminu mit.

2. 2. 1. Podstawy teoretyczne

Lovecraft twierdził, że dawne mity i największe religie przestały wystarczać  wrażliwemu

człowiekowi. W opowiadaniu Srebrny Klucz (mającym wiele cech autobiograficznych122) stwierdza,

że religia jego przodków – czyli chrześcijaństwo – jest banalna, posępnie ograniczona, tuzinkowa,

szablonowa,  otoczona  sztucznymi  rytuałami,  a  nawet  zarzuca  jej  brak  piękna  i  wyobraźni.

Wspomina, że choć próbował znaleźć w niej ukojenie, ostatecznie znużony patrzył jak wierzący

gorliwie  usiłowali  wiązać  ziemską  rzeczywistość  ze  starymi  mitami,  które  ich  chełpliwa  nauka

uparcie mieszała z błotem123.  Z kolei mity naturalne, rażą go infantylizmem i jawną sprzecznością

z ludzkim doświadczeniem124. 

Mimo to, choć był ateistą i człowiekiem od najmłodszych lat żywo zainteresowanym nauką,

ostatecznie  zaczął  dochodzić  do  wniosku,  iż  skupienie  się  ludzkości  tylko  na  niej,  może  być

szkodliwe. Wszelki  racjonalizm próbuje zminimalizować walory i  wagę życia oraz  pomniejszyć

ogólny zasób ludzkiego  szczęścia. W wielu przypadkach prawda może prowadzić do samobójstwa

lub przynajmniej  wywołać  niemal  samobójczą  depresję125. Jeszcze dosadniej wyraża tę myśl na

początku  swojego  najsłynniejszego  opowiadania  Zew  Cthulhu:  Wydaje  mi  się,  że  największym

dobrodziejstwem na tym świecie jest fakt, że umysł ludzki nie jest w stanie skorelować całej swej

istoty126.  Żyjemy na spokojnej  wyspie  ignorancji,  pośród mórz  nieskończoności  i  wcale  nie  jest

powiedziane, że w swej podróży zawędrujemy daleko. Nauki – a każda z nich dąży we własnym

kierunku  –  nie wyrządziły nam jak dotąd większej szkody; jednakże pewnego dnia, gdy połączymy

S. T. Joshi, op. cit., s. 686.
122 Opowiadanie, którego bohaterem jest Randolp Carter, miesza autentyczne przemyślenia Lovecrafta i wydarzenia z 

jego życia z kilkoma, które się nie wydarzyły, choć ten rzekomo bardzo tego pragnął. Przykładowo Lovecraft nigdy
nie brał udziału w walkach I Wojny Światowej, choć twierdził, że próbował się zaciągnąć, lecz nie przyjęto go ze 
względu na opętańczą ingerencję jego matki (S. T. Joshi, op. cit., s. 243-244); z kolei R. Carter służył w czasie 
I Wojny Światowej w Legii Cudzoziemskiej. Lovecraft publikował swoje opowiadania, choć ostentacyjnie 
zaznaczał, że pisze je dla własnej przyjemności (M. Houellebecq, H. P. Lovecraft. Przeciw światu, przeciw życiu, 
wyd. W.A.B.,  Warszawa 2007, s. 99-100), natomiast R. Carter po napisaniu spalił swoje dzieła literackie, nie 
chcąc, by czytali je ignoranci. R. Carter stracił kiedyś przyjaciela w trakcie jakiejś mrocznej wyprawy na cmentarz, 
nie wiemy nic, by takie wydarzenie miało miejsce w życiu Lovecrafta, natomiast bardzo przypomina to jeden z 
jego snów, w którym to w podobnych okolicznościach przyśniło mu się, że umarł jego przyjaciel Loveman 
(H. P. Lovecraft, Letter to August Derleth, December 11, 1919 [w:] Essays and Letters of H. P. Lovecraft, wyd. 
Dodo Press, UK 2010, s. 24-29). Nie licząc tych niuansów, przemyślenia głównego bohatera są tożsame z 
przemyśleniami, jakie Lovecraft wyrażał w swojej korespondencji – jest on więc porte-parole Lovecrafta.

123 H. P. Lovecraft, Srebrny Klucz [w:] Sny o terrorze i śmierci, Poznań 2008, s.  270-71.
124 H. P. Lovecraft List do Franka Belknapa Longa, 22 lutego 1931 [w:] Najlepsze opowiadania. Tom 1, Poznań 2008, 

s. 371.
125 Michel Houellebecq, op. cit., s. 32.
126 Tłumaczka Ryszarda Grzybowska dość niefortunnie przetłumaczyła to zdanie. W oryginale brzmi ono: The most 

merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. 
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rozproszoną wiedzę, otworzą się przed nami tak przerażające perspektywy rzeczywistości, że albo

oszalejemy z powodu tego odkrycia, albo uciekniemy od tego śmiercionośnego światła, przenosząc

się w spokój i niebezpieczeństwo nowych mrocznych wieków127.

Stanowisko  Lovecrafta  stanie  się  jaśniejsze,  gdy  zrozumiemy,  jak  wielkie  zmiany

w mentalności  ludzi  nastąpiły  na  przełomie  wieku  XIX  i  XX  wieku.  Teoria  ewolucji  Karola

Darwina odebrała  współczesnej  mu cywilizacji  ostentacyjną granicę,  która dotychczas wyraźnie

oddzielała  ją  od królestwa zwierząt,  badania paleontologiczne dowodziły,  że istniał  długi  okres

czasu, kiedy to nie człowiek królował na Ziemi (a nawet, gdy go nie było, a prym wiodły inne

gatunki), bazujący na darwinizmie F. Nietzsche ogłosił, iż Bóg jest trupem, promując jednocześnie

siłę i hedonizm, zaś Albert Einstein szczególną teorią względności (jak to określił sam Lovecraft)

odebrał  ludzkości  nawet  skończone  wymiary  i  bezwzględny  czas  rzeczywisty128.  Dzieła

wymienionych postaci były nie tylko namiętnie czytywane przez Lovecrafta, ale także wywierały

przemożny i wyjątkowo silny wpływ na jego twórczość.

Pisarz  dostrzegał  coś,  co  moglibyśmy  nazwać  potrzebą  mitu  i  przeżywania  uczuć

numinotycznych.  W liście  do Franka Belknapa Longa pisze:  Istnieje  jednak jeszcze inna część

kosmicznej  fantazji  [...], mowa o ograniczeniu  jednostki,  które  każdy z  nas  odczuwa względem

„zewnętrznej pustki kosmosu”. Chodzi mi o estetyczną krystalizację  tego palącego, nieugaszonego

uczucia  połączenia  cudowności  i  przygnębienia,  które  odczuwają  co  wrażliwsze  umysły  przy

porównaniu własnej małości i ograniczeń z ogromem wyzywającej otchłani nieznanego. [...] jest to

[...]  element  mocno  zakorzeniony  w  każdym  z  nas.  [...]  Jakkolwiek  będziemy  rozumować,  nie

zniszczymy nigdy naturalnej świadomości tego, jak wysoce ograniczony i niedoskonały jest świat,

który  znamy  z  doświadczenia,  jeśli  go  porównać  z  zewnętrzną  otchłanią  niepojętych  galaktyk

i niezgłębionych  wymiarów  –  otchłanią,  w  której  Układ  Słoneczny  jest  zaledwie  punktem,  bez

względu na to, jaki układ odniesienia byśmy wybrali w całości wszechświata – a trzeba podkreślić,

że poczucie to działa stymulująco na naturalną fizyczną potrzebą czystej ciekawości; potrzeba ta

jest tak podstawowa i pierwotna, że wręcz niemożliwa do zniszczenia przez jakąkolwiek filozofię,

podobnie  jak  równorzędne  jej  potrzeby  zaspokojenia  głodu,  własnej  seksualności,  rozwoju

własnego  ego  oraz  potrzeba  odczuwania  strachu  [...].  Większość  religii  stanowi  dziecinne

i zaledwie  częściowe  pseudozaspokojenie  tego  bezustannego  parcia  w  stronę  ostatecznej,

nieograniczonej pustki.129

127 H. P. Lovecraft Zew cthulhu [w:] Najlepsze opowiadania. Tom 2, Poznań 2008, s. 189-190. 
Cytat ten w 1980 roku  został uhonorowany obecnością w piętnastym wydaniu Bartlett's Familiar Quotations.

128 Mniej więcej takiego określenia użył w jednym ze swoich listów.
H. P.  Lovecraft, W górach szaleństwa [w:] Najlepsze opowiadania. Tom 1, Poznań 2008, s. 295, przypis 162.

129 H. P.  Lovecraft List do Franka Belknapa Longa, 22 lutego 1931 [w:] Najlepsze opowiadania. Tom I, Poznań 2008, 
s. 372-3. Podkreślenia autora pracy.
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Innymi  słowy według  Lovecrafta  dysonans  pomiędzy  rzeczywistością  ukazywaną  przez

naukę  a  rzeczywistością  ukazywaną  przez  religię  jest  nie  do  pogodzenia,  co  jednak wcale  nie

oznacza według niego, że ludziom może wystarczyć sama nauka. W dalszej części listu rozwija

swój postulat.

Nadszedł  czas,  gdy  naturalny  bunt [dotychczas,  wg  pisarza,  częściowo wyrażany przez

religię – dop. M. K.] przeciwko przestrzeni, czasowi i materii130 musi przyjąć formę nie tak jawnie

nieadekwatną do tego, co nazywamy rzeczywistością – musi składać się z obrazów stanowiących

uzupełnienie raczej niż zaprzeczenie widzialnego, wymiernego wszechświata. 131 

Z kolei w liście do Harolda S. Farnessa pisze:

Według mnie  poczucie nieznanego jest  prawdziwą i faktyczną niezmienną – choć rzadko

dominującą – częścią ludzkiej osobowości; jest elementem na tyle stabilnym, że nie zniszczy go

nowoczesna  wiedza,  według  której  nadnaturalne  nie  istnieje.  [...]  Nie  możemy  już  dłużej

utrzymywać,  że  istnieją  wokół  nas  siły  o  niezwykłych  właściwościach  fizycznych,  że  istnieje

duchowa  inteligencja;  w  konsekwencji  także  tradycyjna  „powieść  gotycka”  opowiadająca

o widmach i wampirach pozbawiona została właściwości poruszania nas do głębi. Jednak pomimo

tego zaburzenia naszych fantazji  dwa czynniki działają bez przeszkód (a często nawet z jeszcze

większą siłą): pierwszy, to niecierpliwe poczucie buntu przeciw nieugiętej i nieuchronnej tyranii

czasu,  przestrzeni  i  praw  natury  –  poczucie,  które  napędza  naszą  wyobraźnię,  by  kreowała

wszelkiego rodzaju wiarygodne hipotezy miażdżące tę tyranię; oraz drugi, czyli paląca ciekawość

w odniesieniu do dalekich granic niezgłębionej i niemożliwej do zgłębienia przestrzeni kosmicznej,

naciskające  na  nas  z  każdej  strony  naszej  żałośnie  małej  sfery  rzeczy  poznanych.  [...]  natura

człowieka  powinna  czasem szukać  wyrazu  w  symbolach  i  fantazjach,  które  zawierają  w  sobie

hipotetyczne zniesienie  praw fizyki,  wyobrażone odrzucenie wiedzy naukowej,  a  także przygody

rozgrywające się poza granicami narzuconymi przez rzeczywistość. 

130 Warto ten fragment porównać z myślą Eliadego, którą wyraża przy omawianiu lotu szamańskiego.
[...] pragnienie wolności absolutnej to jedna z zasadniczych tęsknot człowieka, niezależnie od tego, w jakim stadium
kulturowym się znajduje i jakie zna formy organizacji społecznej. Nieustanne próby tworzenia owych niezliczonych 
Wszechświatów wyobraźni, w których dochodzi do przekroczenia przestrzeni i zniesienia siły ciężkości, wiele 
mówią o prawdziwym wymiarze ludzkiego bytu.
M. Eliade, Mity, Sny, Misteria, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 132.

Interesujący jest także fragment omawiający fenom siedmiu pierwszych kroków nowo narodzonego Buddy.
Mit o Narodzeniu z największą precyzją ujmuje fakt, że Budda natychmiast po urodzeniu przekracza Kosmos, znosi 
przestrzeń i czas.
Ibidem, s. 139.

131 H. P. Lovecraft, op. cit.,. Podkreślenia Howarda Philipsa Lovecrafta,
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[...]  Rzeczywiście  różne  odmiany  tego  samego  tematu  pociągają  za  sobą  zniesienie

dostrzegalnych prawideł czasu  [...]; poza tym uwzględniają pełen niezwykłych możliwości motyw

ludzkiej podróży w zakazane czeluści niebios. 132

Pomijając  chwilowo  sam  temat  mitów,  w  wymienionych  listach  widać,  że  Lovecraft

wyraźnie  zwracał  świadomie  uwagę  na  te  składowe  elementy,  które  Rudolf  Otto  zaliczał  do

określających  numinosum.  Pojawia  się  tu  naturalnie  uczucie  deprecjacji  podmiotu,  potrzebę

poczucia  nieznanego  (mysterium), potrzebę  czucia  grozy  (tremendum)  i  paląca  „ciekawość”

względem  miejsc,  gdzie  czai  się  groza,  parcie  w  stronę  ostatecznej,  nieograniczonej  pustki

(fascinans),  potrzebę  poczucia  niesamowitości  wyrażająca  się  w  potrzebie  hipotetycznego

zniesienia  praw  fizyki,  dodatkowo  czeluście  niebios  są  zarówno  pożądane,  jak  i  zakazane

(augustum133). Ponadto granice przestrzeni kosmicznej są niezgłębione i niemożliwe do zgłębienia,

zaś sfera rzeczy poznanych jest wg Lovecrafta żałośnie mała – a więc kosmos jest irracjonalny134 w

rozumieniu ottowskim (niemożliwy do objęcia rozumem), niepojęty i przez to nieprzewidywalny.

Jak również widać w poprzednim liście, Lovecraft pragnął uczynić światopogląd naukowy i

mityczny w pełni ze sobą kompatybilnymi.  Przez odrzucenie dualizmu materia-duch chciał,  nie

zatracając  poczucia  nadnaturalności135,  stworzyć  wizję  rzeczywistości  homogenicznej,  w  której

nadnaturalność i niesamowitość nie kłóciłaby się z nauką. Dobitnie wyraził tę tezę, stwierdzając:

Sztuczna mitologia  [w znaczeniu wykreowana przez pisarza – dop. M.. K.] może jednak w tym

wypadku  stanowić  czynnik  dużo  bardziej  subtelny  i  wiarygodny  niż  mitologia  naturalna,  jest

bowiem w stanie przystosować się do obecnych nastrojów oraz dostępnych informacji o świecie136.

132 H. P. Lovecraft, List do Harolda S. Farnessa, 22 września 1932, [w:] Najlepsze opowiadania. Tom 1, Poznań 2008, 
s. 374-376. Podkreślenia Lovecrafta.

133 Sam fakt bycia zakazanym oczywiście nie świadczy o występowaniu Augustum, ale w tym miejscu jest to jak 
najbardziej uzasadnione. Przykładowo: główny bohater onirycznego opowiadania W poszukiwaniu nieznanego 
Kadath próbuje dotrzeć do krainy bogów (de facto, krainy niebiańskiej), choć wie, że pojawienie się tam 
śmiertelnika jest niepożądane i przez nich zakazane. Inni zaś bohaterowie dotarcie do sfery numinosum przypłacają 
popadnięciem w obłęd lub śmiercią.

134 Ciekawe, że najpotężniejszy bóg z lovecraftowskiego panteonu, Azatoth, jest nazywany przez swojego twórcę 
bogiem-idiotą, bezmyślnym. Trudno jednak uwierzyć, że jego twórcy chodziło o niskie IQ; raczej o fakt 
ucieleśniania przez niego chaosu, identyfikowanego z pierwotnym złem, egzystującego na zasadach absolutnie 
niepojmowalnych dla człowieka.

135 Tu mamy problem w konsekwencji używania tego terminu przez Lovecrafta. Z jednej strony mówił on o 
nadnaturalnym horrorze (H. P. Lovecraft, Nadnaturalny horror w literaturze, Warszawa 2008, s. 15) i zapewniał, że
rozwój naukowy nie jest w stanie zniszczyć poczucia istnienia nadnaturalnego (H. P. Lovecraft, List do Harolda S. 
Farnessa, 22 września 1932, [w:] Najlepsze opowiadania. Tom 1, Poznań 2008, s. 374) – możemy więc zrozumieć, 
że w tym kontekście nadnaturalność rozumiał jako wykraczający poza to, co jest uważane przez naukę i dostępną 
nam wiedzę za naturalne. Z drugiej zaś strony zupełnie zrezygnował z dualizmu duch-materia i odcinał się od niego
jako niemożliwym do zaakceptowania przez materialistyczną świadomość; pisał wówczas o „nienadnaturalnej 
kosmicznej sztuce” (H. P. Lovecraft List do Franka Belknapa Longa, 22 lutego 1931 [w:] Najlepsze opowiadania. 
Tom 1, Poznań 2008, s. 373) – wówczas rozumiał słowo „nadnaturalny” jako odnoszący się do sfery ducha w 
dualistycznej koncepcji, którą to zdecydowanie odrzucał.
Aby nie wprowadzać zbytniego zamieszania w pojęciach, będę konsekwentnie stosował słowo „nadnaturalny” w 
pierwszym z przytoczonych w tym przypisie znaczeń.

136 H. P. Lovecraft, List do Harolda S. Farnessa, 22 września 1932, [w:] Najlepsze opowiadania. Tom 1, Poznań 2008, 
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Wiedza  o  „prawdzie”  (także  tej  zawartej  w  jego  mitologii)  dotyczącej  świata  jest  w

twórczości Lovecrafta rzeczą niebezpieczną, zaś autentyczna natura świata– czymś przerażającym.

Z tego powodu bohaterowie narratorzy jego dzieł, często już na skraju załamania psychicznego,

zaledwie napomykają o pewnych bogach, istotach, historii Ziemi, naturze wszechświata, wskazują

czytelnikowi księgi,  gdzie  może szukać  więcej  informacji  na te  tematy,  ale  tylko część z  nich

realnie  istnieje  (te  najbardziej  interesujące137 zostały  niestety  zmyślone  przez  Lovecrafta,  jego

kolegów po piórze i jego korespondentów), zaś powiązania realnie istniejących ksiąg z mitologią

Lovecrafta nie jest czytelne wprost i wymaga znajomości znaczącej części jego twórczości i sporej

ilości  wskazanych  przez  niego  pozycji  bibliograficznych.  Twórca  celowo w tak  ukryty  sposób

przekazywał treści wykreowanej przez siebie mitologii–  Częstokroć zwyczajne  napomknięcie,  iż

istnieje  szansa  na  to,  że  te  zapomniane  starsze  siły  rzeczywiście istnieją,  stanowi  najbardziej

efektywny z punktów kulminacyjnych138. Było to niezwykle trafne posunięcie nie tylko z literackiego

punktu widzenia, ale także z poziomu wzbudzania uczuć numinotycznych. Rudolf Otto stwierdzał,

że  Usystematyzowany  mit,  podobnie  jak  doprowadzona  do  końca  scholastyka,  są  spłyceniami

podstawowego procesu religijnego, spłycając go i ostatecznie eliminują139. Kiedy Lovecraft zmienił

swoją  strategię  i  w minipowieści  W górach szaleństwa oraz  w opowiadaniu  Cień  spoza czasu

uchylił  rekordową  ilość  faktów  dotyczącą  swojej  mitologii,  w  dodatku  niezwykle  skrupulatnie

usystematyzowaną, spotkał się z miażdżącą krytyką ze strony swoich czytelników140, zaś napisane

w podobnym tonie opowiadanie  Wzgórze nie  zostało  nawet  zakwalifikowane do druku za jego

życia141.

Niestety, właśnie przez rozsianie informacji o swojej mitologii zaledwie w napomknięciach

w jego opowiadaniach i odsyłaniu do różnie dostępnych ksiąg, które mają rozjaśnić pewne niuanse

lovecraftowskiego panteonu, uczyniło odczytanie go niezwykle trudnym. Proces ten wymaga wiele

pracy i  wysiłku,  niestety,  wiele badaczy tej  mitologii  popełniło kilka znaczących błędów, które

zafałszowały treści mozolnie kodowane przez Lovecrafta w jego twórczości.

s. 375.
137 Jak Necronomicon (który doczekał się nawet opisania w Encyklopedii Religii PWN), De Vermis Mysteriis, Cultes 

des Goules, The Book of Eibon, The Eltdown Shards, The People of the Monolith, The Pnakotic Manuscripts, 
Unaussprechlichen Kulten czy Seven Cryptical Books of Hsan.

138 Ibidem, s. 376.
139 Rudolf Otto, Świętość, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 33.
140 S. T . Joshi, op. cit., s. 1024-1026.
141 Ibidem, s. 793.
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2. 2. 2. Problem z dotychczasowymi analizami

Na temat mitologii Lovecrafta ukazały się już setki publikacji, niestety żadnej z nich nie

mogę uznać za kompetentną. Zarówno podział do którego odwołuje się Paweł Jaskanis w Mitologii

wg  Lovecrafta142,  Daniel  Misterek  w  Tam  gdzie  czyha  Cthulhu,  Sandy Petersen  i  Lynn  Willis

w Zewie  Cthulhu,  a  nawet  fałszywy  Necronomicon  Simona to  de  facto  opisy  i  klasyfikacje

stworzone przez Augusta Derletha, który nie wahał się fałszować opowiadań i listów Lovecrafta143,

byle tylko jego wizja mitologii została zaakceptowana przez czytelników.

Najpoważniejsza nadinterpretacja Augusta Derletha to podzielenie bogów lovecraftowskich

na  dobrych  Starszych Bogów i  złych  Wielkich  Przedwiecznych,  przez  co  starał  się  uczynić  ją

bliższą chrześcijaństwu. Lovecraft nazywał  Derletha zaślepionym, zapatrzonym w ziemskie sprawy

osobnikiem144,  ich  wizje  znacząco  się  różniły,  dlatego  nie  możemy  uznać  ich  mitologii  za

tożsamych. Aż ciężko uwierzyć, że nie sposób zdobyć opracowania mitologii Lovecrafta w stania

czystym, bez jej  nadinterpretacji narzuconych przez jego kontynuatorów. S. T. Joshi wprawdzie

wspomina o wydanym w USA w roku 1955 eseju George'a T. Wetzla  Cthulhu Mythos: A Study,

która wg niego nie zawierała derlethowskich nadinterpretacji145, ale niestety zdobycie tego tekstu

okazuje się prawie niemożliwe (pomimo usilnych starań, mi się to nie udało). Pomijając ten jeden,

zagadkowy przypadek, można z grubsza powiedzieć, że badacze spuścizny Lovecrafta podzielili się

na dwie grupy – Ci którzy stwierdzili, że Mitologia Cthulhu istnieje i powielają schemat Derletha,

który  został  nadbudowany  na  jego  ewidentnych  fałszerstwach  lub  tych,  którzy  zwyczajnie

zaprzeczają istnieniu systemu mitycznego stworzonego przez Lovecrafta, jak S. T. Joshi.

Stanowisko  pierwsze  musimy  odrzucić  ze  względu  na  jego  odejściu  od  oryginalnych

tekstów i ich nadinterpretacje. Stanowisko drugie podobnie ze względu na list Lovecrafta, w którym

sam mówi o potrzebie stworzenia nowej mitologii.

Taki stan rzeczy sprawia, że niemożliwa staje się dalsza analiza mitologii H. P. Lovecrafta

bez ponownego opracowania jej od podstaw.

2. 2. 3. Problem kosmogenezy
Nasz  wszechświat  jest  jednym  z  wielu,  narodził  się  i  umrze,  a  po  nim  będą  kolejne,

ostatecznie wszystkie rzeczy ponownie stają się na nowo.146 Ten cykl istnieje wiecznie w czasie. Nie

142 P. Jaskanis, Wstęp [w:] Dagon, Warszawa 1994, s. 5-11.
143 S. T. Joshi, op. cit., s. 684-685.
144 H. P. Lovecraft, op. cit., s. 373.
145 S. T. Joshi, op. cit., s. 1075.
146 H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 

Poznań 2008, s. 266. 
Mamy tu do czynienia z powtórzeniem idei wiecznego powrotu, której różne postacie pojawiały się m. in. 
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stanowi  to  jednak  odpowiedzi  na  pytanie,  jak  wyglądały  początki  obecnego  wszechświata  na

początku  cyklu.  Na  podstawie  porozrzucanych  przez  Lovecrafta  pewnych  wskazówek  można

jednak  wysunąć  pewną  sugestię.  Pisarz  wielokrotnie  odwoływał  się  w  swojej  twórczości  do

mitologii  naturalnych,  a w tych chaos  stanowi najczęściej  pierwotną rzeczywistość  i  najczęściej

kosmos dopiero wyłania się z chaosu147. Najwyższy bóg z lovecraftowksiego panteonu, określany

terminem  Azathoth  (możliwe,  że  to  przydomek,  nie  prawdziwe  imię,  ponieważ  tego  nikt  nie

ośmiela  się  wymówić148)  jest  opisywany  jako  nuklearny  chaos149 (lub  Bestia  Nuklearnego

Chaosu150)  i  jako  rezydujący  w  nieskończonym  centrum  bezpostaciowej  nicości  ostatecznego

chaosu151.  Azathoth  włada  czasem i  przestrzenią152,  komnata,  w  której  przebywa,  istnieje  poza

czasem153,  z  wszystkich  wymienionych istot  to  on  jest  najbardziej  niedostępny154,  może to  być

podstawą do uznania go za najwyższego i najbardziej pierwotnego boga. Na potwierdzenie tych

słów  warto  przytoczyć  fragment  opowiadania  Dziwny  dom  wśród  mgieł,  w  którym  to

w Starożytnym Egipcie, Starożytnych Indiach, w filozofii stoików, a nawet w Biblii (Koh 3,1-15). Sam Lovecraft 
prawdopodobnie zaadaptował ją pod wpływem myśl. F. Nietzschego.
S. T. Joshi, op. cit., s. 348.

147 Andrzej Szyjewski, Chaos [w:] Encyklopedia Religii PWN v. 1.0, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 
2003. 

148 [...] Azathoth, którego imienia nie odważą się wymawiać głośno żadne wargi. 
H. P. Lovecraft, op. cit., s. 265. 

149 [...] dowiedziałem się o ogromnym nuklearnym chaosie, panującym za posiadającą kąty przestrzenią, która w 
"Necronomiconie" jest łaskawie zamaskowana pod nazwą Azathoth.
 H. P. Lovecraft, Szepczący w ciemnościach [w:] Opowieści o makabrze i koszmarze, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 2007, s. 261.

150 H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 2008, s. 259. 

151 Musiał spotkać się z Czarnym Człowiekiem i udać się potem wraz z nim przed tron Azathotha do jądra ostatecznego
chaosu.
H. P. Lovecraft, Sny w domu wiedźmy [w:] Sny o terrorze i śmierci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 
451.

[...] ku tym najbardziej bezpostaciowym nicościom ostatecznego chaosu, w którym bulgocze, w nieskończonym 
centrum, bezrozumny Azathoth [...]
H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 2008, s. 265. 

152 [...] co wyczytał w "Necronomiconie" na temat bezmyślnej istoty zwanej Azathoth, władającej czasem i przestrzenią
ze swego czarnego tronu w samym centrum chaosu.
H. P. Lovecraft, Sny w domu wiedźmy [w:] Sny o terrorze i śmierci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 
451.

153 H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 2008, s. 163. 

154 Azathoth posiada wiele cech eliadowskiego deus otiosus i de facto przemienia się w niego w dalszych, 
postlovecraftowskich wersjach Mitologii Cthulhu. O ile na ziemi tacy bogowie jak Cthulhu, Dagon czy Yig mają 
swoje kulty i oddaje się im cześć, o tyle, według Sendiego Petersena i Lynna Willisa (S. Peterson, Lynn Willis, Zew
Cthulhu, wyd. Mag, Warszawa 1998, s. 162), Azathotha czczą co najwyżej inni bogowie, tańcząc przed nim i jego 
tronem, ale raczej nie ludzie czy inne, składającej się z podobnej do ziemskiej materii istoty. Jednakże w 
opowiadaniu Sny w domu Wiedźmy pojawia się sugestia, że Keziah Mason, tytułowa czarownica, składała w ofierze
dzieci właśnie (lub między innymi) Azathotowi, a ponieważ Lovecraft wielokrotnie wspominał o kulcie 
europejskich wiedźm, ale dopiero w tym opowiadaniu temat rozwinął, można wysunąć tezę, iż inne członkinie 
kultu wiedźm analogicznego do kultu wiedźm Europy Zachodniej czyniły w jego uniwersum dokładnie to samo.
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wielowiekowy gospodarz rezydujący w mieszkaniu na klifie155 opowiada o pradawnych dziejach

Ziemi i wyraźnie wahał się, opowiadając o mrocznym, pierwszym wieku chaosu przed narodzinami

bogów czy nawet Starszych Istot, kiedy INNI BOGOWIE przybywali,  by tańczyć [...]156. Chaos i

tańczący bogowie to atrybuty właśnie Azathotha157. Cytowana wypowiedź może być podstawą do

uznania go za twórcę wszechświata i takiego porządku rzeczy, jaki mamy.

2. 2. 4. Mityczna historia Ziemi158

Są trzy podstawowe opowiadania,  w których można znaleźć  uzupełniające  się  opisy na

temat bytności mitycznych stworzeń na Ziemi:  Wzgórze (1929 r.),  W górach szaleństwa (1931 r.)

i Cień  spoza  czasu (1935  r.),  których  treść  uzupełniają  inne  (Zew  Cthulhu,  W  poszukiwaniu

nieznanego Kadath, Duch Ciemności, Szepczący w Ciemnościach etc.).

Kiedy  ziemia  była  jeszcze  młoda  spłynęły  z  gwiazd  Starsze  Istoty  (Elder  Things),

ukształtowane  przez  obcą  ewolucję,  o  możliwościach  przekraczających  wszystkie  twory  naszej

planety159 (ich  "skamieniałości",  a  raczej  hibernujące  okazy,  odnaleziono  na  Antarktydzie

w warstwach odpowiadających archaikowi). Starsze Istoty mają ok 2,40 m, posiadają baryłkowate

ciało,  głowy w kształcie  rozgwiazdy,  z  górnej  części  tułowie  ciągną  się  ku  dołowi  "ramiona"

zakończone trójkątnymi pseudostopami, zaś z spomiędzy tułowia rozchodzą się błoniaste skrzydła,

które mogą służyć do lotu zarówno w warunkach ziemskich, jak i kosmicznych160. Gdy pojawiły się

na naszej planecie, przez dłuższy czas zamieszkiwały morskie głębiny, gdzie budowały wielkie,

155 W tym przypadku oznacza to nie tylko symboliczne mieszkanie na skraju dwóch światów, ale i realne. Za oknem 
tego domu, od strony morza, roztacza się eteryczna mgła łącząca morze z chmurami, która tak naprawdę jest bramą
do krainy,w której rezydują tacy bogowie jak Nodens i Neptun, ale i także mroczne kształty.  Bardzo 
prawdopodobne też, że ktoś znacznie groźniejszy podszywa się pod dobrych bogów. Świadczy o tym fragment, w 
którym narrator przypomina o czarnym wścibskim kształcie, który można było dostrzec pośród eteru i którego 
pojawienie poprzedza pojawienie się "przyjaznych" bogów, o tym, że człowiek, który zobaczył bogów, stracił blask
w swoich oczach i o tym, że właśnie owa "przyjazność i dobroć" może przyciągać kolejnych młodych ludzi do 
domu wśród mgieł, którzy nie wiedzą, jak wielkie niebezpieczeństwa mogą się tam kryć. Nie bez znaczenie jest też 
to, że opowiadanie zostało napisane w tym samym roku (1926) co słynny Zew Cthulhu, które opowiada o 
demonicznym, złowieszczym i okrutnym bogu posiadającym zadziwiająco podobne atrybuty jak "przyjaźni" 
Neptun i Nodens w Dziwnym wysokim domu wśród mgieł.

156 H. P. Lovecraft, Dziwny wysoki dom wśród mgieł [w:] Sny o terrorze i śmierci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 
2008, s. 289.

157 H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 2008, s. 163. 

158 Słowa "Ziemia" zapisuję dużą literą, ponieważ w uwzględniającej uznane przez naukę nieogarnione rozmiary 
kosmosu mitologii mam na myśli stricte dzieje planety Ziemi.

159 H. P. Lovecraft, W górach szaleństwa [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 
2008, s. 292.

160 Lovecraft wierzył, że światło rozprzestrzenia się w kosmicznym eterze, a więc w skrzydła mogłyby zostać użyte, 
by przemieszać się w tejże substancji. Choć znał odkrycie Alberta Einsteina, który już w 1905 r. podważył istnienie 
eteru, to jednak warto pamiętać, że owa kwestia długo była sporna. Lovecraft jeszcze w 1936 roku wysłuchał 
wykładu prof. Daytona C. Millera, który zaprzeczał Einsteinowi i choć Lovecraft nie rozstrzygał kto ma rację, 
wyraźnie kibicował temu pierwszemu.
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przypominające plastry miodu miasta i toczyły boje z nienazwanymi wrogami. Stworzyły ziemskie

życie  –  początkowo  by  zapewnić  sobie  zarówno  pożywienie,  jak  i  niewolników.  Pierwszymi

stworzonymi przez nie istotami były shoggoty – wielokomórkowe bryły protoplazmy, które pod

wpływem  hipnozy  potrafiły  na  krótki  czas  formować  najpotrzebniejsze  organy  –  dzięki  temu

wykonywały najcięższe prace. Starsze Istoty pozwoliły, by nieużywane komórki ewoluowały, w ten

sposób  tworząc  podstawy  wszelkim  gatunkom  występującym  na  ziemi.  Po  zadomowieniu  się

w oceanach,  rozpoczęły  kolonizację  lądu,  które  dopiero  wówczas  wypiętrzył  się  na  Ziemi,

szczególnie  umiłowały sobie  Antarktydę,  która  była  jego częścią.  Miały swoją  własną  wysoko

rozwiniętą kulturę; choć dysponowały wiedzą zdolną do tworzenia niezwykle skomplikowanych

technologii,  jeszcze  przed  przybyciem na  Ziemię,  odrzuciły  tą  gałąź  rozwoju  cywilizacyjnego,

tworzyły  sztukę,  przestrzegały  własnych  obrzędów  pogrzebowych.  Choć  mogły  pozyskiwać

pożywienie z substancji nieorganicznych, odnajdywały przyjemność w zabijaniu i pożeraniu innych

stworzeń. Nawet przodkowie ludzi, którzy wyewoluowali samodzielnie, stanowili dla nich zarówno

pokarm, jak i źródło rozrywki.

 Było coś niepokojącego w pierwszym lądzie, który pojawił się na Ziemi. Ukazał wymarłe

miasta, które zamieszkiwał ktoś przed Starszymi Istotami. Starsze Istoty z kolei nakazywały ich

unikać, gdyż uznawały je za siedlisko nieokreślonego i nienazwanego zła.161

Gdy Ziemia wyrzuciła z siebie Księżyc, wypiętrzył się nowy ląd na obszarze, który znamy

jako Pacyfik – w wyniku tego część podwodnych miast Starszych Istot została zniszczona. W tym

samym czasie  z  kosmosu zaczęła  przybywać  inna rasa  – potomstwo Cthulhu,  stwory lądowe,

przypominające  ośmiornice  –  które  rozpętały  przerażającą  wojnę  i  zmusiły  Starsze  Istoty  do

zaszycia się w głębinach. Cthulhu jest  akwatycznym, demonicznym bogiem, jego sylwetka jest

w pewien  sposób  antropoidalna,  posiada  głowę  ośmiornicy  z  twarzą  pełną  macek,  tułowiu

gąbczastym i pokrytym łuskami,  ogromnych szponach na przednich i  tylnych łapach i  długich,

wąskich skrzydłach z tyłu.162 Ani Cthulhu, ani jego potomstwo, nie posiadają ciała ani krwi, de

facto nie są nawet materialne163, choć nie są też istotami duchowymi (które w świecie Lovecrafta

w ogóle nie  występują).  Narrator  Zewu Cthulhu określił  to,  co tworzy istotę  Cthulhu,  jako coś

w rodzaju grząskiej, cuchnącej brei [...], masą pochodzącej z nieba iskry kondensującej się w formę

galaretowatego tworzywa164. Skoro nie ma tu mowy ani o duchu, ani o materii, prawdopodobnie

mamy tu do czynienia ze specyficznie skondensowaną energią. Co do samego R'lyeh, zostało ono

161 Ibidem, s. 310.
162 H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 205.
163 Ibidem, s. 215.
164 Ibidem, s. 233.
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zbudowane  na  prawach  geometrii  nieeuklidesowej165 (zresztą  miasta  Starszych  Istot

prawdopodobnie również166).

Starsze Istoty zawarły pokój  z potomstwem Cthulhu, zostawiono im we władaniu nowo

wypiętrzone lądy, zaś one same pozostawały władcami starych ziem (włączając w to Antarktydę)

oraz swoich podwodnych miast. Mimo to w wyniku niewyjaśnionego zjawiska lądy Pacyfiku nagle

pogrążyły się w odmętach wód, wiążąc tym samym swoich nowych władców.

Starsze  Istoty  utraciły  zdolność  tworzenia  nowego  życia,  umiejąc  już  tylko  modelować

istniejące. Szybko zadowoliły się wykorzystywaniem istniejących już wielkich gadów, zostawiając

shoggoty samymi sobie. Te, choć dalej bezforemne, zdobyły jednakże pewien stopień inteligencji

dzięki  półstałym  mózgom  i  zaczęły  stawiać  opór  żądaniom  swoich  władców.  W  okresie

środkowego Permu Starsze Istoty postanowiły wydać im wojnę. Shoggoty początkowo odnosiły

zwycięstwo, ochoczo dekapitując swoich byłych panów i demonstrując swoją zdolność egzystencji

także na lądzie, niemniej wkrótce przegrały konflikt.

 Jeszcze  gdy istniał  R'lyeh,  na  Ziemię  zaczęły  przybywać  kolejne  istoty  z  kosmosu167,

musiały początkowo robić to dyskretnie, ponieważ Starsze Istoty odnotowały ich obecność dopiero

w  okresie  jurajskim168 –  Lovecraft  określa  je  terminem  Mi-Go.  Ich  poprzednim  miejscem

zamieszkania, na którym przebywają też do dnia dzisiejszego, jest planeta Pluton169, którą same

nazywają Yuggoth170. Choć materia, z której są zbudowane, jest zupełnie odmienna od ziemskiej (co

warto zaznaczyć, w przeciwieństwie do Starszych Istot), używając ziemskiej typologii, możemy je

określić jako istoty będące na poły grzybami, na poły zaś skorupiakami171 Mi-Go (te które przybyły

na  Ziemię)  mają  całe  ciało  pokryte  skorupą,  w  miejscu  głowy  zwiniętą  elipsoidę  pokrytą

niezliczoną  ilością  macek,  posiadają  cały  szereg  zginających  się  w  stawach  kończyn,  a  z  ich

grzbietu wyrastają dwie pary błoniastych skrzydeł.172 Komunikują się ze sobą bądź to telepatycznie,

165 Ibidem, s. 229.
166 H. P. Lovecraft, W górach szaleństwa [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 

2008, s. 278.
167 H. P. Lovecraft, Szepczący w ciemnościach [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk – S-ka, Poznań 

2007, s. 259.
168 H. P. Lovecraft, W górach szaleństwa [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 

2008, s. 302.
169 Obecnie wiemy dziś, że Plutonu nie możemy zaliczać do grona planet, z powodu jego zbyt małych rozmiarów, 

niemniej w czasach Lovecrafta uważano ją za świeżo odkrytą najdalszą planetą Układy Słonecznego; z tego 
względu będę używał w tym i w podobnych przypadkach nomenklatury epoki twórcy tej mitologii.

170 H. P. Lovecraft, Duch Ciemności [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 322.
Nie były one jednak ani pierwszymi mieszkańcami Yuggoth, ani pierwszymi, które z Yuggoth przybyły na Ziemię. 
Poprzedziła je tajemnicza rasa, która sprowadziła za sobą na Ziemie boga Ghatanothoa. Jednak poza tym faktem, 
niewiele o niej wiadomo.
H. Heald, H. P Lovecraft, Z otchłani czasu [w:] Z otchłani czasu, wyd. Copernicus Corporation, Warszawa 2004, s. 
66.

171 H. P. Lovecraft, Duch Ciemności [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 305-306.
172 H. P. Lovecraft, Szepczący w ciemnościach [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk – S-ka, Poznań 
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bądź zmieniając barwy na elipsoidzie, która prawdopodobnie pełni w miarę podobną funkcję do

ludzkiej głowy – mogą też imitować wiele dźwięków akustycznych, w tym ludzką mowę, jednakże

każdy uważny słuchacz wychwyci w nich coś przypominającego bzyczenie. Z jakiegoś powodu

przemieszczają się tylko w mroku i  nie znoszą światła,  nawet księżycowego173.  Rodzaj  materii,

z której  są zbudowane,  jest  zupełnie  inny od ziemskiej,  ich elektrony mają zupełnie  inną skalę

wibracji174 (z  tego  powodu nie  można ich  np.  sfotografować,  choć  są  doskonale  widoczne dla

ludzkiego oka).  W efekcie  tej  inwazji  Stare  Istoty,  wyraźnie  zdegenerowane względem swoich

postaci  z  archaiku,  próbowały  opuścić  Ziemię,  ale  bezskutecznie  –  wygląda  na  to,  że  straciły

zdolność podróżowania w kosmosie. Mi-Go nie potrafiły (lub nie chciały) walczyć ze Starszymi

Istotami zamieszkującymi morza, ale zdobyły wszystkie północne lądy. Zajęły się, nie wiadomo

dokładnie kiedy,  wydobywaniem metali  skrytych głęboko pod górami  np.  Vermontu.  Przegrane

Starsze Istoty na lądzie, zaczęły stopniowo wycofywać się do swojej macierzystej Antarktydy, która

wówczas wciąż była w miarę ciepłym i znośnym kontynentem.

Warto w tym momencie wytłumaczyć pewną kwestię  geofizyczną charakterystyczną dla

świata  Lovecrafta.  Wiedział  on,  że  jednym  z  doniosłych  odkryć  związanych  z  ekspedycją

Shackletona (1907-1909), było odkrycie na Antarktydzie pokładów węgla, co niezbycie dowodziło,

iż  niegdyś  musiał  tam panować  klimat  tropikalny.  Oczywiście  obecnie  znamy zjawisko  dryfu

kontynentalnego i  wiemy z całą  pewnością,  że kiedyś  kontynent  ten była częścią  jednego lądu

zwanego Pangeą. W czasach Lovecrafta idea dryfu kontynentalnego była mało znana, sam pisze175,

że niezależnie wysunęli ją F. B. Taylor, A. L. Wegner, zaś bronił jej J. Joly, co znaczące, Lovecraft

należał do mniejszości wierzących w jej  trafność.  Podstawowy problem tej  teorii leżał problem

wytłumaczenia  fenomenu  i  zasada  przemieszczających  się  kontynetów176.  Wegner  twierdził,  że

kontynenty  pływały  niczym  tratwy  zanim  osiadły.  Wiele  wskazuje  na  to,  że  w  świecie

wykreowanym  przez  Lovecrafta  kontynenty  tak  naprawdę  dalej  pływają.  Pod  ziemią  istnieje

podwodne, styksowe morze177 i może ono wpływać na położenie lądów. Tłumaczyłoby to, dlaczego

w jego literackim świecie niektóre lądy mogą nagle wynurzyć się (to dzieje się głównie na Pacyfiku

2007, s. 206
173 Ibidem, s. 232.
174 Ibidem, s. 242
175 H. P. Lovecraft, W górach szaleństwa [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 

2008, s. 302.
176 Dopiero R. S. Dietz w 1961 r. wskazał na możliwość ruchu kontynentów na poziomie skorupy ziemskiej.

Ibidem, s. 303, przypis nr 171 autorstwa S. T. Joshiego.
177 Ibidem, s. 312.

Warto zwrócić też uwagę na ten fragment:[...] rzuciłem się szczupakiem w oleiste fale podziemnej rzeki 
docierającej gdzieś hen, do podmorskich jaskiń. Dałem nurka w głąb gnijących soków wewnątrz ziemskich 
koszmarów[...].
H. P. Lovecraft, Festyn [w:] http://www.mrooczlandia.com/biblioteka/index.php?pozycja=hpl_fes7 z dn. 
31.01.2012.
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– zjawisko opisane w opowiadaniach Z otchłani czasu, Zew Cthulhu i Dagon)178, zaś inne zapaść się

nagle pod wodę jak Atlantyda179, Mu180 i Lemuria181.

Wracając do historii  Ziemi.  Stare Istoty wycofywały się  coraz bardziej  na południe.  Na

przełomie jury i kredy wypiętrzyły się najwyższe na naszej planecie, niebotyczne i monumentalne

szczyty w samym centrum Antarktydy,  tam gdzie Starsze Istoty po swoim przybyciu odnalazły

ruiny  dawno  opuszczonych  miast  i  przed  którym  terenem  ostrzegały,  nazywając  siedliskiem

nieokreślonego zła. W okresie górnej kredy, kiedy nastąpił wielki kataklizm na Ziemi, jedynym

większym ośrodkiem kulturowym Starszych  Istot  był  ten  na  Antarktydzie.  Ostatecznie  zaczęły

dostrzegać na szczytach tychże wypiętrzonych gór jasne światła, do których poczęły się modlić

i oddawać  im  cześć.  Ostatecznie  oziębiający  się  klimat  zmusił  je  do  zejścia  w  czeluście

wspomnianego wcześniej styksowego morza. Ponownie zaprzęgły do pracy shoggoty, co tym razem

skończyło się dla nich tragicznie. Dawni niewolnicy przejęli ich królestwo i przebywają w nich do

dziś  (nie  wiadomo w jakiej  formie  ani  w jakiej  liczbie).  W opowiadaniu  W górach szaleństwa

pojawia się sugestia, że motyw pięcioramiennej gwiazdy występujący zarówno w naturze (np. u

szkarłupni),  jak  i  w  szczególnej  formie  w  ludzkiej  cywilizacji  (pentagram)  jest  tak  naprawdę

pozostałością po cywilizacji tych pradawnych istot, które traktowały go niczym godło.

Istnieje też tzw. Wielka Rasa, zdecydowanie bardziej rozwinięta niż ludzie, Starsze Istoty

i Mi-Go. Jej  przedstawiciele  nauczyli  się  przenosić swoje umysły w czasie i  przestrzeni,  dzięki

czemu wcielają się w różne istoty na przestrzeni dziejów. Zasadniczo wyemigrowały one z okresu

poprzedzającego zagładę masowo w ciała stożkowatych na poły roślinnych, na poły zwierzęcych

trójocznych istot żyjących w erze gadów, między paleozoikiem a mezozoikiem, zanim powstały

gromady ssaków i ptaków. Czasami eksplorowały światy z innego okresu czasu, zajmując ciało

rozwiniętego mentalnie gatunku, suma sumarum opętywały go, przenosząc "w zamian" jego umysł

do swojej ulubionej, pradawnej epoki. Nie wchodziły one w drogę nikomu, nawet nie spożywały

mięsa  (zadowalały  się  pokarmem  roślinnym  i  syntetycznym),  doświadczyły  zaledwie  kilka

niegroźnych potyczek ze Starszymi Istotami. Mimo to same obawiały się głównie przerażających

istot  zamkniętych za zatrzaśniętymi  i  strzeżonymi klapami  prowadzącymi gdzieś  w głąb ziemi.

178 Zjawisko wyłanienia się nowych lądów występuje w realnym świecie a jego przyczyną są podwodne erupcje 
wulkaniczne – jednak jest zdecydowanie trwalsze niż w literackim świecie Lovecrafta.

179 Wzmianka o niej znajduje się zarówno w opowiadaniu Zew Cthulhu, Szepczącym w Ciemnościach, Świątyni, 
Dziwnym wysokim domu wśród mgieł, etc.

180 Zatopiony kontynent wymyślony przez Jamesa Churchwarda (James Churchward, Mu. Zaginiony Kontynent, wyd. 
Amber, Warszawa 2008) mający znajdować się gdzieś na terenie obecnego Pacyfiku. Lovecraft wspomina o nim w 
Splocie Meduzy i w Z otchłani czasu.

181 Zatopiony kontynent, którego istnienie spekulował Ernst Haeckel. Jego istnienie miałoby wytłumaczyć 
występowanie lemurów na Madagaskarze i Komorze oraz ich skamieniałości w południowej wschodniej Azji, ale 
bez jakichkolwiek dowodów na występowanie ich  w kontynentalnej Afryce. 
Ibidem, s. 303, przypis nr 130 autorstwa S. T. Joshiego.
Lovecraft wspomina o nim w opowiadaniach Splot Meduzy, Zew Cthulhu i W górach szaleństwa.
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Choć  stanowiło  to  dla  nich  tabu  i  nie  mówiły  wiele  o  tym,  co  tam spoczywa,  wiedziały,  że

doprowadzi to do zagłady ich aktualnego świata. 

Były to przybyłe z odległego wszechświata unoszące się w powietrzu polipopodobne istoty.

Sześć milionów lat poprzedzających pojawienie się Wielkiej Rasy zajęły nie tylko Ziemię, ale i trzy

inne  planety  Układu  Słonecznego.  Budowały  wielkie  bazaltowe  miasta  i  z  jakiegoś  powodu

mordowały wszelkie napotkane istoty. Miały tylko jeden słaby punkt – źle reagowały na energię

elektryczną. Wysokie napięcie użyte w trakcie walki, mogło je nawet zabić. Plastyczność ich ciał

była  tak  wielka,  że  potrafiły  się  wręcz  rozpływać  w  powietrzu.  Władały  wiatrem,  który

wykorzystywały w trakcie konfrontacji fizycznej. Gdy przedstawiciele Wielkiej Rasy przybyli na

Ziemię, przegnali je do podziemi i zapieczętowali z niej wyjścia. Mimo to, dzięki podróżom w

czasie, wiedziały, że ostatecznie przegrają batalię z nimi.182

Nie wiadomo, czy te "latające polipy" (jak zwali je kontynuatorzy Lovecrafta) wchodziły

też w konflikt ze Starymi Istotami, ale możliwe, że wespół z shoggotami także one doprowadziły do

ich wyniszczenia.  Świadczy o tym fakt opanowania Antarktydy przez niezwykle silne wiatry183,

a także pojawiania się tam podobnych świszczących odgłosów.

Nie wiadomo również dokładnie, jak do tego doszło, ale wiadomo, że klapy, które pełniły

rolę więziennych murów, zostały ostatecznie otwarte184, zaś owe istoty są obecnie wolne. Lovecraft

nigdy nie wyjaśnił, czemu nie dokonywały w czasach mu współczesnych masowej masakry innych

stworzeń, jak miały kiedyś w zwyczaju.

Odmienna  historia  zostaje  zaprezentowana  w  opowiadaniu  Wzgórze185.  Z  niego

dowiadujemy się,  że  zgodnie  z  indiańskimi  legendami  w  środku  ziemi  żyją  przodkowie  ludzi

w krainie zwanej K'n-yan. Są całkowicie antropomorficzni, przybyli z odległych regionów kosmosu

182 H. P. Lovecraft, Cień spoza czasu [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 530-
533.

183 Wielokrotnie ich moc była podkreślana w mini-powieści W Górach Szaleństwa. Oczywiście występowanie 
niezwykle silnych wiatrów na Antarktydzie (szczególnie wschodniej części) w świecie realnym jest faktem, 
szczególnie jeśli chodzi o wiatry katabatyczne dodatkowo napędzanych ruchem obrotowym Ziemi – mogą wiać 
całymi dniami z prędkością 200 mil na godzinę. Nie zmienia to faktu, że Latające Polipy mogły być mitycznym 
wyjaśnieniem tego zjawiska oraz panami tego szczególnego żywiołu.

184 Przynajmniej w przypadku włazu zlokalizowanego w Australii .
Ibidem, s. 559. 
Prawdopodobnie też w Arabii w Nienazwanym Mieście, choć tam półprzeźroczyste władające wiatrem istoty, 
wychodzące wnętrza ziemi, gdzie zlokalizowana jest podobna klapa,mają widmowe gadzie kształty. 
H. P. Lovecraft, Zapomniane Miasto [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, s. 101-102.

185 Pojawia się tu zasadniczy problem, ponieważ nie możemy mieć pewności, czy owa nieścisłość jest wynikiem 
niefrasobliwości samego Lovecrafta, czy Derletha, który doprowadził do wydania Wzgórza dopiero po śmierci 
Lovecrafta i wg S. T. Joshiego bardzo znacząco tekst zmienił.
S. T. Joshi, op. cit., s. 799.
Mimo to sam Lovecraft uznawał owe opowiadanie za dość znaczące, dlatego nie byłoby rzetelnym wykluczenie go 
z analizy.
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wraz z Wielkim Tulu186 (nie ulega wątpliwości, że jest to wariacja imienia Cthulhu187), posiadają

swoją  własną  wysoko  rozwiniętą  cywilizację,  są  nieśmiertelni  i  umieją  dematerializować

i ponownie  integrować  swoją  postać.  Po  zatonięciu  lądu,  z  którego  mieszkańcami  kiedyś

handlowali188, uznali, że Bogowie Zewnętrzni (a więc prawdopodobnie Azathoth ze swoją świtą) to

demony,  Bogowie Zła, a żaden człowiek nie może przeżyć na powierzchni, nie oddając im czci.

Z tego  powodu  postanowili  nie  wychodzić  na  powierzchnię.  U  siebie  czczą  zarówno  Tulu

(Cthulhu),  Yiga  (Ojca  Węży),  boginię  płodności  Shub-Niggurath  (tytułowaną  w  innych

opowiadaniach również  imieniem  Czarna koza  z  lasu z  tysiącem młodych)  i  jej  męża,  którego

imienia  nie  wolno  wymawiać  (prawdopodobnie  chodzi  o  Yog-Sothota189),  Tsathoggua,  Nuga,

Yeba.190 Ich rytuały są niezwykle krwawe i sadystyczne, choć wielu szczegółów na ich temat nie

znamy.  Jeżdżą  na  specyficznych  rumakach,  którymi  są  czworonożne,  pokryte  białym włosiem,

rogate,  o  antropomorficznej  twarzy  mięsożerne  istoty.  Zwykłych  ludzi  wykorzystują  jako

niewolników, pokarm i źródło brutalnej rozrywki. 

Podobno między zlodowaceniami mieli budować miasta na Antarktydzie (o czym nie ma

żadnej wzmianki w opowiadaniu skupiającym się na opisie Starszych Istot). W tamtym też miejscu

umiejscawiają oni legendarne Kadath. 

Kadath jest miejscem gdzie według wierzeń rezydują bliżej nieokreśleni Wielcy. W Świecie

Snów191 dostał się tam po wielkich trudach Randolph Carter i opisał je jako niewiarygodnie wysokie

szczyty  gór,  umiejscowione  za  mroźnym  płaskowyżem Leng,  na  których  osadzony  jest  bijący

demonicznym blaskiem zamek192 (nie  odnalazł  tam tych,  których szukał,  natknął  się  jednak na

Duszę  Bogów,  Nyarlathotepa).  Choć  Carter  umiejscawiał  Kadath  ekstremalnie  na  północy193,

możliwe, że w Świecie Snów mamy do czynienia z geograficzną inwersją w stosunku do świata

186 Zealia Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, Wzgórze [w:] Z otchłani czasu, wyd. Copernicus Corporation, 
Warszwa 2004, s. 126.

Wkład pani Zealii Bishop możemy uznać raczej za symboliczny. Wynajęła Lovecrafta jako „redaktora”, a de  facto 
ghostwritera.  Do niej zależał jedynie zarys fabuły opowiadania, który streściła w dwóch zdaniach: Niedaleko jest 
indiański kopiec, który nawiedza bezgłowy duch. Czasami przybiera on postać kobiety. Lovecraft równie 
symbolicznie nawiązał do tego wątku, tworząc opowiadanie opierające się na zupełnie innym motywie.
S. T. Joshi, op. cit., s. 790.

187 Ibidem.
188 Nie jest jednak wytłumaczone, czy chodziło o Atlantydę, Mu czy Lemurię.

Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, op. cit. , s. 112.
189 W jednym z listów Lovecraft przyznał, że właśnie on jest partnerem Shub-Niggurath, co nie znaczy, że K'n-

yanczycy musieli uważać podobnie.
H. P. Lovecraft, Koszmar w Dunwich [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 148, 
przypis 68 autorstwa S. T. Joshiego.

190 Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft op. cit., s. 140.
191 Czyli w stanie rzeczywistości i świadomości pojawiającym się na życzenie osoby, która umie "śnić', czyli osiągać 

stan przypominający niezwykle głęboki trans szamański, podobny również do odurzenia narkotycznego.
192 H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 255. 
193 Ibidem, s. 250.
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rzeczywistego. Wówczas Leng odpowiadałoby Antarktydzie zaś Kadath umieszczone byłoby na

szczytach  najwyższych  gór194 tego  kontynentu,  tak  jak  sugeruje  narrator  opowiadania  Wzgórze

i W górach Szaleństwa.

Cthulhu obecnie śpi w R'yleh (na chwilę tylko wynurzył się w pierwszej połowie XX wieku,

ale dzięki odwadze kapitana Johansena ponownie zapadł się w głębinach) i ciągle stara się wpływać

na ludzi poprzez sny oraz istniejące od początku ludzkości kulty; nie wiadomo dokładnie, co stało

się ze Starszymi Istotami, aczkolwiek również w pierwszej połowie XX wieku znaleziono kilka

zahibernowanych okazów, które ożyły;  shoggoty z  pewnością żyją,  ale  zaszyte są w głębinach,

wiele  wskazuje  na to,  że  zjednoczyły się  z  bogiem Dagonem195 i  najprawdopodobniej  również

z Cthulhu196;  Wielka  Rasa  w swojej  najdoskonalszej  formie  „wyginęła”,  ale  jej  przedstawiciele

podróżują  w  czasie,  więc  można  ich  i  współcześnie  spotkać  w  ciałach  ludzi  (choć  nigdy  nie

przyznają się do tego, kim naprawdę są);  K'n-yanczycy żyją w swoim podziemnym królestwie;

Latające  Polipy  egzystują  w  innych  (raczej  nie  wodnych)  podziemiach,  stanowiąc  wielkie

potencjalne  niebezpieczeństwo;  Mi-Go  eksploatują  kopalnie  na  Ziemi,  starają  się  dla  wygody

unikać  ludzi,  choć  znikoma  część  przedstawicieli  naszego  gatunku  pełni  formę  ich  szpiegów,

współwyznawców i czcicieli.

Nie są to wszyscy bogowie i mistyczne istoty, które bytują na naszej planecie, ale te z nich

które Lovecraft najpełniej opisał.

2. 2. 5. Antropogeneza

Lovecraft  nie  rozstrzyga  dokładnie,  kiedy  ludzie  pojawili  się  na  naszej  planecie.

W opowiadaniu  Wzgórze  przytacza  wypowiedź  Indianina,  Szarego  Sokoła,  który  określa  boga

Tirawę197 ojcem  wszystkich  ludzi;  miał  on  być  jednym  z  K'n-yanczyków.  Z  kolei  Panfilo  de

Zamacona,  główny  bohater  Wzgórza,  stwierdził,  że  to  właśnie  K'n-yanczycy  są  przodkami

wszystkich ludzi.198 Jeśli tak, oznaczałoby to, że gatunek ludzki pojawił się w momencie inwazji

Cthulhu i  jego dzieci.  Z kolei  jeden z  mieszkańców Innsmouth,  zdradzając doktrynę  Porządku

Dagona stwierdził, że wszyscy pochodzimy od Ojca Dagona i Matki Hydry199.

194 Będącymi w uniwersum Lovecrafta także najwyższymi górami na świecie.
195 H. P. Lovecraft, Widmo nad Innsmouth [w:] Opowieści o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007.
196 H. P. Lovecraft, W górach szaleństwa [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 

2008, s. 449.
197 Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 102.
198 Ibidem, s. 113.
199 H. P. Lovecraft, Widmo nad Innsmouth [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, 

s. 416.
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 To jednak mogą być uzurpacje i kłamstwa istot, które chcą przeciągnąć poszczególne grupy

ludzi na swoją stronę. W opowiadaniu  W górach szaleństwa200 Lovecraft wyraźnie nawiązuje do

teorii  ewolucji,  której  prywatnie był gorącym zwolennikiem, twierdząc,  że wyewoluowaliśmy z

porzucanych przez Starsze Istoty shoggotów. O tym, jak bardzo był przywiązany do teorii Darwina,

niech świadczą słowa napisane przez niego w eseju The Defence Remains Open!: [...] kiedy ktoś w

pełni  władz  umysłowych  ośmiela  się  podważać  wyniki  Darwina,  nie  poświęcajmy  mu naszego

cennego czasu.  Szczegóły dotyczące rozwoju organizmów, które znaleźć  można w książkach „O

powstaniu  gatunków”  oraz  „O  pochodzeniu  człowieka”,  mogą  w  istocie  wymagać  pewnych

poprawek lub rozszerzeń, jednak atakowanie samego sedna, tak ważnego i uniwersalnego, jest po

prostu żałosne201. W różny sposób nawiązania do pochodzenia człowieka od małpy oraz do praw

ewolucji pojawiają się w innych jego opowiadaniach (najwidoczniej w Arthurze Jeremym, ale też w

Szczurach w murach, Bestii w Jaskini etc.).

Nawiązując do ewolucji i jej praw w rozumieniu Lovecrafta, warto zauważyć, że w jego

uniwersum ludzie na przestrzeni pokoleń stosunkowo łatwo mogą znacząco mutować, przybierając

postacie przypominające inne gatunki zwierząt. Tak więc człowiek może wtórnie upodobnić się do

małpy (wystarczy,  by do jego przodków wmieszała się istota znajdująca się w pół ewolucyjnej

drogi między człowiekiem a małpą202), węża (jeśli na kogoś padnie klątwa boga Yiga, która zostanie

przekazana także jego potomkom203) czy żabio-rybną istotę z pacyficznych głębin (przy założeniu

trzech ślubów Dagona i krzyżowaniu się z jego podwodnymi czcicielami204).

2. 2. 6. Eschatologia 

Gatunek ludzki przeminie, a jego pozycję zajmą inne, Lovecraft jest tego pewny i taką wizję

przedstawia  w  swojej  prozie.  Już  w  krótkim opowiadaniu  Pamięć napisanym  w  1919  roku205

Demon  Doliny  tłumaczy pochodzenie  porośniętych  ruin,  wspominając  o  naszym gatunku  jako

o małych istotach, które trwały tylko przez chwilę206. We fragmencie Necronomiconu przytoczonym

200 H. P. Lovecraft, W górach szaleństwa [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 302.
201 H. P. Lovecraft, Reanimator [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 49, przypis 48 

autorstwa S. T. Joshiego.
202 H. P. Lovecraft, Arthur Jermyn [w:] Z otchłani czasu, wyd. Copernicus Corporation, Warszawa 2004, s. 17-30.
203 Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, The curse of Yig, http://hplovecraft.com/writings/texts/fiction/cy.asp z dn. 

12.02.2012.
204 H. P. Lovecraft, Widmo nad Innsmouth [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, 

s. 377-450.
205 Czyli 7 lat zanim powstały opowiadania, które M. Houellebecq uznaje za jądro mitu H. P. L. Do niego zaliczał: 

Zew Cthulhu (1926), Kolor z przestworzy (1927), Koszmar z Dunwich (1928), Szepczącego w ciemności (1930), 
W górach szaleństwa (1931), Sny w domu wiedźmy (1932). 
M. Houellebecq, op. cit., s. 41.

206 H. P. Lovecraft, Pamięć [w:] Nadnaturalny horror w literaturze, wyd. Scutum, Warszawa 2000, s. 110-111.
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w Koszmarze z Dunwich czytamy, że Człowiek rządzi teraz tam, gdzie niegdyś rządziły One [Dawne

Istoty –  dop.  M.  K.],  wkrótce  One będą rządzić  tam,  gdzie  rządzi  teraz  człowiek207.  W  Zewie

Cthulhu inspektor Legrasse dowiaduje się od jednego pojmanego czciciela wspomnianego w tytule

boga, że  Czas ten  [początku ponownego panowania Dawnych Istot, m.in. Cthulhu – dop. M. K.]

łatwo będzie  rozpoznać,  ponieważ  ludzie  staną się  podobni  do Wielkich  Starych Bogów;  wolni

i swobodni, poza zasięgiem dobra i zła, odrzucą wszelkie prawa i zasady moralne, będą krzyczeć,

zabijać i pławić się w radości. Wyzwolone Stare Bóstwa nauczą ludzi, jak krzyczeć, jak zabijać, jak

radować  się  i bawić,  a  cała  ziemia  rozgorzeje  ofiarą  całopalną  ekstazy  i  wolności208.  Z  kolei

Nathaniel  Wingate  Peaslee,  którego  umysł  został  przeniesiony  do  czasu,  gdy  stożkowaci

przedstawiciele Wielkiej Rasy tworzyli swą wielką cywilizację, dowiedział się od nich, że po erze

ludzkości  nastania  era  potężnej  cywilizacji  żuków209 (których  ciała  będą  opanowane  przez

przedstawicieli Wielkiej Rasy). Nie wiadomo, czy będą one egzystować wespół z takimi bogami jak

Cthulhu, czy będą toczyć z nimi wojny. Ostatnimi władcami Ziemi wg przedstawicieli Wielkiej

Rasy będą inteligentne pajęczaki210.

Mimo tej spójnej koncepcji w dwóch211 opowiadaniach Lovecrafta pojawia się, z jakiegoś

powodu  przepełniająca  grozą  i  wcale  nieoptymistyczna,  zapisana  w  dystychu  przypowieść212

mówiąca o możliwym przyszłym pokonania śmierci jako takiej. Wiemy, że dotyczy ona nadejścia

Cthulhu.213

W tłumaczeniu Ryszardy Grzybowskiej brzmi ono:

Nie jest umarłym ten, który może spoczywać wiekami.

Nawet śmierć może umrzeć wraz z dziwnymi eonami.214 

207 H. P. Lovecraft, Koszmar z Dunwich [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 148.
208 H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 139.
209 H. P. Lovecraft, Cień spoza czasu [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 526.
210 Ibidem, s. 525.
211 H. P. Lovecraft, Zapomniane miasto [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 88, 101.

H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka Poznań 2008, s. 216.
212 Warto zaznaczyć, że jest to dwuwiersz Abdula Alhazreda zapisany w Necronomiconie.
213 Ibidem. 
214 H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 140.

Tłumaczenie to zostało zmienione, moim zdaniem dość niefortunnie,  przez Mateusza Kopacza na:
Nie jest wcale martwym to, co drzemie wiekami,
Nawet śmierć umiera z dziwnymi eonami.
H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka Poznań 2008, s. 216.

W oryginale brzmi ono:
That is not dead which can eternal lie,
And with strange aeons even death may die. 
H. P. Lovecraft, The Call of Cthulhu, http://en.wikisource.org/wiki/The_Call_of_Cthulhu/Chapter_II z dn. 
13.02.2012.
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2. 2. 7. Eschatologia indywidualna

Człowiek jest dla Lovecrafta tak mało istotny215, że pozornie nie poświęca zbyt wiele uwagi

jego pośmiertnym losom. Stwierdza wielokrotnie, że bogowie i inne wyższe istoty, jeśli istnieją,

również  najprawdopodobniej  niewiele  się  interesują  ludźmi.  Pytał  retorycznie,  czy  mamut

przystawał po to, żeby celowo deptać dżdżownice.216 S. T. Joshi, największy, biograf Lovecrafta,

próbuje nawet  przypisać mu stwierdzenie,  że nie  ma życia  po śmierci217.  Rzeczywiście,  można

odnieść wrażenie w niektórych tekstach wyraża podobną myśl218, ale nie jestem przekonany, czy

takie stanowisko towarzyszyło mu przez całe życia. Niezależnie od stanu faktycznego w prozie

Lovecrafta  możemy  trafić  na  kilka  intrygujących,  wzajemnie  uzupełniających  się  koncepcji

zarówno przezwyciężania śmierci, jak i bytowania po niej.

a. Ponowne życie w oceanicznych głębinach

Jeden z mieszkańców Innsmouth powiedział,  że  wszystko, co żywe, pochodzi spod wody

i wystarczy tylko trochę coś  zmienić, a mogą tam wrócić219.

215 Jestem tak znudzony ludzkością  [...].
M. Houellebecq, op. cit., s. 29.

[...] wszystkie moje opowieści oparte są na podstawowej przesłance, że wszelkie ludzkie prawa, zainteresowania i 
uczucia nie mają znaczenia wobec ogromu wszechświata. [...] By wydusić esencję prawdziwej obcości, czy to pod 
względem czasu, przestrzeni, wymiaru , trzeba zapomnieć, że takie rzeczy, jak życie organiczne, dobro i zło, miłość 
i nienawiść oraz wszelkie lokalne atrybuty mało znaczącej i krótkotrwałej rasy nazywanej ludzkością kiedykolwiek 
istniały.
H. P. Lovecraft,  List do Farnswortha Wrighta (wydawcy „Weird Tales”) 5 lipca 1927. [w:] Najlepsze opowiadania.
Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 369.

216  H. P. Lovecraft, E. Hoffman Price, Przez bramę srebrnego klucza [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, 
Poznań 2008 s. 495.

217 S. T. Joshi, Wstęp [w:] H. P. Lovecraft, Najlepsze opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 16.
218  Choć czy dokładnie taką pozostaje kwestią dyskusyjną. Po pierwsze, Lovecraft wyraźnie zaznacza, że 

nieśmiertelność go nie interesuje (patrząc jednakże, jak wielokrotnie jej motyw pojawia się w jego twórczości, 
można to raczej nazwać pobożnym życzeniem niż stanem faktycznym), co nie oznacza, iż wg niego z całą 
pewnością nie ma ona racji bytu. Po drugie definiuje nieśmiertelność duszy jako trwanie świadomej jaźni 
posiadającej pamięć, nie zaś jako niemożliwość przetrwanie bytu, który ożywia ciało. To istotna różnica, która 
znacząco wpływa na interpretację opowiadania Ex oblivione mogące autentycznie wyrażać jego pogląd (lub 
nadzieję) na temat pośmiertnej egzystencji, a także filozoficzno-eschatologiczne przesłanie Przez bramę srebrnego 
klucza.

Jeśli o mnie chodzi, nieśmiertelność nie interesuje mnie w żadnej mierze. Nie ma nic wspanialszego nad 
zapomnienie, w zapomnieniu bowiem żadne pragnienie nie pozostaje niespełnione.
H. P. Lovecraft, The Defence Reopens [w:] S. T. Joshi, H. P. Lovecraft. Biografia, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010, 
s. 361.

219  H. P. Lovecraft, Widmo nad Innsmouth [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 
410.
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– Nieśmiertelni czciciele boga Dagona

Osoby,  które  złożą trzy przysięgi  Dagona oraz  ich  dzieci,  które  powstały ze stosunków

z podwodnymi czcicielami tego boga (antropoidalnymi  żabo-rybami) rzekomo nigdy nie umierają

(chyba, że je ktoś zabije220), lecz transformują się w kolejnych podwodnych czcicieli. Gdy nastąpi

przemiana  wrócą do Matki Hydry i Ojca Dagona221 mieszkających gdzieś w głębinach Pacyfiku.

Domagają się od swoich lądowych współwyznawców ofiar z ud młodych chłopców i dziewcząt222,

po które przybywają na początku maja i we Wszystkich Świętych223.

–  Przemienieni  w  okolicach  Atlantydy pod wpływem nieznanego  z  imienia,  „młodego”

boga.

Tę  koncepcję  przedstawia  znaleziony  w  butelce  niezwykły  list  pruskiego  oficera  Karla

Heinricha dowodzącego w czasie I Wojny Światowej łodzią podwodną  U-61. Twierdził on, że jego

załoga  znalazła  przy  jednym  wyłowionym  alianckim  trupie  statuetkę  z  kości  słoniowej

przedstawiającą  młodzieńca,  którego  głowę  ozdobioną  liśćmi  laurowymi.  Od  tego  momentu

działania coraz bardziej ogarniętej szaleństwem załogi doprowadziło do uśmiercenie wszystkich jej

członków poza dowódcą.  Po wyrzuceniu ich ciał  poza okręt  zdawali  się odżywać i  ostatecznie

koncentrować w zatopionej Atlantydzie. Oficer K. Heinrich zanim wyrzucił list w butelce ujrzał

emanującą blaskiem świątynię w podwodnym mieście. Prawdopodobnie było to mieszkanie boga

pokazującego się w postaci  sardonicznie uśmiechniętego młodzieńca przedstawionego na figurce

z kości słoniowej224, który musiał także odpowiadać za ożywaniu topielców.

b. Chtoniczna przemiana

Trzeba  przy  tej  okazji  pamiętać,  że  w  świecie  Lovecrafta  chtoniczny  może  oznaczać

również akwatyczny, ze względu na styksowe morze umiejscowione przez niego pod lądami.

– Dusza istnieje, gdy pobiera siły z cmentarnej gliny

Taka informacja, oparta na „starych plotkach” pojawia się jedynie w opowiadaniu Festyn225.

Nie wiadomo, czy jest to tylko zabobon, czy występujące w świecie Lovecrafta zjawisko

220  Ibidem.
221  Ibidem, s. 416.
222  Ibidem, s. 409.
223 Warto zwrócić uwagę na bliskość tych dat z mrocznymi europejskimi pogańskimi świętami znanymi powszechnie 

jako Walpurgisnacht i Halloween.
224  And among the dead faces was the living, mocking face of the youth with the ivory image.

H. P. Lovecraft, Image, http://en.wikisource.org/wiki/The_Temple z dn. 13.12.2012.
225  H. P. Lovecraft, Festyn, http://www.mrooczlandia.com/biblioteka/index.php?pozycja=hpl_fes8 z dn. 13.02.2012.
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– Dzięki mocy czarodziejskiej

„Dusza”226 czarownika, „zaprzedanego diabłu”, jak mawiają prości ludzie, czerpie energię

z tłuszczu  swojego  zmarłego  ciała,  wydając  polecenia  Robakowi  pożerającego  truchło,  by

odpowiednio je modyfikował. Dzięki temu czarownik z gnijących tkanek jest w stanie stworzyć

nowe, upiorne życie.227 Takie twory istnieją w świecie Lovecrafta, ponieważ bohater opowiadania

Festyn, widział je, gdy miał uczestniczyć w pradawnych rytuałach odprawianych z okazji święta

Yule.

– Przemiana w ghula

Ghule to żywiące się trupami, psiopodobne, żyjące pod ziemią istoty228. Tak naprawdę nie

mamy stu procentowej pewności, czy są nieśmiertelne. Legendy głoszą, że przemieniają się w nie

dzieci, które zostają skradzione przez wiedźmy.229 O ich odporności na śmierć mógłby świadczyć

fragment  wypowiedzi  narratora  opowiadania  Model  Pickaman,  który  przeciwstawia  ghule

śmiertelnikom230. Malarz Richard Upton Pickman, pochodzący z wywodzącego się z Salem rodu

(jednego z jego przodków powieszono za uprawianie czarów231), początkowo tylko je portretował,

lecz później najprawdopodobniej przemienił się w jednego z nich. Richard Carter spotyka go już

w tej  postaci  w  opowiadaniu  W  poszukiwaniu  nieznanego  Kadath, gdzie  jednak  to,  w  co  się

przemienił, jest nazywane widmem232. Co w tym przypadku jest ciekawe, akcja opowiadania Model

Pickama dzieje się w świecie rzeczywistym (w uniwersum Lovecrafta), natomiast W poszukiwaniu

nieznanego Kadath w Świecie Snów.

226  Choć Lovecraft zdecydowanie odrzucał dualizm ciało-duch, nie oznacza to, że definitywnie nie uznawał istnienia 
duszy, to, co możemy  z całą pewnością powiedzieć to to, że uważał jedynie, iż nie istnieje nic, co byłoby 
kategorycznie oderwane od świata materialnego – wskazuje to na to, że mógł uznawać duszę za postać powiązanej 
z materią energii.
Poniżej przedstawiam jeden z listów Lovecrafta, który wg S. T. Joshiego miał dowodzić jego wiarę w nieistnienie 
zarówno ducha, jak i duszy.

Prawdą jest, że odkrycie utożsamienia materii z energią – a w konsekwencji braku zasadniczej różnicy między nią a
próżnią – jest absolutnym coup de grâce prymitywnego, wyssanego z palca mitu „ducha”. To, co zawsze uważano 
za „duszę”, jest, jak się okazuje, jedynie materią. Dowiedziono właśnie, że wędrująca energia zawsze przybiera 
możliwą do pomierzenia formę – jeśli nie przybierze postaci fal czy strumieni elektronów, staje się zwyczajną 
materią; a brak materii czy jakiejkolwiek innej wykrywalnej postaci energii wskazuje nie na obecność ducha, a na 
nieobecność czegokolwiek.
S. T. Joshi, Wstęp [w:] H. P. Lovecraft, Najlepsze opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 17.

227  H. P. Lovecraft, op. cit.
228  H. P. Lovecraft, Model Pickmana [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2., wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 256.
229  Ibidem, .s 240.
230  Psiopodobne postacie wyewoluowały ze śmiertelników!

Ibidem, s. 249.
231  Ibidem, s.  241.
232  Lecz jego opis pasuje do przedstawionego w modelu Pickmana ghoula.

H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 
s. 193.
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c. Przemiana jako efekt klątwy Ghatanothoi

Bóg  Ghatanothoa  samym  swoim  widokiem  petryfikuje  ciało  ofiary,  zostawiając  żywy

i wciąż  aktywny mózg.  Dopóki  klątwa nie  zostanie  cofnięta  lub  organ nie  zostanie  zniszczony

mechanicznie,  przeklęty  nieszczęśnik  przeżywa  męki  absolutnie  biernego  istnienia  po  wieczne

czasy233.

d. Dzięki alchemii

Alchemicy,  którzy  dzięki  swej  sztuce  odnaleźli  kamień  filozoficzny  (jak  postacie

z opowiadania Alchemik234 i Przypadek Chalresa Dextera Warda235) lub znaleźli inny sposób, łącząc

tajemną wiedzę alchemiczną z naukową (jak bohater opowiadania Zimno236), pokonują śmierć. Na

całym  świecie  istnieje  grupa  nieśmiertelnych  osób  (wiemy  o  przypadkach  z  Pragi237,

Transylwanii238,  Stanów  Zjednoczonych239,  Francji240 i  Indii241),  którzy  osiągnęli  względną

nieśmiertelność  właśnie  tą  metodą;  większość z  nich  utrzymuje  ze  sobą  wzajemny kontakt.  Te

osoby muszą żyć w ukryciu, gdyż nie cieszą się pozytywną opinią. Wiemy, że co najmniej część

z nich dopuszcza się aktów wampiryzmu; również część z nich zabija wielkie ilości zwierząt i ludzi

w sobie tylko znanych celach – być może zabiegi te są niezbędne do utrzymaniu ich ciał przy życiu

lub są to ofiary dla przychylnych im bogów.

e. Poprzez przejście do Świata Snów

Marzyciele (lub niektórzy marzyciele) podróżujący po Świecie Snów, mogą przenieść się do

niego po fizycznej śmierci ich ciał. Tak stało się z bohaterem opowiadania  Celephasis zwanego

Kuranesem,  którego  Randolph  Carter  spotyka  podczas  swej  wędrówki  w  W  poszukiwaniu

nieznanego Kadath242. 

233  H. Heald, H. P Lovecraft, Z otchłani czasu [w:] Z otchłani czasu, wyd. Copernicus Corporation, Warszawa 2004.
234  H. P. Lovecraft, Alchemik [w:] Z otchłani czasu, wyd. Copernicus Corporation, Warszawa 2008, s. 8.
235  H. P. Lovecraft, Przypadek Charlesa Dextera Warda [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 308.
236  H. P. Lovecraft, Zimno [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 188.
237  H. P. Lovecraft, Przypadek Charlesa Dextera Warda [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 359.
238  Ibidem.
239  Bohaterzy opowiadań Zimno i Przypadek Charlesa Dextera Warda  mieszkali w USA. 
240  H. P. Lovecraft, Zimno [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 185.

 Oprócz tego, tytułowy antagonista opowiadania Alchemik jest Francuzem.
241  Ibidem. 
242  H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 212.
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f. Poprzez ożywienie zwłok

Martwe  ciała  można  ożywić,  choć  wiąże  się  to  z  mniejszym  lub  większym

niebezpieczeństwem.

–  Ożywania  martwych  ciał  za  sprawą  odkryć  naukowych  powstających  na  bazie

współczesnej Lovecraftowi nauki

Herbert  West,  bohater  opowiadania  Reanimator,  prowadził  osobliwe  eksperymenty  na

świeżo  uśmiercanych  przez  siebie  zwierzętach243,  jak  i  wykopanych  tuż  po  pogrzebie  ciała

ludzkich244. Twierdził on, popierając teorię Haeckela, że życie jest procesem chemiczno-fizycznym,

a tak zwana dusza nie istnieje. [...] wierzył, że sztucznie reanimowanie umarłych zależy jedynie od

stanu tkanek [...]245. Rzeczywiście, okazuje się mieć racje i udaje mu się przywrócić do życia kilku

ludzi, nawet w przypadku gdy są oni zdekapitowani246 – w takim przypadku brak połączenia głowy

z ciałem z jakiegoś powodu nie przeszkadza w ożywieniu jednej i drugiej części. Ten zadziwiający

efekt zawdzięcza pewnej substancji – tkance embrionalnej węża (Była lepsza w podtrzymywaniu

życia  w  rozczłonkowanych  fragmentach  [...]247). Niestety,  przywróceni  do  życia  ludzie  są

zezwierzęceni248,  nadmiernie  agresywni  (posuwają  się  nawet  do  aktów  kanibalizmu249)

i niebezpieczni. Prawdopodobnie są to owoce rozpoczętego w chwili pierwszej śmierci rozkładu

układu nerwowego.250

– Ożywianie ludzkich popiołów metodą alchemiczną.

Alchemik  Joseph  Curwen  stosował  tę  metodę,  choć  prawdopodobnie  odkrywcą  jej  był

Borellus, który nauczał: Podstawowe Prochy Zwierząt tak można spreparować i zakonserwowować,

że  pomysłowy  człowiek  zdolen  jest  posięść  całą  Arkę  Noego  we własnej  pracowni  i  wskrzysić

z Popiołów dla własnego kaprysu idealny Kształt Zwierzęcia, a poprzez Metodę nocnych egzekwii

z podstawowych  Prochów  ludzkich  Szczątków  Filozof  może,  bez  uciekania  się  do  wszetecznej

Nekromancji, wywołać z Popiołów, w jakie Ciało się obróciło, Kształt któregokolwiek ze zmarłych

Przodków.251 Dokładny proces  ożywiania  ciał  tą  metodą  nie  jest  znany,  aczkolwiek  wiemy,  że

243  H. P. Lovecraft, Reanimator [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 36
244  Ibidem, s. 40. 
245  Ibidem, s. 38.
246  Ibidem, s. 77. 
247 Ibidem, s. 70.
248  Ibidem, s. 60.
249  Ibidem, s. 74.
250 Ibidem, s. 38 i 53.
251  H. P. Lovecraft, Przypadek Charlesa Dextera Warda [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 312.
Wychodząc poza literacki świat Lovecrafta, prawdopodobnie nie jest to autentyczny cytat francuskiego, 
siedemnastowiecznego alchemika, ale parafraza jego streszczonej myśli autorstwa Cottona Mathera zapisanej w 
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w przeciwieństwie do trupów ożywionych przez Herberta Westa,  ożywieni z prochów posiadają

zdrowy umysł, dzięki czemu mogli stać się źródłem informacji o odległych epokach.

– Ożywienie martwego ciała za sprawą rytuału

W opowiadaniu Koszmar w Red Hook bogini Lilith ożywia martwe ciało Roberta Suydama,

który miał stać się jej oblubieńcem. Z pewnością Suydam zachował własną świadomość, ponieważ

zbuntował się przeciwko Lilith, spychając jej tron w czeluść Tartaru.

Bardzo możliwie, że proces powtórnego ożywienia ciała wymagał ofiar z dzieci, których

Lilith niewątpliwie się domagała252.

– Ożywienie martwego ciała za pomocą energii duszy

Lovecraft nie wierzył w istnienie ducha, natomiast zakładał, że to co uważamy za duszę,

może być w rzeczywistości przejawem materii. Pisał: To, co zawsze uważano za „duszę”, jest, jak

się okazuje, jedynie materią. Dowiedziono właśnie, że wędrująca energia zawsze przybiera możliwą

do pomierzenia formę – jeśli nie przybierze postaci fal czy strumieni elektronów, staje się zwyczajną

materią253.

Tę koncepcję wykorzystał w opowiadaniu  Coś na progu, którego motywem była zamiana

dusz. Protagonista, Edward Derby, ożenił się z Asenath, która ostatecznie okazuje się nośnikiem

duszy niebezpiecznego czarnoksiężnika Ephraima. Gdy Edward odkrywa ten fakt, zabija małżonkę,

a jej ciało zakopuje w piwnicy. Nie przeszkadza to antagoniście i tak zająć jego ciało. Ten z kolei,

w kluczowym momencie fabuły, ożywia duszę gnijącego już od trzech i pół miesiąca trupa żony, by

napisać  wiadomość  do  swojego  przyjaciela.  Udaje  mu  się  zmusić  truchło  do  ruchu,  napisania

wiadomości  i dostarczenia  go  swojemu  przyjacielowi,  by  ten  mógł  zabić  jego  dawne  ciało

i ostatecznie uśmiercić demonicznego „lokatora”. Właśnie z tego listu dowiadujemy się, jak w tym

przypadku  wygląda  egzystowanie  energii  człowieka  po  śmierci.  Dusza taka  jak  jej,  czy  raczej

Ephraima, oddala się tylko częściowo od ciała, pozostając przy nim dopóty, dopóki nie sczeźnie ono

zupełnie.254 

Magnalia Christi Americana.
http://cthulhufiles.com/necro/necromancy.htm z dn. 17.02. 2012.

252 Zostaje to zasugerowane zarówno w opowiadaniu Koszmar w Red Hook, jak i wskazują na to w świecie 
rzeczywistym hebrajskie mity, które uznawały Lilith za morderczynię niemowląt.

253  S. T. Joshi, Wstęp [w:] H. P. Lovecraft, Najlepsze opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 17.
254  H. P. Lovecraft, Coś na progu [w:] Opowieści o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 375.
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g. Przepowiednia kresu śmierci w erze nadejście Cthulhu

Jak  już  wcześniej  wspomniałem  dwuwiersz  mówiący  o  momencie  nadejścia  Cthulhu,

wspomina o kresie śmierci (nawet śmierć może umrzeć). Nie wiadomo jednak, jak należy dokładnie

rozumieć tę przepowiednię.

h. Roztopienie się w niezróżnicowanej przestrzeni

Koncepcja  zawarta  w  opowiadaniu  Ex  oblivione255 jest  najbardziej  zaskakującym

przykładem eschatologii indywidualnej w twórczości Lovecrafta. Jest waloryzowana pozytywnie,

w przeciwieństwie do każdej z wcześniej omówionych.

W Krainie Snów istnieje „nieprzekraczalna brama”; niektórzy mędrcy (zbyt mądrzy, by żyć

w realnym świecie) pisali, że za nią znajdują się  wspaniałe cuda, inni zaś mówili o  przerażeniu

i rozczarowaniu.  Protagonista  postanawia  ją  przekroczyć,  uznając,  że  nie  ma  nic  bardziej

przerażającego niż codzienna tortura frazesów.256

Okazuje  się,  że  za  bramą  znajduje  się  jedynie  biała  próżnia  nie  zaludnionej

i nieograniczonej przestrzeni257. Gdy główny bohater zstępuje w nią, okazuje się, że jest to źródło,

z której wywodzi się jego dusza.

Tak więc  szczęśliwszy  niż  kiedykolwiek  postanowiłem pogrążyć  się  w tę  nieskończoność

krystalicznej niepewności, z której demon życia powołuje mnie na krótką i samotną godzinę.258

i. Reinkarnacja

Randolph Carter za sprawę tajemniczego Srebrnego Klucza wpierw pokonał czas, cofając

się  do młodości259,  następnie zaś  za sprawą tego samego narzędzia udał  się  do  Pieczary Węży.

Odprawiając rytuał srebrnego klucza, dotarł do „miejsca” poza czasem i przestrzenią. Tam spotkał

przewodnika Umr at-Tawila, który zaprowadził go do bramy ostatecznej.

Po  jej  przekroczeniu  najpierw poczuł  fale  zabójczej  słodyczy,  następnie  grozę  i  horror

związany z własną istotą. Będąc już daleko poza czasem i przestrzenią, uświadomił sobie, że nie był

jedną, lecz wieloma osobami260. Widział, w różnych miejscach czasu i przestrzeni, wielość swoich

osobowości  o  kształtach  zarówno  ludzkich,  jak  i  nieludzkich,  należący  do  kręgowców

255  H. P. Lovecraft, Ex oblivione [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 111-113.
 Tytuł można przetłumaczyć jako Z niepamięci.

256  Ibidem, s. 112.
257  Ibidem, s. 113.
258  Ibidem.
259  H. P. Lovecraft Srebrny Klucz [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 278-282.
260  H. P. Lovecraft, E. Hoffman Price, Poza bramą srebrnego klucza [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, 

Poznań 2008, s. 499.
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i bezkręgowców,  istot  rozumnych  i  bezrozumnych,  mięsożernych  i  roślinożerców[...]  byli [tam]

również  Carterzy nie  mający  nic  wspólnego z  ziemskim życiem,  lecz  poruszający  się  zuchwale

pośród krajobrazów innych planet,  systemów, galaktyk i  kosmicznych kontinuów.  [...]  Jego jaźń

została  unicestwiona,  on  jednak  miał  równocześnie  świadomość  bytowania  w  formie

zmultiplikowanej. Zupełnie jakby jego ciało zostało nagle zmienione w jedną z tych wielogłowych,

wielokończynowych istot, jakich wizerunki widnieją na murach indyjskich świątyń.261

Doświadczenie wielości swoich wcieleń dla Cartera nie jest doświadczeniem pozytywnym.

Żadna śmierć, żaden los, żadna udręka nie była w stanie ożywić równie dojmującej rozpaczy, jaka

wypływa  z  utraty  tożsamości.  Stopienie  się  z  nicością262 jest  spokojnym  zapomnieniem,  ale

świadomość istnienia, połączona zarazem z przekonaniem, że nie jesteś już w stanie oddzielić swej

jaźni  od niezliczonego mrowia identycznych jak ona,  brak własnego ego,  utrata siebie  stanowi

nieznaną, jedyną w swoim rodzaju apoteozę agonii, bólu i dojmującej zgrozy263.

Przesłanie tego opowiadania można także rozumieć, jako stwierdzenie faktu, że wszyscy

jesteśmy jedną jaźnią  doświadczającą  się  podmiotowo,  jednakże  przez  kurczowo trzymanie  się

własnej tożsamości, własnego ego, nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. Świadczy o tym fragment,

Był Wszystkim-W-Jednym, bezkresną istotą i jaźnią, nie jakąś tam istotą w pojedynczym kontinuum

czasoprzestrzennym, ale związaną ostateczną, ożywioną jaźnią wykraczającą poza wielkie bariery,

zarówno fizyczne, jak i mentalne264. Jeśli tak jest w istocie, taki stan nieświadomości musi być już

po wsze czasy, ponieważ obserwując to zjawisko spoza czasu i przestrzeni, dowiadujemy się, że

ruch i zmiana jest iluzją, gdyż czas jest nieruchomy, nie ma początku ani końca. [...] Wszystko, co

było, jest i będzie, istnieje równocześnie. Z punktu widzenia, czasowej, organicznej świadomości

prawo to odbierane jest  jako  Wieczny Powrót,  dzieje wszechświatów powtarzają  się w ten sam

sposób w nieskończoność.

To mistyczne  przesłanie  totalnej  jedności  wszystkich  świadomości  może jednak nie  być

prawdziwe,  wygląda  na  to,  że  nie  jest  to  tak  egalitarna  myśl,  jak  koncepcja  natury  Buddy

egzystującej  we  wszystkich  żywych  stworzeniach265.  W  kolejnych  falach  objawienia  Carter

dowiaduje się o istnieniu archetypów, które są ludem Ostatecznej Otchłani266. Oznacza to, że owe

261  Ibiedm, s. 500-501.
262  Czyli motyw występujący w utworze Ex oblivione.
263  Ibidem, s. 500.
264  Ibidem, s. 501.
265  Egalitaryzm nie był pochwalą przez Lovecrafta koncepcją. Po pierwsze, był jemu wrogi ze względu na swoje 

niezaprzeczalnie rasistowskie nastawienie do innych nacji, niekiedy ekstremalnie radykalne (na pewnym etapie 
swojego życia życzył sobie wybuchu wielkiej wojny międzyrasowej, w której Aryjczycy użyją gazu cyjanowego do
wybicia przedstawicieli innych ras– M. Houellebecq, op. cit., s. 114). Po drugie, był zwolennikiem elitaryzmu 
arystokracji, za przedstawiciela której się uważał lub elitaryzmu inaczej rozumianych „lepszych ludzi”. Część 
czytelników, która wg niego mogła nie rozumieć w pełni jego dzieł, nazywał np. „publicznością wieprzy” (Ibidem, 
s. 39-40).

266  H. P. Lovecraft, op. cit., s. 507.
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archetypy  są  matrycami,  na  których  bazie  replikują  się  kolejne  wcielenia,  ludzkie,  zwierzęce

i kosmiczne. On sam „spokrewniony” jest z Najwyższym Archetypem, który jest bazą wszystkich

wielkich czarowników, myślicieli i artystów267.

2. 2. 8. Panteon

Panteon Lovecrafta powstawał stopniowo, bardzo prawdopodobne, że początkowo pisząc

o prastarych bóstwach, nie myślał o swojej twórczości jako o nowym micie. Dopiero w pierwszej

połowie  lat  trzydziestych  zaczyna  wzmiankować  o  potrzebie  stworzenia  nowej  mitologii268.

Niektórzy wymienieni poniżej bogowie pojawili się zaledwie w jednym opowiadaniu (jak Hypnos,

Bokrug czy Huitzilopchtli), inni przewijali się w każdym jego większym dziele (jak Tsathoggua,

Cthulhu,  Shub-Niggurath  czy  Yog-sothoh).  W  tym  rozdziale  nie  wymieniam  wszystkich

wymienionych  przez  Lovecrafta  bogów  –  pomijam  tych,  którzy  zostali  stworzeni  przez  jego

kolegów z kręgów pisarskich, a których zaledwie imiona wymienia, podobnie jak nie zagłębiam się

w opisy bogów, których istnienie zaledwie zaznacza bez podawania jakichkolwiek cech dla nich

charakterystycznych269.

Bardzo możliwe, że bogowie Lovecrafta dopiero z czasem przyjmowali swoje „stałe” cechy

i w wielu opowiadaniach mamy do czynienia z istotami w pewien sposób zróżnicowanymi, lecz

o tym samym imieniu (jak Tsathoggua, który w jednym utworze określany jest jako bezkształtny,

w innym zaś  jako ropuchopodobny).  Mimo to  próba ujednolicenia wizji  także tych bogów jest

moim zdaniem istotna. Dzięki temu możemy postawić granicę tego, jak można na bazie utworów

Lovecrafta rozumieć i wyobrażać sobie poszczególnych bogów, a także unaocznić, do jak wielkich

nadinterpretacji posunęli się nie tylko kontynuatorzy dorobku pisarza, ale i późniejsi jego badacze.

Wymieniając  bogów występujących pod tym samym imieniem w mitologii  Cthulhu,  co

w mitologiach naturalnych, opisuję ich w tym rozdziale wg charakterystyki Lovecrafta, niezależnie

od tego, czy jego fikcja pokrywała się z rzeczywistym przedstawianiem wymienionych bóstw, czy

wręcz przeciwnie.

Podobnie kiedy piszę tu o „świecie rzeczywistym”, mam na myśli świat podobny naszemu,

który występuje w twórczości Lovecrafta, by odróżnić go od Świata Snów, który w jego uniwersum

jest zupełnie inną, na poły nierealną płaszczyzną bytu, nie zaś świat, w którym realnie egzystujemy.

267  Ibidem.
268  H. P. Lovecraft, List do Harolda S. Farnessa, 22 września 1932, [w:] Najlepsze opowiadania. Tom 1, Poznań 2008, 

s. 374-376.
 H. P. Lovecraft List do Franka Belknapa Longa, 22 lutego 1931 [w:] Najlepsze opowiadania. Tom I, Poznań 2008, 
s. 372-3.

269  Jak demon zasiedlający nawiedzony dom w opowiadaniu Przeklęty dom oraz pochód bogów egipskich 
z opowiadania Uwięziony wśród faraonów.
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a. Azathoth270

Nazywany  jest  Bestią  Nuklearnego  Chaosu271,  określany  terminami  pierwotne  zło272,

bezmyślny demon273,  ślepy bóg-idiota274,  żarłoczny275.  Włada czasem i  przestrzenią276.  Jego tron

znajduje  się  w  centrum  nieskończoności277,  wokół  niego  tańczą  bliżej  nieokreśleni,  bezmyślni

i bezkształtni278 Bogowie Zewnętrzni w takt melodii granej na fletach i bicia bębnów279. Przyjmuje

ofiary z dzieci.280

Szerzej opisany w rozdziale 2  .2.3.

b. Bastet281

Bogini kotów, dawniej czczona w starożytnym Egipcie.

Koty w Krainie Snów są święte, dlatego w mieście Ulthar nie wolno ich zabijać282. Pełnią

rolę obrońców i przewodników na początkowym etapie podróży Randolpha Cartera, której celem

jest odnalezienie Kadath.

c. Bokrug283

Bóg ten był czczony dziesięć tysięcy lat temu w mieście Ib, w krainie Mnar w Świecie

Snów.  Przedstawiony  w  postaci  ogromnego  wodnego  jaszczura.  Mieszkańcy  Ib  odprawiali  ku

niemu rytuały, gdy Księżyc był w kwadrze.

270  Jego imię pojawia się w opowiadania Azathoth, W poszukiwaniu nieznanego Kadath, Szepczący w Ciemnościach, 
Sny w domu wiedźmy, Coś na progu, Duch Szaleństwa.

271  H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 
s. 163.

272  H. P. Lovecraft, Sny w domu wiedźmy [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 451.
273  Ibidem, s. 474.
274  H. P. Lovecraft, Duch ciemności [w:] Najlepsze opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 327.
275   H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008,

s. 265.
276  H. P. Lovecraft, Sny w domu wiedźmy [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 451.
277  H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 163.
278  H. P. Lovecraft, Duch ciemności [w:] Najlepsze opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 327.
279  H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 163.
280 H. P. Lovecraft, Sny w domu wiedźmy [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 451.
281  Wymieniona w opowiadaniu W poszukiwaniu nieznanego Kadath.
282  Ostatnia para, która dokonywała tego czynu, została uśmiercona właśnie przez nie.

 H. P. Lovecraft, Koty Ultharu [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 64.
283  Wymieniony w opowiadaniu Zagłada Sarnathu.
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d. Cthulhu284

Częściowo antropoidalny, pokryty gadzią łuską, posiadający skrzydła i twarz pełną macek285

bóg spoczywający obecnie w zatopionym mieście R'lyeh w najmniej dostępnej części Pacyfiku286.

Jego tajemny, ekstatyczny i heterogeniczny287 kult rozsiany jest wśród ludzi po całej Ziemi, Cthulhu

jest czczony także przez K'n-yanczyków w ich podziemnym królestwie288 oraz przez Mi-Go i ich

szpiegów289. Obrzędy ku czci Cthulhu są stare jak ludzkość, gdyż opisywany bóg przemówił już do

najwrażliwszych z pierwszych ludzi poprzez ich sny290, lecz jego kult wśród ludzi może powstawać

niezależnie  od epoki  i  przekazów kulturowych,  dzięki  osobom,  do których Cthulhu postanowił

przemówić. Jego moc jest najbardziej odczuwalna w okresie 22 III – 2 IV291. Wyznawcy będą czcili

go tak długo, aż nie obudzi się i nie zapanuje ponownie nad Ziemią. Stanie się to, gdy gwiazdy

przyjmą odpowiednią pozycję292. Czas ten łatwo będzie rozpoznać, gdyż ludzie wówczas zaczną

naśladować  starych  bogów,  wyjdą  poza  kategorię  dobra  i  zła  oraz  będę  pławić  się  w radości,

ekstazie, poczuciu wolności i żądzy mordu293. Wg najsłynniejszego dystychu z Necronomiconu jego

nadejście ma przynieść kres śmierci.

Historia  jego  przybycia  na  Ziemię  i  zatonięcia  jego  miasta  została  szerzej  opisana

w rozdziale 2.  2.  4.

e. Dagon294

Bóg-ryba295,  czczony  dawniej  przez  Filistynów296,  obecnie  przez  część  mieszkańców

Polinezji297,   mieszkańców  amerykańskiego  miasta  Innsmouth  (zanim  zostało  ono  zrównane

z ziemią  przez  rząd)  oraz  podwodnych  pół-ludzi  pół-ryby.  Ofiarowuje  swoim  wyznawcom

284  Wymieniony w utworach Zew Cthulhu, Historia Necronomiconu, Elektryczny Kat,  Wzgórze, Koszmar w Dunwich,
Szepczący w ciemnościach, Splot Meduzy, W górach szaleństwa, Widmo nad Innsmouth, Horror w Muzeum, Przez 
bramy srebrnego klucza.

285  H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 205.
286  Ibidem, s. 228.
287  Ibidem, s. 212.
288  Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 126.
289  H. P. Lovecraft, Szepczący w ciemnościach [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 

2007, s. 225.
290  H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 215.
291  H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 200-201. 
292  Ibidem, s. 213.
293  Ibidem, s. 215.
294  Wymieniony w utworach Dagon i Widmo nad Innsmouth. 
295  H. P. Lovecraft, Dagon [w:] Marek Skierkowski, Niesamowite Opowieści. Klasyka powieści grozy cz.I, wyd. FOX, 

s. 188.
296  Ibidem.
297  H. P. Lovecraft, Widmo nad Innsmouth [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, 

s . 408.
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nieprzeławialne  łowiska,  złoto298 oraz  nieśmiertelność  poprzez  przeistoczenie  się  w  jego

podwodnych czcicieli.

Obrzędy ku jego czci odprawiane są dwa razy do roku – na początku maja i listopada299. 

f. Ghatanothoa300

Zwany też  Ciemnym Bogiem301. Został sprowadzony na Ziemię z Yuggoth (Plutona) przez

nieznaną rasę i ulokowany w świątyni umiejscowionej na szczycie góry Yaddith-Gho. 200 000 lat

temu, już w erze ludzi, istniał na Pacyfiku kontynent, który nie zatonął tak wcześnie jak R'lyeh–

James Churchward302 nazywał  go  Mu,  bywał  czasem mylony z Atlantydą303.  Zamieszkujący go

ludzie składali ofiary Ghatanothoi w obawie, by nie wyszedł ze swej kryjówki. Było to szczególnie

niebezpieczne,  gdyż samo spojrzenie na boga, lub nawet ujrzenie jego wizerunku, powodowało

specyficzną petryfikację ofiary, zamieniając jego skórę w kamień, lecz mózg pozostawiając żywym

po wieczne czasy304.  Za pewne z tego powodu nie  wolno sobie nawet  wyobrażać tego boga305.

Mimo to, w notatkach prof. Richarda H. Johnsona znajdujemy możliwy opis owego boga306 jako

behemotyczną potworność, gigantyczną istotę z wypustkami, trąbami, oczami jak u ośmiornicy, na

w pół  bezkształtną,  na  wpół  plastyczną,  częściowo  pokrytą  łuską,  częściowo  pomarszczoną307.

Kontynent  Mu ostatecznie zatonął,  Ghatanathoa razem z nim,  niemniej  czasem jego najwyższa

część, a więc góra Yaddith-Gho, wynurza się z powierzchni oceanu, a wraz z nią prawdopodobnie

sam Ghatanothoa. Von Juntz w Unausprechlichen Kulten308 relacjonuje, że znienawidzeni kapłani

Ciemnego Boga po zatonięciu Mu penetrowali Egipt, Chaldeę, Persję, Chiny, zapomniane imperia

298  Ibidem, s. 412.
299  Ibidem, s. 409.
300  Pojawia się w utworze Z otchłani czasu. 
301  H. Heald, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 67.
302  Ibidem, s. 62.
303  Ibidem, s. 71.
304  Ibidem, s. 66.
305  Ibidem, s. 72.
306  Nieświadomy profesor przechowywał w zbiorach swojego muzeum spetryfikowaną ofiarę Ghatanothoi. W odbiciu

jego oka zobaczył to, co zostało opisane w dalszej części zdania.
307  Ibidem, s. 83.
308  Ibidem, s. 64.

Andrzej Ledwożyw tłumacząc to opowiadanie, pozostawił jedynie tytuł Czarna Księga. Jest to nieścisłość, gdyż w 
oryginale podane są dwa tytuły Black Book oraz Nameless Cults (H. P. Lovecraft, Hazel Heald, Out of Eons, 
http://hplovecraft.com/writings/texts/fiction/oa.asp z dn. 19.02.2012). Początkowo można się zastanawiać, czy 
narrator mówi o dwóch dziełach czy o jednym z dwoma tytułami. Niemniej, drugi tytuł pozwala ją zidentyfikować 
jako jedyne dzieło von Juntza, które przewija się w cyklu Mitów Cthulhu, właśnie Unauspechlichen Kulten. 
Pozycja ta nie istnieje, została wymyślona przez przyjaciela Lovecrafta, również słynnego pisarza fantastyki, 
Roberta E. Howarda. Rzeczywiście wcześniej używał on dwóch angielskich nazw na określenie jednej księgi, tytuł 
niemiecki wymyślił Lovecraft (S. T. Joshi, H. P. Lovecraft. Biografia, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010. s. 851). By 
nie wprowadzać zamętu podałem nazwę najczęściej spotykaną w cyklu Mitów Cthulhu.
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Semitów w Afryce, Meksyk, Peru, byli powiązani z kultem czarownic w Europie309. Mimo to jądro

kultu  przetrwało,  głównie  na  Dalekim  Wschodzie  i  na  wyspach  Pacyfiku,  stapiając  się

w ezoteryczną naukę areoi310.

g. Hastur311

Lovecraft wymienia Hastura trzykrotnie w swoich tekstach. 

Po  raz  pierwszy  w  eseju  Nadnaturalny  horror  w  literaturze  streszczając  opowiadanie

Roberta W. Chambersa  The Yellow Sign. Jego fabuła przedstawia się następująco: Siła związana

z kultem Hastura,  lub sam Hastur,  ożywia trupa cmentarnego stróża, który poszukuje związanej

z jego kultem „żółtej pieczęci”. Ostatecznie ożywiony stróż zabija w niewyjaśniony sposób dwie

osoby posiadające ów artefakt i sam ponownie umiera.312 Lovecraft prawdopodobnie jest świadomy,

że R. W. Chambers wykorzystał boga stworzonego przez pisarza Ambroce'a Bierce'a313, całkowicie

go modyfikując.

Po raz drugi314 i trzeci315 we własnym opowiadaniu  Szepczący w ciemnościach. Występuje

zawsze  w  towarzystwie  chamberowskiego  „Żóltego  Znaku”.  Niemniej,  w  samej  narracji

opowiadania w żaden sposób nie jest wyjaśnione kim jest Hastur. Możemy tylko wywnioskować, że

szczególną wiedzę o tym bogu mają przedstawiciele „rasy” Mi-Go, którzy uważają jego kult za

wrogi316.

Mimo to trzeba mieć na uwadze, że Hastur paradoksalne musiał być dość ważną istotą w

twórczości  Lovecrafta,  gdyż  wstępne  swój  system  mitologiczny,  zgodnie  z  sugestią  Augusta

Derletha, zgodził się nazwać mitologią Hastura317.

309   H. Heald, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 71.
310  Ibidem, s. 71.
311  Pojawia się w utworze Szepczący w ciemnościach.
312  H. P. Lovecraft, Nadnaturalny horror w literaturze, wyd. Scutum, Warszawa 2000, s. 59.
313  Warto zauważyć, że autor [R. W. Chamebrs] zaczerpnął większość imion i aluzji z opowiadań Ambroce'a Bierce'a.

Ibidem.
314  H. P. Lovecraft, Szepczący w ciemnościach [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 

2007, s. 221.
315  Ibidem, s. 241.
316   Istnieje tajemniczy kult złych ludzi (ktoś o tak wielkiej erudycji jak Pan zrozumie mnie, jeśli powiąże ich z 

Hasturem czy Żółtym Znakiem), który stawia sobie za cel niszczenie ich i czynienie im krzywdy tylko dlatego, że jest
to wielka siła z innych obszarów kosmicznych.
Ibidem.

317  S. T. Joshi, H. P. Lovecraft. Biografia, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 854.
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h. Huitzilopotchli318

Ten bóg skromnie scharakteryzowany zostaje w opowiadaniu Przemiana Juana Romero. Na

jego  bazie  możemy  powiedzieć,  że  Huitziloptchli  egzystuje  pod  ziemią,  w  krainie  pełnej

płomieni319.  W  co  najmniej  jednym  przypadku  na  swą  ofiarę  wybrał  szlachetnie  urodzonego

Azteka320,  w  tym  przypadku  tytułowego  Juana  Romero,  który  sam  pędził  ku  swojemu

przeznaczeniu, wykrzykując imię tego boga321. Ten przywołał go poprzez nie mającą końca dziurę

w ziemi 322(powstała ona w amerykańskiej kopalni złota – Indianin był jej pracownikiem), z której

dobywało się pulsowanie po chwili zmieniające się w chóralny śpiew i odgłos bicia w bębny323.

Zew był tak silny, że ofiara nie powstrzymała się przed skoczeniem w ogień, gdzie nastąpiła jej

bliżej  nieokreślona  straszliwa  przemiana324.  Gdy  kolejnego  dnia  znaleziono  jego  martwe  ciało

w swojej pryczy, nie tylko w kopalni zniknęła otchłań w ziemi, ale w jednym momencie złoża złota

całkowicie się wyczerpały325.

i. Hydra326

Kiedy  Dagon  zostaje  nazwany  ojcem,  Hydra  zostaje  nazwa  matką.  Z  tego  możemy

wywnioskować, że jest małżonką boga-ryby.327

j. Hypnos328

Nazywany jest też Władcą Snów329. Musi być niezwykle potężny, gdyż jeden z bohaterów

opowiadania  Hypnos,  twierdził,  że  zdobywając  władzę  nad  snami,  można  zdobyć  władzę  nad

widzialnym wszechświatem330. Gdy wspomniany protagonista próbuje posiąść tę moc, ściąga na

siebie  gniew  Hypnosa331.  We  śnie,  w  którym  podjął  się  tej  zuchwałej  próby,  musiał  ujrzeć

przeraźliwego  boga,  ponieważ  postanawia  nigdy  więcej  nie  zasnąć.  Pomimo  zaciętej  walki

318  Jego imię pojawia się w utworze Przemiana Juana Romero oraz Elektryczny kat.
319  H. P. Lovecraft, Przemiana Juana Romero [w:] Z otchłani czasu, wyd. Copernicus Corporation, Warszawa 2004, 

s. 38.
320  Ibidem, s. 32.
321  Ibidem, s. 37.
322  Ibidem, s. 35.
323  Ibidem, s. 37.
324  Ibidem, s. 38.
325  Ibidem, s. 40.
326  Jako bogini (a nie metafora lub nazwa gwiazdy) pojawia się tylko w opowiadaniu  Widmo nad Innsmouth.
327  H. P. Lovecraft, Widmo nad Innsmouth [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, s. 416.
328  Jako bóg (a nie część metafory) pojawia się w opowiadaniu Hypnos.
329  H. P. Lovecraft, Hypnos [w:] pod red. Marka Skierkowskiego, Niesamowite Opowieści. Klasyka powieści grozy 

cz.I, wyd. FOX, s. 118.
330  Ibidem, s. 112.
331  Ibidem, s. 113.

73



z własnym organizmem, nie udaje mu się wytrzymać w swoim postanowieniu, a gdy zasypia, z ze

strony  gwiazdozbioru  Korony  Północy  spływa  czerwono-złote  światło,  które  porywa

protagonistę332. Narrator opowiadania, przyjaciel nieszczęsnego człowieka, znajduje zamiast niego

duplikat twarzy przyjaciela wzbogacony o subtelne atrybuty boga snów – pełną brodę i wieniec

makowy na głowie.333

k. Lilith334

Czczona  przez  Jezydów  w  Bostonie.  Objawia  się  naga,  w  fosforyzującej  postaci,

z charakterystycznym dla niej szaleńczym chichotem. Domaga się krwawych ofiar z dzieci, a na jej

cześć odbywają się  orgie335.  Potrafi  w trakcie rytuały ożywić umarłego.  Towarzyszą jej  inkuby,

sukuby, satyry,  egipany, lemury336,  wielkie ropuchy, jej  kurdyjscy wyznawcy, Moloch i Asztarot

i wiele innych przerażających istot.

Rytuały na jej cześć odbywają się w czerwcu.

l. Nath-Hornath337

Egzystuje tylko w Świecie Snów. Jest głównym bogiem Celephasis338, w mieście, gdzie jest

czczony, Ooth-Nargai, czas nie istnieje (lub nie ma swojej destrukcyjnej mocy339) i panuje wieczna

młodość340.  Sam  bóg  jest  turkusowy341 i  służy  mu  osiemdziesięciu  przystrojonych  orchideami

kapłanów.

332  Ibidem, s. 117.
333  Ibidem, s. 119.
334  Pojawia się w utworze Koszmar w Red Hook.
335 Lovecraft był bardzo purytański, gdy chodziło o opisywanie scen erotycznych, dlatego nie napisał wprost, co 

dokładnie działo się w trakcie obrzędów odprawianych na cześć tejże bogini-demonowi. Mimo to uważnemu 
czytelnikowi fakt odbywania się orgii na cześć Lilith nie powinien ujść uwadze. Po pierwsze, w Kościele,w którym 
odbywały się rytuały ku czci Lilith, są ikony świętych zastygłe w […] doczesnych i sardonicznych grymasach, 
niekiedy tak libertyńskich, że nawet ktoś o nowoczesnych poglądach na sztukę poczułby się nieswojo, ponadto w 
orszaku Lilith znajdują się inkuby (demony płci męskiej napastujące seksualnie lub gwałcące kobiety) i sukuby 
(demony płci żeńskiej napastujące seksualne lub gwałcące mężczyzn) tańczący z iście dionizyjską zaciętością, 
baraszkujące kozły, uganiające się także za satyrami i wielkimi ropuchami, zaś ożywiony w trakcie rytuału trup 
nazwany zostaje nazwany oblubieńcem Lilith. 

336 Chodzi najprawdopodobniej o istoty duchowe znane z wierzeń rzymskich, nie zaś zabawne małpiatki występujące 
w Madagaskarze i Komorze, które stały się podstawą do spekulacji o istnieniu zatopionego kontynentu o nazwie 
Lemuria.

337  Pojawia się w utworze Celephais i W poszukiwaniu nieznanego Kadath.
338   H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008,

s. 211.
339  Ibidem, 210.
340  H. P. Lovecraft, Celephais [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 68.
341   H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008,

s. 210.
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m. Nug342

Nic o nim nie wiemy, poza faktem, że był czczony 200 000 lat temu przez przeciwnika (lub

też przeciwników) Ghatanothoi343, że czczą go K'n-yanczycy w swojej krainie344, możliwe też, że

jego świątynie znajdują się w innych podziemnych miejscach345. Wymieniany jest zawsze razem

z Yebem i Shub-Niggurath, a w dwóch przypadkach także z Yigiem.

n. Nienazwany bóg mający swą świątynię w Atlantydzie346

Nie  znamy imienia  tego  boga.  Przedstawiany  jest  w  postaci  młodzieńca  noszącego  na

głowie  wieniec  laurowy.  Służą  mu  delfiny,  a  przynajmniej  te  z  nich,  które  potrafią  pływać

w przerażających  głębinach  bez  potrzeby  czerpania  powietrza.  Posiada  moc  zsyłania  snów,

wzbudzania ataku szału oraz ożywiania umarłych. Jego świątynia, w której najprawdopodobniej

mieszka, znajduje się w zatopionej Atlantydzie.347

342  Imię tego boga pojawia się w opowiadaniu Wzgórze, Z otchłani czasu, Ostatnia Próba.
343  H. Heald, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 67.
344  Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 140
345  Adolphe de Castro, H. P. Lovecraft, The last test, http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/lt.asp z dn. 

19.02.2012.
346 Brak imienia utrudnia identyfikację, ale antyczne przedstawienie i związek z głębinami morskimi sugeruje, by 

identyfikować go albo z Neptunem (jednakże Neptun nie bywał przez Greków przedstawiany jako młodzieniec), 
albo z lovecraftowską wersją Nodensa (sugeruje to jego akwatyczność oraz powiązanie z delfinami, ale nie pasuje 
tu także młody wizerunek atlantydzkiego bóstwa), albo uznać go za osobnego boga. W tym trzecim przypadku 
możemy stwierdzić, że występuje on jedynie w opowiadaniu Temple.

Warto jednak zauważyć, że atrybutami tenże Bóg najbardziej przypomina w mitologiach antycznych nie Neptuna, 
ani Nodensa, a greckiego Apolla (choć ten nie był bogiem akwatycznym). Podobnie jak on, jest przedstawiany jako 
młodzieniec i służą mu delfiny, które są atrybutami Apolla. Warto tu nadmienić, że Apollo początkowo był 
najprawdopodobniej chtonicznym i mroczniejszym bogiem, zaś dopiero z czasem Grecy uznali go za słynącego z 
harmonii boga solarnego, niemalże detronizując na jego cześć Heliosa, pradawnego greckiego boga słońca. 
Niemniej nawet przekazywane w późniejszych czasach podania nie ukrywały, że Apollo był bogiem bardzo 
okrutnym, o czym świadczy pochodzenie jego imienia (ἀπόλλυμι – z gr. niszczę, zabijam) oraz chociażby mit o jego
muzycznym pojedynku z satyrem Marsjaszem, kończący się obdarciem tego drugiego ze skóry.

Sam związek z delfinami omawianego boga nie musi oznaczać nic pozytywnego. Obecnie te inteligentne morskie 
ssaki kojarzą się nam bardzo pozytywnie (i słusznie!), lecz starożytni Grecy (mimo, że pisali też o delfinach 
ratujących rozbitków...) wiązali je z demonicznymi morskimi wężami związanymi z siłami chaosu. Samo słowo 
delfin wywodzi się od  greckiego delfyne, czyli wężowej niewiasty.

347  H. P. Lovecraft, Temple, http://hplovecraft.com/writings/texts/fiction/te.asp z dn 19.12.2012.
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o. Nodens348

Zwany też Panem Wielkiej Otchłani349. Jest on bogiem akwatycznym. Jego rydwanem jest

wielka muszla zaprzężona w delfiny.350 Nodens jest starym bogiem: ma pomarszczone dłonie351,

siwą  czuprynę352,  ochrypły  głos353,  określany  bywa  terminami  archaiczny354,   prastary355

i niepamiętany356.  W Świecie  Snów służą mu nieposiadające twarzy,  czarne,  nocne koszmary357.

Żywią się  one krwią zwierząt,  które zabijają  wysysając je  do cna358.  Porywają złapanych ludzi

i zrzucają  ich  w otchłań,  gdzie  mogą  zostać  pożarci  zarówno  przez  widma,  duchy,  jak

i przerażających Gugów. Mówi się, że nikt nie znajdzie tego, kto został pochwycony przez nocne

koszmary359. 

Nodens jest wrogo ustosunkowany do Nyarlathotepa, dlatego w Świecie Snów potrafi nawet

uratować przed nim śmiertelnika, wysyłając wstęgi światła przeganiające demoniczne bóstwo .360

p. Neptun361

Jest dzierżącym trójząb, akwatycznym bogiem, któremu towarzyszą trytony i nereidy. Przed

jego pojawieniem się „zakwitają złote płomienie”.362

348  Pojawia się w dwóch utworach: Dziwny, wysoki dom wśród mgieł i W poszukiwaniu nieznanego Kadath.
349  H. P. Lovecraft, Dziwny, wysoki dom wśród mgieł [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 290.
350  Ibidem.
351  Ibidem. 
352  H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 231.
353  Ibdiem. s. 267.
354  Ibidem, s. 249.
355  Ibidem, s. 256.
356  Ibidem, s. 248.
357  Ibidem.
358  Ibidem, s. 184.
359  Ibidem, s. 185.
360  Ibidem, s. 267.
361  Jako Bóg, a nie nazwa planety, pojawia się tylko w utworze Dziwny, wysoki dom wśród mgieł. 
362  H. P. Lovecraft, Dziwny, wysoki dom wśród mgieł [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 

290.
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q. Nyarlathotep363

Nazywany też Duszą Bogów364 (a nawet duszą wszystkich bogów365), Wielkim Posłańcem366,

pełzającym chaosem367, wysłannik Bogów Zewnętrznych368. Jest powszechnie czczony w Świecie

Snów  (wyznają  go  Gugowie369 oraz  grzybiaste  bestie  z  Księżyca370),  w  świecie  rzeczywistym

wspomaga przedstawicieli rasy Mi-Go371, zaś za każdym razem, gdy ukazuje się ludziom (czy to

w świecie Snów czy w Świecie Rzeczywistym), wpędza ich w pułapkę.

Służy Azathothowi i innym Bogom Zewnętrznym, zapewnia mu ofiary, którymi ten może

się żywić. Z jakiegoś powodu jest w konflikcie z Nodensem.

Może objawiać się  w różnych postaciach372,  także  jako człowiek.  Jako jedyny z bogów

rozmawia z ludźmi, używając ich mowy zwodzi i stara się nimi zmanipulować na korzyść swoich

panów. Ci, którzy mu zawierzyli, kończą tragicznie.

Gdy nie zajmuje się posłannictwem bogów, przenosi się do podziemnych otchłani i  wyje

w ciemnościach w rytm szalonej muzyki fletu373.

r. Oukranos374

Jego  jaspisowy  przybytek  we  Świecie  Snów  nosi  nazwę  Świątynia  Miłości375.  Do

umiejscowionego  w nim sanktuarium wpływa ukrytymi  kanałami  rzeka  nosząca  to  samo imię.

Z wnętrza sanktuariów wydobywa się nocami cichy śpiew – narrator W poszukiwaniu nieznanego

Kadath nie rozstrzyga, czy śpiewa to sam bóg czy jego tajemni kapłani.376

363  Jego imię pojawia się w utworach Nyarlathotep, Szczury w murach, W poszukiwaniu nieznanego Kadath, The last 
test, Wzgórze, Sny w domu wiedźmy, Cień poza czasu i Duch Ciemności.

364  H. P. Lovecraft, Nyarlathotep [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 86.
365  H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 214.
366  Ibidem, s. 211.
367  H. P. Lovecraft, Nyarlathotep [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 83.
368  H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 174.
Do Bogów Zewnętrznych zaliczany jest Azathoth i ci, którzy tańczą wokół jego tronu.

369  Ibidem, s. 195, 
370  Ibidem, s. 257
371  H. P. Lovecraft Szepczący w ciemnościach [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008,

s. 225.
372  Z tego też powodu bywa nazywany bogiem bez oblicza.

H. P. Lovecraft, Szczury w murach [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 47.
373  Ibidem.
374  Jako bóg pojawia się tylko w opowiadaniu  W poszukiwaniu nieznanego Kadath, jako rzeka o tej samej nazwie 

która wpływa do jego świątyni pojawia się również w utworach Srebrny Klucz i Poprzez Bramy Srebrnego Klucza.
375  Ibidem, s. 205.
376  Ibidem, s. 206.
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s.  Rhan-tegoth377

Bóg ten  jest  całkowicie  materialny,  dwukrotnie  wyższy od człowieka,  posiadający troje

oczu,  ssawkę  zamiast  ust,  skrzela,  owalny  korpus  oraz  sześć  wężowatych  kończynach

zakończonych szczypcami. Całe jego ciało pokryte jest drobnymi ssawkami.

Przez  wieku  przebywał  zahibernowany  na  Alasce,  gdzie  został  odnaleziony  przez

amerykańskiego okultystę i artystę. Został sprowadzony do  Londynu i od tamtego czasu spoczywa

w  podziemiach  muzeum  figur  woskowych.  Stale  domaga  się  ofiar,  których  krew  całkowicie

wysysa.

Okrzykom na cześć tego boga towarzyszą zawołania do Shub-Niggurath378

t. Shub-Niggurath379

Nazywana  także  Czarną  Kozą  z  Lasu  z  Tysiącem  Młodych380.  Jej  partnerem  jest

najprawdopodobniej  Yog-Sothoth381.  K'n-yanczycy  uważali  ją  za  boginię  płodności,  Matkę

Wszystkiego382.  Jej  drugie  imię  rzeczywiście  sugeruje  taką  funkcję.  Lovecraft  opisywał  ją  jako

diabelską,  podobną  do  chmury  istotę.383 Mimo  takiego  określenia  prehistoryczny  przeciwnik

Ghatanothoi  był  właśnie  arcykapłanem Shub-Niggurath  i  strażnikiem  miedzianej  świątyni  Kozy

z Tysiącem Młodych384. Mi-Go i ludzie, którzy im służą, składają jej ofiary (lub deklarują się to

robić) w nocy na przełomie kwietnia i maja385.

Wielu protagonistów i antagonistów wykrzykuje nagle, w potoku nie zawsze zrozumiałych

słów, inkantację Iä Shub-Niggurath!. Nie wiadomo, czy robią to przymuszeni jakiś impulsem, czy

w ten sposób zaznaczają konotację owej bogini z innymi przeraźliwymi istotami. Jeśli prawdziwa

jest ta druga opcja, Shub-Niggurath związana jest z jamą, w której obecnie przebywają shoghoty386,

jest  też w jakiś sposób związana z Ran-Tegoth. 

377  Pojawia się tylko w utworze Horror in the museum.
378  H. Heald, H. P. Lovecraft, The Horror in the Museum, http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/hm.asp z 

dn. 19.12.2012.
379  Imię tej bogini pojawia się w utworach The last test, Koszmar w Dunwich, Wzgórze, Splot Meduzy, Szepczący w 

Ciemnościach, The Horror in the Museum, Z otchłani czasu, Coś na progu.
380  H. P. Lovecraft, Koszmar z Dunwich [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 148.
381  H. P. Lovecraft, Koszmar w Dunwich [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 148, 

przypis 68 autorstwa S. T. Joshiego.
382  Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 140.
383  H. P. Lovecraft, Koszmar w Dunwich [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 148, 

przypis 68 autorstwa S. T. Joshiego.
384  H. Head, H. P. Lovecraft, Z otchłani czasu [w:] Z otchłani czasu, wyd. Copernicus Corporation, Warszawa 2004, s. 

67 
385  Nieznany z imienia kapłan przewodzący ceremonii dla Mi-Go w noc Walpurgii wykrzykuje słowa: [...] obfitość 

dla Czarnej Kozy z lasów !a! Shub-Niggurath! Koza z Tysiącem Młodych!
H. P. Lovecraft, Szepczący w ciemnościach [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008,
s. 225.

386  H. P. Lovecraft, Coś na progu [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 356.
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u. Tirawa387

Indianie wierzą,  że jest  on ojcem wszystkich ludzi388 i  jednym z K-n-yanczyków389.  Nie

wiadomo,  czy  w  lovecraftowskim  uniwersum  bóg  ten  istnieje  tylko  w  umysłach  rdzennych

Amerykanów, czy też realnie egzystuje – choć najbardziej  prawdopodobna wydaje się pierwsza

opcja.

v. Tsathoggua390

Bóstwo  to  zostało  wymyślone  przez  przyjaciela  Lovecrafta  Clarka  Ashtona  Smitha391.

Musiało  niesamowicie  przypaść  mu  do  gustu,  skoro  wymienił  je  w  co  najmniej  siedmiu

opowiadaniach.

Tsathoggua  jest  czarny392,  nie  posiada  kształtów393,  choć  K'n-yanczycy  nazywali  go

ropuchopodonym bogiem czerwonego świata394.  Pierwsi wyznawcy tego boga na Ziemi nie byli

ludźmi395, wyznawali go „kudłaci przedludzie” w Hiberborei396, K'n-yanczycy397, czczą go Mi-Go

oraz ich ziemscy słudzy398.

w. Yig399

Zwany jest też Bogiem-Wężem i pół-ludzkim ojcem węży400. K'nyanczycy przedstawiają go

w postaci znakomicie wymodelowanego węża401 lub na wpół antropomorficznego węża402. To na

387  Jego imię pojawia się w utworach Wzgórze oraz The Curse of Yig.
388  Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 102.
389  Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 103.
390  Wymieniony w utworach Wzgórze, The Horror in the Museum, Z otchłani czasu, Szepczący w ciemnościach, W 

górach szaleństwa, Przez bramę srebrnego klucza i Cień spoza czasu.
391  H. P. Lovecraft, Nadnaturalny horror w literaturze, wyd. Scutum, Warszawa 2000, s. 60.
392  H. Head, H. P. Lovecraft, Z otchłani czasu [w:] Z otchłani czasu, wyd. Copernicus Corporation, Warszawa 2004, s. 

65.
393  H. P. Lovecraft, W górach szaleństwa [w:] Najlepsze opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 269.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to wyobrażenie Lovecrafta, nie Clarka Ashtona Smitha, który w opowiadaniu 
The Seven Geases nadał jak najbardziej widzialne kształty wymyślonemu przez siebie bóstwu.

394  Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 131.
395  Ibidem, s. 245.
396  H. P. Lovecraft, Cień spoza czasu [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 525.

Hi
397   Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 135-136..
398  H. P. Lovecraft, Szepczący w ciemnościach [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 

2008, s. 225.
399  Wymieniony w opowiadaniach Wzgórze, The Curse of Yig, Szepczący w ciemnościach, Z otchłani czasu, 

Elektryczny Kat.
400  Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, The Curse of Yig [w:] 

http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/cy.asp z dn 19.02.2012.
401  Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, Wzgórze [w:] Z otchłani czasu, wyd. Copernicus Corporation, Warszawa 

2004, s. 103.
402  Ibidem, s. 109.
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jego bazie Indianie Mezoamerykańscy stworzyli bogów Kukulcana i Quetzalcoatla403. 200 000 lat

temu  czciła  go  część  mieszkańców  kontynentu  Mu  (którzy  dodatkowo  uważali  go  za  boga

przychylnego człowiekowi404),  obecnie oddają mu cześć Indianie północnoamerykańscy plemion

Pawnee, Wichita i Caddo, 500 lat temu (prawdopodobnie po dziś dzień) czcili go jako jednego ze

swoich głównych bogów K'n-yaniczycy (pewnie dlatego w ich krainie żyje mrowie węży405).  

Yig zabronił zabijania jakichkolwiek węży. Jeśli w rejonie, gdzie jest czczony, ktoś złamie

to tabu, zostanie zesłana na niego klątwa Yiga. Bóg ześle na niego tak wiele grzechotników, że

pokąsany  człowiek  może  eksplodować  z  nadmiaru  toksyn  lub  zostanie  pokryty  taką  ilością

wrzodów, że sam będzie wyglądać jak pół-człowiek, pół-wąż. Co gorsza, jeśli klątwa Yiga padnie

na ciężarną kobietę, jej dziecko przemieni się kreaturę będącą pół-człowiekiem, pół-wężem.406

K'n-yaniczycy  składali  Yigowi  ofiary  (najprawdopodobniej  ludzkie)  i  urządzali  na  jego

cześć  orgie407.  Indianie  z  plemion  Pawnee,  Wichita  i  Caddo  odprawiają  co  jesień  rytuały,  by

odegnać  nadzwyczajnie  głodnego  wówczas  boga:  grają  na  bębnach  nieprzerwanie  przez  cały

sierpień, wrzesień i październik. Także w tym okresie szamani ofiarowują Yigowi ziarna kukurydzy

i wykonują głośne, rytualne tańce408, wzywając na ratunek przed nim Tirawę.

x. Yeb409

Nie wiemy nic o tym bogu, poza faktem, że był czczony 200 000 lat temu przez przeciwnika

(lub też przeciwników) Ghatanothoi410, że czczą go K'n-yanczycy pod ziemią411, możliwe też jego

świątynie znajdują się w innych miejscach pod ziemią niż  K'n-yan412.  Wymieniany jest  zawsze

razem z Nugiem i Shub-Niggurath, a w dwóch przypadkach także z Yigiem.

403  Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, The Curse of Yig [w:] 
http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/cy.asp z dn 19.02.2012.

404  H. Heald, H. P Lovecraft, Z otchłani czasu [w:] Z otchłani czasu, wyd. Copernicus Corporation, Warszawa 2004, 
s. 67.

405 Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, Wzgórze [w:] Z otchłani czasu, wyd. Copernicus Corporation, Warszawa 
2004, s. 121.

406   Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, The Curse of Yig [w:] 
http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/cy.asp z dn 19.02.2012.

407  Ibidem, s. 131.
408  Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, The Curse of Yig [w:] 

http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/cy.asp z dn 19.02.2012.
409  Imię tego boga pojawia się w opowiadaniu Wzgórze, Z otchłani czasu, Ostatnia Próba.
410  H. Heald, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 67.
411  Z. Brown-Reed Bishop, H. P. Lovecraft, op. cit., s. 140.
412  Adolphe de Castro, H. P. Lovecraft, The last test, http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/lt.asp z dn. 

19.02.2012.
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y. Yog-Sothoth413

Obok Azathotha jest  najpotężniejszym bogiem, lecz o ile ten pierwszy jest  uosobieniem

chaosu  i destrukcji,  wszechwiedzący  Yog-Sothoth  jest  ucieleśnieniem  wszystkich  wymiarów

wszystkich wszechświatów i prawdopodobnie wznosi się ponad nie414. Jeśli Yog-Sothoth jest istotą,

którą Randolph Carter spotkał, przechodząc przez dwie Bramy Srebrnego Klucza (a tak bohater

sugeruje), to zrozumienie prawdziwej natury wszechświata,  ostateczne oświecenie, możliwe jest

tylko przez niego. „Szalony” Abdul Alhazred zapisał w swoim Necronomiconie, że „Yog-Sothoth”

zna bramę, „Yog-Sothoth” jest właśnie bramą, Yog-Sothoth jest kluczem i strażnikiem tej bramy.

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość skupiają się w „Yog-Sothocie”. On wie, skąd Dawne Istoty

przedostały się w przeszłość, wie też, gdzie się przedostaną w przyszłość. Zna też miejsca na ziemi,

po których krążyły, po których wciąż krążą, i wie, dlaczego nikt Ich dostrzec nie może415.

Jego wszechwiedza  i  fakt  zawierania  przez  niego wszystkich  wymiarów bynajmniej  nie

oznacza,  że  jest  istotą  piękną,  dobrą.  W  Koszmarze  z  Duwnich  zapładnia  albinoskę  Lavinę

Wheatley, która rodzi dwóch jego synów. Ten bardziej ludzki rozwijał się nad wyraz szybko, był

piekielnie inteligentny, parał się czarną magią, bali się go ludzie, nienawidziły psy, bez skrupułów

złożył własną matkę w ofierze416, miał szpetną twarz, choć dążył do doskonałości pod względem

ubioru  i  zachowaniu  ładu,  planował  zmieść  ludzkość  z  powierzchni  ziemi.417 Drugi  z nich  był

niewidzialny,  domagał  się  krwawych ofiar,  a  kiedy ich  nie  dostał,  niszczył  całe  gospodarstwa,

zabijając wszystko, co się w nich znajdywało. Sam Yog-Sothoth domaga się od swoich wyznawców

krwawych  ofiar  z  bydła418.  Także  moc  Yog-Sothotha  pomogła  sadystycznemu,  podłemu  i

wyrachowanemu  Josephowi  Curwenowi  wskrzeszać  zmarłych,  po  to,  by  ten  mógł  torturami

wydobywać z nich informacje.

Nie oznacza to też, że Yog-Sothoth zawsze jest uważany za istotę złą. Robert Lake próbuje

się uratować przed niechybną śmiercią, wzywając go na pomoc419 (choć ten bóg nie wysłuchał jego

prośby).

413  Imię tego boga pojawia się w powieści Przypadek Charlesa Dextera Warda, w eseju Historia Necronomiconu, oraz
w opowiadaniach Koszmar w Dunwich, Elektryczny Kat, Szepczący w ciemnościach, W Górach Szaleństwa, Horror
w muzeum, Poprzez Bramy Srebrnego Klucza, Duch Ciemności.

414  Użyłem słowa prawdopodobnie gdyż takie cechy posiada istota, która ujawniła Randolphowi Carterowi naturę 
wszechświata. Protagonista sugeruje wówczas, że być może owym Absolutem jest to, co tajemne ziemskie kulty 
nazywają Yog-Sothoth.
 H. P. Lovecraft, E. Hoffman Price, Przez bramę srebrnego klucza [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, 
Poznań 2008 s. 495.

415  H. P. Lovecraft, Koszmar z Dunwich [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 146.
416  Ibidem, s. 150.
417  Ibidem, s. 170.
418  Ibidem, s. 139.
419  H. P. Lovecraft, Duch Ciemności [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 334.
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Jak nauczał Cartera bóg, którego spotkał poza dwiema Bramami Srebrnego Klucza (a więc

prawdopodobnie sam Yog-Sothoth), Człowiek Prawdy znajduje się poza dobrem i złem420, więc i ten

bóg nie jest ograniczony naszymi etycznymi i teleologicznymi kategoriami. Za pewne dlatego może

być źródłem oświecenie, obiektem, którego przywołuje się w potrzebie, jak i źródłem najgorszych

z możliwych koszmarów oraz pomocnikiem najgorszych z istot. Nie interesują go ani sukcesy, ani

porażki,  jest  poza  tymi  kategoriami.  Za  pewne dlatego pozwala  na  uśmiercenie  swoich  dwóch

plugawych synów.

Yog-Sothoth  jest  istotą  bytującą  w tak  odmiennym świecie,  że  jej  wizualne  objawienie

w naszych czterech wymiarach w żaden sposób nie oddaje jego potęgi. George Rogers przedstawił

tego boga za pomocą woskowej figury przedstawiającej skupisko opalizujących kul421.

2. 2. 9. Świat Snów

Lovecraft rozróżniał zwykłe, banalne sny, które są spaczonymi odbiciami codzienności422 od

tych rzadkich snów poza snami, nie przydarzającym się pragmatykom, ale raz czy dwa na całe

życie423, ludziom obdarzonym nadzwyczajną wyobraźnią424.

Świat Snów jest niezwykle istotny dla Lovecrafta i nie jest zupełnie oderwany od świata

rzeczywistego.  Po  pierwsze,  część  bogów  (Azathoth,  Nyarlathotep,  Nodens,  Hypnos)  i  istot

(ghoule)  egzystujących  w  Świecie  Snów,  istnieje  także  w  świecie  rzeczywistym,  zaś  właśnie

w Świecie Snów łatwiej (i nieznacznie bezpieczniej) się do nich zbliżyć. Po drugie, sny mogą stać

się  bramą, za pomocą której przekracza się czas i przestrzeń, dochodząc do realnie istniejących

innych  światów  (jak  w  opowiadaniu  Ex  Oblivione,  Sny  w  domu  wiedźmy).  Po  trzecie,  za

pośrednictwem snów można dotrzeć do rzeczywiście istniejących miejsc, które dla człowieka są

nieosiągalne (kraina Leng, jako niedostępne regiony Antartkydy, Kadath jako najwyższe szyty tego

kontynentu i ciemna strona Księżyca). Po czwarte, wydarzenia mające miejsce we śnie, mogą także

dziać się w rzeczywistości (jak w opowiadaniu Sny w domu wiedźmy).

W  twórczości  Lovecrafta  tylko  ignoranci  nie  zwracają  uwagi  na  niezwykłe  sny,  zaś

prawdziwi mistycy potrafią wykorzystać je jako narzędzie do zdobywania wiedzy425.

420  H. P. Lovecraft, E. Hoffman Price, op. cit., wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 498.
421  H. Heald, H. P. Lovecraft, The Horror in the Museum, http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/hm.asp 

z dn. 19.12.2012.
422  H. P. Lovecraft, Srerbny Klucz [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 274.
423  W innych opowiadaniach dowiadujemy się, że niektórym, jak Randolphowi Carterowi, znacznie częściej.
424  H. P. Lovecraf, Hypnos [w:] Marek Skierkowski, Niesamowite Opowieści. Klasyka powieści grozy cz.I, wyd. FOX,

s. 110.
425  Pan Aspinwall niesłusznie drwi ze znaczenia snów. [...] Moje sny oraz pewne szczególne źródła informacji 

wyjawiły mi prawdę, która dla was pozostanie dotąd nieznana.
H. P. Lovecraft, E. Hoffman Price, op. cit., wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008 s. 488.
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2. 2. 10. Inni bogowi, inne istoty, inne światy.

W  poniższym  podrozdziale  oczywiście  nie  przedstawiłem  wszystkich  możliwych  istot,

bogów czy światów kreowanych przez Lovecrafta – skupiłem się jedynie na najbardziej istotnych.

Zarówno niezbadane rejony planety Ziemi, kosmos, inne wymiary, przestrzenie międzywymiarowe

i pozawymiarowe kryją całe rzesz istot bynajmniej nie gorszych jakościowo od człowieka – za to

możliwe, że mu bezpośrednio zagrażających. A jest ich wiele rodzajów, niektóre różne zupełnie od

ludzkiego wizerunku, nie posiadające wzroku ani ciała. Krążą niewidzialne i ohydne w bezludnych

miejscach,  w których  kiedyś  wypowiedziane  zostały  słowa  i odbyły  się  rytualne  obrzędy

w odpowiednim dla nich czasie. Wiatr szemrze w rytm Ich głosów, a ziemia szepcze, świadoma Ich

obecności. Łamią lasy, niszczą miasta, ale niechaj lasy ani miasta nie dostrzegają ręki, która je

smaga. [...]  Na lodowatej pustyni Południa i zatopionych wyspach Oceanu znajdują się kamienie,

na których wyryte są Ich pieczęcie [...]. Ich dłoń jest przy waszych gardłach, a mimo to nie widzicie

Ich. Domostwo Ich jest nawet na dobrze strzeżonym progu waszego domu.426

2. 3. Mitologia Cthulhu w ujęciu Augusta Derletha i następnych 
kontynuatorów Lovecrafta

Po  śmierci  Howarda  Phillipsa  Lovecrafta  w  roku  1937  August  Derleth  zajął  się

promowaniem  i  wydawaniem  dzieł  swojego  zmarłego  przyjaciela.  W  znacznej  mierze  to  on

wypromował  twórczość  Lovecrafta,  wydając  jego dzieła  własnym sumptem w postaci  książek,

które odniosły komercyjny sukces i tym samym znacznie poszerzył krąg jego czytelników. Aż do

swojej  śmierci  prowadził  wydawnictwo  Arkham  House i  śmiało  można  powiedzieć,  że

występowanie mitologii Lovecrafta zarówno w kulturze popularnej, jak i okultyzmie jest w dużej

mierze mierze jego zasługą. 

Niemniej, licząc od roku 1945 zaczął posuwać się do pewnych nadużyć427. Począł wydawać

„dzieła  wspólne”  jego  i  Lovecrafta,  co  prawie  na  pewno  ograniczyło  się  do  korzystania

z przetworzonego  uniwersum Lovecrafta  przy  pisaniu  własnych  powieści  i  opowiadań.  Innymi

słowy  Derleth,  przypisując  część  swojej  twórczości  zmarłemu  przyjacielowi,  dopuścił  się

fałszerstwa i w ten sposób zaczął promować własną wizję jego mitologii jako wizję Lovecrafta. Jej

sedno  streścił  w  jednym  zdaniu:  Mitologia  ta,  tak  jak  ja  ją  rozumiem,  pokrótce  wygląda

następująco: Starożytni czy też Pradawni rządzili wszechświatem – przeciwko ich władzy zbuntował

się zły Cthulhu, Hastur Nieopisany etc., które to istoty zrodziły lud Tcho-Tcho i inne oddające im

426   H. P. Lovecraft, Koszmar z Dunwich [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 148.
427  S. T. Joshi, H. P. Lovecraft. Biografia, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 1071.
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cześć stworzenia428. Później zmieni „Starożytnych czy też Pradawnych” w „Starszych Bogów”. Od

razu widać dopisane przez Derletha elementy: bunt przeciwko prawowitym bogom, walkę dwóch

opozycyjnych  grup  bogów,  która,  jak  się  okaże,  jest  walką  dobra  (reprezentowanego  przez

Starszych Bogów) ze złem (reprezentowanego przez Cthulhu i jego świtę, którzy zostaną nazwani

Wielkimi  Przedwiecznymi).  Nic  dziwnego,  że  Derleth  twierdził,  iż  „odkrył”  analogię  między

Mitologią Cthulhu a mitologią chrześcijańską.

Clark  Ashton  Smith,  przyjaciel  zarówno  Lovecrafta,  jak  i  Derletha,  zwrócił  uwagę  na

nadinterpretacje tego drugiego. W liście do niego napisał: Pogląd przyrównania mitologii Cthulhu

do mitologii chrześcijańskiej rzeczywiście może być interesujący  [...].  Jednakże wydaje mi się, że

nie  ma  żadnej  wzmianki  o  „wygnaniu”  Cthulhu  i  jego  towarzyszy  w  „Zewie”.429 Ten  jednak

obnażeniem dodanych  przez  siebie  elementów się  nie  przejął,  dalej  je  promował  jako  pomysł

Lovecrafta i przez lata uchodził za autorytet w sprawie jego mitologii.

Jego pomysły na systematyzację  Mitologii  Cthulhu przyjmowały też  bardziej  kuriozalną

formę. Skoro wyznaczenie bliższych relacji pokrewieństwa między bogami było raczej niemożliwe

bez bijącej po oczach nadinterpretacji, postanowił usystematyzować bogów podług żywiołów, tak ja

zrobił  to  z  helleńskimi  bogami  starożytny  rzymski  pisarz  Sallustius430,  a  za  nim

dziewiętnastowieczni  teozofowie431.  Cthulhu  został  uznany  za  reprezentację  żywiołu  wodnego,

Nyarlathothep żywiołu ziemi, zaś Hastur żywiołu powietrza. Jak nie trudno zauważyć, Dertleth w

mitologii Lovecrafta nie odnalazł żywiołu ognia, więc, jak to określił ironicznie Joshi, pospieszył na

ratunek swojemu przyjacielowi,  tworząc boga ognia,  Cthugę.432 Nie wspominając już o tym, że

takie kategoryzowanie lovecraftowskich bogów jest całkowicie arbitralne433, Derleth zupełnie w tej

klasyfikacji  pominął  najważniejszych  i  najpotężniejszych  bogów  lovecraftowskiego  panteonu:

Azathota i Yog-Sothotha.

428  Ibidem, s. 1072.
429  Ibidem, s. 1073.
430  We can also discern their various spheres: to Hestia belongs the Earth, to Poseidon water, to Hera air, to 

Hephaistos fire.
Sallustius, On the Gods and the World, http://www.sacred-texts.com/cla/fsgr/fsgr10.htm z dn. 19.12.2012, tłum. 
z łaciny na angielski Gilberta Murraia. 

431 The Gods of the elements, Athena (air), Poseidon (water), Hephaistos (fire), and Demeter (earth), are among the 
greatest, and are close to the throne, having universal sway, inasmuch as their empire is universal.  
Anna Kingsford Consering the Greek Mysteries [w:] Clothe with the Sun, http://www.sacred-
texts.com/wmn/cws/cws22.htm z dn. 19.12.2012.

432  S. T. Joshi, op. cit., s. 684.
433  Nie mówiąc już o tym, jak bardzo błędne. Lovecraft w Górach Szaleństwa ośmiornicowate potomstwo Cthulhu 

wyraźnie nazywa istotami lądowymi. Ciężko takżę pogodzić fakt uznania Cthulhu za żywioł wodny, skoro przybył 
on z kosmosu. Uznać Nyarlathotepa za żywioł ziemi, tylko dlatego, że w jednym opowiadaniu (Szczury w murach) 
umiejscowiono jego legowisko pod ziemią również wydaje się bezzasadne. Z kolei uznanie Hastura, którego 
Lovecraft ledwo wymienił w jednym opowiadaniu, również brzmi niedorzecznie.
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Jednak  największym nadużyciem Derletha  (które  za  pewne  najsilniej  przyczynił  się  do

wypromowania  Mitologii Cthulhu w niektórych środowiskach okultystycznych) było przypisanie

poniższego „cytatu” Lovecraftowi:

Wszystkie moje opowiadania, choć niepowiązane ze sobą, oparte są na podstawowej wiedzy

i legendach, że nasz świat niegdyś zamieszkiwała inna rasa, która poprzez praktykowanie czarnej

magii  utraciła  swą pozycję  i  została wydalona ze swych siedzib,  jednak czeka w ukryciu poza

granicami naszego poznania, gotowa do ponownego przejęcia władzy na ziemi.434

Kształtowanie, tworzenie i modyfikacja  Mitologii Cthulhu trwa nadal, nie tylko za sprawą

Derletha,  nieraz  doprowadza  ona  do  znacznej  zmiany  względem  stanu  pierwotnego.  Czasem

rzeczywiście budzi ono zdziwienie i może rodzić irytację. Przykładowo, Derleth z nieopisanego

Hastura,  uczynił  ośmiornicowatą  kopię  Cthulhu435,  a  Charles  Stross  ulokował  R'lyeh  nie  na

Pacyfiku, a na dnie...  Bałtyku436. Joshi deprecjonował całkowicie to mitotwórcze zjawisko, nawet

posuwając się do nazwania go „haniebnym”437. 

Mimo to, osobiście nie uważam tego ani za wadę, ani za zaletę, a za cechę mitologii, która

się rozwija i  dąży do adaptowania się do nowych warunków kulturowych (także różnorodnych,

gdyż  jej  współcześni  twórcy,  mieszkają  na  całym  świecie).  Przykładowo,  jednym  z  ważnych

elementów  systemu  mitycznego  Lovecrafta  (co  wykażę  szerzej  w  rozdziel  trzecim)  było

przypisanie  wszystkich  niebiałych  ludzkich  ras  do  sił  chaosu.  Kultywują  oni  krwawe  rytuały

i oddają cześć niebezpiecznym bogom, mogącym przez to zniszczyć ludzkość i życie na ziemi.

Jawnie rasistowski wydźwięk takiego konceptu został  odrzucony przez przeważającą większość

następujących  po  nim twórców  mitów  Cthulhu. I  tak  np.  w  interaktywnej  powieści  Zaginiony

autorstwa  Beniamina  Muszyńskiego,  która  jest  kontynuacją  Widma  nad  Innsmouth  Lovecrafta,

głównym bohaterem przeciwstawiającym się wyznawcom Dagona jest Afroamerykaninem438.

434  Ibidem, s. 685.
435   Sandy Petersen i Lynn Willis, Zew Cthulhu, wyd. Mag, Warszawa 1998, s. 167.
436  C. Stross. A Colder War, 1997.
437  S. T. Joshi, op. cit., s. 1071.
438  Beniamin Muszyński, Zaginiony, Wydawnictwo Wielokrotnego Wyboru, Chojnice 2011.
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Rozdział III. Analiza w ujęciu antropologii strukturalistycznej 
Lévi-Straussa 

Niniejszy  rozdział  chciałbym  poświęcić  na  poddanie  Mitologii  Cthulhu analizie

strukturalistycznej  metodą  C.  Lévi-Straussa  na  płaszczyźnie  geograficzno-kosmologicznej,

chronologicznej,  socjologicznej i  epistemologiczno-aksjologicznej,  a  następnie  na  tej  bazie

wyciągnę wnioski na temat struktury, w którą wpisana jest mitologia Lovecrafta.

3. 1. Charakterystyka epoki, środowiska Lovecrafta i oddziaływań tych 
dwóch czynników na niego

Krótka charakterystyka epoki,  w której  żył  Howard Phillips Lovecraft,  jak i  środowiska

w którym się  wychował  i  to,  jak  te  czynniki  ukształtowały  jego poglądy,  jest  dość  ważna,  by

należycie odczytać struktury przekazywane w jego mitologii.

Lovecraft czuł się w pełni nowoangielskim i regionalnym patriotą (choć z pewnością nie

amerykańskim439). W jednym ze swoich listów użył nawet sformułowania Providence to ja440, które

później jego miłośnicy wyryją mu na grobie. Choć poznawał historię i śledził odkrycia i bieżące

wydarzenia  całego  świata,  nigdy  nie  wyjechał  poza  Amerykę  (choć  miał  możliwość  odbycia

podróży do Europy).

H. P. L. uznawał wyższość Anglosasów i „Aryjczyków” nad innymi nacjami i rasami. Było

to  podejście  dość  charakterystyczne  dla  jego  epoki.  W  roku  1917  powstał  najdroższy  film

przedwojennej  amerykańskiej  kinematografii441,  The  Birth  of  a  Nation,  który  była  adaptacją

powieści Thomasa F. Dixona. The Clansman (1905 r.). Opowiadał on historię Ku Klux Klanu, który

był  w  nim  gloryfikowany  (a  nawet  uznawany  za  organizację  jednoczącą  Jankesów

i Południowców!), zaś Afroamerykanów przedstawiał jako notorycznych gwałcicieli, morderców,

tchórzy i jednostki, które nie potrafią się ucywilizować. Po premierze tego filmu powstał tzw. drugi

Ku Klux Klan, uznawany za jeszcze bardziej radykalny niż pierwszy. Choć Lovecraft nie należał do

KKK od młodości przejawiał rasistowskie uprzedzenia, które dopiero na pod koniec jego życia

zaczynały słabnąć, lecz nigdy w pełni nie przeminęły.

Możemy przypuszczać,  że podobny ksenofobiczny schemat myślowy przejawiali  rodzice

Lovecrafta,  choć  niewiele  wiemy  na  temat  tego,  czy  mieli  równie  radykalne  pomysły  na

439 Lovecraft od wczesnych lat młodości identyfikował się z torysami, którzy w czasie wojny o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych stawali po stronie Wielkiej Brytanii.
S. T. Joshi, H. P. Lovecraft. Biografia, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 26.

440 S. T. Joshi, op. cit., s. 663. 
441 Kosztował 110 000$.
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rozwiązanie  „problemu  rasowego”  jak  ich  syn.  Jego  matce,  Susie  tak  bardzo  zależało  na  jak

najbielszym odcieniu skóry, że aby go osiągnąć, podobno posunęła się do spożywania arszeniku442.

Z kolei w karcie medycznej jego ojca, gdy ten umierał jako szaleniec wyniszczony przez kiłę443,

można znaleźć wzmiankę, że miał urojenie dot. mężczyzn, którzy rzekomo gwałcili jego żonę444,

z czego  jeden,  co  tak  wyraźnie  podkreślał,  że  został  to  wpisane  w  jego  karcie  medycznej,  to

murzyn. S. T. Joshi stawia tezę, że gdy Lovecraft ożenił się z Sonią Greene, Żydówką, jego ciotki

nie aprobowały tego małżeństwa, o czym Lovecraft doskonale wiedział (jego rodzicie już wówczas

nie żyli).  Najlepiej świadczy o tym fakt, że choć były najbliższymi członkami jego rodziny, nie

zaprosił ich na ślub.445

Warto też zrozumieć, jak gwałtownie zmieniała się wizja świata w epoce Lovecrafta.  W

świecie rozwijającej się nauki zarówno nasza planeta, jak i sam człowiek, przestały być postrzegane

jako  najdonioślejsze  elementy  wszechświata,  a  subiektywnie  percypowana  przez  nas  czas  i

przestrzeń straciły status niepodważalnych. Oczywiście nie wszyscy owe odkrycia rozumieli, a tym

bardziej  je  akceptowali,  lecz  sam  Lovecraft  w  pełni  popierał  odkrycia  Karola  Darwin,  cenił

filozofię  Nietzschego446,  zaakceptował  odkrycia  Einsteina  i  odwoływał  się  do  niego  w  swojej

twórczości, zaś teorie Freuda, choć z jeszcze większym trudem447, również przyjmował448.

Atak przypuszczony przez Nietzschego w stronę religii nie był pierwszym w historii, ale

w epoce  Lovecrafta  dość  znaczącym,  dodatkowo  spotęgowanym  przez  napięcie  na  linii

ewolucjonistów i  kreacjonistów (jak  znaczące  było  to  napięcia  dowodzi  choćby  Małpi  proces,

w którym  nauczyciel  J.  T.  Scopes  został  oskarżony  i  skazany  na  grzywnę  za  naukę  ewolucji

w szkołach). Lovecraft wykazywał swoją pogardę dla kontestującej naukę formy religii. W liście do

Roberta E. Howarda stwierdził:  Teoretycznie jestem agnostykiem, jednak ze względu na obecność

442 S. T. Joshi, H. P. Lovecrafy. Biografia, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 20.
443 Wówczas nie wiedziano jeszcze, że syfilis powoduje szaleństwo.
444 Co prawda miewał on częściej wizję mężczyzn gwałcących jego żonę i jedynie w notatce medycznej z 1893 roku 

pojawia się szczegółowa informacja, że jednym z gwałcicieli jest Murzyn. Cała sprawa robi się bardziej 
zastanawiająca, jeśli to zdarzenie porównamy z fabułą opowiadania Medusa’s Coil, w którym właśnie zwrotem 
akcji, który miała najbardziej budzić grozę, jest odkrycie przez głównego bohatera, iż ożenił się z z kobietą 
demonem, lamią, gorgoną – lecz ta część jej natury nie jest „najgorsza”, końcową grozą okazuje się fakt, iż ta 
kobieta była Murzynką 

H. P. Lovecraft, Medusa Coil, [w:] http://en.wikisource.org/wiki/Medusa%27s_Coil/full z dn. 19.02.2012.

Choć to opowiadanie zostało w dużej mierze zmienione przed Derletha, zostały odkryte notatki Lovecrafta, które 
potwierdzają, że właśnie to niezrozumiałe rasistowskie zakończenie, miało ostatecznie tworzyć atmosferę grozy.
S. T. Joshi, op. cit., s. 799.

445 Ibidem, s. 554.
446 Był nawet autorem eseju Nietzcheism and Realism.
447 Lovecraft posunął się nawet do trzykrotnego znieważenia Freuda, w tym raz określając go mianem „wiedeńskiego 

szarlatana”.
M. Houellebecq, H. P. Lovecraft. Przeciw Światu, przeciw życiu, wydawnictwo WAB, Warszawa 2007, s. 64.

448 S. T. Joshi, op. cit., s. 355.
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racjonalnego  rozumowania  w  mych  argumentach  należny  mnie  wstępnie  zakwalifikować  jako

ateistę449. Uznawał jednakże potrzebę istnienia religii jako takiej. W liście do Woodburna Harrisa

pisze: Moim zdaniem religia wciąż jest zjawiskiem użytecznym dla całej tej trzody, pomagającym jej

odpowiednio się prowadzić, dającym sporą dozę spełnienia, którego nie byliby w stanie czerpać

skądinąd.450 Warto także w tym miejscu przypomnieć, że Lovecraft uznawał mimo wszystko sam

racjonalizm za niebezpieczny, o czym szerzej pisałem w rozdziale 2.  2.  1.

Lovecraft mimo swojego poparcia dla Nietzschego nie był w żadnym stopniu rewolucjonistą

(w żadnym rozumieniu tego słowa). Interesowało go zachowanie ustalonego ładu, co podkreślał,

wydając nawet pismo zatytułowane Conservative. Nie jest to bardzo zdumiewające, gdy weźmiemy

pod uwagę fakt, że okres twórczości Lovecrafta pokrywał się z trwaniem tzw. Red Scare, czyli lęku

przed anarchistycznymi i komunistycznymi radykałami, którzy nie tylko wzniecali rozruchy, ale

także w imię idei „ruszenia z posad bryły świata” rozsyłali urzędnikom bomby, napadali na banki i

dokonywali innych kryminalnych, także krwawych, czynów. Także w tym okresie trwał jeden z

najsłynniejszych procesów wszech czasów, anarchistów Sacco i Vanzettiego oskarżonych o napad

na bankowy pancerny samochód i  zabójstwo strażników. Nie bez znaczenia dla  amerykańskich

nastrojów epoki był fakt, że obaj oskarżeni (później skazani na śmierć) byli imigrantami451.

Okres  pierwszej  połowy XX wieku  był  niezwykle  burzliwy i  rewolucyjny,  zarówno  ze

względu na zniknięcie wszystkich większych białych plam na mapie, tworzenie nowych środków

transportu, naukowe odkrycia, błyskawiczny postęp technologiczny, wysunięcie nowych, nierzadko

agresywnych  ideologii  i  nurtów  myślowych  i  zmianę  struktury  społecznej  wielu  krajów,  ze

szczególnym uwzględnieniem USA. Tak błyskawicznie zmieniający się świat potrzebował nowego

mitu, a Howard Phillips Lovecraft chciał mu go dostarczyć.

3. 2. Streszczenia najpopularniejszych utworów Lovecrafta

Analizę  strukturalną  dokonuję  głównie  na  podstawie  utworów,  które  M.  Houellebecq

nazwał,  powołując  się  także  na  najbardziej  wytrwałych  miłośników  Lovecrafta452 Wielkimi

449 H. P. Lovecraft, List do Roberta E. Howarda, 16 sierpień 1932 [w:] S. T.  Joshi, op. cit., s. 353.
450 H. P. Lovecraft, Lsto do Woodborna Harrisa. 1 czerwiec 1929 [w:] S. T. Joshi, op. cit., s. 355.
451 Obecnie proces Sacco i Vanzettiego budzi sporo kontrowersji; dziś wiemy, że część dowodów przeciwko nim 

została sfabrykowana, możliwe więc, że mimo anarchistycznych przekonań nie byli poszukiwanymi zabójcami.
452 Oczywiście określenie  Houellebecqa jest nieprecyzyjne, ale z pewnością nie jest nieuzasadnione. Wymienione 

opowiadania są najbardziej znane, choćby dlatego, że pojawiają się najczęściej w zbiorach opowiadań, które 
predestynują do najlepszych, najbardziej szczegółowo opisują mitologię Cthulhu i wyjątkowo często odnoszą się do
nich zarówno literaccy kontynuatorzy Lovecrafta, jak i producenci filmów, gier, słuchowisk radiowych oraz 
komiksów.
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Tekstami453, najściślejszym jądrem mitów Lovecrafta: Zew Cthulhu454 (1926), Kolor z przestworzy455

(1927),  Koszmar w Dunwich456 (1928),  Szepczący w ciemności457 (1930), W górach szaleństwa458

(1931),  Sny  w  domu  wiedźmy459 (1932), Widmo  nad  Innsmouth460 (1932),  Cień  spoza  czasu461

(1934). Dokonam  streszczenia  tych  podstawowych  opowiadań,  a  w  dalszej  pracy  nawiążę  do

analizy opracowanej mitologii, które widnieje w rozdziale 2 oraz do innych opowiadań Lovecrafta,

jak  Piekielna  Ilustracja,  Koszmar  w Red Hook, Model  Pickmana,  W poszukiwaniu  nieznanego

Kadath etc.

453 M. Houellebecq, H. P. Lovecraft. Przeciw światu, przeciw życiu, Wydawnictwo W. A. B. Warszawa 2007, s. 37-42.
454 Zdanie rozpoczynające opowiadanie Zew Cthulhu zostało uznane za tak doniosłe, że uhonorowane je obecnością 

w piętnastym wydaniu Barlett's Familiar Quotations. W 2005 powstała czarno-biała, niema adaptacja dzieła w reż. 
Andrewa Lemana. Tytuł opowiadania stał się tytułem jednej z najsłynniejszych gier fabularnych w całości 
poświęconej twórczości Lovecrafta i jego najsłynniejszych kontynuatorów (w podręczniku przedstawiającym 
zasady umieszczono również całe wspomniane opowiadania), niezwykle dopracowanej gry komputerowej Call of 
Cthulhu. Dark corners of the Earth (której fabuła także nawiązuje do opowiadania), gry karcianej Call of Cthulhu 
Collectible Card Game oraz uznawanej przez wielu za najlepszą instrumentalną piosenkę skomponowaną przez 
zespół Metallica o tytule Call of Ktulu.
W internetowym rankingu na najlepszy utwór prozatorski Lovecrafta opowiadanie zajęło pozycję czwartą.
http://shareranks.com/449,Top-20-Stories-by-H.P.-Lovecraft#b z dn. 28.02.2012 r.

455 Lovecraft uznawał to opowiadanie za swoje najlepsze dzieło (S. T. Joshi, op. cit., s. 712.). Istnieją jego co najmniej 
dwie filmowe adaptacje: Die monster, die! (1965) w reż. Daniela Hallera oraz The Curse (1987) Davida Keitha.
W internetowym rankingu na najlepszy utwór prozatorski Lovecrafta opowiadanie zajęło pozycję piątą.
http://shareranks.com/449,Top-20-Stories-by-H.P.-Lovecraft#b z dn. 28.02.2012 r.

456 Już w roku 1949 powstała pierwsza radiowa adaptacja tej opowieści dla stacji CBS, w roku 2008 H. P. Lovecraft 
Historical Society stworzyło znaczniej bardziej dopracowane słuchowisko pod tytułem Dark Adventure Radio 
Theatre: The Dunwich Horror. Powstały dwie adaptacje filmowe opowiadanie: pierwsze w roku 1970  w reż. 
Daniela Hallera, druga w roku 2009 pod tytułem The Darkest Evil w reż. Leigha Scotta.
W internetowym rankingu na najlepszy utwór prozatorski Lovecrafta opowiadanie zajęło pozycję drugą.
http://shareranks.com/449,Top-20-Stories-by-H.P.-Lovecraft#b z dn. 28.02.2012 r.

457 Premiera filmowej czarno-białej adaptacji opowiadania w reż. Seana Braneya miała miejsce w roku 2011. W latach 
1991-1992 została wydana trzyczęściowa komiksowa adaptacja autorstwa Marka Ellisa, Darryla Banksa i Dona 
Hecka. Również trzecia część filmu Necronomicon (1993) w reż. Christophe'a Gansa, Briana Yunza i Shusuke 
Kaneko jest uznawana za bardzo luźną adaptację tego opowiadania.
W internetowym rankingu na najlepszy utwór prozatorski Lovecrafta opowiadanie zajęło pozycję dziewiątą.
http://shareranks.com/449,Top-20-Stories-by-H.P.-Lovecraft#b z dn. 28.02.2012 r.

458 Powstały aż trzy adaptacje radiowe tej powieści: dla stacji BBC7 (2010), wykonane przez Atlanta Radio Theatre 
Company oraz H. P. Lovecraft Historical Society. Trwają pracę nad filmową adaptacją dzieła (reżyserem jest 
Guillermo del Toro, producentem obecnie Warner Bros, lecz trwają negocjacje z 20th Century Fox). W Górach 
Szaleństwa było także inspiracją dla  Johna W. Campbella, autora opowiadania Who Goes There?, którego filmowa 
adaptacja pod tytułem Coś (1982) w reż. Johna Carpentera stała się wielkim kinowym hitem. Fabuła gry 
komputerowej Prisoner of Ice w znacznej mierze opierała się na tej powieści Lovecrafta. Zespół rockowy H. P. 
Lovecraft nagrał piosenkę pod tytułem At the Mountains of Madness.
W internetowym rankingu na najlepszy utwór prozatorski Lovecrafta opowiadanie zajęło pozycję trzecią.
http://shareranks.com/449,Top-20-Stories-by-H.P.-Lovecraft#b z dn. 28.02.2012 r.

459 Powstało co najmniej pięć filmowych adaptacje tego dzieła. Najwierniejsza z nich, H. P. Lovecraft's Dreams in the 
Witch House (2005), została wyreżyserowana przez Stuarta Gordona. Cztery pozostałe to dość luźne adaptacje: 
Curse of the Crimson Altar (1968) w reż. Vernona Sewela oraz Witchouse (1999) w reż. Daivda DeCoteau oraz 
dwie kontynuacje tegoż filmu (2000 i 2001) w reż. J. R. Bookwaltera. W roku 2008 Wild Claw Theatre Company 
wystawił sztukę opartą na opowiadaniu Lovecrafta, w reż. Charleya Shermana.
Jeden z najpopularniejszych współczesnych pisarzy horrorów, Graham Masterton, rozwinął opowiadanie 
Lovecrafta w postaci powieści Drapieżcy.
W internetowym rankingu na najlepszy utwór prozatorski Lovecrafta opowiadanie zajęło pozycję dwunastą.
http://shareranks.com/449,Top-20-Stories-by-H.P.-Lovecraft#b z dn. 28.02.2012 r.

460 Powstały co najmniej dwie adaptacje filmowe opowiadania. Najwierniejszą z nich jest Dagon (2001) w reżyserii 
Stuarta Gordona oraz Cthulhu (2007) w reż. Daniela Gildarka. H. P. Lovecraft Historical Society opracowało 
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Zew Cthulhu (źródło A)

Narratorem  jest  młody  uczony,  który  dziedziczy  po  swoim  starszym  krewnym

(emerytowanym  profesorze  języków  semickich,  który  zmarł  z  powodu  dziwnych  zmian

patologicznych w sercu tuż po przewróceniu przez murzyńskiego marynarza) zbiór dokumentów

i dziwnych rekwizytów (pod postacią wycinków z gazet, zdjęć i płaskorzeźby) dotyczących kultu

Cthulhu. Ich lektura ujawnia zakres występowania i działania wyznawców tytułowego boga. 

Na początku opowiadanie skupia się na postaci młodego artysty Wilcoxa, który, owładnięty

gorączką,  zaczyna nieświadomie tworzyć podobiznę Cthulhu i  dziwne obrazy odnoszące się do

zatopionego miasta R'lyeh. 

Późniejsza  opowieść  to  analiza  dokumentów  opowiadających  o  śledztwie  inspektora

Legrasse'a,  który  na  południowych  amerykańskich  bagnach  w  Luizjanie  rozbija  orgiastyczno-

kanibalistyczny  kult  Cthulhu  złożony  z  samych  mieszańców  ras,  dodatkowo  w  przeważającej

większości szalonych. Jeden z pojmanych przez inspektora okultystów wyjawia mu tajemnice kultu

Cthulhu.  Informuje  inspektora  o  tym,  że  kult  ten  istniał  od  zawsze,  miał  charakter  tajemny

i najaktywniej  był  i  jest  praktykowany  na dalekich  pustkowiach i  mrocznych zakątkach świata.

Będzie on praktykowany, aż do chwili,  gdy Cthulhu powstanie ze swojego podwodnego miasta

i wraz z Wielkimi Bóstwami zapanuje nad światem. Stanie się to, gdy gwiazdy zajmą prawidłową

pozycję.

W tej części opowiadania pojawia się też wzmianka jednego z etnologów, który poszukując

bezskutecznie „pewnych zapisów runicznych”, natknął się na analogiczny kult zdegenerowanych

Eskimosów na zachodnich wybrzeżach Grenlandii. 

Trzecia  część opowiadania to relacja norweskiego kapitana Johansena,  po którą narrator

udaje się aż do Skandynawii. Nieszczęśliwie Johansen zmarł na dziwne osłabienie serca tuż po tym,

jak pomogli  mu wstać dwaj  hinduscy marynarze.  Narrator  pomimo tego faktu  dociera  do jego

notatek.  Dowiaduje  się  z nich,  że  kapitan  przeszkodził  pewnym  mieszańcom  ras  w  odbyciu

pewnego rytuału i który sam ze swoją załogą przez przypadek odkrył świeżo wynurzone z wody

słuchowisko radiowe: Dark Adventure Radio Theatre: The Shadow Over Innsmouth. Znaczna część fabuły gry 
komputerowej Call of Cthulhu. Dark corners of the Earth została oparta na wymienionym opowiadaniu. Podobnie 
tekst piosenki The Thing Should Not Be zespołu Metallica.
W internetowym rankingu na najlepszy utwór prozatorski Lovecrafta opowiadanie zostało uznane za jego najlepsze
dzieło.
http://shareranks.com/449,Top-20-Stories-by-H.P.-Lovecraft#b z dn. 28.02.2012 r.

461 Podstawowe elementy fabuły gry komputerowej Call of Cthulhu. Dark corners of the Earth zostały oparte na 
wymienionym opowiadaniu. H. P. Lovecraft Historical Society opracowało słuchowisko radiowe Dark Adventure 
Radio Theatre: The Shadow Out of Time. W książce Graphic Classics: H.P. Lovecraft  został opublikowany komiks
Matta Howartha oparty na wymienionym opowiadaniu.
W internetowym rankingu na najlepszy utwór prozatorski Lovecrafta opowiadanie zajęło miejsce ósme.
http://shareranks.com/449,Top-20-Stories-by-H.P.-Lovecraft#b z dn. 28.02.2012 r.
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R'lyeh. Przy jego eksploracji traci części załogi – okazuje się, że to miejsce działa podług praw

geometrii nieeuklidesowej, przez co jest dla przeciętnego człowieka nieprzewidywalne. Johansen

obudził potężnego Cthulhu przed którym począł uciekać.  Udało mu się go na chwilę zniszczyć

dzięki manewrowi nagłego zwrotu okrętu, który powoduje rozerwanie istoty na strzępy –  jednak

ten efekt okazał się jedynie chwilowy. Przedwieczny szybko ponownie się zintegrował. Niemniej

zagrożenie związane z przebudzeniem boga Cthulhu zdaje się być dzięki manewrowi kpt Johansena

odsunięte w czasie. Kapitan przed swą śmiercią popadł w obłęd.

Narrator przysiągł nie dopuścić ludzkości do informacji, które udało mu się zdobyć.

Kolor z przestworzy (źródło B)

W latach '80 XIX wieku na farmę Nahuma Gardnera spadł osobliwy meteoryt.  Wbił się

w ziemię tuż koło studni, nie stygł, zaś w nocy bił od niego nadzwyczajny blask. Meteoryt był

wyjątkowo dziwnym obiektem – przykładowo, gdy badali go lokalni naukowcy, okazało się, że jest

on  niebywale  plastyczny,  zdawał  się  stopniowo rozpływać  i  wnikać  w  każdą  substancję,  choć

badania w laboratorium wykazały, że był on wysoce niereaktywny, nie wydzielał żadnych gazów.

Ponadto  aż  do  jego  całkowitego  „zniknięcia”  nie  udało  się  go  ostudzić  i  wykazywał  cechy

magnetyczne. Po pewnym czasie kamień całkowicie się zdematerializował.

Latem  po  tym  wydarzeniu  ziemia  Nahuma  zdawała  się  rodzić  gigantyczne  owoce

i warzywa,  a  także  na  jego  ziemi  pojawiały  się  wielkie,  choć  zdeformowane  okazy  zwierząt.

Rodzina Nahuma, jak i on sam, robiła się coraz bardziej otępiała i apatyczna. Okoliczni wieśniacy

zaczęli  obawiać  się  gospodarstwa  Gardnera  do  tego  stopnia,  że  droga  koło  jego  gospodarstwa

zarosła. W tym czasie kwiaty dookoła złowieszczej ziemi zaczęły przybierać „pryzmatyczny kolor”,

który charakteryzował rzeczony meteoryt, drzewa kołysały się nawet wtedy, gdy nie było wiatrów,

krowy zaczęły dawać niesmaczne mleko itp.

Rodzinę Nahuma powoli pochłaniało szaleństwo – zaczęło się od jego żony, która stroiła

groźne  miny,  stała  się  niebezpieczna  i  bredziła,  że  coś  jej  odebrano,  coś  ją  opasywało,  ktoś

powinien  to  zdjąć etc.  Poziom degeneracji  doprowadził  ją  do  stadium pełzania  i oniemienia  –

wówczas to Nahum dostrzegł, że bije od niej blask podobny do tego z meteorytu. Nahum zamknął

żonę na strychu, gdzie przebywała do końca swoich dni, aż w szczytowym momencie opowiadania

jeden z przyjaciół gospodarza, Ammi, zatłukł kijem to, co z niej pozostało.

Ta  sama  przypadłość  poczęła  dotykać  kolejnych  domowników.  Jeden  z  nich

prawdopodobnie „stopił się”, gdy w nocy chciał zaczerpnąć wody ze studni.
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Nahum u kresu zarówno swojego, jak i swojego gospodarstwa zaczął mamrotać na temat

palącego koloru przebywającego w studni i  umiejętności tegoż do wysysania życia.  Ostatecznie

gospodarz rozpadł się, prawdopodobnie podobny los spotkał jego kolejnego syna.

Ami, przyjaciel gospodarza, doszedł do wniosku, że to, co przybyło z meteorytu nie może

pochodzić z Boskiego świata. Musi pochodzić ze sfer pozaziemskich.

Ostatecznie, coś co znajdywało się w studni, w otoczeni drżących roślin, w momencie gdy

cała okolica lśniła już jakimś zupełnie nieprawdopodobnym kolorem, wystrzeliło w górę i zniknęło

w niebie, z którego przybyło.

Do dziś na miejscu tych wydarzeń pozostało już tylko wrzosowisko, przy którym konie

płoszą się i za wszelką cenę nie chcą się do niego zbliżać.

Koszmar w Dunwich (źródło C)

Rodzina Whatleyów,  która  zamieszkiwała Dunwich w środkowym stanie  Massachusetts,

była  wierna  bliżej  nieokreślonym  prastarym  tradycjom.  Nocami  na  przełomie  końca  kwietnia

i początku maja oraz na przełomie października i listopada odprawiała nago na wzgórzu, na którym

umiejscowiony jest kamienny krąg, pewne pogańskie rytuały.462 

W tajemniczych okolicznościach matka albinoska, Lavina Whatley, nie mająca styczność

z żadnym mężczyzną z wioski (oprócz własnego ojca nazywanego Starym Whateleyem), urodziła

syna w dniu Matki Boskiej Gromnicznej 1913 roku. Nadała mu imię Wilbur. Jej potomek rozwijał

się  w niewyobrażalnym tempie, a jego intelekt zaskakiwał wszystkich.

W tymże okresie mieszkańcy Dunwich dostrzegli, że krowy Whatleyów wydawały się być

pozbawiane krwi, zaś po jakimś czasie sama rodzina Whatleyów zaczęła troszczyć się o znaczne

zwiększanie ilości posiadanego bydła. 

Jakiś czas później Stary Whatley umarł, a kilka lat po tym wydarzeniu Lavina zaczęła bać

się swojego syna Wilbura i ostatecznie zniknęła w przeddzień Wszystkich Świętych.

W wieku nastoletnim Wilbur był  już wyższy niż  większość mężczyzn z wioski  i  zaczął

odwiedzać  Arkham,  by  studiować  tajemne  księgi.  Szczególnie  interesował  go  bluźnierczy

Necronomicon.

W 1928 roku Wilbur zginął zagryziony przez psa (zwierzęta te nienawidziły go od wczesnej

młodości). Gdy przed śmiercią badał go dr Armitage, okazało się, że jego plecy i klatka piersiowe

usiane  były  jakby  łuskowatymi  (przypominającymi  skórę  węża)  czarnymi  i  żółtymi  plamami.

Umierający Wilbur wymówił imię boga Yog-Sothotha. Na biodrach okazał się mieć coś na wzór

trąby, różowe oczodoły ze szczątkowymi oczami i szczątkowymi ustami.

462 H. P. Lovecraft, Koszmar w Dunwich [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 133.
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Od momentu śmierci Wilbura Dunwich zaczęło być napastowane przez jakąś niewidzialną

siłę,  która wpierw wydostała  się  z  przybudówki z gospodarstwa Whatleyów (rozsadzając ją),  a

następnie  doprowadziła  do  totalnej  destrukcji  części  gospodarstw  w  Dunwich,  zabijając

mieszkających tam ludzi. Uczeni z Arkham zaczęli wówczas coś podejrzewać, co skłoniło ich do

przestudiowania tajemnych ksią, w tym Necronomiconu. Dzięki temu dr Armitage pojął, kto był

ojcem chłopa i czym jest istota zagrażająca całej okolicy. Z notatek zmarłego Wilbura dowiedział

się,  że  niewidzialnego potwora można zobaczyć za  pomocą proszku Ibn  Ghazi,  a  także  to,  że

Wilbur  planował  zniszczyć  życie  ludzkie  na  Zimie,  by  przygotować  planetę  dla  bliżej

nieokreślonych tych z Zewnątrz.

Dr Armitage wraz z innymi naukowcami za pomocą proszku uczynili potwora widzialnym

(który okazuje się być totalnie nieantropomorficznym, galaretowym potworem, z częścią twarzy na

poły  ludzką),  zaś  za  pomocą  rytuałów  zabijają  go  na  pobliskim wzgórzu.  Umierający  potwór

wzywa ojca, którym okazuje się Yog-Sothoth.

Ostatecznie  potwór  okazuje  się  być  tajemnym,  mniej  ludzkim,  bliźniakiem  Wilbura,

a obydwoje synami boga Yog-Sothotha.

Zarówno S. T. Joshi, jak i M. Houellebecq oceniają ten utwór jako kryptoszyderczy wobec

religii chrześcijańskiej.

Szepczący w ciemnościach (źródło D)

Po  powodziach,  które  miały  miejsce  w  Vermoncie  na  przełomie  lat  dwudziestych

i trzydziestych463 gazety  donosiły  o  dziwnych,  martwych  istotach  pojawiających  się  na  brzegu

i bardzo szybko ulegających całkowitemu rozkładowi. Nie przypominają one żadnych z ziemskich

stworzeń. Wielu ludzi wiąże te znaleziska z pewnymi legendami dotyczącymi tajemniczych istot

przybywających  z  bardzo  daleka (Indianie  twierdzą,  że  pochodzą  one  z  okolic  Wielkiej

Niedźwiedzicy). 

Bohater opowiadania nawiązał korespondencyjną znajomość z doktorem mieszkającym na

odległych  wzgórzach,  by  uzyskać  od  niego  informacje  dotyczące  tego  tajemniczego  zjawiska.

Początkowo odnosił się do nich sceptycznie twierdząc, że mity o wzmiankowanych istotach muszą

być  tylko  formami  personifikowania  sił  natury.  Doktor  jednak  przekonał  go,  że  istnieją  one

naprawdę. Pisał także o własnych zmaganiach z tymi stworzeniami (których organizmy wyglądają

raczej,  jakby należały do królestwa grzybów niż zwierząt)  w bezksiężycowe noce i  o tym, jak

463 Najprawdopodobniej. Opowiadanie zostało napisane w roku 1930, zaś narrator opisuje to wydarzenie jako aktualne.
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podsłuchiwał ich rozmowy. Rozpoznał w nich nawiązania do pewnych pradawnych kultów i łączył

je istotami, które Tybetańczycy nazywają Mi-Go.464

Narrator po długiej wymianie listów odwiedził w końcu doktora. Niemniej ostatnie listy,

które  od  niego  otrzymywał,  tuż  przed  zaproszeniem do  siebie,  były  pisane  na  maszynie  i  ich

dramatyczny ton nagle zmienił się na stonowany i entuzjastycznie nastawiony do obcych istot oraz

ich możliwej istniejącej cywilizacji...

Odwiedziny u doktora okazały się tak naprawdę sprytną maskaradą,  bowiem obce istoty

(lub sam bóg Nyarlathotep) jedynie udawały naukowca znanego protagoniście. Dowiedział się od

niego (ciągle  myśląc,  że rozmawia z przyjacielem) o metodach pracy Mi-Go i  ich siedzibie  na

Yuggoth (która okazuje się później świeżo odkrytą przez ludzi „planetą” Pluton). Gdy pojął, co tak

naprawdę się działo dookoła niego, przerażony niezwłocznie uciekł.

W górach szaleństwa (źródło E)

W trakcie wyprawy naukowej na Antarktydę grupa naukowców odkryła najwyższy masyw

górski  na  świecie.  Podczas  jego  eksploracji  trafiła  na  niezwykle  dobrze  zachowane  szczątki

dziwnych,  wielokomórkowych,  skomplikowanych  organizmów  –  które,  co  bardziej  szokujące,

zostały wydobyte z warstw skalnych odpowiadających archaikowi465. Psy pociągowe zdawały się

absolutnie nienawidzić tych martwych stworzeń.

W  trakcie  eksploracji  gór  zostały  odnalezione  jaskinie  wypełnione  malowidłami

opowiadającymi historię ziemi, na której toczyła się walka pomiędzy obcymi rasami władającymi

tą planetą na długo przed człowiekiem466. Odkrycie sprawiło, że naukowcy zaczęli rozumieć, jak

wiele wspólnego mają stare mity z tym, co odkryli. Pojmują znikomość człowieka i tego, jak łatwo

może stracić on władzę nad ziemią. Co gorsza, istoty z archaiku (które uważali za martwe) okazały

się być jedynie w letargu i po przebudzeniu zabiły część załogi oraz psów pociągowych. Część

członków ekspedycji  popadło  w szaleństwo,  ci  zaś,  którzy tego uniknęli,  próbowali  przekonać

innych naukowców, by nie kontynuowali nigdy więcej badania Antarktydy. Sami utaili przed opinią

publiczną swoje odkrycia.

464 Mi-Go (Dziki człowiek) w Tybecie to mniej popularna nazwa na mityczne istoty popularnie zwane Yeti. Jak nie 
trudno zauważyć, opis lovecraftowskiego Mi-Go zupełnie różni się od istot opisywanych przez mieszkańców 
najwyższego masywu górskiego. W  tym przypadku Lovecraft zmodyfikował prawie całkowicie tybetański folklor na 
potrzebę swoich opowiadań.
465 Chodzi o omówione w rozdziale 2.2.4. Starsze Istoty.
466 Dokładny opis tych walk został przedstawiony w rozdziale 2.2.4.

94



Sny w domu wiedźmy (źródło F)

Protagonista Walter Gilman, student przedmiotów ścisłych (szczególnie gorliwie studiujący

geometrią nieeuklidesową oraz fizykę kwantową) i folklorystyki, postanawił wynająć cieszący się

najgorszą  sławą  w  Arkham pokój  na  poddaszu.  Dawniej  był  on  zamieszkiwany  przez  Keziah

Mason, oskarżoną o czary uchodźczynię z Salem.

Keziah Mason była kobietą zarówno złą, co i niezwykłą. Dawno temu kat, który miał ją

pilnować  i  zgładzić,  nie  potrafił  wyjaśnić  w  jaki  sposób  uciekła  ona  z  celi,  za  to  widział

wybiegające z niej szczuropodobne zwierzę. Prawdopodobnie był to chowaniec Keziah, żywiący

się  jej  (choć  prawdopodobnie  nie  tylko)  krwią  Brązowy  Jenkins  –  piekielna  istota  po  części

wyglądająca jak szczur, po części zaś jak człowiek.

Przesądni  mieszkańcy twierdzili,  że  Keziah  Mason  dalej  pojawiała  się  w  starym domu

i wąskich  uliczkach  i  to  za  jej  sprawką  było  słychać  dziecięce  krzyki  rozlegające  się  podczas

Wiosennej Równonocy.467

Kamienica,  w  której  znajduje  się  okryty  złą  sławą  pokój,  należała  do  Polaka  i  była

zamieszkiwana w większości przez jego religijnych, raczej dobrotliwych, choć lubiących zaglądać

do kieliszka pobratymców.

Walter  Gilman  łączył  skomplikowaną  wiedzę  dot.  fizyki  i  nieeuklidesowych  geometrii

z folklorem, powieściami gotyckimi i  treściami okultystycznych ksiąg takich jak  Necronomicon

Alhazreda, Unaussprechlichen Kulten  von Junzta czy dostępnych mu fragmentów Księgi Eibonu.

W przeklętym pokoju zaczął odbywać niezwykłe oniryczne podróże, które pozwalały mu inaczej

spojrzeć na naszą rzeczywistość. W swoich snach zdawał się przekraczać wymiary, które z kolei

pozwalały  mu  poznawać  odległe  galaktyki,  planety,  ciemne  przestrzenie  międzygalaktyczne,  a

nawet  płaszczyzny  między  innymi,  obcymi  wymiarami.  Przez  pryzmat  tych  ostatnich  zaczął

postrzegać  materię  organiczną  jako  labirynty,  pryzmaty,  sześciany,  płaszczyzny  i  gigantyczne

budowle,  zaś  materię  organiczną  jako  bąble,  ośmiornice,  wije,  żywe  hinduskie  bóstwa

i skomplikowane arabeski poruszające się płynnymi, wężowymi ruchami.

Sny  stały  się  podstawą  do  wysuwania  przez  Gilmana  nowych  teorii  rzeczywistości

zadziwiająco spójnych z tymi, które wysuwali najwybitniejsi współcześni mu fizycy. Gilman wie,

że podobną wiedzę, a także umiejętność jej praktycznego zastosowania, mogła posiadać Keziah

Mason.

467 Cała reszta opowiadania sugeruje, że jednak zamiast wiosennego przesilenia narrator miał na myśli noc na 
przełomie kwietnia i maja, która wprost zostaje nazwa Nocą Walpurgii, ale zostawiam taką informację, jaka jest 
zawarta w tekście. Być może zamysłem Lovecrafta było wskazanie, że folkor często zniekształca informacje, które 
w gruncie rzeczy mogą być prawdziwe.
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Niestety, stan niezwykłych osiągnięć został zakłócony na początku lutego, kiedy u Waltera

pojawiły się objawy zapalenia opon mózgowych, które apogeum osiągnęły w noc na przełomie

kwietnia  i  maja.  Z  początku  Walter  funkcjonował  zgoła  normalnie,  dalej  prowadząc  swoje

niezwykłe badania i  łącząc je ze swoimi sennymi podróżami,  ale  sytuacje  zaczął  komplikować

pojawiający się w tym okresie somnambulizm, jak i złowieszcze postacie, które ukazywały mu się

w marzeniach sennych – począwszy od Brązowego Jenkina, przez przesyconą złem Keziah Mason

(której  postać  pojawiała  się  dokładnie  w  punkcie  łączącym  pochyłą  ścianę  z  sufitem  a  temu

zjawisku  zawsze  towarzyszyło  fioletowe  światło,  które  widzieli  nawet  przechodnie  i  inni

mieszkańcy  domu),  po  Czarnego  Pana  (którym  był  Nyarlathothep,  tu  przedstawiony  jako

całkowicie  pozbawiony  zarostu  szczupły  mężczyzna  o czarnej  cerze,  lecz  bynajmniej  nie

wyglądający na Murzyna, posiadającego kopyta zamiast stóp), i zupełnie inne, demoniczne istoty

(jak Starsze Istoty, z którymi Keziah zdaje się być zaprzyjaźniona). Co gorsza we śnie Walter został

zmuszony do podpisania cyrografu, zwanego tu Księgą Azathotha.

Gilman  zostaje  zmuszony  przez  polskiego  sublokatora,  Joe  Mazurewicza,  do  przyjęcia

krzyża poświęconego przez prawego księdza, ojca Iwanickiego.

Polacy  zaczynają  plotkować,  że  uroczystość  Nocy  Walpurgii  będzie  miała  się  odbyć

w parowie  za  Meadow  Hill,  gdzie  w  miejscu  pozbawionym  wszelkiej  roślinności  stoi  krąg

z pradawnych białych kamieni. Co gorsza, tuż przed ową nocą zaginął mały chłopiec, Ladislass

Wołejko.

Najwidoczniej rytuały w tym miejscu musiały się odbyć (policja później potwierdziła, iż w

wyznaczonym miejscu natrafiła na osobliwą grupę birbantów, wśród których szczególnie wyróżniał

się  wyjątkowy rosły Murzyn  – wszyscy uciekli),  gdyż też tej  nocy przybyła do pokoju Gilmana

Kaziah Mason, rzuciła na niego urok i zabrała go na uroczystości sabatowe najpierw do ukrytego

pokoju  sąsiadującego  z  jego;  następnie  zaś  cały  pokój  zdał  się  przenieść  w  inne  miejsce  we

wszechświecie.  Kaziah  próbowała  zmusić  Waltera,  by ten  pomógł  jej  złożyć  ofiarę  z  chłopca.

Protagonista  jednak  złamał  czar  dzięki  otrzymanemu  krucyfiksowi,  po  czym  udusił  wiedźmę.

Pomimo tego ofiara z krwi chłopca została złożona przez Brązowego Jenkina.

Walter  obudził  się  po  nocy  Walpurgi,  lecz  niedługo  udało  mu  się  cieszyć  swoim

zwycięstwem, gdyż kilka nocy później zabił go na oczach jego przyjaciela Brązowy Jenkin.

Gdy wiele lat później kamienica opustoszała, a jej dach został zerwany, robotnicy odnaleźli

opuszczony pokój, w którym pełno było szczątków dzieci i jednej starej kobiety. W tym też miejscu

znaleziono krucyfiks, który Joe Mazurewicz ofiarował Walterowi Gilmanowi.
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Widmo nad Innsmouth (źródło G)

Narrator, podczas zwiedzania Nowej Anglii, trafił przypadkiem do portowej miejscowości

Innsmouth.  Ludzie  w  tym  mieście  byli  w  stosunku  do  niego  bardzo  nieufni  oraz  fizycznie

zdeformowani. W trakcie zwiedzania protagonista dowiedział się od jednego z zdegenerowanych

pijaczków o prawdziwym charakterze miasta. Istniał w nim kult Dagona (z siedzibą w starej loży

masońskiej),  podwodnego  boga,  któremu wciąż  składano  ofiary  z  ludzi.  Oddawanie  jemu czci

dostarczało miastu wielkie ilości ryb, złota, a także czyniło z jego wyznawców istoty nieśmiertelne.

Ceną za to było przeobrażenia się w podwodnego czciciela Dagona – hybrydę człowieka z żabo-

rybą.

Bohater początkowo nie dowierzał temu, ale w toku nocnych przygód został zmuszony do

ucieczki przed mieszkańcami Innsmouth – wówczas na własne oczy widział w pełni zdeformowane

humanoidalne istoty posiadające płetwy i skrzela.

Po jego wyprawie miejscowość została zlikwidowana przez siły rządowe. Początkowo były

one krytykowane przez środowiska liberalne, wkrótce jednak i te ucichły, gdy najprawdopodobniej

przedstawiono im szczegóły dotyczące mieszkańców Innsmouth. Rząd ukrył prawdę dotyczącą tego

miasta.

Bohater w trakcie przygody odkrył swoje korzenie wiążące się z przeklętym miastem i uległ

transformacji w jedną z przeklętych istot, które próbowały wcześniej go zabić. 

H. Cień spoza czasu

Bohaterem tego utworu jest Nathaniel Wingate Peaslee, prof. psychologii klinicznej, dawny

wykładowca ekonomii politycznej. W roku 1908 nagle zemdlał, po czym oficjalnie dostała ataku

amnezji na 5 lat. W rzeczywistości jego ciało został przejęte przez przedstawiciela Wielkiej Rasy,

ona  sam  zaś  został  przeniesiony  do  epoki,  gdy  właśnie  przedstawiciele  tejże  tworzyli  wielką

cywilizację, a dokładniej, do ery, gdy na Ziemi żyły jeszcze wielkie gady (Necronomicon ten okres

umiejscawiał miliard lat temu). 

„Nowa osobowość” Nathaniela odpychała ludzi, z tego powodu opuściła go żona i dwójka

dzieci, jedynie najmłodszy syn trwał przy ojcu, wierząc, że kiedyś powróci jego dawna jaźń. W tym

czasie „nowy Nathaniel” spędzał setki godzin w bibliotekach, po czym odbył podróż w Himalaje,

w głąb nieznanych pustyń Arabii, popłynął w arktyczne regiony. Raz spędził nawet kilka tygodni

w labiryncie jaskiń w zachodniej Wirginii.

W roku 1913 wróciła prawdziwa jaźń Nathaniela, całkowicie zdezorientowana tym, co się

stało i nie pamiętająca prawie nic z przeciągu okresu trwającego dokładnie 5 lat, 4 miesięcy, 13 dni

i  55  minut.  Dopiero  za  pośrednictwem  snów  Peaslee  zaczął  sobie  przypominać  swój  pobyt
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w odległym czasie u przedstawicieli Wielkiej Rasy (charakterystyka tejże, jak i jej historia, a także

historia postantropocenowa, którą Peaslee poznał, została opisana została w rozdziale 2.2.4.).

By  sprawdzić,  czy  sny  były  prawdziwymi  wspomnieniami,  prof.  Peaslee  postanawił

odnaleźć miejsce, w którym w niezwykle dawnym czasie jego umysł przebywał. Wie, że miało to

miejsce na półkuli południowej, w okolicach zwrotnika Koziorożca. Ostatecznie udał się  na Wielką

Pustynię  Piaszczystą,  gdzie  głęboko pod wydmami odnalazł  ruiny pradawnego miasta  Wielkiej

Rasy. Ku swemu przerażeniu dostrzegł, że dawny, właz w Ziemi, który przedstawiciele Wielkiej

Rasy trzymali zamknięty i zaplombowany, wiedząc o niebezpieczeństwie, jaki za nim czyha (chodzi

o Latające Polipy, także opisane w rozdziale 2.2.4.), został otwarty. Wówczas zrywa się porywisty,

wilgotny i przerażający wiatr (najprawdopodobniej wywołany przez Latające Polipy). Zmusza on

profesora do panicznej ucieczki i zasypuje świeżo odnalezione ruiny miasta Wielkiej Rasy.

 

3. 3. Schemat geograficzno-kosmologicznego

Wielcy Przedwieczni  rozsiani  są  po całym kosmosie a  także  po całej  planecie,  ich kult

istniał  od  zawsze  i  nigdy nie  zaginie.  W prozie  Lovecrafta  możemy zobaczyć  rozmieszczenie

miejsc  ich  przebywania  oraz  ich  kultów  w  kilku  skalach:  makrokosmosu  (czyli  całego  świata

znanego człowiekowi), ziemi ojczystej Lovecrafta (co pozwala prześledzić strukturę emanacji ich

wpływów na terenie Stanów Zjednoczonych oraz i Nowej Anglii), oraz mikrokosmosu (co pozwala

prześledzić strukturę oddziaływania ich w miastach i nawiedzonych budynkach).

3. 3. 1. Skala makrokosmiczna 

(Źródło A) Położenie, gdzie spoczywa Cthulhu, jeden z wielkich przedwiecznych zostało

bardzo precyzyjnie  określone  – głęboko,  na samym dnie,  na  szerokości  geograficznej:  49°51′S

128°34′W. Co ciekawe, to położenie nie może być przypadkowe – jest ono tuż przy oceanicznymi

biegunie nieprzystępności (oceanic pole of inaccessibility)468, czyli miejscu najdalej odsuniętym od

wszelkiego stałego lądu.  Niemniej  kult  Cthulhu (który został  nazwany także Tornasukiem)  jest

aktywny również w Grenlandii,  a także,  według jego wyznawców, na  skrywanych pustkowiach

i w mrocznych zakątkach świata469.

Siły chaosu zlokalizowane są więc w miejscu najbardziej ekstremalnie wysuniętym w głąb

oceanu na płaszczyźnie horyzontalnej – R'lyeh. Krwawe kulty pragnące ich supremacji występują

468 48°52.6′S 123°23.6′W
469 H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2., wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 213.
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także w punkcie ekstremalnie wysuniętym na północ (Grenlandia) i w innych mrocznych zakątkach

świata,  czyli  najprawdopodobniej  również  innych  ekstremalnie  niedostępnych/oddalonych

punktach.

Z  kolei  Mi-Go  (źródło  D)  swoje  najbliższe  miasto  ma  zlokalizowane  na  „planecie”

najbardziej  oddalonej  od  Słońca  (Yuggoth  =  Pluton),  ale  na  Ziemi  występują  powszechnie

w Himalajach (tam ludzie nadali  im ich nazwę),  masywie górskim,  który przewyższają  jedynie

ekstremalnie  wysunięte  na  południe  antarktydzkie  Góry  Szaleństwa  (źródło  E),  zamieszkiwane

w zamierzchłych czasach przez Starsze Istoty, shoggothy. Z kolei najwyższe partie tych gór zwane

Kadath, zamieszkiwane są przez samych Bogów Zewnętrznych. Niemniej z Gór Szaleństwa można

także  dostać  się  do  niezmierzonych  głębin,  które  sięgają  podziemnego  królestwa  dawniej

zamieszkiwanego przez Starsze Istoty, a obecnie najprawdopodobniej przez shoggothy.

Wyznawcy  Dagona  (źródło  G)  po  transformacji  w  rybiokształtne  istoty  zamieszkiwali

morskie odmęty w głębinach Pacyfiku. Dagon również przebywa w podwodnym królestwie na dnie

Pacyfiku (na południe od równika).

Przedstawiciel  Wielkiej  Rasy,  wcielony  w  Nathaniela  Wingate'a  Peaslee'a,  poszukiwał

czegoś  za  pewne  związanego  z  Mitami  Cthulhu  w  Himalajach,  głębinach  pustyń  Arabii  oraz

Arktyki.  Natomiast  sam  Nathaniel,  poszukując  odpowiedzi  na  pytanie,  dot.  miejsca  jego

przebywania, „w momencie” gdy obca jaźń zamieszkiwała jego ciało, zawędrował aż na Wielką

Pustynię  Piaszczystą  w  Arabii,  gdzie  odkrył  zejście  do  podziemnego  miasta  dawniej

zamieszkiwanego przez przedstawicieli  Wielkiej  Rasy,  tam natomiast odkrył,  że jeszcze głębsze

warstwy zamieszkiwane są przez Latający Polipy, które choć mają dostęp do świata zewnętrznego,

najwyraźniej dalej w nich przebywają.

Na  pustyni  Arabskiej  znajdują  się  ruiny  miasta  Irem,  które  badał  Abdul  Alhazred

i prawdopodobnie  ono  w  pewien  sposób  zainspirowało  go  do  napisania  bluźnierczego

Necronomiconu. Narratora opowiadania  Nienazwane Miasto  przeraziły wilgotne wiaty i na wpół

przeźroczyste gadzie istoty właśnie w ruinach Irem.

Ponadto,  w  innym,  mniej  popularnym  opowiadaniu  pt.  Świątynia, prawdopodobne470

miejsce  przebywania tajemniczego, przypominającego młodego, greckiego boga, znajduje się w

leżącej na dnie oceanów Atlantydzie. Bóg Ghatanothoa spoczywa na dnie Pacyfiku w grocie, która

niegdyś była najwyższym szczytem zatopionego kontynentu Mu (prawdopodobnie gdzieś na północ

od R'lyeh). Co ciekawe owe podwodne siedziby mogą znów się wypiętrzyć, by później ponownie

zapaść się pod wodę.

470 Nie można tego stwierdzić z całą pewnością, ponieważ główny bohater urywa narrację przed przekroczeniem progu
świątyni, lecz wszystkie wydarzenia w opowiadaniu zdają się na to wskazywać.
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Na Alasce z kolei  odkryty został  hibernujący bóg Rhan-tegoth (później  sprowadzony do

Londynu).

Jeśli na mapie świata za punkt środkowy uznamy Providence, rodzinne miasto Lovecrafta,

a następnie naniesiemy powyższe punkty, z łatwością odkryjemy, że na płaszczyźnie horyzontalnej

0ekstremalnie  oddalonym na  mroźne  południe  (blisko  Bieguna  Południowego,  jeśli  nie  w nim

samym) punktem są Góry Szaleństwa ze znajdującymi się na ich szczytach Kadath, dawną siedzibą

Bogów  Zewnętrznych,  miejsce  przeklęte  i  ekstremalnie  niebezpieczne.  Z  kolei  na  Grenlandii,

najdalej wysuniętej na północ wyspie, wciąż istnieje aktywny, eskimoski kult Cthulhu obfitującego

w krwawe rytuały. Miejsce, skąd pochodzi nazwa Mi-Go (a więc za pewne miejsce, gdzie musi ich

być odpowiednio wielka ilość) to Himalaje, miejsce ekstremalnie wysunięte na Zachód. Z punktu

widzenia osoby żyjące w Nowej Anglii jest ono nie tak odległe od Irem, miasta, gdzie uzyskał

natchnienie Abudl Alhazred, autor bluźnierczego Necronomiconu. Z kolei miejscem ekstremalnie

wysuniętym na wschód okazuje się Wielka Pustynia Piaszczysta w Australii, gdzie leżą ruiny miasta

Wielkiej Rasy i dojście do podziemnych włości Latających Polipów. Lokalizacje, gdzie znajdują się

R'lyeh,  gdzie  spoczywa Gahtanothoa,  gdzie  prawdopodobnie  przebywa Dagona są ekstremalnie

oddalone  w innym,  wcześniej  wspomnianym,  znaczeniu  – umiejscowione są w głębinach koło

morskiego punktu niedostępności.

Pozostaje jeszcze kwestia Alaski i Londynu, w którym przebywa Bóg Rhan-tegoth – oba

punkty nie są szczególnie ekstremalnie wysuniętymi punktami, lecz warto zauważyć, że również

samo  wspomniane  bóstwo  nie  jest  ani  szczególnie  groźne,  ani  wpływowe  (czego  nie  można

powiedzieć o istotach zamieszkujących wcześniej wspomniane regiony).
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Czerwone linie  wskazują  oddalenie  miejsc  występowania  mitycznych  istot  od  Providence,  żółta  dot.  jedynie

występowania samych kultów.
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Z kolei  jeśli  spojrzymy na  płaszczyznę  wertykalną (czyli  zwrócimy uwagę  na  schemat

kosmologiczny), łatwo odkryjemy, że najgroźniejsi i najpotężniejsi bogowie związani są również

z ekstremalnie oddalonymi od centrum (tu rozumianego jako powierzchnia Ziemi) płaszczyznami. 

Miejsca poza czasem i przestrzenią – gdzie włada Azathoth i Yog-sothoth471

|

Zupełnie  nieznane  i  ekstremalnie  nam  obce  przestrzenie  kosmiczne  zanurzone  

w czasoprzestrzeni; miejsca gdzie materia jest inna niż ta znana na Ziemi472

|

Nieznane nam przestrzenie kosmiczne, gdzie materia jest jednak podobna do ziemskiej473

|

Ekstremalnie odległe ciało niebieskie w Układzie Słonecznym: Yuggoth = Pluton474

|

Kadath – najwyższe szczyt górski na Ziemi475

|

Góry Szaleństwa– najwyższe góry świata, zlokalizowane na Antarktydzie476

|

Himalaje477

|

Powierzchnia ziemia na której żyją ludzie.

|

Podziemne królestwo, którym władają K'n-yanczycy

|

Morskie Głębiny, gdzie znajdują się ruiny Atlantydy

|

Morskie Głębiny, gdzie przebywa bóg Ghatanathoa (na najwyższym szczycie zatopionego 

kontynentu Mu)

|

471 H. P. Lovecraft, Przez bramę srebrnego klucza, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 228, s. 499-507.
472 Stąd przybyły Mi-Go, Latające Polipy, być może Wielka Rasa i tacy bogowie obecnie przebywający na Ziemi, jak 

Yig czy Cthulhu
473 Miejsce, skąd przybyły Starsze Istoty.
474  Miejsce, gdzie swoje miasto mają Mi-Go. 
475 Miejsce dawniej zamieszkiwane przez Bogów Zewnętrznych, możliwe, że dalej zamieszkiwane przez innych.
476 W dolnych partiach siedziba Starszych Istot, w górnych najprawdopodobniej Kadath.
477 Miejsce w którym często obserwowano Mi-Go.
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Morskie Głębiny – R'lyeh ulokowany nieopodal oceanicznego bieguna niedostępności478;  

morskie odmęty zamieszkiwane przez podwodnych czcicieli Dagona i niego samego.

|

Podziemne i podgłębinowe przestrzenie zamieszkiwane obecnie przez Shoggothy i Latające 

Polipy. Możliwe także, że właśnie w tak ekstremalnych otchłaniach, lub jeszcze głębiej, żyje

Nyarlathothep.

Także w morskich głębinach (lecz nie wiemy jak głęboko) żyje Neptun i Nodens, a pod

ziemią ma swoje królestwo Huitzilopochtli (również nie wiemy, jak głębokich, lecz jest to kraina

ognista, co może być pewną wskazówką).

W tym  systemie  zarówno  szczyty  góry,  w  tym teoretycznie  niedostępne  Kadath  (które

jednak zostało zdobyte przez Randoplha Cartera za pośrednictwem Świata Snów), jak i podziemia

K'n-yanczyków są przestrzeniami mediującymi.

Oto jedyny szczegółowy opis  Kadath,  jaki  zostawił  nam Lovecraft.  Pochodzi  ze  Świata

Snów, ale powieść w Górach Szaleństwa sugeruje, że może być ono jak najbardziej realne:

[…]  wznosząc się nad szczytami i dolinami, smagając bezatomowy eter, w którym przetaczał się

tajemniczy Księżyc i szalone planety. […] Najwyższe warstwy powietrza były tylko przepaską na ich

lędźwiach.  Pogardliwie  i  widmowo  wznosił  się  ten  most  między  niebem  a  ziemią,  czarny

w wiecznej nocy i ukoronowany czaszą nieznanych gwiazd, które straszliwie i znacząco odcinały się

coraz wyraźniej na niebie.479

Na  jego  bazie  widać  bardzo  wyraźnie,  że  Kadath  przynależy  jednocześnie  do  świata

ziemskiego,  jak  i  kosmicznego,  „niebiańskiego”;  w  takim  wypadku,  masyw  Gór  Szaleństwa

(których najwyższym szczytem jest Kadath) również do niego należy. Himalaje, jako najwyższe

góry niearktycznego świata także są przestrzenią mediującą między niebem i ziemią, w końcu to

tam tymczasowo osiedlają się Mi-Go w prawdopodobnie większej ilości. 

Widać  też  wyraźną  gradację  tychże  szczytów.  W  Kadath  (definitywnie  będącym  górą

kosmiczną) przed Carterem nie był żaden człowiek, a i sam Carter osiągnął ten szczyt przy pomocy

armii nadnaturalnych kompanów i to jedynie w Świecie Snów. Góry Szaleństwa zostały osiągnięte

realnie (ale nie ich szczyty), co nie odbyło się bez ofiar i przy bardzo wielkim ryzyku. Badacze,

którzy do nich dotarli, eksplorują ruiny miast niebezpiecznych Starszych Istot i dzięki nim poznają

mityczną historię ziemi. Wówczas odkrywają (co nie niweluje w żaden sposób niebezpieczeństwa

zarówno ze strony Starszych Istot,  jak i  shoggotów),  że Starsze Istoty są w pewien sposób im

478 Siedziba Cthulhu
479 H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 

s. 255.
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bliskie (złożone z tej samej materii, jaka występuje na Ziemi i tworzący cywilizacje rządzące się

podobnymi prawami, jak cywilizacje ludzkie). Z kolei Mi-Go rzeczywiście są niebezpieczne, ale

nie zależy im na niszczeniu cywilizacji ludzkiej – chcą zwyczajnie zajmować się tym, co robią i nie

chcą, by ludzie wchodzili im w drogę. Co więcej, mają swoje sługi wśród ludzi, współuczestniczą  

nimi w pewnych tajemnych kultach, a także żywe mózgi niektórych z nich zabierają w przestrzeń

kosmiczną, by mogli poznać Yuggoth i inne regiony kosmosu.

Z kolei  kraina K'n-yanczyków, choć niebezpieczna,  zostaje  odwiedzona i  zbadana przez

hiszpańskiego  konkwistadora  Zamaconę,  zaś  jego  bardzo  obszerna  relacja  dot.  tej  podziemnej

krainy przedostała się na powierzchnię. Z niej jesteśmy w stanie dowiedzieć się niesamowicie dużo

informacji  na  temat  mitycznej  historii  ziemi.  W  przypadkach  innych  krain  głębinowych

i podziemnych sytuacja wygląda inaczej i także widzimy wzrastające stopnie niebezpieczeństwa w

zależności  od  oddalenia  od  powierzchni  ziemi,  punktu  środkowego.  Relacja  kapitana  Karla

Heinricha,  który  przed  śmiercią  dotarł  do  Atlantydy  opisuje  już  tylko  proces  dotarcia  do

zatopionego  miasta  i  zawiera  zaledwie  kilka  lapidarnych  opisów  budynków,  wraz  z  ledwie

wzmiankowanym faktem zauważenia świetlistej świątyni. Do R'lyeh, gdy jest zatopione, nie może

przybyć  żaden  człowiek,  natomiast  do  królestwa  Dagona  jedynie  jego  podwodni,  hybrydowi

czciciele.  Edward Derby,  podczas  czegoś  na  wzór  astralnego uprowadzenia  wprawdzie  widział

jamę shoggotów, ale nie był w stanie nic o niej powiedzieć, a gdy tylko zaczynał ją wspominać, był

bliski  obłędu480.  Podziemnego królestwa Latających Polipów i  królestwa Nyarlathotepa nikt  nie

osiągnął.

Łatwo  dostrzec,  że  na  skali  makrokosmicznej,  poziom niebezpieczeństwa  wzrasta  wraz

z oddaleniem się od przestrzeni najbardziej znanej Lovecraftowi.

480 H. P. Lovecraft, Coś na progu [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 368.
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3. 3. 2.  Ziemia ojczysta Lovecrafta (Stany Zjednoczone, Nowa Anglia)

Rozmieszczenie kilku istotnych dla mitologii literackiej Lovecrafta miejsc na mapie Ameryki

Rozmieszczenie kilku istotnych dla mitologii Lovecrafta miejsc na Mapie Nowej Anglii.
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Legenda do map z rozdziału 3.2.3:

Punkt A – Newport (źródło A) – miejsce zamordowania profesora badającego kulty Cthulhu.

Punkt B – przybliżona lokalizacja bagien na południe od Nowego Orleanu (źródło A),  miejsce

działania aktywnych i krwawych kultów Cthulhu.

Punkt C – przybliżona lokalizacja zatopionej wioski, w której dzieje się akcja opowiadania "Kolor

z przestworzy" (źródło B).

Punkt  D – przybliżona lokalizacja  Dunwich (źródło  C) miejsca,  gdzie  rodzą się  synowie Yog-

Sothotha.

Punkt  E  –  wzgórza  Vermontu  (źródło  D)  –  miejsca,  gdzie  przybywają  Mi-Go,  przybliżona

lokalizacja.

Punkt  F  –  przybliżona lokalizacja  Arkham (źródło  F)  –  miejsca,  gdzie  znajduje  się  kamienica

dawniej  zamieszkiwana  przez  czarownicę  Keziah  Mason,  czcicielkę  Azathotha,  służebnicę

Nyarlathothepa.

Punkt  G  –  przybliżona  lokalizacja  Innsmouth  (źródło  G)  –  miejsca,  gdzie  podwodni  czciciele

Dagona krzyżują się z ludźmi, gdzie działał ludzki kult tego boga.

Punkt H – przybliżona lokalizacja miejsca odnalezienia hibernującego boga Rhan-tegotha.

Punkt I – przybliżona lokalizacja wzgórza, które jest jedną z bram do świata K'n-yanczyków.

Źródło A 

Badający kult Cthulhu profesor ginie w Newport w Rhode Island, czyli miejscowości na

północy kraju, położonej blisko morza. Jeden z kultów Cthulhu został zlokalizowany w okolicach

na  południe  Nowego  Orleanu.  Co  jednak  najistotniejsze,  był  on  usytuowany  na  luizjańskich

bagnach – tej ich części, której wcześniej nie dotknęła stopa białego człowieka (w skali krajowej

był  więc  to  teren  analogicznie  niedostępny  jak  R'lyeh  czy  Antarktyda),  ponadto  bagna  te  są

położone również blisko morza.

Na  płaszczyźnie  horyzontalnej  widzimy  zakres  działania  kultów  zarówno  na  północy

Stanów Zjednoczonych, jak i na skrajnym południu, zaś na płaszczyźnie horyzontalnej dostrzegamy

w obu przypadkach wyraźną mediację między lądem a morzem.
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Północ Stanów Zjednoczonych (Newport, miasto portowe, przestrzeń mediująca między  

morzem a lądem)

|

Południe Stanów Zjednoczonych (bagna w pobliżu Nowego Orleanu, przestrzeń mediująca 

między lądem a morzem)

Źródło B

Wioska,  w której  dzieje  się  akcja  Koloru z  Przestworzy jest  usytuowana  na  zachód  od

Arkham, tam gdzie wzgórza, wąwozy i sączące się wąsko strumyki, gdzie nigdzie nie dociera 

słońce481. Według S. T. Joshiego należy ją zlokalizować w dawnej dolinie Swift River (obecnie jest

to  sztuczne  jezioro  Quabbin,  którego  czas  tworzenia  pokrywał  się  z  ostatnimi  latami  życia

Lovecrafta)482. Jeśli Joshi ma rację, akcja dziej się w środkowej części stanu Massachuesetts.

W tym  przypadku  mówimy  o  przestrzeni  łączącej  jednocześnie  wzgórza  z  wąwozami,

oddalonej od morza, blisko doliny rzeki, ale zdecydowanie na stałym lądzie. Jeśli uznamy, że to

skrajne przestrzenie są niebezpieczne, ta mała miejscowość powinna być zupełnie bezpieczna. Była,

dopóki nie zrujnowało ją uderzenie meteorytu pochodzącego  z kosmosu i zatruwającego ziemię

i studnie.

Być  może  konsekwencją  tego  jest  postanowienie  władz,  by  cały  pobliski  teren  zatopić

i w ten sposób nie dopuścić do jej zamieszkania przez żadnego innego człowieka.

Ziemia bezpieczna → Upadek meteorytu jako interwencja z kosmosu → Ziemia skażona 

kolorem z kosmosu  →  Kolor ucieka z powrotem w stronę nieba → Potrzeba zatopienia  

niebezpiecznej ziemi w celu odizolowania jej.

Źródło C

Dunwich to fikcyjne miasto położone w stanie Massachusetts, w dolinie rzeki Miskatonic

(także fikcyjnej). Właśnie tam, rozpoczyna się opowiadanie  Koszmar w Dunwich  i tam rodzą się

dwaj  synowie  Yog-sothota  powstający  ze  związku  z  ludzką  kobietą.  Zostają  oni  spłodzeni  na

wzgórzu. 

481 H. P. Lovecraft, Kolor z Przestworzy [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 67.
482 Ibidem, s. 69, przypis 6 autorstwa S. T. Joshiego.
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Źródło D

Mi-Go  atakują  farmę  Akleya,  która  mieści  się  w  górskich  terenach  stanu  Vermontu.

Nieopodal tego miejsca Mi-Go mają swoje kopalnie. Ciała tych obcych istot odnajdywane są także

przez górali mieszkających w stanie New Hampshire

Tak  więc  Mi-Go  egzystują  w  terenach  górskich,  w  obu  sąsiadujących  obok  siebie

północnych stanach leżących w Nowej Anglii.

Źródło E

Badający Góry Szaleństwa są pracownikami Uniwersytetu Miskatonic z Arkham. 

Źródło F

Arkham,  w  którym  dzieje  się  akcja  opowiadania,  jest  fikcyjnym  miastem  położonym

w północno-wschodniej części stanu Massachusetts, w hrabstwie Essex. Jest to miasto leżące przy

rzece Miskatonic, ale w pewnej odległości od morza, można powiedzieć, że nie jest umiejscowiona

w żadnym skrajnym punkcie. Bazując na dotychczasowej analizie strukturalistycznej opowiadań

Lovecrafta, powinna to być bezpieczna miejscowość.

Niemniej,  najbardziej  złowieszczy  dom  w  Arkham  to  stara  kamienica  zamieszkiwana

dawniej (a w toku opowiadania dowiadujemy się, że i w czasach współczesnych narratorowi, czyli

w latach '20 lub w latach '30 XX wieku) przez czarownicę, uchodźczynię z owianego złą sławą

Salem (miasto  leżące  na  południu  hrabstwa  Essex).  Tajemnicę  tej  kamienicy  stara  się  poznać

student pochodzący z Haverhill (miasto leżące przy północnej granicy zarówno hrabstwa Essex, jak

i stanu Massachusetts).

Tak więc  pierwszy znaczący dla  fabuły intruz  pochodzi  z  miejsca,  które  było nie  tylko

usytuowane w niebezpiecznym miejscu (port, granica między światem wodnym a lądowym), ale

także jest ściśle skażony siłami chaosu (jako czarownica łamiąca ład,  wchodząca w konszachty

z niebezpiecznymi  bogami  –  uznawanymi  przez  purytanów  za  demony  –  etc.)  i  parająca  się

czarami. Skaża ona Arkham swoją obecnością.

Drugi znaczący dla fabuły intruz pochodzi z północy, student, miejscowości usytuowanej

z dala od morza i gór (leżący blisko rzeki), jednakże jej nazwa wskazuje na związek ze wzgórzami

(hill). Jego interwencja początkowo wzbudza aktywność wiedźmy, która wraz z Nyarlathotepem

próbuje zmusić  go  do  podpisania  cyrografu  Azathotha,  jednakże  ostatecznie  jest  tym,  który

powstrzymuje działalność wiedźmy raz na zawsze.

Mamy tu więc przykład  miasta  usytuowanego w pewien sposób w centralnym miejscu,

którego  ład  najpierw  zakłóca  interwencja  z  południa,  znad  morza,  później  zaś,  interwencja
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z północy,  z  rejonu  semantycznie  związanego  ze  wzgórzem.  W tym przypadku  dobranie  osób

pochodzących  z  przeciwstawnych  sobie  terenów  zarówno  na  płaszczyźnie  wertykalnej,  jak

i w pewien  sposób (port-wzgórze)  horyzontalnej  doprowadza do wzajemnego zniesienia  się  ich

wpływów. Innymi słowy ostatecznie się  one neutralizują,  dzięki  czemu niebezpieczna wiedźma

zostaje ostatecznie uśmiercona i ład znów gości w Arkham. W krótkim czasie umiera także student

zabity przez chowańca czarownicy, który bez swej opiekunki także ginie, co potwierdza całkowitą

neutralizację wpływów.

Miasto Arkham → interwencja z południa (Salem), miasta portowego → Arkham skażone

działalnością  czarownicy,  przez  co  co  roku  bezpowrotnie  znikają  dzieci  → interwencja

z północy,  z  Haverhill  miasta  semantycznie  związanego  ze  wzgórzami  →  Arkham

uzdrowione od bytności czarownicy, wraca do stanu pierwotnego.

Źródło G

Innsmouth położone jest przy ujściu rzeki Manuxet. Zarówno sama miejscowość, jak i rzeka

są wymyślonymi przez Lovecrafta obiektami geograficznymi, choć przyznał on, że bezpośrednio

inspiracją dla miejscowości była wizyta w Newburyport483. Z treści opowiadania dowiadujemy się,

że Innsmouth jest  gdzieś na trasie Arkham-Newburyport,  jednak po krótkim rzuceniu okiem na

mapę Nowej  Anglii  nie  trudno dojść do  wniosku,  że  musi  to  być  gdzieś  właśnie  w okolicach

Newburyport. Joshi nawet uważał, że oba miasta powinno się ze sobą utożsamić, choć dopuszczał

możliwość  ulokowania  go  w  okolicach  miejscowości  Gloucester484 Jest  to  miasto  portowe,

prawdopodobnie  położone  w  północno-wschodniej  części  stanu  Massachusetts.  Mamy tu  więc

ponownie przykład miejscowości leżącej na granicy świata lądowego z wodnym, co znów należy

rozumieć jako przestrzeń mediującą między lądem a głębinami oceanicznymi.

Źródło H

 Nathaniel Wingate Peaslee był pracownikiem Uniwersytetu Miskatonic z Arkham. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że akcja opowiadania Wzgórze i The curse of Yig zaczyna

się  w  stanie  Oklahoma,  a  więc  także  tam znajduje  się  przejście  do  podziemnego  świata  K'n-

yanczyków i także tam swą szczególną władzę ma bóg Yig. Oklahoma jest z jednej strony stanem

wysuniętym w znacząco sposób na zachód od Nowej Anglii,  ale również stanem usytuowanym

483 S. T. Joshi, op. cit., s. 837.
484 S. T. Joshi, op. cit., s. 840 – 841.
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w centralnej  części  USA485.  Być  może  dlatego  właśnie  w  centralnej  części  istnieje  możliwość

zejścia  do świata  podziemnego,  co ciekawe zejście  owo znajduje się...  na tytułowym wzgórzu.

W takim przypadku możliwe, że mamy tu do czynienia ze swoistym amerykańskim  axis mundi.

Warto także nadmienić w tym przypadku, że w porównaniu z innymi mitycznymi istotami i bogami,

zarówno  Yig,  jak  i  K'n-yanczycy nie  wydają  się  szczególnie  groźni;  ponadto  każą  bardziej  za

złamanie panującego porządku (zabicie  grzechotników, wchodzenie tam, gdzie nie  powinno się

wchodzić), jeśli to nie następuje, nie są szczególnym zagrożeniem.

Analizując  rozmieszczenie  punktów  geograficznych  bliższych  Lovecraftowi  jako

mieszkańcowi Ameryki i nowoangielskiemu patriocie możemy dojść do wniosku, że także w tym

przypadku  siły  chaosu  i  niebezpieczeństwo  pochodzi  z  zewnątrz.  Wszystko,  co  związane

z granicami  (szczególnie  miejscami  graniczącymi  z  wodą),  jest  miejscem konfrontacji  z  siłami

chaosu.  Ponadto  siły  chaosu  mogą  wtargnąć  z  wyżej  wymienionych  miejsc,  ściągając

niebezpieczeństwo  w  pierwotnie  bezpieczną  przestrzeń  –  najczęściej  atak  ten  ma  charakter

wertykalny (jak upadek meteorytu, wtargnięcie z głębin morskich podwodnych czcicieli Dagona,

górskie  kolonie  Mi-Go,  potencjalne  ryzyko  inwazji  K'n-yanczyków  z  podziemi  etc.).  Gdy  to

nastąpi,  zostawia  skażoną  przestrzeń,  która  oczyszcza  się  wraz  z  upływem  czasem  –  a  i  tak

najczęściejnie w pełni (jak w przypadku Koloru z przestworzy), albo wymaga neutralizacji poprzez

użycie czynnika analogicznie mu przeciwnego (jak w przypadku Snów w domu wiedźmy).

3. 3. 3. Skala mikrokosmiczna (plany miast, domów)

W tym podrozdziale  nie  będę  omawiać każdego ze  wskazanych źródeł,  gdyż nie  każde

porusza  tematu  poszczególnego  miasta  lub  domu.  Skupimy  się  za  to  na  kilku  najbardziej

widocznych przypadkach.

Źródło A

Profesor  George  Gamell  Angel  zmarł w Providence486,  gdy  wracając  z  portu  wszedł  na

strome wzgórze – wówczas został potrącony przez czarnoskórego marynarza, a jego serce szybko

uległo degeneracyjnym zmianom. 

485 Warto jednak zaznaczyć, że to Kansas, nie Oklahoma jest stanem umiejscowionym w samym środku Stanów 
Zjednoczonych

486 H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 191, przypis 6
autorstwa S. T. Joshiego.
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Kapitan Johansen zmarł w dokach Gothenburga tuż po tym, gdy ktoś zrzucił mu na głowę

stertę papierów, a dwaj hinduscy laskarze pomogli mu wstać – zmarł w wyniku nagłego osłabienia

serca.

Ponownie  jak  w  przypadku  Ziemi  ojczystej  to  wzgórza  i  zabudowania  portowe  są

szczególnie groźnymi miejscami.

Miejskie wzgórze (na drodze prowadzącej do portu) – miejsce śmierci prof. G. G. Angel

|

Doki – miejsce śmierci kapitana Johansena

Źródło B

W  skażonym  przez  Kolor  z  przestworzy gospodarstwie  Nahuma  najgroźniejszymi

elementami jego gospodarstwa okazuje się  studnia – gdzie skoncentrowało się największe zło w

postaci kosmicznego intruza (i później przez studnię wystrzeliwuje z powrotem w stronę nieba).

Niemniej spośród domowników najbardziej  zdegenerowana okazała się żona Nahuma, którą ten

zamknął  na  strychu –  jej  widok  był  tak  okropny,  że  każdy  bał  się  do  niej  zbliżać.  Miejsce

odosobnienia szalonej małżonki nie było przypadkowe. Lovecraft zaznaczał w jednym z listów,

który napisał po skończeniu  Koloru z przestworzy:  Żywe istoty – zwykle obłąkani albo zidiociali

członkowie  rodzin  –  ukryte  na  poddaszach  […] starych  domów są,  albo  przynajmniej  były  do

niedawna, czymś bardzo realnym na wiejskich terenach Nowej Anglii.487

Poddasze – miejsce przebywania szczególnie skażonej obłąkanej kobiety

|

Studnia – miejsce, w którym schował się wysysający energię kosmiczny intruz

Tym  razem na  planie  farmy widzimy znów  naznaczenie  przestrzeni  skrajnych,  na  linii

horyzontalnej,  które mieści w sobie niebezpieczne siły chaosu. Niebezpieczniejszym z nich jest

studnia, miejsce podziemne.

487 H. P. Lovecraft, Kolor z przestworzy [w:] Najlepsze opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s .87, 
przypis 46.
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Źródło C

Choć synowie Yog-sothota zostają urodzeni w Dunwich, które leży w  dolinie, zostają oni

poczęci na pobliskim  wzgórzu Sentinel Hill,  na którym umieszczone są megalityczne kręgi. Ich

urodzeniu towarzyszą grzmoty dobywające się spod gór. 

Co  ciekawe,  bardziej  ludzki  z  owych  braci  zostaje  zagryziony  przez  psy  przy  próbie

kradzieży  szczególnie  niebezpiecznych  ksiąg  z  biblioteki  Uniwersytetu  Miskatonic  w  Arkham.

Ciężko z całą pewnością stwierdzić, czy Uniwersytet Miskatonic leży w dolinie, na wzgórzu czy na

względnie  neutralnym  terenie,  niemniej  z  planów  Arkham  rozrysowanych  przez  HPL w  roku

1934488, wiemy, iż jest on usytuowany blisko rzeki Miskatonic (której też zawdzięcza nazwę). Tak

więc z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że miasto to jest usytuowany w dolinie.

Starszy z braci, najpotworniejszy (jednocześnie najbardziej boski) umiera na Sentinel Hill,

również jego śmierci poprzedzają – grzmoty spod gór.

Sentinel  Hill  –  wzgórze,  miejsce  poczęcia  synów  Yog-sothotha  i  miejsce  uśmiercenia  

głównego  antybohatera  –  potworniejszego  z  braci  –  także  w  tym  miejscu  kończy  się  

opowiadanie

|

Dunwich  –  miejscowość  osadzona  w  dolinie  –  miejsce  urodzenia  obu  koszmarnych  

bliźniaków, a także miejsce ich zamieszkania – również miejsce, w którym rozpoczyna się 

opowiadanie Koszmar w Dunwich

Uniwersytet  Miskatonic  w  Arkham –  prawdopodobnie  umiejscowiony  w dolinie  rzeki  

Miskatonic, miejsce śmierci innego antybohatera, bardziej ludzkiego z braci

|

Dudnienie  spod  ziemi  obwieszcza  zarówno  narodziny  bliźniaków,  jak  i  śmierć  

najpotworniejszego z nich

Ponownie wzgórze i dolina są groźnymi i naznaczonymi przestrzeniami. W tym wypadku

szczególnie niebezpiecznym (w tym także dla antybohatera) jest wzgórze. Tym razem odgłosy spod

ziemi wydają się jedynie towarzyszyć kluczowym wydarzeniom, za każdym razem obwieszczając

rzeczy wzbudzające uczucia tremendalne.

488 Joseph Morales, Lovecraft's map of Arkham [w:] http://www.baharna.com/cmythos/arkham.htm z dn. 31.01.2012.
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Źródło F

W  Snach z  domu wiedźmy  akcja  dzieje  się  w kamienicy dawniej  zamieszkiwanej  przez

czarownicę  Keziah  Mason.  Co  ciekawe,  kamienica  ta,  pozwalająca  jednocześnie  podróżować

między  wymiarami,  w  czasie  i  w  międzygalaktycznych  przestrzeniach  usytuowana  jest,  jak

w wiemy mapy Arkham wykonanej przez Lovecrafta, w samym centrum lovecraftowskiego miasta.

Takie  usytuowanie  budynku  w  połączeniu  z  tym,  że  można  dzięki  niemu  dokonywać

podróży o charakterze kosmicznym, pozwala spojrzeć na nią jako na rodzaj axis mundi.

Czarownica  jednakże  ukazuje  się  na  wyspie,  zaś  sabaty  odbywa  się  także  w  parowie

Meadow Hill – oba punkty usytuowane są granicy Arkham lub uznawane za obiekty zlokalizowane

tuż za nim.

Z kolei jeśli skupimy się na samym opisie budynku, to podobnie jak w przypadku Koloru

z przestworzy,  również  tu  poddasze  jest  przestrzenią  naznaczoną,  lecz  w  jeszcze  bardziej

złowieszczym  sensie.  Te  wynajmowane  przez  studenta  Gilmana  charakteryzuje  się  dziwnymi

kątami (które ostatecznie w wyniku ich niesamowitych, matematycznych właściwości pozwalają

mu odbywać podróże międzywymiarowe), za nim kryje się pomieszczenie do którego nie prowadzą

żadne drzwi – okazuje się być miejscem gromadzenia ciał ofiar i odbywania rytuałów przez wciąż
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żywą czarownicę.  Punkt  w pokoju,  w którym się  ona  materializuje,  jest  także  godzien  uwagi,

a mianowicie w kącie u zbiegu pochyłej ściany z sufitem489.

Co  interesujące,  narrator  uznaje  za  istotne  podkreślić,  że  pierwszym etapem niszczenia

kamienicy, które dokonało się ok. 10 miesięcy po zabiciu wiedźmy, był zerwany dach, a następnie

rozsypanie się poddasza. Jak wykazałem w rozdziale 3.3.2, zetknięcie się dwóch przeciwstawnych

nacechowanych  osobowości  spowodowało  neutralizację  wpływów  chaosu  w  Arkham,  co

zaowocowało  również  tym,  że kamienica  sama w sobie  straciła  charakter  axis  mundi,   sposób

degradacji budynku (niszczenie od góry) wyraźnie to sugeruje.

Warto  także  tu  zaznaczyć,  że  także  tu  siły  chaosu  nie  są  w całości  skoncentrowane  w

jednym  miejscu  –  czarownica  ukazuje  się  na  rzecznej  wyspie,  a  więc  w  punkcie  otoczonym

wodami,  zaś  sabat  odbywa  się  w  parowie,  a  więc  punkcie  obniżenia  się  gruntu  poniżej

występującego w mieście.

Źródło G

Innsmouth  jest  miastem  leżącym  przy  ujściu  rzeki  Manuxet  do  morza,  tak  więc  w

przestrzeni  podwójnie  otoczonej  wodą.  Znajduje  się  w  nim  więcej  pustych  domów  niż

zamieszkałych,  co  jest  odwróceniem  normalnego  porządku  rzeczy  i  sugeruje  wyraźny  wpływ

chaosu. Degeneracja miasta rozpoczęła się od strony morza i jej najwyraźniejszy wpływ widoczny

jest  po  południowo-wschodniej  stronie  miasta,  zapuszczanie  się  w  te  rejony  jest  bardzo

niebezpieczne, gdyż ludzie są [tam] nastawieni wrogo i strasznie posępni. Zdarzyło się nieraz, że

obcy przybysz znikał tam na zawsze490. Ulice, które znajdują się po zachodniej stronie miasta (czyli

najdalej  od morza),  nosiły  ślady  minionej  świetności491. Przy miejscu gdzie  rzeka  wpływała do

morza stały resztki rafinerii Marsha, gdzie wytapiano złoto pochodzące z morza. Nieopodal miasta,

już  w samym morzu,  znajduje  się  Diabelska  Rafa,  gdzie  czczący Dagona mieszkańcy składali

krwawe ofiary. 

Wcześniej  parokrotnie  użyłem  terminu  „przestrzeń  mediująca”  na  nazwanie  miast

portowych,  mimo że  są  te  miejsca  mogą  się  wydawać  bardziej  zagrażające  niż  w jakikolwiek

sposób mediujące. Niemniej w tym opowiadaniu mediacja jest wyraźnie widoczna. Zdesperowani

mieszkańcy  Innsmouth,  gdy  zgadzają  się  przyjąć  śluby  Dagona,  w  zamian  za  ofiary  dostają

niewyczerpane  łowiska,  złoto  oraz  nieśmiertelność  w  postaci  przeistoczenia  w  hybrydyczne

podwodne istoty. U Lovecrafta problemem nie jest to, że mediacja z niebezpiecznymi regionami

489 H. P. Lovecraft, Sny w domu wiedźmy [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 451.
490 H. P. Lovecraft, Widmo nad Innsmouth [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, 

s. 397.
491 Ibidem, s. 394.
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i ich mieszkańcami nie istnieje, problemem jest to, że fakt tej mediacji jest i tak wg Lovecrafta

przerażający i budzący wstręt, dlatego należałoby ją odrzucić.

W skali mikrokosmicznej demoniczny wpływ istot mitycznych objawia się także w innych

charakterystycznych  miejscach.  Przykładowe  niebezpieczne,  pożerające  trupy  ghoule  mieszkają

w podziemiach Bostonu, w tym także w podziemiach metra492. Red Hook, w którym odbywają się

tajemne  krwawe  i  orgiastyczne  kulty  na  cześć  Lilith  jest  dzielnicą  portową  Brooklynu.  Zaś

tajemniczy, pozbawiający energii życiowej demoniczny stwór w opowiadaniu  Nawiedzony Dom

żyje zagrzebany pod piwnicą tytułowego budynku.

Wnioski jakie możemy wyciągnąć po szczegółowej analizie geograficznej są następujące:

każdy punkt graniczny (zarówno w skali wertykalnej, jak i horyzontalnej) narażony jest na wpływy

sił chaosu – dotyczy to zarówno wielkich poziomów: obszaru kosmicznego, Układu Słonecznego,

naszej planety (w tym im dalej oddalony punkt od Nowej Anglii i Stanów Zjednoczonych, tym

gorzej); jak i mniejszych: USA, Nowej Anglii oraz najmniejszych: planów poszczególnych miast,

jak i samych domów – dzieje się to w myśl mitycznej zasady, że każdy z niższych  poziomów

kosmicznych jest  w pewien sposób odzwierciedleniem wyższego c–  tak  jak  miasta  i  domy wg

Eliadego  odzwierciedlają  wszechświat493.  Szczególnie  niebezpieczne  są  wzgórza  i  doliny,  lecz

jeszcze  bardziej  wrogie  są  miejsca  stykają  się  z  morzem.  Im  bardziej  ekstremalnie  oddalone

miejsca, tym silniejsze oddziaływanie sił chaosu. Przykładowo najbardziej niebezpieczne są Góry

Szaleństwa ze szczytem Kadath, zlokalizowane w okolicach Bieguna Południowego oraz R'lyeh

usytuowane przy oceanicznym punkcie niedostępności.

Co  także  przewija  się  na  wszystkich  poziomach  analizy  przestrzeni,  znacznie  bardziej

skażone siłami chaosu okazuje się południe niż północ. Lovecraft czasem używał nawet archaicznej

nazwy  Morze  Południowe  na  określenie  Pacyfiku,  co  podkreśla  negatywne  znaczenie  południa

w geograficznej strukturze jego mitycznego świata . Prawdopodobnie przyczyną tego stanu rzeczy

jest pogląd Lovecrafta na ludzkie rasy, gdzie w jego wizji Aryjczycy są rozumiani jako Nordycy, a

więc ludzie związani z północą. Choć ekstremalna północ także może nieść zagrożenie (Mi-Go w

górach Vermontu, Rhan-tegoth na Alasce, kult Cthulhu na Grenlandii), nie będzie ono nigdy tak

silne jak te pochodzące z południa.

492 Wisiało tam studium zatytułowane „Wypadek w metrze”,  na którym grupa ohydnych istot  wyłazi  ze  szczeliny
w podłodze jakichś nieznanych katakumb metra […].
H. P. Lovecraft, Model Pickmana [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom. 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 250.

493 […] miasto stanowi zawsze „imago mundi”, a dom jest mikrokosmosem
M. Eliade, Traktat o historii religii, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 401.
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Ale  nawet  życie  w  miejscu  oddalonych  od  potencjalnie  zagrażających  punktów,  nie

gwarantuje  bezpieczeństwa.  Dobitnie  pokazuje  to  przykład  Arkham,  które  zostaje  skażone

obecnością wiedźmy, uchodźczyni z Salem czy farmy Nahuma skażonej meteorytem przybyłym

z kosmosu.  Jak  ujął  to  Marek Wydmuch w  Grze ze  strachem,  Lovecraft  wypracował  świat,  w

którym ludzkość żyje na wulkanie mogącym zniszczyć ziemię w każdej chwili.494 

Za  pewne  właśnie  z  tego  powodu  miejsca  mogące  uchodzić  za  axis  mundi (wzgórze

w Oklahomie, będące jednocześnie przejściem do świata podziemnego czy dom wiedźmy Keziah

będący  bramą  do  innych  wymiarów)  również  są  niebezpieczne.  Świat  Lovecrafta  możemy

przyrównać do oblężonej twierdzy, w której każda przestrzenie mediujące i komunikujące z innymi

sferami są de facto niebezpieczna, tak jak niebezpieczne dla obrońców zamku są jego flanki, brama

czy fosa – to przez te przestrzenie będą próbować wtargnąć wrogie siły.

3. 4. Schemat chronologiczny

C.  Lévi-Strauss  stwierdzał,  że  Mit  odnosi  się  zawsze  do  zdarzeń  minionych.  […]  Ale

wewnętrzna wartość przypisywana mitowi bierze się z tego, że te zdarzenia mające rozwijać się

w jakimś  momencie  czasu,  tworzą  zarazem trwałą  strukturę,  która  równocześnie  odnosi  się  do

przeszłości,  teraźniejszości  i  przyszłości.495 Jurij  Łotman  i  Zara  Minc  wyrażali  podobną  myśl,

stwierdzając,  że  Powszechnie  uznaną  właściwością  mitu  jest  jego  podporządkowanie  czasowi

cyklicznemu:  zdarzenia  nie  rozwijają  się  linearnie,  lecz  wiecznie  powtarzają  się  w  pewnym

zadanym z góry porządku, przy czym nie stosują się do nich pojęcia początku i końca496.

W najprostszym rozumieniu  trwałą  strukturę  chronologiczną  mitu  C.  Lévi-Straussa,  jak

i podporządkowanie się mitu czasowi cyklicznemu odnajdujemy u Lovecrafta w postaci odwołania

do  koncepcji wiecznego powrotu. W bezdyskusyjny sposób czyni to dwukrotnie. 

W  opowiadaniu  W  poszukiwaniu  nieznanego  Kadath  możemy  przeczytać  następujący

fragment:  Przetaczały  się  eony,  wszechświaty  umierały  i  rodziły  się,  gwiazdy  stawały  się

mgławicami, a mgławice gwiazdami.[...] W pełzającej powoli wieczności ostateczne cykle kosmosu

splatały się w inną daremną całość,  gdzie  wszystkie  rzeczy stają się na nowo, będąc przedtem

nieprzeliczoną masą. Materia i świtało rodziły się na nowo, komety, słońca, i światy budziły się,

płonąc, choć nic nie przeżyło, aby im powiedzieć, że kiedyś istniały i zginęły, że będą i znikną,

w nieskończoności, z powrotem do początku, który nie był pierwszym497. 

494 Daniel Misterak, Tam gdzie czyha Cthulhu, wyd. Gdyński Klub Fantastyki, Gdańsk 1999, s. 30.
495 C. Lévi-Struass, Struktura mitów [w:] Antropologia strukturalna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 

1970, s. 239.
496 J. Łotman, Z. Minc, op. cit., s. 72.
497 H. P. Lovecraft, W poszukiwaniu nieznanego Kadath [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, 
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Lovecraft  w swoim świecie  mitycznym w pełni  uznawał  koncepcje wiecznego powrotu.

Z niej wynikały kolejne implikacje. Skoro czas cyklicznie powtarza się w nieskończoność, to czy

możemy mówić o istnieniu woli,  czy jakakolwiek zmiana może mieć miejsce? W opowiadaniu

Przez  Bramy  Srebrnego  Klucza  ujmuje  ten  problem  następująco:  Czas  –  ciągnęły  fale  –  jest

nieruchomy, nie ma początku ani końca. Jego wrażenie ruchu i przyczynowości zmian to czyste

złudzenie.  W  gruncie  rzeczy  on  sam  jest  tylko  iluzją,  gdyż  z  wyjątkiem  ograniczonych  istot

z ograniczonych wymiarów nikt nie uznaje takich pojęć, jak przeszłość, przyszłość i teraźniejszość.

Dla wszystkich innych one po prostu nie istnieją. Ludzie myślą o czasie tylko ze względu na to, co

nazywają  zmianą,  ale  również  ona  jest  złudzeniem.  Wszystko,  co  było,  jest  i  będzie,  istnieje

równocześnie498.

Myślę,  że jak najbardziej  usprawiedliwione jest  przyjęcia  tej  koncepcji  jako nadrzędnej,

w której  schemat  wpisane  są  wszystkie  dzieła  literackie  Lovecrafta.  Jeśli  pojawiłyby się  jakieś

wątpliwości, co jakiś czas Lovecraft w sposób pośredni nadmienia o tej zasadzie.

Warto  zwrócić  uwagę,  że  Cthulhu  (źródła  A)  był  dawniej  jednym  z  najważniejszych

władców  Ziemi,  przebudził  się  dopiero,  gdy  gwiazdy  znalazły  się  w  odpowiednim  ułożeniu

i przebudzi  się  ponownie  w  analogicznej  sytuacji,  co  sugeruje  cykliczności  jego  panowania.

Lovecraft był znawcą światowej mitologii. Cthulhu uosabia wodno-chtoniczny chaos, podobnie jak

egipski  Apop.  Tenże  demon  był  cyklicznie  pokonywany  przez  statek  (Horusa).  Cała  scena

pokonania Cthulhu za sprawą przebicia go przez okręt Johansena może po prostu symbolizować

odwieczny bój  porządku z  chaosem i podkreślenie  faktu,  że  trzeba  z  tym drugimnieprzerwanie

walczyć – jest jak powtórzenie rytuału. 

W  Necronomiconie  (źródło C)   możemy przeczytać, że  Człowiek rządzi teraz tam, gdzie

niegdyś rządziły One, wkrótce One będą rządzić tam, gdzie rządzi teraz człowiek.  Po lecie jest

zimna, po zimie lato. Czekają cierpliwie, potężne, bo znowu tutaj zapanują499.

Mimo to, wiemy, że w tym cyklu istnienia wszechświata nie one będą ostatnimi władcami

tej planety. Jak wspomniałem już w rozdziale 2.6 (informuje o tym źródło H), po cywilizacji ludzi

zapanuje cywilizacja koleopterów, zaś ostatnimi panami naszej planety będą inteligentne pajęczaki.

Einsteinowskie  określenie  czasu  jako  jednego  z  wymiarów,  dodatkowo  względnego,

otworzyło nowy sposób spojrzenia na jego wymiar. Koncepcja podróży w czasie oczywiście znana

była wcześniej (choćby podróż do nieba króla Revaita w Mahabharacie, który w trakcie podróży na

osi ziemia-niebo-ziemia przeniósł się w czasie w przyszłość lub ukazania podróży w przeszłość i w

s. 266.
498 H. P. Lovecraft, Poprzez Bramy Srebrnego Klucza [w:] Sny o terrorze i śmierci, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 

504.
499 H. P. Lovecraft, Koszmar w Dunwich [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 149.
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przyszłość  w  Opowieści  wigilijnej  Charlesa  Dickensa),  lecz  nie  potrafię  wskazać  mitu  czy

opowieści przedlovecraftowskiej, w którym to obce istoty mogłyby się przenieść z innego miejsca

w czasie do naszej epoki. Innymi słowy, ogólnikowo „rozumiana” teoria Einsteina, i zrównanie

czasu do jednego z wymiarów, stworzyło pokusę przedstawienia czasu jako swoistej przestrzeni.

Także z niej mogą przyjść intruzi, by przejąć ciało niczego nie podejrzewającego człowieka, a jego

umysł  uprowadzić.  Mimo  to,  istoty  owe,  czyli  przedstawiciele  Wielkiej  Rasy,  nie  wydają  się

szczególnie groźne. Być może ma to związek z tym, że Lovecraft był konserwatystą gloryfikującym

przeszłość, a przedstawiciele międzyczasowych podróżników przypadku opowiadania  Cień spoza

czasu przybyli  z  przeszłości.  Z  drugiej  strony im odleglejsze  czasy w  przeszłość  i  przyszłość

(szczególnie  te  najmniej  znane,  ale  sygnalizowane  przez  Lovecrafta,  jak  domniemany  okres

świetności  „złych”  miast,  które  były na  Ziemi  zanim pojawiły się  na  niej  Starsze  Istoty),  tym

bardziej wydają się przerażające, podobnie jak analogicznie przestrzeń, im dalsza w którymkolwiek

kierunki (zarówno na płaszczyźnie horyzontalnej, jak i wertykalnej) tym groźniejsza.

3. 5. Schemat socjologiczny

Lovecraft  był  konserwatystą  i  chociaż  przyjął  światopogląd  ateistyczny,  to  nigdy  nie

odrzucił  wartości  purytańskich.  Bardzo  często  podkreślał  swoje  angielskie  pochodzenie.

Światopogląd  Lovecrafta  jest  charakterystyczny  dla  WASP  (White  Anglo-Saxon  Protestant):

etnocentryczny, podkreślający wyższość swojej kultury nad innymi, ceniący czystość krwi, często

rasistowski (także w odchyleniu radykalnym).

To z pewnością jest przyczyną utożsamiania wszelkich sił  chaosu z ludnością mieszaną,

„zdegenerowaną”,  zrodzoną  z  kazirodczych  stosunków,  czy  z  wyniku  mieszania  się  Wielkich

Przedwiecznych z ziemskimi istotami.

To  zawsze  Murzyni,  Hindusi,  Indianie,  Mulaci,  Metysi  są  wyznawcami  bluźnierczych

kultów.  Lovecraft  ich  oskarża  o  postępującą  degenerację  społeczną.  Nawet  jeśli  śmierć

kogokolwiek wygląda przypadkowo, ale w pobliżu jest jakaś osoba innej rasy niż biała – Lovecraft

widzi w nim winnego. Profesor Gammel z opowiadania Zew Cthulhu (źródło A) został popchnięty

przez Murzyna – zaraz potem umarł. Inspektor Legrasse, gdy dokonał pogromu kultystów znad

nowoorleańskich  bagien,  stwierdził,  że  wszyscy  [oni] są  ogromnie  prymitywnymi  mieszańcami

krwi500 i objawiają zaburzenia umysłowe. Marynarz Johanes, któremu udało się na chwilę pokonać

wielkiego Cthulhu, ginie po tym jak dwaj hinduscy marynarze próbują pomóc mu wstać.

500 W większości byli to marynarze, Murzyni i Mulaci, głównie z Indii Zachodnich, albo portugalskie Brava, jednej
z wysp Zielonego Przylądka.
H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu [w:] Najlepsze Opowiadania. Tom 2, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2008, s 213.
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Warto w tym miejscu zauważyć, że tego punktu widzenia proza Lovecrafta świetnie nadaje

się do poddania analizie metodą Girarda501. Zmiany społeczne, które obserwuje Lovecraft, są przez

niego  postrzegane  jako  kryzys  wartości.  Szukając  winnego,  dostrzega  go  w  mniejszościach

rasowych i  je oskarża o konotację z szeroko pojmowanymi mocami zagrażającymi ludzkości  –

które  możemy  nazwać  siłami  chaosu.  Im  więcej  cech  wskazujących  na  ułomność  (niższa

inteligencja,  wyłupiaste  oczy  etc.),  inność  (albinizm)  czy  czasem  nawet  ponadprzeciętność

(nadnaturalnie szybko rozwijający się geniusz502 bądź tajemniczy wybitnie inteligentni okultyści503)

tym  większa  pewność,  że  dany  osobnik  współuczestniczy  w  oddawaniu  czci  w  plugawych,

orgiastycznych  i  bluźnierczych  kultach.  Z  listów Lovecrafta  można  wnioskować,  że  za  pewne

chętnie by przyklasnął autentycznym aktom przemocy wymierzonym w ludzi innych ras, jednak

takowej  (na  skalę  którą  by sobie  życzył504)  nie  było  w ówczesnym świecie  (nadszedł  jej  czas

dopiero w czasie II Wojny Światowej)505.

Lovecraft  potępia  liberalnych  ideologów.  Gdy  opisuje,  jak  słusznie  likwidowano

Innsmouth506, gdzie w świątyni masońskiej odbywały się uroczystości ku czci Dagona, wzmiankuje

o protestach liberalnych organizacji, które jednak milkną, gdy protestujący widzą ludzkie hybrydy,

które stały się  obiektem prześladowań.  Warto także przyjrzeć się  znakom mającym zwiastować

nadejście panowania Wielkich Przedwiecznych. Czas ten łatwo będzie rozpoznać, ponieważ ludzie

staną się  podobni  do Wielkich Starych Bogów; wolni  i  swobodni,  poza zasięgiem dobra i  zła,

odrzucą wszelkie prawa i zasady moralne, będą krzyczeć, zabijać i pławić się w radości. Wyzwoleni

Starzy Bogowie nauczą ludzi jak krzyczeć,  jak zabijać,  jak radować się i bawić,  a cała ziemia

rozgorzeje  ofiarą  całopalną  ekstazy  i  wolności.507 Jak  widać,  wolność,  podstawowa  wartość

ideologii liberalnej, jest jedną z cech, które Lovecraft postrzega zdecydowanie przez negatywny

pryzmat.

Także  światopogląd  rasy  Mi-Go,  lub  ten  jej  element,  możliwie  fałszywy,  który

prezentowano wybranym ludziom, zdaje  się  być liberalny – Lovecraft  dostrzega w nim jednak

wielki fałsz.

501 R. Girard, Kozioł ofiarny, s. 21-37.
502 Jak bardziej ludzki z synów Yog-Sothotha w Koszmarze z Dunwich.
503 Jak główny antagonista w powieści Przypadek Charlesa Dextera Warda.
504 Zanim nie zaczął optować za segregacją jako sposobowi rozwiązania „problemów rasowych”.
505 Jak opisuje w liście do Belknapa Longa: ...]Mam nadzieję, że zakończeniem będzie wojna– lecz dopiero wtedy, gdy 

nasze umysły uwolnią się całkowicie z humanitarnych pęt syryjskich przesądów nałożonych przez Konstatyna 
[mowa o chrześcijaństwie – przypis M.K.]. Ukażmy zatem naszą fizyczną potęgę jako ludzie i Aryjczycy. 
Dokonajmy naukowo masowej deportacji, której nikt nie uniknie i z której nikt nie wróci. W innym liście będzie 
zalecał użycie gazu cyjanowego.
M. Houellebecq, H,P.Lovecraft. Przeciw Światu, przeciw życiu, Warszawa 2007 s. 114.

506 Wysadzaniem domów, serią aresztowań bez procesów, zamykaniem w obozach koncentracyjnych.
507 H. P. Lovecraft, op. cit., s. 215.
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Opozycja binarna, jaką tutaj możemy dostrzec, wygląda następująco:

Biali <–> Inne rasy

Purytańskie, konserwatywne ideały WASP, elitaryzm <–> Liberalne ideały, egalitaryzm

Co interesujące, Lovecraft nie tworzył silnej opozycji między WASP, a PIGS508. Początkowo

przejawiał taką tendencję, jednak z czasem zaczął ją odrzucać. Nie można oprzeć się wrażeniu, że

do końca uznawał wyższość swojej grupy (choć w pewnym momencie zrezygnował z próby jej

racjonalnego  udowadniania509),  jednak  PIGS  traktował  po  prostu  pobłażliwie,  bez  większej

niechęci. Pod koniec swojego życia zaczął przedstawiać nawet Polaków510 i Włochów511 jako nacje

próbujące  na  swój  własny,  religijny sposób walczyć  z  zagrażającym chaosem.  W tym zakresie

różnił się wielu przedstawicieli swojego społeczeństwa, choćby radykalnie antykatolickiego (a więc

też antypolskiego i antywłoskiego) drugiego Ku Klux Klanu.

Jest  jeszcze  jeden rodzaj  przejęcia  charakterystycznego mitemu związanego z  wcześniej

wspomnianym  girardowskim  kozłem  ofiarnym.  Mianowicie  chodzi  o  odludków,  pustelników,

ludzie  żyjących  na  uboczu.  Większość  z  nich  jest  podejrzewana  o konszachty  z  Wielkimi

Przedwiecznymi. Cała rodzina Whatleyów zalicza się do tej kategorii, to odludki są ambasadorami

Mi-Go, zwolennik kanibalistycznego kultu z  Piekielnej ilustracji także mieszka z dala od innych

ludzi. Czasem całe społeczności zdarzają się ze światem zewnętrznym (zmieniający się w hybrydy

wyznawcy Dagona), a ich przedstawiciele mogą się przeciętnymi człowiekowi wydać szczególnie

nieprzyjemnymi outsiderami.

Jest to o tyle zaskakująca informacja, gdyż....  sam Lovecraft był uznawany za wielkiego

samotnika. Często spacerował samotnie nocami po mieście, miał wielki problem ze znalezieniem

jakiejkolwiek pracy i nawet (w wyniku rozstroju nerwowego) nie poszedł na studia. Za każdym

razem, gdy opisywał wyznawców bluźnierczych kultów wskazywał na grupy nielubianych przez

siebie osobników – z tym jednym wyjątkiem. Mitem zaczerpnięty z jego kultury był silniejszy niż

własne doświadczenia życiowe.

Ludzie funkcjonujący w społeczeństwie <-> Pustelnicy, Samotnicy.

Bohaterowie  Lovecrafta  to  często  ludzie  wykształceni,  gentlemani,  zazwyczaj  noszący

pewne tytuły naukowe.  Każdy z nich dochodzi  w pewnym momencie do wniosku, że niektóre

508 Poles-Italians-Greeks-Slavs. Najczęściej utożsamiani jako etniczni antagoniści w stosunku do WASP.
509 S. T. Joshi, op. cit., s. 986.
510 W opowiadaniu Sny w domu wiedźmy.
511 W opowiadaniu Duch ciemności.
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aspekty wiedzy powinny być elitarne bądź niepoznawalne przez nikogo, gdyż ich ujawnienie grozi

przyspieszeniem przyjścia  Wielkich  Przedwiecznych,  co  z  kolei  przekłada  się  bezpośrednio  na

zagładę  światu  i  triumf  sił  chaosu.  Tutaj  wchodzimy  też  na  płaszczyznę  epistemologiczną-

płaszczyznę aksjologiczna,  choć będzie ona bezpośrednio związana z płaszczyzną socjologiczną

oraz jest ona także odbiciem płaszczyzny kosmicznej.

3. 6. Schemat epistemologiczno-aksjologiczny

Jak już wspomniałem w rozdziale 2,  Lovecraft demonizował naukę. Nietrudno zrozumieć

z jakiego powodu, kiedy przyjrzymy się płaszczyźnie socjologicznej. Szybko rozwijająca się nauka

podważała podstawy starego porządku. Ziemia przestała być w centrum kosmosu, człowiek stał się

zwierzęciem, a chłop i arystokrata niewiele różnili się w kwestii biologicznej od siebie (nad czym

Lovecraft  bardzo  rozpaczała  w  mającym  cechy  autobiograficzne  opowiadaniu  Srebrny  Klucz).

Innymi słowy – nauka, zamiast wprowadzać do systemu wartości porządek, wprowadzała chaos,

który z kolei  był  personifikowany przez Wielkich Przedwiecznych i  inne mityczne istoty – jak

kosmiczne Mi-Go czy podwodni czciciele Dagona. Najgorszym co nauka mogła zrobić, to zebrać

w sobie cały swój dorobek i ukazać się w holistycznym aspekcie, propagując treści egalitarne.

Nauka jest tutaj jednak tylko narzędziem, który odkrywa coś znacznie niebezpieczniejszego

–  prawdziwą  naturę  świata.  Ona  jest  symbolem  chaosu.  Została  już  spisana  wcześniej  przez

szalonego Araba (swoją drogą – także mistyka i  naukowca)  Abdula Alhazreda w bluźnierczym

Necronomiconie. W świecie, gdzie nie ma transcendentnego Boga, a jedyne istoty mające cechy

nadnaturalne to demoniczni Przedwieczni, słowo bluźnierczy nabiera zupełnie innego charakteru.

Przeciwko komu można w tej sytuacji bluźnić? Odpowiedź mamy powyżej – przeciw ustalonemu,

konserwatywnemu porządkowi społecznemu. Jego załamanie to zezwolenie na zwycięstwo siłom

chaosu.

Wracając jednak do spraw naukowców-gentlemanów (zresztą najczęściej podeszłego wieku,

co też nie jest bez znaczenia), ich rola w systemie Lovecrafta sprowadza się z jednej strony do

niesienia ze sobą cechy zarówno konserwatystów typowych dla społeczeństwa aprobowanego przez

Lovecrafta, co jest cechą pozytywną, aczkolwiek badając, jątrzą, poszukują prawdziwych podstaw

rządzących w świecie natury, co okazuje się destruktywne. Ponadto, najczęściej przeciwstawiają się

Przedwiecznym  i  ostatecznie  próbują  zahamować  rozwój  nauki  (pilnują  by  nikt  nie  dotarł  do

wyników ich badań; niszczą bądź ograniczają dostęp do tajemnych ksiąg etc).

Jak nie trudno zauważyć po scharakteryzowaniu tej grupy ludzi, pełnią oni rolę mediatorów

– z tego to powodu mają wgląd zarówno do świata niosącego chaos jak i strzegą tego, który kryje
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w sobie  harmonię.  Nie  zawsze  są  to  naukowcy  per  se,  ale  zawsze  ludzi  wykształceni.

W opowiadaniu Zew Cthulhu tego typu cechy niesie ze sobą także kapitan statku oraz oficer policji.

Innymi  postaciami  mającymi  cechy  mediatorów  są  szaleńcy  (którzy  doznali  załamania

nerwowego) i  wrażliwi artyści.  Co ważne,  nie  każdy szaleniec jest  pozytywnym mediatorem –

większość z nich przynależy do sił chaosu. Tylko szaleńcy, którzy doznali załamania nerwowego

w wyniku poznania bluźnierczej  prawdy o naturze świata,  mogą być odbierani pozytywnie (np.

w przypadku policjanta Thomas F. Malone z Koszmaru w Red Hook czy wcześniej wspomnianego

kapitan okrętu Johansen z  Zewu Cthulhu). Tak naprawdę każdy mediator w prozie Lovecrafta ma

cechy szaleńca. Ujrzenie natury wszechświata nie pozwala wrócić do społeczeństwa, niemniej chęć

uchronienia społeczeństwa jest nadrzędnym celem, obowiązkiem, który należy wypełnić.

Artyści  jako mediatorzy to  znany mitem,  związany bardzo blisko  z  fenomenem stanów

posesyjnych  (w  tym  szamanistycznych).  Artysta  owładnięty  chęcią  tworzenia  nie  może  jej

powstrzymać.  Niemniej  wcale  nie  oznacza  to,  że  musi  on  burzyć  ład  społeczny  –  może  być

nieświadomy tego co się z nim dzieje (rzeźbiarz Wilcox z  Zew Cthulhu), a czasem może także

próbować powstrzymać chaos (jak Erich Zann z Muzyki Ericha Zanna). Sztuka należy do kultury,

należy więc do akceptowalnego ładu społecznego. Niemniej sztuka może nieść ze sobą entropiczną

siłę  rozbijającą  ład  społeczny  (jak  wszelki  awangardowy bunt,  którego  Lovecraft  nie  cierpiał)

i wówczas jej twórca może stać się postacią ocenianą negatywnie, skazaną na zagładę (jak Richard

Upton Pickman z opowiadania Model Pickaman). To tłumaczy pozycję tych mediatorów.

Prawdziwa natura wszechświata badana przez naukę

|

Gentlemani naukowcy, bądź inni ludzi wysoko wykształceni (oficer policji, kapitan statku)

|

Społeczeństwo  żyjące  podług  wartości  ukonstytuowanych  przez  własną  (nieprawdziwą)

wizję świata

Prawdziwa natura wszechświata zdeterminowana przez względność i chaos

|

Szaleństwo  spowodowane  załamaniem  nerwowym  gdy  natura  wszechświata  zostaje

jednostce uświadomiona

|

Społeczeństwo  konserwatywne,  żyjące  podług  stałych  wartości,  trzymające  je  we

względnym ładzie
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Wielcy Przedwieczni mogący wpływać na sny i wizje

|

Artyści żyjący na skraju kultury, lecz dalej w jej obrębie

|

Społeczeństwo akceptujące i potrzebujące sztuki jako warstwy kulturowej wzbogacającej

„ducha”

3. 7. Podsumowanie

System mityczny stworzony przez Lovecrafta wyrażał jego ideologiczny ogląd na świat,

obawy, które towarzyszyły światowemu kryzysowi, wartości, którym hołdował, pragnieniom, które

chciał zrealizować i komponowały się z ówczesną naukową wiedzą o świecie.

Dziś ciężko znaleźć osoby, które odczytują mitologię Lovecrafta dokładnie w ten sposób.

Wielu miłośników tego pisarza wbrew faktom i zdrowemu rozsądkowi zaprzecza występowaniu

ksenofobicznych uprzedzeń Lovecrafta w jego twórczości512 (autor niniejszej pracy zaliczał się do

tego grona,  zanim poznał  bardziej  szczegółowo listy i  eseje  twórcy opracowywanej  mitologii).

Znani mi kontynuatorzy Lovecrafta nie tworzyli dzieł podług tego schematu, a czasem wręcz go

odwracali  (jak czarnoskóry bohater  w interaktywnej  powieści  Beniamina  Muszyńskiego).  Choć

Lovecraft w swoim systemie mitycznym ukazywał Cthulhu jako bóstwo bezwzględnego chaosu,

którego wyznawcom (jakkolwiek groteskowo by to brzmiało) bliskie są wolnościowe ideały, ten

schemat  również  nie  był  przesadnie  rozwijany  (jego  tropem  szedł  przez  jakiś  czas  „uczeń”

Lovecrafta, Robert Bloch) coraz częściej bywa on obecnie przedstawiany jako symbol wrogiego,

rządowego lub  korporacyjnego ładu społecznego.  Nie zniknął  oczywiście  Cthulhu jako symbol

chaosu  (szczególnie  widoczny  w  systemach  okultystycznych),  ale  pojawiło  się  jego

„konserwatywne” oblicze.

512 S. T. Joshi, op. cit., s. 627-629.
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To co z  pewnością zadecydowało o przyjęciu się mitologii  Lovecrafta,  jest  jej  labilność

i dążenie  do  bycia  potencjalnie  zgodnej  z  naukową  wiedzą,  co  przekłada  się  także  na  same

gloryfikowanie  naukowców,  jako  romantycznych  straceńców  poświęcających  się  dla  dobra

ludzkości. Choć może się wydać to zaskakujące, właśnie takie szokujące podejście, groteskowe i

diametralnie różne od fundamentalistycznych oblicz religii (potępiających choćby teorię ewolucji)

może wydać się niektórym grupom społecznym bardziej  atrakcyjne.  W świecie rozwijającej  się

prężnie nauki  literalnie  odczytywane Pismo Święte  może rzeczywiście,  jak twierdził  Lovecraft,

wielu  ludziom wydawać  się  infantylne,  a  wizja  diabła,  którego  głównym  celem jest  kuszenie

jednego gatunku zwierzęcia istniejącego na Ziemi i  Boga, żyjącego „w niebie”,  który w całym

rozległym kosmosie szczególnie umiłował sobie ludzi, chce dla nich jak najlepiej, ale mimo swojej

wszechmocy  postanawia  poddawać  ich  próbom,  może  wydawać  się  niewiarygodna.  Mitologia

Lovecrafta może u tej grupy ludzi pobudzać uczucia numinotyczne, których tradycyjna religia nie

jest już w stanie wzbudzać.
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Cthulhu jako korporacyjny nadzorca.

Cthulhu jako istota odpowiedzialna za próby 
wprowadzania kontrowersyjnych ustaw SOPA 
i PIPA potencjalnie ograniczających wolność 
w Internecie.
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Zakończenie

Celem  niniejszej  pracy  było  dokonanie  analizy  literackiej  mitologii  Howarda  Philipsa

Lovecrafta  antropologiczną  metodą  strukturalistyczną  C.  Lévi-Straussa. i  za  jej  pomocą  próba

odnalezienie  odpowiedzi  na  pytanie,  jaki  czynniki  zadecydowały  o  niezwykłej  popularności

rzeczonej mitologii.

Dokonanie analizy umożliwiło dojście do konkretnych wniosków wyjaśniających fenomen

niezwykłej  popularności  Mitologii  Cthulhu zarówno  w  kulturze  masowej,  jak  i  niektórych

środowiskach okultystycznych.

Mitologia  Cthulhu okazywała  się  również  bardzo  atrakcyjna  dla  twórców

dwudziestowiecznej literatury grozy. Z tego powodu zasadnym okazało się znalezienie odpowiedzi

na pytanie,  czy istnieje  jakiekolwiek podobieństwo uczuć religijnych do tych,  które towarzyszą

percepcji dzieł grozy. Rudolf  Otto w swoim najbardziej  znaczącym dziele  pt.  Świętość nazywał

uczucia drugiego ze wskazanych typów  karykaturą doświadczenia numinotycznego.  Okazuje się

jednak,  że  kategorie  wyróżnione  przez  Otta,  które  są  przez  niego  określane  jako  składowe

numinosum (świętości  rudymentalnej,  pozbawionej  pierwotnie  wartości  etycznej),  doskonale

odzwierciedlają kategorie  wykorzystywane przez znaczącą część twórców literackiej  i  filmowej

grozy.  Tymi  kategoriami  są:  deprecjacja  przeżywanego  podmiotu  wobec  siebie,  mysterium

tremendum,  fascinans,  poczucie  niesamowitość,  augustum oraz  irracjonalność  rozumiano  jako

kategoria  wykraczająca  poza  zdolność  pojmowania.  Przy  dokładniejszym  przyjrzeniu  się

popularnym dziełom grozy (jak opowiadanie Wierzby Algernona Blackwooda, filmy The Ring, Coś,

Dziecko Rosemary, beletrystyczna twórczość Lovecrafta etc.) okazuje się, że prawie każde z nich

zawiera  wszystkie  z wymienionych  elementów.  Można  z  tego  wysunąć  wniosek,  że  opowieści

grozy wzbudzają uczucia numinotyczne.

Słowo mit, szczególnie gdy używane jest w kontekście dzieła literackiego, może być różnie

zrozumiane.  Spowodowane  jest  to  wielością  definicji  mitu,  które  znacząco  się  zmieniały  na

przestrzeni dziejów, ale i współcześnie bywają rozumiane na różne sposoby. W niniejszej pracy

mitologię  rozumiano, za Claudem Lévi-Straussem, jako filozofię kultury będąca zintegrowanym,

kompletnym światopoglądem.513 Potrzebna jest ona człowiekowi, ponieważ dzięki niej może ująć

holistycznie świat i odnieść się do niego. Mit jest wyższym poziom języka, występującym zarówno

w nim, jak i ponad nim. Jest on specyficzną strukturą, która, opisując zdarzenia minione, odnosi się

jednocześnie do przeszłości,  teraźniejszości  i  przyszłości,  zaś analiza mitu powinna obejmować

513 Maciej Czeremski, op. cit., s.. 48.
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znaną w danej społeczności symbolikę,  jej tryb życia, wyznawane wartości i okres występowania,

w którym mit się narodził i występuje itp.

Większość z dostępnych opracowań badanej mitologii nie mogły zostać uznane za rzetelne,

ponieważ  powielały  błędy  i  fałszerstwa  Augusta  Derletha,  człowieka,  który  po  śmierci  ojca

Mitologii Cthulhu, zajął się wydawaniem jego dzieł. By przystąpić do analizy mitologii Lovecrafta,

należało najpierw ją zrekonstruować, co zostało uczynione w oparciu o dzieła Lovecrafta,  jego

twórczość beletrystyczną oraz jego listach i  esejach.  Wykazane zostało,  iż mitologia Lovecrafta

opisuje  szczegółowo  zarówno  mityczną  kosmogenezę,  antropogenezę  oraz  porusza  problemy

eschatologiczne. By uniknąć dalszych nieporozumień przy opisywaniu panteonu Lovecrafta, zostali

opisani wszyscy wymienieni i scharakteryzowani przez pisarza bogowie.

Sama  analiza  została  rozpoczęta  od  krótkiego  scharakteryzowania  epoki,  w  której  żył

Lovecraft  oraz  środowiska,  które  go  kształtowało.  Na początku XX wieku zmiany w oglądzie

świata i człowieka nadchodziły szybciej, niż wielu było skłonnych to zaakceptować. Pisarz żywo

interesował się nowymi i uznawanymi za kontrowersyjne odkryciami naukowymi takich uczonych

jak Karol Darwin, Albert Einstein, Zygmunt Freud czy Alfred Adler, ponadto wykazywał wielkie

zainteresowanie F. Nietzschem. Nastroje polityczne w USA były niespokojne, popularne były dzieła

kultury jawnie gloryfikujące rasistowskie uprzedzenie, powstał drugi Ku Klux Klan, a imigranci

byli  przez  sporą  część  ksenofobicznie  usposobionych  obywateli  utożsamiani  z  siłami  wrogimi

państwu.  Radykalne  komunistyczne  i  anarchistyczne  grupy  podkładające  bomby  i  dokonujące

rabunków,  w  których  skład  wchodziła  ludność  napływowa  (a  przynajmniej  tak  było  to

przedstawiane  przez  media),  tylko  zaogniały  sytuację.  Zapewne  z  tego  powodu  Lovecraft  nie

przyjął  względnie  łagodnej  formy rasizmu,  którą  przejawiała  także  jego najbliższa  rodzina,  ale

doszedł wręcz do przekonania, że przedstawicieli ras niebiałych należy wymordować. Jak wykazała

dalsza  analiza,  każdy  z  tych  elementów  jego  światopoglądu  znalazł  odzwierciedlenie  w  jego

systemie mitycznym.

By dokonać możliwie szczegółowych badań struktury  Mitów Cthulhu, niewystarczającym

okazało się opieranie się tylko na opisanej w pracy mitologii, ale niezbędnym było przedstawienia

streszczeń kilku tekstów źródłowych, szczególnie cenionych zarówno przez fanów Lovecrafta, jak

i środowiska okultystyczne514, a następnie dokonaniu także ich analizy.

Schemat odczytywany na płaszczyźnie geograficzno-kosmologicznej wskazywał, że, choć

demoniczni bogowie opisywani przez Lovecrafta występują na całym świecie,  ci  z nich,  którzy

obdarzeni są największą mocą i stanowią największe zagrożenie dla ludzkości, żyją w regionach

514 Zapewne  z  tego  powodu  zostały  one  umieszczone  na  stronie  gromadzącej  sakralne  teksty  różnych  religii:
www.sacred-text.com .
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najbardziej  ekstremalnie  oddalonych od Providence,  rodzinnego miasta  Lovecrafta,  zarówno na

płaszczyźnie horyzontalnej, jak i wertykalnej. Jest to widoczne zarówno w skali makrokosmicznej

(obejmującej cały glob ziemski i kosmos), jak i w skali obejmującej tylko tereny Nowej Anglii. Ten

sam sposób waloryzacji jest widoczny również w skali mikrokosmicznej obejmującej plany miast

i poszczególnych budynków.

W  schemacie  chronologicznym  można  dostrzec  pewne  podobieństwo  do  schematu

powyższego – im odleglejsze epoki na osi czasu (zarówno w przeszłości, jak i przyszłości), tym dla

człowieka są one bardziej  okropne i  niebezpieczne.  Dawniej  ziemią władali  bogowie i  potężne

istoty,  których  pewny  powrót  jest  wielkim  zagrożeniem  dla  wszystkich  ludzi.  Niemniej

najważniejszym elementem schematu  chronologicznego jest  koncepcja  Wiecznego Powrotu,  wg

której wszystkie epoki powtarzają się niezmiennie i choć czas pozornie wydaje się linearny, tak

naprawdę jest w pełni cykliczny.

 W  schemacie  socjologicznym  wyraźne  dostrzegalne  jest  odmienne  kategoryzowanie

przedstawicieli  grup  etnicznych  z  pozytywnym  waloryzowaniem  rasy  białej  i  radykalnie

negatywnym  waloryzowaniem  ras  niebiałych,  z  których  najczęściej  rekrutowali  się  w  prozie

Lovecrafta  czciciele  Wielkich  Przedwiecznych  na  ołtarzu  składający  krwawe,  ludzkie  ofiary.

Podobnie negatywnie waloryzowane są osoby wyznające wartości liberalne (uznawane za naiwne

lub  perfidne)  dążące  do  stworzenia  społeczeństwa  egalitarnego.  Osoby  wyznające  wartości

konserwatywne,  kultywujące  purytańskie  ideały,  optujące  za  społeczeństwem  elitarnym  są

waloryzowane pozytywnie. Schemat ten jest odbiciem światopoglądu wyznawanego przez pisarza,

lecz inaczej wygląda rozróżnienie kolejnej kategorii, w której pozytywnie waloryzowani są ludzie

tworzący  anglosaskie  społeczeństwo,  zaś  negatywnie  samotnicy,  ludzie  decydujący  się  żyć  na

uboczu, odludziu. Lovecraft uważał siebie samego za outsidera, a ludzi tacy jak on byli postrzegani

raczej  pejoratywnie w społeczeństwie.  Można z  tego wyciągnąć  wniosek,  że kategoria  przejęta

z własnej kultura była silniejsza niż osobiste doświadczenia życiowe.

Schemat  epistemiologiczno-aksjologiczny  ukazał  negatywną  waloryzację  procesu

poznawania.  W świecie  Mitów  Cthulhu nauka  niesie  zagrożenie  ludzkości,  ponieważ  odkrywa

przerażające prawdę o otaczającej nas rzeczywistości. Prawda ta, ukazująca znikomość ludzkiego

gatunku i cywilizacji, informująca o nadejściu m.in. Wielkich Przedwiecznych, nowych władców

Ziemi,  jest  de  facto  symbolem chaosu  zagrażającego  naszemu  społeczeństwu.  Z  tego  powodu

naukowcy-gentelmani  wyznający  anglosaskie,  purytańskie  ideały  nie  tylko  nie  pomagają

w szerzeniu zdobyczy nauki, ale stają się strażnikami pewnych obszarów wiedzy, do których, dla

dobra  świata,  nie  chcą  nikogo  dopuścić.  Do  tej  kategorii  zaliczani  są  także  wykształceni

bohaterowie  nie  będący naukowcami,  którzy posiedli  pewną wiedzą  i  przeciwstawili  się  siłom
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chaosu.  Postacie  te  są  mediatorami  między  światem  społecznej,  konserwatywnej  harmonii,  a

nieopanowanym, chaosem prawdy opisującej świat.

Drugą kategoria osób, mających wgląd do prawdziwej natury przerażającej rzeczywistości

i pełniących funkcję mediatorów, stanowią szaleńcy. Większość z nich przynależy do sił chaosu

i służy  Wielkim Przedwiecznym,  nieliczni  są  postaciami  pozytywnymi  – to  Ci,  którzy  doznali

załamania nerwowego w wyniku próby przeciwstawienia się przyszłym władcom Ziemi. W świecie

Lovecrafta prędzej czy później każda osoba mająca wgląd do prawdziwej natury rzeczywistości

przynajmniej czasowo traci zmysły.

Trzecią kategorią są artyści żyjący na obrzeżach społeczeństwa w pełni owładnięci pasją

tworzenia.  Bywają manipulowani przez Wielkich Przedwiecznych, przez co nie zawsze w pełni

rozumieją, co tworzą. Mimo to ich dzieła odsłaniają prawdę na temat przerażającej rzeczywistości

(zawartą w utworze muzycznym, rzeźbie, obrazie czy poemacie) i właśnie z tego powodu również

oni stają na krawędzi obłędu. Z jednej strony artyści mogą swą sztuką próbować przeciwstawić się

Wielkim Przedwiecznym (co  może  przedstawiać  ich  pożądany wpływ  na  społeczeństwo,  które

potrzebuje sztuki), z drugiej zaś mogą swymi dziełami skazywać się na zagładę, a ich dzieła mogą

być niebezpieczne (co może odzwierciedlać niechęć Lovecrafta do artystycznego awangardowego

buntu).

System mityczny Lovecrafta  wyrażał  wyznawane  przez  niego wartości,  komponując  się

z ówczesną  naukową  wiedzą  o  świecie.  Co  ciekawe,  nie  tak  łatwo  dziś  znaleźć  osoby,  które

odczytują  Mitologię Cthulhu dokładnie wg tego klucza. Wielu fanów pisarza próbuje np., wbrew

ewidentnym dowodom obalającym ich  racje,  zaprzeczać,  by Lovecraft  był  rasistą,  a  Mitologia

Cthulhu została  w  znacznej  mierze  oparta  na  schemacie  waloryzującym  rasy.  Kontynuatorzy

Lovecrafta  rzadko  korzystają  z  odnoszenia  się  do  tej  wykreowanej  przez  pisarza  struktury

społecznej,  a  czasem radykalnie  ją  odwracają.  Podobnie  wygląda  schemat  z  konserwatywnym

obliczem Lovecrafta. Cthulhu obecnie bywa przedstawiany jako symbol wrogiego systemu, a więc

ustalonego ładu społecznego.

Elementem zapewniającym Mitologii Cthulhu sukces jest z jednej strony jej podobieństwo

do  mitologii  naturalnych  (przypisanie  przestrzeni  skrajnych  siłom  boskim  i/lub  siłom  chaosu,

odwoływania się do postaci niezwykłych mediatorów, mogących wejść w interakcji z tymi sferami,

opisywanie panteonu),  z drugiej  jej  antydogmatyczność i  związana z tym labilność,  dążenie do

potencjalnej zgodności z naukową wiedzą i gloryfikowanie postaci naukowców, co zdecydowanie

odróżnia ją od fundamentalistycznych oblicz światowych religii.  Właśnie te cechy sprawiają, że

rozbudzająca  uczucia  numinotyczne  Mitologia  Cthulhu wciąż  zyskuje  na  popularności,  także

zdobywając nowych wyznawców.
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Abstract

Howard Phillips Lovecraft was a horror writer, a creator of his own literary mythology that

became very popular in pop culture and was basis of some occultist schools.

The purpose of this thesis is to elaborate the H. P. Lovecraft's mythology, subjecting it to

anthropological analysis by C. Lévi-Strauss structuralism methodology and an attempt to answer

the question of the reason of its unusual popularity.

The groundwork of this work is defining the word "myth" and pointing to a big similarity

(or identity) of feelings experienced during reception of horror stories with those named by Rudolf

Otto as the feeling of numinous. Next, the author of this thesis made detailed elaboration of H. P.

Lovecraft  mythology  showing  its  cosmogonic,  anthropogenic  and  eschatological  concepts  and

characterized the most popular H. P. Lovecraft gods. Then the dwelling place and epoch of H. P.

Lovecraft life was characterized, the most popular Lovecraft horror stories were summarized and

the  world  presented  by  Lovecraft  was  analyzed  in  geographical-cosmological  context,

chronological context, sociological context and epistemological-axiological context. The author of

this  thesis  concluded  that  even  though  demonic  gods  may be  found  throughout  the  earth  and

universe, the most dangerous of them live in extremely distant places (in horizontal and vertical

scale) from Lovecraft's hometown– Providence. An analogue can be found in the time line– the

more  distant  time,  past  or  future,  the  more  dangerous  period  for  humanity.  Lovecraft's  racial

prejudice  was  shown  in  sociological  context.  People  of  Caucasian  race  were  evaluated  rather

positively and people of other races were evaluated negatively. Furthermore, the outsiders were also

evaluated  negatively.  The  negative  evaluation  of  process  of  cognition  was  shown  in

epistemological-axiological context. Only 3 types of personalities could discover the true nature of

our  world:  gentleman-scientists,  madmen  and  artists.  The  first  category  of  personality  was

considered the most valuable, as they cultivated puritan ideals and became more like watchmen

than  propagators  of  science.  In  Lovecraft's  stories  liberals  were  presented  as  naive  and  their

ideology was used by people with unclear purposes.

Lovecraft's  mythology was  not  only internally  coherent  but  also  scientifically  coherent.

This,  as  well  as  anti-dogmatic  character  of  his  mythology  had  some  advantage  over  natural

mythology allowing  its  continuous  adaptation  to  new circumstances  and modern  world.  These

elements made H. P. Lovecraft's mythology so affecting.
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