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„Ni Êwiat∏a – 
w ciemnej – cichej – 
zamkni´tej budowie”1

Adam Adamczyk



I
Osobiste skojarzenia z kategorià zamku mamy
chyba wszyscy podobne. JakieÊ bajki czytane
w dzieciƒstwie, w których zamek stanowi∏
symbol niedost´pnoÊci, czegoÊ bardzo monu-
mentalnego. Wed∏ug mojej pami´ci zawsze
sta∏ on na wzgórzu, czym w dzieci´cej wy-
obraêni dodatkowo jeszcze si´ uwznioÊla∏,
w przenoÊnym i dos∏ownym sensie s∏owa –
wobec chmary ma∏ych budyneczków okalajà-
cych jego pot´g´. Bardzo podoba∏y mi si´ baj-
ki, pod∏ug których bohaterowie nisko urodzeni
aspirowali do stania si´ pe∏noprawnymi miesz-
kaƒcami zamku, wszystko dzi´ki cnotom god-
nym codziennego naÊladowania. Âwiniopasy
i pacho∏ki z wzajemnoÊcià zakochujàcy si´
w ksi´˝niczkach. Szczerze temu kibicowa∏em,
nieÊwiadom, rzecz jasna, ˝e taki porzàdek
przewróci∏by niechybnie mo˝e nie do koƒca
sprawiedliwà, ale z punktu widzenia jako takie-
go spokoju spo∏ecznego jedynie mo˝liwà po-

staç Êwiata. Lat kilkunastu trzeba by∏o, bym
z prostolinijnie rozumianych pozycji egalitary-
stycznych przeniós∏ si´ na stanowisko racjonal-
ne, nawet jakoÊ tam bliskie poglàdowi samego
Karola Darwina (chocia˝ Darwin, zupe∏nie
wbrew swej teorii przyrodniczej, w kwestiach
spo∏ecznych pozostawa∏ libera∏em). W gazecie
plotkarskiej wyczyta∏em informacj´, ˝e jakaÊ
przebogata hinduska ksi´˝niczka wda∏a si´
w mi∏oÊç jakby z Gombrowicza wzi´tà – mia-
nowicie z bezdomnym bezrobotnym. Niby
ploteczka, a jednak zagotowa∏o si´ we mnie –
i wy∏àcznie z powodu tego jej przysz∏ego,
a mo˝e niedosz∏ego m´˝a, bo nie wiem, jak
w istocie ca∏a ta historia si´ skoƒczy∏a. Ksi´˝-
niczka to ksi´˝niczka. Jej wolno, mo˝e nià
ow∏adnà∏ bunt, jakieÊ idealizmy. Ale jej narze-
czony!... To by∏o dla mnie ba∏wochwalstwo! –
móc pomyÊleç w ogóle o takich aspiracjach.
A tu jeszcze czynione by∏y przez niego bez-
czelne zabiegi o ich realizacj´. Nie zosta∏o we
mnie ani krztyny z dzieci´cej tolerancji. Zam-
ki, ksi´˝niczki, królowie, pacho∏ki, wszystko
powinno byç na swoim miejscu. Zamek raz na
zawsze winien zostaç twierdzà nieprzebytà,
wiecznym dà˝eniem, wnosiç si´ ponad pozio-
mem normalnego ˝ycia. Idea tej instytucji
w odgrodzeniu, w g∏´bokiej fosie i zwodzo-
nym moÊcie. Zarazem w tym urok sztuki, by
ten porzàdek nicowaç, usprawiedliwiaç meza-
lianse, rozgrzeszaç wyst´pek chudopacho∏ka.
Zdobywaç twierdz´. Zdobywaç, ale nigdy nie
zdobyç. Ca∏a zabawa polega w koƒcu na nie-
przerwanej t´sknocie.

Nie jestem typem podró˝nika. Poza Malbor-
kiem i Wawelem ˝adnego zamku osobiÊcie nie
widzia∏em. Tylko filmy. Ale i takie doÊwiad-
czenie pozwoli∏o mi w tych budowlach widzieç
miejsca raczej ch∏odne, kamienne, ci´˝kie, obce,
piwniczne, grobowcowate. Przestrzeƒ cokol-
wiek ambiwalentna, n´càca i odpychajàca zara-
zem, ale z pewnoÊcià nie do zamieszkania.
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+1 Tytu∏ wzi´ty z Marii Antoniego Malczewskiego. 

„Przy labirynciku ze szpalerów
przypomnia∏ mi si´ krymina∏.
Pod zameczkiem angielskim
noc, kobieta podejrzewa kogoÊ
o z∏e zamiary, ten ktoÊ ucieka
przed nià. Szpalerowy
labiryncik. Ona za nim. Oboje
si´ wkr´cajà w alejki. Wreszcie
jà ogarnia strach. S∏yszy jego
przytajony, zm´czony oddech”. 

Miron Bia∏oszewski, Chamowo



Kiedy by∏em ma∏y, zamieszka∏em na dopiero
co wybudowanym osiedlu. Takà metafor´
zrujnowanego zamku mia∏em pod nosem. Tu˝
ko∏o mojego bloku sta∏ dwupi´trowy, w znacz-
nej mierze rozebrany ju˝ z cegie∏ dom, z oczo-
do∏ami po oknach, z walajàcym si´ woko∏o
gruzem. I to by∏ taki nasz dzieci´cy zamek.
Tam si´ bawiliÊmy w starohistoryczne zaba-
wy. W wojny podjazdowe. Zdobywania i obro-
ny. Nie trzeba by∏o czytaç m∏odzie˝owych
przeróbek powieÊci gotyckich, nie trzeba by∏o
reprodukcji obrazów Caspara Davida Friedri-
cha. Wszystko raz, a dobrze za∏atwi∏y filmy
przygodowe o rycerzach – bez znaczenia, czy
zgodne z jakàkolwiek wiedzà historycznà.
I zabawa pod blokiem. Temat jako asumpt do
szczegó∏owych studiów, nigdy ju˝ nie wzbu-
dzi∏ we mnie entuzjazmu. Wyobraênia wyeks-
ploatowa∏a rzecz ju˝ w dzieciƒstwie. Zamek
pozosta∏ miejscem monumentalnym i mrocz-
nym, wciàgajàcym i nieludzkim, niezale˝nie,
czy jeszcze nietkni´ty historià, czy ju˝ w po-
staci ruin. I trudno uznaç owe dychotomiczne
skojarzenia za konstatacj´ szczególnie pog∏´-
bionà. 

Tyle moich doznaƒ osobistych. Jak si´ jednak
oka˝e za chwil´, symbolika kulturowa nie
wnosi do tematu o wiele wi´cej. 

II
W∏adys∏aw Kopaliƒski odnotowuje kilkana-
Êcie znaczeƒ przyporzàdkowanych poj´ciu
„zamek”, co nie jest wcale du˝o2, bo na przy-
k∏ad sàsiadujàce has∏a „zajàc” i „zas∏ona” wyka-
zujà o wiele wi´kszà pojemnoÊç semantycznà.
Sporo znaczeƒ wyszukanych przez Kopaliƒ-
skiego odpowiada moim dzieci´cym jeszcze
intuicjom. I tak s∏owo to symbolizuje oczywi-
Êcie w∏adz´ i autorytet „wzmocniony elemen-
tem niedost´pnoÊci, gdy zbudowany wysoko,
na spadzistym wzgórzu, otoczony murami,

fosà”. Symbolizuje bogactwo (przeciwieƒstwo
chaty), bezpieczeƒstwo, „obron´ przed natr´ta-
mi”. Sà te˝ zamki na lodzie, oznaczajàce nie-
spe∏nione marzenia, nieziszczalne projekty.
Nie buduje si´ tak˝e zamków na piasku, przed
czym przestrzega ewangelista Mateusz. Zamek
Obrotowy, jak g∏osi celtycka legenda, jest
„niedost´pny dla Êmia∏ków, gdy˝ nie ma wej-
Êcia i obraca si´ szybko, zamek, w którym bijà
fontanny, gdzie nie ma choroby ani staroÊci”.
Z kolei Zamek Mi∏oÊci jest przyst´pem dzie-
wictwa i czystoÊci. Dla równowagi odnotowany
zostaje Zamek Zwàtpienia, jak równie˝ Zamek
CiemnoÊci, do którego Êmiertelnicy nie majà
wejÊcia. Do jego odmian zaliczyç mo˝na prze-
ró˝nego rodzaju Czarne Zamki, przybytki bez-
nadziei, piek∏a, b∏àkajàcych si´ dusz, sponie-
wieranej pami´ci, nieokreÊlonych pragnieƒ.
Ich przeciwwag´ stanowiç ma Zamek Âwiat∏a,
„suma i spe∏nienie wszystkich szlachetnych,
pozytywnych dà˝eƒ i marzeƒ, doskona∏oÊç.
Zamek ten zwykle zawiera skarb; mieszka
w nim rycerz dà˝àcy przez pokut´ do zbawie-
nia i dama jego serca; zamek pojawia si´ i zni-
ka niespodziewanie”. I jeszcze heraldyka, we-
d∏ug której rysunek zamku znamionuje szla-
chectwo, trwa∏oÊç, obronnoÊç, wielkoÊç. 

Tyle i tylko tyle. Przejdêmy tedy do literatury.

III
Zamek zaistnia∏ w literackiej ÊwiadomoÊci
przede wszystkim za sprawà powieÊci gotyc-
kiej. W 1764 roku Horace Walpole napisa∏
Zamczysko w Otranto, czym zapoczàtkowa∏
jeden z najbardziej poczytnych, a zarazem je-
den z najbardziej schematycznych gatunków
powieÊciowych. Zjawisko, które zwykliÊmy
kojarzyç z epokà romantyzmu (jak symfonie
Beethovena), ma swojà genez´ o ca∏e lata
wczeÊniej. Walpole nada∏ nawet swemu dzie∏-
ku podtytu∏ „powieÊç gotycka”, co przenios∏o
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si´ z powodzeniem na ca∏oÊç podobnej produk-
cji literackiej. Prawdziwà mistrzynià okaza∏a
si´ jednak Ann Radcliffe i to ona uczyni∏a ów
gatunek s∏ynnym, a powieÊci takie jak Tajem-
nica zamku Udolpho albo Italczyk nie tylko
wesz∏y do klasyki powieÊci strachu, ale tak˝e
sta∏y si´ niek∏amanà inspiracjà dla jak najbar-
dziej powa˝nej literatury romantycznej, dla
Byrona, Schelleya, Keatsa. U nas pod wielkim
wp∏ywem jej twórczoÊci pozostawa∏ Zygmunt
Krasiƒski, a tak˝e Anna Mostowska, która po-
pe∏ni∏a ma∏o udolny Strach w Zameczku, a jej
powieÊç jeszcze bardziej uschematyzowa∏a to,
co i tak rozpisane jest na schemacie. 

Prosty jest przepis na napisanie powieÊci gotyc-
kiej. Rzecz polega na ingerencji si∏ nadprzy-
rodzonych, si∏ negatywnych w rzeczywistoÊç
racjonalnà, reprezentowanà przez kultur´
mieszczaƒskà. Bohater przekracza granic´
swojego Êwiata, wkracza do rzeczywistoÊci,
w której zrazu czuje si´ kompletnie bezbronny.
Tà granicà jest przewa˝nie przestrzeƒ op´tanego
zamku. Bohater nie tylko musi si´ stamtàd wy-
dostaç, jest te˝ zmuszony dokonaç ponownej
inicjacji, aby staç si´ na powrót pe∏noprawnym
mieszkaƒcem Êwiata racjonalnego. Wszystko
przez to, ˝e zostaje ska˝ony przebywaniem
w przestrzeni zepsutej. Sytuacj´ bohatera utrud-
nia dodatkowo fakt, ˝e nie sà to Êwiaty syme-
tryczne. Bo jak stwierdza Manuel Aguirre,
granica oddzielajàca skonfliktowane rzeczywi-
stoÊci przynale˝y bezdyskusyjnie do tej obcej
sfery, która rozporzàdza granicà; to obcoÊç

ma tendencje do rozprzestrzeniania swej domi-
nacji poza w∏asne strefy3. Zamek jest oczywiÊcie
przestrzenià obcà, nieprzychylnà. W nim si´
z∏o gnieêdzi, ale i on sam jest zdolny z∏o gene-
rowaç. Stanowi niezawodny antura˝ powieÊci
gotyckiej i jej podstawowy znak rozpoznaw-
czy. Centralne miejsce. Po∏o˝ony w nieprzyja-
znym dla przybysza otoczeniu przyrodni-
czym, poÊród bagien albo na ska∏ach, a to
wszystko jakby sprzysi´˝one ze z∏em, którego
centrum stanowi zamek. Wewnàtrz ma struk-
tur´ labiryntu, takiego, jak jego istot´ pojmu-
jemy obecnie4. Tradycyjny labirynt stanowi∏
rodzaj drogi, drogi utrudnionej, ale prowadzà-
cej ku wyjÊciu. By∏ rodzajem pracy do wyko-
nania, wszak˝e pracy, która w efekcie przy-
nieÊç mia∏a uwolnienie. Z czasem, oko∏o XVI
wieku, mit labiryntu zaczyna ewoluowaç. Sta-
je si´ on jarzmem, pu∏apkà bez wyjÊcia. Nie
jest ju˝ drogà ku dobru, ku porzàdkowi, nagro-
dà za cnoty. Labirynt klasyczny jest faktycz-
nie cz´Êcià Êwiata ∏adu i porzàdku, a próg i gra-
nica labiryntu nale˝à zdecydowanie do lepsze-
go Êwiata. Labirynt póêniejszy – przeciwnie:
jego obcoÊç jest totalna, nie ma w nim ruchu
ku wyjÊciu, a jedynie kr´cenie si´ w kó∏ko.
W takiej w∏aÊnie scenerii rozgrywa si´ dramat
opierajàcy si´ na zaplocie dobra i z∏a, dobra
boskiego i z∏a szataƒskiego. Maria Janion pod-
kreÊla wag´ czynnika religijnego rzeczywisto-
Êci gotyckiej5. To stanowi dodatkowe obcià˝e-
nie dla bohatera przyby∏ego z naszej rzeczywi-
stoÊci. PodkreÊlony te˝ zostaje, o czym nad-
mieni∏em ju˝ wczeÊniej, mieszczaƒski charak-
ter kultury, której przysz∏o si´ zmierzyç z po-
rzàdkiem demonicznym. I jeszcze jedno, bardzo
wa˝ne zagadnienie. Janion zauwa˝a, ˝e mode-
lowy upiór demoniczny pozostawa∏ w jak naj-
bardziej ludzkim sensie uczuciowy. Swoje
uwagi badaczka wywodzi co prawda z analizy
zachowaƒ bohaterów niemieckiego kina eks-
presjonistycznego, ale diagnoza dotyczyç mo-
˝e równie˝ powieÊci gotyckiej. Podmiotem
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2 Kopaliƒski W., S∏ownik symboli, Warszawa 1991, s. 486. 
3 Aguirre M., Geometria strachu, [w:] Gazda G.,

Izdebska A., P∏uciennik J., Wokó∏ gotycyzmów.
Wyobraênia. Groza. Okrucieƒstwo, Kraków 2002, 
s. 15–32. 

4 Izdebka A., Gotyckie labirynty, [w:] Wokó∏
gotycyzmów, op. cit., s. 33–41.

5 Janion M., Zbójcy i upiory, [w:] GGoràczka
romantyczna, Kraków 2000, s. 171–272. 



demonicznym rzàdzi kompleks ni˝szoÊci,
stàd jego predylekcja do zachowaƒ sadystycz-
nych i masochistycznych – tak brzmi diagnoza
autorki Goràczki romantycznej. A w ogóle go-
tycyzm odkry∏ sadyzm, jakby go przeczuwa-
jàc, na d∏ugo przed Dostojewskim, ale i samym
Freudem. 

Tak to wyglàda w du˝ym skrócie. Pozornie po-
wieÊç gotycka ma akcj´ dynamicznà, pe∏nà
niespodzianek – jak to si´ mówi: trzyma napi´-
cie czytelnicze do samego koƒca. W istocie,
rozpisana na banalnym schemacie walki dobra
ze z∏em, wymaga od autora nieustannej po-
wÊciàgliwoÊci. To b´dzie problem przede
wszystkim Witolda Gombrowicza, ostatniego
bohatera niniejszego szkicu. Odwo∏am si´ do
trzech pisarzy, którzy na przestrzeƒ swych po-
wieÊci wybrali zamek – kolejno Brama Stoke-
ra, Franza Kafk´ i Witolda Gombrowicza.
Pierwszy z nich jest autorem nie wiem czy naj-
wybitniejszej, ale pewnie najbardziej rozpo-
znawalnej powieÊci gotyckiej. Z kolei Kafka
odnalaz∏ w zamku êród∏o ludzkiego bólu, ale
zupe∏nie inaczej rozpoznawalnego, ni˝ to ma
miejsce w prostolinijnym Êwiecie powieÊci go-
tyckiej. Z kolei Gombrowicz to oczywiÊcie
Op´tani, dzie∏o w twórczoÊci autora Pornogra-
fii cokolwiek niewygodne, do dzisiaj raczej si´
o nim milczy, widzi si´ w nim wyrzut pisar-
skiego sumienia, s∏aboÊç m∏odzieƒczego cza-
su, okresu dojrzewania. Wystarczajàce to po-
wody, by o powieÊci przypomnieç. 

IV
Bram Stoker napisa∏ Drakul´ w roku 1897,
kilkadziesiàt lat po tym, gdy swoje rewelacje
og∏osi∏ Êwiatu Karol Darwin. Odkrycie Darwina
stanowi∏o nie lada szok, zw∏aszcza dla purytaƒ-
skiej kultury Anglii wiktoriaƒskiej. Darwinow-
ska „myÊl ewolucyjna podwa˝a ide´ odgórnie

ustalonej i niezmiennej natury ludzkiej, wiar´
w Boga, Natur´ i Rozum, pojmowane jako si∏y
transcendentne”6. Cz∏owiek wiktoriaƒski ze-
rwa∏ wi´zi z Naturà, jak˝e charakterystyczne
dla konstytucji podmiotowoÊci romantycznej.
Tym trudniejsza by∏a aprobata tego, z czym
wystàpi∏ autor O powstawaniu gatunków. By∏
to jednak czas, w którym zadowalano si´ ∏a-
twymi receptami, niech´tny pog∏´bionym spe-
kulacjom. Zresztà eugeniczna teoria Darwina
by∏a uderzeniem mocnym, ale punktowym.
Wywo∏a∏a powszechny strach, podsycany do-
datkowo przez luminarzy humanistyki trady-
cyjnej, wywodzàcej swoje idea∏y z Biblii,
Rozumu, czyli z zupe∏nie innych êróde∏. Szybko,
na zasadzie paradoksu, dano odkryciu Darwina
humanistyczny odpór – je˝eli cz∏owiek
w najmniejszym choçby stopniu ma w sobie
coÊ ze zwierz´cia, nale˝y t´ zwierz´coÊç po-
wÊciàgaç. Prosta recepta na silny, ale zdiagno-
zowany miejscowo ból. ˚adnych romantycz-
nych melancholizmów, ˝adnego „Nic, które
boli”. Epoka naturalizmu poza wszystkim
innym tym si´ ró˝ni∏a od romantyzmu, ˝e sta-
rano si´ – naukowo, wedle pozytywistycznego
porzàdku – jak najÊciÊlej precyzowaç proble-
my dotyczàce zarówno ca∏ych grup spo∏ecz-
nych, jak te˝ pojedynczych ludzi. Cz∏owiek
ówczesny nie stawia∏ pytaƒ. On precyzowa∏
problem i szuka∏ jednoznacznej rady. Utopia
dla tych, którzy nie poszukujà, którzy szcz´-
Êcie opierajà na prawdach przed∏o˝onych, któ-
rych ˝yciowym obowiàzkiem, prawem i szcz´-
Êciem jest reprodukowaç porzàdek zastany.
Kwintesencja rzeczywistoÊci wiktoriaƒskiej,
idea∏ ka˝dego bourgeois. Idea∏ wielkiej narra-
cji. Jak pisze Henryk Markiewicz, „monizm
przyrodniczy [...] by∏ êród∏em humanistycznej
dumy m∏odych pozytywistów. Ale uzale˝nia-
jàc cz∏owieka od dzia∏ania praw przyrody, od-
bierajàc mu nadziej´ nieÊmiertelnoÊci, w struk-
turze charakteru donios∏à rol´ przyznajàc
czynnikom biologicznym, panujàcym nad inte-
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lektem i wolà – czyni∏ cz∏owieka niewolnikiem
natury, degradowa∏ go i w ten sposób stawa∏
si´ êród∏em pesymizmu”7. Na tym w∏aÊnie czo-
∏owym zderzeniu wiary i pesymizmu opiera
swà powieÊç Stoker.

Drakula jest powieÊcià schematycznà tak pod
wzgl´dem ideologicznym, jak i gatunkowym.
M∏ody prawnik Jonathan Harker przybywa
z Londynu do Transylwanii, by podpisaç kon-

trakt na kupno ziemi przez Hrabiego Drakul´.
Opuszcza przestrzeƒ ca∏kowicie oswojonà,
bezpiecznà. OczywiÊcie Stoker na potrzeby
powieÊci idealizuje Londyn, by tym bardziej
zohydziç miejsce, w którym mieszka Hrabia.
W istocie stolica Wielkiej Brytanii by∏a pod
koniec XIX wieku miastem, które z ca∏à pew-
noÊcià mo˝na by∏o nazwaç mianem przera˝a-
jàcego. G∏ód, bezdomnoÊç, prostytucja, tak˝e
dzieci´ca, powszechna przemoc, ca∏e dzielnice
b´dàce enklawami wyst´pku. W jednej z nich,
w Whitechapel, nieco wczeÊniej przed tym,
gdy Stoker napisa∏ swojà powieÊç, wyros∏a
legenda Kuby Rozpruwacza. Dla efektu potrzeb-
na jednak by∏a antyteza. Harker opuszcza prze-
strzeƒ, która symbolizuje kultur´ Zachodu,
cywilizacj´. Nic tedy dziwnego, ˝e towarzysze

6 Courville Nicol V. de, Teorie eugeniczne 
i behawiorystyczne w gotycyzmie wiktoriaƒskim [w:]
Wokó∏ gotycyzmów, op. cit., s. 212. 

7 Markiewicz H., Literatura pozytywizmu, Warszawa
1998, s. 11. 

8 Stoker B., Drakula, przek∏. Âciepuro D., Jelenia Góra
1990, s. 18. 



podró˝y, których adwokat napotyka na swej
drodze czy podczas krótkich chwil odpoczyn-
ku, przestrzegajà go przed dalszà peregryna-
cjà, wtykajà mu krucyfiksy. Harkerem powo-
duje jednak obowiàzkowoÊç, lojalnoÊç wobec
firmy i perspektywa pieni´dzy, które zarobi za
wykonanà robot´ – Harker jest wzorcowym
przyk∏adem miejsca i czasu, który go ukszta∏to-
wa∏. Kiedy przybywa do zamku, od poczàtku
czuje dziwnà obcoÊç (przypomnijmy – zamek
sam w sobie mo˝e emitowaç z∏o). To „martwe
ruiny”8 – ju˝ od pierwszego spojrzenia konsta-
tuje przera˝ony goÊç Hrabiego. Budowl´
wzniesiono na kraw´dzi przepaÊci, co nale˝y
do porzàdku matrycy gatunkowej, gdy˝ grani-
ca pozostaje w mocy przestrzeni z∏ej, nieoswo-
jonej. Wszystko jest stalowe lub kamienne, ma
struktur´ labiryntowà, w dodatku goÊç ma za-
kaz wchodzenia do pewnych komnat. Bardzo
szybko Harker uÊwiadamia sobie, ˝e znalaz∏
si´ w wi´zieniu (w dodatku Hrabia natych-
miast wymóg∏ na nim trzymiesi´cznà obec-
noÊç!). Jego ˝ycie staje si´ walkà o w∏asnà
wolnoÊç, ale równie˝ konfrontacjà dwu po-
rzàdków: opartego na religii dobra i bez-
wzgl´dnego, mÊcicielskiego z∏a – z∏a, które
kusi, vide scena z trzema wampirzycami, które
zach´cajà Harkera do zdrady, co udaremnia
w ostatniej chwili Hrabia tylko dlatego, ˝e cia-
∏o m∏odziana przynale˝y wy∏àcznie do niego.
Wampir ma zdolnoÊç rozprzestrzeniania si´,
tak˝e reprodukowania. Przestrzeƒ jego de-
strukcyjnej dzia∏alnoÊci nie ogranicza si´ do
zamku, chocia˝ opuszczajàc swój rewir, musi
zabieraç ze sobà ca∏e skrzynie przekl´tej zie-
mi. Ma wi´c swoje ograniczenia, ale potrzeba
specjalistycznej wiedzy, aby te s∏abe strony
rozpoznaç. Stawka jest najwy˝sza, dlatego ˝e
Hrabia dysponuje si∏à ca∏ego zast´pu ludzi,
a jedno ukàszenie zdrowego cz∏owieka czyni
zeƒ wampira o podobnej nadludzkiej mocy.
Legiony wampiryczne majà tedy bezkonku-
rencyjnà moc rozmna˝ania. Walka idzie

o przetrwanie – jak mi´dzy jednym gatunkiem
a drugim, prawdziwie darwinowska dialekty-
ka. W powieÊci nauk´ reprezentuje Van Hel-
sing, który nie tylko musi stoczyç bój z potwo-
rem, ale i udowodniç niedowiarkom, ˝e wampir
naprawd´ istnieje. Ofiarami Hrabiego bowiem
padajà ci, którzy nie wierzà w jego prawdziwà
si∏´. Van Helsing musi zdiagnozowaç patologi´
Drakuli, patologi´ rozumianà na sposób jak naj-
bardziej biologiczny, i wyeliminowaç go ze
spo∏eczeƒstwa, tak jak w przyrodzie eliminuje
si´ osobniki nieprzystosowane. Trzeba wie-
dzieç, ˝e przyj´cie teorii Darwina zaowocowa-
∏o powszechnym szaleƒstwem eugenicznym.
„W tym okresie wyolbrzymia si´ i demonizu-
je negatywne aspekty ˝ycia spo∏ecznego: bie-
d´, bezrobocie, wyst´powanie fizycznych
u∏omnoÊci, jak równie˝ istnienie fortun nie
przynoszàcych korzyÊci ca∏emu spo∏eczeƒ-
stwu, które to czynniki stanowià zagro˝enie
dla idei ∏adu spo∏ecznego i post´pu”9. Drakula
jest w powieÊci Stokera metaforà spo∏ecznego
wykluczenia: jest biedà, alkoholizmem, narko-
manià, Kubà Rozpruwaczem, fizycznà patolo-
già, wybrykiem natury Josephem Merric-
kiem10 i Julià Pastranà11. Van Helsing zdawa∏
sobie spraw´, ˝e przypadku Hrabiego nie mo˝-
na rozpatrywaç z pozycji moralnych, lecz wy-
∏àcznie czysto materialistycznych, tak jak nie
w kategoriach moralnych traktuje si´ chorob´
i nie na tej platformie si´ z nià walczy. Musi
wi´c na poczàtek ca∏kowicie unicestwiç Lucy
Westenraa, która zosta∏a uwiedziona przez
Hrabiego, a zatem sta∏a si´ wampirem. Van
Helsing ma ÊwiadomoÊç, ˝e zabicie jej uratuje
ogrom ludzi, gdy˝ jej liczni adoratorzy po-
strzegajà jà wy∏àcznie jako obiekt seksualnego
po˝àdania, w ˝adnym razie wampira. Sà dla
niej ∏atwym ∏upem. W istocie Lucy sta∏a si´
podmiotem czysto egoistycznym, bezdusz-
nym, a jej ˝ycie, gdyby je kontynuowa∏a w no-
wym wcieleniu, sprowadzi∏oby si´ do instynk-
townej ch´ci przetrwania i reprodukowania
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wampirycznego gatunku. Podobne motywacje
kierujà Drakulà, ale z ca∏ej powieÊci tylko Van
Helsing zdaje sobie spraw´ z wagi zagro˝enia.
„Teoria ewolucji Darwina prowadzi do pozna-
nia dwojakiego rodzaju. Po pierwsze znosi du-
alizm Natury i Rozumu, jako ˝e i Natura, i Ro-
zum sà nie wrodzone, lecz nabyte. Âwiado-
moÊç tego stanu rzeczy wywo∏uje w cz∏owieku
strach, jak równie˝ potrzeb´ socjalizacji, kon-
troli pop´dów i eliminacji jednostek nieprzy-
stosowanych […]. Po drugie, teoria ewolucji
Darwina prowadzi do poznania g∏´boko ukry-
tych bestialskich pop´dów cz∏owieka, które
mogà zagra˝aç wolnoÊci i rozwojowi ludzko-
Êci”12. Eliminacja fizyczna Lucy i Hrabiego
jest wi´c rzeczà naturalnà, w pe∏ni usprawie-
dliwionà, a profesor Van Helsing nie doÊç ˝e
nie ponosi kary za morderstwo i profanacj´
zw∏ok, to jeszcze staje wywy˝szony na pozyty-
wistycznym firmamencie wraz z takimi sza-
leƒcami, jak doktor Jekyll, Sherlock Holmes,
profesor Geist, Cyprian Bodzanta, nie wylicza-
jàc ca∏ych zast´pów naukowych zasiedlajà-
cych powieÊci Verne’a. Wszystko to estetycz-
ne idealizacje post´pu naukowego. Narodziny
historii Hrabiego Drakuli, jednej z najbardziej
rozpoznawanych opowieÊci wspó∏czesnej kul-
tury, majà charakter czysto ideologiczny. 

V
W wypadku Kafki wchodzimy w Êwiat metafor.
Ca∏e to pisarstwo bowiem jest metaforà jego
wieloaspektowego nieszcz´Êcia. Pisa∏ o tym
w swej niezwyk∏ej ksià˝ce Walter Muschg.
„Jego duchowe wy˝yny by∏y owocem choroby
na nieczystoÊç. Jako zgermanizowany praski
˚yd, wyobcowany zarówno z ˝ydowskiej, jak
i czeskiej kultury, czu∏ si´ pariasem. To do-
Êwiadczenie uzupe∏ni∏ lekturà Pascala i Kierke-
gaarda, która otworzy∏a mu oczy na duchowe
po∏o˝enie wspó∏czesnego cz∏owieka. By∏ g∏´-
boko wierzàcy i z wielkà wra˝liwoÊcià reje-
strowa∏ rozpad porzàdków. W ten sposób jako
pisarz móg∏ tylko rygorystycznie i jasno ujmo-
waç nieskoƒczonà sprzecznoÊç mi´dzy cz∏o-
wiekiem a Bogiem […]. Wiara w absolutnie
obowiàzujàce prawo i l´k przed sàdem sà dzie-
dzictwem czysto ˝ydowskim, jego niezmor-
dowane i cz´sto pedantyczne komentowanie
wydarzeƒ przypomina Talmud. Ju˝ z racji tej
dialektycznej formy utwory Kafki sà w rzeczy-
wistoÊci parabolami, a dzi´ki swoim motywom
stajà si´ kap∏aƒskà poezjà budzenia. Sà pozba-
wionymi ozdób metaforami zatraty”13. Za-
mkni´ta droga zbawienia, Bóg istnieje, ale jest
nieosiàgalny, zatarta zosta∏a granica mi´dzy
dobrem i z∏em, a wiara pozostaje jedynie roz-
paczliwà t´sknotà. Ból Kafki jest wsz´dobylski,
wielowymiarowy i wydaje si´ nie do uÊmierze-
nia. G∏´boko osadzony. Choç zdiagnozowany
co do genezy, to jakby „nieokreÊlony”, by spara-
frazowaç Georges’a Pouleta. CoÊ jakby poÊred-
nioÊç, jakby negatywnoÊç. Nie do porównania
z punktowà jednoznacznoÊcià bólu Stokera.
Nie inaczej jest z Kafkowskà symbolikà zam-
ku. Jest on jeszcze jednà metaforà jego egzy-
stencjalnego dramatu. Wywodzenie gotyckoÊci
Kafki z jakiejkolwiek konkretnej tradycji literac-
kiej nie ma ˝adnego sensu. Panuje tu banalna
konwencja przemieszana z czystà wyobraênià
w nierównych proporcjach, bo z przewagà tej
drugiej. To rzeczywistoÊç charakterystyczna,

37Zamki w Polsce

9 Courville Nicol V. de,  Teorie eugeniczne 
i behawiorystyczne, op. cit., s. 214. 

10 Znany jako cz∏owiek s∏oƒ, s∏ynny w epoce
wiktoriaƒskiej ze wzgl´du na niezwyk∏e zniekszta∏cenie
cia∏a spowodowane nieznanà wówczas chorobà.
Fenomen medyczny i atrakcja objazdowego cyrku.
David Lynch poÊwi´ci∏ mu film fabularny. 

11 Meksykanka pokazywana jako atrakcja w wielu krajach
XIX-wiecznej Europy z powodu niezwykle bujnego
ow∏osienia ca∏ego cia∏a. 

12 Courville Nicol V. de, Teorie eugeniczne 
i behawiorystyczne, op. cit., s. 219. 

13 Muschg W., Tragiczne dzieje literatury, przek∏. Baran B.,
Warszawa 2010, s. 317–318. 

14 Pospiil I., Rosyjskie i czesko-niemieckie inspiracje
gotyckie, [w:] Wokó∏ gotycyzmów, op. cit., s. 246–247.



„odzwierciedlajàca niektóre aspekty gotycko-
Êci, jakkolwiek przekszta∏cajàc go [zamek –
przyp. A.A.] w struktur´ psychologicznà; ir-
racjonalna, lecz widzialna groza Êrednio-
wiecznych zamków i ruin przenios∏a si´ do
wn´trz ludzkich dusz, wywo∏ywana i z∏àczo-
na ze scenerià zamku, symbolizujàcà specy-
ficznà struktur´ zgubnych procesów psychicz-
nych”14. Zamek jest dla Kafki niczym jego
Ameryka – czystym wymys∏em, marzeniem,
wyobra˝eniem, nie weryfikowanym przezeƒ
˝adnà wiedzà êród∏owà. I jako taki pozostaje
symbolem wewn´trznej trwogi, nawet nie tyle
samego bohatera (Zamku lub Procesu), ile
Franza Kafki. Jego twarz wyziera z ka˝dej
strony jakiegokolwiek jego tekstu. Sà pisarze,
którzy pozostawiajà swoje dzie∏o ca∏kowicie

oddzielone od nich samych, jakby by∏o zupe∏-
nie niezale˝ne, jakby napisa∏o si´ samo. Tak
jest choçby ze Stokerem. Sà krytycy, którzy
nakazujà abstrahowaç w lekturze Kafki od je-
go biografii, od jego codziennoÊci. Cz´Êç
z nich twierdzi, ˝e tam nie ma ˝adnych pytaƒ,
˝adnych odpowiedzi. Kilka godzin biura, na
którà to opresywnoÊç pisarz skar˝y si´
w dziennikach, drzemka, obiad, spacer, krótki
czas wolnego przeznaczony na pisanie, sen.
I to wszystko. W kó∏ko. GnuÊne, szare ˝ycie.
Wszystko jest w literaturze i nic nie ma poza
nià. To prawda tylko po∏owiczna. Owszem,
wszystko jest w literaturze, lecz si´ na niej nie
koƒczy, rozciàga si´ poza Êwiat opowiadaƒ,
powieÊci, dziennika. Z tej literatury bowiem
wyziera przygn´bienie bardzo osobowe, przy-
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gn´bienie samego autora, jego samotnoÊç, jego
kompleks kulturowy, o którym pisa∏ Muschg,
ale tak˝e banalnoÊç codziennego kieratu. Go-
dziny biura, nieudanego snu, przymus jedze-
nia, nakazy ojcowskie, niedzielne wizyty towa-
rzyskie. Ka˝dy z tych ucisków znajduje upust
w jego ciemnych tekstach, a lektura Êwiadoma
tej nudnej, duszàcej za gard∏o biografii wcale
owej lektury nie psuje, nie czyni jej ubo˝szà.
OsobiÊcie lubi´ mieç w g∏owie twarz autora
Ameryki, kiedy go czytam. Nie chc´ wiedzieç
o nim wszystkiego. Historycznoliteracka, do-
k∏adna wiedza tylko popsu∏aby lektur´. Ale
tych kilka faktów z jego ˝ycia, ta jego samot-
noÊç, ta wiara w pisanie – to tylko wzbogaca
odbiór. 

Kafka nie formu∏uje pytaƒ, nie udziela odpowie-
dzi – w filozoficznym, Êcis∏ym znaczeniu. Daje
wizj´ ci´˝kiej, tyranizujàcej rzeczywistoÊci.
To wizja czysto poetycka, bo Kafka jest pisa-
rzem i takà form´ wybra∏, aby móc si´ skomu-
nikowaç. Pisa∏em, ˝e zamek jest dla autora
Procesu metaforà. Zamek jest znakiem
wszystkiego, co go uwiera. Negatywna moc tej
symbolicznej budowli nie ogranicza si´ oczy-
wiÊcie do utworu o tym tytule. Dla powieÊcio-
wego geometry jest on biurokratycznym molo-
chem, który wyda pozytywnà decyzj´ albo nie,
a jeÊli nie, to wymusi na geometrze jego oso-
bisty imperatyw zawodowego obowiàzku.
W istocie jednak zamek jest przekleƒstwem

codziennym autora. Zamek jest wsz´dzie tam,
gdzie êle si´ czuje Kafka, jest tym, co boli. Jest
ojcem, chorobà, religijnoÊcià. Metaforà jego
˝ycia. Zamek jest w duszy. Georges Poulet,
piszàc o Kafce, widzi w tym pisarstwie zbiór
bardzo szczegó∏owych epizodów, odgrodzo-
nych od siebie, jakby niezale˝nych postrze˝eƒ.
To tworzy jednolità mrocznà mas´. GdzieÊ tam
w bliskim planie, poza tà kurtynà m´tnego,
nieprzejrzystego, obcego i ch∏odnego, ascetycz-
nego, czarno-bia∏ego Êwiata powieÊciowego,
wszystko to wype∏nia atmosfera jakiejÊ poza-
czasowej, trudnej do nazwania, tyle˝ przewi-
dywanej, co ju˝ trwajàcej kl´ski, egzystencji,
która zdaje si´ nie mieç szans na wype∏nienie.
Podobnà sytuacj´ Poulet diagnozuje u Prou-
sta15. Obydwojgu pozostaje pisanie 

Pisanie stanowi ucieczk´, to okno wykute
w przestrzeni zamkni´cia. Jedyne chwile jasno-
Êci. Wed∏ug Milana Kundery owe okna sà li
tylko z lekka uchylone. Kafka – w przeci-
wieƒstwie do Prousta – i tak pisze wy∏àcznie
o smutku, o samotnoÊci, walce jednostkowej.
Jednak, co zauwa˝y∏ Albert Camus16, w∏aÊnie
to by∏o dla Kafki wybawieniem. Ja∏owy los
przetransponowany w sztuk´. I w tym momen-
cie – Camus to podkreÊla, wi´c my powtórzmy
to raz jeszcze – twórca nie mo˝e si´ ju˝ od
swego dzie∏a oddzieliç, jego sztuka i jego ˝y-
cie stanowià integralnà ca∏oÊç. Nie ma ostrej
granicy mi´dzy autorem a bohaterem. To tylko
sztuczne, porzàdkujàce idealizacje. Jest jeden
podmiot – Franz Kafka. Patrzàc w niebo,
zg∏´bia fenomen murów, krat, fos, chwile wol-
noÊci sp´dza na myÊli oswajajàcej wi´zienie.
To w ciemnej myÊli znajduje pokrzepienie, nie
w banalnym, p∏ytkim, filisterskim optymizmie.
„Kafka to K – pisze Walter Hilsbecher. – Jak
geometra zabiega o swoje prawo do przecina-
nia otaczajàcego krajobrazu liniami podzia∏u,
do tworzenia punktów sta∏ych, które pozwalajà
cz∏owiekowi rozeznaç si´ w terenie, tak pisarz
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Kafka Êrodkami j´zyka walczy z ciemnoÊcià,
jaka go otacza, z sennà niepewnoÊcià bytu”17.

Tragiczny, ale niebanalny by∏ los Kafki. Bez-
kompromisowy. Tym bardziej ̋ e na mocy testa-
mentu postanowi∏ spaliç to, co napisa∏. Jedynà
wartoÊç swego ˝ycia i jedynà r´kojmi´ swoje-
go optymizmu. 

VI
Witold Gombrowicz w przestrzeni zamku
umiejscowi∏ akcj´ swej najdziwniejszej powie-
Êci. Op´tani, powieÊç napisana – jak stwierdzi∏
sam Gombrowicz – wy∏àcznie dla pieni´dzy,
drukowana w 1939 roku w odcinkach na ∏amach
„Kuriera Czerwonego”. Fakt napisania tego
nietypowego utworu stanowi dla wspó∏cze-
snych krytyków coÊ w rodzaju autorskiego wy-
rzutu sumienia, wynik chwilowej, m∏odzieƒ-
czej s∏aboÊci pisarza, który przez ca∏e ˝ycie
walczy∏ o bezkompromisowoÊç w sztuce, tak˝e
w literaturze. PoÊród ogromu tekstów poÊwi´-
conych Gombrowiczowi Op´tani przechodzà
niemal bez echa. Bodaj tylko Konstanty Jeleƒ-
ski i Maria Janion poÊwi´cili ksià˝ce cieplejsze
s∏owo. Przede wszystkim tekst Janion18, dla
której powieÊç Gombrowicza jest czystej for-
my powieÊcià gotyckà, z elementami krymina-
∏u i powieÊci tajemnic. PowieÊç ca∏kiem serio,
dla mniej wyrafinowanej publicznoÊci czytel-
niczej. A to wszystko wynik jego ÊwiadomoÊci
estetycznej i etycznej, ów Gombrowiczowski
p´d ku Ni˝szoÊci. Wi´c jak to by∏o? Chwila
s∏aboÊci czy Êwiadomy wybór? JeÊli to drugie,
to czego si´ Gombrowicz wstydzi∏, dlaczego
milcza∏, co spowodowa∏o, ˝e trzyma∏ rzecz
ca∏à w tajemnicy? 

TwórczoÊç autora Kosmosu traktuje si´ jako
zmetaforyzowany wyk∏ad jego specyficznej fi-
lozofii egzystencji. O ile u Kafki samotnoÊç

jest bezkresna, rozleg∏a, o tyle u Gombrowicza
jest mi´dzyludzka, czysto egzystencjalna.
Wszystko wychodzi od cz∏owieka i koƒczy si´
na mi´dzyludzkiej interakcji. Stwarzamy si´
przez kontakt z innymi, nasza podmiotowoÊç
nie jest dana raz na zawsze, ma charakter dy-
namiczny. Podmiot jest samotny, ale poÊród
innych podmiotów. Wyeliminowana zostaje
kategoria Boga, samotnoÊç staje si´ przezna-
czeniem. Cz∏owiek kreuje si´ nieustannie,
stwarza si´ przez permanentnà sztucznoÊç.
Gombrowicz t´skni do naturalnoÊci, ca∏a jego
twórczoÊç to nicowanie mi´dzyludzkiego
k∏amstwa, autokreacji w rozlicznych konfigu-
racjach – kulturowej, patriotycznej, klasowej.
U Kafki mamy jeszcze do czynienia z podmio-
towoÊcià pojmowanà na sposób kartezjaƒski,
samodzielny i niezale˝ny, u Gombrowicza j´zyk
przychodzi z zewnàtrz, tylko na chwil´, aby
wypowiedzieç coÊ przez podmiot. 
Si´gni´cie po form´ gotyckà, bardzo demokra-
tycznà, decyzja napisania powieÊci dla kucha-
rek – to dawa∏o Gombrowiczowi mo˝liwoÊç
za∏atwienia kilku wa˝nych kwestii. U˝ywajàc
stylu niskiego, móg∏ si´ prawdziwie, jak na
spowiedzi, wy˝yç. Bez dba∏oÊci o kwesti´ j´zy-
kowej formy, jak˝e mu potrzebnej przy pisaniu
prozy wysokiej artystycznie. Pozwala∏o mu to
uniknàç iÊcie schizofrenicznego paradoksu,
charakterystycznego dla jego projektu arty-
stycznego: walki z wszelkà Formà przy u˝yciu
w∏asnej, wymyÊlonej przez siebie Formy. To
jedno z tych dramatycznych p´kni´ç, z których
pisarz doskonale zdawa∏ sobie spraw´ ju˝
przed wojnà, kiedy pisa∏ Ferdydurke, bo ju˝
wtedy, w tej powieÊci ufundowa∏y si´ podsta-
wowe problemy i paradoksy jego twórczoÊci,
z elementem podstawowym – powszechnym
brakiem zrozumienia. Walczy∏ z tym od po-
czàtku, stara∏ si´ opatrywaç swoje teksty ko-
mentarzami. Tam, gdzie komentatorzy widzieli
poetyckie metafory g∏´bokich myÊli, on wska-
zywa∏ na proste, alegoryczne odczytania. Op´-
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tani napisani sà j´zykiem g∏adkim, z dba∏oÊcià
o powszechnà komunikatywnoÊç. Filozoficznà
adekwatnoÊç zast´puje prosta szczeroÊç. Marze-
nie o uprawomocnieniu tego, co Niskie, uczy-
nienie go tematem pe∏noprawnego dyskursu –
to, poza wszystkim innym, dawa∏a mu goÊcina
w „Kurierze Czerwonym”. Badacze sà powie-
Êci niech´tni, bo nie ma w niej ca∏ej tej filozo-
ficznej rafinady, która pozwala zab∏yszczeç
erudycjà interpretacyjnà, wiedzà z przeczyta-
nych ksià˝ek. Ta powieÊç jest „dos∏owna”,
oczywiÊcie w granicach, jakie nak∏ada kon-
wencja j´zyka, obecna nawet w tych rejonach
komunikacji, które uznajemy za naturalne.
Jarz´bski19 ksià˝ki nie ceni, Markowski20

w swojej Êwietnej skàdinàd monografii wspo-
mina jà tylko raz. Nie ma pola do b∏ysku. 

PowieÊç zlepiona jest z konwencji. Tak jak Za-
mek Kafki. Posklejany ze wszelkich mo˝liwych,
nale˝àcych do konwencji gatunkowych zam-
ków. Pozbawiony idiomatycznoÊci, jakby zle-
piony ze s∏ów, zdaƒ ju˝ powsta∏ych. Podnisz-
czony dzia∏aniem czasu, umiejscowiony poÊród
bagien, poÊród mgie∏, odpychajàcy, z∏y, z labi-
ryntem korytarzy. Jedna z komnat Êni si´ nawet
Mai, czym dodatkowo podkreÊlony zostaje
schematyzm owej przestrzeni. Z jednej strony,
groza i tajemnica, z drugiej – wszystko jednak
jest przewidywalne, wybite jak ze sztancy,
zgodne z oczekiwaniami, z przewidywaniami
znajàcej ten prosty wzorzec kulturowy boha-
terki. Zamek naznaczony jest z∏em i to z∏o roz-
tacza si´ na tych, którzy w nim przebywajà.
Jak˝e inaczej ni˝ u Stokera, gdzie zamek wy-
glàda groênie, ale ca∏y potencja∏ z∏a pochodzi
od Hrabiego. Z∏o w Op´tanych jest czymÊ
w rodzaju kosmicznej si∏y, która dzia∏a mecha-
nicznie, poprzez przedmioty lub przez dzia∏a-
nie cz∏owieka. Z∏o u Gombrowicza jest suwe-
renne, bardzo ∏atwo uruchamia swojà pot´g´,
znacznie ∏atwiej ni˝ dobro. To z∏o jest modera-
torem historii, co bardzo bliskie jest dramatowi

szekspirowskiemu. Leszczuk i Maja co i rusz
wplàtujà si´ w z∏o, ale nie ma tutaj re˝ysera,
kogoÊ, kto nad tym wszystkim panuje, kto re˝y-
serowa∏by ˝ycie innych, tak jak na przyk∏ad
Fryderyk w Pornografii. To tak˝e jedyna po-
wieÊç Gombrowicza, w której z∏u zostaje wy-
powiedziany aktywny sprzeciw ( co z kolei na-
le˝y do gatunku powieÊci gotyckiej). Tu nie ma
tandetnego moralizatorstwa, jest to powieÊç
etycznie bardzo serio. Pisarz nigdy nie trakto-
wa∏ kwestii Formy w kategoriach samoistnej,
odhumanizowanej struktury. Tak˝e tutaj.
W centrum zawsze obecny jest u niego Cz∏o-
wiek – powodowany Formà, tworzàcy Form´,
zdominowany Formà, stojàcy wobec Ni˝szoÊci
i M∏odoÊci, Cz∏owiek wobec Cz∏owieka
Otwarte drzwi wszelkiego buntu.  

Op´tani – jako modelowa realizacja schematu
powieÊci gotyckiej –  posiadajà wszelkie cechy
powieÊci dla kucharek. Ale nie tylko, bo
przecie˝ mamy do czynienia z parodià. Tu
i ówdzie wysy∏ane bywajà przez pisarza sy-
gna∏y, ˝e chodzi o coÊ jeszcze. Niczym malarz
szyfrujàcy na obrazie, podrzuca Gombrowicz
niewidoczne zrazu elementy – niewidoczne,
kiedy czytaç Op´tanych wedle podstawowego,
gotyckiego klucza. Choçby z∏o i ca∏a filozofia
z nim zwiàzana – z∏o nieupostaciowione,
podczas gdy czytelnik chce widzieç szwarc-
charakter w konkretnej, osobowej postaci. Al-
bo r´cznik, jak˝e banalny jako êród∏o z∏a, po-
zostawiajàcy czytelnika w ca∏ej mocy niedosy-
tu, a jednoczeÊnie, z punktu widzenia empirii –
pe∏noprawny, racjonalny. O schematyzmie
zamku ju˝ nadmieni∏em. Czytelnik mniej wy-
rafinowany nie jest jednak w stanie tego mru-
gni´cia okiem dostrzec, najwy˝ej mo˝e si´ roz-
czarowaç, pozostaç nie w pe∏ni „oczyszczony”
– bo nie zobaczy sprawcy. Generalnie jednak
parodia modelu gatunkowego, a tak˝e j´zyka –
„naturalnego”, s∏u˝alczego, jak by powiedzia∏
Barthes – nie wyeliminuje potencja∏u owej
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s∏u˝alczoÊci. Realizacja filozofii zejÊcia ku
Ni˝szoÊci nie ulega tedy podwa˝eniu. 

Ów prosty z gruntu zabieg pozwoli∏ Gombro-
wiczowi wprowadziç zupe∏nie innà strategi´
walki z Formà. Zwykle parodiowa∏ Form´
(politycznà, kulturowà, mi´dzyludzkà, patrio-
tycznà, spo∏ecznà) przez uderzenie Formà wy-
olbrzymionà. Tak jest we wszystkich jego
powieÊciach, równie˝ w Op´tanych. Ale tutaj
dodatkowo wprowadzona zosta∏a konwencja
mowy naturalnej, demokratycznej. Odbiór
sprowadzony do tego poziomu pozwoli∏ Gom-
browiczowi, przynajmniej wobec pewnego ty-
pu czytelnika, rozwiàzaç problem dialektyki:
Forma przeciwko Formie. To jeden z podsta-
wowych zarzutów, jakie stawia si´ Gombrowi-
czowskiej estetyce – nie da si´ uniknàç Formy,
nie zawalczy si´ z Formà bez uruchomienia ja-
kiejÊ nowej Formy. I tak w kó∏ko. 

Dlaczego zatem Gombrowicz wstydzi∏ si´ tej
napisanej w odcinkach, zamówionej przez gaze-
t´ robotniczà powieÊci? Wydaje si´, ˝e to kwe-
stia pewnej sprzecznoÊci, tkwiàcej nie tylko
w estetyce, lecz chyba tak˝e w warstwie psy-
chicznej autora Bakakaju. Arystokratyzm. Pisarz
lubi∏ nurzaç si´ w Ni˝szoÊci, tak˝e w dos∏ow-
nym tego s∏owa znaczeniu, odwiedzajàc zamtu-
zy, szemrane dzielnice, przybytki brudu.
Zw∏aszcza w wieku m∏odzieƒczym. Postulowa∏
jej równouprawnienie (z entuzjazmem przyjà∏
Z∏ego Leopolda Tyrmanda). Ale tak naprawd´
zawsze pozostawa∏ arystokratà, o czym dobitnie
przekonujà jego Dzienniki. Niech´tny pospolito-
Êci, grubiaƒski wobec tego, co niedoskona∏e.
Dotyczy to równie˝ sztuki, od której wymaga∏
wy˝yn absolutnych. By∏ bezwzgl´dny wobec
tych, którzy piszà (malujà, komponujà) i wobec
siebie. Ta prawdziwsza, nie zaprojektowana
przez siebie strona, kaza∏a Gombrowiczowi wy-
kreÊliç Op´tanych z powszechnej pami´ci. 
VII

Zamki to tylko literacka dekoracja, element
rzeczywistoÊci, w której poruszajà si´ wymy-
Êleni ludzie. OczywiÊcie, jak ka˝da artystyczna
przestrzeƒ, mogà one mieç wartoÊç znaczenio-
wà, symbolicznà, emocjonalnà. Si∏à rzeczy
g∏ówny temat tekstu sta∏ si´ t∏em. Wybra∏em
trzy powieÊci, trzech ró˝nych autorów. U Sto-
kera realizowa∏ si´ nurt g∏ówny, tak to nazwij-
my, nurt powieÊci gotyckiej, która przestrzeƒ
zamku uczyni∏a centralnà tak co do nastroju
grozy, jak i ze wzgl´du na jego tajemniczà,
labiryntowà topografi´, idealnà dla potrzeb
sensacyjnej akcji. To powieÊç gotycka prze-
d∏u˝y∏a legend´ zamkowej przestrzeni. Z kolei
Franz Kafka przestrzeƒ zamku zalegoryzowa∏,
sta∏ si´ on dla autora Procesu miejscem akcji,
ale nade wszystko metaforà egzystencjalnej
samotnoÊci. Natomiast Witold Gombrowicz
z powieÊci gotyckiej, w której zamek jest jed-
nym ze sk∏adników, uczyni∏ eksperyment ma-
jàcy na celu zadoÊçuczyniç niesprawiedliwie
zepchni´tej na margines sztuki Ni˝szoÊci.
W pewnym sensie powsta∏a powieÊç dla wszyst-
kich i dla nikogo. Op´tani bowiem sà ksià˝kà
dla ka˝dego, o czym zaÊwiadczy∏a ju˝ przed-
wojenna recepcja, ale z drugiej strony, od powie-
Êci odwrócili si´ prawie wszyscy recenzenci,
a tak˝e – co najciekawsze, co niezrozumia∏e,
co po prostu nielogiczne – sam Gombrowicz.
Nie potrafi´ sobie decyzji Gombrowicza wyt∏u-
maczyç inaczej ni˝ rodzajem mo˝e odpychane-
go od siebie, nieakceptowanego, ale jednak fa∏-
szu. Pisarz t´skni∏ do Ni˝szoÊci, podkreÊla∏
nieustannie jej pe∏noprawnoÊç, ale jednocze-
Ênie z konsekwencjà eliminowa∏ z siebie i swo-
jego otoczenia wszelkie jej przejawy. 
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