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Wstęp

Literatura grozy zawsze inspirowała się kulturą ludową, która oferowała jej 

bogactwo nowych doznań emocjonalnych, kontakt ze światem sił nadprzy-

rodzonych oraz dziedzictwem narodowym. Wiadomo, że geneza tej twór-

czości przypada na okres preromantyzmu, drugą połowę XVIII wieku, gdy 

powstała tak zwana powieść gotycka1 – „protoplasta” horroru współczesnego. 

Powyższy typ prozy wykształcił się na skutek rosnącego zainteresowania ro-

mansami rycerskimi, mrocznymi opowieściami oraz folklorem, co odnoto-

wuje Tadeusz Żabski:

Badacze rozróżniają – ze względu na dominanty tematyczne – trzy odmiany 

powieści gotyckiej: historyczną, sentymentalną i powieść grozy. W każdej z nich 

występują, w różnych proporcjach, elementy nadprzyrodzoności, niesamowi-

tości, tajemniczości, sensacji (suspence’u). Scenerię wypełniają ruiny zamków 

średniowiecznych (gotyckich), ponure klasztory, podziemne lochy i korytarze, 

izby tortur, pustelnie i w ogóle miejsca okryte tajemnicą, strzeżone, niedostęp-

ne, mroczne, cuchnące, wilgotne, miejsca zbrodni i śmierci. Akcja rozgrywa się 

zwykle w nocy, w ciemnych pomieszczeniach, podczas burzy itp. jest to pora ak-

tywności szatana, pora duchów, upiorów, wampirów, czarnoksiężników, wiedźm 

oraz pora działań przestępczych2. 

1 Nazwa wywodzi się od podtytułu utworu uznawanego za pierwszą powieść gotycką – Zamczyska w Otranto. 
Opowieści gotyckiej (The Castle of Otranto. A Gothic Tale, 1764), autorstwa Horacego Walpole’a. 

2 T. Żabski, Powieść gotycka, [w:] Słownik literatury popularnej, pod red. idem, Wrocław 1997, s. 314.
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Ten rodzaj literatury, odwołujący się do uczucia niepokoju i przejmu-

jącej grozy, zjawisk irracjonalnych i niesamowitych, mrocznych i pełnych 

trwogi tajemnic, stał się następnie jednym ze źródeł inspiracji epoki roman-

tyzmu, okresu literackiego, który, jak się przyjmuje, przypadał w Europie na 

lata 1789-1848. 

W przeciwieństwie do apologetów epoki oświecenia, oferujących wizję 

rzeczywistości podporządkowanej uniwersalnym prawom rozumu, roman-

tycy byli wyrazicielami nowej koncepcji poznania, odmiennej od racjonal-

no-empirycznej, dopuszczającej także racje uczucia, intuicji, wyobraźni, 

snu, a nawet szaleństwa. Fascynowali się oni mistycyzmem, orientalizmem, 

historycyzmem oraz właśnie folklorem. Świat dla romantyków był prze-

strzenią, w której rządziły siły tajemne, niemożliwe do zrozumienia przez 

człowieka i decydujące o duchowej głębi rzeczywistości widzialnej, empi-

rycznej. Twórcy epoki romantyzmu rozmawiali z chłopstwem, słuchali 

ludowych baśni, legend i podań, które adaptowali później na potrzeby li-

teratury pięknej3. Toteż w swoich utworach często sięgali oni po elemen-

ty konstrukcyjno-fabularne z opowieści ludności wiejskiej. W efekcie część 

istot z demonologii ludowej (na przykład wampir i wilkołak) przeistoczyła 

się w znanych współcześnie bohaterów literackich, a motywy fantastyczne 

z wierzeń i przesądów – w stałe elementy konwencji literatury grozy. Dzia-

łania romantyków przyczyniły się do rozwoju fantastyki literackiej, z której 

wyodrębniły się takie współczesne odmiany, jak fantasy, science fiction i hor-

ror. Podobny proces odbywał się we wszystkich literaturach narodowych. 

Wspomniany wyżej typ inspiracji przeniknął również do twórczości ro-

syjskiej w I połowie XIX wieku i już w 1825 roku powstało pierwsze rosyj-

skie opowiadanie fantastyczne z elementami grozy – Lafertowska makownica 

(Łafiertowskaja makownica) autorstwa Antoniego Pogorielskiego (1787-1836). 

W następnych latach literaturę grozy zaczęli tworzyć inni pisarze, zapoży-

czający wątki fabularne z utworów, wierzeń i przesądów ludu słowiańskiego: 

między innymi Aleksandr Biestużew-Marliński (Straszna wróżba [Strasznoje 

gadanije, 1832]), Nikołaj Gogol (Portret [Portriet, 1835]; Straszna zemsta [Strasz-

naja miest’, 1831]; Wieczór w przeddzień nocy Kupały [Wieczer nakanunie Iwana 

Kupała, 1830]; Wij [Wij, 1835]), Orest Somow (Kijowskie wiedźmy [Kijewskije 

wied’my, 1833]; Poczwara [Kikimora, 1829]; Wilkołak [Oborotien’, 1829]) i Michaił 

Zagoskin (tom opowiadań Wieczór nad Chopiorem [Wieczer na Choprie, 1834]). 

3 Zob.: F. Claudon, Encyklopedia romantyzmu, przeł. H. Kęszycka, Warszawa 1997. 
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Ich opowiadania i nowele stały się spiritus movens zarówno dla pisarzy im 

współczesnych, jak i potomnych. Pisze René Śliwowski: 

To romantyzm odkrył w Rosji – podobnie jak w innych krajach – uroki fan-

tastyki, puścił wodze niepohamowanej wyobraźni, kazał sięgnąć do skarbnicy 

ludowych wierzeń, by z nich czerpać natchnienie, niesamowite wątki i motywy4.

Inspiracja naukami społecznymi (psychologią, socjologią) oraz zainte-

resowanie bardziej realizmem obyczajowym niż fantastyką to podstawowe 

trendy w literaturze rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku. Wciąż pojawiały 

się jednak opowiadania i nowele grozy autorstwa wybitnych twórców: Anto-

niego Czechowa (Czarny mnich [Czornyj monach, 1894], Strachy [Strachi, 1886]), 

Fiodora Dostojewskiego (Bobok [Bobok, 1873]) czy Iwana Turgieniewa (Opo-

wiadanie ojca Aleksego [Rasskaz otca Aleksieja, 1877], Pieśń tryumfującej miłości 

[Piesn’ torżestwujuszczej lubwi, 1881] i Zza grobu (Klara Milicz) [Posle smierti (Kła-

ra Milicz), 1883]). Szczególnie proza psychologiczna Dostojewskiego ( jego 

powieści Biesy [Biesy, 1873], Bracia Karamazow [Bratja Karamazowy, 1881], Idio-

ta [Idiot, 1869] i Zbrodnia i kara [Priestuplenije i nakazanije, 1867]), pełna reali-

stycznych prezentacji mrocznych aspektów natury ludzkiej, opisów koszma-

rów sennych głównych bohaterów i niepokojącej atmosfery zdarzeń, mocno 

oddziaływała na wyobraźnię czytelników.

Na przełomie XIX i XX wieku5, wraz z początkiem tak zwanego srebr-

nego wieku, doszło w Rosji do prawdziwego rozkwitu fantastyki grozy jako 

gatunku literackiego. W twórczości rosyjskich pisarzy i artystów zaczęły do-

minować takie motywy, jak: nieufność do zdobyczy technologiczno-nauko-

wych, zamiłowanie do mistycyzmu, mitu i symbolu oraz inspiracje elemen-

tami niesamowitymi i fantastycznymi. Autorzy odwoływali się w dziełach do 

poetyki sennego koszmaru, pozwalającej ujawnić rozczarowanie cywilizacją, 

niepokój i oczekiwanie nadchodzącego kataklizmu. Fantastyka grozy umoż-

liwiała realizowanie powyższych tematów, dlatego po jej poetykę sięgali pisa-

4 R. Śliwowski, Wstęp, [w:] Opowieści niesamowite. Groza i niesamowitość w prozie rosyjskiej XIX i początku 
XX w., pod red. idem, Warszawa 1975, s. 8.

5 Rozwój literatury rosyjskiej w XX wieku opracowano na podstawie następujących prac naukowych: P. Fast, 
„Odwilż” a „pieriestrojka”: przemiany w najnowszej literaturze rosyjskiej, „Rusycystyczne Studia Literaturo-
znawcze” 1990, nr 14, s. 65-76; Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. A. Drawicza, Warszawa 2007; 
B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej. Od początków do czasów najnowszych, Wrocław 2002; Idem, Literatura 
rosyjska XX wieku, Piotrków Trybunalski 2008; W. Supa, Poetyka współczesnej prozy rosyjskiej. Mimetyzm oraz 
formy umowne, Białystok 1989; A. Wołodźko-Butkiewicz, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Prze-
miany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004. 
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rze i poeci z różnych ugrupowań twórczych, wśród których należy wymienić 

choćby Aleksandra Amfitieatrowa, Michaiła Arcybaszewa, Walerija Briusowa, 

Wsiewołoda Garszyna, Aleksandra Grina6, Nikołaja Gumilowa, Barona Olsze-

wri (pseudonim artystyczny nieznanego literata) czy Fiodora Sołoguba. 

Dalszy rozwój rosyjskiej odmiany literatury grozy uległ zahamowaniu 

w latach dwudziestych XX wieku na skutek zmian polityczno-społecznych, 

które miały znaczący wpływ na kształt całego ruchu artystycznego. Wśród 

konsekwencji przewrotu październikowego, rewolucji i wojny domowej wy-

różnić można bowiem zarówno pierwszą falę emigracji, podczas której kraj 

opuściło wielu znamienitych twórców (na przykład Konstantin Balmont, 

Iwan Bunin, Władysław Chodasiewicz, Marina Cwietajewa, Wiaczesław Iwa-

now, Aleksandr Kuprin, Aleksiej Riemizow, Iwan Szmielow), jak i zakłócenie 

życia literackiego w Rosji. Były to czasy nieskrystalizowanej polityki kultu-

ralnej władzy komunistycznej oraz dominacji twórczości agitacyjnej i pro-

pagandowej o charakterze eksperymentalnym oraz awangardowym. Na po-

czątku lat dwudziestych prymat wiodły zatem utwory epickie i liryczne, ob-

razujące rewolucję jako triumf anarchicznego, niepowstrzymanego żywiołu, 

koniecznego do narodzin nowego, lepszego systemu społecznego. Autorzy – 

inspirując się folklorem, w tym narracją epiki ludowej (baśni, tak zwanych 

skazów)  – sięgali po takie środki kompozycyjno-stylistyczne, jak: gwara 

i mowa potoczna, stylizacja biblijno-mitologiczna, dynamiczne i ekspresyj-

ne obrazowanie, patos i groteska, groza oraz okrucieństwo czy motyw so-

bowtóra, co prowadziło do amplifikacji warstwy emocjonalnej wypowiedzi. 

Należy zwrócić uwagę, że Grin, prozaik i poeta, w omawianym okresie roz-

woju literatury rosyjskiej stworzył swoje najlepsze opowiadania fantastyczne 

z elementami grozy – między innymi Szczurołapa (Krysołow, 1924) i Zabójstwo 

w Kunst Fisze (Ubijstwo w Kunst-Fisze, 1923), jednakże nie doczekały się one 

pozytywnego odzewu wśród odbiorców. Utwory Grina mocno bowiem od-

cinały się stylistycznie oraz ideologicznie od ówczesnych trendów artystycz-

nych, narzucanych przez oficjalną ideologię. Pisarz doczekał się zasłużonego 

uznania dopiero w czasach poststalinowskich. 

6 Zob.: A. Amfitieatrow, Żar kwiat (Żar-cwiet, 1895); M. Arcybaszew, Opowieść o wielkiej wiedzy (Rasskaz o wieli-
kom znanii, 1912); W. Briusow, Teraz, kiedy się obudziłem (Tiepier’ – kogda ja prosnułsia…, 1902); W zwierciadle 
(W zierkale, 1902); W. Garszyn, Czerwony kwiatek (Krasnyj cwietok, 1883); А. Grin, Koszmar (Koszmar, 1909); 
Mrok (Mrak, 1917); Zagadka przewidzianej śmierci (Zagadka priedwidiennoj smierti, 1914); N. Gumilow, Czarny 
Dik (Czornyj Dik, 1908; opublikowane w 1922 r.); B. Ołszewri, Wampiry. Powieść fantastyczna Barona Ołszewri 
z rodzinnej kroniki hrabiów Drakula-Kardi (Wampiry. Fantasticzeskij roman barona Ołszewri iz siemiejnoj chro-
niki grafow Drakuła-Kardi, 1912); F. Sołogub, Cienie (Tieni, 1896).
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Pod koniec lat dwudziestych XX wieku zmianie uległa polityka kul-

turalna; zwierzchnictwo radzieckie nie tylko uznało wcześniejsze literac-

kie wyobrażenia rewolucji za niezgodne z ideologią partyjną, ale również 

zdecydowało się poddać cały proces artystyczny tak zwanemu „hiperupoli-

tycznieniu”. Już w 1929 roku rozpoczął się proces likwidacji grup i klubów, 

zastąpionych przez oficjalny Związek Pisarzy, którego cele były podpo-

rządkowane zasadom państwa totalitarnego (w trakcie I Zjazdu Pisarzy Ra-

dzieckich w 1934 roku powstał pierwszy projekt statutu tejże instytucji). Brak 

poprawnej ideowo przynależności organizacyjnej, myślenia systemowego 

i przestrzegania sowieckich reguł prowadził do wyalienowania i represjono-

wania wielu pisarzy. Artyści o nieprawomyślnym dla władz światopoglądzie 

stanowili obiekt nieustannego pacyfikowania, dlatego część z nich ze stra-

chu o własne życie całkowicie zaniechała pracy twórczej. Należy jednak pod-

kreślić, że pozycja pisarza o postawie konformistycznej wobec systemu była 

uprzywilejowana przez cały okres istnienia Rosji Radzieckiej, co stanowiło 

w pewnym sensie zadośćuczynienie za brak rozgłosu na arenie międzynaro-

dowej. Narodził się realizm socjalistyczny – metoda twórcza oficjalnej litera-

tury pięknej i krytyki literackiej, którego główne cele obejmowały: orientację 

perswazyjną i utylitarny charakter utworów, realizację funkcji społecznych 

(ideologicznych, propagandowych i wychowawczych w duchu socjalizmu), 

pomoc w umacnianiu pozycji władzy komunistycznej i klasy robotniczej, 

prezentację obrazu walk klasowych w zgodzie z kryteriami oficjalnej ide-

ologii partyjnej, porewolucyjnych przemian w ZSRR (sukcesywnej kolek-

tywizacji wsi i budownictwa socjalistycznego). W czasie II wojny światowej 

zmienił się stopień oddziaływania perswazyjnego władzy; przeniosła ona 

nacisk z konieczności tworzenia propagandowych opowieści o tworzeniu 

się nowego, lepszego społeczeństwa socjalistycznego na utwory literackie 

mające ewokować poczucie wspólnoty narodowej i chęć patriotycznej walki 

z wrogiem. Od 1946 do 1953 roku w realizmie socjalistycznym dominowała 

zaś tak zwana teoria bezkonfliktowości, zakładająca, że etap walk klasowych 

wreszcie się zakończył i w Rosji panuje jedynie niezgodność między dobrym 

i lepszym. Konstrukcja świata przedstawionego w prozie rosyjskiej została 

poddana procesowi idealizacji i schematyzacji („lakierowanie rzeczywisto-

ści”) oraz pozbawiona wszelkich motywów antagonistycznych. Fabuła utwo-

rów radzieckich opierała się na ideach bezproblemowej rozwiązywalności 

wszelkich konfliktów oraz możliwości zgłębienia tajemnic rzeczywistości 

empirycznej czy ludzkiego losu. Lata 1929-1953 to był zatem okres domi-
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nacji takiej formy literatury, która miała wpajać czytelnikom wyłącznie idee 

socjalizmu oraz wiarę w świetlaną przyszłość Związku Radzieckiego. Fan-

tastyka grozy została więc nieoficjalnie zakazana przez władze radzieckie, 

ponieważ nie spełniała powyższych założeń. Interesujące są choćby dzieje 

słynnej powieści Michaiła Bułhakowa, Mistrz i Małgorzata (Mastier i Margarita, 

1928-1940), odwołującej się między innymi do konwencji fantastyki grozy, 

baśni, przypowieści biblijnej i satyry, której publikacja była długo zakazywa-

na przez cenzurę instytucjonalną. Książka doczekała się oficjalnego wydania 

(w wersji okrojonej) dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych. 

Od 1949 do 1954 roku trwała kampania antykosmopolityczna, piętnu-

jąca uczonych, krytyków i artystów o rzekomo burżuazyjnych i antypatrio-

tycznych poglądach. W trakcie nagonki politycznej wymuszano na oskar-

żanych samokrytykę i przyznanie się do winy. Dochodziło do masowej fali 

aresztowań i sądów. Głównym celem ataku były osoby pochodzenia żydow-

skiego jako przedstawiciele obcej kultury. Należy odnotować, że w 1952 roku 

pojawiły się jednak pierwsze przesłanki zmian w oficjalnej twórczości rosyj-

skiej; kierownictwo partyjne pozwoliło między innymi na publikację w ga-

zecie „Prawda” („Prawda”) artykułu Przezwyciężyć opóźnienia w dramaturgii 

(Prieodolet’ otstawanije dramaturgii), krytykującego teorię bezkonfliktowości. 

Prawdopodobnie władza, pod pretekstem transformacji kształtu literatury, 

planowała kolejne represje, których celem miało być choćby zaatakowanie 

pisarzy o zbyt mocnej pozycji w systemie komunistycznym, przy jednocze-

snym wzmocnieniu lojalności środowisk kulturalnych, liczących na prze-

kształcenie oficjalnej metody twórczej. Śmierć Józefa Stalina w 1953 roku 

pokrzyżowała plany wdrożenia kolejnej „wielkiej czystki”; rozpoczęła się na-

tomiast tak zwana odwilż. Zwierzchnictwo radzieckie pod kierownictwem 

Nikity Chruszczowa (Pierwszego Sekretarza KC KPZR, a od 1958 roku – pre-

miera) zdecydowało się dokonać obrachunku czasów stalinizmu, co przy-

czyniło się między innymi do ułaskawienia niektórych pisarzy, przyrostu 

prozy dokumentalnej, literatury wspomnieniowej i pamiętnikarskiej, poezji 

personalnej oraz krytyki artystycznej. Twórcy literatury radzieckiej uzna-

li, że władza daje im przyzwolenie na rezygnację z idei bezkonfliktowości 

oraz „lakierowania rzeczywistości”, więc podjęli eksperymenty z formami 

narracyjnymi, estetyką mimetyczną oraz wariantami tematycznymi. Pisa-

rze i poeci zaczęli dążyć do prezentacji subiektywnych, spersonalizowanych 

wrażeń emocjonalnych oraz elementów prawdy życiowej, realnych konflik-

tów i trudów życia codziennego. Pojawiły się wypowiedzi krytyczne o po-
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trzebie szczerości w literaturze, modyfikacji sposobów komunikacji pisarzy 

z czytelnikami oraz form obrazowania rzeczywistości. Co istotne, już w po-

łowie lat pięćdziesiątych doszło do odrodzenia się zainteresowania literaturą 

fantastyczną, ale wyłącznie taką, która prezentowała konsekwencje rozwoju 

naukowo-technologicznego. Fantasy i horror, w odróżnieniu od science fic-

tion, nigdy nie rozwinęły się na gruncie literatury radzieckiej7, ponieważ nie 

posiadały znamion prawdopodobieństwa lub były niemożliwe do adaptacji 

na potrzeby realizmu socjalistycznego8. Warto zauważyć, że w latach sześć-

dziesiątych opublikowano dzieła autorów, którzy w poprzednim etapie roz-

woju twórczości rosyjskiej byli uznawani za niepoprawnych ideologicznie, 

na przykład Izaaka Babla, Mariny Cwietajewej, Iwana Katajewa oraz Osipa 

Mandelsztama.

Po okresie odwilży nastąpiła tak zwana dwudziestoletnia epoka zastoju 

(1964-1984), w trakcie której ogłoszono zakończenie obrachunku ze stalini-

zmem i powrót do odgórnego kierowania rozwojem literatury. Administracja 

państwowa aprobowała konformistyczną postawę pisarzy, powściągliwą oce-

nę przeszłości oraz afirmację wydarzeń bieżących jako w pełni uzasadnionych 

historycznie. Lojalność twórców wobec władzy była gwarantowana poprzez 

system nagród, dostęp do dóbr prestiżowych oraz możliwość publikacji utwo-

rów w wysokich nakładach. Pisarze niezależni, niemający szans na oficjalne 

wydawanie ich dzieł, organizowali samizdat – literaturę drugiego obiegu w kra-

ju – lub tamizdat – utwory przekazywane do druku w zagranicznych wydaw-

nictwach rosyjskojęzycznych. Często tacy autorzy byli zmuszani do emigracji 

lub z powodów politycznych trafiali do więzień bądź zakładów psychiatrycz-

nych. Natomiast pozostali pisarze albo decydowali się prezentować aktualną 

7 Przegląd radzieckiej filmografii z okresu od odwilży do końca pieriestrojki pozwala jednak dostrzec, że właśnie twór-
com filmowym udawało się sporadycznie przemycać atrybuty fantastyki grozy do ekranizacji science fiction, adaptacji 
klasyki literatury pięknej czy filmów historycznych. Warto choćby wymienić takie utwory filmowe, jak: Dzień gniewu 
(Dien’ gniewa, reż. Sułambiek Mamiłow, 1985) – ekranizacja opowiadania Siewiera Gansowskiego, pisarza znanego 
głównie z twórczości science fiction, Dzikie polowanie króla Stacha (Dikaja ochota korola Stacha, reż. Walerij Rubin-
czyk, 1979) – mistyczny thriller, wywołujący konotacje z powieścią Pies Baskervillów (The Hound of the Baskervilles, 
1902) Arthura Conana Doyle’a, Dziwna historia doktora Jekylla i mistera Hyde’a (Strannaja istorija doktora Dżekiła 
i mistiera Chajda, reż. Aleksandr Orłow, 1985) – filmowa adaptacja tytułowego dziewiętnastowiecznego utworu, au-
torstwa Roberta Louisa Stevensona, Eksperyment doktora Absta (Ekspierimient doktora Absta, reż. Anton Timoniszyn, 
1969) – film science fiction o tematyce zombie, oraz Wij (Wij, reż. Konstantin Erszow, Gieorgij Kropaczow, 1967) na 
podstawie opowiadania Gogola o tym samym tytule.

8 Andrzej Polak w następujący sposób komentuje sytuację literatury fantastycznej w czasach Rosji Radzieckiej: 
„fantastykę dzielono tradycyjnie na prozę fantastycznonaukową i «całą resztę». Naukę uznawano wówczas za 
panaceum na wszelkie choroby. Tzw. postęp miał doprowadzić ludzkość do świetlistej przyszłości, zakładano, 
że dzięki niemu będzie można rozwiązać problemy społeczne. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku terminy fantastyczny i fantastycznonaukowy były wręcz synonimiczne”. A. Polak, Grając prze-
szłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna, Katowice 2015, s. 10.
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komunistyczną rzeczywistość w formie zawoalowanej i zmetaforyzowanej, na 

przykład w powieściach historycznych czy science fiction, albo w pełni podpo-

rządkowywali się aparatowi władzy, rezygnując przy tym z wszelkiej swobody 

twórczej. Pomimo starań zwierzchnictwa radzieckiego, wśród obywateli do-

minowała jednak świadomość obecnej nagannej sytuacji Rosji i jej literatury, 

regulacji administracyjnych, które przyczyniały się do tworzenia utworów sła-

bych artystycznie, pozbawiających je jakichkolwiek wartości. 

W 1985 roku pojawiła się nadzieja realnych zmian na lepsze w środowi-

sku literackim. Okres, okrzyknięty mianem pieriestrojki, miał przygotować 

społeczeństwo do nowych reform Michaiła Gorbaczowa i jego współpracow-

ników. Planowano wykorzystać twórczość artystyczną do wywołania u oby-

wateli chęci uczestniczenia w owym procesie transformacji państwa, dlatego 

cenzura instytucjonalna uległa częściowej likwidacji i wydane zostały powie-

ści i opowiadania niezgodne z założeniami realizmu socjalistycznego. Ofi-

cjalny obieg zdominowała tak zwana literatura przywrócona – utwory pier-

wotnie zakazane lub nigdy niewznawiane (przykładowo, poemat Requiem 

[Riekwiem, 1963] Anny Achmatowej czy powieści Doktor Żywago [Doktor Ży-

wago, 1957] Borysa Pasternaka i My [My, 1920] Jewgienija Zamiatina). Istotny 

dla historii kształtowania się współczesnej odmiany rosyjskiej fantastyki gro-

zy był jednak 1990 rok, gdy gazeta o zasięgu lokalnym – „Robotnik Magni-

togorski” („Magnitogorskij raboczij”) – zdecydowała się umieścić na swoich 

łamach powieść grozy Zagadka starego cmentarza (Zagadka starogo kładbisz-

cza; brak przekładu na język polski) autorstwa członka jej redakcji, Aleksieja 

Atiejewa (1953-2011). Tekst ten należy traktować nie tylko jako debiut pisa-

rza uznawanego obecnie za „ojca horroru rosyjskiego”9, ale również w ka-

tegorii pierwszego oficjalnie wydanego i rozpowszechnianego współczesne-

go utworu z zakresu rosyjskiej fantastyki grozy, który spotkał się z dużym 

zainteresowaniem czytelników. Sam pisarz wspominał o początkach swojej 

kariery, że:

9 W swoim dorobku ma łącznie ponad dwadzieścia powieści i zbiorów opowiadań grozy. Jego twórczość zawsze 
cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród rosyjskich miłośników horroru. Od 2001 roku należał do Związku 
Pisarzy Rosyjskich. W 2002 otrzymał dyplom konkursu literackiego im. Niefedjewa za powieść Psy Babilonu 
(Psy Wawiłona; książka nie doczekała się tłumaczenia na język polski ), a w 2004 – nominację do międzynarodo-
wej nagrody Festiwalu Fantastyki „Zwiozdnyj most-2004” za utwory Dziewiąte życie siły nieczystej (Diewiataja 
żyzn’ nieczisti, 2004; brak przekładu na język polski) i Karty Lucyfera (Karty Lucyfiera, 2003; nie ma jeszcze 
tłumaczenia na język polski). Jego najbardziej znana powieść, wspomniana już Zagadka starego cmentarza, do-
czekała się adaptacji filmowej w 2008 roku. Wielu rosyjskich autorów fantastyki grozy przyznaje się do inspiracji 
jego twórczością.
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Zaczęło się od pewnego rodzaju gry. Gra ta nazywała się Zagadka starego cmen-

tarza. Jej publikacja w tych czasach, należy powiedzieć, była dość śmiałym krokiem. 

Jeszcze istniał ZSRR, jeszcze była cenzura. I, oczywiście, spora zasługa jest redaktora 

„Robotnika Magnitogorskiego”, który nie sprzeciwił się podobnej publikacji [pod-

kreślenie – A. N. W.]. Ja, jak już mówiłem, odnosiłem się do wszystkiego jak do gry 

i nie myślałem wtedy o żadnych poważnych rezultatach. Wydanie książki tak w ogó-

le wydawało mi się czymś nieosiągalnym [podkreślenie – A. N. W.]10.

Dopiero pod koniec XX wieku, w nowej rzeczywistości geopolitycznej, cał-

kowicie zmieniła się sytuacja zarówno rosyjskiego życia literackiego, jak i rynku 

wydawniczego. Początkowo, w wyniku zlikwidowania Związku Radzieckiego 

w roku 1991, literatury narodowe (Białorusi, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Ukra-

iny) rozpoczęły swoją walkę najpierw o status quo, a później o współbieżność 

z twórczością rosyjską. Po krótkim okresie popytu na pisarstwo demaskator-

skie – utwory podejmujące obrachunek z kultem jednostki i władzą komuni-

styczną – literatura rosyjska zaczęła kształtować się zgodnie ze wzorem polity-

ki wolnorynkowej. Rola pisarza w tym okresie podlegała szeregowi przemian 

w stosunku do jego pozycji w Rosji i znaczenia na forum twórczym – przestawał 

być społecznym autorytetem moralnym, nauczycielem czy prorokiem, a nie-

uchronnie przeistaczał się w producenta wartości, które miały być oceniane nie 

przez wszechmocną władzę, tylko przez odbiorcę. W nowych warunkach spo-

łeczno-kulturowych szeroka rzesza czytelników uzyskała bowiem szansę za-

równo wyboru utworów literackich, jak i prawo do indywidualnej interpretacji 

ich treści. Alicja Wołodźko-Butkiewicz, znana badaczka współczesnej literatury 

rosyjskiej, odnotowuje: „Książka w Rosji postsowieckiej przeobraziła się w to-

war, którego wartość miały odtąd określać kategorie marketingowe – moda, 

Public Relation, skandal, promocja, ekranizacja filmowa, bestseller”11.

Pomimo wspomnianych ukierunkowań rynkowych, dość mocną pozycję 

w kraju zaczęła zajmować poetyka i estetyka postmodernizmu, dostosowana 

10 Wszystkie tłumaczenia, za wyjątkiem wskazanych inaczej, pochodzą od autorki – A. N. W. „Naczinał so swojego 
roda igry. Igra eta nazywałas’ Zagadka starogo kładbiszcza. Jejo publikacyja w tie wriemiena, nado skazat’, była 
wies’ma smiełym szagom. Jeszczo suszczestwował SSSR, jeszczo była cenzura. I, konieczno, bolszaja zasługa 
zdies’ riedaktora »Magnitogorskogo raboczego«, kotoryj nie wozrażał protiw podobnoj publikacyi. Ja, kak uże 
goworił, otnosiłsia ko wsiemu etomu kak k igrie i ni o kakich sierjoznych riezultatach togda nie dumał. Izdanije 
kniżki tak i woobszcze kazałos’ czem-to niedostiżymym”. W. Tichonow, „Budu dalsze pugat’ narod!”(Intierwju 
W. Tichonowa s Korolom Użasow Aleksiejem Atiejewym), https://bookmix.ru/groups/viewtopic.phtml?id=984#-
comment32916, [dostęp: 01.01.2018].

11 A. Wołodźko-Butkiewicz, Literatura rosyjska na przełomie wieków – stan transformacji ustrojowej, „Przegląd 
Humanistyczny” 2007, nr 2, s. 2.
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specjalnie do potrzeb literatury rosyjskiej12. Przedstawiciele wspomnianego 

prądu artystycznego nawoływali do rezygnacji z podziału kultur na wysoką 

i niską, głosili potrzebę ich synkretyzmu, prowadzenia gry z konwencjami 

literackimi i oczekiwaniami czytelniczymi. Dzięki podobnym założeniom, 

w twórczości  – zarówno uznawanej za artystyczną, jak i utożsamianą wy-

łącznie z kulturą popularną  – doszło do zjawiska hybrydyzacji gatunków 

literackich, scalania stylów i konwencji, a w sferze fabularno-konstrukcyj-

nej utworów zaczęły dominować następujące elementy: niejednoznacz-

ność tekstu i swoboda interpretacyjna (wiele „ja” w narracji czy koncepcja 

„śmierci autora” autorstwa Rolanda Barthesa), antyelitaryzm, brak powiązań 

z odgórną ideologią, normami oraz regułami programowymi, ludyczność, 

karnawalizacja, parodystyczność i ironia, zjawisko transgresji, a także inter-

tekstualność – bogactwo cytowań i nawiązań do klasyki literatury pięknej. 

Twórców często inspirowały także traumatyczne wydarzenia historyczne, 

aktualne i przeszłe, jako źródła trwogi i bezsilności, takie jak wielki głód na 

Ukrainie, II wojna światowa, nasilenie terroru policyjnego NKWD, represje 

w ZSRR czy katastrofa czarnobylska13. 

Postmodernizm w Rosji przebiegał w latach dziwięćdziesiątych na fali 

politycznej i kulturowej emancypacji kraju, toteż w dużej mierze wykorzy-

stywał on nie tylko wiekopomny dorobek rodzimej literatury, ale równo-

cześnie czerpał ze spuścizny kultury światowej. Twórczość takich pisarzy 

i poetów, jak na przykład Wieniedikt Jerofiejew, Wiktor Jerofiejew, Timur Ki-

birow, Wiaczesław Piecuch, Wiktor Pielewin, Ludmiła Pietruszewska, Dmi-

trij Prigow, Władimir Sorokin, Władimir Szarow, Michaił Szyszkin czy Ta-

tiana Tołstoj może świadczyć o jego założeniach teoretycznych. Do dziś trwa 

dyskusja o kierunkach i perspektywach rozwoju postmodernizmu14. W wy-

niku lawinowej technologizacji i komputeryzacji życia codziennego rodzi się 

siecieratura – internetowe życie literackie, obejmujące między innymi cza-

sopisma i biblioteki elektroniczne, witryny młodych pisarzy i poetów oraz 

12 Elementy postmodernistyczne są wprawdzie zauważalne już w twórczości Andrieja Bitowa, Gieorgija Iwanowa, 
Wieniedikta Jerofiejewa, Władimira Nabokowa, grupy OBERIU, czy Saszy Sokołowa, jednakże ten prąd filozo-
ficzno-artystyczny w pełni rozwinął się na gruncie literatury rosyjskiej dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku. I. Galinska, Postmodiernizm w russkoj litieraturie, „Kulturołogija” 2001, nr 2 (18), s. 47-53.

13 Zob.: T. Hundorowa, Czarnobyl, nuklearna apokalipsa i postmodernizm, „Teksty Drugie” 2014, nr 6, s. 249-263; 
W. Kuricyn, Russkij litieraturnyj postmodernizm, Moskwa 2000; I. S. Skoropanowa, Russkaja postmodiernistska-
ja litieratura, Moskwa 2001.

14 Zob.: O. Bogdanowa, Postmodiernizm w kontiekstie sowriemiennoj russkoj literatury (60-90-je gg. XX w. – nacza-
ło XXI w.), Sankt Petersburg 2004; Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, pod red. A. Gildner, M. Ochniak, 
H. Waszkielewicz, Kraków 2007.
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różne inne formy publikacji sieciowej (choćby self-publishing czy udostępnia-

nie tekstów na specjalnych portalach literackich). Powstające na przełomie 

XX i XXI wieku nurty literackie (między innymi nowy realizm, współczesna 

proza kobieca) ustalają standardy i estetykę rosyjskiego postmodernizmu. 

Należy nadmienić, że przedstawiciele postmodernizmu rosyjskiego 

często sięgali po elementy strukturalno-fabularne literatury fantastycznej 

(przykładowo: Pielewin, Pietruszewska, Sorokin, T. Tołstoj), realizując przy 

tym czytelnicze zapotrzebowanie na motywy nadprzyrodzone, epatowanie 

niepokojem, brutalnością i czarnym humorem, zacieranie granic między re-

alnością a fikcją:

Bunt antynormatywny wywołał zbiorowe sięganie do tradycji postromantycz-

nej, fantasmagorycznej i onirycznej, rozpościerającej się od Gogola i rosyjskich 

hoffmanistów, przez Dostojewskiego, Leskowa, Suchowo-Kobylina, Sołoguba po 

Bułhakowa. […] Współuczestnikami poczynań ludzkich są wszelkiego typu przy-

bysze z zaświatów i rzecznicy sił nadprzyrodzonych, wśród nich szatan i jego 

słudzy […]. Fantastyka wydaje się również przydatna do opisu rzeczywistości 

sowieckiej, jako w wysokim stopniu i w wielu swoich aspektach nienormalnej15. 

Twórcy fantastyki zrezygnowali z optymistycznych motywów nauko-

wych i sięgnęli po inne środki wyrazu, intensywnie pobudzające wyobraźnię 

czytelnika. Science fiction zeszło na dalszy plan, a zainteresowaniem zaczęły 

się cieszyć następujące konwencje: dystopia, fantastyka postapokaliptyczna, 

fantasy, historia alternatywna oraz literatura grozy. Wśród czytelników rosyj-

skich specyficznego odzewu doczekały się przykładowo powieści i opowia-

dania napisane w konwencji apokaliptycznej, poruszające tematy społecz-

nych patologii, ale głównie głoszące wewnętrzny niepokój o los współczesnej 

cywilizacji, w której ludzie powoli zatracają umiejętność pokojowej koegzy-

stencji z otaczającym ich światem (siłami przyrody, innymi grupami spo-

łecznymi, itp.), zaś wartości moralne – istota człowieczeństwa – ulegają cał-

kowitej negacji jako czynniki nieprzynoszące korzyści materialnych. Warto 

zwrócić tutaj uwagę na rozważania Aleksandry Zywert, dotyczące sytuacji 

literatury fantastycznej w Rosji:

15 A. Drawicz, Pierestrojka i lata ostatnie, [w:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. idem, Warszawa 
2007, s. 595.
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Przełom lat 80. i 90. przyniósł z jednej strony uwolnienie rodzimej literatu-

ry z ograniczeń cenzuralnych, z drugiej zalew pozycji zachodnich fantastów. 

Podczas gdy społeczeństwo nadrabiało straty czytelnicze, obok kształtowało 

się nowe, barwne i zróżnicowane oblicze rosyjskiej fantastyki, reprezentowane 

głównie przez autorów, dla których wspólnym wydarzeniem pokoleniowym był 

rozpad ZSRR i dramatyzm lat 90. – okres w historii Rosji, jak pisze Lew Danił-

kin, szczególnie trudny dla twórców z uwagi na dojmujące poczucie ostatecznej 

utraty jedności tożsamości narodowej. Sytuacja ta odbiła się szerokim echem 

także w literaturze fantastycznej, zarówno w wymiarze tematycznym, jak i pro-

blematycznym16. 

Powyższe uwagi można odnieść również do procesu kształtowania się 

współczesnego horroru rosyjskiego. Początkowo autorzy fantastyki gro-

zy czerpali bowiem głównie inspirację z twórczości zachodnioeuropejskich 

i amerykańskich pisarzy, między innymi Stephena Kinga17, Grahama Master-

tona i Deana Koontza, naśladowali ich styl pisarski, tematykę, poszczególne 

motywy i typy postaci. Próbowali także swoich sił w takich odmianach litera-

tury grozy, jak na przykład slasher i splatterpunk. Bardzo szybko jednak twórcy 

horroru rosyjskiego zaczęli wdrażać do utworów elementy oryginalne, własne, 

będące wynikiem inspiracji kulturą prawosławną, historią Rosji, literaturą oraz 

ludowymi przesądami i legendami. Rozpad ZSRR i konieczność oswojenia się 

z warunkami „brutalnego” kapitalizmu spowodowały, że autorzy fantastyki 

grozy promowali tematykę antytotalitarną, eksponowali w swoich dziełach za-

równo nadmierne okrucieństwo oraz strach, jak i potrzebę odnalezienia się na 

nowo w zmienionym kraju18. Szczególnie przodował w tym Atiejew, w którego 

twórczości występowały nie tylko motywy ludowe, lecz także miało miejsce 

komentowanie historii władzy radzieckiej oraz ówczesnej organizacji społecz-

16 A. Zywert, Powieść na koniec wieku. „Wybrakówka” Olega Diwowa, [w:] Fantastyka w literaturach słowiań-
skich. Idee, koncepty, gatunki, pod red. A. Polaka, M. Karwackiej, Katowice 2016, s. 95.

17 Władisław Żeniewski (ur. 1984 r. – zm. 2015 r.), współzałożyciel Stowarzyszenia Literackiego „Ciemność”, 
redaktor czasopisma „Darker”, pisarz, dziennikarz i tłumacz, uważa, że szczególnie mocny wpływ na rosyjską 
literaturę grozy lat dziewięćdziesiątych XX wieku miały powieści Stephena Kinga, które praktycznie „zalały” 
ówczesny rynek wydawniczy. Zob.: W. Żeniewski, Chorror w russkoj litieraturie (czast’ 1), „Darker” 2012, nr 9, 
[w:] http://darkermagazine.ru/page/horror-v-russkoj-literature-chast-i, 16 maja 2017. Obecnie wciąż pojawiają się 
w horrorze rosyjskim nawiązania do twórczości Kinga, ale mają one formę intelektualnej gry z czytelnikiem.

18 Siergiej Nowikow porównuje błyskawiczną transformację społeczną z końca XX wieku do przeobrażenia struktu-
ry działania państwa w 1917 roku, kiedy bolszewicy przejęli władzę. Badacz zauważa, że w obydwu przypadkach 
doszło do gwałtownej zmiany systemu wartości, utworzenia nowych autorytetów oraz gruntownego przeobrażenia 
życia codziennego, co przyczyniło się do wytworzenia u obywateli silnego uczucia dezorientacji. Zob.: S. G. No-
wikow, Razrabotka modieli «nowogo czełowieka» sowietskoj włastnoj elitoj 1920-ch godow, „Izwiestija Wołgo-
gradskogo gosudarstwiennogo piedagogiczeskogo uniwiersitieta” 2012, nr 5 (69), s. 154-155.
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nej (na przykład porównywanie systemu komunistycznego do wampiryzmu). 

Podobne wątki dominowały również w powieściach i opowiadaniach grozy in-

nych autorów, wśród których należy wyróżnić powieść Krasnyj Bubien19 (Krasnyj 

Bubien, 2002; książka nie doczekała się tłumaczenia na język polski) autorstwa 

Władimira Biełobrowa (ur. 1962) i Olega Popowa (ur. 1965) oraz cykl opowia-

dań Czarna Ziemia (Czornaja Ziemla, 1991-2003; zbiór nie został wydany na 

rynku polskim) Wasilija Szczepietniowa (ur. 1955). W XXI wieku zadebiutowali 

między innymi tacy pisarze, jak Nail Izmajłow (ur. 1971; pseudonim artystycz-

ny Szamila Idiatułlina), Roman Kanuszkin (ur. 1960), Oleg Postnow (ur. 1962) 

i Anna Starobiniec (ur. 1978), których zbiory opowiadań i powieści spotkały się 

z pozytywnym odzewem zarówno rosyjskiej, jak i zagranicznej krytyki lite-

rackiej. Autorzy ci ograniczali lub całkowicie zrezygnowali z prób komento-

wania komunistycznej przeszłości Rosji i skoncentrowali się na odwołaniach 

do klasyki literatury pięknej, legend, przesądów i wierzeń, często nieznanych 

zachodnioeuropejskim i amerykańskim odbiorcom kultury popularnej.

Rosyjska literatura ludowa i słowiańskie podania wierzeniowe stanowią 

bardzo cenne i stosunkowo powszechne źródła inspiracji dla współczesnych 

rosyjskich pisarzy fantastyki grozy. Twórcy tego nurtu literatury często po-

siłkują się fabułami i postaciami z bajek magicznych, wyobrażeniami istot 

z demonologii ludowej oraz motywami folklorystycznymi, czerpanymi 

z utworów wybitnych pisarzy. Wyjątkowo interesującym przykładem odwo-

łań do słowiańskiej kultury ludowej są rosyjskie powieści i opowiadania gro-

zy o czarownicach. Wiedźmy są bowiem nierozerwalnie powiązane zarów-

no z myśleniem magicznym, przesądami i zabobonami, jak i genezą samej 

rosyjskiej fantastyki grozy; to bohaterki utworów literackich, uznawanych 

współcześnie za klasykę gatunku (występują między innymi w opowiadaniu 

Lafertowska makownica czy we wczesnej twórczości Gogola). Ludowe wyobra-

żenie czarownicy fascynowało i wciąż fascynuje pisarzy rosyjskich, ponie-

waż postać ta symbolizuje lęk przed ludzkim obliczem zła (trucicielami, 

złodziejami, mordercami, itp.), a także wzbudza uczucie bezsilności wobec 

niezrozumiałych, irracjonalnych sił rządzących światem. 

Stereotypowe wyobrażenie wiedźmy (istota półdemoniczna, czerpią-

ca radość z krzywdzenia ludzi) w przeciągu kilku stuleci uległa znaczącym 

modyfikacjom wskutek przejścia długotrwałego procesu adaptacji, najpierw 

19 W świecie przedstawionym utworu Krasnyj Bubien to nazwa wsi, w której rozgrywają się główne wydarzenia. 
Ponieważ istnieje zasada, że nie tłumaczy się nazw miejscowości, zdecydowano się na transkrypcję.
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z wierzeń pogańskich na potrzeby produktów kultury ludowej (przesądy, 

podania wierzeniowe, bajki magiczne), później wysokiej (opowiadania, bal-

lady i wiersze z okresu romantyzmu), a następnie współczesnej popularnej 

(baśnie literackie, utwory z zakresu fantasy, itp.). Część cech charakterystycz-

nych dla konterfektu wiedźmy została zapomniana lub celowo pominięta, 

by złagodzić jej obraz (szczególnie w utworach pozbawionych ograniczeń 

wiekowych) lub scalić go z wyobrażeniem innej istoty demonicznej. Warto 

zauważyć, że we współczesnej kulturze popularnej na kształtowanie się wi-

zerunku czarownicy duży wpływ miały takie czynniki, jak laicyzacja życia 

społecznego czy rozwój technologiczny i naukowy, wpływające negatywnie 

na powszechną wiarę w zjawiska nadprzyrodzone. Jedną z wielu konsekwen-

cji przeobrażeń kulturowych było zakwestionowanie tezy o istnieniu magii 

i możliwości kontrolowania rzeczywistości przy pomocy czarów. Świat prze-

stał skrywać wiele nadnaturalnych tajemnic, co nie tylko zminimalizowało 

ludzki strach przed zjawiskami irracjonalnymi, ale również wywołało w spo-

łeczeństwie podświadome uczucie nostalgii za utraconą fantastycznością 

i niezwykłością. Tę konkluzję potwierdzają słowa Bogdana Trochy: 

[…] rozproszeniu sacrum towarzyszy redukcja przestrzeni poznawczej do tego, 

co racjonalne i w konsekwencji problematyka niewyjaśnialna naukowo nie jest 

przez naukę podejmowana. Jednak kondycja człowieka współczesnego, pomi-

mo że żyje on w świecie zdesakralizowanym, domaga się pewnych sensów, któ-

rych nauka nie potrafi podać. Człowiek współczesny potrzebuje obecności mitu. 

Z tego też powodu człowiek współczesny, poszukując odpowiedzi na pytania 

określające jego kondycję, poddaje poznawczej refleksji wytwory oniryczne oraz 

treści literackie20.

Przytoczona konstatacja obliguje zatem do sformułowania celu niniej-

szej książki, jej założeń metodologicznych, przedstawienia stanu badań nad 

zakreślonym w tytule tematem oraz sprecyzowania zakresu materiału źró-

dłowego, służącego do realizacji podjętej pracy badawczej. Głównym celem 

autorki jest zbadanie stopnia oddziaływania postaci czarownicy na aktuali-

zację oraz adaptację motywów ludowych we współczesnej rosyjskiej fanta-

styce grozy. Podjęta zostanie próba ustalenia, czy takie czynniki, jak inspira-

cja poszczególnymi grupami faktów folklorystycznych (baśniami ludowymi, 

20 B. Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra 2009, s. 76.
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podaniami wierzeniowymi, spisanymi przesądami i zabobonami) oraz spo-

sób przedostawania się symboli i motywów z kultury ludowej do kultury po-

pularnej (świadoma inspiracja, wzorowanie się na klasyce literatury pięknej, 

której twórcy nawiązywali do folkloru słowiańskiego), posiadają znaczący 

wpływ na zobrazowanie wiedźmy we współczesnych rosyjskich powieściach 

i opowiadaniach grozy. Przeanalizowany będzie również wymiar oddziały-

wania ludowego wariantu obrazu czarownicy na schematy narracyjne ak-

tualnie przypisywane innym typom potworów. W obszarze zainteresowań 

badawczych znalazły się cztery wyobrażenia wiedźm:

(1). pierwotne (ludowe) – stereotypowa wizja czarownicy, która się zacho-

wała w utworach ludowych, podaniach wierzeniowych, przesądach 

i zabobonach;

(2). stanowiące jednoznaczny odnośnik do świata przedstawionego bajek 

magicznych; 

(3). pośrednio zainspirowane folklorem na skutek adaptacji materii treścio-

wej klasyki literatury pięknej; 

(4). będące wynikiem kontaminacji wierzeń ludowych z poetyką współcze-

snej fantastyki grozy. 

Powyższy zamysł zdeterminował samą kompozycję książki; składa się 

na nią jeden rozdział teoretyczny, jeden poświęcony ludowemu obrazowi 

wiedźmy i trzy na temat odmiennych rodzajów inspiracji wierzeniami sło-

wiańskimi. Zarówno w źródłach etnograficznych, jak i we współczesnych 

opowiadaniach oraz powieściach z zakresu fantastyki grozy wiedźma odgry-

wa rolę potwora, mającego przerazić odbiorcę lub wywołać u niego uczucie 

wstrętu, dlatego w obu grupach tekstów jest ona rozpatrywana głównie w ka-

tegoriach ikony grozy21. Zgodnie z metodologią wypracowaną przez litera-

turoznawstwo zachodnie, horror zostaje uznany za jedną z odmian gatunko-

wych fantastyki. Określenia „horror”, „literatura grozy” i „fantastyka grozy” 

są stosowane więc tutaj jako synonimy.

Do określenia wzorca pierwotnego obrazu czarownicy w folklorze sło-

wiańskim zostały wybrane bajki magiczne, podania wierzeniowe, opisy lu-

dowych obrzędów, rytuałów, przesądów i zabobonów, zebrane i omówione 

21 Powyższy termin zostaje szczegółowo omówiony w rozdziale Fantastyka grozy – aspekty teoretyczne i metodolo-
giczne.
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przez takich rosyjskich i polskich badaczy, jak: Aleksandr Afanasjew22, Wła-

dimir Dal23, Kazimierz Moszyński24, Władimir Propp25, Wiaczesław Iwanow, 

Władimir Toporow26, Bohdan Baranowski27, Dorota Simonides28, Jelena 

Lewkijewska29, Jerzy Strzelczyk30, Irina Mudrowa31, a także Aldona Pluciń-

ska32. Natomiast w celu dokonania analizy różnych form adaptacji postaci 

wiedźmy i motywów ludowych we współczesnej rosyjskiej fantastyce grozy 

wybrano następujące utwory z lat 1990-2012: tetralogię Atiejewa pod tytu-

łem Stary cmentarz (Staroje kładbiszcze, 1990-1998), powieść Naila Izmajłowa 

Ubyr (Ubyr33, 2012), dwie powieści Romana Kanuszkina (Dzieci Robinsona Cru-

soe [Dieti Robinzona Kruzo, 2010]; Wtargnięcie przebudzonych. Kryminał pseudo-

gotycki, [Wtorżenije niespiaszczich. Psiewdogoticzeskij dietiektiw, 1996]), opo-

wiadanie Ajchała Michajłowa Jej pomsta (Jej otmszczenije, 2011), opowiadanie 

Wiesty Pawłowej Szyszyga (Szyszyga, 2009), powieść Olega Postnowa Strach 

(Strach, 2001), opowiadanie Aleksieja Prowotorowa Nowe Życie (Nowaja Żyzn’, 

2011), powieść Marjany Romanowej Umarli z Wierchniego Łoga (Miortwyje iz 

Wierchniego Łoga, 2011), powieść Anny Starobiniec Schron 7/7 (Ubieżyszcze 3/9, 

2006), opowiadanie Wasilija Szczepietniowa Kroniki Czarnej Ziemi, rok 1928, 

(Chroniki Czornoj Ziemli, 1928 god, 2003), opowiadanie Artioma Tichomirowa 

Macierzyńska miłość, macierzyńska duma (Matierinskaja lubow’, matierinskaja gor-

dost’, 2008), dwa cykle powieści Wiktora Toczinowa (dylogię Kreatura [Twar’, 

2005]; trylogię Paszcza [Past’, 2003-2007]), opowiadanie Dalii Truskinow-

22 A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian na prirodu: Opyt srawnitielnogo izuczenija sławianskich prieda-
nij i wierowanij w swiazi s mificzeskimi skazanijami drugich rodstwiennych narodow, t. I-III, Moskwa 2013.

23 Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, pod red. A. Dmitrijewa, Mo-
skwa 2011.

24 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część I: Kultura materialna, t. 1, Warszawa 2010; Idem, Kultura ludowa 
Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2-3, Warszawa 2010.

25 W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, Warszawa 2003; Idem, Morfologia bajki magicznej, przeł. P. 
Rojek, Kraków 2011.

26 Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995.
27 B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981.
28 D. Simonides, Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata, Opole 2010; Eadem, Śląski horror. O dia-

błach, skarbnikach i utopcach, Opole 2013.
29 J. Lewkijewska, Mify russkogo naroda, Moskwa 2000. 
30 J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 2007.
31 I. Mudrowa, Słowar’ sławianskoj mifołogii, Moskwa 2010.
32 A. Plucińska, Polskie świętowanie. Adwent, Gody, Zapusty, Łódź 2009; Eadem, Polskie zwyczaje rodzinne, Łódź 

2014.
33 W 2013 roku ukazał się drugi tom powieści, zatytułowany Ubyr. Nikt nie umrze (Ubyr. Nikto nie umriot). 
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skiej Dziwka (Szlucha, 1991), a także ekranizację Potęga strachu (Wied’ma, reż. 

Oleg Fiesienko, 2006)34. Łącznie 7 opowiadań, 15 powieści i 1 film.

Zaproponowane ramy czasowe dla współczesnej rosyjskiej literatury 

grozy (1990-2012) wiążą się z przeobrażeniami kulturalnymi, społecznymi 

i politycznymi w Rosji postradzieckiej, o czym wspomniano wyżej. Odejście 

od systemu komunistycznego, zniesienie cenzury instytucjonalnej i otwo-

rzenie się rynku wydawniczego na zachodnioeuropejską i amerykańską 

fantastykę grozy umożliwiło rosyjskim pisarzom zarówno uzewnętrznienie 

w swoich utworach społecznych lęków i niepokojów, jak i powrót do wzor-

ców z klasyki literatury fantastycznej oraz ludowej tradycji narodowej. Warto 

przypomnieć, że przełomowym momentem dla historii interesującego nas 

gatunku okazał się rok 1990 – data ukazania się powieści Zagadka starego cmen-

tarza, autorstwa Atiejewa. Natomiast rok 2012 został wybrany jako umowny 

punkt graniczny między końcem fazy narodzin (kształtowanie się współ-

czesnej odmiany horroru rosyjskiego) a początkiem etapu pełnego rozwoju 

(umocnienia pozycji literatury grozy na rynku wydawniczym oraz wzrostu 

zainteresowania czytelników). W latach 2013-2017 rosyjska fantastyka grozy 

przeszła bowiem znaczące przeobrażenia, na które duży wpływ miała mo-

dyfikacja strategii marketingowej poszczególnych firm wydawniczych oraz 

nawiązanie przez nie współpracy z internetowym środowiskiem miłośników 

literatury grozy (między innymi z portalem HorrorZone, ze Stowarzysze-

niem Literackim „Ciemność” [Litieraturnoje obszczestwo „T’ma”] i redakcją 

jego czasopisma internetowego „Darker” i innymi). Zapowiedzią zmian była 

decyzja wydawnictwa EKSMO (największej i najbardziej znanej firmy, po-

siadającej w swojej ofercie horrory autorów rosyjskich), by stworzyć nową 

serię literacką, sygnowaną imieniem i nazwiskiem Aleksieja Szołochowa (ur. 

1975) – pisarza znanego głównie jako autora kilku powieści publikowanych 

w ramach projektu „Aleksandr Wargo” (są to utwory kilku twórców grozy 

ukrywających się pod wspólnym pseudonimem, publikowane w ramach 

serii MYST. Czarna Księga18+ [MYST. Czornaja kniga 18+])35 oraz opowiadań 

grozy zamieszczonych w rozmaitych antologiach i czasopismach interne-

34 Nie licząc powieści Schron 7/7 Starobiniec oraz filmu Potęga strachu, pozostałe utwory nie doczekały się jeszcze 
tłumaczenia na język polski.

35 Idea mistyfikacji literackiej została wymyślona przez wydawnictwo EKSMO w 2003 roku dla celów marketin-
gowych. Fabuła wszystkich powieści (jak dotąd opublikowano ich ponad 30) opiera się na założeniu, że można 
scalić realia rosyjskie z motywami i tematami typowymi dla zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej literatury 
grozy. Dotychczas pod wspomnianym pseudonimem ukrywali się między innymi Atiejew, Siergiej Diemin, Igor 
Isajczew, Szołochow i Toczinow.



Od zabobonu do fikcji literackiej28

towych. Nowa linia książek – Nerw. Współczesna powieść grozy (Nierw’. Sowrie-

miennyj roman użasow) – stanowiła dość śmiałe przedsięwzięcie, ponieważ na 

rynku wydawniczym panowało przeświadczenie, że powieści i opowiadania 

grozy mało znanych lub początkujących twórców są nieopłacalne; bezpiecz-

niej było publikować teksty autorów, którzy cieszyli się dużą renomą zarów-

no wśród krytyków, jak i czytelników. Wprawdzie trzy książki Szołochowa 

(Ciało [Tieło], Oni [Oni], Piwnica [Podwał]) z 2012 roku nie przyniosły spodzie-

wanych zysków, ale przyczyniły się do zreformowania polityki wydawniczej 

firmy EKSMO. Ponieważ powieści z serii „Aleksandr Wargo” zawsze sprze-

dawały się dobrze, w 2013 roku rozpoczęto prace nad nowym projektem 

odwołującym się do niego  – „Aleksandr Wargo i Apostołowie Ciemności” 

(„Aleksandr Wargo i Apostoły T’my”36). Są to antologie opowiadań i mikro-

powieści, w których jeden utwór jest zawsze „autorstwa” Wargo, a pozostałe 

innych twórców, w tym również debiutantów, „polecanych” przez fikcyjnego 

pisarza. Taki sposób promocji pozwala zapoznawać czytelników z tekstami 

nowych autorów przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka finansowe-

go. W latach 2014-2017 powstało ponad dziesięć tomów zbiorów opowiadań, 

między innymi: Dryf (Driejf, 2017), Dwoje w łódce (Dwoje w łodkie, 2017), Na 

początku było wesoło (Snaczała było wiesioło, 2016), Nieodpowiedni (Nieadiekwat, 

2014), Nie te drzwi (Nie ta dwier’, 2017), Pasożyt (Parazit, 2015), Poczwarka (Ku-

kołka, 2016), Puzzle (Pazł, 2014), Samica Alfa (Alfa-samka, 2014), Urodzony mar-

twy (Miertworożdionnyj, 2016), W noc Halloween (W nocz na Chełłouin, 2015) 

i planowane są kolejne. Wydawnictwo EKSMO, zachęcone ich sukcesem, 

w 2017 roku postanowiło stworzyć nową linię książek  – „Aleksandr War-

go rekomenduje” („Aleksandr Wargo riekomiendujet”) w celu wzbogacenia 

oferty o teksty twórców cieszących się wysoką renomą w środowisku fanów 

literatury grozy. Jako pierwsze zostały wydane wznowienia tomików opo-

wiadań Marii Artiemjewej (ur. 1969), Ciemna strona Moskwy (Tiomnaja storona 

Moskwy, 2011) i Ciemna strona Petersburga (Tiomnaja storona Pietierburga, 2013). 

Autorka w następujący sposób objaśnia manewr wydawnictwa: 

Seria „Aleksandr Wargo” to prawdopodobnie najstarsza na rosyjskim rynku se-

ria krajowych horrorów […] To taki znaczek – jeśli jest „Wargo” na okładce, to 

znaczy, że tam, pod okładką, jest literatura grozy […] inwestować w promocję za 

36 Nazwa stanowi nawiązanie do faktu, że większość współautorów to członkowie Stowarzyszenia Literackiego 
„Ciemność”.
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każdym razem nowych imion, w tworzenie jakiś nowych serii jest zbyt kosztow-

ne. I dystrybutorzy, ci, co książki do księgarni zakupują, nie wiedzą [że zakupu-

ją fantastykę grozy – A. N.W.] […]. To jest podyktowane prawami rynku. Żeby 

czytelnicy byli zadowoleni, a dystrybutorzy książek wiedzieli: to znak Wargo. 

Oto rozpoznawalny styl serii horrorów. Bierzcie te książki i nie stawiajcie ich 

do działu „Przewodniki” czy „Przepisy kulinarne”, ponieważ to jest Wargo, to są 

krajowe HORRORY!37.

Działania wydawnictwa EKSMO, promujące rosyjskich twórców grozy, 

wpłynęły mobilizująco na inne firmy wydawnicze. Już w 2013 roku wydaw-

nictwo AST zdecydowało się na współpracę z przedstawicielami internetowej 

społeczności rosyjskich fanów i twórców horroru (między innymi z Michaiłem 

S. Parfionowem [ur. 1983] – założycielem Stowarzyszenia Literackiego „Ciem-

ność” i redaktorem głównym czasopisma internetowego „Darker”), aby stwo-

rzyć antologię opowiadań – Najstraszniejsza książka 2014 (Samaja strasznaja kniga 

2014). Projekt doczekał się nie tylko pozytywnego odzewu ze strony czytelni-

ków, lecz również krytyki – otrzymał między innymi wyróżnienie czasopisma 

„Świat Fantastyki” („Mir Fantastiki”) jako najlepszy utwór roku 2014 w katego-

rii „Mistyka i groza roku” oraz nominacje do następujących nagród: „Książka 

roku” Laboratorium Fantastyki (Fantlab.ru) i „Wybór czytelników 2014” por-

talu internetowego LiveLib.ru. Dlatego od 2015 roku nazwą „Najstraszniejsza 

książka” są sygnowane nie tylko antologie opowiadań, uznawane za najlepsze 

w danym roku (Najstraszniejsza książka 2015, itd.), ale również tematyczne zbio-

ry krótkich utworów (13 maniaków [13 manjakow, 2015], 13 wiedźm [13 wied’m, 

2016]), Halloween [Chełłouin, 2015], i książki jednoautorskie (Wiktor Glebow, 

Fatalista [Fatalist, 2017], Władisław Żeniewski, Zapach [Zapach, 2016]). W ramach 

tej serii planowana jest publikacja większej liczby powieści współczesnych au-

torów oraz książki z zakresu światowej i rosyjskiej klasyki grozy. 

Wśród innych znaczących projektów literackich warto wymienić dwa 

tomy antologii opowiadań pod redakcją Artiemjewej (Ciemna strona drogi [Tiom-

naja storona dorogi, 2014]; Ciemna strona sieci [Tiomnaja storona sieti, 2015]) oraz 

37 „Sierija »Aleksandr Wargo« – samaja staraja, nawiernoje, na rossijskom rynkie sierija otieczestwiennogo chorr- 
ora. […] Eto takoj znaczok – jesli »Wargo« na obłożkie – znaczit, tam, pod obłożkoj, użasy. […] wkładywat’sia 
w raskrutku każdyj raz nowych imion, w sozdanije kakich-to sierij – dorogo. I optowiki – tie, kto knigi w kniżnyje 
zakupajet – nie pojmut. […].Eto diktujut zakony rynka. Cztoby czitatieli byli dowolny, a optowiki kniżnyje znali: 
wot on, znaczok Wargo, stoit. Wot on, uznawajemyj stil chorror-sierii. Bieritie eti knigi i nie staw’tie ich w razdieł 
»Putiewoditieli« ili «Kulinarnyje riecepty», potomu czto eto Wargo, eto otieczestwiennyje UŻASY!”. Aleksandr 
Wargo riekomiendujet Mariju Artiomjewu (podrobnosti!), http://horrorzone.ru/page/aleksandr-vargo-rekomendu-
et-mariju-artemevu-podrobnosti, [dostęp: 03.01.2018].
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powstanie w 2015 roku nowego czasopisma o literaturze grozy, „Redrum”, które 

jest publikowane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. W 2017 roku 

redakcja almanachu zdecydowała się wydawać również książki. Jak dotąd uka-

zały się między innymi poradnik Jak pisać utwory grozy (Kak pisat’ użasy) Glebowa 

oraz zbiór opowiadań Szołochowa Strach taki, jaki jest (Strach, kak on jest’ ). 

Oprócz aktywizacji środowiska miłośników fantastyki grozy i faworyzowa-

nia opowiadania jako idealnego medium dla konwencji grozy, dochodzi rów-

nież do publikacji powieści i zbiorów krótkich utworów pisarzy, niepowiąza-

nych z wymienionymi projektami literackimi, ale cieszącymi się pozytywną 

opinią krytyki literackiej. Przykładowo można wyróżnić teksty Darii Bobylo-

wej (Zapomniany człowiek [Zabytyj czełowiek, 2014]), Jany Dubinianskiej (Pensjonat 

[Pansionat, 2013]), Marii Galiny (Kurzy Bóg [Kurinyj Bog, 2013]), Natalii Lebie-

diewej (Szczurza wieża [Krysinaja basznia, 2015]; Teatr Żółwiego Kota [Tieatr Cze-

riepachowoj Koszki, 2014]), Konstantina Obrazcowa (Czerwone łańcuchy [Krasnyje 

cepi, 2014]; Kult [Kult, 2016]; Młot na czarownice [Mołot wied’m, 2016]), Romanowej 

(Bagno [Bołoto, 2014]; Stado [Staja, 2016]; Stary cmentarz [Staroje kładbiszcze, 2015], 

Straszne opowieści: miejskie i wiejskie [Strasznyje istorii: gorodskije i dieriewienskije, 

2013]), Starobiniec (Gruczoł Ikara. Księga metamorfoz [Ikarowa żeleza. Kniga mie-

tamorfoz, 2013]), Szczepietniowa (Ciemna strona gry [Tiemnaja storona igry, 2014]) 

oraz Zotowa (Armageddon light [Armagieddon lajt, 2014]; Asmodeusz Pictures [Asmo-

diej Pictures, 2014]; Bajarz [Skazocznik, 2013]; autor Gieorgij Zotow stosuje swo-

je nazwisko jako pseudonim artystyczny). Warto także odnotować, że już od 

2013 roku ulega nasileniu produkcja rosyjskich filmów grozy, adresowanych do 

szerokiego grona odbiorców (przykłady: Dama Pikowa. Czarny obrzęd [Pikowaja 

dama. Czornyj obriad, reż. Podgajewski, 2015]; Dislike [Dizlajk, reż. Pawieł Rumi-

now, 2016]; Narzeczona [Niewiesta, reż. Podgajewski, 2017])38; Trasa ustalona [Mar-

szrut postrojen, reż. Oleg Asadulin, 2016]; Wampiry [Wurdałaki39, reż. Siergiej Gin-

zburg, 2016]; Władienije 1840 [Władienije 18, reż. Swiatosław Podgajewski, 2013]; 

Zombie wakacje [Zombi kanikuły, reż. Kiriłł Kiemnic, 2013].

Wśród analizowanych 15 powieści i 7 opowiadań znajdują się zarówno 

teksty 11 znanych, profesjonalnych pisarzy (Atiejewa, Giełasimowa, Izmajłowa, 

38 Wymienione przykłady utworów literackich i filmowych z lat 2012-2017 (nie licząc filmu Wampiry oraz Dislike, 
który miał polską premierę 4 listopada 2016 roku na Festiwalu Filmu Rosyjskiego „Sputnik”) nie doczekały się 
jeszcze tłumaczenia na język polski i emisji w kinach.

39 Wurdałaki – jedno z określeń na wampiry z wierzeń słowiańskich. Zob.: E. Małek, J. Wawrzyńczyk, Mały słownik 
terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej, Łódź 1995, s. 22.

40 Tytuł filmu to adres miejsca zamieszkania głównych bohaterów.
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Kanuszkina, Postnowa, Romanowej, Starobiniec, Szczepietniowa, Tichomira, 

Toczinowa, Truskinowskiej), jak i 3 autorów, którzy publikowali swoje utwo-

ry w antologiach opowiadań i w czasopismach online – „Ciemność” („T’ma”, 

2006-2009) oraz „Darker” (istnieje od 2011 r.), Ajchała Michajłowa, Wiesty 

Pawłowej, Aleksieja Prowotorowa. Twórczość pierwszej grupy literatów zosta-

nie bardziej szczegółowo omówiona w niniejszej książce ze względu na ich rolę 

w formowaniu wzorca rosyjskiej literatury grozy. Powieści i opowiadania pro-

fesjonalnych pisarzy stanowią bowiem źródło inspiracji oraz punkt odniesie-

nia dla innych autorów. Z kolei druga grupa twórców to młodzi pisarze, szuka-

jący własnej drogi artystycznej, dlatego ich teksty będą stanowić uzupełnienie, 

tło dla analiz podejmowanych tutaj zagadnień. Powyższy zamysł doboru ma-

teriału badawczego wynika z potrzeby odwołania się do internetowej działal-

ności Stowarzyszenia Literackiego „Ciemność”. Jego członkowie już od 2005 

roku zajmują się popularyzacją horroru na terenach rosyjskich oraz promo-

waniem pisarzy wschodniosłowiańskiej grozy poprzez wydawanie opowiadań 

i mikropowieści we wspomnianych wyżej publikacjach online, zamieszczanie 

na swojej stronie internetowej informacji o nowych autorach, książkach oraz 

inicjatywach literackich, a także współpracą z rosyjskimi oficynami wydawni-

czymi (pierwsza antologia z serii „Aleksandr Wargo i Apostołowie Ciemności” 

to była wspólna inicjatywa omawianej organizacji i wydawnictwa EKSMO). 

Stowarzyszenie Literackie „Ciemność” i jego czasopisma („Ciemność” oraz 

„Darker”) odegrały kluczową rolę w formowaniu współczesnego wzorca rosyj-

skiej fantastyki grozy, dlatego w niniejszej pracy niemożliwe jest pominięcie 

publikowanych tam utworów. Zrezygnowano również z prób wartościowania 

powieści i opowiadań pod kątem ich walorów artystycznych, z uwagi na spe-

cyfikę tego gatunku, o czym polska badaczka tematu, Ksenia Olkusz, pisze tak: 

[…] pamiętać należy, że mechanizmy kreowania bohaterów czy sytuacji zagro-

żenia, tematyką, sposobem obrazowania, toposami czy modelami konstrukcyj-

nymi w zakresie świata przedstawionego wiążą się z pewnymi stałymi regułami, 

jakimi rządzi się gatunek [fantastyki grozy – A. N. W.]. Niemożliwe jest zatem 

całkowite wyabstrahowanie od utworów chybionych artystycznie, ponieważ 

mimo wszystko są one świadectwem przemian oraz aktualnych zainteresowań 

przedstawicieli tego typu literatury41.

41 K. Olkusz, Współczesność w zwierciadle horroru, Racibórz 2010, s. 11.
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Celem autorki niniejszej książki jest wypełnienie luki istniejącej w polskich 

studiach nad współczesną rosyjską literaturą grozy, która – jak się okazuje – 

wzbudza znikome zainteresowania badaczy42. Większość monografii i artyku-

łów na jej temat jest bowiem poświęcona powieściom i opowiadaniom z okresu 

od XIX wieku do lat trzydziestych XX wieku. Co prawda polscy literaturoznaw-

cy (między innymi Katarzyna Arciszewska, Katarzyna Gadomska, Izabela Za-

walska, Zywert)43 podejmują się interpretacji tekstów współczesnych twórców 

grozy, takich jak Oleg Diwow, Dmitry Glukhovsky44 czy Starobiniec, ale teksty 

innych prekursorów – członków Stowarzyszenia Literackiego „Ciemność”, Ka-

42 W 1998 roku Swiatosław Łoginow napisał na temat stanu rosyjskich badań nad literaturą grozy, że: „Choć przykro 
o tym mówić, należy jednak przyznać, ze rodzime literaturoznawstwo bezwarunkowo i całkowicie zignorowało 
fenomen literatury grozy. Sama literatura istnieje, mając w swoim arsenale utwory, które śmiało można nazwać 
genialnymi, ale krytyka literacka, zarówno oficjalna, jak i podziemna, a nawet i krytyka samodzielna, nie robią 
absolutnie nic, aby przynajmniej jakoś teoretycznie pojąć dane zjawisko. [Kak ni priskorbno ob etom goworit’, no 
sledujet priznat’, czto otieczestwiennoje litieraturowiedienije bezusłowno i połnostju oboszło swoim wnimanijem 
фienomien litieratury użasow. Sama litieratura suszczestwujet, imieja w arsienale proizwiedienija, kotoryje smieło 
możno nazwat’ gienialnymi, no litieraturowiedienije, i oficyoznoje, i andiergraund, i daże samopalnaja kritika nie 
priedprinimajut absolutno niczego, cztoby chot’ kak-to tieorieticzeski osmyslit’ dannoje jawlenije]”. S. Łoginow, 
Kakoj użas!, http://www.rusf.ru/loginov/books/story04.htm, 27 grudnia 2017. Powoli ta sytuacja się zmienia; ba-
dacze rosyjscy głównie skupiają się jednak na zagadnieniu klasyki fantastyki grozy z XIX i XX wieku (warta 
uwagi jest monografia Wadima Wacuro Goticzeskij roman w Rossii z 2002 roku) oraz na horrorze filmowym (zob.: 
A. Chwostow, Otrażenije socyalnych problem obszczestwa w filmach użasow, „Socyołogiczeskije issledowanija” 
2011, nr 11, s. 117-121; T. Czerniakowska, Czuwstwo stracha kak emocyonalnyj komponient intieriesa mołodieży 
k filmam użasow i mistiki, „Wiestnik Tambowskogo uniwiersitieta. Sierija: Gumanitarnyje nauki” 2001, nr 4, 
s. 58-60; Eadem, Rol psichołogiczeskoj zaszczity w wozniknowienii emocyi otwraszczenija pri prosmotrie filmow 
użasow, „Wiestnik Tambowskogo uniwiersitieta. Sierija: Gumanitarnyje nauki” 2001, nr 3, s. 57-59; S. Tichomi-
row, «Oczen’ strasznoje kino» : wzglad na filmy użasow skwoz’ prizmu kulturołogii, „Woprosy kulturołogii” 2008, 
nr 3, s. 12-15 i in.). Na szczególną uwagę zasługują prace Diny Chapajewej, historyczki i socjolożki – monografia 
Koszmar. Litieratura i żyzn’ (2010) poświęcona motywowi koszmaru w literaturze rosyjskiej oraz jej artykuły na 
temat tak zwanych death studies, archetypu wampira i zombie w kulturze współczesnej. O ile zauważalny jest 
wzrost zainteresowania horrorem wśród uczonych rosyjskich (świadczy o tym choćby międzynarodowa konfe-
rencja interdyscyplinarna Wsie strachi mira. Chorror w litieraturie i iskusstwie, która odbyła się w 2014 roku 
w Sankt-Petersburgu), o tyle krajowa współczesna fantastyka grozy rzadko jest obiektem badań. Podobnie jak 
w przypadku polskiego literaturoznawstwa, analizowane są głównie teksty pisarzy rosyjskich znanych za granicą 
(Glukhovsky, Starobiniec). Prace naukowe na temat takich twórców, jak na przykład Atiejew są zjawiskiem spo-
radycznym i w większości przypadków autorstwa młodych badaczy literatury i studentów (zob.: S. Finiczenko, 
Mistika w powiesti N. W. Gogola „Wij”, „Nauka, tiechnika i obrazowanije” 2014, nr 5, s. 122-126 [autor artykułu 
porównuje utwór Gogola z twórczością Atiejewa]; K. Jefimowa, Jazykowyje sriedstwa wyrażenija mistiki w proi- 
zwiedienii „Prodiełki wied’my” A. Atiejewa, [w:] Tieorieticzeskije i prakticzieskije problemy razwitija sowrie-
miennoj nauki. Sbornik matieriałow 3-j mieżdunarodnoj naucznoj-prakticzeskoj konfieriencyi, 30 nojabria, 20113 
g., Machaczkała 2013, s. 104-107; i in.). 

43 Przykładowo: K. Arciszewska, Ezoteryczny aspekt metamorfozy wampira i wilkołaka w wybranych utworach naj-
nowszej rosyjskiej literatury popularnej, [w:] Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku, pod red. 
K. Ruteckiej, M. Rzeczyckiej, t. 4, Gdańsk 2012, s. 50-67; Eadem, Fantastyczna przestrzeń rosyjskiej prowincji. 
Wilkołaki – wampiry – ludzie w powieści Olega Diwowa „Nocny obserwator”, [w:] Fantastyka rosyjska dawniej 
i dziś, pod red. A. Polaka, I. Zawalskiej, Katowice 2013, s. 137-159; K. Gadomska, Współczesna fantastyka ro-
syjska i jej tendencje rozwojowe: przypadek Anny Starobiniec, [w:] Fantastyka rosyjska dawniej i dziś, pod red. 
A. Polaka, I. Zawalskiej, Katowice 2013, s. 49-77; I. Zawalska, Motywy biblijne we współczesnej fantastyce ro-
syjskiej: Anna Starobiniec „Schron 7/7”, [w:] Motywy religijne we współczesnej fantastyce, pod red. M. M. Lesia, 
P. Stasiewicza, Białystok 2014, s. 239-249; A. Zywert, Opowieści grozy Anny Starobiniec, „Kultury Wschodnio-
słowiańskie – Oblicza i Dialog” 2015, t. 5, s. 373-386; Eadem, Powieść na koniec wieku. „Wybrakówka” Olega 
Diwowa…, s. 95-116; Eadem, Witajcie w piekle (Dmitry Glukhovsky „Metro 2033”), [w:] Fantastyka rosyjska 
dawniej i dziś, pod red. A. Polaka, I. Zawalskiej, Katowice 2013, s. 157-174.

44 W Polsce rozpowszechniona jest angielska wersja transkrypcji imienia i nazwiska pisarza.
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nuszkina czy Toczinowa – nie doczekały się jeszcze analizy naukowej. Zamia-

rem autorki książki jest poszerzenie polskich badań nad współczesną literaturą 

rosyjską i włączenie się w nurt istniejących już w tym zakresie studiów tak cząst-

kowych, przyczynkarskich, jak i rozpraw o charakterze monograficznym45. 

Wypada dodać na koniec, iż teksty literackie i ludowe nie pełnią identycz-

nych funkcji w macierzystych kontekstach kulturowych. Warto zwrócić uwagę, 

że „horror ludowy”46 stanowił dla jego odbiorców obiektywne źródło wiedzy 

o świecie, zbiór przestróg oraz środków apotropeicznych przed potworami, 

czarami i klątwami, uznawanymi za zjawiska rzeczywiste. Czarownice w fak-

tach folklorystycznych powinny być zatem interpretowane zgodnie z zasadami 

myślenia magicznego ludu wiejskiego. Natomiast współczesna fantastyka gro-

zy nie ma na celu objaśniania przedmiotowej rzeczywistości to jedynie fikcja, 

wymysł autorski, czego jej czytelnik jest w pełni świadom. Wiedźmy przestają 

w niej odgrywać rolę realnego zagrożenia, a przeistaczają się w metafory, sym-

bole, fantazmaty lub archetypy. Zbadanie tego zagadnienia wymaga zatem 

podejścia interdyscyplinarnego, dlatego w niniejszej pracy wykorzystano na-

rzędzia z zakresu folklorystyki, komparatystyki literackiej z kulturoznawczym 

paradygmatem oraz antropologicznej lektury dzieł literackich. Analizę utwo-

rów wykonano według zasady życzliwości interpretacyjnej47 oraz poprzez od-

wołanie się do techniki tak zwanego gęstego opisu48. Szczegółowe omówienie 

obu metod znajduje się w rozdziale pierwszym. 

Podjęty temat może stać się punktem wyjścia dla innych badań nad ada-

ptacją elementów wierzeń ludowych w Rosji w sferze współczesnej literatury 

popularnej.

45 K. A. Duda, Szkice o prozie rosyjskie XXI wieku. Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Sta-
robiniec…, Kraków 2015; Literatura rosyjska w nowych interpretacjach, pod red. H. Mazurek, Katowice 1995; 
Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 
2010; A. Polak, Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna, Katowice 
2015; Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje…; W. Supa, Biblia a współczesna proza rosyjska, Białystok 
2006; Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku, pod red. K. Ruteckiej, M. Rzeczyckiej, t. 4, 
Gdańsk 2012; H. Waszkielewicz, Być stwórcą świata własnego… Szkice o współczesnej literaturze rosyjskiej, 
Kraków 2015; Z przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku, pod red. H. Mazurek, J. Gracli, 
„Rosyjskie Studia Literaturoznawcze”, nr 20, Katowice 2008 i in.

46 Termin ten używany jest za: D. Simonides, Śląski horror…, s. 4.
47 Życzliwość interpretacyjna opiera się na idei, że należy akceptować wszystkie aspekty myślenia symbolicznego, 

dorobku duchowego i materialnego przedstawicieli innych kultur. Zob: S. J. Tambiah, Racjonalność, relatywizm, 
przekład a współmierność kultur, przeł. J. Barański, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kon-
tynuacje, pod red. M. Kempny, E. Nowickiej, Warszawa 2004, s. 70.

48 Podana metoda zakłada, że prawidłowa interpretacja wymaga nie tylko opisu konkretnego zachowania i odwoła-
nia do jego funkcjonalności, lecz również zrozumienia towarzyszącego mu kontekstu. Zob.: C. Geertz, Interpreta-
cja kultur. Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek, Kraków 2005, s. 30-31. 





Rozdział I
Fantastyka grozy –
aspekty teoretyczne i metodologiczne

Differentia specifica fantastyki grozy

Dominantą fantastyki grozy jest podporządkowanie wszystkich elemen-

tów strukturalno-fabularnych wywołaniu u czytelnika uczucia przerażenia, 

strachu, trwogi, grozy i odrazy49. Warto zauważyć, że wymienione rodzaje 

napięcia emocjonalnego towarzyszą ludzkości już od początku jej istnienia 

i są nierozerwalnie powiązane z takimi pierwotnymi aspektami psychicz-

no-biologicznymi, jak instynkt przetrwania czy zmysł samozachowawczy. 

Wspomniane uczucia o konotacji negatywnej pomagają bowiem uniknąć 

zagrożenia, oszacować szanse na przeżycie i przygotować się do ucieczki lub 

próby obrony. Zjawiska, które odpowiadają za ich ewokację – śmierć, ryzyko 

uszkodzenia ciała, utrata dóbr materialnych, agresywne zachowanie zwie-

rząt, choroba, nieuniknione konsekwencje starzenia się, niepokój o przy-

szłość i los najbliższych – na całym świecie przetrwały praktycznie niezmie-

nione do czasów współczesnych. Transformacji uległy jedynie „warunki 

i przestrzeń, która może przeobrazić się w zagrożenie”50. Należy zaznaczyć, 

49 Zob.: N. Carroll, Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk 2004; A. Gemra, Od goty-
cyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wrocław 2008; M. Kru-
szelnicki, Oblicza strachu – tradycja i współczesność horroru literackiego, Toruń 2003; M. Wydmuch, Gra ze 
strachem, Warszawa 1975.

50 Por.: „Choć główna zasada wzbudzania strachu pozostaje niezmieniona (odwołanie do kluczowych instynktów) 
i podstawowe metody wywoływania lęku zostają zachowane, to dynamicznie zmieniają się warunki i przestrzeń, 
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że fantastyka grozy za pomocą całej gamy elementów tworzywa struktural-

no-fabularnego przywołuje i krystalizuje wielorakie lęki społeczne, obawy 

i fobie cywilizacyjne. Warto przywołać tutaj rozważania Kseni Olkusz: 

Fantastyka grozy obraz ten [mnogość przedmiotów materialnych, jakimi ota-

czają się ludzie współcześni – A. N. W. ] deformuje, pokazując otoczenie jako 

poddane destrukcyjnemu wpływowi cywilizacji i sugerując niemożność rezy-

gnacji ze szkodliwego skądinąd i niszczącego postępu technologicznego. Prze-

świadczenie to uzupełniane bywa o koncepcję dehumanizacji pod wpływem 

oddziaływania czynników związanych z industrializacją, technicyzacją, automa-

tyzacją, komercjalizacją, itp. Jest to działanie ukazywane jako mechanizm spra-

wowania kontroli nad ludzkością. Unifikacja czy kontrola wynaturzającej tech-

nologii nad tradycyjną moralnością jednostki, działanie u podstaw którego leży 

np. konsumpcjonizm czy dobro korporacji – wszystko to prowadzi do regresu 

człowieczeństwa, sprawia, że jednostka niewiele znaczy w procesach funkcjono-

wania świata […]. Zjawiska związane z cywilizacją są w fantastyce grozy synoni-

mem złych mocy, wynikają z ich działalności lub stanowią narzędzie służące do 

ostatecznej zagłady ludzkości51. 

Dlatego architektonika świata przedstawionego w utworach literatury 

grozy stanowi obrazową rekonstrukcję rzeczywistości empirycznej, aby au-

tor mógł stopniować potencjał napięcia fabularnego poprzez wprowadzanie 

czynników konkretyzujących obawy czytelnika i równocześnie destabili-

zujących jego wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Można wyróżnić trzy 

elementy, które spełniają wspomniane wymagania i wpływają na specyfikę 

horroru na poziomie wewnątrztekstowym – wątek manifestacji sił nadprzy-

rodzonych, mechanizmy wzbudzania grozy, strachu i wstrząsu emocjonal-

nego oraz estetyka makabry i brzydoty52. 

która może przeobrazić się w zagrożenie. Stąd znamienne odwołanie się do zjawisk, przedmiotów czy w ogóle 
wytworów współczesności”. K. Olkusz, Współczesność w zwierciadle horroru, Racibórz 2010, s.7-8.

51 Ibidem, s. 9-10.
52 Wprawdzie estetyka jest powszechnie pojmowana w kategoriach piękna, jednakże należy zauważyć, że jest to 

„nauka zajmująca się badaniem przedmiotów estetycznych […], przypisywanych im wartości estetycznych 
i wywoływanych przez nie przeżyć estetycznych [podkreślenie – A. N. W.]. Nie zawsze jednoznacznie określa-
na i wyodrębniana, utożsamiana bywa przede wszystkim z ogólną teorią i filozofią sztuki, a także z psychologią 
twórczości i odbioru dzieł artystycznych. Przedmiot zainteresowań e. wychodzi jednak poza dziedzinę sztuki, 
a równocześnie nie całą tę dziedzinę obejmuje. E. bowiem z jednej strony zajmuje się także innymi niż artystyczne 
wytworami pracy ludzkiej oraz zjawiskami natury, o tyle, o ile mogą być one źródłem doznań estetycznych; z dru-
giej zaś strony pomija to wszystko, co w sferze sztuki nie daje się sprowadzić do fenomenów estetycznych […]. 
Sposoby uprawiania e. jako dyscypliny badawczej są b. zróżnicowane i oscylują między spekulatywną refleksją 
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Konstytutywną cechą fantastyki grozy, która odróżnia ją od innych gatun-

ków kultury popularnej53, bazujących na wzbudzaniu u odbiorców podobnie 

mocnych reakcji emocjonalnych (między innymi utworów kryminalnych i sen-

sacyjnych), jest eksploatacja motywów niezwykłych i tajemnych. Na kształt świata 

przedstawionego wpływa zatem wizualizacja zjawisk nadprzyrodzonych o cha-

rakterze negatywnym, które naruszają suwerenne prawa natury oraz wpływają 

destrukcyjnie na zdolności poznawcze bohaterów, świadcząc o stałej obecności 

Zła w ich życiu oraz negując prawdziwość potocznego doświadczenia i wiedzy 

naukowej. Głównymi kwantyfikatorami fantastyczności w literaturze grozy są 

opisy zdarzeń, pełniące rolę intencjonalnej prezentacji zjawisk niemożliwych 

(na przykład ludzka transformacja w zwierzę czy zmarli, powstający z grobów) 

oraz kreacje postaci potworów – istot o ambiwalentnym statusie ontycznym. 

Wspomniane elementy umożliwiają wywołanie strachu i wstrętu u czytelników, 

wskutek aberracji przyczynowości, czyli pogwałcenia kulturowych schematów 

kategorialnych. Cechy charakterystyczne rozmaitych kreatur w literaturze grozy 

są bowiem tworzone w oparciu o transgresję, która likwiduje wyróżniki umoż-

liwiające jednoznaczną klasyfikację danego monstrum. Takie atrybuty antago-

nistów, jak egzystencja na granicy dwóch stanów (na przykład życia i śmierci), 

kontaminacja atrybutów ludzkich i kilku gatunków zwierząt, nadmiar, niekom-

pletność lub kształt „niemożliwy do opisania”, czyli nieposiadający ekwiwalentu 

ani w świecie rzeczywistym, ani w strefie symboli, wywołuje konotacje z nieczy-

stością i zagubieniem poznawczym. Jak zauważa Noël Carroll, autor monografii 

Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, potwory:

[…] nie są więc groźne fizycznie; są one groźne poznawczo. Stanowią zagrożenie 

dla zdrowego rozsądku. To z powodu tego zagrożenia mówi się o nich, że nie 

filozoficzną a empirycznie i opisowo zorientowaną analizą określonych fenomenów estetycznych. Niejednolitość 
metodologiczna badań potęgowana jest dodatkowo przez zróżnicowanie samego ich przedmiotu, które doprowa-
dziło do przeciwstawienia tzw. e. obiektywnej, skupionej na właściwościach przedmiotów estetycznych, oraz tzw. 
e. subiektywnej, zajmującej się procesami psychicznymi, jakie zachodzą przy odbiorze dzieła sztuki i powstawa-
niu przeżyć estetycznych [podkreślenie – A. N. W.]”. A. Okopień-Sławińska, Estetyka, [w:] Słownik terminów 
literackich, pod red. J. Głowińskiego, Wrocław 1988, s. 130.

53 Anita Has-Tokarz zauważa, że w przypadku tekstów kultury popularnej termin „gatunek” posiada odmienne zna-
czenie niż w literaturoznawstwie: „W opisowej praktyce badawczej, która dotyczy beletrystyki popularnej, uczeni 
stosują jednak powszechnie nomenklaturę filmoznawczą i wykorzystują określenie gatunek, jak również nazwy 
poszczególnych gatunków filmowych, wobec tych odmian literatury popularnej, które posiadają wyraziste ekwi-
walenty w kinematografii obszaru rozrywkowego, np. kryminał – zamiast powieść kryminalna, romans – zamiast 
powieść romansowa, horror – zamiast powieść grozy itp. Oznacza to afirmację przez badaczy literatury popularnej 
kryteriów filmoznawczych, gdzie horror, czyli film grozy, funkcjonuje podobnie jak kryminał, romans, melodra-
mat, western, thriller itp. jako gatunek kina komercyjnego, które stanowi opozycję dla wysokoartystycznego nurtu 
kina autorów”. Zob.: A. Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Lublin 2011, s. 16.
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mogą istnieć, to dlatego ci, którzy stają im na drodze, tak często wychodzą z tego 

spotkania obłąkani, szaleni, niespełna rozumu. Potwory stanowią bowiem wy-

zwanie dla ukształtowanego w naszej kulturze sposobu myślenia54.

Podobne elementy przyczyniają się do intensyfikacji wstrętu i uczucia 

trwogi u odbiorcy oraz znacząco wpływają na pozostałe wewnątrztekstowe 

mechanizmy tworzenia atmosfery wszechobecnego zagrożenia – strukturę 

narracyjną, kryteria tematyczne, repertuar miejsc i konkretną scenerię. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że we współczesnym horrorze istnieją 

odmiany gatunkowe, których schematy fabularne opierają się na kontaktach 

bohaterów z postaciami negatywnymi, rzekomo pozbawionymi powiązań 

ze światem fantastycznym. Warto wymienić tutaj animal attacks, poświęcone 

motywowi walki o przetrwanie z przedstawicielami przyrody – dzikimi lub 

udomowionymi zwierzętami czy slasher – typ opowieści o grupie młodych 

ludzi, ściganych przez psychopatycznego mordercę lub całą grupę groźnych 

indywiduów. Carroll jednak konstatuje, że:

Na tego typu obiekcje, a jest ich legion, odpowiedzieć można następująco: 

wprawdzie istoty portretowane w takich utworach należą do normalnego świa-

ta, ale sposób przedstawienia zamienia je w byty fantastyczne […] obdarzone są 

mocą i właściwościami wykraczającymi znacznie ponad to, co skłonni byliby-

śmy przypisać żyjącym stworzeniom55.

Wskazani antagoniści charakteryzują się bowiem cechami typowymi 

dla istot demonicznych: są praktycznie nieśmiertelni, wykazują się nadna-

turalną siłą fizyczną oraz odpornością na ból i rany cielesne. Ich zachowanie 

nie jest odzwierciedleniem reguł, które determinują rzeczywistość empi-

ryczną. Na podobnych przesłankach opierają się również opowieści z po-

granicza fantastyki grozy i science fiction, prezentujące złowrogich kosmitów, 

niebezpieczne roboty oraz przerażające konsekwencje eksperymentów ge-

netycznych. Można je odczytywać w kategoriach motywów niesamowitych, 

gdyż są to wizje przyszłości, które nie znalazły (lub nie odnajdą) potwierdze-

nia w świecie rzeczywistym. Służą one jedynie do negacji czytelniczej wiary 

w pozytywne aspekty rozwoju naukowego. 

54 N. Carroll, Filozofia horroru…, s. 65.
55 Ibidem, s. 69.
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Horror nie potrafi istnieć bez odwołań do motywów nadprzyrodzonych; 

są one częścią jego poetyki. Analiza powieści i opowiadań grozy pozwala za-

uważyć, że wprawdzie można wyodrębnić kilka modeli układów fabularnych 

konkretnych wariantów tematycznych56, to jednak wszystkie ich wyróżniki ba-

zują na rudymentarnej idei przedostawania się potworów do rzeczywistości 

poznawalnej empirycznie, co z kolei rujnuje ustalony porządek symboliczny. 

Taka koncepcja fabularna skutecznie oddziałuje na czytelnika – umożliwia mu 

chwilowe zawieszenie niewiary w zjawiska nadprzyrodzone oraz pełne wczu-

cie się w przerażające sytuacje. Jest on bowiem, paradoksalnie, w pełni świa-

domy fikcyjności dzieła i obcowania z nieautentycznym źródłem zagrożenia. 

Przeżywanie uczuć negatywnych w formie skonwencjonalizowanej przyczynia 

się do odczuwania przez odbiorcę pełnej kontroli nad sytuacją. Wie, czego się 

spodziewać po materii treściowej i sam decyduje, jak długo zamierza wchodzić 

w interakcję z fikcyjną rzeczywistością utworu literackiego, co w konsekwencji 

oferuje mu całkowitą satysfakcję i przyjemność z lektury57. Roger Caillois, fran-

cuski filozof i krytyk literacki, nazywa podobną recepcję tekstu fantastyki grozy 

„grą ze strachem”58, a Marek Wydmuch tak określa jej główną zasadę:

Warunek jest tylko jeden: trzeba od początku przyjąć proponowane reguły gry, 

w przeciwnym bowiem razie najstraszniejsze nawet monstrum zamieni się 

w zwykły zlepek słów, wampir w motyw literacki, a strach w obiekt studiów teore-

tycznoliterackich, psychologicznych czy kulturoznawczych. Dla czytelników, któ-

rzy „bawić się” nie chcą […], nawet najpoważniejsza opowieść grozy będzie miała 

w sobie coś nieodparcie komicznego: element wyobcowujący tkwić będzie nie 

w świecie fikcji i nie w płaszczyźnie przekazu, ale w samym sposobie odbioru59. 

W celu zminimalizowania ryzyka, że czytelnik nie ulegnie literackiemu 

nastrojowi grozy, motywy lękotwórcze60 są kreowane w oparciu o elemen-

56 Wśród których warto wymienić choćby „strukturę burzyciela” (overreacher plot) autorstwa Carolla, dotyczącą 
utworów o szalonych naukowcach/postaciach kontaktujących się z zaświatami, czy siedem elementarnych se-
kwencji fabularnych utworów wampirycznych, które opracowała Katarzyna Kaczor. Zob.: N. Carroll, Filozofia 
horroru…, s. 200-207; K. Kaczor, Od Draculi do Lestata. Portrety wampira, Gdańsk 1998, s. 38-42.

57 Y. Leffler, Współczesny horror jako gra satysfakcji, przeł. L. Karczewski, [w:] Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia – 
groza – okrucieństwo, pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, Kraków 2002, s. 43.

58 R. Caillois, Od baśni do science fiction, [w:] idem, Odpowiedzialność i styl. Eseje, przeł. J. Lisowski, Warszawa 
1967, s. 39.

59 M. Wydmuch, Gra ze strachem…s. 169-170.
60 Termin zostaje przytoczony za: K. Olkusz, Współczesność…, passim.
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ty dosłowne i symboliczne, które odwołują się zarówno do zjawisk natury 

współczesnej, władających aktualnie wyobraźnią zbiorową uczestników kul-

tury popularnej, jak i archetypowych źródeł strachu. Michał Kruszelnicki 

w następujący sposób opisuje mechanizm działania drugiego typu materii 

treściowej: 

W życiu jednostki następują niekiedy sytuacje, które Jung określił mianem ar-

chetypalnych, mitologicznych, typowych. Takim momentem może być na 

przykład przeprawa przez rzekę, czyli miejsce niebezpieczne, bo wygodne dla 

sporządzenia zasadzki, kryjące drapieżne zwierzęta, itp. Gdy archetyp brodu 

wiodącego przez rzekę poczyna oddziaływać, czujemy w sobie obecność se-

tek minionych pokoleń ludzkich, postawionych w tej samej dokładnie sytuacji. 

Chodzi więc tutaj o sytuacje zagrożenia jednostki przez wszystko to, co od pra-

czasów jawiło się jako „wrogie” całemu gatunkowi ludzkiemu61.

Zgodnie z przytoczoną definicją, czynniki natury irracjonalnej (wiara 

w złe omeny czy nadnaturalna interpretacja nietypowych zachowań) rów-

nież zaliczają się do lęków o charakterze uniwersalnym, gdyż wywodzą się 

z dawnych przesądów i zabobonów62. Warto pamiętać, że myślenie magicz-

ne nie zostało unicestwione na skutek zwycięstwa racjonalizmu, a jedynie 

stało się jednym z elementów współczesnej rzeczywistości63. Człowiek po-

siada bowiem wrodzoną skłonność do nieracjonalnych zachowań, szczegól-

nie w sytuacjach kryzysowych, gdy strach nie przemija, a wiedza naukowa 

i zdobycze technologii zawodzą pokładane w nich nadzieje64. Odwołania do 

61 M. Kruszelnicki, Oblicza strachu…, s. 39-40.
62 Anna Grzywa definiuje z perspektywy społeczeństwa współczesnego, że zabobony to „fałszywe przekonanie 

o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego między zdarzeniami, którego w istocie nie ma. Często wiąże się 
ze stereotypami zakorzenionymi w tradycji i kulturze, niemożliwymi do weryfikacji”, a przesąd definiuje jako 
„[…] pogląd przyjęty bez zastanowienia, emocjonalnie, bezkrytycznie, na podstawie częstości występowania da-
nej opinii w społeczności, w której żyjemy, albo oparty jest na opinii uznawanego autorytetu. Obecnie większość 
funkcjonujących w społeczeństwie przesądów i zabobonów ma źródło w dawnych wierzeniach i praktykach ma-
gicznych. Niektóre mogły w przeszłości wchodzić w skład szerszego systemu idei i wierzeń, a teraz są to już 
przeważnie odosobnione, przekazywane przez tradycję elementy, które dotychczas nie utraciły swojej mocy”. A. 
Grzywa, Magiczna wizja świata, Warszawa 2010, s. 91, 79.

63 Zob.: Z. Bauman, Płynny lęk, przeł. J. Margański, Kraków 2008; A. Gemra, Frankenstein forever? Trwałość i zmien-
ność motywów grozy w horrorze, „Literatura i Kultura Popularna” 2005, t. 12, s. 29-42; A. Grzywa, op.cit.; M. Haltof, 
Kino lęków, Kielce 1992; D. Simonides, Śląski horror. O diabłach, skarbnikach i utopcach, Opole 2013. 

64 Zob.: „Lęk, zwłaszcza dłużej trwający, prowadzić może do regresji – powrotu do bardziej pierwotnych sposobów 
zachowania, i potęgować drzemiącą w człowieku skłonność do archaicznego, magicznego myślenia”. J. Mitarski, 
Demonologia lęku. Niektóre formy ekspresji i symboliki lęku w dziejach kultury, [w:] A. Kępiński, Lęk, Warszawa 
1977, s. 320.
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wspomnianych czynników lękotwórczych przyczyniają się do schematyzacji 

oraz wytworzenia stałego kanonu motywów i kryteriów tematycznych, któ-

rych modyfikacja jest możliwa w stopniu nieznacznym; zazwyczaj podykto-

wana jest przez realia historyczne, w jakich powstał utwór oraz towarzyszący 

im kontekst społeczno-kulturowy. Wszelkie innowacje służą urozmaiceniu 

treści, aby zredukować wrażenie powtarzalności elementów typowych dla 

konwencji literatury grozy. Stylistyczno-językowe środki narracyjne oraz 

efekty dramaturgiczne (retardacja, suspens czy przerywanie relacji w mo-

mencie kulminacyjnym utworu) zostają wykorzystane do amplifikacji at-

mosfery grozy w horrorze. Jest ona kształtowana poprzez odwzorowanie 

w świecie fikcyjnym rzeczywistych sytuacji stresowych, wywołujących kono-

tacje z niebezpieczeństwem.

W opisach postaci i miejsc oraz w samej inscenizacji zdarzeń zauwa-

żalne jest eksponowanie obrazów o szokującej, dysharmonijnej i brutalnej 

treści. Makabra posiada bowiem ścisłe powiązania z głównym celem este-

tycznym horroru – wywołaniem wstrząsu emocjonalnego i poczucia obco-

ści u odbiorcy na skutek kontaktu ze zjawiskami, przedmiotami ożywionymi 

i nieożywionymi, utożsamianymi z bólem, śmiercią i brzydotą65. Formuła 

artystyczna fantastyki grozy ukierunkowana jest na afirmację tematyki per-

wersyjnej, sadystycznej i turpistycznej, w sposób nastawiony na sensacyj-

ność i efektowność. Dlatego jednym z ważniejszych czynników estetycznych 

doznawania grozy jest obrzydliwość, wizualizowana poprzez drobiazgowe 

i sugestywne, niezwykle realistyczne fizjologicznie opisy rozkładu i gnicia, 

defragmentacji ludzkiego ciała, aktów przemocy, dewiacji seksualnych oraz 

elementów prowokujących repulsję (przykładowo, widok ekskrementów). 

Wspomniane środki ekspresji odwołują się do ambiwalentności, jaką czło-

wiek odczuwa przy kontakcie ze zjawiskami, które stanowią przedmiot tabu; 

wstręt i opór wewnętrzny, połączone z fascynacją i pragnieniem zaspokoje-

nia mrocznej strony własnej ciekawości. 

65 Dlatego część badaczy uznaje, że to estetyka horroru jest jego główną cechą konstytutywną, a nie motyw mani-
festacji złowrogich sił nadprzyrodzonych. Zob.: A. Gemra, Gabinety strachu: o horrorze w sztuce i literaturze, 
„Literatura Ludowa” 2002, nr 2, s. 25-36; A. Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Lublin 2011, 
s. 16; I. Kolasińska, Kobieta i demony. O widzu horroru filmowego, Kraków 2003.
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Adaptacja motywów ludowych na potrzeby horroru. Folklor słowiański

Znaczące wyróżniki fantastyki grozy to intermedialność i intertekstualność, 

które przyczyniają się do jej umiejętności konsolidacji odwołań do rozma-

itych źródeł literackich, kinematograficznych i kulturowych, przykładowo 

z zakresu horroru filmowego, klasyki literatury narodowej i światowej, nauk 

psychologicznych i filozoficznych, folkloru miejskiego, mitów, legend66, 

podań wierzeniowych, przesądów, itp. Jej wzorzec estetyczny, schematy fa-

bularne oraz kompozycja są bowiem skonstruowane w oparciu o wspólną 

tradycję – uniwersalizm ludzkich lęków i fobii. Dlatego autorzy literatury 

grozy chętnie sięgają po dorobek minionych epok, szczególnie po kreacje 

potworów oraz wizualizacje grozy i niepokoju wywiedzione z wytworów kul-

tury magicznej67. Ludowy sposób myślenia68 przynależy do źródeł o dużym 

potencjale inspiracyjnym dla horroru, gdyż charakteryzuje się przeświad-

czeniem, że światem władają antropomorficzne i animalistyczne stworzenia 

nadprzyrodzone o mentalności zbliżonej do ludzkiej. Ponieważ są zdolne do 

kontrolowania określonych obszarów rzeczywistości (władania żywiołami 

i przyrodą, sprowadzania lub zabierania urodzaju i płodności, zsyłania plag 

i chorób), mogą również stanowić realne źródła zagrożenia – przyśpieszać 

przybycie śmierci, powodować ból fizyczny i psychiczny oraz amplifikować 

uczucie przerażenia i niepokoju. Pomimo technicyzacji, urbanizacji i racjo-

nalizacji życia codziennego, wspomniane elementy świata przedstawione-

go mitów, legend i podań wierzeniowych wciąż przynależą do literackich 

instrumentów grozy69. Pozwalają przeistaczać takie motywy, jak ewokacja 

66 Termin „legenda” będzie stosowany w niniejszej monografii na określenie odmiany opowieści ludowej o ele-
mentach cudownych i fantastycznych, którą charakteryzuje odwzorowywanie rzeczywistości empirycznej oraz 
powiązanie z tradycjami religijnymi, tak pogańskimi, jak i chrześcijańskimi.

67 Termin podany za: P. Kowalski, Kultura magiczna: omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007. W niniejszej książ-
ce „kulturą magiczną” będzie nazywana organizacja społeczna, reguły, prawa oraz wytwory duchowe i materialne, 
będące wynikiem myślenia magicznego, które „polega na niedostatecznym odróżnianiu znaku, czyli słowa czy 
symbolu, od tego, co on reprezentuje, oraz na łączeniu nieracjonalnymi związkami pewnych wydarzeń. Wiąże się 
ono zazwyczaj z myśleniem symbolicznym, wyrażającym się w przypisywaniu pewnym przedmiotom, znakom, 
formom działania szczególnego znaczenia”. A. Grzywa, Masgiczna wizja świata…, s. 47.

68 Warto zwrócić uwagę na fakt, że ludowy światopogląd zawiera w sobie elementy myślenia mitycznego, co dokład-
niej zostanie omówione w dalszej części niniejszego rozdziału.

69 Parafrazując spostrzeżenie Marka Wydmucha, można skonstatować, że „instrumenty grozy” to „akcesoria, za 
pomocą których usiłuje się nam napędzić strachu”, czyli określone postacie, miejsca, przedmioty. M. Wydmuch, 
Gra ze strachem…, s. 50.
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cudowności i niesamowitości czy nostalgia za przeszłością w lęk przed nie-

znanym. Zgodnie z podaną konwencją w znany porządek bytu doczesne-

go wkrada się pierwiastek magiczny – istoty o proweniencji mitologicznej 

lub ludowej, przed którymi bohaterów nie obroni ani sceptycyzm, ani wiara 

w niezawodność technologii. Ludzie zatracili pamięć o tradycji i obyczajach 

swoich przodków, zatem nie mogą uchronić się przed niebezpieczeństwem 

natury metafizycznej. Autorzy kreują taki świat przedstawiony, aby jedno-

cześnie zasygnalizować zapotrzebowanie społeczne na sferę sacrum i wywo-

łać uczucie niepokoju u czytelników co do losów współczesnej cywilizacji. 

Omówienie motywów ludowych w kontekście poetyki grozy wymaga 

rozważenia, które atrybuty kultury wiejskiej autorzy współczesnego horroru 

uznali za odpowiednie źródło inspiracji. Izabella Bukraba-Rylska, zaznacza, 

że można je podzielić na grupy odpowiadające następującym pięciu katego-

riom: 

1. Wytworzone samodzielnie przez lud, 2. używane wśród ludu, choćby zapo-

życzone z zewnątrz, 3. przeznaczone dla rozrywki, oświecenia bądź umoralnie-

nia ludu, 4. służące interesom klasowym, ekonomicznym, politycznym ludu, 

5. wyrażające rzeczywiste choć niekoniecznie uświadamiane postawy, nastroje 

i dążenia ludu70.

Podstawy konstrukcji świata przedstawionego w utworach fantastyki 

grozy opierają się na elementach najbardziej podatnych na oddziaływanie 

czynników grozotwórczych, czyli takich, które odnoszą się do sfery ducho-

wej i emocjonalnej. Godna przywołania jest tutaj opinia Anny Gemry, która 

zauważa, że lęk, trwoga oraz strach71 to uczucia wpływające zarówno destruk-

cyjnie, jak i mobilizująco, kreacyjnie na ludzkie postępowanie i światopo-

gląd: „[…] modyfikują zachowania nie tylko w sensie negatywnym, ale i po-

zytywnym, ponieważ są nierozerwalnie połączone także z pragnieniem no-

wości, zmiany, zdobycia wiedzy, podporządkowania sobie świata i jego zja-

wisk”72. Jedynie świadome i podświadome postawy, nastroje i dążenia ludu 

odpowiadają zatem wymaganym kryteriom. Warto podkreślić, że ta grupa 

atrybutów kultury wiejskiej potrafi oddziaływać na kształt literatury ludowej: 

70 I. Bukraba-Rylska, Kultura ludowa – wieś – mieszkańcy wsi, Warszawa 2002, s. 2.
71 „Lęk”, „trwoga” i „strach” będą traktowane tutaj jako terminy bliskoznaczne. 
72 A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru…, s. 21.
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przyczynia się do zwiększenia społecznego zapotrzebowania na realizację 

funkcji ludycznej, dydaktycznej czy umoralniającej, wpływa na faworyzowa-

nie poszczególnych wariantów tematycznych, typów bohaterów pozytyw-

nych i negatywnych oraz linię narracyjną. Dlatego twórcy horrorów kreu-

ją w utworach atmosferę lęku i grozy nie tylko w oparciu o dawny system 

wierzeń i wybrane elementy światopoglądu (między innymi demonologii 

ludowej i myślenia magicznego), ale również poprzez wykorzystanie postaci 

i motywów z utworów ludowych.

Należy zauważyć, że wdrażanie do horroru mechanizmów tworzenia 

grozy z podań wierzeniowych, bajek magicznych, zabobonów i przesądów 

wymusza zarówno na autorach fantastyki grozy, jak i na czytelnikach ko-

nieczność zapoznania się z ludowym myśleniem magicznym i zaadaptowa-

nia stanowiska wobec odmiennego, często niezrozumiałego światopoglądu, 

norm postępowania czy sposobu ujmowania kwestii racjonalności. Odbiorca 

współczesnej literatury grozy, oswojony z efektami laicyzacji kultury, glo-

balizacji, celebrytyzacji czy szybkiego postępu technologiczno-naukowego, 

nie posiada doświadczeń pozwalających na pełne zrozumienie meandrów 

ludowego sposobu interpretowania rzeczywistości. Oczywiście pewne ele-

menty światopoglądu ludowego przetrwały upływ czasu jako część dziedzic-

twa kulturowego, przekazywanego następnym generacjom (na przykład wy-

obrażenie poszczególnych istot demonicznych, baśnie, przesądy, zabobony, 

tradycje, święta), ale ich dalsza egzystencja w nowych wytworach kulturo-

wych zawsze łączy się z ryzykiem, że ich pierwotne znaczenie oraz funkcje 

zostaną błędnie odczytane przez potomnych lub całkowicie wyparte z wy-

obraźni zbiorowej73. Piotr Kowalski, polski folklorysta, konkluduje, że w wy-

padku mitów i wyobrażeń ludowych:

[…] nie uda się już powrócić do stanu pierwotnego, kiedy symbol był żywy, sta-

nowił o „oczywistym”, nie wymagającym innej legitymizacji, obrazie świata, 

określał twierdzenia ontologiczne i rozstrzygał o epistemologii. Nie jest moż-

liwy powrót do bezpośredniego uczestniczenia w porządku mitu, do wejścia 

73 Interesującym przypadkiem modyfikacji znaczenia elementu tradycji ludowej jest słowiański śmigus dyngus, prak-
tykowany w czasie świąt Wielkanocnych. Część badaczy podejrzewa, że pierwotnie miał służyć celebracji nadejścia 
wiosny, przywołaniu deszczu i urodzaju oraz upamiętnieniu obrzędu chrztu. Obecnie większość osób uznaje ów zwy-
czaj wyłącznie za źródło rozrywki, pewną formę zabawy świątecznej. Zob.: A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija 
sławian na prirodu: Opyt srawnitielnogo izuczenija sławianskich priedanij i wierowanij w swiazi s mificzeskimi 
skazanijami drugich rodstwiennych narodow, t. II, Moskwa 2013, s. 86; A. Plucińska, „Świeża woda zdrowia doda”. 
Opowieść o wodzie. Studium etnograficzne, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 124.
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w epistemologię symbolu. Raz dokonane przekształcenia w sposobach inter-

pretowania świata, nie mogą zostać cofnięte. To, co stało się między innymi za 

sprawą pisma i ukształtowania się analitycznej lektury, owocuje daleko idącymi 

konsekwencjami. Zmysł krytyczny, zmieniając poetykę odbioru i formy do-

świadczania świata, pozwala jednak na przywrócenie części z dawnego bogactwa 

sensów symboli. Nie może być jednak żadnych wątpliwości, nie jest możliwy 

powrót do hermeneutyki, która była „naturalna” w kulturze magicznej, rządzo-

nej przez mity74.

Niemożliwa jest zatem prezentacja niezmienionych, pierwotnych ele-

mentów wierzeń ludowych we współczesnej literaturze grozy. Są one „za-

nieczyszczone” treścią naddaną, zatem wymagają ponownego odczytania, 

uwzględniającego fakt scalenia się kilku wyróżników kulturowych w nową 

całość. Zmodyfikowane motywy ludowe nawiązują do swojego znaczenia 

pierwotnego, ale jednocześnie są kompatybilne z poetyką grozy, którą czy-

telnik horrorów jest zdolny zrozumieć i prawidłowo zinterpretować75. Dlate-

go twórcy fantastyki grozy są zmuszeni do adaptacji aspektów kultury ma-

gicznej, postaci i motywów ludowych w sposób ułatwiający percepcję od-

biorcom. Zamierzeniom pisarskim pomaga istnienie elementów wspólnej 

tradycji i dziedzictwa kulturowego, niepodatnych na zmiany demograficzne, 

środowiskowe, gospodarcze czy historyczno-polityczne. 

Roch Sulima podkreśla, że w wypadku analizy przekształcania faktów folk-

lorystycznych na potrzeby tekstów literackich, należy skoncentrować się nie 

tyle na próbie odwzorowania ich obrazu rzeczywistego, co na wyobrażeniu lu-

dowości, dominującym u autorów i odbiorców danego typu twórczości. W mo-

nografii Literatura a dialog kultur przytacza on następującą metodę badawczą:

Sprawą wagi zasadniczej okazuje się więc nie tyle rekonstrukcja czy rejestr „użyć” 

pojęcia „ludowości”, gdyż jest to zabieg zaledwie wstępny, choć konieczny, ile 

odpowiedź na pytanie: jak tradycja myślenia o ludowości znaczy dzisiaj; jak we 

74 P. Kowalski, Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie, Kraków 2000, s. 66.
75 Godne uwagi są tutaj słowa Michała P. Markowskiego, który stwierdza, że interpretacja (w rozumieniu antropolo-

gicznym) to „[…] »owocna relacja z rzeczywistością«, co można określić też inaczej: interpretacja to transakcja, 
jakiej człowiek dokonuje ze światem. Dlaczego relacja i dlaczego transakcja? Bo nie tylko łączy podmiot ze 
światem, ale jest rodzajem wymiennego działania: ja oddziałuję na świat (teksty) i świat (teksty) oddziałują na 
mnie. Dlaczego ta transakcja ma być owocna? Bo pozwala czytającemu podmiotowi umieścić się w świecie tak, 
jak mu wygodnie, a jednocześnie powiedzieć coś sensownego innym, co jest najbardziej humanistycznym rysem 
działalności człowieka, jaki można sobie wyobrazić”. M. P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja, 
„Teksty Drugie” 2005, nr 5, s. 20.
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współczesnych wypowiedziach (ideologiach) nawiązuje się z nią dialog; jak się-

gamy do niej w sytuacji zmian kryzysu, w poszukiwaniu kulturowej tożsamości 

i poznaniu siebie. Ważny jest zatem nie tylko „pionowy”, ale przede wszystkim 

„poziomy” (znaczeniowy) sposób życia tej tradycji. Idzie więc o to, aby możli-

wie najwszechstronniejsza, najbogatsza historycznie (praktycznie) świadomość 

ludowości, a nie założone – czysto formalne – jej rozumienie można było od-

nieść do funkcjonowania – w świadomości twórców i odbiorców – konkretnych 

struktur artystycznych i zjawisk kulturowych76.

Rodzaje adaptacji motywów ludowych w horrorze można podzielić ze 

względu na sposób, w jaki umożliwiają realizację jego głównego celu – wy-

wołanie uczucia lęku u odbiorcy. W większości przypadków autorzy powie-

lają typy obrazowania manifestacji sił nadprzyrodzonych, takie jak zmody-

fikowane elementy cudowne i niesamowite z baśni, podań wierzeniowych 

oraz legend czy jednostki wyższego rzędu – postacie bóstw pogańskich, de-

monów77, istot półdemonicznych78, a także topografię terenu o powiązaniach 

ze światem magicznym.

Motywy ludowe, które odwołują się do makabry, estetyki szoku i brzy-

doty (przykładowo można tu wymienić zjawisko kanibalizmu, wysysanie 

krwi, pożeranie niemowląt oraz wbijanie osinowego kołka w ciało ożywione-

go upiora) przenikają do horroru w formie praktycznie niezmodyfikowanej. 

Autorzy w podobnych przypadkach zazwyczaj ograniczają się do zmian na-

tury kosmetycznej – wzbogacenia opisów o szczegóły intensyfikujące proces 

przeżywania drastyczności i brutalności poszczególnych scen. Warto jednak 

zwrócić uwagę na fakt, że elementarne jednostki świata przedstawionego ba-

śni, legend i podań wierzeniowych są konsekwencją myślenia mitycznego, 

które przeniknęło z wierzeń pierwotnych ludów pogańskich do światopoglą-

du ludów wiejskich, niższych warstw społecznych, powstałych wraz z nasta-

76 R. Sulima, Literatura a dialog kultur, Warszawa 1982, s. 19-20.
77 Należy zaznaczyć, że pierwotnie wyrażenie „demon” nie miało znaczenia negatywnego, a odnosiło się do wszyst-

kich istot z pogranicza świata bogów i ludzi – manifestacji sił przyrody, półbogów, itp. W niniejszej pracy zde-
cydowano się jednak stosować wspomniane określenie zgodnie z ludowym myśleniem magicznym, czyli do na-
zywania stworzeń nadnaturalnych o nacechowaniu pejoratywnym. Zob.: J. Mitarski, Lęk…, s. 315; L. J. Pełka, 
Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 9.

78 Istoty półdemoniczne to ludzie, którzy dobrowolnie lub niedobrowolnie, przykładowo na skutek opętania czy 
nagłego, nienaturalnego zgonu, przeistaczają się w stworzenia nadprzyrodzone lub współpracują z siłami nieczy-
stymi (przywołać tu można takie postaci, jak wiedźma, czarownik, upiór czy wilkołak). Zob.: A. Afanasjew, Po-
eticzeskoje wozzrienija sławian …, t. I-III; Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 
1995; Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, pod red. A. Dmitrijewa, 
Moskwa 2011.
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niem średniowiecza. Mit jest bowiem częścią tradycji i dziedzictwa kulturo-

wego, znaczeniowo obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka – objaśnie-

nie zjawisk natury empirycznej i metafizycznej (pierwsze opowieści o bo-

gach i kreacji świata), narzędzia poznawcze do interpretacji rzeczywistości 

oraz zbiór zakazów i nakazów, zapewniających ład i harmonię zarówno dla 

jednostki, jak i całej grupy społecznej. O ile pogańskie dogmaty wiary zostały 

wyparte przez chrześcijaństwo, o tyle magiczne zasady postrzegania świata 

oraz interpretacji zjawisk naturalnych przeniknęły do ludowych przesądów 

i zabobonów, a także utworów literackich. Wśród motywów mityczno-ba-

śniowych, występujących we współczesnym horrorze, można wyodrębnić 

takie, które posiadają nawiązania do elementów pierwotnego objaśniania re-

guł rzeczywistości empirycznej. Są to następujące wyróżniki:

(1). zasada zmiany, która zakłada, że wszystko ulega transpozycji – nie tylko 

pory roku, zjawiska astronomiczne i biologiczne, ale także ludzie, istoty 

nadprzyrodzone, przedmioty codziennego użytku, a nawet zwierzęta 

i rośliny79; 

(2). koegzystencja człowieka i natury, co przejawia się między innymi w an-

tropomorfizacji lub animalizacji sił przyrody i ciał niebieskich; 

(3). siła sprawcza słów80. 

Podobne motywy są charakterystyczne również dla literatury realizmu 

magicznego czy fantasy, dlatego autorzy fantastyki grozy muszą je podda-

wać przekształceniom niwelującym konotacje z uczuciami pozytywnymi. 

Jedną z metod jest groteska, która polega na wykorzystywaniu reguł baśnio-

wej cudowności, ale z uwzględnieniem realistycznych konsekwencji danych 

działań. Przykładem są sceny transformacji bohaterów w przedmioty nie-

ożywione lub stworzenia żywe, uzupełnione o informacje, jakim brutalnym 

przekształceniom ulegają ich ciała (pękanie kości, wydłużanie się lub skra-

canie kończyn, zmiana masy mięśniowej itp.) oraz opisy bólu i szoku, cha-

rakteryzujące się niezwykłą detalicznością. Częstym zabiegiem jest również 

79 Por.: A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru…, s. 45.
80 James George Frazer, badacz, którego monografia Złota gałąź. Studia z magii i religii wywarła duży wpływ na 

rozwój antropologii, uważa, że już plemiona pierwotne wierzyły w występowanie realnej, mocnej więzi między 
nazwami a desygnatami. Słowo posiadało moc kreacji oraz zdolność przywoływania nazywanych istot i rzeczy, 
dlatego należało się wyrażać z wielką ostrożnością. J. G. Frazer, Złota gałąź. Studia z magii i religii, przeł. H. 
Krzeczkowski, Kraków 2012, s. 190.
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eliminacja nacechowania pozytywnego na rzecz negatywnego; zgodnie z tą 

zasadą, antropomorfizacja oraz animalizacja sił przyrody służą prezentacji 

działania istot wrogich ludzkiej cywilizacji, a siła sprawcza słów stanowi na-

rzędzie do krzywdzenia bohaterów, rzucania klątw i czarów. 

Duży wpływ na proces adaptacji postaci bóstw pogańskich, istot demo-

nicznych i półdemonicznych z wierzeń i utworów ludowych na potrzeby 

współczesnej literatury grozy ma zjawisko globalizacji, którego jedną z kon-

sekwencji stanowi ujednolicenie pewnych aspektów kulturowych. Jeśli twór-

ca fantastyki grozy chce, aby jego zamierzenia były prawidłowo odczytane 

przez czytelników niezależnie od ich wychowania, pochodzenia czy naro-

dowości, to jest on zobligowany do kreacji wizji potworów w oparciu o uni-

wersalne i archetypowe źródła lęku, czyli niepodatne na różnice kulturowe 

czy religijne. Należy pamiętać, że stworzenia nadprzyrodzone, ściśle powią-

zane z nieaktualnymi już rytuałami i elementami życia codziennego, zo-

stały praktycznie wyparte z podświadomości zbiorowej. Próby odejścia od 

ustalonych wzorców i wykorzystywanie wyobrażeń istot magicznych, nie-

utożsamianych z poetyką grozy lub rozpoznawalnych wyłącznie w poszcze-

gólnych kręgach kulturowych, grozi pisarskim niepowodzeniem – odrzuce-

niem przez czytelnika reguł „gry ze strachem” i niezamierzonym efektem 

komicznym. Warto tu przywołać choćby tajlandzkie filmy grozy o krasue81 – 

latającej istocie wampirycznej, składającej się wyłącznie z głowy i zwisają-

cych organów wewnętrznych. Utwory poświęcone wspomnianej kreaturze 

doczekały się pozytywnej recepcji wyłącznie w krajach azjatyckich, ponie-

waż w tamtejszych legendach i przesądach występują istoty o podobnym 

wyglądzie i zachowaniu.

Analiza postaci demonicznych i półdemonicznych w literaturze grozy 

uświadamia, że kreacje inspirowane kulturą ludową ulegają serii przekształ-

ceń, zależnych nie tylko od wizji pisarskiej, ale również znajomości okre-

ślonych faktów folklorystycznych i próby zachowania uniwersalności prze-

kazu. Jeśli autor zakłada, że jego utwór będzie dostępny wyłącznie dla gru-

py czytelników należących do jego kręgu kulturowego, to może zastosować 

odwołania do rodzimej lub powszechnie znanej demonologii ludowej jako 

81 Zob: Bloodthirsty Krasue 1995; Demonic Beauty, reż. Bin Bunluerit, 2002; Fullmoon Devil 2011; Iithirit Nam 
Man Phrai 1984; Krasue (The Gluttonous Fear) 2007; Krasue Kat Pop 1990; Krasue Sao, reż. S. Naowaratch, 
1973; Krasue Valentine, reż. Yuthlert Sippapak 2006. Część ze wspomnianych filmów nie doczekała się tłuma-
czenia na języki nieazjatyckie, dlatego niemożliwy był dostęp do szczegółowych informacji o ich reżyserach. 
Natomiast w wypadku ekranizacji Krasue Sao dystrybutorzy poprzestali jedynie na podaniu nazwiska reżysera 
oraz pierwszej litery jego imienia.
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pewnego rodzaju intelektualną grę z odbiorcami, potrafiącymi rozpoznać 

postacie i motywy zaczerpnięte z poszczególnych przesądów i zabobonów. 

Umiejętne wprowadzenie wyobrażenia podobnych stworzeń fantastycznych 

do horroru gwarantuje możliwość zaspokojenia czytelniczego zapotrzebo-

wania zarówno na przeżywanie skonwencjonalizowanej formy trwogi i lęku, 

jak i na innowacyjne treści oraz oryginalne rozwiązania fabularne. W fanta-

styce grozy regularnie zatem pojawiają się demony i istoty półdemoniczne 

w wersji minimalnie zmodyfikowanej, by ograniczyć ryzyko redukcji cech 

potencjalnie wzbudzających zainteresowanie odbiorcy. W wypadku inspira-

cji bestiariuszem ludowym innych społeczności, słabo znanym uczestnikom 

kultury popularnej, stosuje się dialogi oraz sceny o charakterze ekspozy-

cyjnym, w których sam narrator lub bohaterowie i postacie drugoplanowe 

przekazują wiadomości o cechach charakterystycznych dla monstrum; są 

one niezbędne dla zrozumienia jego zachowania. 

Wśród zabiegów pisarskich inspirowanych demonologią ludową, które 

posiadają zauważalne powiązania ze źródłami etnograficznymi, należy wy-

mienić efekty tworzenia nowej jakości semantycznej (fikcyjne przesądy i le-

gendy, tłumaczące genezę potwora czy połączenie atrybutów stworów nad-

przyrodzonych z kilku mitologii lub demonologii ludowych) oraz przypad-

ki, gdy nawiązanie do folkloru ogranicza się jedynie do wykorzystania nazwy 

konkretnej kreatury. Wspomniane rozwiązania to próba wzbogacenia treści 

o elementy odmienne kulturowo przy jednoczesnym zagwarantowaniu za-

chowania wyróżników poetyki i estetyki grozy. Zazwyczaj są one objaśnia-

ne fabularnie jako wynik nieprawidłowej interpretacji natury potwora przez 

anonimowych autorów podań i legend lub jako konsekwencja kulturowej 

uniwersalności danej istoty magicznej – występowania jednego desygnatu, 

ale pod różnymi nazwami, w odrębnych kulturach narodowych. 

Horror nie może ignorować zjawisk charakterystycznych dla współcze-

sności  – przeobrażeń polityczno-społecznych, laicyzacji kultury, rozwoju 

naukowego, technicyzacji, komputeryzacji, szybszego tempa życia codzien-

nego oraz powstawania nowych środków komunikacji i przekazu. Determi-

nują one sposób obrazowania strachu zarówno poprzez tworzenie nowych 

przedmiotów, zachowań i sytuacji o cechach lękogennych, jak i eliminację 

tych instrumentów grozy, które zyskały status przedawnionych, archaicz-

nych. Dlatego w opowiadaniach i powieściach grozy pozbawionych nawią-

zań do motywów mityczno-baśniowych, postacie z demonologii ludowej – 

ich atrybuty, geneza, zachowanie i wygląd – zostają poddane racjonalizacji; 
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myślenie magiczne zastępują ustalenia imitujące terminologię z zakresu ak-

tualnej wiedzy i odkryć biologicznych, chemicznych i fizycznych. Istoty fan-

tastyczne przestają być zatem ucieleśnieniem sił przyrody, mieszkańcami 

zaświatów czy ludźmi o zdolnościach magicznych, a przekształcają się w nie-

udane twory eksperymentów laboratoryjnych, ofiary rzadkiego wirusa lub 

mutacji genetycznej, przedstawicieli gatunków zwierząt bądź ras ludzkich, 

tak nowych, jak i mylnie uznawanych za wymarłe. Paradoksalnie, chociaż 

zmienia się natura istot demonicznych i półdemonicznych, to jednak zosta-

je zachowana czytelność odwołań do faktów folklorystycznych. Zmienia się 

wyłącznie kontekst. 

Interesującym przypadkiem adaptacji motywów ludowych jest zjawi-

sko tak zwanych ikon grozy – potworów, które wywodzą się z tekstów kultu-

ry uznawanych za przełomowe dla dalszego rozwoju gatunku – tak wierzeń, 

przesądów i zabobonów ludowych, jak i sztuki, klasyki literatury pięknej oraz 

kinematografii. Wspomniane kreatury mogą być izolowane od macierzystego 

systemu folklorystycznego, literackiego lub filmowego i poddawane wielo-

krotnym reinterpretacjom, dostosowującym ich wyobrażenie do wizji pisar-

skiej oraz aktualnej konwencji horroru i wymagań czytelniczych, bez ryzyka, 

że utracą swoje „potworne” znaki rozpoznawcze. Analizując ikony grozy, na-

leży pamiętać, że postacie z demonologii ludowej miały początkowo znaczący 

wpływ na ich rozwój. Przykładowo, Gemra w monografii Od gotycyzmu do hor-

roru wymienia wampira i wilkołaka (istotę zmiennokształtną) – dwie postacie 

z wierzeń, legend i podań ludowych – jako klasyczne przykłady potworów 

o ponadczasowej symbolice i zdolności do metaforyzacji zarówno archety-

powych źródeł strachu, jak i współczesnych problemów ludzkich82. Oba mon-

stra są obecnie uznawane za kultowe figury w twórczości literackiej i filmowej. 

Wielokrotnie w historii rozwoju fantastyki grozy autorzy oraz scenarzyści 

podejmowali próby zredefiniowania obrazu tychże ikon w wyobraźni zbio-

rowej, tworząc jednocześnie nowe źródła inspiracji dla następnych pokoleń 

twórców. Dlatego powszechnym zabiegiem w utworach o tematyce wilko-

łaczej lub wampirycznej jest konsolidacja cech oryginalnie wytworzonych 

w filmach, powieściach i opowiadaniach, które doczekały się pozytywnego, 

aprobatywnego odzewu ze strony odbiorców83. Jedną z konsekwencji takich 

82 A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru…., s. 41. 
83 Jak pisze Kowalski: „Przedstawienia pierwotnie związane z systemem wierzeniowym, później wpisane w innego 

rodzaju dyskursy, ostatecznie gubią związki z wierzeniowością i tracą zdolność do udźwignięcia problematyki fi-
lozoficznej. W zamian «zyskują» dwuznaczną wartość: wykorzenione symbole wchodzą w intertekstualne relacje; 
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przekształceń jest stratyfikacja wyobrażeń wilkołaka i wampira na kilka od-

mian potworów, które łączy rodzaj nawiązań literacko-kulturowych84 oraz po-

siadanie wspólnych atrybutów (picie krwi lub jej symbolicznego substytutu, 

kanibalizm czy zdolność przemiany zwierzęcej i animalistyczny typ myśle-

nia). Powszechnym motywem w podobnych opowieściach jest konfrontacja 

faktów folklorystycznych z „prawdziwym” sposobem postępowania, atutami 

i słabościami wampira czy wilkołaka w konkretnym świecie przedstawionym 

(przykładowo, zaakceptowanie lub odrzucenie przez danego pisarza magicz-

nej zasady ludowej, że wampiry mogą wejść wyłącznie zaproszone przez ko-

goś). Warte przywołania są choćby sceny, gdy bohaterowie ludzcy podejmują 

się sprawdzenia reakcji tych istot na znane środki apotropeiczne – czosnek, 

srebro i symbole religijne. 

Interesujący potencjał adaptacyjny mają kreacje tych ikon grozy, któ-

re powstały w XIX i XX wieku i pozornie nie posiadają powiązań z folklo-

rem: szalony naukowiec i jego twór, „bezimienna istota”85, pierwotnie wy-

kreowani przez Mary Shelley w utworze Frankenstein albo Współczesny Pro-

meteusz (1818), a także zombie, który został spopularyzowany przez sukces 

filmu George’a A. Romero, Noc żywych trupów (1968) oraz seryjny morderca, 

utożsamiany ze slasherami i psychologicznym kinem grozy. Dokładniejsze 

zbadanie cech charakterystycznych wymienionych postaci pozwala jednak 

zauważyć, że współczesne wyobrażenie zombie zatraciło oryginalne powią-

zania z kultem voodoo (któremu zawdzięcza swoją nazwę) i jest przekształce-

niem folklorystycznego obrazu wampira (upiora)86, a seryjny zabójca – zra-

cjonalizowaną wizją wilkołaka, czyli człowiekiem, który pod atrakcyjną lub 

niepozorną powłoką fizyczną ukrywa złowrogą naturę i tendencję do bru-

talności oraz krwiożerczości87. Wprawdzie szalony naukowiec i „bezimienna 

nie posiadają żadnych referencji, bo odnoszą się już tylko do siebie nawzajem. Odbiorcy niczego już nie muszą 
wiedzieć – wystarczy znajomość tekstów, które odsyłają do innych tekstów”. Zob.: P. Kowalski, Zwierzoczłeko-
upiory, wampiry i inne…, s.148.

84 Co jest szczególnie zauważalne w przypadku postaci wampirycznych. Ich odmiany można dzielić ze względu na 
stopień inspiracji folklorem, postaciami historycznymi, słynącymi z krwiożerczości i brutalności (Władem III Pa-
lownikiem czy Elżbietą Batory), powieściami gotyckimi (przykładowo, Carmillą [1871-8172] autorstwa Josepha 
Sheridana Le Fanu) powieścią Drakula (1897) Brama Stokera i jej ekranizacjami, utworami literackimi Anne Rice 
czy filmami i serialami o tematyce wampirycznej. 

85 Określenie cytowane za: S. King, Danse Macabre, przeł. P. Braiter, P. Ziemkiewicz, Warszawa 2009, s. 82. Ste-
phen King klasyfikując najpopularniejsze archetypy literatury grozy, pomija jednak postać szalonego naukowca 
i skupia się na samym monstrum.

86 Zob.: M. Janion. Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008, s. 22.
87 Warto zwrócić tutaj uwagę na analizę książki Psychoza Roberta Blocha zamieszczoną w monografii Gemry. Zob.: 

A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru…, s. 376-381.
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istota” uosabiają dość współczesny i aktualny strach przed nauką oraz błę-

dami, jakie człowiek może popełnić w jej imieniu, to zmiana kontekstu po-

zwala zauważyć pewną interesującą zależność: wystarczy zastąpić naukowe 

objaśnienie genezy monstrum interpretacją magiczną, aby postać naukowca 

przeistoczyła się w bohatera o powiązaniach z demonologią ludową – w cza-

rownika lub w wiedźmę. Korelację zachodzącą tutaj między motywami na-

ukowymi i magicznymi można objaśnić faktem, że obie dziedziny wywołują 

podobne konotacje, gdyż są niezrozumiałe dla laików, budzą trwogę i służą 

zarazem tworzeniu zespołu norm i zasad, pozwalających zrozumieć świat. 

Frazer nazywa przecież magię „fałszywym systemem praw przyrody i rów-

nocześnie zespołem fałszywych wskazówek postępowania. Jest to zarówno 

fałszywa nauka, jak i zawodna sztuka [podkreślenie – A. N. W.]”88. Można 

zatem wykorzystać takie ikony grozy, jak szalony naukowiec i „bezimien-

na istota” w powieści i opowiadaniu, konstruując rzeczywistość z przesądów 

i zabobonów, bez utraty motywu igrania z prawami natury czy moralnej od-

powiedzialności za konsekwencje swoich działań. W utworze fikcyjnym zni-

ka bowiem problem „fałszywości” magii.

Warto zauważyć, że ludową wizję świata determinuje strach przed przy-

rodą, niepokój odnośnie do zachowania innych ludzi oraz powątpiewanie 

w słuszność własnych poczynań, czyli lęki, na których bazuje głównie współ-

czesna konwencja literatury grozy. Wspólnoty uznawane za „niecywilizo-

wane” bały się bowiem niezrozumiałych sił natury i szukały możliwości ich 

ujarzmienia. Nieprawidłowo interpretowały one zjawiska naturalne, takie 

jak warunki atmosferyczne, zachowanie zwierząt, deformacje ciała i inne 

nieszczęśliwe wypadki, dostrzegając zło i źródło lęku we wszystkich tych ele-

mentach rzeczywistości, które są uznawane za dysharmonijne i odbiegające 

od normy. Jak dowodzi Jerzy Mitarski:

Istota świata kryła się w jego niezmienności i ciągłym przeistaczaniu zgodnym 

z naturą. […] Ale bywało, że ten harmonijny układ zakłócało coś nieprzewidzia-

nego, co burzyło jego ład, budziło niepokój i lęk, podważało wiarę, że wszystko 

posuwa się po raz na zawsze ustalonych koleinach. Gasło słońce i jasny dzień 

przeradzał się w przerażającą ludzi i zwierzęta noc. […] Kobieta rodziła potwora 

88 Frazer dalej pisze na temat magii: „Rozpatrywana jako system praw przyrody, to znaczy przedstawienie zasad 
określających następstwo wydarzeń na całym świecie, może być zwana magią teoretyczną, natomiast jako zespół 
przepisów, którymi ludzie muszą się kierować, by osiągnąć zamierzone cele, może być zwana magią praktyczną”. 
J. G. Frazer, Złota gałąź …, s. 16. 
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bez głowy lub o jednym oku, obłęd przeistaczał łagodnego człowieka w dziką 

bestię. Dotknięty chorobą twierdził, że jest demonem lub zwierzęciem, że nie 

poznaje samego siebie, że jego wygląd jest mu obcy i budzi w nim samym prze-

rażenie. W takich chwilach ujawniały się siły chaosu mogące obalić harmonię 

wszechrzeczy, inne oblicze świata, szalonego w swej nieprzewidywalności89.

Kowalski w monografii Kultura magiczna: omen, przesąd, znaczenie wielo-

krotnie podkreśla, że przedstawiciele organizacji społecznych, bazujących 

na osadnictwie i rolnictwie, charakteryzowali się silną potrzebą klasyfiko-

wania elementów otaczającej ich rzeczywistości, zarówno istot żywych, jak 

i przedmiotów nieożywionych, do określonych kategorii; wszystko, co naru-

szało z góry ustaloną taksonomię, było niebezpieczne90. Dorota Simonides 

zauważa, że szczególnie dużą rolę w ludowym myśleniu magicznym odgry-

wał podział rzeczy na znajome, swojskie oraz cudze, nieznane, gdyż: 

jeśli czegoś dawni ludzie nie pojmowali, to byli przekonani, że są to rzeczy obce 

i nie należą do ich świata. […] Chciał [człowiek – A. N. W.], aby wszystko, co go 

otacza, co bierze do ręki, było dobre, przejrzyste i dla niego konieczne. […] Tyl-

ko znane nie było wrogie [podkreślenie – A. N. W.]91. 

Podobny tok rozumowania sprawiał, że lud jedynie we własnym domu 

mógł czuć się w pełni bezpiecznie, otoczony przez bliskich członków rodzi-

ny i własny dobytek. W życiu codziennym mieszkańcy wsi potrafili jednak 

wykazywać się dużym spokojem i tylko w obliczu zmian, mogących prowa-

dzić do przekroczenia kulturowych schematów kategorialnych (epidemia, 

susza, wesele, poród, nagły, nienaturalny zgon, przybycie spoza granic wsi 

osoby o podejrzanym wyglądzie i zachowaniu, spoza granic wsi – żebraka, 

podróżnika, wędrownego handlarza, żołnierza itp.), budził się w nich pier-

wotny strach przed nieokreśloną, niejednoznaczną przyszłością92 – zagroże-

niem ze strony potworów. 

89 J. Mitarski, Lęk…, s. 313-314.
90 P. Kowalski, Kultura magiczna: omen, przesąd, znaczenie…, s. 367-368.
91 D. Simonides, Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata, Opole 2010, s. 9.
92 Kazimierz Moszyński podkreśla: „W takich to chwilach i dniach czy też wobec takich wypadków istotnie bardzo 

łatwo zauważyć się daje po wsiach […] jeśli nie pewne otwarte zaniepokojenie, to w każdym razie ukryte napięcie 
psychiczne, gotowe wobec najbłahszego nawet powodu zdradzić się natychmiastowym i nieraz uderzająco silnym, 
żywiołowym wybuchem”. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część I: Kultura duchowa, t. 2, Warszawa 
2010 s. 305-306.
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Identyczne elementy są dostrzegalne w sposobie kreowania atmosfery 

grozy oraz modeli przestrzennych we współczesnym horrorze, co ułatwia 

proces adaptacji miejsc wydarzeń o konotacjach magicznych i ludowych. 

Konstrukcja fantastyki grozy odwołuje się bowiem do idei dwudzielności 

świata przedstawionego, czyli podziału przestrzeni na lokalizacje „oswojo-

ne”, będące we władaniu człowieka (wszelkie ośrodki cywilizacji) oraz niena-

turalne, wrogie, reprezentowane przez istoty i siły nadprzyrodzone. Można 

wyróżnić trzy następujące rodzaje locus horridus, pożytkowane do odtworze-

nia poczucia zagrożenia i niebezpieczeństwa natury ludowej:

(1). wieś jako typ przestrzeni, która wywołuje oczywiste skojarzenia z lu-

dowym myśleniem magicznym; jest to w końcu miejsce jego genezy. 

Prezentuje się ją zazwyczaj jako lokalizację odizolowaną od ośrodków 

cywilizacyjnych, znajdującą się w głębi lasu, w okolicy bagien, mokradeł 

i innych dzikich terenów, zatem równocześnie pozbawioną dostępu do 

internetu, linii telefonicznej, prądu itp. Ten rodzaj miejsca akcji łączy 

się z motywem koegzystencji jej mieszkańców z istotami demoniczny-

mi oraz siłami natury. Wieś staje się wroga jedynie dla osób z zewnątrz, 

które nie rozumieją jej zasad i nagminnie je łamią, co dodatkowo zostaje 

wykorzystane do przeinaczenia typowego modelu struktury fabularnej 

horroru. To postacie ludzkie przedostają się nieświadomie z rzeczywi-

stości empirycznej do tajemnego świata magicznego. 

(2). Przestrzeń graniczna, gdzie może dojść do zjawiska transgresji na grani-

cy życia i śmierci – na przykład cmentarz, rozdroża, okolice lasów, rzek 

i zbiorników wodnych. Cechą wspólną podanych lokalizacji jest powią-

zanie z motywem naruszania strefy sacrum oraz symboliką zaświatową. 

Na rozstajach dróg zakopywano bowiem ciała samobójców oraz przed-

wcześnie zmarłych dzieci, które nie doczekały się chrztu93. Z kolei w po-

bliżu terenów dzikich, niezurbanizowanych miały ukazywać się widma 

ludzi zmarłych w sposób nieprzewidziany i nagły (topielców, ofiar nie-

szczęśliwych wypadków), pośmiertnie przeobrażonych w istoty półde-

moniczne. Należy pamiętać, że lasy, bagna oraz wszelkie inne niezurba-

nizowane tereny postrzegane były w kulturze ludowej jako siedliska sił 

nadprzyrodzonych, czyhających na ludzkie życie. Rozwój technologicz-

ny oraz zagospodarowanie obszarów ziemskich nie odebrały zjawiskom 

93 P. Kowalski, Kultura magiczna: omen, przesąd…, s. 92.
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przyrodniczym ich tajemniczości94. Takie zjawiska, jak noc, podejrzane 

dźwięki i odgłosy oraz irracjonalne uczucie obcej, nadnaturalnej obec-

ności mogą przyczynić się do ewokacji wspomnianego typu lęków.

(3). Ośrodki „ucywilizowane” przez człowieka, czyli przestrzeń z zakresu aglo-

meracji miejskich, ograniczająca się do obszaru mieszkania lub domu, 

tworząca u bohaterów iluzoryczne poczucie harmonii i ładu symbolicz-

nego. Podany typ lokalizacji jest najbardziej zgodny z konwencją grozy, 

ponieważ umożliwia prezentację klasycznego motywu wdzierania się 

siły nieczystej do świata poznawalnego empirycznie. Wrażenie pozosta-

wania w miejscu bezpiecznym może zostać zniwelowane u bohaterów 

na skutek pojawienia się przedmiotów lub postaci z wierzeń, przesądów 

i zabobonów ludowych.

Analizując adaptacje motywów, bohaterów i rodzajów przestrzeni 

o charakterze ludowym na potrzeby literatury grozy, należy zastanowić się 

nad determinantami wyboru treści. Każdy kraj, region i grupa etnograficzna 

charakteryzuje się własnym, unikatowym zbiorem bestiariuszy, bajek ma-

gicznych, podań i legend, oferując niesamowite spektrum alternatyw. Jak 

już podkreślono uprzednio, dużą rolę odgrywa uniwersalność przekazu, by 

wymieniony typ odwołań został zrozumiany przez czytelników. W wypad-

ku inspiracji słowiańską kulturą ludową w rosyjskiej fantastyce grozy, wyko-

rzystanie podobnego typu źródeł etnograficznych może być podyktowane 

pisarską próbą odwołania się do duchowych elementów tożsamości kulturo-

wej, zwłaszcza tych, które ewokują u odbiorcy rosyjskiego pierwotne uczucia 

bezradności oraz trwogi, charakterystyczne dla jego przodków – dawnych 

Słowian. Należy pamiętać, że strach mieszkańców wsi przed magią, po-

tworami i innymi zjawiskami irracjonalnymi wywodzi się jeszcze z czasów 

przedchrześcijańskich, gdy na Słowiańszczyźnie dominowało pogaństwo95. 

94 Paweł Rutkowski, badacz zjawisk nadprzyrodzonych w kulturze tradycyjnej i współczesnej, pisze: „Interesującą 
sugestię odnośnie jednej z prawdopodobnych przyczyn skojarzenia sił demonicznych i naturalnych można znaleźć 
w pracy V. Fumagallego. W średniowieczu, w miarę zagospodarowywania przestrzeni przez człowieka, postępo-
wało też praktyczne i symboliczne rozgraniczenie między ucywilizowaną domeną ludzką i terenami, na których 
władzę wciąż jeszcze sprawowała dzika przyroda. W rezultacie lasy, bagna, wrzosowiska i wszelkie nieużytki 
odwiedzano coraz mniej chętnie i zazwyczaj z towarzyszącym temu poczuciem lęku i niepewności Jednocześnie 
zaczęły pojawiać się opowieści o diabłach i duchach zamieszkujących tak niegościnne dla ludzi obszary, co spra-
wiło, że dzikie zwierzęta, dla których te tereny były naturalną ostoją, w powszechnej świadomości zaczęły dzielić 
wspólną przestrzeń z demonami”. Zob.: P. Rutkowski, Kot czarownicy. Demon osobisty w Anglii wczesnonowożyt-
nej, Kraków 2012, s. 24.

95 Wprawdzie przetrwało mało informacji o kulturze magicznej pierwszych Słowian, które uczeni jednomyślnie 
uznaliby za autentyczne, można jednak założyć, że podstawy ich systemu wierzeń oraz organizacji społecznej 
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Ponieważ Słowianie nie posiadali jednego wspólnego państwa, lecz dzielili 

się na odrębne grupy plemienne, ich systemy wierzeń również nie miały 

charakteru jednolitego i uległy dyferencjacji na warianty lokalne; Słowianie 

zachodni, wschodni i południowi pierwotnie wierzyli zatem w odmienne 

bóstwa, demony i duchy opiekuńcze96. Wiedza naukowa na ich temat jest 

jednak fragmentaryczna i nieuporządkowana, ponieważ nie przetrwały do 

czasów współczesnych teksty mitologiczne autorstwa ludności słowiańskiej. 

Badacze są zatem zmuszeni podejmować próby odwzorowywania słowiań-

skiego panteonu bóstw, istot pomniejszych (półbogów itp.) i praktyk magicz-

nych drogą pośrednią, poprzez analizę materiałów źródłowych o charakte-

rze późniejszym, z zakresu między innymi tematyki religijnej, historycznej, 

poetycko-epickiej, podróżniczej. Do nich zalicza się: 

(1). kroniki i sprawozdania autorów niesłowiańskiego pochodzenia; 

(2). twórczość homiletyczna – kazania chrześcijańskie o szkodliwości podob-

nych zabobonów;

(3). opisy zwyczajów, przesądów i tradycji ludności wiejskiej, w których miały 

zachować się pozostałości po poszczególnych praktykach magicznych 

i wierze pogańskiej w demony i duchy opiekuńcze.  

(4). nieocenioną wartość poznawczą posiadają również teksty ustnej lite-

ratury ludów słowiańskich (na przykład byliny i bajki magiczne) oraz 

piśmiennictwo z czasów średniowiecza97  – latopisy, żywoty świętych 

i twórczość artystyczna. Godne wymienienia są choćby następujące tek-

sty: kronika Powieść minionych lat (Powest’ wriemiennych let), popularna na 

terenach państwa kijowskiego Opowieść i opis męki, i pochwała świętych mę-

charakteryzowały się identycznymi cechami, co u innych ludów pogańskich. Irina Mudrowa zauważa, że Słowia-
nie czcili potęgę żywiołów i wyznawali politeizm oraz animizm (rozwinięty kult przodków; brak rozróżnienia 
między światem materialnym a nadprzyrodzonym; wszystkie istoty żywe i przedmioty nieożywione posiadają 
dusze) – formy wierzeń typowe dla wspólnot pierwotnych. I. Mudrowa, Słowar’ sławianskoj mifołogii, Moskwa 
2010, s. 3. Należy odnotować, że w kulturach pogańskich nobilitowano adeptów sił magicznych, tak czarowni-
ce, jak i czarowników; uważano ich za najpotężniejszych i najbardziej zdolnych członków określonych plemion 
oraz wierzono, że są w stanie władać siłami przyrody i potrafią wymusić poddaństwo na przedstawicielach tak 
zwanej mitologii niższej – pomniejszych bóstwach (na przykład patronach poszczególnych strumieni, drzew itp. 
[termin zostaje przytoczony za: L. J. Pełka, Ludowa mitologia niższa, [w:] B. Podgórska, A. Podgórski, Mitologia 
śląska. Przywiarki ślónskie. Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej, Katowice 2011, s. 12.]), istotach 
demonicznych i półdemonicznych. Posiadali dostęp do wiedzy tajemnej, niedostępnej zwykłym śmiertelnikom, 
zatem odgrywali również role mentorów i głównych decydentów w przypadku organizacji życia społecznego da-
nej zbiorowości. Zob.: C. Lévi-Strauss, Czarownik i jego magia, [w:] Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, 
Warszawa 1970, s. 239-262.

96 I. Mudrowa, Słowar’ sławianskoj mifołogii…, s. 3 i s. 5.
97 Ibidem, s. 3-4.
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czenników Borysa i Gleba (Skazanije i strast’ i pochwała swiatuju muczeniku 

Borisu i Glebu) czy zabytek staroruski z XII wieku, Słowo o wyprawie Igora 

(Słowo o połku Igoriewie)98. 

Już jednak w 1918 roku Aleksander Brückner, wybitny polski slawista 

i historyk, stwierdził, że rekonstrukcja religii pogańskiego ludu słowiańskie-

go jest znacząco utrudniona przez działania samych kronikarzy i uczonych, 

którzy modyfikowali mitologię Słowian w celu albo jej urozmaicenia albo 

odnalezienia dowodów na jej pokrewieństwo z wierzeniami innych ludów 

indoeuropejskich (tak zwane pragnienie odszukania wspólnej genezy religii 

pierwotnych99):

Im mniej o mitach wiemy, tym bujniej rozrosła się umiejętność o nich, mitolo-

gia; niestety, koło, jakie ona dotąd zatacza, zupełnie błędne. Brak bowiem istot-

nych wiadomości zastąpiły mrzonki i rojenia. Tak zmyślili kronikarze miejsco-

wi niemieccy w XV i następnych wiekach, gdy wszelki ślad po mitach zaginął, 

cały Olimp słowiański i poopisywali nawet szczegółowo posągi bóstw, co nigdy 

w istocie nie istniały. […] Obok niej staje godnie, bo również utrudnia dotarcie do 

prawdy, w drugiej połowie XIX wieku rozpanoszona zasada, odmawiająca bó-

stwom słowiańskim, na Rusi czy na Pomorzu zaodrzańskiem zaświadczonym, 

roǳimości, wywoǳąca je często z obcych stron i wpływów, ba, nawet ze wza-

jemnych na siebie odǳiaływań, chociaż o niczym podobnym ǳieje nie wieǳą, 

ani o owych wpływach irańskich i innych, ani o odǳiaływaniach np. Słowian 

pomorskich na ruskich. Tym sposobem, to niewiele, co o mitach słowiańskich 

istotnego wiemy, topnieje tak, że wolno zapytać, czy to, co po tym procesie o za-

pożyczenia jeszcze zostaje, na podstawę jakichkolwiek badań czy rozważań za-

służyło?100.

98 Wypada nadmienić, że w środowisku naukowym przez wiele lat spekulowano, czy wspomniany rękopis staro-
ruski nie jest falsyfikatem, ponieważ został cudownie odnaleziony dopiero w XVIII wieku i charakteryzuje się 
niezwykłym kunsztem poetycko-epickim, nietypowym dla twórczości średniowiecznej. Wprawdzie analizy lite-
raturoznawcze pozwoliły wykluczyć nieoryginalność podanego tekstu, ale wciąż pojawiają się w dyskusji głosy 
sceptyków. T. Hodana, Najnowsze spory o autentyczność „Słowa o wyprawie Igora”, „Przegląd Rusycystyczny” 
2011, nr 3, s. 5–32. 

99 Wojciech J. Burszta odnotowuje, że dziewiętnastowiecznych uczonych „zupełnie nie interesowały różnice po-
między poszczególnymi ludami, grupami jednostek wchodzących w ich skład, i różnice pomiędzy samymi jed-
nostkami. Słowem to wszystko, co jest solą współczesnej antropologii kultury, z perspektywy ewolucjonizmu nie 
było w ogóle dostrzegane. Dla «prawdziwego» dziewiętnastowiecznego badacza jedynym przedmiotem godnym 
naukowych zainteresowań były niezmienne, jednoliniowe typy schematów rozwojowych kultury i jej poszczegól-
nych dziedzin”. W. J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998, s. 28.

100 A. Brückner, Mitologia słowiańska, Kraków 1918, http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mitologia-slowianska/, 
[dostęp: 16.06.2017].
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Znamienne jest, że wspomniane „mrzonki i rojenia” przetrwały w tek-

stach kultury do czasów współczesnych, stanowiąc powód do dysputy mię-

dzy badaczami na temat rzetelności poszczególnych informacji101, a w przy-

padku literatury i sztuki – pożywkę dla wyobraźni artystów, pisarzy i odbior-

ców pochodzenia słowiańskiego. Uczestnicy kultury współczesnej nie pró-

bują rozróżniać prawdziwych mitów słowiańskich od fałszywych, wybierają 

bowiem postacie i motywy pasujące do ich wyobrażenia kultury przodków. 

Dejan Ajdačić, serbski folklorysta i literaturoznawca, w następujący sposób 

objaśnia podaną zależność w przypadku falsyfikatów tekstów historycznych: 

Wymyślanie bogów w mistyfikacjach religii dawnych Słowian rodzi się z nie-

zadowolenia z ubogości słowiańskiego panteonu pogańskiego, co pro wadzi do 

wykonania „zleceń” megalomanii ludowych na zwiększenie sła wy Słowian po-

przez udowodnienie tego, że dawni Słowianie mieli bogów, porównywalnych 

z bogami innych narodów […]102. 

Twórcze nawiązanie do wierzeń przodków, nawet takich, których istnie-

nie nie jest potwierdzone naukowo, można zatem odczytywać jako przejaw 

dumy narodowej oraz chęć pochwalenia się starożytną genezą swojego ludu. 

Interesującym przykładem podobnego stosunku do tożsamości kulturo-

wej jest historia recepcji tak zwanej Księgi Welesa (Wielesowa kniga, występuje 

w nazewnictwie rosyjskim także jako Kniga Wielesa) na terenach Słowiańsz-

czyzny w XX i XXI wieku. O podanym dokumencie zrobiło się dość głośno 

w latach 1957-1959, gdy na łamach rosyjskiego czasopisma emigracyjnego, 

„Żar-ptak” („Żar-ptica”) opublikowano rzekomą transkrypcję tabliczek staro-

słowiańskich, zawierających informacje o życiu i religii Słowian z okresu od 

IX wieku p.n.e. do VIII wieku n.e., cudownie odnalezionych przez pułkowni-

ka Fiodora Izenbeka w trakcie rosyjskiej wojny domowej (1918-1924). Pomi-

mo badań naukowych, które wykazały jednoznacznie, że tekst jest mistyfi-

101 Interesującym przykładem jest trwająca dyskusja nad wiarygodnością kronik Jana Długosza. O ile na przełomie 
XIX i XX wieku dominowała opinia, że autor Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego nie zawsze 
wykazywał się rzetelnością, pisząc o życiu Słowian (wielokrotnie powtarzający się argument, że Długosz pró-
bował odtworzyć panteon bóstw na wzór mitologii greckiej i rzymskiej), o tyle w latach późniejszych zaczęli 
pojawiać się badacze uznający dzieła kronikarza polskiego za wartościowe źródła informacji. Zob.: Ibidem; J. Do-
wiat, Chrzest Polski, Warszawa 1958; A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982; H. Łowmiański, Religia 
Słowian i jej upadek, Warszawa 1986; K. Potkański, Pisma pośmiertne, Poznań 2004; Sławianskaja mifołogija…; 
W. Szafrański, Pradzieje religii w Polsce, Warszawa 1979.

102 D. Ajdačić, Mistyfikacja religii pogańskiej. „Księga Welesa” we współczesnej prozie wschodniosłowiańskiej, 
tłum. R. Sapeńko, [w:] Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, pod red. W. Charcha-
lisa, B. Trochy, Zielona Góra 2015, s. 395.
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kacją, prawdopodobnie stworzoną w XIX lub na początku XX wieku, stanowi 

on nadal źródło inspiracji dla autorów literatury z zakresu różnych odmian 

fantastyki (między innymi slavic fantasy, urban fantasy i literatury grozy). Co 

więcej, wpływa na podstawy neopogańskiej wiary słowiańskiej, w której od-

grywa rolę świętej księgi103. Podobne falsyfikaty funkcjonują w świadomości 

twórców i odbiorców współczesnej fantastyki grozy na równi z potwierdzo-

nymi naukowo elementami wierzeń słowiańskich. W dalszej części książki 

nie zostanie jednak podjęta próba ich wyodrębniania.

Wiara w istoty demoniczne oraz powszechny stosunek do magii uległy 

gwałtownym przeobrażeniom na skutek chrystianizacji całej Słowiańszczy-

zny. Tak Kościół katolicki na terenach zachodnich, jak i Cerkiew prawosław-

na na wschodnich, dokładały wszelkich starań, aby wyeliminować elementy 

pogańskie ze słowiańskiej kultury ludowej poprzez publiczne krytykowanie 

dawnych przesądów i zabobonów, karanie i nakłanianie do piętnowania po-

dobnych zachowań oraz niszczenie pogańskich obiektów kultu. Przykład 

podobnych praktyk na terenach ruskich jest wskazany w latopisie Powieść 

minionych lat:

Gdy przyszedł [Włodzimierz z Korsunia do Kijowa – A. N. W.], rozkazał bałwany 

wywracać: owe rozsiekać, a inne na ogień wydać. Peruna [posąg – A. N. W.] zaś 

kazał przywiązać koniowi do ogona i wlec z góry przez Boryczewo do Ruczaju; 

dwunastu mężów przystawił bić [go – A.N.W.] kijami. To zaś nie dlatego, by drze-

wo było czujące, jeno na urągowisko biesowi, który zwodził tym obrazem ludzi, 

niechże więc odpłatę przymie od ludzi […]. Wczoraj czczony przez ludzi, a dziś 

urągany. Gdy zaś wlekli go Ruczajem ku Dnieprowi, płakali po nim niewierni 

ludzie, jeszcze bowiem nie byli przyjęli świętego chrztu. I przywlekłszy, wrzucili 

go do Dniepru. I przystawił Włodzimierz ludzi, mówiąc: „Jeśli gdzie przybije, 

odpychajcie go od brzegu, dopokąd progów nie minie, a wtedy zostawcie go”. 

Oni zaś rozkazanie spełnili. Gdy puścili i przeszedł przez progi, wyrzucił go wiatr 

na ławicę, i odtąd nazwano ją Ławicą Perunową i tak do dziś dnia ją zowią104.

Należy jednak pamiętać, że obie instytucje chrześcijańskie  – zachod-

nia i wschodnia – musiały brać pod uwagę różnice w zachowaniu, obycza-

103 Ibidem, s. 395-407.
104 Chrzest Rusi, przeł. F. Sielicki, [w:] Kroniki staroruskie, pod red. idem, przeł. F. Sielicki, E. Goranin, H. Suszko, 

Warszawa 1987, s. 75-76.
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jach i stereotypach myślenia mitologicznego nowych wiernych. Wprawdzie 

chrześcijaństwo stało się religią warstw panujących, ale ludność wiejska przez 

długi okres przejawiała tendencje do tak zwanej dwuwiary  – wyznawania 

nauk Kościoła na równi z kultem pogańskim105. Zbyt nagłe i radykalne zmia-

ny w kulturze Słowian mogły zakończyć się wydłużeniem procesu asymilacji 

wierzeń chrześcijańskich jako zgodnych z tradycją, dlatego władze kościelne 

wielokrotnie wykazywały się sztuką kompromisu, na przykład przekształ-

cając święta pogańskie w chrześcijańskie106 czy nadając nowej interpretacji 

zjawiskom akceptowanym przez lud. W efekcie wierzenia, obyczaje oraz lu-

dowy sposób organizacji społecznej uległy unifikacji i rozpowszechnieniu na 

terenach słowiańskich, a istoty nadprzyrodzone – całkowitemu zapomnie-

niu lub degradacji; ogólny stosunek do nich stracił znamiona ambiwalentno-

ści na rzecz pejoratywności. Zarówno demony, pomniejsze bóstwa pogań-

skie, jak i duchy opiekuńcze zostały odarte ze swojego pierwotnego znacze-

nia w ludowej wyobraźni zbiorowej i zaczęły być postrzegane w kategoriach 

różnych odmian stworzeń infernalnych (diabłów leśnych, wodnych, domo-

wych itp.), wodzących człowieka na pokuszenie107 oraz ludzi opętanych lub 

dobrowolnie współpracujących z siłami piekielnymi.

Interesującą kwestią jest fakt, że wartości chrześcijańskie, wiara w jedne-

go Boga Wszechmogącego i kult świętych scaliły się w kulturze słowiańskiej 

z ludowym myśleniem magicznym i uczuciem trwogi wobec istot demo-

nicznych. Wśród konsekwencji wspomnianego synkretyzmu można wyróż-

nić między innymi stosowanie dewocjonaliów i fragmentów modlitw w cha-

rakterze środków apotropeicznych oraz modyfikację funkcji poszczególnych 

duchów i potworów. Utraciły one status obiektów czci i patronów natury, 

a zaczęły pośrednio odgrywać role strażników norm etycznych i kontro-

lerów życia codziennego. Ich egzystencja stała się symboliczną przestrogą 

105 L. J. Pełka, Polska demonologia ludowa…, s. 12.
106 Aldona Plucińska w monografii Polskie świętowanie. Adwent, Gody, Zapusty opisuje transformację 25 grudnia ze 

święta przyrody w dzień narodzin Syna Bożego: „Wraz z szerzeniem się chrześcijaństwa Kościół wyznaczył datę 
25 grudnia na święto Bożego Narodzenia, uznając, że jest najwłaściwsza, skoro pierwsi chrześcijanie wcześniej 
w tym czasie oddawali cześć słońcu. Od tej pory mogli oddawać cześć Bogu – Słońcu Sprawiedliwości. Ustana-
wiając te święta, zadbano więc o zachowanie ciągu kulturowego”. A. Plucińska, Polskie świętowanie. Adwent, 
Gody, Zapusty, Łódź 2009, s. 30.

107 Interesujące dla podobnych rozważań jest rosyjskie podanie ludowe o genezie słowiańskich stworzeń nadprzy-
rodzonych, w którym zostają one zaprezentowane jako upadłe anioły: „[…] Bóg przegnał z nieba, poupadali na 
ziemię w różne miejsca: kto upadł na dom, stał się domowikiem, kto do lasu – leszym, kto do wody – wodnikiem, 
a kto pozostał w powietrzu, ten przemienił się w latawca [Bog prognał s niebies, popadali na ziemlu w raznych 
miestach: kto upał na dom – stał domowym, kto w les – leszym, kto w wodu – wodianym, kto ostałsia w wozdu-
chie, priewratiłsia w »letajuszczego« ducha]. Zob.: L. S. Ławrientjewa, J. I. Smrirnow, Russkij Narod. Kultura, 
obyczai, obriady, Sankt Petersburg 2011, s. 100. 
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przed konsekwencjami zachowania niezgodnego z zasadami chrześcijań-

stwa. Badacze zwracają uwagę, że zgodnie z ludowym myśleniem magicz-

nym naruszenie zakazów kulturowych, reguł porządku społecznego i religij-

nego, takich jak zapominanie o celebracji świąt chrześcijańskich, agresywne 

i okrutne traktowanie innych ludzi, tendencja do nadmiernego pijaństwa 

i obżarstwa, brak szacunku do rodziców i dziadków, kradzieże, zaniedby-

wanie duchowej sfery wychowania dziecka (na przykład niewykonywanie 

znaku krzyża nad kołyską, nieuczenie potomka modlitw), marnowanie po-

żywienia (szczególnie chleba), ignorowanie zasad pracy i inne, groziło prze-

mianą w istotę półdemoniczną lub pojawieniem się stworzenia nadprzyro-

dzonego, które brutalnie traktowało burzycieli ładu społecznego. Przykła-

dowo, mieszkańcy wsi wierzyli, że grzesznicy pośmiertnie muszą za karę 

wieść los wilkołaka108, dusze nieochrzczonych niemowląt dołączają do grona 

rusałek109, a dzieci zaniedbywane przez rodziców są porywane przez diabły 

i następnie przemieniane w leszych110 i duchy wodne111. Perspektywa kon-

taktu z niebezpiecznymi istotami nie tylko wywoływała niepokój u ludno-

ści wiejskiej, ale również mobilizowała do przestrzegania określonych reguł. 

Ludowy światopogląd jest tożsamy z najszczerszą wiarą, że jeżeli człowiek 

będzie przez całe życie uczciwie pracował i szanował innych, to Bóg zawsze 

udzieli mu pomocy112. W przeciwnym razie, pozbawiony ochrony Pana, ła-

108 J. Bar, Wilkołak w różnych postaciach, „Literatura Ludowa” 1997, nr 1, s. 46; B. Baranowski, W kręgu upiorów…, 
s. 153-154.

109 M. Zabylin, Siemik, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, pod 
red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 564.

110 Leszy – złośliwy demon leśny. Zależnie od regionu Słowiańszczyzny, jest również uznawany za istotę półdemo-
niczną – człowieka, przemienionego przez siłę nieczystą lub zmarłego, nawiedzającego świat żywych. W źródłach 
etnograficznych na jego temat powtarza się informacja, że wygląda on jak dorosły, brodaty mężczyzna, tylko ma 
zielone włosy, części ciała pochodzenia zwierzęcego (na przykład kopyta, rogi) oraz pozbawiony jest brwi i rzęs. 
Leszy charakteryzuje się również zakładaniem odzieży wywróconej na lewą stronę, utykaniem na lewą nogę bądź 
brakiem lewej części ciała (ucha lub oka). Do jego talentów należy zdolność kontrolowania rozmiaru swojego 
ciała oraz umiejętność przeobrażania się w dowolną istotę bądź przedmiot. Dominantą opowieści ludowych o le-
szym jest motyw płatania ludziom niebezpiecznych żartów (na przykład uniemożliwianie dzieciom i dorosłym 
wyjścia z lasu nawet na kilka dni bądź udawanie trupa na drodze). Zob.: A. Afanasjew, Poeticzeskije wozzrienija 
sławian…, t. II , s. 158-159; S. Maksimow, Leszyj, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i prie-
drassudki russkogo naroda, pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 499; I. Mudrowa, Leszyj, [w:] eadem, 
Słowar’ sławianskoj mifołogii, Moskwa 2010, s. 38; J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia…, s. 120. 

111 Siergiej Maksimow zwraca uwagę, że opisany proceder był konsekwencją zaniedbywania religijnej edukacji 
dziecka: „Zabierają też niemowlęta pozostawione przed chrztem bez należytego nadzoru, gdy [rodzice – A.N. W.] 
pozwalają im zasnąć bez wykonania znaku krzyża nad nimi, pozwalają im kichać, nie składając zwyczajowych 
życzeń na anielską duszę, nie życzą im, aby rosły zdrowo [Unosiat i mładiencew, ostawlonnych do krieszczenija 
biez nadleżaszczego dosmotra: dajut im zasnut’, nie pieriekriestiwszy, dajut czichnut’ i nie pozdrawstwujut angiel-
skuju duszu, nie pożełajut rosta i zdorowja]”. S. Maksimow, W ludiach, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, 
sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 37.

112 Warto przywołać tutaj słowa Krzysztofa Kwaśniewskiego, dotyczące legendy O dolnośląskich olbrzymach, w któ-
rej Bóg ratuje pobożnego pielgrzyma przed olbrzymem-poganinem: „W dawnych czasach, kiedy w wielu miej-
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two stanie się łupem istot infernalnych. Należy zauważyć, że wspomniany 

typ postrzegania świata występuje również w średniowiecznym dziejopisar-

stwie („On zaś nie zrozumiawszy biesowskiego dzieła, zapomniawszy prze-

żegnać się, powstawszy pokłonił się, jako Chrystusowi, biesowskiemu dziełu. 

Biesy zaś krzyknęli i rzekli: »Nasz jesteś, Izaaku, już!«113”), a w okresie póź-

niejszym przeniknął do artystycznej literatury światowej, także rosyjskiej, 

czego wyraz stanowi fragment poematu Demon (Diemon, 1829-1839) Michaiła 

Lermontowa (1814-1841), w którym narzeczony głównej bohaterki, Tamary, 

lekceważy w drodze na zaślubiny – za sprawą diabła – zwyczaj żegnania się 

przy przydrożnej kapliczce: 

 

[…] podróżnicy,

Dążąc na ucztę czy na bitwę, 

Zawsze u cichych wrót kaplicy

Odmówią jednym tchem modlitwę.

Bo ta modlitwa wybawiała

Od muzułmanów i kindżała.

Lecz zlekceważył kniaź beztroski

Stary obyczaj pradziadowski 

[…] W siodle milczący jedździec siedzi!

Pęd rzuca nim na wszystkie strony.

Twarzą do grzywy przytulony,

Już nie kieruje powodami

[…] Ty swego pana, skoczku dzielny,

Wyniosłeś z boju, mknąc jak strzała.

Lecz wymierzona okiem celnym

Kula Czeczeńca go dognała114.

scach i w wielu sytuacjach panowało prawo silniejszego, a organizacja społeczna była jeszcze zbyt słaba, by 
poskromić wszelkie wybryki, było rzeczą istotną wpajać w ludzi przekonanie, że nawet olbrzym o nadludzkiej 
sile może zostać ukarany za złe czyny, jeśli nie przez lud, to przez moce nadprzyrodzone”. Zob.: K. Kwaśniewski, 
Legendy wrocławskie i dolnośląskie, Poznań 2015, s. 360.

113 O świątobliwych mnichach pieczerskich, przeł. F. Sielicki, [w:] Kroniki staroruskie, pod red. idem, przeł. F. Sielic-
ki, E. Goranin, H. Suszko, Warszawa 1987, s. 127.

114 M. Lermontow, Demon, przeł. Z. Bieńkowski, [w:] idem, Michał Lermontow. Wiersze i poematy, Warszawa 1980, 
s. 399-401.
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Dialog kultur 

Analizując teksty z pogranicza dwóch kultur – ludowej i współczesnej popu-

larnej – należy mieć na uwadze, że ewolucja kulturowa rasy ludzkiej odbywa 

się znacznie szybciej niż jej rozwój biologiczny. O ile w ciągu kilku stuleci 

doszło do znikomych zmian w samych cechach fizycznych człowieka, o tyle 

takie czynniki, jak model myślenia o świecie, wzorce zachowań itp. cały czas 

ulegają modyfikacjom; są wzbogacane o nowe treści lub zapominane na 

rzecz innych, będących konsekwencją przeobrażeń społeczno-politycznych 

i rozwoju technologicznego. Istnieje ryzyko, że badacz, nosiciel określonego 

zespołu wartości, idei i sposobu postrzegania rzeczywistości, może nie ro-

zumieć w pełni mentalności przedstawicieli innych narodowości. Jest także 

prawdopodobne, że będzie wykazywał się brakiem umiejętności akceptacji 

poprzedniego, minionego wzorca kulturowego, charakterystycznego dla 

jego przodków lub ludności zajmującej wcześniej ich terytoria. Zignorowa-

nie wspomnianego problemu mogłoby prowadzić do poważnych błędów 

interpretacyjnych, dyskredytacji światopoglądu ludowego, ahistoryczności 

i analizy poszczególnych motywów ludowych i ich współczesnych adaptacji 

literackich z pominięciem pierwotnego znaczenia, a zgodnie wyłącznie z ak-

tualnym podejściem do poszczególnych idei i wartości (na przykład wolno-

ści, cielesności, przyjaźni, honoru itp.). Bardzo istotnym przedsięwzięciem 

jest odwołanie się zatem do zasady dialogu kultur, którą Sulima opisuje 

w następujący sposób: 

Dialog rozumiemy tu jako dialektyczny ruch sprzeczności silnie skorelowany 

z procesem poznania, w którym kategorie dialektyki są „stopniami” procesu po-

znawczego. Dialog zatem nie polega na „wyrównywaniu” potencjałów (różnic) 

informacyjnych, ale ich przekształcaniu, opanowywaniu, odkrywaniu nowych 

praw powiązań i nowych różnic na drodze społecznego rozwoju. W istocie dia-

log jest asymetryczny, „przekraczający”, „nadbudowujący” nowe jakości, bez uni-

cestwiania cech tożsamości przedmiotów, którymi się posługuje […]. Dialog kultur 

opiera się więc na uznaniu różnic kulturowych, odmienności kultur, czyniąc te 

kultury równorzędnymi partnerami, podsuwając ich nosicielom wizje nowych 

powiązań i nowych sprzeczności, realizujących się w ramach nadrzędnych całości 

np. kultury narodowej czy kultury – mówiąc umownie – światowej. Dialog może 
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podsuwać takie wizje, ponieważ angażuje podmiotowość (świadomość) nosicieli 

tych tradycji kulturowych […]. Dialog jest formą współbycia. Nie rozstrzyga o ja-

kości tego współbycia, lecz je obiektywizuje [podkreślenie oryginalne]115. 

Z powyższej definicji wynika, że zaakceptowanie odmienności innej 

kultury jest jedynym środkiem umożliwiającym jej zrozumienie. Co więcej, 

dialog kultur pozytywnie oddziałuje na poszerzenie horyzontów myślowych 

odbiorcy – inicjuje asymilację nowych wyobrażeń i idei. Dostosowywanie 

faktów folklorystycznych do nowej formy i kontekstu kulturowego umożli-

wia bowiem doprowadzenie do sytuacji, w której autor lub czytelnik nabywa 

większe zrozumienie dziedzictwa kulturowego, a w przypadkach, gdy inspi-

racja pisarska nie ma wyłącznie charakteru ornamentacyjnego, odpowiada 

za rozpoczęcie analizy własnej tożsamości społecznej i historycznej. 

W wytworach kultury popularnej można dostrzec właściwości o podob-

nym charakterze co wyróżniki symboliczno-artystycznej sfery ludowości, 

takie jak: synkretyczność, integralność z elementami życia codziennego, 

niejednorodność i wieloelementowość. Niebezpiecznie jest jednak zakładać, 

że występuje między nimi zbieżność definicyjna. Krzysztof Dmitruk odno-

towuje: „w punkcie wyjścia kultura popularna przypominała folklor. Obec-

nie jest miejscem spotkania heteronomicznych grup i domeną ciągle posze-

rzającej się wspólnoty zachowań”116. Należy zwrócić uwagę na fakt, że współ-

czesna kultura popularna jest częścią składową kultury globalnej, obejmuje 

zatem swoim obszarem oddziaływania każdego odbiorcę, bez ograniczeń 

natury materialnej, społecznej czy terytorialnej. Jak sama nazwa implikuje, 

jej wytwory podlegają głównie kryterium popularności, dlatego ich treść ma 

charakter uniwersalny i jest bardzo podatna na zjawisko mody oraz wszelkie 

typy przeobrażeń w życiu zbiorowości światowej. Kultura popularna utoż-

samia „rezonator aktualnych problemów społecznych, ekonomicznych czy 

politycznych”117. Szczególnie dużą rolę w jej rozwoju odgrywa postęp tech-

nologiczny oraz powiększanie się asortymentu środków masowego przeka-

zu, wśród których można wyróżnić: prasę, literaturę, komiks, radio, telewizję 

satelitarną i kablową, gry komputerowe, technologie internetowe i mobilne. 

115 R. Sulima, Literatura a dialog…, s. 173-174.
116 K. Dmitruk, Kultura popularna, [w:] Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1997, s. 198.
117 K. Olkusz, Wszechkultura jako dziedzina badawczej stygmatyzacji, [w:] 50 twarzy popkultury, pod red. eadem, 

Kraków 2017, s. 15.
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Nie tylko przyczyniają się one do wytworzenia fenomenu multimedialności 

(czyli wspólnej narracji w różnych mediach), ale wpływają także na samych 

uczestników kultury popularnej:

Korzystanie z dóbr kultury popularnej ma charakter zindywidualizowany, pry-

watny w najszerszym tego słowa znaczeniu. Jednostka może stać się jej uczestni-

kiem w jakimkolwiek momencie i gdy przyjdzie jej ochota – wycofać się. Przy-

sługuje jej prawo decydowania o treściach kultury, z jakimi chce mieć do czy-

nienia. Może brać udział (za pośrednictwem mediów) w wielkich wydarzeniach 

artystycznych, nie opuszczając domowego zacisza, i przeżywać je w samotności. 

Znacznie bardziej istotne jest jednak to, że to zwyczajni uczestnicy kultury po-

pularnej stają się nie tylko organizatorami produkcji „przemysłu kulturowego”, 

ale jej współtwórcami. Producenci dóbr kultury popularnej są coraz bardziej za-

interesowani gustami i potrzebami odbiorców. Często rezygnują z wytwarzania 

gotowych produktów, dostarczając ludziom tylko narzędzi i materiałów, z któ-

rych ci mogą samodzielnie stworzyć to, co przyniesie im subiektywne zado-

wolenie […]. Jednostki wnoszą więc swój oddolny wkład w kształtowanie całości 

kultury popularnej118. 

Teksty kultury popularnej realizują głównie funkcję ludyczną. Można 

zatem stwierdzić, że są one podporządkowane nie tylko zaspokajaniu ludz-

kiej potrzeby odczuwania przyjemności, ale również gwarantowaniu swoim 

odbiorcom idealnych warunków do udziału w jej współtworzeniu. 

Kultura ludowa, określana przez etnografów i folklorystów mianem 

„małej” lub „cząstkowej”119, znacząco różni się od współczesnej kultury po-

pularnej. Główna dysproporcja wynika z faktu, że dorobek materialny i du-

chowy ludności wiejskiej, jej myślenie symboliczne, charakteryzuje się izo-

lacją światopoglądową. Ponadto nosiciele ludowości wywodzą się wyłącznie 

ze zbiorowości, bazujących na rolnictwie i osadnictwie120, zatem wyróżniają 

118 D. Wadowski, Konstrukcja rzeczywistości a kultura popularna, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną 
w literaturze, języku i edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2005, s. 54.

119 W porównaniu do tak zwanej kultury narodowej. 
120 Zofia Staszczak odnotowuje, że osadnictwo ludów wiejskich było jednym z czynników odpowiadających za ich 

izolację światopoglądową: „Izolacjonizm był wynikiem zarówno warunków środowiska, jak i społeczno-prawne-
go i ekonomicznego położenia ludności wiejskiej. Miał on charakter izolacji przestrzennej, geograficznej (zamy-
kanie się mieszkańców wsi w jej własnych granicach z małą ruchliwością przestrzenną), izolaji pionowej w zna-
czeniu faktycznego odgrodzenia ludu (wiejskiego) od klas wyższych i od udziału w kulturze elitarnej, co pociągało 
za sobą izolację świadomościową”. Z. Staszczak, Kultura ludowa, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogóle, pod 
red. eadem, Warszawa 1987, s. 194.).
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się odmiennym stosunkiem do kwestii społecznych i ekonomicznych, niż 

przedstawiciele kultury popularnej (między innymi nie znają współczesne-

go „kultu młodości”; osoby starsze posiadają ogromny wpływ na organizację 

zbiorowości; charakteryzują się samowystarczalnością gospodarczą; religia 

i obrzędowość mają status wartości priorytetowych; są niechętni rzeczom 

nowym, nieznanym). Sam sposób przekazywania wytworów kulturowych 

(podań, opowieści, bajek magicznych itp.) jest anonimowy, nie bazuje na 

zdobyczach technologicznych i odznacza się prostotą oraz występowaniem 

niezmiennych, niepodlegających kwestii popularności „motywów wędrow-

nych”121 – części składowych fabuły (na przykład motyw trzech/siedmiu bra-

ci), które się powtarzają w utworach ludowych z różnych terenów, niezależ-

nie od przeobrażeń społeczno-politycznych122. 

Niewspółmierność obu macierzystych kontekstów kulturowych spra-

wia, że do analizy utworów, zarówno z zakresu kultury ludowej, jak i współ-

czesnej fantastyki grozy, bezpiecznie jest wykorzystać zasadę życzliwości 

interpretacyjnej, stosowaną przez badaczy w przypadku przekładu między-

kulturowego. Stanley J. Tambiah, amerykański antropolog kulturowy, opisu-

je go jako „podwójną subiektywność”, którą objaśnia następująco: 

Ze strony kogoś, kto obserwuje, analizuje czy interpretuje zjawiska społeczne, 

ta podwójna subiektywność wykazuje zarówno cechy sympatii i empatii, jak 

i postawę dystansu i neutralności. Osoba ta powinna przede wszystkim „su-

biektywnie” wniknąć w umysły aktorów tak głęboko, jak to tylko możliwe oraz 

zrozumieć intencje i reakcje działających podmiotów w ich kategoriach znacze-

niowych, by następnie stopniowo lub równocześnie zdystansować się od obser-

wowanych zjawisk i przełożyć je czy umieścić w sieci typowych dla zachodniego 

języka terminów i kategorii zrozumienia […]. Kwestia przekładu międzykulturo-

wego pokrywa się częściowo z problemem porównywalności i współmierności 

„ich” zjawisk, pojęć i kategorii z „naszymi” odpowiednikami123.

Samą życzliwość interpretacyjną Hilary Putnam definiuje jako sposób: 

121 Zob.: I. Bukraba-Rylska, Kultura ludowa…, s. 3-4.
122 Definicja podana za: M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1986, 

s. 453.
123 S. J. Tambiah, Racjonalność, relatywizm, przekład a współmierność kultur, przeł. J. Barański, [w:] Badanie kultu-

ry. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 54.
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[…] traktowania nie tylko nam współczesnych, ale także już minionych, naszych 

przodków oraz członków innych kultur, dawniejszych i obecnych, jako osób; a to 

oznacza […] przypisanie im podzielanych odniesień przedmiotowych i podzie-

lanych pojęć, jakkolwiek różne przypisane byłyby im wyobrażenia124.

Życzliwość interpretacyjna opiera się zatem na założeniu, że elementy 

światopoglądu przedstawicieli poszczególnych kultur nie posiadają jedno-

znacznych ekwiwalentów w myśleniu symbolicznym innych zbiorowości 

(choć można odnaleźć jedność opinii w pewnych kwestiach); badacz może 

jedynie wykorzystać wyróżniki o podobnych cechach do objaśnienia w spo-

sób zrozumiały niuansów dorobku duchowego i materialnego odmiennej 

społeczności. Analiza baśni ludowych, legend, podań wierzeniowych, prze-

sądów i zabobonów wymaga zatem zebrania obszernego zbioru danych na 

temat myślenia symbolicznego, kultury magicznej oraz wierzeń ludowych, 

aby móc uchwycić punkt widzenia pierwotnego odbiorcy faktów folklory-

stycznych, jego sposób doświadczania rzeczywistości empirycznej. Co wię-

cej, interpretacja musi być naznaczona szacunkiem i empatią w stosunku do 

odmiennego sposobu kreowania świata przedstawionego, struktur narracyj-

nych i typów bohaterów. Nie należy postrzegać elementów światopoglądo-

wych ludności wiejskiej w kategoriach błędnych i nieracjonalnych objaśnień 

zjawisk codziennych. Z kolei analiza utworów z zakresu współczesnej fan-

tastyki grozy powinna opierać się na przesłankach, że ich autorzy nie byli 

nastawieni negatywnie do wykorzystanych elementów kultury ludowej i nie 

poddawali ich próbom hierarchizacji czy oceniania. 

Porównywanie realizacji poszczególnych wyróżników treści ludowych 

w horrorze literackim wymaga zwrócenia uwagi na technikę gęstego opisu, 

wylansowaną przez Gilberta Ryle’a, filozofa angielskiego, która została roz-

propagowana w naukach antropologicznych i etnograficznych przez Cliffor-

da Geertza, amerykańskiego antropologa kultury. Podana metoda opiera się 

na przesłankach, że znaczenie zjawisk kulturowych można w pełni zgłębić 

jedynie przy pomocy badań o charakterze wieloaspektowym, zakładającym 

istnienie wielu perspektyw i kierunków interpretacyjnych. Wiąże się ona bo-

wiem z postrzeganiem kultury jako źródła kontekstów, które nieustanie ule-

gają przekształceniom na skutek działań i doświadczeń swoich uczestników. 

Opis gęsty, stosowany współcześnie przez antropologów, charakteryzuje się 

124 Ibidem, s. 70.
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zatem kontekstualnością oraz szczegółowością w zapisie elementów analizo-

wanej rzeczywistości kulturowej. Uwzględnia on wieloskładnikowość sym-

boliczną poszczególnych czynników i zachowań ludzkich. Kiedy badacz do-

konuje prostej rejestracji zdarzeń i zapisuje informacje w formie zobiektywi-

zowanego streszczenia, zgodnego jedynie ze swoim stanowiskiem interpre-

tacyjnym, odbiorca ma do czynienia z tak zwanym opisem rozrzedzonym. 

Jak już zostało to podkreślone, duży wpływ na obecne wyobrażenie mitologii 

słowiańskiej i kultury ludowej w literaturze popularnej miały działania kro-

nikarzy i uczonych, które charakteryzowały się podobnym nastawieniem do 

zjawisk kulturowych, jakie jest widoczne w przypadku opisu rozrzedzonego. 

Osoby spisujące czy rejestrujące konkretne fakty, zdarzenia, przekazy itp. 

równocześnie poddawały je interpretacji, modyfikując część motywów i po-

staci, aby odpowiadały one określonemu typowi racjonalności oraz wyobra-

żeniu przedstawicieli odmiennej kultury. Geertz zauważa, że teksty naukowe 

z zakresu badań kulturowych nigdy nie są wiernym odzwierciedleniem rze-

czywistości, a jedynie „interpretacją interpretacji”:

Krótko mówiąc, antropologiczne pisma same stanowią interpretacje, i to na do-

datek interpretacje drugiego i trzeciego stopnia. (Z samej definicji wynika, że tyl-

ko tubylec dokonuje interpretacji pierwszego stopnia: w końcu to jego kultura 

[podkreślenie – A. N. W.]). Są zatem fikcjami; fikcjami w tym sensie, że są „czymś 

skonstruowanym”, „czymś ukształtowanym” – takie jest bowiem pierwotne zna-

czenie słowa fictiõ – nie chodzi tutaj o to, że są to rzeczy fałszywe, nie oparte na 

faktach, czy będące jedynie wydumanymi eksperymentami myślowymi. Kon-

struowanie zorientowanych na aktorów społecznych opisów wzajemnego uwikła-

nia berberyjskiego wodza, żydowskiego kupca i francuskiego żołnierza w Maroku 

Anno Domini 1912 niewątpliwie ma charakter aktu twórczego, nie tak znowu bar-

dzo odbiegającego w swej naturze od tworzenia podobnych opisów, dajmy na to, 

wzajemnego uwikłania pewnego lekarza z francuskiej prowincji, jego niemądrej, 

rozwiązłej żony i jej nieudolnego kochanka w dziewiętnastowiecznej Francji. Tyle 

tylko, że w tym drugim przypadku aktorów przedstawia się jako nieistniejących, 

zaś wydarzenia jako sprawy, które nigdy nie miały miejsca, podczas gdy w pierw-

szym postaci są przedstawiane jako prawdziwe, a wydarzenia jako sprawy, które 

faktycznie zaszły. To całkiem niebagatelna różnica; w rzeczy samej, to właśnie jej 

uchwycenie przysparzało pani Bovary tylu trudności. Istotne jest jednak nie to, że 

jej historia została wymyślona, podczas gdy historię Cohena jedynie zanotowano. 

Różnią się warunki powstania tych obu opowieści, a także ich cel (nie mówiąc 
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nawet o ich stylu i jakości). A jednak zarówno pierwszą, jak i drugą można określić 

mianem fictiõ – obie są „wytworem”125.

Zgodnie z podanymi założeniami, prawidłowo przeprowadzona analiza 

źródeł etnograficznych i antropologicznych (szczególnie powstałych przed 

nastaniem postmodernizmu, który znacząco wpłynął na kształt współcze-

snych badań kulturowych) wymaga nie tylko zwrócenia uwagi na opis kon-

kretnego zachowania i jego funkcjonalności, lecz również rozważenia kon-

tekstu badanej sytuacji oraz okoliczności, w jakich dana informacja przenik-

nęła do nich. Wymieniony typ artykułów i monografii nie należy bowiem 

postrzegać w kategoriach dzieł odtwórców rzeczywistej wizji danego świato-

poglądu, życia społecznego, osiągnięć materialnych i duchowych, a jako wy-

nik pracy tłumaczy-interpretatorów, dostosowujących wspomniane czynni-

ki zarówno do swoich wyobrażeń rzeczywistości, jak i do poziom percepcji 

odbiorców. Takie zaś podejście przyczynia się do powstawania mnogości wi-

zji kultury ludowej i jej myślenia magicznego w literaturze naukowej, bez ko-

nieczności uprzywilejowania jednej z nich. Wprawdzie gęsty opis stosuje się 

głównie do analizy zachowania określonych grup społecznych, to jego kon-

cepcję można również wykorzystywać przy analizie sposobu, w jakiej formie 

i dlaczego motywy, postacie i typy przestrzeni z kultury ludowej przeniknęły 

do literatury grozy i dlaczego. Autorzy powieści i opowiadań, analogicznie 

do etnografów i antropologów, również poddają te czynniki interpretacji, 

którą, parafrazując słowa Geertza, można określić mianem „interpretacji 

czwartego i piątego stopnia”, gdyż tworzą ją w oparciu o zebrane materiały 

literacko-etnograficzne. Technika gęstego opisu niweluje potrzebę różnico-

wania obu grup tekstów.

Omówienie specyfiki horroru na poziomie wewnątrztekstowym pozwa-

la zauważyć, że inspiracja poszczególnymi wytworami kultury ludowej nie 

ogranicza się jedynie do wzbogacania materii treściowej o elementy inno-

wacyjne. Autorzy, decydując się na adaptację postaci i motywów ludowych, 

mogą odwołać się zarówno do wartości natury uniwersalnej, jak i nacecho-

wanych kolorytem lokalnym, bez ryzyka, że naruszą zasady poetyki grozy 

i estetyki szoku. Skonfrontowanie ze sobą konstrukcji świata przedstawione-

go w literaturze grozy z wyróżnikami ludowego myślenia magicznego przy-

czynia się bowiem do dostrzeżenia cech wspólnych w wizualizacji strachu 

125 C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek, Kraków 2005, s. 30.
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i niepokoju, jakimi są obraz manifestacji złowrogich sił nadprzyrodzonych 

oraz czynniki, destabilizujące wiarę w ludzkie zdolności poznawcze. Uczucia 

negatywne i gwałtowne wstrząsy emocjonalne na skutek kontaktu z niezro-

zumiałym, zrównują bowiem współczesnego uczestnika kultury popular-

nej z członkiem społeczności pogańskiej czy wiejskiej, próbującym znaleźć 

odpowiedź na pytanie, co należy zrobić, by uchronić się przed podobnym 

typem zagrożenia. Nie należy jednak zapominać o różnicach w społecznej 

interpretacji norm postępowania, źródeł zagrożenia oraz ich hierarchizacji. 

Poznanie ich i zaakceptowanie może przyczynić się bowiem do głębszego 

zrozumienia obcej kultury lub własnego dziedzictwa kulturowego. Przywo-

łać tu należy opinię Wolfganga Isera, według którego: 

[…] przeszłość kultury nie może stać się prawdziwą obecnością, tylko fikcja li-

teracka oferuje potencjalnemu odbiorcy możliwość doświadczania dwóch róż-

nych obecności w tym samym czasie. Odczuwanie pozornej obecności prze-

szłości we własnej teraźniejszości może przyczyniać się do ugruntowania 

człowieczeństwa [podkreślenie – A. N. W.]126.

126 W. Iser, Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. 
A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” 2006, nr 5, s. 32.



Rozdział II
Obraz wiedźmy w wierzeniach
i folklorze słowiańskim

Baba Jaga – dawne wierzenia a baśnie ludowe

Przerażająca olbrzymka o magicznych mocach, mieszkająca na skraju lasu 

w chatce na kurzej nóżce, należy do najpopularniejszych i najbardziej zna-

nych wiedźm w folklorze słowiańskim. Uczeni są zdania, że początkowo 

Baba Jaga mogła odgrywać w wierzeniach pogańskich rolę władczyni świa-

ta zmarłych i dzikich zwierząt127, złego bóstwa, domagającego się krwawych 

ofiar od wiernych128, a nawet pełnić funkcję kapłanki, odpowiedzialnej za 

obrzęd przejścia, który czynił z chłopca pełnoprawnego członka społeczno-

ści129. Dmitrij Dudko, rosyjski historyk i religioznawca, określa ją mianem 

„bogini indoeuropejskiej”, dostrzegając w jej postaci cechy charakterystycz-

ne również dla bóstw żeńskich z innych regionów kulturowych, na przy-

kład greckiej Hekate – patronki nocy, czarów i śmierci, niemieckich Berchty 

i Holdy – zdolnych do kontroli pogody130 czy hinduskiej Kali131 – władczyni 

127 W. Iwanow, W. Toporow, Baba-Jaga, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. eidem, Moskwa 1995, s. 39.
128 M. Zabylin, Baba-Jaga, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, 

pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 17.
129 D. M. Dudko, Baba-Jaga, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, 

pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 13; J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia …, s. 47.
130 Należy zwrócić również uwagę na dwoistość wyglądu Berchty i Holdy; są one nie tylko przedstawiane jako piękne 

i młode kobiety, ale również pod postacią przerażających staruch, przypominających słowiańską Babę Jagę. Zob.: 
A. Potiebnia, O mificzeskom znaczenii niekotorych powierij i obriadow, Moskwa 1865, s. 88, http://imwerden.de/
pdf/potebnja_o_mificheskom_znachenii_obrjadov_1865.pdf, [dostęp: 15.03.2017].

131 D. M. Dudko, Baba-Jaga… s. 16-17.
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czasu i śmierci. Władimir Propp, twórca ponadczasowej typologii bajek ma-

gicznych132 (tak zwanych baśni ludowych), dostrzega w wyobrażeniu Baby 

Jagi scalenie atrybutów Pani Dzikiej Zwierzyny, bogini lasów i Staruchy, an-

tropomorfizacji śmierci. Odrzucenie kultu pogańskiego i przyjęcie chrze-

ścijaństwa na terenach słowiańskich przyczyniło się do zmarginalizowania 

roli Baby Jagi w życiu społecznym, a wspomniane elementy jej mitu zostały 

zachowane wyłącznie w baśniach i podaniach. 

W słowiańskich źródłach etnograficznych wiedźma-olbrzymka odgrywa 

rolę zarówno bohaterki negatywnej (wrogiego darczyńcy i złoczyńcy), samo-

dzielnie atakującej protagonistę lub współpracującej z innym typem antagoni-

sty, na przykład z Kościejem Nieśmiertelnym, jak i postaci pozytywnej – do-

natorki lub pomocniczki133, wspomagającej głównego bohatera w jego misji134. 

Analiza baśni wschodniosłowiańskich pozwala skonstatować, że wspomniane 

odmiany Baby Jagi różnią się między sobą wyłącznie stosunkiem do protago-

nisty, natomiast ich pozostałe cechy, czyli wygląd, miejsce zamieszkania oraz 

właściwości magiczne, nie ulegają zmianie135. Brak możliwości jednoznacznego 

zakwalifikowania Baby Jagi do ustalonego wzoru bohatera (negatywny/ pozy-

tywny) jest zapewne konsekwencją kulturowych przemian mitu o dobrej Babie 

i złej Jadze. Izabella Malej podkreśla, że u Prasłowian istniała zła bogini Jaga, re-

prezentantka sił demonicznych, zaświatów i ziemi oraz Baba – władczyni nie-

ba, opiekunka małżeństw, dzieci, ciężarnych kobiet oraz życia rodzinnego136. 

Prawdopodobnie te dwa przeciwstawne sobie bóstwa na skutek ewolucji kul-

turowej, scaliły się w późniejszych utworach ludowych, przesądach i zabobo-

nach w jedną postać, Babę Jagę, o czym świadczy nie tylko jej imię, ale również 

132 W. Propp, Morfologia bajki magicznej, przeł. P. Rojek, Kraków 2011.
133 W. Propp w monografii Historyczne korzenie bajki magicznej podaje jeszcze inną typologię odmian Baby Jagi: 

„W zasadzie bajka zna trzy różne typy Baby Jagi. Zna na przykład Babę Jagę-Ofiarodawczynię, do której przycho-
dzi bohater. Wypytuje go ona, od niej bohater (albo bohaterka) otrzymuje konia, bogate dary itd. Inny typ stanowi 
Baba Jaga-Porywacz. Porywa ona dzieci, próbuje je upiec, po czym następuje ucieczka i ocalenie. Wreszcie bajka 
zna jeszcze Babę Jagę-Wojowniczkę. Przylatuje ona do bohaterów do chatki, wycina z ich pleców rzemień itd.”. 
Idem, Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski,Warszawa 2003, s. 50.

134 Istotną kwestią jest fakt, że Baba Jaga potrafi również wspierać postacie negatywne. Przykład występuje choćby 
w wariancie baśni Andrzej-myśliwy (Fiedot-strielec), w której sługa władcy udaje się do wiedźmy-olbrzymki 
z prośbą o wymyślenie odpowiedniego fortelu, aby uśmiercić głównego bohatera. Zob.: Fiedot-strielec, [w:] Rus-
skije narodnyje skazki, pod red. J. Krugłowa, Moskwa 1983, s. 120-133. 

135 Należy zauważyć, że Propp, tworząc typologię bajek magicznych, nie uznawał motywacji bohaterów czy ich 
uczucia za czynniki istotne dla rozwoju baśniowych wydarzeń: „Ważne nie jest to, czy chcą one [postacie – A. N. 
W.] działać; to nie wypełniające ich uczucia, lecz ich czyny jako takie, są oceniane i określane z punktu widzenia 
ich znaczenia dla bohatera i i dla toku akcji”. W. Propp, Morfologia bajki magicznej…, s. 77.

136 I. Malej, O semantyce seksualnej obrazu Baby Jagi w kulturze rosyjskiej, [w:] Języki specjalistyczne 8: Kulturowy 
i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych, pod red. Ł. Karpińskiego, Warszawa 2008, s. 134.
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związek z mocami chtonicznymi i atrybuty tak zwanej Pramatki137 (duże łono 

i ogromne, obwisłe piersi oraz liczne potomstwo – przykładowo, w baśni bia-

łoruskiej Tyciu-tyciutki posiada ona trzydzieści jeden córek138). Warto zauważyć, 

że w słowiańskich tekstach kultury dzieci Baby Jagi są prezentowane jako istoty 

wynaturzone i demoniczne – jej synowie to żmije i olbrzymy, a z kolei córki 

są czarownicami. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że ich działalność 

zazwyczaj ogranicza się do wspierania matki w krzywdzeniu i zabijaniu ludzi 

oraz atakowaniu protagonistów. Synowie niszczą całe królestwa, a córki skry-

tobójczo zabijają śpiących mężczyzn. Wprawdzie potomstwo wiedźmy-ol-

brzymki symbolizuje strach przed siłami przyrody oraz ideą wrodzonego zła, 

lecz trzeba odnotować, że w baśniach zdarzają się również krewne Baby Jagi, 

które potrafią stanąć w opozycji do niej i wesprzeć głównego bohatera:

A tu stoi pałac, w pałacu siedzą trzy dziewczyny przecudnej urody i powiada-

ją: „Ach, zuchwały młodzieńcze, po coś tu przyszedł? Przecież nasza matka to 

Baba Jaga. Pożre cię! […] Weź lepiej dwa złote jabłuszka na srebrnym spodeczku 

i poproś, by łaskawie zjadła; podniesie swą głowę, rozdziawi paszczę i jak tylko 

zacznie jeść jabłko, wyrwij miecz – i zetnij jej głowę za jednym zamachem […]”. 

Iwanko tak też zrobił, odciął Babie-Jadze głowę, zabrał piękne dziewczyny i po-

wiódł je do nory139. 

Ojciec jej dzieci jest postacią całkowicie nieznaną i nigdzie nieopisaną.

W słowiańskiej kulturze ludowej Baba Jaga przeistoczyła się z bogini 

w potężną wiedźmę, charakteryzującą się jednak ślepotą obuoczną lub jed-

nego oka140, nienaturalnie dużym ciałem, długim nosem141 i jedną nogą skła-

dającą się wyłącznie z kości142. Aleksandr Potiebnia, rosyjski slawista i filozof, 

137 D. M. Dudko nazywa Babę Jagę „parodią Matki Świata”. Zob.: D. M. Dudko, Baba-Jaga…, s. 16.
138 Zob.: Tyciu-tyciutki, [w:] Baśnie narodów ZSRR – baśnie Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, przeł. S. Ulicki, Warsza-

wa 1987, s. 48-102.
139 A. Afanasjew, 41(141) Niedźwiadek, Wąsal, Waligóra i Wyrwidąb – siłacze, przeł. M. Biernacka, [w:] Prace Ko-

misji Kultury Słowian. Tom I: Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, pod red. H. Kowalskiej, 
Kraków 2001, s. 121. Warto odnotować, że popularnym motywem jest ślub córek Baby Jagi z protagonistami 
baśni, który kończy się próbą morderstwa bohatera lub wspólną ucieczką małżonków.

140 J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia…, s. 47. 
141 A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian na prirodu: Opyt srawnitielnogo izuczenija sławianskich prie-

danij i wierowanij w swiazi s mificzeskimi skazanijami drugich rodstwiennych narodow, t. III, Moskwa 2013, s. 
276.

142 J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia…, s. 47. Zależnie od baśni, Baba Jaga posiada również żelazne części 
ciała, na przykład zęby i piersi. Zob.: A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian na prirodu…, t. III, s. 278.



Od zabobonu do fikcji literackiej74

interpretuje zaburzenie wzroku bohaterki jako symbol brzydoty, mroku 

i śmierci143, a polski kulturoznawca, Jakub Zielina, zauważa, że:

Baba-Jaga czy Leśny Demon są określa ni jako „kusi”, czyli „jednonodzy”, „o jed-

nej kościanej nodze”. Epitet „krzywy” […] odnosi się do postaci jednookiego, ma 

też związek z kulawością, co sprawia, że wielu badaczy traktuje symbolikę jed-

nego oka jako bezpośrednio z nią tożsamą. Dalsza analiza wskazuje jednak, że 

brak nogi lub ręki znacznie częściej jest traktowany jako skutek tymczasowego 

przebywania w zaświa tach [podkreślenie – A. N. W.] niż utrata wzroku […]. Za-

uważyliśmy, że zarówno na gruncie religii indoeuropejskich, jak i słowiańskie go 

folkloru bóstwa i demony chtoniczne bywają jednookie144.

Wygląd Baby Jagi – niekompletna, kościana noga oraz częściowa ślepo-

ta, które czynią z niej istotę kulawą i jednooką – ucieleśnia zatem jej dawne 

powiązania z królestwem zmarłych. 

We wschodniosłowiańskiej kulturze ludowej Baba Jaga przedstawiana 

jest jako bogini śmierci145 oraz władczyni czarownic146, gdyż posiada wie-

le artefaktów magicznych i nadnaturalnych zdolności, świadczących o jej 

wyższości nad innymi kobietami-potworami – między innymi umie kon-

trolować burzę, chmury, błyskawice147, pory dnia148, diabły oraz zwierzęta, 

utożsamiane z siłami chtonicznymi (czarne koty, ropuchy, węże, kruki itp.), 

transformować się w dowolny przedmiot, roślinę lub zwierzę149, a także prze-

mieszczać się przy pomocy latającego moździerza lub stępa: „Niebawem dał 

się słyszeć w lesie straszny hałas: trzeszczały drzewa, chrzęściły suche liście 

i wyjechała z lasu Baba Jaga – jedzie w stępie, tłuczkiem ją pogania, ślady 

miotłą zaciera starą”150. Białorusini wierzyli, że kiedy przerażająca olbrzymka 

podróżuje w moździerzu, zwierzęta zaczynają wyć, ziemia trząść się, a wiatr 

143 A. Potiebnia, O mificzeskom znaczenii niekotorych…, s. 94.
144 J. Zielina, Słowiańskie warianty mitologemu jednooki – jednoręki, „Studia Religiologica” 2014, nr 47 (1), s. 55.
145 D. M. Dudko, Baba Jaga…, s. 13.
146 A. Afanasjew, Wieduny, wied’my, upyri i oborotni, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i prie-

drassudki russkogo naroda, pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 130.
147 Idem, Poeticzeskoje wozzrienija sławian…, t. III, s. 277-278. 
148 I. Mudrowa, Baba-jaga, [w:] idem, Słowar’ sławianskoj mifołogii, Moskwa 2010, s. 72.
149 D. M. Dudko, Baba Jaga…, s. 16.
150 Wasylisa Pięknolica, [w:] Piórko Finista Jasnego, cud-sokoła, przeł. M. Dolińska, Moskwa 1983, s. 33.
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przybierać na sile151. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przedmioty, służące 

wiedźmie do poruszania się w przestrzeni (stęp, miska z tłuczkiem, miotła), 

są atrybutami dobrej gospodyni i narzędziami pracy każdej kobiety na wsi. 

Korzystając z nich, Baba Jaga przeistacza je zatem z prozaicznych elementów 

życia codziennego w symbole jej nadprzyrodzonej siły. 

W baśniach pojawia się motyw lojalnych i posłusznych sług Baby Jagi. 

Przykładowo, w bajce magicznej Wasylisa Pięknolica (Wasilisa Priekrasnaja) jej 

poddanymi są Słońce, Dzień i Noc, które występują zarówno w formie jeźdź-

ców na koniach, jak i trzech par rąk, usługujących jej w domu. Natomiast 

w utworze ludowym Maria Moriewna (Marja Moriewna) ma ona stado nad-

zwyczaj szybkich kobyłek, potrafiących objechać cały świat w ciągu jednego 

dnia, a w baśni Gęsi-łabędzie (Gusi-lebiedi) – tytułowe ptaki, które na jej rozkaz 

tropią zbiegłych bohaterów: siostrę i młodszego brata. Lojalni i wierni pod-

dani przerażającej olbrzymki stanowią potwierdzenie jej potęgi magicznej 

oraz władzy nad przyrodą i zjawiskami astronomicznymi. 

Sam wygląd miejsca zamieszkania Baby Jagi i jego lokalizacja odwołują 

się do symboliki chtonicznej:

Wszystko wokół niej dyszy śmiercią i grozą. W jej chatce ludzka noga jest zasu-

wą, ręce ryglami, a szczęka – zamkiem. Jej płot jest zrobiony z kości, a na nich 

zatknięte są czaszki ze świecącymi oczyma. Ona smaży i zjada ludzi, zwłasz-

cza dzieci, przy czym piec liże językiem, a węgiel wygrzebuje nogami. Jej chata 

nakryta jest blinem i podparta kołaczem, ale nie są to symbole dostatku, lecz 

śmierci (pokarmy typowe dla stypy) [podkreślenie – A. N. W]152. 

Blin i kołacz są tu znakami trizny, uczty ku czci zmarłego. Aldona Pluciń-

ska twierdzi, iż obrzęd ten występuje w słowiańskich kulturach ludowych 

pod wieloma nazwami: 

Uczta organizowana po pogrzebie ku czci zmarłego stanowi część obrzędowo-

ści pogrzebowej […]. Słowianie w czasach pogańskich urządzali triznę. Nazwa ta 

151 D. M. Dudko, Baba Jaga…, s. 16.
152 Wszystkie tłumaczenia, za wyjątkiem wskazanych inaczej, pochodzą od autorki niniejszej książki – A. N. W. 

„Wsio wokrug niejo dyszyt smiertju i użasom. Zasowom w jejo izbie służyt czełowieczeskaja noga, zaporami – 
ruki, zamkom – zubastaja past’. Tyn u niejo – iz kostiej, a na nich – czeriepa s pyłajuszczimi głaznicami. Ona 
żarit i jest ludiej, osobienno dietiej, pri czom piecz liżet jazykom, a ugli wygriebajet nogami. Izba jejo pokryta 
blinom, podpierta pirogom, no eto – simwoły nie izobilija, a smierti (pominalnaja jeda)”. D. M. Dudko, Baba 
Jaga…, s. 15. 
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obejmowała nie tylko samą biesiadę, ale również igrzyska, zapasy odbywające 

się przy zmarłym. Od XVI wieku nazwą stypa określa się ucztę ku czci zmarłego, 

zastąpiła ona wcześniejszą strawę. W Polsce uczta ku czci zmarłego ma różne 

nazwy. Na Kaszubach nazywa się przepijaniem skórki, na wschodzie kraju – bożym 

obiadkiem, w okolicach Płocka – pogrzebem, w Mogielnickiem, Gnieźnieńskiem – 

pochówkiem, pogrzebinami, w Olkuskiem – konsolacją153. 

Od wieków las oraz inne tereny dzikie, niezaludnione, postrzegane 

były jako siedziby istot demonicznych i półdemonicznych, więc dom Baby 

Jagi – chatka na kurzej nóżce, stojąca na skraju lasu – odgrywa rolę wrót do 

innej, nadnaturalnej rzeczywistości, zaświatów lub piekła154. Dość znaczący 

jest również baśniowy motyw odnajdywania przez bohaterów przejścia do 

podziemnego królestwa właśnie pod domem Baby Jagi lub w jego okolicach. 

Protagoniści słowiańskich utworów ludowych mogą bowiem przekroczyć 

granicę dzielącą to, co naturalne i magiczne jedynie przedostając się do wnę-

trza miejsca zamieszkania owej władczyni wiedźm; wcześniej jednak muszą 

wypowiedzieć określoną formułę:

Chatko, chatynko, obróć się do lasu okienkiem, a do mnie drzwiami!

Jak do ciebie wejdę, tak też i wyjdę.

Chatka się obróciła – do lasu okienkiem, a do carewicza drzwiami. Iwan wszedł 

do środka, a tam siedzi stara jak świat Baba Jaga155.

Kierowana do budynku prośba, aby odwrócił się tyłem do niebezpiecz-

nych, nieucywilizowanych terenów, pełni funkcję zaklęcia ochronnego, któ-

re ma za zadanie odseparować protagonistę od mieszkańców świata nad-

przyrodzonego156.

153 A. Plucińska, Polskie zwyczaje rodzinne, Łódź 2014, s. 224. 
154 Propp zauważa, że zgodnie z podanym założeniem, Baba Jaga pełni rolę strażnika wrót do świata zmarłych, a chat-

ka – „posterunek straży granicznej”. W. Propp, Historyczne korzenie bajki…, s. 57.
155 A. Afanasjew, Baśń o jabłkach młodości i o żywej wodzie, [w:] idem, Baśnie rosyjskie, przeł. E. Morycińska-

-Dzius, Warszawa 2013, s. 147.
156 Izabella Malej w powyższym motywie baśniowym dostrzega również symbolikę seksualną: „[…] bajkowy las 

pełni funkcję dwojaką: odzwierciedla wspomnienie o pierwotnym miejscu inicjacji tudzież o wejściu do królestwa 
śmierci. Wynika z tego, że ofiarodawczyni magicznego środka broni dostępu do krainy zmarłych. Czy jednak 
jest to jej jedyne zadanie? Odpowiedzi zdaje się nam udzielać drugi element: niezwykły domek Baby Jagi. Jeśli 
bowiem spojrzeć nań przez pryzmat archaicznej tradycji obrzędowej, to okaże się on obrazem transformującym 
wyobrażenie kobiecej pochwy, a w szerszym znaczeniu – macicy, mons pubis, jak też mitycznej Magna Mater”. 
Zob.: I. Malej, O semantyce seksualnej obrazu Baby Jagi …, s. 37.
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W baśniach ludowych Baba Jaga często wita odwiedzających ją ludzi 

w określonej pozycji, leży nieruchomo, zajmując przy tym prawie całe po-

mieszczenie, nie dostrzega gościa i wyczuwa jego obecność dopiero przy 

pomocy węchu („Tfu, tfu! Czuć tu człowiekiem!”157). Warto zwrócić uwagę 

na fakt, że podobne zachowanie jest charakterystyczne dla postaci zmar-

łych z wierzeń pogańskich, które także nie widzą żywych i reagują obrzy-

dzeniem na ich zapach158. Korelacje między charakterystyką Baby Jagi 

a mieszkańcami zaświatów pozwalają stwierdzić, że baśniowe wyobrażenie 

wiedźmy-olbrzymki i jej domu są pozostałością po dawnych obrzędach 

pogrzebowych praktykowanych na terenach słowiańskich. Bohaterka od-

grywa zatem rolę nieboszczyka, chatka – domu zrębowego, służącego do 

pozostawiania w nim prochów zmarłego, a kurza nóżka – słupa okadzone-

go dymem (kurnyje nożki → kurji nożki), na którym stawiano rytualny budy-

nek159. 

Goście idący w odwiedziny do Baby Jagi  – bohaterowie bajek ma-

gicznych, istoty demoniczne lub półdemoniczne – nie tylko biorą udział 

w symbolicznym odtworzeniu dawnego rytuału pogrzebowego, ale mogą 

również partycypować w przeinaczonym obrzędzie wtajemniczania mło-

dzieży160. Anna Grzywa opisuje wspomnianą ceremonię w następujący spo-

sób:

W rytuałach inicjacyjnych, odprawianych w różnych kulturach i w różny spo-

sób, zazwyczaj chodzi o symboliczne odtworzenie ponownych narodzin, po 

to, by nowicjusz stał się pełnoprawnym członkiem społeczności. Chodzi tu 

o odrodzenie mistyczne, z czym wiąże się dojrzałość płciowa, możliwość 

uczestniczenia w kulturze i życiu duchowym plemienia [podkreślenie – A. 

N. W.]. […] Inicjacja stanowi formę nawiązania kontaktu z siłami wyższymi wła-

śnie przez przebywanie w samotności, ciemności, przez doznanie fizycznego 

bólu podczas ceremonii [podkreślenie – A. N. W.]161. 

157 A. Afanasjew, Finist-jasny sokół, [w:] idem, Baśnie rosyjskie…, s. 41.
158 Zachowanie zmarłych Propp objaśnia w następujący sposób: „Najprawdopodobniej przeniesiono tutaj w świat 

zmarłych stosunki panujące w świecie żywych, tyle że z odwróconym znakiem. Zapach żywych jest tak samo 
wstrętny dla umarłych, jak zapach umarłych straszny jest i wstrętny dla żywych”. W. Propp, Historyczne korzenie 
bajki…, s. 64.

159 I. Mudrowa, Baba-jaga…, s. 72.
160 Zob.: D. M. Dudko, Baba Jaga…, passim; I. Malej, O semantyce seksualnej obrazu Baby Jagi…, passim.
161 A. Grzywa, Magiczna wizja świata, Warszawa 2010, s. 230-231.
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Wyprawa protagonisty do chatki na kurzej nóżce, czyli przekroczenie 

przez niego granicy dzielącej świat żywych i umarłych, pozwala mu nawiązać 

kontakt z siłami wyższymi. Natomiast jego relacje z doświadczoną życiowo 

wiedźmą, oferującą mu pożywienie lub pożerającą go w całości, ma charakter 

mistyczny i jest metaforą inicjacji seksualnej162. Złośliwy, demoniczny charakter 

Baby Jagi oraz jej zamiłowanie do praktyk kanibalistycznych, między innymi 

pożerania zarówno ludzi, jak i dusz zmarłych163, wykorzystywania kości i koń-

czyn ofiar do budowania elementów domu164 czy tworzenia z ich skóry rzemie-

ni165, stanowi zaś nawiązanie do dawnych wyzwań rytualnych. Ludy pierwotne 

uważały, że stosunek seksualny z kobietą – istotą o rzekomych predyspozycjach 

do złowrogich działań166 – może oferować nie tylko przyjemność, ale także pro-

wadzić do śmierci i zniszczenia, dlatego chłopiec, aby stać się mężczyzną, mu-

siał zdominować, pokonać potwora płci żeńskiej167. W słowiańskich baśniach lu-

dowych niepełnoletni protagonista może zwyciężyć, unikając wepchnięcia do 

pieca przerażającej olbrzymki. Władysław Kopaliński pisze w Słowniku symboli, 

że ten typ paleniska symbolizuje świat pozagrobowy oraz macicę168. Analizując 

wspomniany motyw w baśniach o Babie Jadze, warto najpierw zwrócić uwagę 

na rozpowszechniony w kulturach ludów słowiańskich obrzęd „pieczenia” dzie-

ci, ponieważ odwołuje się on do identycznych aspektów symboliki pieca. Jeśli 

niemowlę miało krzywicę lub atrofię, kładziono je na łopatę i trzy razy wkłada-

no na palenisko, aby je dokładnie „wypiec” i zabić chorobę. Zgodnie z zasadami 

magii sympatycznej, dziecko i chleb były bowiem sobie tożsame, tak samo jak 

piec i kobiece łono. Wepchnięcie słabowitego, chorego niemowlęcia do środka 

urządzenia symbolizowało zatem ponowne narodziny169. Śmierć – umieszcze-

162 Od wieków motyw jedzenia ludzkiego ciała jest utożsamiany nie tylko ze śmiercią, ale również ze stosunkiem 
płciowym. Zob.: I. Malej, O semantyce seksualnej obrazu Baby Jagi…, s. 134.

163 A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian…, t. III, s. 277.
164 D. M. Dudko, Baba Jaga…, s. 14.
165 W. Iwanow, W. Toporow, Baba-jaga…, s. 39.
166 Rozpowszechniony był między innymi pogląd o kobiecej grzeszności, podatności na machinacje siły nieczystej 

czy umiejętności rodzenia istot demonicznych. Zob.: M. Bakke, Wyobrażone ciałem się staje. O hybrydach, mon-
strach i istotach postludzkich, [w:] O wyobraźni, pod red. R. Liberkowskiego, W. Wilowskiego, Poznań 2003, s. 
25-26; D. Simonides, Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata, Opole 2010, s. 49.

167 Wspomniany motyw jest szczególnie charakterystyczny dla legend i mitów o tak zwanej vaginie dentacie. Zob.: 
B. Creed, Horror and the monstrous feminine: an imaginary abjection, „Screen” 1986, nr 27 (1), s. 44; S. Ote-
ro, „Fearing our mothers”: An overview of the psychoanalytic theories concerning the vagina dentata motif 
F547.1.1., „The American Journal of Psychoanalysis” 1996, t. 56, nr 3, s. 269-288.

168 W. Kopaliński, Piec, [w:] idem, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 309.
169 A. Toporkow, Pieriepiekanije riebionka, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Mo-

skwa 1995, s. 303-304. 
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nie w piecu, ale bez możliwości wyjścia – stawała się natomiast równoznaczna 

z powrotem do życia płodowego170. Baśniowy udział wiedźmy w inicjacji mło-

dzieży ewokuje więc podświadomy lęk przed wchłonięciem, utratą własnej in-

dywidualności oraz całkowitą dezintegracją psychiczną i fizyczną. Postać, która 

przeżywa starcie z Babą Jagą, przerażającą „kapłanką-inicjatorką”, nie tylko wy-

dostaje się z jej chatki (zaświatów), ale również bierze udział w symbolicznych 

narodzinach na nowo, zdobywa dojrzałość psychiczną i seksualną oraz zmianę 

statusu społecznego na bardziej prestiżowy (na przykład poślubia carewnę lub 

zdobywa królestwo).

Ludowa wizja wiedźmy

Transformacja sposobu postrzegania Baby Jagi – zdegradowanie jej z bogini 

pogańskiej do jednej z wielu przedstawicielek siły nieczystej – miała zna-

czący wpływ na wytworzenie w słowiańskiej pamięci kolektywnej określone-

go stereotypu wiedźmy. W twórczości ludowej szczególnie dominuje obraz 

czarownicy jako starej kobiety, upośledzonej fizycznie (ślepej lub kulawej), 

o złośliwym charakterze i odpychającej aparycji, która potrafi się przeobra-

żać w dowolną istotę lub przedmiot171, kontrolować zjawiska pogodowe (wiatr 

i deszcz)172 oraz zwierzęta o symbolice chtonicznej (między innymi ropuchy 

i czarne koty)173. Dodatkowo, podobnie jak Baba Jaga, jest oskarżana o ludo-

żerstwo i porywanie dzieci174.

Rozpatrywanie wyobrażenia czarownicy w słowiańskiej kulturze ludo-

wej wymaga stworzenia podziału analizowanych materiałów na dwie grupy: 

utwory o tematyce fantastycznej, które można zakwalifikować do literatury 

ludowej (baśnie) oraz na podania wierzeniowe175, przesądy i zabobony, za-

170 Por.: „życie oznacza zmienność i odrębność, zaś śmierć to ciągłość i brak zróżnicowania, więc pożądanie śmier-
ci sugeruje także pożądanie powrotu do stanu pierwotnej jedności z matką [life signifies discontinuity and sepa-
rateness, and death signifies continuity and non-differentiation, then the desire for attraction of death suggests 
also a desire to return to the state of original oneness with the mother]”. B. Creed, Horror and the monstrous 
feminine…, s. 63-64.

171 W. Dal, Wied’ma, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, pod red. 
A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 54. 

172 Ibidem, s. 96.
173 D. M. Dudko, Baba Jaga…, s. 15.
174 A. Afanasjew, Wieduny, wied’my, upyri…, s. 130.
175 Stratyfikacja opowiadań ludowych na baśnie i podania wierzeniowe zgodnie z definicją Simonides: „[…] jeśli 

narrator wierzy w opowiadaną treść, jeśli relacjonuje ją nie jako utwór, ale jako rzecz autentyczną – wówczas 
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chowane w formie spisanej przez badaczy i etnografów, ale nieuznawane za 

twory literackie. W przypadku bajek magicznych zdecydowano się w niniej-

szej pracy skoncentrować wyłącznie na rosyjskich176, ponieważ stanowią one 

jedno z kluczowych źródeł inspiracji dla współczesnych rosyjskich pisarzy 

grozy (zagadnienie to będzie szczegółowo omówione w rozdziale trzecim 

monografii). Natomiast analiza podań, przesądów i zabobonów zostanie 

wzbogacona o materiał z zakresu różnych słowiańskich kultur ludowych 

ze względu na uniwersalność poszczególnych wierzeń oraz możliwość za-

demonstrowania interesujących zależności między nimi. Nie zastosowano 

podobnego rozróżnienia przy analizie baśni i wierzeń na temat Baby Jagi, 

gdyż jej postać jest prezentowana niemalże identycznie w większości źródeł 

etnograficznych jej poświęconych.

Rosyjskie bajki magiczne

Lektura baśni pozwala zrozumieć dawny sposób myślenia ludu rosyjskie-

go, poznać jego rodzime obyczaje, wierzenia, poglądy na życie, a nawet sny 

i marzenia. Świat przedstawiony w bajkach magicznych miał bowiem na celu 

„obiektywizowanie […] ideałów prawdy, dobra i piękna”177. Dlatego wiedźma 

odgrywająca rolę antagonistki manipulującej ludźmi i doprowadzającej do 

ich zguby, zawsze przegrywa i zostaje ukarana. W odróżnieniu od Baby Jagi, 

nie jest ona identyfikowana z konkretnym typem powierzchowności – może 

być młoda, jak na przykład bohaterka baśni Wiedźma i siostra Słońca (Wied’ma 

i Sołncewa siestra) – siostra Iwana-carewicza – czy sprawiać wrażenie niepo-

zornej i sympatycznej starszej kobiety. W baśniach ludowych dominuje jed-

nak wizerunek czarownicy jako szpetnej staruchy, która pełni rolę fabular-

nego ekwiwalentu Baby Jagi. 

Wizje obu bohaterek – przerażającej i złośliwej olbrzymki oraz zwykłej, 

bezimiennej wiedźmy – są stosowane zamiennie, zależnie od wariantu danej 

baśni. Przykładowo, w bajce magicznej Andrzej-myśliwy rolę złego doradcy 

tekst odbierany jest jako podanie, jeśli nie wierzy – jest on bajką, w znaczeniu fikcji”. D. Simonides, Śląski horror. 
O diabłach, skarbnikach i utopcach, Opole 2013, s. 9.

176 Przeanalizowane baśnie pochodzą z różnych publikacji, ale pierwotnie zostały zebrane przez Aleksandra Afana-
sjewa.

177 R. Łużny, Aleksander Afanasjew i jego rosyjskie bajki ludowe, [w:] Prace Komisji Kultury Słowian. Tom I: Rosyj-
skie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, pod red. H. Kowalskiej, Kraków 2001, s. 21.
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odgrywa Baba Jaga lub starucha178, a w utworze ludowym Finist – jasny sokół 

(Pioryszko Finista – jasna sokoła) protagonistka, Mariuszka, która spotyka pod-

czas wędrówki wiedźmę-olbrzymkę i jej dwie siostry, mieszkające w chat-

kach na kurzych nóżkach lub trzy spowinowacone ze sobą stare czarowni-

ce, przebywające w zwyczajnych domach179. Z kolei w bajce magicznej Iwan 

Bykowicz (Iwan Bykowicz, tekst nie doczekał się tłumaczenia na język polski) 

obie kobiety-potwory stoją w opozycji do siebie; w utworze występuje zarów-

no dobra Baba Jaga, która gości bohaterów i pozwala im przenocować u sie-

bie, jak i zła wiedźma, matka cudów-judów i żona Wija180. Znamienne jest, 

że w analizowanej baśni czarownica charakteryzuje się przymiotami utoż-

samianymi ze złą Babą Jagą  – demonicznym potomstwem oraz powiąza-

niami z zaświatami. Ponieważ synowie antagonistki zniszczyli tereny wokół 

rzeki Smorodiny i zamordowali mieszkających tam ludzi („[Iwan Bykowicz 

i jego bracia – A. N. W.] Przybywają nad rzekę Smorodinę, a tam na całym 

brzegu leżą ludzkie kości, do samych kolan sięgają!”181), główny bohater ich 

uśmierca. Czarownica przy pomocy fortelu zwabia go zatem do podziemne-

go królestwa, w którym chce go zostawić na pastwę swojego demonicznego 

małżonka. Wprawdzie wiedźma posiada silne moce magicznie, np. potrafi 

się przemieniać w dowolną istotę oraz teleportować, ale, paradoksalnie, wy-

kazuje się znaczącą słabością charakteru. Kiedy jej mąż decyduje się ponow-

nie ożenić i zleca protagoniście porwanie pięknej, młodej carowej, czarow-

nica zamiast zaprotestować, „wściekła się, przywiązała sobie kamień do szyi, 

zrobiła plusk do wody i się utopiła”182, pozostawiając odbiorcę utworu z mało 

satysfakcjonującym rozwiązaniem jej konfliktu z protagonistą.

Jednymi z ważniejszych cech dystynktywnych wiedźmy w bajkach ma-

gicznych są jej amoralność oraz krwiożerczość. Antagonistka nie tylko rzuca 

czary na bohaterów, ale także wspiera inne postacie negatywne, przyczy-

178 Por.: Andrzej-Myśliwy, [w:] Mocarni czarodzieje. Baśnie rosyjskie, pod red. A. Barszczewskiego, Warszawa 1983, 
s. 102-129; Fiedot-strielec…, s. 120-133.

179 Por.: A. Afanasjew, Finist – jasny sokół, [w:] idem, Baśnie rosyjskie…, s. 38-48; Pioryszko Finista – jasna sokoła, 
[w:] Russkije narodnyje skazki, pod red. J. Krugłowa, Moskwa 1983, s. 114-120.

180 W baśni ta postać jest wyłącznie nazywana „starcem” i „mężem wiedźmy”, jednakże wywołuje konotacje z po-
stacią Wija, stworzoną przez Nikołaja Gogola: nie potrafi bowiem samodzielnie otworzyć oczu, dwunastu siłaczy 
musi mu podnosić brwi i rzęsy przy pomocy wideł. Zob.: Iwan Bykowicz, [w:] Russkije narodnyje skazki, pod red. 
J. Krugłowa, Moskwa 1983, s. 69; W. Iwanow, W. Toporow, Wij, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. eidem, 
Moskwa 1995, s. 90; J. Dmitrijewa, Wij – kto on?, „Nauka i żyzn’” 2002, nr 8, s. 56-59.

181 „Prijezżajut k riekie Smorodinie – po wsiemu bieriegu leżat kosti czełowieczeskije, po koleno nawaleno!”. Iwan 
Bykowicz…, s. 65.

182 „wzbiesiłas’, nawiazała kamien’ na szeju, bułtych w wodu i utopiłas’ ”. Ibidem, s. 69. 
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nia się do tragedii rodzinnych (na przykład w baśni Kniaź Daniła-Szaławi-

ła [Kniaz’ Daniła Goworiła] intrygi wiedźmy sprawiają, że brat chce poślubić 

własną siostrę), a nawet morduje ludzi  – między innymi topi ich, tnie na 

małe kawałki, zjada żywcem lub wkłada do pieca. Warto tu wspomnieć choć-

by o zachowaniu bohaterki negatywnej z baśni Wiedźma i siostra Słońca, która 

nie tylko pożera wszystkich mieszkańców swojego królestwa, ale także udaje 

kochającą krewną, aby zabić protagonistę:

— Siadaj — mówi — drogi braciszku, pograj sobie na gęślach, a ja przygo-

tuję ci pyszny obiad.

Iwan carewicz usiadł i brząka na gęślach, a tu nagle z norki wychodzi mysz-

ka i mówi ludzkim głosem:

— Ratuj się Iwanie-carewiczu, uciekaj stąd czym prędzej! Twoja siostra po-

szła naostrzyć sobie zęby183.

Należy zwrócić uwagę na występujący w powyższym cytacie motyw 

ostrzenia zębów, ponieważ jest on charakterystyczny dla baśni o czarow-

nicach. Uzębienie antagonistki ma wywoływać konotacje z drapieżnością 

i nienaturalnością, świadczyć o jej oderwaniu od wartości moralnych oraz 

zasad życia we wspólnocie ludzkiej. Tylko dzikie zwierzęta oraz istoty de-

moniczne i półdemoniczne mają bowiem prawo do żywienia się ludzkim 

mięsem184, rozszarpywania i przegryzania go. Wiedźma wykorzystuje swoje 

zęby nie tylko do wymienionych celów, ale również w zastępstwie ostrego 

narzędzia – przecina nimi twarde materiały (drewno) i zmusza kowala do 

wykuwania nowych, mocniejszych, egzemplarzy:

Wiedźma zauważyła, że Iwaszko siedzi już na drugim dębie, zazgrzytała zębami 

ze złości i zaczęła znowu gryźć drewno; gryzła, gryzła, gryzła i dwa dolne zęby 

sobie złamała, więc pobiegła do kuźni. Pobiegła i mówi: „Kowalu, kowalu! Wykuj 

mi żelazne zęby, bo jak nie, to cię zjem!”. Kowal wykuł jej jeszcze dwa żelazne 

zęby. Wiedźma wróciła i znowu zaczęła gryźć dąb185. 

183 A. Afanasjew, Wiedźma i siostra Słońca, [w:] idem, Baśnie rosyjskie…, s. 35. 
184 P. Kowalski: Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie, Kraków 2000, s. 35.
185 „Wied’ma widit, czto Iwaszko sidit uże na drugom dubie, zaskripieła ot złosti zubami i priniałas’ snowa gryzt’ 

dieriewo: gryzła, gryzła, gryzła – dwa niżnich zuba wyłomała i pobieżała w kuzniu. Pribieżała i goworit: »Kowa-
liku, kowaliku! Skuj mnie żeleznyje zuby, a nie to ja tiebia sjem!«. Kowal skował jej jeszczo dwa żeleznych zuba. 
Worotiłas’ wied’ma i stała opiat’ gryzt’ dub”. A. Afanasjew, Iwaszko i wied’ma, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. 
Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 138.
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Identyczny motyw dostrzegalny jest również w baśniach, poświęconych 

antropomorfizacji śmierci. Przykładowo, w bajce magicznej Żołnierz i Śmierć 

(Sołdat i Smiert’) bohater oszukuje tytułową personifikację, która ma postać 

brzydkiej starszej kobiety, noszącej ze sobą worek wypełniony ostrymi przed-

miotami, mówiąc, że Bóg zrezygnował z pozbawiania ludzi życia i zlecił jej nową 

misję – obgryzanie dębów. Obie bohaterki kobiece – wiedźma i Śmierć – po-

mimo posiadania humanoidalnego wyglądu, należą do reprezentantek sił nad-

przyrodzonych i są zdolne do wykonywania niecodziennych czynności. Różni 

je jednakże odmienny stosunek do ludzkości – baśniowa Śmierć jest postacią 

neutralną i wykonuje jedynie pracę zleconą jej przez Boga. Z kolei wiedźma to 

bohaterka negatywna i czerpie przyjemność z krzywdzenia innych.

Podobnie jak w baśniach poświęconych postaci Baby Jagi, w utworach 

o czarownicach pojawia się motyw atakowania i zjadania dzieci. W bajce ma-

gicznej Biała kaczuszka (Biełaja utoczka) czarownica morduje potomstwo pro-

tagonistki, zaś w baśni Iwaszko i wiedźma (Iwaszko i wied’ma; tekst nie został 

przetłumaczony na język polski) porywa chłopca i rozkazuje swojej córce 

Alonce włożyć go do pieca:

Alonka nagrzała piec mocno, mocno i mówi do Iwaszki: „No, chodź, wsiadaj na 

łopatę!” – Jestem jeszcze mały i głupi – odpowiada Iwaszko – jeszcze niczego 

nie umiem i nie rozumiem. Naucz mnie, jak powinno się wsiadać na łopatę. 

–Dobrze – mówi Alonka – szybko cię nauczę! – i gdy tylko wsiadła na łopatę, 

Iwaszko wepchnął ją do pieca, zamknął otwór, a sam wyszedł z chaty, zamknął 

drzwi i wspiął się na najwyższy dąb186. 

Porównanie przywołanej sceny z podobnym fragmentem znanej ba-

śni zachodnioeuropejskiej Jaś i Małgosia187, pozwala zauważyć interesującą 

różnicę w realizacji motywu czarownicy próbującej upiec dzieci. Wpraw-

dzie tytułowa Małgosia z utworu Wilhelma i Jacoba Grimmów188 oszukuje 

186 „Wot Alonka istopiła piecz żarko-żarko i goworit Iwaszkie: »Stupaj, sadis’ na łopatu!« – Ja jeszczo mał i głup, – 
otwieczajet Iwaszko, – ja niczego jeszczo nie umieju-nie razumieju; pouczi mienia, kak nado siest’ na łopatu. – 
Choroszo, − goworit Alonka, − pouczit’ niedołgo! – i tolko sieła ona na łopatu, Iwaszko tak i barachnuł jejo 
w piecz i zakrył zasłonkoj, a sam wyszoł iz chaty, zapier dwieri i wlez na wysokij-wysokij dub”. Ibidem.

187 Należy zauważyć, że czarownica z baśni braci Grimmów często bywa mylona z Babą Jagą lub traktowana jako 
jej zachodnioeuropejski odpowiednik. Kwestia ta została szczegółowo przeanalizowana przez autorkę niniejszej 
monografii w artykule: Współczesny horror rosyjski w konwencji baśniowej – na wybranych przykładach, „Rusy-
cystyczne Studia Literaturoznawcze” 2016, t. 26, s. 272-285.

188 W niniejszej rozprawie będzie stosowane naprzemiennie określenie „zachodnioeuropejska baśń ludowa” i „baśń 
braci Grimmów” na określenie wariantu gatunkowego tekstu Jaś i Małgosia. Wprawdzie bracia Grimmowie 
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swoją oprawczynię i zamyka ją wewnątrz paleniska w identyczny sposób, co 

Iwaszko („Nie wiem, jak to zrobić. Jak mam wejść do środka?”189), ale roz-

wiązania obu konfliktów niepełnoletnich protagonistów z główną antago-

nistką znacząco się różnią: w Jasiu i Małgosi rodzeństwo unicestwia wiedźmę 

i bezpiecznie wraca do domu, a w baśni Iwaszko i wiedźma co prawda Alonka 

umiera, zjedzona przez własną matkę, ale sama czarownica przeżywa. In-

teresującą kwestią jest brak oznak rozpaczy u wiedźmy w rosyjskim utwo-

rze ludowym  – po odkryciu tragicznej w skutkach pomyłki, nie ubolewa 

nad dramatyczną śmiercią swojego dziecka, tylko od razu rusza w pogoń za 

Iwaszką – „utraconą zdobyczą”. Wzbogacenie fabuły o motyw pożarcia córki 

przez czarownicę dodatkowo podkreśla jej amoralny i demoniczny charak-

ter, prezentując ją jako istotę, która traktuje przedmiotowo nawet członków 

własnej rodziny. 

Znacząca rozbieżność między konstrukcją postaci wiedźmy i Baby Jagi 

tkwi w ich zdolności do transformowania się. O ile czarownica posiada umie-

jętność metamorfozy w dowolny przedmiot lub żywe stworzenie, o tyle 

wiedźma-olbrzymka nie potrafi przemieniać się w ludzi. W baśniach na jej 

temat nie występuje bowiem motyw podszywania się pod bohaterów pozy-

tywnych lub ich najbliższych, to modus operandi czarownicy. Wśród sposobów 

wiedźmy na oszukiwanie ludzi można wyróżnić naśladowanie cudzego głosu, 

zazwyczaj matki niepełnoletniego protagonisty, aby przywabić go do siebie 

(na przykład baśń ludowa Iwaszko i wiedźma) oraz przybieranie wyglądu pozy-

tywnych postaci kobiecych w celu przejęcia ich statusu społecznego i miejsca 

przy boku męża lub ukochanego (ten motyw występuje choćby w takich utwo-

rach, jak: Biała kaczuszka oraz Siostrzyczka Alonuszka i braciszek Iwanuszka [Sie-

strica Alonuszka i bratiec Iwanuszka]). Interesujący dla dalszych rozważań w ni-

niejszym rozdziale jest fakt, że w baśniach ludowych czarownica dokonuje 

kradzieży cudzej tożsamości jedynie w okolicach rzek i zbiorników wodnych. 

Szczególnie warte uwagi są przypadki przemiany wiedźmy w protagonistki – 

przykładowo, w baśni Siostrzyczka Alonuszka i braciszek Iwanuszka antagonistka:

Zaprowadziła Alonuszkę nad rzekę, a tam się zaraz na nią rzuciła, przywiązała jej 

wielki kamień do szyi i utopiła dziewczynę w głębokiej wodzie.

wprowadzili modyfikacje do zebranego materiału folklorystycznego, jednakże przyczynili się do przetrwania po-
szczególnych bajek magicznych jako części światowej pamięci kolektywnej. 

189 W. Grimm, J. Grimm, Jaś i Małgosia, [w:] idem, Baśnie dla dzieci i dla domu, przeł. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 
2010, t. 1, s. 95.
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A sama przybrała na siebie postać Alonuszki i poszła do domu kupca. Nikt 

jej nie rozpoznał. A kiedy kupiec wrócił, i on także był pewien, że wiedźma to 

jego ukochana Alonuszka190. 

Natomiast czarownica w bajce magicznej Biała kaczuszka nie zabija pro-

tagonistki, lecz przemienia ją w kaczkę:

A w ogrodzie, w rzeczce płynie źródlana i krystaliczna woda. „Skoro – mówi 

kobieta – dzień jest taki gorący, słońce pali, a woda zimna – zachęca pluskiem, 

czy byśmy się w niej nie wykąpały?” […]. Jak tylko się zanurzyła, kobieta uderzyła 

ją po plecach: „Płyń ty – mówi – pod postacią kaczki!” i księżna popłynęła pod 

postacią białej kaczki.

Wiedźma natychmiast ubrała się w jej sukienkę, wystroiła się, wymalowała 

i usiadła, czekając na księcia.

Ledwie szczenię szczeknęło, dzwoneczek zadźwięczał, ona już biegnie mu 

na spotkanie; rzuciła się na księcia i zaczęła go całować i miłować. On się ucie-

szył, sam ręce do niej wyciągał i jej nie rozpoznał [podkreślenie – A. N. W.]191.

Oba przypadki odwołują się do podobnej symboliki wody. Motyw przy-

prowadzania przez wiedźmę oszukanych kobiet nad rzekę, topienie ich 

lub nakłanianie do pływania symbolizuje naruszanie granicy między świa-

tem żywych a umarłych192. Uczestnicy kultury magicznej byli przekonani, 

że wszystkie cieki wodne  – strumień, potok, pływ, ruczaj, rzeczka, rzeka 

itp. – prowadzą do zaświatów, ponieważ woda w nich zawsze jest lodowata, 

a na znacznej głębokości wydaje się być ciemna, jakby pozbawiona dostępu 

do światła193. Kazimierz Moszyński, wybitny polski etnograf i slawista, pisze:

Najbardziej tu dla nas zajmujące jest wierzenie, dziś jeszcze znane zwłaszcza 

śród Słowian wschodnich i południowych (nieobce zaś też Słowakom etc.), że 

190 A. Afanasjew, Siostrzyczka Alonuszka i braciszek Iwanuszka, [w:] idem, Baśnie rosyjskie…, s. 12.
191 „A w sadu, w rieczen’kie, kluczewaja chrustalnaja woda. »Czto – goworit żenszczina – tak i pleszczet, nie isku-

pat’sia li nam zdies’?« […]. Tolko okunułas’, żenszczina i udariła jejo po spinie: »Pływi ty, − goworit – biełoju 
utoczkoju!«. I popłyła kniaginia biełoju utoczkoju. Wied’ma totczas nariadiłas’ w jejo płatje, ubrałas’, namalewa-
łas’ i sieła żdat’ kniazia. Tolko szczenok wiaknuł, kołokolczik zwiaknył – ona uż bieżyt nawstrieczu; brosiłas’ k 
kniaziu, celujet, miłujet. On obradowałsia, sam ruki protianuł i nie raspoznał jejo”. Biełaja utoczka, [w:] Russkije 
narodnyje skazki, pod red. J. Krugłowa, Moskwa 1983, s. 196.

192 P. Kowalski, Kultura magiczna: omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, s. 503.
193 S. Maksimow, Rusałki, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, pod 

red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 553.
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gdzieś na granicach doczesnego świata płynie rzeka, przez którą dusze zmar-

łych bądź są przewożone na łódkach, bądź też muszą przejść po kładkach lub 

po moście. […] W niewątpliwym związku z głęboką wiarą w przebywanie przez 

odchodzącą duszę jakichś rzek pozostaje odwieczny zwyczaj, znany na północy 

Słowiańszczyzny Wschodniej, sporządzania po czyjejś śmierci kładki i przerzu-

cania jej gdziekolwiek w lesie czy indziej przez rów, strugę czy potok194.

Czarownica wybiera zatem okolice rzeki do realizacji swoich planów, 

ponieważ jest ona miejscem granicznym, pozwalającym na pozyskanie no-

wej kategorii taksonomicznej.

Baba Jaga i wiedźmy nie należą do jedynych baśniowych postaci ko-

biecych parających się czarami. Zgodnie z zasadami myślenia magicznego, 

wszystkie kobiety posiadają wrodzone predyspozycje do czarowania, boha-

terom bajek magicznych zawsze więc służy dobrą radą staruszka obdarzona 

mądrością i doświadczeniem, a młode postacie kobiece  – piękne, mądre, 

skromne, wierne i obdarzone przejrzystym systemem moralnym – poma-

gają w pokonywaniu wszelkich przeciwności losu dzięki wrodzonemu spry-

towi i dostępowi do wiedzy tajemnej. Ich szlachetność jest uwidoczniona 

w bajkach magicznych za pomocą przydomków odwołujących się albo do 

ich urody (między innymi Wasylisa Pięknolica, Nastazja Piękna), albo inte-

lektu (na przykład Wasylisa Mądra, Helena Mądra). Protagonistki można po-

dzielić również na dwie kategorie: na grupę potężnych władczyń, emanują-

cych dużą siłą fizyczną i/lub magiczną oraz na nadprzyrodzone narzeczone 

i żony, wspierające swoich ukochanych przy pomocy magii i nieziemskich 

służących – czartów, duchów czy magicznych siłaczy, wzywanych przy po-

mocy czarodziejskich przedmiotów.

Do pierwszej kategorii należą takie bohaterki, jak: dziewica Niebiesko-

oka z Baśni o jabłkach młodości i żywej wodzie (Skazka o mołodilnych jabłokach 

i żywoj wodie), córka cara Warchamieja, Nastazja z Matiuszy Popiołka (Matiu-

sza Piepielnoj), tytułowa bohaterka Baśni o Helenie Mądrej (Jelena Priemudraja) 

oraz Iwana Nieudacznika i Heleny Mądrej (Iwan Biestałannyj i Jelena Priemudraja) 

i inne. Wszystkie wymienione kobiety są waleczne, obdarzone siłą fizyczną i/

lub potęgą magiczną i podobnych cech wymagają od kandydatów na mężów. 

Za kłamstwa i oszustwa karzą swoich wybrańców pobiciem, detronizacją 

i wszelkiego rodzaju upokorzeniami. Przykładowo, Nastazja Warchamiejowa 

194 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2, Warszawa 2010, s. 603.
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mści się na kłamliwym i tchórzliwym carze, zmuszając go do pasania owiec, 

a dziewica Niebieskooka rozkazuje swoim synom zaatakować złych braci 

Iwana-carewicza, przypisujących sobie jego zasługi. Z kolei Helena Mądra 

wymaga od swoich partnerów, aby przewyższali ją intelektualnie. W Baśni 

o Helenie Mądrej wystawia żołnierza na próby, sprawdzające jego spryt i prze-

biegłość, a w utworze Iwan Nieudacznik i Helena Mądra ucieka od męża, gdyż 

uważa go za nieporadnego i mało inteligentnego. Godny wzmianki jest sto-

sunek do adoratorów, ubiegających się o jej względy:

Iwan się zbliżył do pałacu królowej. Widzi, że pałac otacza gęsty ostrokół. 

Każdy pal jest zaostrzony i na każdym sterczy wbita weń ludzka głowa; tylko 

jeden pal został pusty.

Iwan pyta napotkanego człowieka:

– A to niby co takiego?

A tamten mu na to:

– To są – wyjaśnia – konkurenci do ręki naszej carycy, Heleny Mądrej, któ-

rzy do niej przychodzili w swaty. […] Tymczasem jej jest potrzebny taki narze-

czony, który by był mądrzejszy niż ona – tylko taki! A tych, którzy tacy nie są, 

królowa karze śmiercią. Już został tylko jeden pal, dla następnego, który do niej 

przybędzie w swaty195.

Należy zauważyć, że podobny motyw kary za niewykonanie zadania 

występuje w baśniach o Babie Jadze:

Szedł, szedł, patrzy: stoi dom Baby Jagi, a wokół tego domu dwanaście żer-

dzi – na jedenastu żerdziach zatknięte są ludzkie głowy, tylko jedna żerdź zo-

stała wolna. […]

— Jeśli zdołasz popaść moje kobyłki, to ci dam wspaniałego konia, a jeżeli 

nie — to nie gniewaj się, ale na tej ostatniej żerdzi zatknę twoją głowę196. 

Obie bohaterki – zła Baba Jaga i Helena Mądra – choć różnią się wyglą-

dem zewnętrznym oraz pochodzeniem i miejscem zamieszkania, wykazują 

podobną skłonność do okrucieństwa i brutalności. Jednakże Helena Mądra 

jest w stanie uświadomić sobie błędy swojego postępowania i – pod wpły-

195 A. Afanasjew, Iwan Nieuudacznik i Helena Mądra, [w:] idem, Baśnie rosyjskie…, s. 61-62.
196 Idem, Maria Moriewna, [w:] idem, Baśnie rosyjskie…, s. 79.



Od zabobonu do fikcji literackiej88

wem prawdziwej miłości lub cudzej dobroci – zmienić się na lepsze. Przera-

żająca olbrzymka natomiast jest pozbawiona umiejętności autorefleksji.

Przedstawicielką drugiej kategorii protagonistek rosyjskich baśni ludo-

wych – nadprzyrodzonych żon i narzeczonych – jest Wasylisa Mądra197, boha-

terka takich bajek magicznych, jak Królewna w żabę przemieniona (Cariewna-la-

guszka) czy Morski car i Wasylisa Mądra (Morskoj car’ i Wasilisa Priemudraja). Prota-

gonistka ta odgrywa rolę donatorki i pomocniczki, wielokrotnie wykazując się 

nie tylko zdolnością czarowania i władzą nad magicznymi sługami, zwierzę-

tami i siłami przyrody, ale również niepospolitą inteligencją i pomysłowością. 

W obu wymienionych baśniach zostaje żoną Iwana-carewicza i pomaga mu 

w realizacji zadań zleconych przez jego ojca lub Morskiego Cara. Przywołać 

tu można takie przykłady jej działalności, jak: wymłócenie wszystkich stogów 

pszenicy, zbudowanie cerkwi z czystego wosku, upieczenie bochenka chle-

ba czy utkanie dywanu. Co więcej, wszystkie wymienione prace są wykonane 

z jak największą precyzją i w terminie krótszym niż jedna noc. Wasylisa Mądra 

wykazuje się również innymi talentami, przykładowo, potrafi zaimponować 

gościom, wyczarowując cudowne jezioro z parą łabędzi, majestatycznie pły-

wających po nim, a w sytuacjach krytycznych umie przeobrazić samą siebie 

oraz ukochanego w dowolne zwierzę, przedmiot lub w innego człowieka. Jest 

nie tylko zdolna i kreatywna, ale również wierna, dobra i uczciwa. 

Powiązania z królestwem zmarłych zbliżają Wasylisę Mądrą z baśnio-

wymi Babą Jagą oraz wiedźmami. Zarówno w bajce magicznej Morski car 

i Wasylisa Mądra, jak i w opowieści ludowej Królewna w żabę przemieniona 

ojcem bohaterki nie jest człowiek, a reprezentant sił nadprzyrodzonych – 

władca podwodnej krainy lub Kościej Nieśmiertelny, zły czarownik. Jak już 

zostało wspomniane przy analizie takich baśni, jak Biała kaczuszka oraz Sio-

strzyczka Alonuszka i braciszek Iwanuszka, motyw wody, występujący w utwo-

rach ludowych, można odczytywać jako symbol zaświatów, zatem Morski 

Car sprawuje władzę nad zmarłymi. Natomiast sama egzystencja Kościeja 

Nieśmiertelnego – ulokowanie śmierci w bezpiecznej skrytce – narusza kul-

turowe schematy kategorialne i czyni z niego żywego trupa. Wasylisa Mądra 

jest więc bohaterką z pogranicza świata żywych i umarłych, spowinowaco-

197 Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz odnotowuje: „Do popularności imienia »Wasilisa« w rosyjskiej bajce ma-
gicznej, dookreślanego epitetami: »Priekrasnaja«, »Zołotaja Kosa«, »Wasilisa-cariewna«, prawdopodobnie 
przyczyniła się wywołująca pozytywne konotacje grecka etymologia słowa, odsyłająca do greckiego – »kró-
lewski« (ros. »carstwiennyj«)”. Zob.: T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Sofia zaklęta w baśniową carewnę: „Pie-
śni Wasilisy Priemudroj” Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej, „Pamiętnik Literacki” 
2003, nr /3/94, s. 34.
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ną z mieszkańcami zaświatów, ale pomagającą ludzkim protagonistom198. 

Wspomniane elementy charakterystyki Wasylisy Mądrej występują również 

u innych postaci nadprzyrodzonych narzeczonych i żon. Bohaterki bajek 

magicznych zazwyczaj odgrywają role drugoplanowe, pełnią funkcje dorad-

ców i sojuszników protagonistów. Należy jednak pamiętać, że bez ich cią-

głych interwencji główni bohaterowie nigdy nie wypełniliby zleconych im 

zadań i niewątpliwie zginęliby w dość drastyczy sposób. Nadprzyrodzone 

żony i narzeczone są silnymi postaciami, stanowiącymi przeciwwagę dla ba-

śniowej wiedźmy i złej Baby Jagi. Kiedy czarownice utożsamiają negatywne 

cechy ludzkiego charakteru – brutalność, śmierć i działanie mrocznych sił – 

protagonistki bajek magicznych reprezentują dobroć, bezinteresowność, 

wierność199 oraz wykazują gotowość poprawy swojego zachowania.

Podania wierzeniowe, zabobony i przesądy

Plemiona pierwotne na całym świecie odnosiły się niejednoznacznie do ko-

biet podejrzewanych o posiadanie zdolności magicznych. Odczuwano strach 

przed nimi ze względu na ich rzekomą umiejętność sprowadzania chorób, 

rzucania klątw i uroków oraz wytwarzania trucizn, ale jednocześnie szanowa-

no je jako obdarzone wiedzą z zakresu środków apotropeicznych, medycyny 

ludowej i zielarstwa. Zależnie od rodzaju potrzeb (chęci krzywdzenia czy szu-

kania ratunku), lud udawał się do nich z prośbą o pomoc. Dopiero działal-

ność Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej, zmierzająca do zastąpienia 

obrzędów pogańskich chrześcijańskimi ( jak już zostało to udokumentowane 

w rozdziale pierwszym), przyczyniła się do przewartościowania w kulturach 

całej Europy i Ameryki Północnej znaczenia sił magicznych, a w konsekwen-

cji – ich adeptek. Zdolność czarowania przestała być odczytywana w katego-

riach ambiwalentnych, a przeistoczyła się w niepodważalny dowód złych in-

tencji i konszachtów z diabłem200. Wiedźmy skazano na ostracyzm, a funkcje 

198 Jurij Wasiljew zauważa, że relacje łączące Wasylisę z ojcem w baśni Królewna w żabę przemienioną przypominają 
kontakty martwych z żywymi; Kościej (żywy trup) zazdrości swojej córce (człowiekowi), jest nastawiony do niej 
wrogo. Zob: J. Wasiljew, Problema liminalnosti folkłornych piersonażej w kontiekstie binarnoj oppozicyi »żywo-
je – miertwoje«, „Woprosy kulturołogii” 2009, nr 2, s. 78. 

199 P. Kaczan, Skazka kak otrażenije osobiennostiej nacyonalnogo mientalitieta, „Almanach sowriemiennoj nauki 
i obrazowanija” 2007, nr 7-1, s. 71-72.

200 Wypada przywołać tutaj fragment ze staroruskiego latopisu Powieść lat minionych na temat złowrogiej działalno-
ści kobiet, parających się czarami: „Najwięcej zaś przez niewiasty biesowskie czary bywają, na początku bowiem 



Od zabobonu do fikcji literackiej90

z nimi utożsamiane zostały rozdzielone między dwie postacie  – pomocną 

i mądrą znachorkę oraz czarownicę, postrzeganą w podobnych kategoriach 

co demon ludowy, czyli jako osobę zdeprawowaną i stanowiącą zagrożenie 

dla porządku społecznego we wsi201. Elementy dawnych wierzeń pogańskich 

przetrwały w świadomości społecznej w formie przesądów i zabobonów.

Wiedźma jest jedyną postacią baśniową, która występowała również 

w życiu codziennym ludu wiejskiego na całym świecie, także w Rosji. Inte-

resującą kwestią jest fakt, że pomimo działań Kościoła prawosławnego, ma-

jących na celu zwiększenie wpływu duchowieństwa na społeczeństwo i za-

stąpienie pogańskiej wizji świata ideologią oraz wartościami chrześcijań-

skimi, na terenach rosyjskich202, szczególnie na obszarach południowych, 

do XIX wieku zachował się strach przed czarownicami – niebezpiecznymi 

adeptkami sił tajemnych. Część etnografów i antropologów odnotowuje, 

że współcześnie wciąż można natrafić na pozostałości wspomnianego za-

bobonu wśród mieszkańców wsi203. Dawni włościanie doskonale wiedzieli, 

kto we wsi jest wiedźmą, toteż chronili się przed nią, stosując magiczne 

środki bezpieczeństwa, takie jak: specjalne obrzędy (przykładowo, obwią-

zanie się czerwonym sznurkiem czy zakładanie pasa lub wieńca), sięganie 

po rośliny i przyprawy o właściwościach apotropeicznych (między inny-

mi sól, ciernie głogu, oset, czosnek, bylica, osina, dzika róża, dziurawiec, 

pokrzywa), dewocjonalia, tak zwaną broń magiczną (zęby od bron, ogień, 

świece, zwierzęce kości, rogi i pazury, ostre przedmioty z żelaza itp.), dzie-

gieć, a nawet po ekskrementy ludzkie oraz zwierzęce204. Dodatkowo chłopi 

trzymali w domach zwierzęta, które uznawano za wrogów czarownic, na 

przykład pierworodne szczenięta z pierwszego miotu suki (w wieku dojrza-

łym stawały się niebezpieczne dla siły nieczystej)205. Omawiane istoty pół-

demoniczne nie zamieszkiwały bowiem terenów dzikich czy porzuconych 

bies niewiastę skusił, ta zaś męża, tak też i w naszym pokoleniu niewiasty wiele czarują czarodziejstwem i truci-
zną, i innymi biesowskimi sidłami”. Działalność czarodziejów i rozprawa z nimi, przeł. F. Sielicki, [w:] Kroniki 
staroruskie, pod red. idem, przeł. F. Sielicki, E. Goranin, H. Suszko, s. 117-118.

201 O. Gołubkowa, Ornitomorfnyje obrazy żenskich diemonołogiczeskich piersonażej w tradicyionnom mirowozzrie-
nii sławian i fino-ugrow, „Problemy istorii, fiłołogii, kultury” 2008, nr 20, s. 286.

202 W. Dołgow, Kołduny i wied’my w driewniej Rusi XII-XIII wiekow, „Wiestnik tiumienskogo gosudarstwiennogo 
uniwiersitieta” 2007, nr 1, s. 217.

203 O. Titowa, O osobiennostiach powierij o wied’mach u jużnorusskogo nasielenija, „Wiestnik Moskowskogo gosu-
darstwiennogo obłastnogo uniwiersitieta. Sierija: Istorija i politiczeskije nauki” 2011, nr 4, s. 19.

204 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2…, s. 306-328.
205 Ibidem, s. 308.
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i nie wymagały od ludzi uciekania się do określonych rytuałów w celu ich 

przywołania; były przecież członkiniami lokalnej społeczności. Każda cór-

ka, siostra, żona, teściowa czy sąsiadka mogła okazać się wiedźmą, udającą 

przeciętnego człowieka.

Bohdan Baranowski wyróżnia cztery rodzaje kobiet najczęściej oskarża-

nych o bycie czarownicami: 

(1). stare i upośledzone fizycznie; 

(2). chore psychicznie; 

(3). młode, zajmujące się zawodowo wróżbiarstwem lub znachorstwem;

(4). niezależnie od wieku, niecieszące się sympatią otoczenia  – kłótliwe, 

chciwe, agresywne lub wzbudzające zazdrość swoim dostatnim życiem 

i sukcesami gospodarczymi206.

Natomiast Oksana Kis’, historyczka i badaczka gender, zauważa, że na 

terenach wschodniosłowiańskich podejrzewano o bycie wiedźmami również 

wdowy, jako kobiety mieszkające samotnie. Oskarżano je o między innymi 

spowodowanie śmierci męża przy pomocy czarów oraz o magiczne utrzy-

mywanie związku ze zmarłym207.

Podobnie jak w rosyjskich baśniach ludowych, tak i w życiu codziennym 

popularnym wyobrażeniem kobiety, którą podejrzewano o bycie wiedźmą, 

był odpowiednik Baby Jagi, czyli szpetna i złośliwa starucha, dotknięta kalec-

twem (między innymi ślepotą, utykaniem na jedną nogę). Brzydota i defor-

macje fizyczne wywoływały w ludziach uczucie awersji oraz chęć ignorowa-

nia takiej osoby, a opryskliwy charakter dodatkowo zwiększał jej społeczne 

wyobcowanie. Wierzono, że prawdziwa czarownica posiada zaczerwienione, 

przekrwione oczy oraz dzikie i niepokojące spojrzenie, nigdy nie patrzy roz-

mówcy prosto w oczy, ponieważ w jej źrenicach może odbijać się wizerunek 

człowieka, ale odwrócony do góry nogami. Wiedźmę wyróżniały również 

inne elementy fizjonomii, przykładowo: haczykowaty nos, kościste ręce 

i siwe, rozczochrane włosy208. 

Kobieca starość budziła niepokój, gdyż naruszała ludową wizję świata:

206 B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981, s. 212-213.
207 Zob.: O. Kis’, Żinka w tradicijnij ukraïns’kij kulturi (druga połowina XIX – poczatok XX st.), Lwów 2008, s. 211-232. 
208 S. M. Tołstoj, L. N. Winogradowa, Wied’ma, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, 

Moskwa 1995, s. 71.
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Stara kobieta, jak wszystko to, co znajduje się w fazie przekształcania i repre-

zentuje stan przejściowy, nabiera cech hybrydycznych. Zawieszenie seksualno-

ści umieszcza ją poza podziałem na istoty męskie i żeńskie. Jest nieczysta, jako 

że wszystko to, co nie mieści się w jednoznacznie zdefiniowanych kategoriach, 

budzić musi lęk przed utratą ładu, rozpadem wszelkich form, zanurzeniem się 

w chaos śmierci209.

Staruchy były oskarżane o czarownictwo, ponieważ nie tylko bytowa-

ły na granicy życia i śmierci, ale także pozbawione były właściwości, deter-

minującej ich przynależność do płci żeńskiej – możliwości rodzenia dzieci. 

Ucieleśniały zatem strach zarówno przed bezpłodnością, jak i zaświatami.

Istniało wiele sposobów na przeistoczenie się kobiety w czarownicę. Zy-

skiwała ona elementy diabelskiej natury (zdolność do rzucania klątw i uroków 

itp.) zazwyczaj dopiero w wieku dorosłym, na skutek dobrowolnego lub wymu-

szonego opętania przez złego ducha, czarta bądź zmarłego, współżycia z dia-

błami, biesami, żmijami lub poprzez zawarcie sojuszu z siłą nieczystą w celu 

krzywdzenia innych bądź szybkiego wzbogacenia się. Cechą charakterystycz-

ną wszystkich potencjalnych wiedźm były niecodzienne znaki na ciele – trzeci 

sutek210, mały ogon, rogi lub skrzydła schowane albo pod ubraniem, albo pod 

włosami211. Odnalezienie u kobiety podejrzanych wypustek czy znamion wy-

woływało podejrzenie, że miała ona kontakty z siłą nieczystą. Czarownictwo 

można było odziedziczyć – panował pogląd, że moc była przekazywana z mat-

ki na córkę lub z babci na wnuczkę – a nawet się „zarazić” w wyniku kontaktu 

z umierającą wiedźmą, bo oddawała ona wybranej kobiecie swoje magiczne siły 

w sposób bezpośredni (dotyk, chuchnięcie) lub przy pomocy fortelu (na przy-

kład poprzez ukrycie ich w atrakcyjnie wyglądającym przedmiocie). W kultu-

rze ludowej zachowało się bowiem wierzenie, że czarownica nie mogła odejść 

z tego padołu, dopóki nie znalazła następczyni na swoje miejsce. Gdy umierała 

bez sukcesorki, wokół jej domu dochodziło do gwałtownych wyładowań atmos-

ferycznych, trzęsienia ziemi, a ona sama cierpiała niesamowite męczarnie – złe 

duchy gryzły jej wnętrzności i dławiły ją jej własnym językiem212. 

209 P. Kowalski, Kultura magiczna: omen…, s. 530.
210 A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian…, t. III, s. 251.
211 I. Mudrowa, Wied’ma…, s. 75.
212 A. Afanasjew, Wieduny, wied’my, upyri…, s. 104-105. Warto zwrócić też uwagę na tezę Plucińskiej: „W kulturze 

tradycyjnej dużą wagę przywiązywano do tego, by śmierć przebiegała w sposób naturalny, nie miała formy 
nagłego zgonu lub powolnego konania, gdyż te uznawano za karę za popełnione przewinienia [podkreśle-
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Czarownicą można było się urodzić, albowiem należała ona do grupy sło-

wiańskich istot półdemonicznych, które posiadały dwie dusze. Niepoprawnie 

przeprowadzony chrzest mógł doprowadzić do sytuacji, w której niemowlę 

było obdarzone jedną duszą ludzką, pobłogosławioną, a drugą demoniczną, 

pogańską. Mroczna część osobowości przejmowała wtedy kontrolę nad czło-

wiekiem i przyczyniała się do jego transformacji w określoną postać z bestia-

riusza słowiańskiego, na przykład w wiedźmaka, topielca czy właśnie w wiedź-

mę213. Ponadto los czarownicy był sądzony również dziewczynkom, które 

nieświadomie złamały zakaz kulturowy – ich narodziny były konsekwencją 

nieślubnego związku. Dziecko nieposiadające ojca nie tylko naruszało ustalo-

ne zasady wspólnoty, ale również budziło obawę, że jest tylko w połowie czło-

wiekiem i może być potomkiem istoty demonicznej lub półdemonicznej. Za 

przemianę córki w wiedźmę mogła ponosić odpowiedzialność także matka, 

która karmiła piersią niemowlę dłużej niż przez okres odpowiadający trzem 

Wielkim Piątkom214. W celu objaśnienia ostatniego przesądu warto przywołać 

spostrzeżenia Kowalskiego na temat przemiany w innego potwora – w zmorę:

[…] dziecko dwukrotnie odstawiane od piersi mogło stać się zmorą. Wynika to 

stąd, iż demonogenne właściwości mają wszystkie istoty, które nie dopełniły ob-

rzędowego przekształcenia bądź je przerwały. Gdy zaś dziecko po odstawieniu 

od piersi wciąż domagało się pokarmu bądź było karmione zbyt długo (przez 

trzy Wielkie Piątki [podkreślenie – A. N. W.]), wówczas twierdzono, że odbiera 

pokarm innemu dziecku215.

Przypuszczalnie wspomnianą wyżej przyczynę transformacji dziew-

czynki w czarownicę można interpretować jako naruszenie identycznych 

praw magicznych, mających związek z wychowaniem potomka. Aprobowa-

nie „zabierania” mleka przez córkę nie tylko czyniło z niej złodziejkę ener-

gii życiowej, ale również nienaturalnie przedłużało proces jej obrzędowego 

przekształcenia z niemowlęcia w pełnoprawnego członka społeczności.

nie – A. N. W.]”. A. Plucińska, Polskie zwyczaje rodzinne…, s. 188. Można zatem uznać, że większość czarownic 
to były osoby samotne, których nikt nie mógł otoczyć troską i opieką, aby zapobiec oskarżeniom o bycie istotami 
półdemonicznymi.

213 Zob.: A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian…, t. I – III; W. Dal, Wied’ma…; Sławianskaja mifołogija, 
pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995; I. Mudrowa, Słowar’ sławianskoj mifołogii, Moskwa 2010.

214 S. M. Tołstoj, L. N. Winogradowa, Wied’ma…, s. 70-71. 
215 P. Kowalski, Kultura magiczna: omen…., s. 116.
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Zarówno w baśniach ludowych, jak i w podaniach wierzeniowych, prze-

sądach oraz zabobonach, jedną z ważniejszych umiejętności wiedźmy jest 

dar przemiany. Na podstawie badań etnograficznych, przeprowadzonych 

w XIX i XX wieku, można wyróżnić następujące rodzaje tej zdolności:

(1). transformacja w zwierzę (przepytywani mieszkańcy wsi rosyjskiej stwier-

dzali, że czarownice najczęściej przemieniają się w świnie, psy, ropuchy, 

koty, konie, krowy, sroki i w ćmy) lub w człowieka;

(2). zmiana w zjawiska pogodowe (między innymi w wiatr, chmurę);

(3). przeobrażenia w przedmioty codziennego użytku (na przykład w miotłę, 

łopatę, stóg siana)216.

Zachowały się spisane opowieści chłopów, wedle których wiedźmy prze-

istaczały się w zwierzęta, aby szkodzić ludziom i wysysać mleko krowom. 

Zgodnie z ich treścią, podobna złowieszcza kreatura, zaatakowana przez 

człowieka, natychmiast ratowała się ucieczką. Następnego dnia poszkodo-

wani włościanie starali się więc odnaleźć we wsi kobietę, która w tajemni-

czych okolicznościach albo ciężko zachorowała, albo miała ślady po walce 

(na przykład głęboką ranę ciętą) bądź straciła życie. Powyższe ewentualno-

ści traktowano bowiem nie jako zbiegi okoliczności, a dowody na magiczne 

uczestnictwo w zdarzeniach. Rozpowszechnionym motywem w omawianym 

typie opowieści było rozpoznawanie wiedźmy w sąsiadce, która zagadkowo 

straciła ucho bądź rękę, dzień wcześniej chłopi odcięli bowiem identyczną 

część ciała gnębiącemu ich stworowi.

W rosyjskiej kulturze ludowej szczególnie obawiano się srok, gdyż uzna-

wano je za przemienione wiedźmy, które utraciły zdolność transformacji 

powrotnej. Zachowało się wiele legend o powiązaniu wspomnianego ptaka 

z postacią czarownicy. Przykładowo, podobno w Moskwie nie występowały 

sroki, ponieważ dawno temu pewna wiedźma, przeobrażona w nią, skradła 

cząstkę komunii świętej. W następstwie tego wydarzenia metropolita Aleksiej 

za karę przeklął wszystkie sroki, zarówno czarownice, jak i pospolite ptaki, 

dożywotnio zakazując im wstępu do miasta. Z kolei Maryna Mniszchówna, 

Polka, uważana przez chłopów rosyjskich za wiedźmę, miała w czasie smuty 

216 O. Gołubkowa, Ornitomorfnyje obrazy żenskich diemonołogiczeskich…, s. 286; O. Titowa, O osobiennostiach 
powierij …, s. 19-20.
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moskiewskiej uciec z pałacu, przemieniając się właśnie w srokę217. Ptaki te nie 

tylko występowały w legendach i podaniach o wiedźmach, ale również były 

elementem zabobonu i służyły jako środki apotropeiczne – truchło sroki, 

zawieszone w okolicy obory czy w stajni, miało za zadanie chronić zwierzęta 

gospodarcze przed złym wpływem i odstraszać czarownice218.

Wiedźma była niebezpieczna, ponieważ jej działania nie ograniczały się 

tylko do jednej sfery życia Rosjan, a obejmowały wszystkie jego duchowe, ro-

dzinne, społeczne oraz biologiczne aspekty. Wierzono, że czarownica potrafi 

„kraść szczęście”, rzucać uroki oraz klątwy (porcza) na ludzi i zwierzęta, czego 

skutkiem było wywołanie przygnębienia psychicznego u ofiary, prowadzą-

cego następnie do ciężkiej choroby i śmierci. Pod wpływem takich czarów 

niemowlęta płakały po nocach, członkowie rodziny ciągle się kłócili, wesela 

się nie udawały, a w domach wszystko się psuło219. Wiedźmy oskarżano za-

tem o przyczynianie się do rozpadu wszelakich więzi międzyludzkich we 

wspólnocie wiejskiej i do wprowadzania chaosu w życie codzienne. Ponad-

to ich magia mogła doprowadzić u człowieka do gwałtownej zmiany uczuć, 

zwiększenia lub zmniejszenia zainteresowania daną osobą lub całkowicie 

odebrać szczęście w miłości220. Wiedźma nie tylko rzucała czary wpływające 

na duchową sferę relacji damsko-męskich, ale również przyczyniała się do 

pogorszenia relacji seksualnych, utraty płodności u kobiet, kradzieży ich na-

rządów rozrodczych czy pojawienia się impotencji lub kiły u mężczyzn221.

Czarownica odbierała ludziom oraz naturze zdolność do prokreacji, 

a w zamian oferowała wyłącznie śmierć i zubożenie. Kradła przedmioty po-

wiązane z dobrobytem (między innymi świński tłuszcz) lub symbolizujące 

życie ( jajka, mleko, deszcz i rosę222), niszczyła plony i pola, sprowadzała su-

szę223 oraz plagi szkodników (na przykład robactwo i myszy)224. Nigdy nie 

pracowała w swoim gospodarstwie i nie zajmowała się zwierzętami, jednakże 

jej inwentarz żywy (w szczególności bydło) zawsze był dobrze wykarmiony, 

217 Natomiast Dymitr Samozwaniec był oskarżany o współpracę z diabłem. Zob.: W. Ryan, The Witchcraft Hysteria in 
Early Modern Europe: Was Russia an Exception?, „The Slavonic and East European Review” 1998, nr 1, s. 58-59.

218 A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian…, t. III, s. 253.
219 S. M. Tołstoj, L. N. Winogradowa, Wied’ma…, s. 71.
220 B. Baranowski, W kręgu upiorów…, s. 223.
221 A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian…, t. III , s. 242.
222 Ibidem, s. 213.
223 Ibidem, s. 242.
224 B. Baranowski, W kręgu upiorów…, s. 223.
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zdrowy i dostarczał dużych ilości pożywienia. Cudowne właściwości zwie-

rząt wiedźmy były wynikiem jej czarów, przy pomocy określonych obrzę-

dów i rytuałów przekazywała im zdrowie i płodność zwierząt należących do 

jej sąsiadów225.

W kulturze ludowej na całej Słowiańszczyźnie dominuje postrzeganie 

czarownicy jako jednego z większych zagrożeń dla krów, zwierząt gospodar-

czych, które dla włościan były tożsame z dobrą sytuacją finansową (biedny 

chłop nie mógł sobie pozwolić na jej kupno) oraz możliwością wyżywienia 

się. Krowie mleko stanowiło bowiem nie tylko źródło pokarmu, bogatego 

w tłuszcz, minerały i witaminy, ale również zarobku  – produkty mleczne 

można było sprzedać lub wymienić na inne potrzebne dobra. Krowa była 

zatem gwarantem dostatniego życia, toteż utrata przez nią mlekodajności 

lub śmierć uderzała w dobrobyt całej rodziny. Wiedźma, krzywdząc zwierzę, 

moc swoich czarów rozszerzała w związku z tym na całą społeczność, odbie-

rając mieszkańcom wsi ich energię życiową. Potrafiła ona zabierać mleko na 

wiele sposobów, przykładowo, gromadząc w określonej tkaninie (fartuchu 

czy sukience) rosę z pastwisk swoich sąsiadów i pojąc nią swoje bydło, ma-

gicznie wyżymając z materiału skradzione mleko226 bądź po prostu zakrada-

jąc się w nocy do obory i dojąc krowy. Na skutek kontaktu z wiedźmą (dotyk, 

wydojenie) zwierzę nie tylko traciło mleko, ale również drastycznie chudło 

i w krótkim czasie kończyło swój żywot227. 

Analiza przesądów i zabobonów oraz podań wierzeniowych pozwala 

zauważyć, że czarownica traktowała ludzi przedmiotowo: żywiła się nimi, 

okradała oraz wykorzystywała do własnych celów. Dość wymowne przy-

kłady podobnego stosunku wiedźmy do mieszkańców wsi można spotkać 

w opowieściach krążących na temat jej sposobów przemieszczania się. Po-

trafiła bowiem nie tylko wznosić się do lotu dzięki transformacji w owada lub 

ptaka, ale również unosić się w powietrzu przy pomocy magicznych mikstur, 

przedmiotów codziennego użytku (na miotle, łopacie, pogrzebaczu, obcę-

gach itp.) czy ujeżdżając zwierzę, a nawet człowieka. Mieszkańcy wsi uważali, 

że mężczyzna zmęczony i wycieńczony fizycznie, niewyspany oraz pozba-

wiony sił do pracy, prawdopodobnie w nocy był zaatakowany przez czarow-

nicę. Domniemywano, że czasami przedostaje się ona niezauważona do cu-

225 S. M. Tołstoj, L. N. Winogradowa, Wied’ma…, s. 71.
226 Ibidem.
227 A. Afanasjew, Wieduny, wied’my, upyri…, s. 107.
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dzego domu, siada na śpiącym człowieku228 i albo przemienia nieszczęśnika 

w rumaka, albo otumania go swoimi czarami, by chodził na czworakach229. 

Dlatego w opowieściach ludowych pojawia się również motyw roztropnego 

i sprytnego młodzieńca, który potrafi oszukać wiedźmę i narzucić jej swoją 

wolę, zmuszając ją do pełnienia funkcji środka transportu. Wierzono, że jeśli 

czarownica chce samodzielnie wzlecieć w powietrze, bez wykorzystywania 

osób postronnych, to musi pokropić się specjalną wodą, przegotowaną z po-

piołem po ognisku z Nocy Kupały lub zdobyć korzeń tysiącznika i zrobić 

z niego wywar, a następnie posmarować się nim pod pachami i kolanami. 

Oba środki magiczne miały obdarzać wiedźmę zdolnością do szybkiego 

i kontrolowanego lotu230. W opowieściach ludowych często występuje mo-

tyw świadka działalności czarownicy – na przykad jej męża lub mężczyzny, 

wynajmującego u niej mieszkanie. Po odlocie kobiety, miał on smarować 

się tymi samymi specyfikami i wyruszać na sabat czarownic. Tam natomiast 

zostawał rozpoznany przez znajomą wiedźmę i ostrzeżony, by uciekał z tego 

miejsca, zanim pozostałe istoty półdemoniczne i demoniczne odkryją jego 

obecność. Bohater szybko powracał do domu dzięki ofiarowanemu mu 

przez wiedźmę koniowi, który następnego ranka przemieniał się w kawałek 

drewna lub przedmiot codziennego użytku. 

Na całym świecie rozpowszechnione było wierzenie, że czarownice oraz 

przedstawiciele siły nieczystej organizowali spotkania na szczytach łysych 

gór, w trakcie których tańczyli, śpiewali, oddawali się miłości fizycznej i skła-

dali pokłony szatanowi lub władczyni wiedźm231. We Wschodniej Słowiańsz-

czyźnie również występowały podobne przesądy i zabobony, wzbogacone 

o wiarę w magiczne właściwości pieśni, śpiewanych przez czarownice w trak-

cie takich sabatów. Wspomniane piosenki były „śmietnikiem językowym”, 

nagromadzeniem wymyślonych, bezsensownych sekwencji słów i dźwięków:

Kumara.

Nich, nich, zapałam, bada.

Eszochono, ławasa, szybboda.

Kumara.

228 Ibidem, s. 112.
229 W. Dal, Wied’ma…,s. 52; A. Afanasjew, Wieduny, wied’my, upyri…, s. 112.
230 A. Afanasjew, Wieduny, wied’my, upyri…, s. 95.
231 Ibidem, s. 102.
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A. a. a. – o. o. o. – i.i.i – e. e. e. – u. u. u. – je. je. je.

Ła, ła, sob, li, li, sob, łu, łu, sob! […]232.

Wśród ludzi panowało przekonanie, że w pieśniach tych ukryta została 

tajemnica nadprzyrodzonej siły czarownic233. 

Dominic Alexander w rozważaniach nad dziejami wiary w magię w kul-

turach całego świata zauważa, że pierwotnie: 

Mit o diabolicznym sabacie nie wywodził się z kultury ludowej – w istocie było 

zupełnie na odwrót. W średniowiecznej wyobraźni czarownica była zwykle sa-

motną, niekoniecznie mającą związki z diabłem kobietą, która wykorzystywała 

magię do czynienia różnego rodzaju maleficia, czyli wyrządzania szkód i spro-

wadzania nieszczęść na bliźnich. Tymczasem mit o sabacie głosił, że czarowni-

ca była członkinią tajemniczego kultu. Ludzie zawsze obawiali się tajemnych 

stowarzyszeń, których członkowie odrzucali powszechnie obowiązujące normy, 

a także kultywowali odrażające rytuały, takie jak zjadanie małych dzieci. Kiedy 

potęgowała się obawa przed destabilizacją społeczeństwa, osoby, których poglą-

dy i zachowanie zdawały się różnić od tych demonstrowanych przez większość, 

często oskarżane były o popełnianie właśnie tego rodzaju zbrodni234.

Na terenach zachodnioeuropejskich i amerykańskich polowania na 

wiedźmy, czyli skazywanie, torturowanie i mordowanie kobiet oskarżonych 

o paranie się czarami, praktykowane były od czasów średniowiecza do końca 

XVIII wieku, choć Bohdan Baranowski dowodzi, że „wypadki samosądów 

nad czarownicami spotkać można nawet w XX wieku”235. W Rosji nigdy nie 

doszło do podobnej eskalacji tego zjawiska. Baranowski jako przyczynę po-

daje jej izolację kulturową od zachodniej części Europy236, a Wadim Dołgow 

twierdzi, że uczeni Kościoła prawosławnego mieli odmienne podejście do 

idei magii niż autor słynnego traktatu Młot na czarownice. Kiedy na terenach 

zachodnioeuropejskich władze kościelne i świeckie uważały, że naprawdę 

232 I. Sacharow, Piesni wied’m, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, 
pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 74.

233 Ibidem, s. 73-77.
234 D. Alexander, Czarownice, wróżbici, szamani. Podróż przez świat mitów i magii, przeł. J. Korpanty, Warszawa 

2008, s. 155.
235 B. Baranowski, O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII w., Łódź 1988, s. 94.
236 Idem, W kręgu upiorów…, s. 16.
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istnieją ludzie, obdarzeni zdolnością czarowania, we Wschodniej Słowiańsz-

czyźnie próbowano wytępić podobne poglądy wśród ludu:

Rezultaty tej walki do XVIII wieku były całkowicie odmienne. W Europie Za-

chodniej, za przyzwoleniem duchowieństwa katolickiego, narasta paniczny 

strach, który z czasem zaczął znajdować ujście w licznych procesach sądowych, 

kończących się wyrokami śmierci. Wykształceni duchowni dolewali oliwy do 

ognia, rozpalając wyobraźnię prostaków i koloryzując fakty. Na Rusi jest od-

wrotnie – Cerkiew w osobie Serapiona kontynuuje walkę z ludowym zabobo-

nem za pomocą krytyki237. 

Stosunek władz religijnych w obrębie prawosławnych narodów słowiań-

skich przyczynił się do stosowania stosunkowo niskich kar za próby prakty-

kowania czarów. Zazwyczaj pokuta winnego ograniczała się do kilkutygo-

dniowego postu238. 

Należy odnotować, że władze świeckie w Rosji prowadziły wprawdzie 

rozprawy sądowe przeciw czarownicom od XVI do XVIII wieku, ale znaczą-

co różniły się one od procesów zachodnioeuropejskich. Charakteryzowały 

się bowiem następującymi właściwościami:

(1). nie kończyły się atakami masowej paniki i prześladowaniami. Valerie Ki-

velson zauważa, że w trakcie największych rosyjskich procesów o czary 

oskarżono nie więcej niż siedem czy osiem osób239 (dla porównania – 

w 1692 roku polowanie na czarownice w mieście Salem w Ameryce Pół-

nocnej skończyło się obwinieniem o praktykowanie magii łącznie po-

nad 150 mieszkańców240);

(2). mężczyźni potrafili być oskarżani o czary nawet częściej niż kobiety (tak 

zwani czarownicy);

237 „Riezultaty etogo protiwostojanija k XVIII w. byli sowierszenno razliczny. W Zapadnoj Jewropie pri sodiej-
stwii katoliczeskogo duchowienstwa nabirajet siłu paniczeskij strach, wyliwszyjsia so wriemieniem w mnogo-
czislennyje sudiebnyje processy, zawierszawszyjesija smiertnymi kazniami. Obrazowannyje kliriki podliwali 
masła w ogon’, raspalaja i rascwiecziwaja fantaziju prostiecow. Na Rusi naoborot – cerkow’ w lice Serapio-
na prodołżajet bor’bu s narodnym sujewierijem pri pomoszczi skieticzeskogo słowa ”. W. Dołgow, Kołduny 
i wied’my…, s. 220-222.

238 Ibidem, s. 222.
239 V. Kivelson, Male Witches and Gendered Categories in Seventeenth-Century Russia, „Comparative Studies in 

Society and History” 2003, nr 3, s. 608.
240 D. Alexander, Czarownice, wróżbici, szamani …, s. 189-196.
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(3). rozprawy w większości przypadków kończyły się dla osoby oskarżonej 

karą wygnania, a nie śmierci241; 

(4). adeptów sił magicznych głównie obwiniano za efekty czarów oraz rzeko-

mą szkodliwość społeczną242. Oskarżenia o pakt z diabłem i inne prakty-

ki satanistyczne należały do rzadkości243.

Co więcej, wymienione wyżej cechy świeckich procesów o czary przy-

czyniły się do wytworzenia we Wschodniej Słowiańszczyźnie innego wy-

obrażenia wiedźmy niż ten, który dominował w krajach objętych działalno-

ścią inkwizycji:

Protokoły sądowe częściej opisywały wiedźmy rosyjskie jako zmuszone do ma-

gii przez potrzebę zarabiania na życie, niż przez nienasycony apetyt seksualny, 

czasami przypisywany czarownicom zachodnim. Jeśli żaden pakt satanistycz-

ny nie leżał u podstaw ich magii, to wtedy nie było miejsca na rozważania nad 

relacjami między wiedźmami i Diabłem, ani na wyobrażanie sobie wielkich 

orgiastycznych zgromadzeń w trakcie sabatów czarownic. Rosjanie wyraźnie 

poświęcali wiele energii magicznej na zdobycie wymarzonych małżonków lub 

kochanków i nie rezygnowali z prośby o pomoc wiedźmy, gdy potrzebne było 

odpowiednie zaklęcie lub eliksir, aby zdobyć ich obiekt pożądania. Jednak sami 

praktykujący [magię – A. N. W.] pozostawali wolni od lubieżnych, erotycznych 

skojarzeń, które czasami dotyczyły ich odpowiedników na Zachodzie244.

241 Kivelson przeanalizowała około 250 rosyjskich protokołów z procesów o czary i zauważyła, że tylko 10% oskar-
żonych było skazywanych na śmierć. V. Kivelson, Male Witches…, s. 608.

242 Co interesujące, już za czasów Piotra Wielkiego zakwalifikowano czarownictwo do takiej kategorii przestępstw, 
jak oszustwa wobec łatwowiernych klientów. Ibidem.

243 Należy zauważyć, że wciąż trwają dyskusje naukowe nad kwestią natury rosyjskiej wiary w magię; czy pierwotnie 
miała ona konotacje z szatanem, czy była postrzegana jedynie w kategoriach szkody i dopiero wpływy zachod-
nioeuropejskie zmieniły sposób jej interpretacji. William Ryan zauważa, że powiązanie czarownictwa z siłami 
diabelskimi pojawia się już w staroruskim latopisie Powieść minionych lat, a działalność wiedźm od wieków była 
utożsamiana z praktykami infernalnymi. Zaznacza jednak, że trudno jednoznacznie stwierdzić, czy lud rosyjski, 
stosując takie określenia, jak diabeł (djawoł), czort (czort) czy bies (bies), miał na myśli konkretną postać szatana, 
istoty demoniczne z bestiariusza słowiańskiego czy stwory infernalne z wierzeń chrześcijańskich. Z kolei Kivel-
son odnotowuje, że wśród badanych przez nią rosyjskich protokołów z procesów sądowych o czary, oskarżenia 
o działalność satanistyczną były wyjątkową rzadkością. Zob.: W. Ryan, The Witchcraft Hysteria…, s. 57-61; V. 
Kivelson, Male Witches…, s. 609.

244 „Court transcripts more commonly described Russian witches as driven to magic by the need to earn a living than 
by the voracious sexual appetite sometimes ascribed to Western witches. If no satanic pact underlay their magic, 
then there was little room to dwell on the relations between the witch and the Devil, nor to imagine great orgiastic 
gatherings at witches’ sabbaths. Muscovites apparently devoted much magical energy to obtaining desirable spo-
uses or lovers, and were not above consulting witches when a timely spell or potion was necessary to gain their 
objects of desire, yet the practitioners themselves remained free of the lewd, erotic associations that sometimes 
pertained to their counterparts in the West”. V. Kivelson, op. cit., s. 610.
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Wiedźma a inne kobiety-potwory (wybrane przykłady)

Badania nad wiedźmą w słowiańskiej kulturze ludowej dostarczają cennych 

spostrzeżeń odnośnie możliwości stworzenia typologii niegodziwych kobiet 

parających się czarami. W niektórych regionach Rosji wizja takich niewiast 

została bowiem rozszczepiona na dwie samodzielne istoty półdemoniczne: 

„czarownicę” (kołdunja) – złą kobietę, wykorzystującą wiatr do przenoszenia 

uroków i klątw  – oraz „wiedźmę” (wied’ma), przedstawicielkę siły nieczy-

stej, wykradającą krowie mleko i charakteryzującą się zdolnością przemiany 

w dowolny przedmiot lub istotę żywą245. Bardziej rozpowszechnione na tere-

nach słowiańskich było jednak rozróżnianie czarownic „standardowych” oraz 

„zmiennokształtnych”, które transformowały się w ptaki lub owady, by atako-

wać kobiety brzemienne lub posilać się ludzkim mięsem. Do wspomnianej 

odmiany przynależy między innymi zachodniorosyjska246 wieszczyca247, znana 

także jako trubalotka248. Jej odpowiednikiem na terenach południowosłowiań-

skich była wiesztyca, natomiast na zachodniosłowiańskich – strzyga249. 

Wiedźmy „zmiennokształtne” posiadały wiele cech wspólnych z kla-

syczną wizją czarownicy250, takich jak: nieatrakcyjny, przerażający wygląd, 

zdolność lotu i transformacji oraz szkodliwy wpływ na życie mieszkańców 

245 O. Gołubkowa, Ornitomorfnyje obrazy żenskich…, s. 286. 
246 Choć Moszyński odnotowuje: „Zapewne i europejskim Wielkorusom nie jest całkiem obcy ten przesąd, podobny 

bowiem spotykamy w dorzeczu Wołgi u Wotiaków”. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura 
duchowa, t. 2,…, s. 636.

247 Olga Gołubkowa, badaczka historii i kultury słowiańskiej, określa ją również mianem „wiedźmy-ptaka”. Podaje, 
że w kulturze słowiańskiej ten typ czarownicy był uznawany za silniejszy od „standardowej”. Interesującą kwe-
stią jest fakt, że wieszczyca, w odróżnieniu od innych wiedźm „zmiennokształtnych”, nie przemieniała siebie lub 
swojej duszy w ptaka czy ćmę, a rozszczepiała swoje ciało – górną część, głowę i ręce, transformowała w srokę 
i wylatywała przez komin, a dolną połowę tułowia zostawiała w domu, ukrytą w bezpiecznym miejscu. Spale-
nie pozostawionej części ciała wiedźmy-ptaka pozbawiała ją możliwości powrotu do ludzkiej postaci. Zob.: O. 
Gołubkowa, Ornitomorfnyje obrazy żenskich…, s. 290-291. Warto zwrócić uwagę, że motyw rozszczepienia się 
organizmu istoty półdemonicznej wywołuje skojarzenia z tajlandzką krasue, opisaną w rozdziale Fantastyka gro-
zy – aspekty teoretyczne i metodologiczne.

248 Nazwa ta powstała z połączenia słów truba [komin] i letat’ [latać], co opisuje sposób przedostawania się wieszczy-
cy do wnętrza domu ofiary. Ibidem.

249 Moszyński w następujący sposób objaśnia nazwę wspomnianej kreatury: „[…] nazwę łacińską (strix, strigis 
‘sowa; demon wysysający krew’) odziedziczyli po Rzymianach Włosi (stria, strega) i Rumuni (strigoae, stri-
goaica, strigoiu ‘czarownica, czarownik; upiór’), a od nich, jak chce E. Berneker, wzięli ją Słoweńcy i część 
Słowian zachodnich”. Zob.: K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2…, s. 653.

250 Szczególnie wiesztyca posiadała wiele cech wspólnych ze wschodniosłowiańską czarownicą; partycypowała w sabatach, 
umiała „kraść szczęście”, skłócać ludzi, kontrolować zjawiska pogodowe. Zob. S. M. Tołstoj, L. N. Winogradowa, 
Wiesztyca, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995, s. 88-90.
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wsi (ściąganie chorób zarówno na ludzi, jak i na inwentarz żywy, kradzież 

mleka, odbieranie urodzaju itp.). Charakteryzowała je jednak spotęgowa-

na agresywność i okrucieństwo – strzyga, aby przetrwać, musiała żywić się 

świeżą krwią i kawałkami ludzkiego ciała251, a wieszczyca i wiesztyca pożerały 

niemowlęta i płody, wyjęte z łona matki252. Należy zauważyć, że w słowiań-

skiej kulturze ludowej ciąża była rozumiana nie tylko jako egzystencja dwóch 

dusz w jednym ciele, ale także jako stan przejściowy między życiem i śmier-

cią, co sprawiało, że najbliższe otoczenie czuło się zobligowane do stosowa-

nia różnego rodzaju rytuałów i środków magicznych253, chroniących przed 

złem zarówno matkę, jak i dziecko. Ponieważ siła nieczysta mogła czaić się 

wszędzie, kobieta brzemienna unikała kontaktu z postronnymi osobami 

i mocno na siebie uważała, zatem skrzywdzić ją lub potomstwo w jej łonie 

mogła jedynie istota potrafiąca niepostrzeżenie przedostać się do tego same-

go pomieszczenia – wiedźma, przemieniona w ptaka. Wspomniany rodzaj 

ataku wywodzi się z przesądu, że dusza każdego człowieka po opuszczeniu 

ciała objawia się pod postacią zwierzęcia latającego254. Zgodnie z zasadami 

myślenia magicznego, powyższej wspomniany typ czarownicy mógł więc 

wydobyć dziecko z łona matki – tak zwaną drugą duszę – wyłącznie w for-

mie, która była jednoznaczna z przeistoczeniem się w byt duchowy, gdyż 

umożliwiało to wtargnięcie do cudzego organizmu255. Co więcej, wiesztyca 

potrafiła również wyssać krew niemowlętom i małym dzieciom oraz żywić 

się sercami osób w dowolnym wieku; przy pomocy czarodziejskiej gałązki, 

kija czy pałki była zdolna sięgnąć do klatki piersiowej śpiącego człowieka, wy-

jąć potrzebny organ i sprawić, że rana niemalże natychmiast się zasklepiała, 

nie zostawiając żadnych śladów po kradzieży256. Ludzie pokrzywdzeni przez 

251 J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia…, s. 193-194.
252 Należy odnotować, że wieszczyca, zależnie od kaprysu, mogła usunąć u swojej ofiary płód w sposób bezbolesny 

lub sprawić, że wybrana kobieta stawała się bezpłodna i przez wiele lat odczuwała mocne i niedające się ule-
czyć bóle brzucha. O. Gołubkowa, Ornitomorfnyje obrazy żenskich…, s. 290; S. M. Tołstoj, L. N. Winogradowa, 
Wiesztyca…, s. 89.

253 G. I. Kabakowa, Antropołogija żenskogo tieła w sławianskoj tradicyi, Moskwa 2001, s. 214; S. M. Tołstoj, Bierie-
miennost’, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995, s. 43.

254 Rozpowszechnione było wierzenie, że gdy „standardowa” czarownica spała, jej duch zaczynał krążyć po świecie 
w zwierzęcej formie, aby znęcać się nad ludźmi. Zob.: K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II:Kultura 
duchowa, t. 2…, s. 557. Ten przesąd jest prawdopodobnie pozostałością po wierzeniach animistycznych, opierają-
cych się na przeświadczeniu, że nie tylko ludzie, ale także zwierzęta, rośliny i przedmioty posiadają dusze.

255 Warto zaznaczyć, że wieszczyca, w odróżnieniu od wiesztycy, atakowała również samice zwierząt gospodarczych. 
O. Gołubkowa, Ornitomorfnyje obrazy żenskich…, s. 290.

256 S. M. Tołstoj, L. N. Winogradowa, Wiesztyca…, s. 89.
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wiedźmy „zmiennokształtne” ciężko chorowali przez całe życie lub umierali 

w niespodziewany sposób, zazwyczaj na skutek tragicznego wypadku. 

Analiza faktów folklorystycznych o przyczynach przemiany w wieszczy-

cę, wiesztycę lub w strzygę pozwala zauważyć różnorodność warunków, jakie 

musiały zostać spełnione. O ile w wieszczycę miały się transformować wyłącz-

nie mężatki współpracujące z siłą nieczystą257, o tyle w wiesztycę przeobrażały 

się zarówno stare kobiety – bezpłodne, opętane bądź współpracujące z dia-

błem – jak i dziewczyny urodzone w worku owodniowym, w ważne święto 

chrześcijańskie lub w trakcie ostatniej fazy księżyca258. Natomiast strzygami 

stawały się osoby, które już jako noworodki miały pełne uzębienie lub zmar-

ły albo przed chrztem, albo w sposób niespodziewany i przedwczesny259. 

Podstawowa jednak różnica między wyobrażeniami omawianych istot de-

monicznych polegała na ludowych sposobach chronienia się przed nimi. 

Wieszczyca panicznie bała się mężczyzn i nie atakowała kobiet, jeśli spały 

w jednym łóżku ze swoim mężem lub były opasane jego sznurem, służącym 

do przewiązywania spodni (gasznik)260. Z kolei przeciwko strzydze i wiesztycy 

stosowano standardowe zioła i rytuały, służące do odstraszania wszystkich 

przedstawicieli siły nieczystej, na przykład ostre noże (wkładano je do komi-

na) czy czosnek. Na Południowej Słowiańszczyźnie istniała metoda na prze-

istoczenie ekwiwalentu wiedźmy w zwykłą kobietę i całkowite pozbawienie 

jej zdolności magicznych. Należało odkryć, pod jaką postacią się ukrywa, 

i wymusić na niej obietnicę, że już nigdy więcej nie będzie krzywdzić ludzi 

ani zwierząt261. Powinowactwo czarownicy z innymi kobietami-potworami 

nie ograniczało się jednak wyłącznie do istot będących jej odpowiednikami. 

Lektura baśni, podań i legend oraz prac naukowych z zakresu demono-

logii ludowej pozwala zauważyć, że w folklorze słowiańskim można wyróż-

nić grupę istot nadprzyrodzonych płci żeńskiej o cechach zbliżonych do ste-

reotypu wiedźmy, czyli posiadających niemalże identyczny wygląd, zakres 

szkodliwej działalności lub zdolności magiczne. W celu objaśnienia tej wła-

ściwości – występowania atrybutów, które pełnią rolę cech dystynktywnych 

dla więcej niż jednej istoty magicznej – należy ponownie przywołać infor-

257 O. Gołubkowa, Ornitomorfnyje obrazy żenskich…, s. 290-291.
258 S. M. Tołstoj, L. N. Winogradowa, Wiesztyca…, s. 88.
259 B. Baranowski, W kręgu upiorów…, s. 56.
260 O. Gołubkowa, op. cit., s. 290-291.
261 S. M. Tołstoj, L. N. Winogradowa, Wiesztyca…, s. 89.
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macje z rozdziału Fantastyka grozy – aspekty teoretyczne i metodologiczne odno-

śnie konsekwencji pojawienia się chrześcijaństwa na terenach słowiańskich. 

O ile część bóstw i potworów z wierzeń pogańskich uległa zdegradowaniu 

w ludowej kulturze duchowej do pozycji pomniejszych przedstawicieli siły 

nieczystej (na przykład leszy262 czy kikimora263), o tyle istoty, które już u Pra-

słowian charakteryzowały się niskim stopniem oddziaływania na wyobraź-

nię zbiorową, zostały zapomniane, a przypisane im funkcje (między innymi 

atakowanie dzieci w nocy, ludożerstwo, powiązania z zaświatami, zdolność 

latania czy transformacji) rozdysponowane pomiędzy inne postacie. Mo-

szyński, analizując wyróżniki rusałek, zauważa, że

Jedne z nich zostały wciągnięte przez sferę wierzeń, stanowiących to, co nazywa 

się rusałką [podkreślenie – A. N. W.], dzięki okoliczności, że dobrze odpowia-

dały charakterowi zasadniczego elementu […]; inne przylgnęły do tej sfery bez 

żadnego dostrzegalnego, głębszego powodu, może po prostu dlatego, że rusał-

ki stały się na pewnych obszarach najpopularniejszemi spośród istot mitycz-

nych, a takie istoty zawsze wykazują zdolność wchłaniania różnych motywów, 

otrzymanych w spadku po innych postaciach demonicznych [podkreślenie – 

A. N. W.], które tamtym musiały ustąpić miejsca albo też w ogóle motywów, 

niezbyt ściśle przylgniętych do obcych wierzeniowo zespołów264.

Wiedźma, podobnie jak rusałka, należała do istot magicznych, których 

obraz był szeroko rozpowszechniony wśród ludu, zatem naturalnym zjawi-

skiem było pojawienie się u niej cech charakterystycznych dla innych po-

twornych kobiet. Ludowe wyobrażenie czarownicy posiadało właściwości 

typowe zarówno dla duchów zmarłych (rusałek, boginek), jak i personifikacji 

chorób (między innymi morowej dziewicy, Dżumy). 

262 Badacze uważają, że leszy, demon, który został już wspomniany w rozdziale pierwszym niniejszej rozprawy, mógł 
odgrywać rolę bóstwa leśnego w słowiańskich wierzeniach pogańskich. Dopiero pojawienie się chrześcijaństwa 
na terenach słowiańskich doprowadziło do zmniejszenia jego znaczenia w kulturze duchowej. Zob.: A. Afanasjew, 
Poeticzeskoje wozzrienija sławian…, t. II, s. 158-159; S. Maksimow, Leszyj, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Po-
wierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 499; I. Mudrowa, 
Leszyj, [w:] eadem, Słowar’ sławianskoj mifołogii, Moskwa 2010, s. 38.

263 Kikimora – zły duch płci żeńskiej, który miał nasyłać na ludzi wszelkiego rodzaju nieszczęścia, niszczyć ele-
menty gospodarstwa domowego, atakować zwierzęta (szczególnie kury) oraz dręczyć mężczyzn. Uwielbiała szyć 
i prząść. Istnieją podejrzenia, że to zmodyfikowana i zdegradowana wizją Mokoszy, prasłowiańskiej bogini ziemi, 
deszczu, płodności i przędzenia. Zob.: A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 153-156; W. Iwanow, 
W. Toporow, Kikimora, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. eidem, Moskwa 1995, s. 222; W. Iwanow, W. 
Toporow, Mokosz’, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. eidem, Moskwa 1995, s. 265; J. Lewkijewska, Kikimo-
ra, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995, s. 222-223.

264 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2…, s. 608-609.
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Oba typy kobiet-potworów – czarownice oraz dusze zmarłych kobiet – 

łączą nawiązania do motywu wody, symbolizującej strefę graniczną między 

życiem a śmiercią i umożliwiającej pozyskanie nowej kategorii taksono-

micznej. Podczas analizy baśniowej wizji wiedźmy wspomniane już zostało, 

że wykorzystuje ona okolice rzek do eliminowania swoich ofiar (utopienia, 

transformacji w zwierzę), a także przejęcia ich miejsca oraz pozycji w spo-

łeczeństwie265. Natomiast rusałki i boginki były przemienionymi duszami 

kobiet266, które naruszyły tabu nienaturalnej śmierci267 (samobójstwo, mor-

derstwo, nieszczęśliwy i nagły wypadek) lub normę przynależności do okre-

ślonego kulturowego schematu kategorialnego. Przykładem może być duch 

narzeczonej/panny młodej, transformujący się w rusałkę268, nazwany przez 

Kowalskiego „postacią hybrydyczną”, jako egzystujący na granicy stanu wol-

nego i małżeńskiego. Kobieta zmarła przed ślubem traciła konkretną rolę 

społeczną, zatem nie mogła zaznać spokoju269 i przeistaczała się w ducha 

wodnego. Z kolei każda matka, której dzieci zginęły na skutek jej działań 

(aborcja, morderstwo) lub nieszczęśliwego wypadku (poronienie, śmierć ko-

biety przed lub w trakcie porodu), przemieniała się w boginkę270. Zarówno 

czarownica, jak i niewiasta pośmiertnie przemieniona w ducha wodnego, 

budziła u Słowian uczucie przerażenia, ponieważ samym swoim istnieniem 

zakłócała ludową wizję świata. 

Choć w wierzeniach słowiańskich dominuje obraz ducha wodnego jako 

pięknej, jasnowłosej i bladolicej dziewczyny z wiankiem na głowie, całkowicie 

265 Należy zwrócić uwagę na dość częste występowanie motywu wody w przesądach i zabobonach o czarownicy, 
pozbawionych powiązań z motywem zmiany kategorii taksonomicznej; między innymi kradnie rosę i deszcz, 
a w domu trzyma ukrytą specjalną wodę, pomagającą w lataniu. W. Dal, Wied’ma…, s. 50-51.

266 Słowiańskie duchy płci żeńskiej nie mogły opuszczać terenów wodnych (prawdopodobnych miejsc ich śmierci) 
i miały zwyczaj w sezonie zimowym osiedlać się w zbiornikach wodnych, na wiosnę przenosić się wyżej, na tere-
ny przybrzeżne, lasy oraz pola i w okresie letnim, kiedy woda stawała się dla nich zbyt ciepła, opuszczać obszary 
wodno-lądowe na rzecz koron drzew, uznawanych przez Słowian za typowe schronienie i miejsce przebywania tak 
zwanycah powracających zmarłych. Co więcej, obrzędy praktykowane dla obłaskawiania rusałek przypominały 
w swojej formie rytuały pogrzebowe i uczty zaduszne; należało zostawiać dla nich podarunki (wianki, fragmenty 
ubrań) i jedzenie oraz organizować symboliczne pogrzeby, czyli utopić lub podpalić słomianą lalkę, odgrywającą 
ich rolę. S. Maksimow, Rusałki…, s. 553; K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 
2…, s. 686; D. Zielenin, Rusałki, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo 
naroda, pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 556.

267 Ciekawym przypadkiem są kobiety, które przemieniły się w istoty demoniczne wskutek nadmiernego pijaństwa, 
ponieważ wspomniany rodzaj śmierci posiada oczywiste konotacje z żywiołem wody. Zob: B. Baranowski, W krę-
gu upiorów…, s. 96; K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2…, s. 685.

268 Ibidem, s. 685.
269 P. Kowalski , Kultura magiczna: omen…, s. 422.
270 O. W. Sannikowa, Boginki, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995, s. 57.
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nagiej lub ubranej w białą, nieobwiązaną koszulę271, to znane są również poda-

nia wierzeniowe na temat odmiennej wizji tejże istoty – jako szpetnej i złośli-

wej staruchy272 o konotacjach z wiedźmą. Na terenach zachodniosłowiańskich 

podobnemu rysopisowi odpowiadały wyobrażenia boginek, a w Północnej 

Słowiańszczyźnie oraz w okolicach Wielkorusi – sędziwej odmiany rusałek273. 

Obie grupy kobiet-potworów wyróżniały się na tle innych duchów wodnych 

odstręczającym wyglądem oraz nienaturalnie obwisłymi piersiami274, które 

podobno potrafiły zakładać sobie na plecy (ów atrybut jest utożsamiany także 

z Babą Jagą). Boginki miały duże głowy, wzdęte brzuchy, krzywe nogi, dłu-

gie kły, czarne zęby oraz plecy275, zaś stare rusałki straszyły Słowian swoimi 

czarnymi, długimi szponami276, wyrośniętymi garbami277 i ciałem pokrytym 

ciemnym futrem278. Zarówno boginki oraz rusałki, jak i czarownice nienawi-

dziły ludzi i odczuwały szczególną niechęć do niemowląt, starszych dzieci 

oraz przyszłych matek.

Zgodnie z badaniami etnograficznymi Leonarda J. Pełki, w folklorze 

słowiańskim szczególnie mocno rozpowszechniona była wizja kobiet-po-

tworów napastujących położne i dzieci. Uczony zauważa, że: 

Ten wątek wierzeń demonicznych prawdopodobnie rodowód wywodzi jeszcze 

z czasów przedchrześcijańskich, a liczne jego ślady zachowały się w kulturze ludowej 

Czechów, Słowaków i Ukraińców (dzikie lub leśne kobiety), Białorusinów (łojny, ru-

sałki i czarcice) oraz Wielkorusinów (ałbosty i czartówki) […] ówczesne wyobrażenia 

demonów szkodzących położnicom i porywającym niemowlęta bardzo często mie-

szane były z niektórymi wyobrażeniami demonów przyrodniczych (rusałki leśne 

lub wodne, boginki) lub istotami szatańskimi (diablice) i czarownicami279.

271 M. Zabylin, Siemik, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, pod 
red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 566; S. Maksimow, Rusałki…, s. 549. 

272 A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian…, t. III, s. 63.
273 W. Dal, Rusałki, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, pod red. 

A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 546.
274 L. N. Winogradowa, Rusałki [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995; 

O.  W. Sannikowa…., s. 57.
275 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2…, s. 609; O. W. Sannikowa, Boginki…, 

s. 57.
276 A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian…, t. III, s. 70.
277 L. N. Winogradowa, Rusałki… s. 337.
278 A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian…, t. III, s. 70.
279 L. J. Pełka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 146.
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Prawdopodobnie podana odmiana przesądów i zabobonów powstała 

w celu objaśnienia:

(1). zmian, występujących w zachowaniu ciężarnych kobiet (emocjonalność, 

wahania nastrojów); 

(2). chorób niemowlęcych;

(3). częstych zgonów matki lub dziecka w trakcie porodu. 

Wierzono zatem, że za dolegliwości brzemiennych kobiet i poronienia 

odpowiadają wiedźmy, które rzucały klątwy na przyszłe matki lub zjada-

ły płody, a za zły stan już urodzonego dziecka – chorowitość, deformacje 

fizyczne  – rusałki i boginki, gdyż podmieniały niemowlęta na odmień-

ców, brzydkie potomstwo istot demonicznych280. Co więcej, na terenach 

zachodniosłowiańskich zachowały się opowieści o duchach wodnych płci 

żeńskiej, uprowadzających kobiety w połogu281. Interesującym przykładem 

podobnego traktowania matek przez boginki jest baśń słowacka Bogun-

ki, w której tytułowe kobiety-potwory porywają żonę głównego bohatera, 

Żywmorkulę282:

— Witaj Żywmorkulo! Będziesz już teraz u nas mieszkać, nasze dzieci kar-

mić i pieluszki im prać.

A dzieci, głodnych i brudnych, było tam jak w maku…

Nie chciała Żywmorkula karmić piersią tych boguniątek zamiast własnego 

synka. Nie mogła się z tym pogodzić i usiłowała uciec. Ale bogunki ją dogoniły 

i za włosy z powrotem przywlokły do jeziora. Więcej już nie próbowała uciekać, 

bo sił jej wyraźnie ubywało, chudła i słabła, tak że w końcu ledwo nogami po-

włóczyła283.

Podobnie jak wiedźmy, boginki doprowadzały swoje ofiary do utraty sił 

witalnych i w następstwie – choroby.

280 Ibidem, s. 149-150; A. Afanasjew, Poeticzeskoje wozzrienija sławian…, t. III, s. 117.
281 O. W. Sannikowa…., s. 58.
282 Zacytowana baśń ludowa pozwala dostrzec interesującą różnicę między postacią rusałki a boginki, jaką jest 

przynależność do baśniowego świata przedstawionego. Jak bowiem pisze Propp: „I tak bajka nie zna w zasadzie 
licha leśnego i rusałki. Rusałka w całym słowniku Afanasjewa występuje jeden jedyny raz, a i to tylko we 
wstępie do bajki [podkreślenie – A. N. W.]”. W. Propp, Historyczne korzenie bajki…, s. 54.

283 M. Ďuričková, Bogunki, [w:] eadem, Biała księżna, przeł. J. Waczków, Warszawa 1989, s. 134.
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Wprawdzie rusałki i boginki łączy z czarownicami związek z wodą, 

wygląd zewnętrzny oraz stosunek do ludzi, różni jednak geneza, rodzaj ak-

tywności oraz stopień oddziaływania na życie społeczne dawnych Słowian. 

Zauważalne jest wyraźne oddzielenie od siebie obu grup stworzeń magicz-

nych. Natomiast w wypadku konfrontacji obrazu wiedźm z wyobrażeniem 

demonów chorobotwórczych dostrzegalna jest ekwiwalentność obu rodza-

jów postaci. Zależnie od regionu Słowiańszczyzny, w legendach i podaniach 

wierzeniowych o walce lokalnych społeczności z epidemią, rolę antagonist-

ki – kobiety, która sprowadzała śmierć i boleść na ludzi poprzez wysuwa-

nie ręki przez okno i machanie określonym przedmiotem (chustką, kro-

pidłem)  – odgrywa wiedźma lub morowa dziewica, personifikacja dżumy 

i innych chorób śmiertelnych284. W jednym z litewskich wariantów podania, 

morowa dziewica nawiedzała wieś i dopiero dzielny szlachcic ocalił miesz-

kańców, odrąbując jej rękę, zanim zdążyła pomachać chustką rozsiewającą 

zarazę. Z kolei na terenach rosyjskich zachowała się podobna opowieść, ale 

poświęcona czarownicy i sprytnemu kozakowi:

Ułożyli się gospodarze do snu, a kozak – szczwany lis – nawet oka nie zmruży. 

O północy otwarło się okno; w oknie wiedźma się pojawiła – na biało odziana; 

kropidło wzięła, rękę do izby wsunęła i już chciała kropić, kiedy nagle kozak 

zamachnął się szablą i rękę aż po ramię odrąbał. Zajęczała wiedźma, wrzasnęła, 

niby pies zaskomlała i precz uciekła285.

Oba teksty kultury mają podobną konstrukcję fabularną, lecz różnią się 

zakończeniami – podczas gdy szlachcic i jego rodzina giną, kozak przeżywa 

konfrontację z wiedźmą i zostaje sowicie wynagrodzony przez mieszkańców 

wsi. Czarownica z rosyjskiej wersji podania posiada przymioty charaktery-

styczne dla demona chorobotwórczego, nie tylko w podobny sposób zsyła na 

ludzi zarazę, ale również jest odziana w białe ubranie, strój identyfikowany 

z personifikacjami chorób286. Wskazane zbieżności wynikają z występowa-

nia na terenach słowiańskich dwóch przenikających się poglądów na temat 

284 A. Afanasjew, Nieczistaja siła, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo 
naroda, pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 596; I. Mudrowa, Morowaja diewa, [w:] eadem, Słowar’ sła-
wianskoj mifołogii, Moskwa 2010, s. 108.

285 A. Afanasjew, Opowieści o wiedźmach 119 (365) I, [w:] Prace Komisji Kultury Słowian…, s. 371.
286 T. A. Agapkina, W. W. Usaczewa, Bolezn’, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, 

Moskwa 1995, s. 60.
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genezy epidemii. Wierzono bowiem zarówno w chorobotwórcze działanie 

czarownic, jak i w egzystencję demonów, odbierających zdrowie i sprowa-

dzających między innymi ból, cierpienie i gorączkę287. Z upływem czasu oba 

wyobrażenia stały się sobie tożsame.

Interesującą cechą wspólną wiedźmy i personifikacji choroby jest trak-

towanie przez nie człowieka jako środka transportu. O ile czarownica otu-

maniała swoje ofiary dla zwykłej zabawy lub w celu wyprawy na sabat, o tyle 

demon chorobotwórczy potrzebował kontaktu z mieszkańcem wsi, aby móc 

przedostać się do wnętrza siedzib ludzkich. Zgodnie z zasadami myślenia 

magicznego, nie mógł samodzielnie przekroczyć granic miasta czy wsi. Za-

chowały się opowieści ludowe o pomorze i dżumie, które atakowały napo-

tkanych wędrowców i zmuszały do niesienia ich na plecach po całych wsiach 

i miastach. W jednym z podań wschodniosłowiańskich główny bohater za-

uważył, że zbliżają się – on i pomór – do jego rodzinnej miejscowości, chcąc 

zatem ocalić najbliższych, złapał chorobę za ręce i wszedł z nią do rzeki Prut. 

Mężczyzna się utopił i choć demon ocalał, to, przerażony ludzką odwagą, 

zaniechał ataku na wieś288.

Procesowi personifikacji w mityczno-ludowym światopoglądzie daw-

nych Rosjan ulegały głównie schorzenia kończące się śmiercią, choroby epi-

demiczne i zakaźne289 (dżuma, cholera, nieznane i nienazwane zaburzenia). 

Do wyjątków należały takie dolegliwości, jak ospa czy febra290. Personifikacje 

chorób potrafiły wprawdzie występować pod postaciami młodych dziew-

cząt i kobiet z długimi włosami, jednakże w kulturze ludowej dominowało 

wyobrażenie choroby jako szpetnej i przerażającej staruchy. Wygląd i za-

chowanie większości demonów chorobotwórczych wywoływały konotacje 

z Babą Jagą, były one złośliwymi, starymi olbrzymkami, zazwyczaj ślepymi 

lub posiadającymi wyłącznie jedno oko. Ponadto, żywiły się ludzkim mię-

sem i potrafiły nasyłać złe duchy na mieszkańców wsi oraz transformować 

287 L. J. Pełka, Polska demonologia ludowa…., s. 173.
288 A. Afanasjew, Nieczistaja siła…, s. 596.
289 Interesującym przykładem personifikacji nie tyle choroby, co jej objawów, są siostry lichoradki, córki króla He-

roda, występujące głównie w folklorze rosyjskim. Jest ich dziewięć, w niektórych wersjach dwanaście, mieszkają 
w najmroczniejszych zakątkach piekła i co roku, w okolicach 15 stycznia, wyruszają do świata żywych, aby 
pastwić się nad ludźmi – opętać ich, powodować drgawki, ból kości i podwyższenie temperatury. Są brzydkie, 
karłowate i ślepe, nie posiadają rąk, poruszają się przy pomocy skrzydeł. Charakteryzuje je zła natura oraz nieda-
jący się zaspokoić głód. Zob.: A. Afanasjew, Nieczistaja siła…, s. 590-593; I. Mudrowa, Lichoradki, [w:] eadem, 
Słowar’ sławianskoj mifołogii, Moskwa 2010, s. 105-107; N. I. Tołstoj, Lichoradki, [w:] Sławianskaja mifołogija, 
pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995, s. 244.

290 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2…, s. 187. 
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się w dowolne zwierzę lub przedmiot. Uosobienia chorób należały do równie 

potężnych istot, władających śmiercią, co wspomniana bohaterka bajek ma-

gicznych291. Dodatkowo, w niektórych wierzeniach słowiańskich, zachowała 

się wizja dżumy jako postaci z atrybutami bogini pogańskiej. Podobnie jak 

Baba Jaga, była utożsamiana z siłami chtonicznymi, miała magiczny pojazd 

(rydwan) i wiernych służących o nadprzyrodzonej proweniencji292. 

Strach przed wiedźmą władał słowiańską wyobraźnią zbiorową, ponie-

waż była ona uznawana za przerażające, infernalne monstrum, zdolne nie 

tylko do psychicznego i fizycznego torturowania swoich ofiar, ale również do 

niszczenia dóbr materialnych, sprowadzania klęsk żywiołowych, epidemii 

oraz obracania w nicość całych gospodarstw i wsi. Przy pomocy metod ma-

gicznych mogła nawet pozbawić ofiarę pozycji społecznej, szczęścia, młodo-

ści itp. Żadna inna istota półdemoniczna nie mogła równać się z jej potęgą. 

Bezradność poszkodowanego dodatkowo wzmagał fakt, że nie był on w sta-

nie przewidzieć ataku i sukcesywnie bronić siebie, członków rodziny czy do-

bytku; czary były zauważalne tylko dla osób posługujących się nimi, zwykli 

śmiertelnicy widzieli jedynie ich efekty. Niewytłumaczalne i nieszczęśliwe 

zdarzenia oraz pewne zjawiska przyrodnicze (na przykład pojawienie się 

na terenie gospodarstwa zwierząt nieznanego pochodzenia) mogły świad-

czyć o ingerencji wiedźmy. Sama jej egzystencja była dowodem na istnienie 

mrocznych sił, pragnących zguby człowieka. Ludowe wyobrażenie czarow-

nicy posiada zatem silnie rozbudowany czynnik lękotwórczy, co czyni z niej 

doskonałą postać do adaptacji na potrzeby współczesnego horroru rosyjskie-

go.

291 Zob.: A. Afanasjew, Nieczistaja siła…, s. 588-596; I. Mudrowa, Czuma, [w:] eadem, Słowar’ sławianskoj mi-
fołogii, Moskwa 2010, s. 129; Eadem, Morowaja jazwa, [w:] eadem, Słowar’ sławianskoj mifołogii, Moskwa 
2010, s. 108-109.

292 A. Afanasjew, Nieczistaja siła…, s. 597.







Rozdział III
Współczesna rosyjska literatura grozy
w konwencji baśniowej

Baśń a horror 

Odwołania do elementów kompozycyjno-fabularnych bajek magicznych 

stanowią jedną z bardziej rozpowszechnionych form inspiracji źródłami 

etnograficznymi w sztuce i literaturze. Warto zauważyć, że już zbieracze 

tekstów folklorystycznych z XVIII i XIX wieku zwracali uwagę na grupy 

utworów o charakterze artystycznym, takie jak pieśni, byliny i oczywiście 

baśnie, jako możliwe do bezproblemowego zaadaptowania na potrzeby li-

teratury pięknej. Jolanta Ługowska, odnotowuje: 

Charakterystyczne jest również to, że pierwsze teksty baśni ludowych zawie-

rają ich literacki retusz, niejako rozwinięcie tkwiących w przekazach ludowych 

pierwiastków artystycznych, dokonane według kanonów literackich. To szu-

kanie w ludowych przekazach wartości artystycznych, ocenianych za pomo-

cą kryteriów literackich, a nie folklorystycznych, doprowadziło do powstania 

właściwie pierwszych literackich wersji wątków ludowych, niezależnie od tego, 

że ich autorzy najczęściej explicite wyrażali przekonanie, że wykonują tylko 

pracę o charakterze redakcyjnym, korektorskim, wygładzając i opracowując 

tekst zgodnie z własnym poczuciem estetycznym293.

293 J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981, s. 28.
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Wprawdzie pierwotnie bajki magiczne były adresowane do osób do-

rosłych294, jednak ze względu na występujące w nich motywy fantastycz-

ne, antypsychologizm postaci, schematyczność warstwy fabularnej oraz 

jasny podział świata przedstawionego na Dobro i Zło, zostały one zakwa-

lifikowane przez artystów i krytyków osiemnasto – i dziewiętnastowiecz-

nych do odmiany literatury dziecięcej, z którą są obecnie identyfikowane 

przez większość odbiorców kultury popularnej. Warto przypomnieć, że 

znane baśnie, na przykład Czerwony Kapturek czy Śpiąca królewna, wywo-

dzą swoją genezę właśnie z twórczości ludowej, charakterystycznej dla 

poszczególnych regionów kulturowych. Dla niepełnoletnich czytelników 

kontakt z bajkami magicznymi w wersji niezmienionej lub częściowo 

zmodyfikowanej (należy pamiętać, że wielokrotnie w historii podejmo-

wano się cenzurowania ich treści) przyczynia się do nabywania, choćby 

szczątkowej, wiedzy o światopoglądzie ludowym, realiach życia wiejskie-

go, myśleniu magicznym i dziedzictwie kulturowym, co w wieku doro-

słym może zainicjować poszukiwanie dzieł literackich o podobnej tema-

tyce i motywach cudowności:

Niewiele jest chyba gatunków, które w sposób równie istotny i trwały jak baśń 

[…] łączyłyby się z samą istotą pisarstwa dla dzieci, a równocześnie przekra-

czałyby próg dziecinnych lektur [podkreślenie  – A. N. W.], by wraz z in-

nymi bardziej skomplikowanymi konwencjami kształtować świat przedsta-

wiony w wielu dziełach literatury wysokoartystycznej. Czytelnicza przygoda 

z baśnią zainicjowana we wczesnym dzieciństwie przez słuchanie wierszy-

ków o wróżkach, krasnoludkach, ożywionych zabawkach i zantropomorfi-

zowanych zwierzątkach trwać może właściwie przez całe życie, przejawiając 

się bądź to w powrotach do dobrze znanych ludowych wątków magicznych 

(lub utworów na nich wzorowanych) [podkreślenie  – A. N. W.], bądź też 

w preferowaniu w samodzielnie wybieranych lekturach tekstów typu „kom-

pensacyjnego”, formalnie niepodobnych do opowieści o pięknych królewi-

czach i złych smokach, lecz będących wyrazem optymistycznej wiary w zwy-

294 Zob: „[…] za »właściwego« pierwotnego odbiorcę baśni badacze literatury i kultury, jak również etnolodzy i folklo-
ryści dość powszechnie uznają »człowieka żyjącego w obrębie wyobrażeń magicznych«, dla którego świat baśni, tej 
»młodszej siostry« czy »rozigranej córy« mitu jawił się jako swoista reprezentacja jego własnych pragnień, oczekiwań 
i lęków, mająca związek z życiowym doświadczeniem osoby dorosłej […]. W warunkach pierwotnej kultury oralnej 
baśnie tworzone więc były z myślą o potrzebach, zainteresowaniach i oczekiwaniach ludzi dorosłych, co znalazło od-
zwierciedlenie w tematyce tego typu opowiadań”. Eadem, Baśń jako wprowadzenie do myślenia aksjologicznego, [w:] 
Kulturowe konteksty baśni. W poszukiwaniu straconego królestwa, pod red. G. Leszczyńskiego, Poznań 2006, s. 27.
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cięstwo dobra i piękna. Fascynacja baśnią nie musi więc stanowić jedynie 

epizodu w literackiej edukacji czytelnika295.

Przegląd repertuaru kin czy nowości czytelniczych w księgarniach, tak 

rosyjskich, jak i zachodnioeuropejskich oraz amerykańskich, potwierdza 

wspomniane wyżej założenie. Pozwala również zauważyć, że panuje obec-

nie moda na różne formy adaptacji elementów świata przedstawionego 

bajek magicznych – postaci, rekwizytów, typów przestrzeni, motywów wę-

drownych czy całych schematów fabularnych – na potrzeby tekstów kul-

tury popularnej z zakresu różnych gatunków i wariantów tematycznych: 

od utworów detektywistycznych czy obyczajowych do science fiction, fantasy 

i horroru. Pisarze i scenarzyści decydują się albo opierać materię treścio-

wą na fabule pierwowzoru baśniowego, albo ograniczać się do wydobywa-

nia z bajek magicznych jedynie poszczególnych wyróżników stylistyczno-

-konstrukcyjnych. O ile w kulturze zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej 

zazwyczaj ulegają przekształceniom atrybuty bajek magicznych, opraco-

wanych przez braci Grimmów czy Charlesa Perraulta, o tyle w literaturze 

i filmie rosyjskim dominują odwołania do wschodniosłowiańskich baśni 

ludowych jako przejawu dumy narodowej i symbolu dzieciństwa Rosjan. 

Interesująca dla dalszych rozważań w niniejszym rozdziale jest częstość 

zjawiska fuzji kwantyfikatorów baśniowości z przymiotami konwencji 

fantastyki grozy. W takich utworach brutalność oraz szpetota baśniowych 

postaci negatywnych zostaje znacząco wyeksponowana, a motyw szczęśli-

wego zakończenia pominięty lub osłabiony znaczeniowo. Wymienione za-

biegi adaptacyjne pozwalają uwypuklić te cechy bajek magicznych, które 

zazwyczaj się pomija w literaturze dziecięcej. 

Warto zauważyć, że we współczesnej rosyjskiej kulturze popularnej 

Baba Jaga oraz wiedźma należą do postaci wywołujących konotacje z bajka-

mi magicznymi i literaturą dziecięcą. Pisarskie zabiegi konstrukcyjno-styli-

styczne, scalające rzeczywistość fikcyjną horroru i bajki magicznej, nie wpły-

wają drastycznie na ich wyobrażenia, gdyż przerażająca olbrzymka i czarow-

nica doskonale odnajdują się w obu grupach utworów. Aby zademonstrować 

potencjał adaptacyjny wizji wiedźmy z bajek magicznych we współczesnym 

horrorze rosyjskim, należy najpierw omówić podobieństwa i różnice, wystę-

pujące między wspomnianymi typami tekstów kultury. 

295 Eadem, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988, s.158.
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Charakterystyczne dla materii treściowej bajek magicznych i fantasty-

ki grozy są rozwinięte wątki makabry i potworności, wywołujące u odbior-

cy uczucie niepokoju oraz przerażenia. Warto przywołać tutaj artykuł Lidii 

Urbańczyk Horror dla dzieci – korzyści i zagrożenia, a w nim następujące spo-

strzeżenie autorki:

Baśnie literackie i ludowe od wieków zawierały elementy grozy, która nie była 

celem samym w sobie. Literatura strachu stanowiła dawniej skuteczny instru-

ment wychowawczy, prowokujący lęk przed konsekwencjami niewłaściwe-

go zachowania, ale makabra i groza służyły także (i wciąż służą) pogłębieniu 

refleksji dotyczącej spraw egzystencjalnych, wyolbrzymieniu uniwersalnych 

przesłań (charakteryzuje je wymiar terapeutyczny i oczyszczający)296.

Powyższą uwagę można również odnieść do horroru dla dorosłych, 

gdyż zawarta w nim groza spełnia podobne funkcje. Brutalność świata 

przedstawionego ma wywoływać negatywne skojarzenia u czytelników 

i widzów, aby pomóc im w uświadomieniu własnych lęków, oswojeniu ich 

i radzeniu sobie z nimi. Co więcej, przerażające sceny, pełne bólu i okru-

cieństwa, potrafią zmusić odbiorców do zastanowienia się nad słuszno-

ścią podejmowanych decyzji życiowych. Postacie z baśni ludowych oraz 

fantastyki grozy spotyka bowiem podobny los – kara cielesna lub utrata 

życia za okazany egoizm, skąpstwo, brak życzliwości i poszanowania dla 

osób starszych297. W końcowych fragmentach powieści czy filmu gro-

zy zarówno nagroda (przeżycie kontaktu z istotą nadprzyrodzoną bądź 

otrzymanie bogactwa), jak i zgładzenie bohatera pozwala odróżnić po-

stacie oznaczone dodatnio („dobre”) od tych negatywnych („złych”)298. 

David Carter, interpretując nauki moralne w obu grupach tekstów kultu-

ry, stwierdza, że zademonstrowanie dziecku albo dorosłemu gorszących 

i destrukcyjnych konsekwencji poczynań bohaterów negatywnych (mię-

dzy innymi kanibalizmu, morderstwa czy brutalnego odwetu protagoni-

296 L. Urbańczyk, Horror dla dzieci – korzyści i zagrożenia, „Prace Literaturoznawcze” 2014, t. 2, s. 198.
297 Warto przywołać rosyjską bajkę magiczną Mrozik (Morozko), w której zauważalna jest realizacja omawianego 

motywu kary za złe zachowanie; główna bohaterka w nagrodę za swoją dobroć i życzliwość w stosunku do tytu-
łowego Mrozika otrzymuje sobolowe futro oraz skrzynię, pełną kosztowności. Z kolei córka macochy, okazująca 
istocie magicznej pogardę i brak szacunku, zostaje przez nią zamrożona żywcem. Zob.: A. Afanasjew, Mrozik, [w:] 
idem, Baśnie rosyjskie…, s. 24-28.

298 D. Carter, And the moral of the story is…: Horror Cinema as Modern Day Fairy Tale, [w:] Where Fear Lurk: 
Perspectives on Fear, Horror and Terror, pod red. M. Hupperta, Oksford 2009, s. 62.
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sty) ma na celu wpojenie im norm prawidłowego zachowania się w spo-

łeczeństwie299. Prezentacja wizji potencjalnego uszczerbku fizycznego, 

tortur czy zgonu służy wywołaniu strachu przed karą, a niehumanitarna 

śmierć potwora czy antagonisty ma ostrzec przed naśladowaniem jego 

działań. Baśń oraz horror uczą zatem, że należy wystrzegać się przemo-

cy i egoizmu, ponieważ prowadzą one zawsze do bólu fizycznego i psy-

chicznego tak ofiary, jak i oprawcy. Groza w bajce magicznej oraz w hor-

rorze służy egzemplifikacji zwycięstwa sprawiedliwości i brutalnej kary 

dla zbrodniarza300. 

Michał Kruszelnicki dostrzega zbieżności między baśnią ludową 

i fantastyką grozy właśnie w układzie fabularnym i rozbudowanym wątku 

walki Dobra ze Złem:

Horror, podobnie jak baśń, stawia naprzeciwko siebie „potwora” i „rycerza”, 

„bohatera” i „złoczyńcę”, „złego człowieka” i „dobrego człowieka”. Demony, 

wampiry oraz inne wraże istoty, dybiące na życie zwykłych ludzi, szaleńcy, 

psychopaci i zbrodniarze, zwierzęta, które zmieniły się w żądne krwi mon-

stra, to tradycyjna rekwizytornia horroru, tworząca „obóz zła”. Po drugiej 

stronie barykady stoi „samotny bohater”, względnie para, rzadziej grup-

ka bohaterów – reprezentanci „sił dobra”. […] Dodajmy do tego jeszcze, że 

w większości horrorów zło zostaje pokonane jeśli nie całkowicie, to na pe-

wien czas i już mamy klasyczny przykład opowieści baśniowej301.

Teza ta budzi jednak pewne wątpliwości, gdyż konstrukcja zakończe-

nia bajki magicznej oraz opowieści grozy należy akurat do właściwości 

odróżniających od siebie obie analizowane formy literackie. Końcowe 

fragmenty baśni są tworzone w sposób umożliwiający przywrócenie utra-

conego porządku symbolicznego w świecie przedstawionym – Zło musi 

zostać zniszczone, a Dobro – przywrócone302. Opis magicznych przygód 

bohaterów ma zaspokoić zapotrzebowanie odbiorcy na elementy nie-

zwykłości i cudowności oraz zaoferować mu nadzieję, że ład społeczny 

299 Ibidem, s. 59-60.
300 P. Pająk, Wzorzec czeskiej baśni filmowej i jego horrorowe odkształcenie w dwóch filmach Juraja Herza, „Bohe-

mistyka” 2014, nr 4, s. 369.
301 M. Kruszelnicki, Oblicza strachu – tradycja i współczesność horroru literackiego, Toruń 2003, s. 78.
302 J. Z. Lichański, Dlaczego tęsknimy do opowieści mitycznych? Literatura fantasy – próba określenia źródeł, „Lite-

ratura i Kultura Popularna” 2010, t. 16, s. 5.
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nigdy nie zostanie na stałe naruszony. Natomiast horror – jak podkreśla 

Roger Caillois – nie realizuje podobnych funkcji, ponieważ jest „manife-

stacją skandalu, rozdarcia, niezwykłym, nieznośnym wręcz wdarciem się 

w tenże świat rzeczywisty”303; kreacja postaci oraz wydarzeń w fantastyce 

grozy opiera się głównie na wizualizacji ludzkiej nieufności wobec rze-

czywistości empirycznej, powątpiewania w nienaruszalność ustalonego 

porządku symbolicznego oraz w samą ideę Dobra304. Jednym z kwan-

tyfikatorów świata przedstawionego współczesnych utworów grozy jest 

zatem wszechobecne zdemoralizowanie i okrucieństwo. Potwór – mani-

festacja grzechu i wewnętrznych słabości – nie może być całkowicie uni-

cestwiony, zawsze powraca lub na jego miejsce pojawia się inny, bardziej 

niebezpieczny. Głównym czynnikiem odróżniającym baśń od horroru, 

jest właśnie sposób kreowania monstrum oraz jego interakcji z postacia-

mi ludzkimi. 

W bajce magicznej zarówno ludzie, jak i istoty nadprzyrodzone przy-

należą do mieszkańców wspólnej rzeczywistości fikcyjnej. Co prawda 

postacie ludzkie mogą odczuwać strach przed baśniowymi potworami, 

ich aparycją bądź zachowaniem, ale sama egzystencja tych kreatur nie 

narusza norm czy ustalonej wizji świata, zatem nie wywołuje lęku przed 

obcym i nieznanym. Ludzie i istoty magiczne potrafią być nie tylko wro-

gami, ale również sąsiadami, przyjaciółmi, a nawet kochankami305. Głów-

nymi cechami dystynktywnymi baśni ludowej są bowiem jej cudowność 

oraz niezwykłość  – stwory nadprzyrodzone przystają do kulturowego 

pojmowania natury, akceptowanego w wykreowanej rzeczywistości306. 

W horrorze powyższy rodzaj współistnienia między postaciami ludzkimi 

i istotami półdemonicznymi oraz demonicznymi jest niemożliwy, po-

nieważ, jak zostało już wspomniane w rozdziale Fantastyka grozy – aspekty 

303 R. Caillois, Od baśni do science fiction, [w:] idem, Odpowiedzialność i styl. Eseje, przeł. J. Lisowski, Warszawa 
1967, s. 32.

304 Tenże Caillois pisze: „Baśń wyrażała naiwne życzenia człowieka postawionego wobec przyrody, której nie na-
uczył się jeszcze opanowywać. Opowiadania fantastyczne o siłach nadprzyrodzonych wyrażały lęk człowieka 
wobec faktu, że regularność, porządek świata, takim mozołem ustalone i dowiedzione przez metodyczne badania 
nauk eksperymentalnych, zostają nagle zakłócone pod naporem nieprzejednanych, mrocznych, demonicznych 
sił”. Ibidem, s. 45.

305 Podobny typ relacji między postacią ludzką i istotą magiczną jest opisany w baśni rosyjskiej Iwan Carewicz, jego 
siostra i smok Gorynycz (Zwierinoje mołoko); tytułowy Smok Gorynycz przemienia się w pięknego młodzieńca, 
aby rozkochać w sobie siostrę protagonisty i poprosić ją o pomoc w unicestwieniu jej brata. Zob.: A. Afanasjew, 
Iwan carewicz, jego siostra i Smok Gorynycz, [w:] idem, Prace Komisji Kultury Słowian. Tom I: Rosyjskie bajki 
ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, pod red. H. Kowalskiej, przeł. M. Biernacka, Kraków 2001, s. 204-211.

306 N. Carroll, Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk 2004, s. 65.
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teoretyczne i metodologiczne, świat przedstawiony stanowi tam odzwier-

ciedlenie rzeczywistości empirycznej, a potwór to istota, która wpływa 

destabilizująco na jego ustaloną i racjonalną wizję. Konsolidacja kwan-

tyfikatorów obu form literackich – baśni oraz horroru – wymusza mo-

dyfikację antagonisty na poziomie wewnątrztekstowym – przeistoczenia 

go z przedstawiciela rzeczywistości baśniowej w przerażające monstrum, 

symbolizujące strach przed nienaturalnym i nieznanym. Dlatego auto-

rzy fantastyki grozy, tworząc świat przedstawiony w oparciu o baśniowy 

model fabularny, starają się zaakcentować te elementy, które wzbudzają 

dysonans poznawczy oraz wrażenie negatywnie pojmowanej transgresji, 

przekraczania kulturowych schematów kategorialnych307. 

Szczególnie interesujący dla dalszych rozważań ujętych w niniej-

szym rozdziale jest potencjał adaptacyjny baśniowych wyobrażeń cza-

rownic; zarówno w utworach ludowych, jak i we współczesnej literaturze 

grozy odgrywają one bowiem role bohaterek negatywnych, które łamią 

ustalony porządek symboliczny poprzez wprowadzanie niepokoju, grozy 

i strachu w życie protagonistów. Pierwotna, ludowa konstrukcja ich po-

staci nie wymaga zatem wdrażania dużej liczby modyfikacji. Co więcej, 

lektura rosyjskich bajek magicznych pozwala zauważyć, że czarownica, 

podobnie jak potwór z opowieści grozy, potrafi uniknąć śmierci z rąk 

głównego bohatera. Przykładowo, w baśni ludowej Iwaszko i wiedźma 

protagonista wraca szczęśliwie do rodziców, nie uśmiercając swojej po-

rywaczki, a w tekście Nieznajko (Nieznajko) czarownica, udzielająca nik-

czemnych rad złej macosze, planującej zabić pasierba, nigdy nie zostaje 

ukarana. Główne wyróżniki wyobrażenia wiedźmy  – jej krwiożerczość 

i brutalność, nienawiść do rasy ludzkiej oraz zdolności magiczne – czy-

nią z niej idealną bohaterkę horroru inspirowanego światem baśniowym. 

Dlatego przeanalizowane tutaj zostaną współczesne rosyjskie utwory 

z zakresu fantastyki grozy, w których występują odwołania do konkret-

nych bohaterek i motywów z bajek magicznych: powieść Izmajłowa308 

Ubyr, dwie powieści Kanuszkina (Dzieci Robinsona Crusoe; Wtargnięcie prze-

307 Interesującym przykładem są zachodnioeuropejskie i amerykańskie adaptacje filmowe Czerwonego Kapturka, 
w których twórcy sięgają po motyw wilkołactwa oraz eksponują tematykę tabu; kanibalizm oraz/lub metaforę ini-
cjacji seksualnej. Por.: Łowcy wilkołaków (Red: Werewolf Hunter, reż. Sheldon Wilson, Kanada 2010); Opowieści 
czasu śmierci (Deadtime stories, reż. Jeffery Delman, USA 1986); Pułapka (Hard Candy, reż. David Slade, USA 
2005); Towarzystwo Wilków (Company of Wolves, reż. Neil Jordan, Wielka Brytania 1984).

308 Pseudonim Szamila Idiatullina, dziennikarza i pisarza tatarskiego pochodzenia, mieszkającego na stałe w Rosji. 
W powieści Ubyr koncentruje się na nawiązaniach do stylu życia swojej społeczności, jej folkloru oraz wierzeń.
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budzonych. Kryminał pseudogotycki), opowiadanie Michajłowa Jej pomsta309, 

opowiadanie Pawłowej Szyszyga310, opowiadanie Prowotorowa Nowe Ży-

cie311, powieść Romanowej312 Umarli z Wierchniego Łoga, powieść Starobi-

niec Schron 7/7313 oraz dylogia Toczinowa Kreatura.

Następczynie Baby Jagi 

Propp w rozważaniach nad strukturą baśni ludowych zauważa, że „Gdy 

mówi się o bajce, na myśl przychodzi od razu Baba Jaga ze swoją chat-

ką”314. Charakterystyczny wygląd, sposób zachowania oraz atrybuty natu-

ry magicznej czynią z wiedźmy-olbrzymki figurę unikalną na tle innych 

wyobrażeń czarownic. Utożsamia ona barwność folkloru słowiańskiego 

i nietuzinkowość rosyjskich baśni ludowych, dlatego współcześnie potęż-

na wiedźma, przemieszczająca się w moździerzu, to bohaterka powieści 

i opowiadań nie tylko dla dzieci, ale również dla młodzieży oraz doro-

słych wielbicieli slavic fantasy i horroru315. Autorzy rosyjskiej literatury 

309 Tytuł opowiadania prawdopodobnie stanowi parafrazę motta z powieści Anna Karenina (Anna Karienina, 1878) 
Lwa Tołstoja, zaczerpniętego z Pisma Świętego: „Mnie pomsta, ja oddam – mówi Pan” (Rzym 12:19). W utworze 
Michajłowa córka jednego z książąt jakuckich, Mad’ygi Tierienieka jest ścigana przez kozaków, którzy uśmiercili 
wszystkich mieszkańców w jej grodzie. W lesie napotyka ona postacie z folkloru jakuckiego, mściwe duchy zmar-
łych. Dalsze wydarzenia w opowiadaniu – przeistaczanie się kozaków w zombie – pozwalają dojść do wniosku, 
że dziewczynka przed śmiercią rzuciła klątwę na swoich oprawców.

310 Tytuł opowiadania stanowi grę słowną, nawiązującą do konotacji semantycznych wspomnianej etykiety deno-
tacyjnej; w rosyjskiej kulturze ludowej słowo „szyszyga” służy do nazywania starej odmiany rusałki oraz jako 
synonim/eufemizm nazwy diabła. Pawłowa odwołuje się do obu znaczeń, kreując w utworze wizję wiedźmy, która 
mieszka nad jeziorem (rusałka) i praktykuje czarną magię (diabeł). Zob.: S. Maksimow, Rusałki, [w:] Władimir 
Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo naroda, pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 
549; W. J. Pietruchin, Czort, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995, s. 
391.

311 Tytuł opowiadania ma kilka znaczeń. Odnosi się nie tylko do miejsca wydarzeń, wsi Nowaja Żyzn’, ale również do 
rozpoczęcia nowego etapu w życiu przez jedną z bohaterek-czarownic. Co więcej, ma dość przewrotne znaczenie 
symboliczne jako nawiązanie do tematyki zombie. 

312 Jeden z pseudonimów Marii Korolewy. Autorka posiada bogatą historię zawodową. W młodości była modelką 
oraz reprezentantką Moskwy w kajakarstwie górskim i dopiero po wypadku (uraz kręgosłupa) w całości po-
święciła się karierze dziennikarskiej (nakręciła dwa filmy dokumentalne, była specjalnym korespondentem oraz 
występowała w porannych wiadomościach) i literackiej. Od 2004 roku, pod pseudonimem Masza Cariewa, pisze 
powieści i opowiadania z zakresu literatury kobiecej, a od 2010 roku znana jest również jako Marjana Romanowa, 
chwalona przez krytyków autorka fantastyki grozy.

313 Adres podany w tytule powieści Starobiniec stanowi nawiązanie do miejsc akcji baśni ludowych. Rosyjskie bajki 
magiczne rozpoczynają się od umiejscowienia akcji w: „Za tridiewiat’ ziemiel, w tridiesiatom gosudarstwie…” , 
a polskie – „Za siedmioma górami, za siedmioma lasami…”.

314 W. Propp, Morfologia bajki magicznej, przeł. P. Rojek, Kraków 2011, s. 85.
315 Należy zauważyć, że Baba Jaga występuje nie tylko w rosyjskich, lecz również w zachodnioeuropejskich 

i amerykańskich filmach, książkach i innych tekstach kultury, adresowanych tak do odbiorcy dziecięcego, jak 
i również do osób dorosłych. Często twórcy sięgają po wyobrażenie wiedźmy-olbrzymki, aby wzbogacić materię 
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grozy chętnie wykorzystują jej postać jako czytelne dla odbiorców nawią-

zanie do rodzimych bajek magicznych.

Interesujący przykład wykorzystania Baby Jagi do przeprowadzenia gry 

intelektualnej z czytelnikiem występuje w powieści Starobiniec, Schron 7/7. 

Styl pisarski „królowej horrorów rosyjskich”, jak czasami określają ją krytycy 

literaccy, charakteryzuje się łączeniem elementów zachodnioeuropejskiej 

i amerykańskiej konwencji literatury grozy z nawiązaniami do rosyjskiej 

tradycji ludowej. Dlatego w opowiadaniach i powieściach pisarki zauważal-

ne jest bogactwo odwołań tak do twórczości pisarzy zagranicznych, między 

innymi Stephena Kinga, jak i do wschodniosłowiańskich źródeł etnogra-

ficznych, zebranych choćby przez Władimira Dala, wybitnego rosyjskiego 

etnografa i leksykografa316. Starobiniec wspomina w wywiadzie dla czasopi-

sma „Rolling Stones”, że: „Mitologia narodowa [rosyjska – A. N. W.] – jest 

w najwyższym stopniu interesująca […]. Zależało mi na wydobyciu więc po-

staci chtonicznych, pradawnych mieszkańców tych ziemi”317. Podobny za-

mysł pisarski jest dostrzegalny również w powieści Schron 7/7, której założe-

nia fabularne opierają się na wątku interakcji postaci ludzkich z bohaterami 

bestiariusza słowiańskiego oraz poszczególnych bajek magicznych. Wśród 

postaci o baśniowej proweniencji występują dwie kobiety, reprezentujące 

dualistyczną naturę Baby Jagi: Kościana, mentorka i opiekunka dzieci, wspo-

magająca działania protagonisty oraz Lucy, nazywana Złą Czarownicą, głów-

na antagonistka w powieści.

Starobiniec, rozdzielając pomiędzy dwie bohaterki cechy charaktery-

styczne baśniowej wiedźmy-olbrzymki, czyli jej wygląd, atrybuty oraz spo-

sób zachowywania się, uzyskuje efekt „lustrzanego odbicia” – Kościana jest 

treściową utworów o elementy „egzotyczne” dla nierosyjskiego widza czy czytelnika. Wśród przykładów moż-
na między innymi wymienić: amerykańskie komiksy (Baśnie [B. Willingham, Fables, Nowy Jork 2002-2015]; 
Hellboy: Spętana trumna i inne opowieści [M. Mignola, Hellboy: Chained Coffin and Others, Milwaukie 1998]), 
horror filmowy Baba Jaga (Don’t Knock Twice, reż. Caradog W. James, Wielka Brytania 2016), luźno inspirowany 
opowieściami o Babie Jadze film włoski Baba Jaga (Baba Yaga, reż. Corrado Farina, Włochy 1973), animac-
ję Bartok Wspaniały (Bartok the Magnificent, reż. Don Bluth, Gary Oldman, USA 1999) czy serial Zagubiona 
tożsamość (Lost Girl, reż. Michelle Lovretta, Kanada 2010-2015).

316 Autorka wplata do powieści Schron 7/7 informacje, pozwalające dojść do wniosku, że prace etnograficzne Dala 
stanowią jedno z jej źródeł inspiracji:
„– Ech, Masza, Masza…zgubiasza. Mania… Manja. Wiesz, kto to jest Manja?
– Kto?
– Manja to ohydna starucha z laską – oznajmił Alex. – Włóczy się po świecie, szukając zadręczonego przez siebie 
syna. Ale to nie ja, to szanowny Władimir Iwanowicz Dal powiedział. Już w 1881 roku [podkreślenie – A. N. 
W.]” A. Starobiniec, Schron 7/7, przeł. E. Skórska, Warszawa 2008, s. 71.

317 „Nacyonalnaja mifołogija— ona że intieriesnaja wpołnie […]. Mnie chotiełos’ wytaszczit’ imienno chtoniczeskich 
piersonażej, driewnich żytielej etoj ziemli ”. K. Sorokin, A. Starobiniec. Cena stracha, http://www.rollingstone.ru/
ratings/KNIGI/4933.html, [dostęp: 10.11. 2017].
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idealnym przeciwieństwem Lucy. Obdarzona cechami pozytywnej Baby 

Jagi, pierwsza z wymienionych postaci kobiecych dodatkowo odgrywa rolę 

reprezentantki rosyjskiej kultury ludowej, a jej kreacja nawiązuje do ba-

jek magicznych oraz folkloru. Przyjaźni się ona z demonami słowiańskimi 

(między innymi z leszym318 i skrzatami domowymi) i posiada szpetną fizjo-

nomię swojej baśniowej protoplastki (duży nos, garb na plecach, ślepotę na 

jednym oku oraz nogę, składającą się wyłącznie z kości). Pobratymstwo Ko-

ściany z wiedźmą-olbrzymką staje się dostrzegalne już w pierwszej scenie 

z jej udziałem, kiedy to wypowiada ona frazę: „Pachnie tu człowiekiem”319, 

nawiązującą do sposobu witania się Baby Jagi z gośćmi, wkraczającymi do 

jej chatki („Tfu, tfu! Czuć tu człowiekiem!”320). Autorka bawi się jednakże 

konwencją i przeistacza znaną formułę powitalną w stwierdzenie oczywiste-

go faktu, jako że w początkowych fragmentach powieści istoty demonicz-

ne i półdemoniczne przywiązały Chłopca, głównego bohatera321, do rusztu 

w celu upieczenia go żywcem.

Kościana realizuje baśniowe funkcje donatorki i pomocniczki; nie tylko 

opiekuje się protagonistą, lecz również ratuje go przed śmiercią i – ponieważ 

nie może on wrócić do świata ludzi – zapewnia mu wikt i opierunek:

Starucha rzeczywiście nie była zła. Smacznie gotowała  – i tylko to, co Chło-

piec lubił. I w ogóle starała się mu za wszelką cenę dogodzić. Na noc, przed 

snem, przyjemnie rozczesywała mu włosy grzebieniem szylkretowym i nawet 

próbowała śpiewać piosenki swoim skrzypiącym głosem. A jeśli on stanowczo 

odmawiał leżakowania po obiedzie, nie nalegała. Kilka dni później Chłopiec za-

czął nawet myśleć, że to był tylko taki żart z tym piecem. Taki chwyt – w celach 

wychowawczych322.

Kościana stara się zastąpić bohaterowi rodzicielkę, co przejawia się w jej 

żądaniu, by mówił do niej per „mamo”, uczeniu go zasad panujących w Nawi, 

318 W polskim przekładzie książki Schron 7/7 nazwa wspomnianej istoty demonicznej zostaje przetłumaczona jako 
„leśny”.

319 A. Starobiniec, Schron 7/7…, s. 52. 
320 A. Afanasjew, Finist-jasny sokół, [w:] idem, Baśnie rosyjskie…, s. 41.
321 Znamienne jest, że pomimo sprzeciwu dziecka, zarówno Kościana, jak i inni mieszkańcy baśniowego świata, 

nazywają go „Wanią”, albowiem tak, ich zdaniem, powinien się nazywać człowiek płci męskiej. Sposób tytuło-
wania chłopca w powieści jest nawiązaniem do postaci „Iwanów” (między innymi Iwana, syna żołnierza, Iwana 
Carewicza, Iwana Głuptaska), występujących w rosyjskich baśniach ludowych.

322 A. Starobiniec, Schron 7/7…, s. 149.
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świecie istot magicznych323 oraz w chronieniu go przed innymi istotami de-

monicznymi i półdemonicznymi. Interakcje kobiety z Chłopcem mogą sta-

nowić nawiązanie do gościnności dobrej Baby Jagi, ponieważ w bajkach ma-

gicznych wiedźma-olbrzymka nie tylko wspiera i doradza protagonistom, 

ale również pozwala im przenocować w swoim domu, a nawet przygotowuje 

dla nich syty posiłek oraz ciepłą kąpiel.

Starobiniec, obdarzając Kościanę pozytywnymi cechami charakteru 

Baby Jagi, czyni z niej archetyp dobrej matki. Pomimo demonicznej natu-

ry, należy ona bowiem do jednej z nielicznych bohaterek w powieści, które 

wykazują się ciepłem i życzliwością w stosunku do dzieci. Jest to szczególnie 

dostrzegalne w jej interakcjach z ludźmi w Jawie, świecie stanowiącym od-

wzorowanie rzeczywistości empirycznej. Przedostając się do niego, Kościana 

początkowo występuje pod postacią Galiny Siergiejewny, właścicielki domu 

letniskowego, wynajmowanego przez Maszę, biologiczną matkę Chłopca. 

Dba o ciężarną kobietę i okazuje jej dużo serdeczności, ale tylko do mo-

mentu wywróżenia tragicznego losu dziecka. Kiedy uświadamia sobie, że 

Masza będzie złą matką i w przyszłości porzuci swojego syna, niemalże na-

tychmiast traci dla niej sympatię i szacunek, a nawet próbuje wyprosić u niej 

oddanie niemowlęcia („A może oddaj go mnie? Ja tak lubię dzieci…”324). Gdy 

protagonista osiąga wiek dziecięcy i trafia do Nawi, Kościana próbuje mu wy-

tłumaczyć jego obecną sytuację, nie obrażając jednak jego matki. Co więcej, 

pomaga mu w odzyskaniu kontaktu z rodzicami.

W dalszych fragmentach powieści Kościana przeistacza się w Kławdię 

Michajłowną, pielęgniarkę opiekującą się pacjentami zakładu dla dzieci 

specjalnej troski. Kobieta kocha swoich podopiecznych i odnosi się do nich 

z szacunkiem325, rozmawia z nimi, dba o nich oraz traktuje jak zdrowe, w peł-

ni sprawne dzieci: 

323 „Jawia” i „Nawia” pierwotnie wywodzą się z Księgi Welesa, w której rzeczywistość empiryczna zostaje podzielo-
na na świat ludzi (Jawia), zaświaty (Nawia) oraz świat wyższy, niebiański (Prawia). D. Ajdačić, Mistyfikacja 
religii pogańskiej. „Księga Welesa” we współczesnej prozie wschodniosłowiańskiej, tłum. R. Sapeńko, [w:] Mi-
tologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, pod red. W. Charchalisa, B. Trochy, Zielona 
Góra 2015, s. 401. W powieści Starobiniec nie pojawiają się jednak informacje o ostatniej z wymienionych form 
rzeczywistości. 

324 A. Starobiniec, Schron 7/7…, s. 77.
325 Zachowanie Kościany może być również nawiązaniem do starosłowiańskiego mitu o Babie, bogini wspomaga-

jącej rodziny, ciężarne kobiety oraz dzieci. Zob: I. Malej, O semantyce seksualnej obrazu Baby Jagi w kulturze 
rosyjskiej, [w:] Języki specjalistyczne 8: Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych, pod red. 
Ł. Karpińskiego, Warszawa 2008, s. 135.
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Kławdia Michajłowna bawi się na kolorowym dywanie z dwiema istotami, przypo-

minającymi karzełki. Mają małe spłaszczone głowy z dużymi, spiczastymi uszami, 

wąskie czoła i duże różowe policzki. Skaczą wokół salowej, a ona ich łaskocze326.

Zachowanie bohaterki, jej troskliwość w relacjach z niepełnoletnimi, 

upośledzonymi pacjentami może częściowo wynikać z przenikania się rze-

czywistości ludzkiej i nadprzyrodzonej327, gdyż podopieczni Kościany posia-

dają swoje ekwiwalenty w krainie Nieczystych328. Przykładowo, odpowiedni-

kiem dziewczynki w stanie śpiączki jest Śpiąca Królewna z baśni braci Grim-

mów, a bliźniaczek syjamskich  – dwugłowy smok Gorynycz329, któremu 

326 A. Starobiniec, Schron 7/7…, s. 133.
327 Zywert pisze: „Przedstawiony w utworach Starobiniec świat w dużym stopniu jest konstruowany w oparciu o za-

sady klasycznej powieści gotyckiej, w której przestrzeń zwykle realizuje regułę dwudzielności i możliwej dzięki 
niej transgresji elementów numinosum do rzeczywistości znanej i oswojonej przez czytelnika. Jej namacalnym 
efektem jest manifestacja obecności nadnaturalnego-obcego na poziomie materialności”. Zob.: A. Zywert, Opo-
wieści grozy Anny Starobiniec, [w:] „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” 2015, t. 5, s. 375. Na-
tomiast Irina Szarapowa zauważa, że podział świata przedstawionego na rzeczywistość ludzką i nadprzyrodzoną 
może być w powieści Starobiniec konsekwencją odwołania się do konwencji bajki magicznej: „Bajkowy świat 
dualny zakłada współistnienie dwóch sfer egzystencji: świata własnego – sfery życia i świata obcego – sfery 
umarłych i nieczystych. Granicę między światami, którą musi przekroczyć bohater w trakcie inicjacji, wyznacza 
gęsty las, chata Baby Jagi, rzeka ognia itp. Funkcją granicy jest nie tylko oddzielenie światów, ale także wskaza-
nie wektora drogi. Ruch bajkowego bohatera okazuje się w tym przypadku liniowy: ten typ podróży naznaczony 
jest przewidywalnością i nieuchronnością rozwiązania oraz pozbawia bohatera możliwości działania sprzecznego 
z tradycyjnym dla baśni wzorcem zachowania. […] W przeciwieństwie do tradycyjnego podziału dwóch światów 
na »żywe – martwe«, przeciwstawienie dwóch światów u Starobiniec odbywa się na zasadzie podziału na życie 
jawne i ukryte. Utrata przytomności lub poważne dolegliwości fizyczne, które pozbawiają człowieka możliwości 
prowadzenia rozumnego życia, stają się tą formą, po zdobyciu której bohater otrzymuje możliwość przeniknięcia 
do obcego świata. Brak rozumnego życia, utrata przytomności umożliwia życie w Nawi, jak to bywa z wszystkimi 
chorymi dziećmi z zakładu – i to też jedna z charakterystycznych cech współczesnej baśni [Skazocznoje dwoje-
mirije priedpołagajet sosuszczestwowanije dwuch sfier bytija: mira swojego, sfiery bytija żywych, i mira czużogo, 
sfiery bytija miortwych i nieczistych. Granica mieżdu mirami, kotoruju priedstoit pieriesiecz prochodiaszczemu 
poswi aszczenije gieroju, otmieczena driemuczim lesom, izbuszkoj Baby-Jagi, ognionnoj riekoj itp. Funkcyja gra-
nicy – nie tolko razgraniczit’ carstwa, no i oboznaczit’ wiektor puti. Dwiżenije skazocznogo gieroja w etom słucza-
je okazywajetsia liniejnym: etot tip puti otmieczen priedskazannostju i nieizbieżnostju razwiazki i liszajet gieroja 
wozmożnosti diejstwowat’ wrazriez s modielju powiedienija, tradicyionnoj dla wołszebnoj skazki. […] W otliczije 
ot tradicyonnogo razgraniczenija dwuch mirow na »żywoje-miertwoje« protiwpostalenije dwuch mirow u Staro-
biniec proischodit po princypu razdielenija na żyzn’ jawnuju i skrytuju. Potieria soznanija ili tiażołyje fiziczeskije 
niedugi, liszajuszczije czełowieka wozmożnosti wiesti razumnuju żyzn’, stanowiatsia toj formoj, obrietia kotoruju 
gieroj połuczajet wozmożnost’ proniknut’ w czużoj mir. Otsutstwije razumnoj żyzni, potieria swojego soznanija 
dajut wozmożnost’ żyzni w Nawi, kak eto proischodit so wsiemi bolnymi diet’mi iz intiernata, – i eto toże odna iz 
charakiernych czert sowriemiennoj wołszebnoj skazki]”.
I. Szarapowa, Problema priejemstwiennosti w izobrażenii dwojemiria w sowriemiennoj wolszebnoj skazkie (na 
primierie romana A. Starobiniec »Ubieżyszcze 3/9«, „Wiestnik Czeriepowieckogo gosudarstwiennogo uniwier-
sitieta” 2012, nr 3, t. 2, s. 135. Podana swoboda interpretacyjna świadczy o wspomnianych już zbieżnościach 
między konstrukcją fabularną fantastyki grozy i baśni.

328 Rozważając korelacje między chorymi dziećmi a istotami demonicznymi należy zwrócić uwagę na motyw pod-
miany ludzkiego potomka na „odmieńca”, podrzutka istoty magicznej, występujący w wierzeniach całego świata. 
Naukowcy podejrzewają, że rodzice uznawali wspomniane dzieci za postacie demoniczne i porzucali na łaskę 
losu, ponieważ posiadały one defekt umysłowy lub były zdeformowane fizycznie. Zob.: B. Curran, Szaleńcy, [w:] 
idem, Księga wilkołaków, przeł. J. Mastalerz, Warszawa 2009, s. 139-169.

329 W polskim tłumaczeniu nie pojawia się imię wymienionego bohatera baśni rosyjskich. Prawdopodobnie tłumacz-
ka zrezygnowała z tej konkretyzacji ze względu na słabą znajomość folkloru rosyjskiego wśród polskich uczestni-
ków kultury popularnej.



Współczesna rosyjska literatura grozy w konwencji baśniowej 125

jakiś zuch odciął trzecią głowę. Staruszka dobrze odnosi się do upośledzo-

nych dzieci, ponieważ przypominają one znanych jej mieszkańców Nawi, 

których egzystencja, wygląd i zachowanie są zgodne z akceptowaną przez 

nią wizją rzeczywistości. Bohaterka postrzega swoich podopiecznych jako 

istoty nieodbiegające od kulturowego pojmowania natury. Starobiniec do-

datkowo eksponuje opiekuńczą naturę Kościany poprzez zaprezentowanie 

ustosunkowania się zdrowych, „normalnych” kobiet, Maszy oraz pielęgniar-

ki Iriny, do młodych pacjentów zakładu. Obie unikają kontaktu fizycznego 

z niepełnoletnimi, ponieważ matka Chłopca widzi w nich „małe potwory”, 

a salowa – nieuleczalne przypadki. Tylko postać ze świata bajek magicznych, 

szpetna staruszka, potrafi szanować i kochać chore dzieci.

Kościana nie odgrywa roli monstrum w tekście Schron 7/7. Niezależnie 

od jej odpychającego wyglądu i odrażających zwyczajów (w tym niedwu-

znacznie sugerowanego przez autorkę upodobania do ludzkiego mięsa330), 

bohaterka jest akceptowanym członkiem lokalnej społeczności i jej postać 

wywołuje konotacje z baśniowością oraz kordialnością331. Analizując reakcje 

ludzi na istoty magiczne, wypada przywołać tutaj słowa Carrolla:

[…] jedną z cech pozwalających odróżnić horrory od ogółu opowieści, w których 

występują potwory, jest reakcja emocjonalna bohatera pozytywnego na prześla-

dującego go potwora. […] Jest to bowiem jeden z tych gatunków, w których reakcje 

emocjonalne widowni, przynajmniej w założeniu, są podobne do reakcji postaci. 

Często wręcz reakcje postaci wydają się stanowić wzór dla reakcji odbiorców332.

W powieści ani ludzie, ani stwory nadprzyrodzone nie odczuwają stra-

chu przed Kościaną, zatem czytelnik powieści również nie będzie reagować 

na nią zgorszeniem czy lękiem. Funkcję grozotwórczą w utworze przejmuje 

330 Co prawda, bohaterka powstrzymuje innych Nieczystych przed zjedzeniem Chłopca, ale zgodnie koegzystuje 
ze stworzeniami-ludożercami. Ponadto, wypowiedziana w kierunku dziecka następująca groźba: „Bo inaczej cię 
upiekę […]. Zrobię z ciebie pierożka, Wania…”, pozwala dojść do wniosku, że Kościana, podobnie do innych 
mieszkańców świata magicznego, wykazuje predyspozycje do praktyk kanibalistycznych. Zob.: A. Starobiniec, 
Schron 7/7…, s. 143. 

331 Charakter bohaterki oraz jej status społeczny w Nawi może stanowić również nawiązanie do wizerunku Baby Jagi 
z radzieckich filmów dla dzieci, w reżyserii Alesandra Rou. Wiedźma-olbrzymka w podanych ekranizacjach jest 
przedstawiana jako postać komiczna, która wprawdzie próbuje udaremniać plany bohaterów, ale nie stanowi praw-
dziwego zagrożenia. Ten typ Baby Jagi wzbudza sympatię u widzów i występuje choćby w następujących filmach: 
Baśń o Mrozie-Czarodzieju (Morozko, 1965), Ogień, woda i miedziane trąby (Ogon’, woda… i miednyje truby, 
1968), Zaczarowany świat (Wasilisa Priekrasnaja, 1939) i Złotorogi jeleń (Zołotyje roga, 1972). Warto nadmienić, 
że we wszystkich wymienionych bajkach filmowych postać Baby Jagi gra mężczyzna – Gieorgij Millar.

332 N. Carroll, Filozofia horroru…, s. 38-39.
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Zła Czarownica, postać reprezentująca odmienne aspekty Baby Jagi – nega-

tywny stosunek do dzieci, wielką moc magiczną oraz powiązania z mocami 

chtonicznymi, a także sprawowanie kontroli zarówno nad lojalnymi sługa-

mi (zmarłym prezydentem Rosji, którego przywróciła do życia czy wilkiem, 

strzegącym jej domu), jak i zwykłymi ludźmi, ofiarami jej czarów.

Bohaterka negatywna w powieści Schron 7/7 wywołuje uczucie niepokoju 

i wstrętu bez odwoływania się do motywu szpetoty czy deformacji fizycz-

nej333. Kobieta jest wprawdzie obdarzona atrybutami Baby Jagi, takimi jak 

duże łono czy ogromne, obwisłe piersi, ale są one potraktowane w utwo-

rze jako jeden z przejawów jej lubieżności i nadmiernej seksualności. W Jawi 

uwodzi ona mężczyzn, w tym Josifa, ojca Chłopca, a w Nawi, podczas pierw-

szego spotkania z niepełnoletnim protagonistą, bohaterka jest całkowicie 

naga i nie odczuwa skrępowania z powodu jego obecności. Z kolei Chło-

piec nie reaguje ani fascynacją, ani obrzydzeniem na widok nagiej kobiety, 

traktując zdarzenie jako coś całkowicie naturalnego w krainie Nieczystych. 

Wygląd Złej Czarownicy potrafi jednak wywołać uczucie niepokoju u czytel-

nika, ponieważ narusza kulturowe schematy kategorialne – jej cielesność jest 

mało kobieca („miała krzywe męskie, owłosione nogi”334) oraz niechlujna, 

za przykład niech służy szczególnie bujne owłosienie na całym jej ciele335 

(„Splątane rude włosy sięgały do ramion. Ciemne, gęste włosy na nogach wy-

glądały prawie jak sierść”336) wzbudza wstręt oraz podejrzenia w stosunku do 

jej prawdopodobnej bezwstydności i niehigieniczności.

Czynnik lękotwórczy Złej Czarownicy bazuje na motywie choroby psy-

chicznej, zniekształcającej sposób myślenia i postrzegania obu rzeczywi-

stości – ludzkiej i magicznej. Motywacja działań tej kobiety jest zagadkowa 

zarówno dla bohaterów, jak i odbiorców utworu, gdyż poczynania wiedź-

my są nieprzewidywalne i pozbawione wewnętrznej logiki. Szaleństwo Lucy 

przeraża, ponieważ łączy się dodatkowo z nieograniczoną władzą – wyko-

rzystuje ona prezydenta Rosji, aby doprowadzić do wojny między kilkoma 

333 Interesujący jest fakt, że zdaniem Lucy jej nos jest zbyt długi, a na plecach ma garb, ale słabo widoczny. Rzekome 
mankamenty jej wyglądu nie zostają jednak potwierdzone przez inne postacie w powieści. Zob.: A. Starobiniec, 
Schron 7/7…, s. 66. 

334 Ibidem, s. 279.
335 Aparycja antagonistki stanowi nawiązanie do wyglądu starosłowiańskich kobiet-potworów, takich jak rusałka 

czy boginka. Uczestnicy kultury magicznej wierzyli, że nagość oraz nadmierne owłosienie na ciele, są cechami 
charakterystycznymi przedstawicielek siły nieczystej. Zob.: P. Kowalski, Kultura magiczna: omen, przesąd, zna-
czenie, Warszawa 2007, s. 337-338.

336 A. Starobiniec, Schron 7/7…, s. 156.
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państwami. W zakończeniu utworu antagonistka przejmuje kontrolę za-

równo nad Jawią, jak i Nawią, a następnie doprowadza do ich zniszczenia, 

ponieważ przestraszeni bohaterowie do samego końca nie mają odwagi się 

jej przeciwstawić. Kreacja postaci Złej Czarownicy odwołuje się bowiem do 

odwiecznego, uniwersalnego strachu przed Obcym – istotą spoza określonej 

zbiorowości, reprezentującą to, co nieznane, tajemnicze, odmienne, a zatem 

groźne i niebezpieczne337. Antagonistka jest odmieńcem nie tylko w społecz-

ności ludzkiej, ale również dla mieszkańców krainy Nieczystych, gdyż jedni 

i drudzy odczuwają przed nią lęk i próbują jej unikać. W świecie rzeczy-

wistym Zła Czarownica, identycznie jak baśniowa wiedźma-olbrzymka, jest 

przedstawicielką rzeczywistości magicznej; wykazuje tendencje do kaniba-

lizmu, znęca się nad ludźmi psychicznie oraz fizycznie, wprowadza chaos 

i zamęt w ich życie. Natomiast w otoczeniu stworów nadprzyrodzonych „ob-

cość” bohaterki przejawia się w jej zdolności do bytowania w Jawi; większość 

istot demonicznych i półdemonicznych nie może tam egzystować na stałe, 

jedynie sporadycznie wcielać się w postacie ludzkie.

Interesującym rodzajem nawiązania do Baby Jagi są relacje obu boha-

terek – Kościany i Złej Czarownicy – z Kościejem Nieśmiertelnym. W ro-

syjskich baśniach ludowych czarownik jest postacią negatywną i czasami 

współpracuje z wiedźmą-olbrzymką; między innymi w bajce magicznej Ma-

ria Moriewna, w zamian za opiekę nad końmi, ta ofiarowuje mu jednego ze 

swoich rączych rumaków. Z kolei w tekście Schron 7/7 Kościana przyjaźni się 

z Kościejem i omawia z nim kwestie, dotyczące Chłopca, zaś Lucy w zakoń-

czeniu powieści łamie Igłę, w której ukryto jego śmierć:

— […] A ty jesteś gotów, Nieśmiertelny? — spytał Ten.

— Od kilku tysięcy lat…

Lucy potarła skórę na ręce Chłopca watką nasączoną spirytusem i powoli 

wprowadziła truciznę w żyłę. A potem, już wyciągając Igłę, ostro szarpnęła strzy-

kawkę w prawo i w dół. Igła złamała się – szybko i bezgłośnie338.

Motyw zgonu czarownika w powieści nawiązuje do końcowych fragmen-

tów baśni Królewna w żabę przemieniona, w której Iwan Carewicz (dzięki pomocy 

337 A. Gemra, Twarz pod maską. Kilka uwag na marginesie wybranych ikon grozy, [w:] Literatura i wyobraźnia, pod 
red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2006, s. 501-502.

338 A. Starobiniec, Schron 7/7…, s. 322.
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dobrej Baby Jagi) odnajduje i niszczy śmierć Kościeja Nieśmiertelnego. Można 

zatem stwierdzić, że w przewrotny sposób Zła Czarownica pełni funkcję swojej 

baśniowej odpowiedniczki – przyczynia się do zgonu czarownika. Warto rów-

nież zauważyć, że w obu tekstach – utworze ludowym i współczesnej powieści 

grozy – magiczna igła jest ukryta we wnętrzach ciał żywych zwierząt:

Zając pisnął po raz ostatni – rozpaczliwie, błagalnie – i umilkł. Razem z pa-

rującymi, czerwonymi wnętrznościami na ziemię wypadła niewielka kaczka. 

Lucy odrzuciła na bok ciało zająca i wzięła kaczkę na ręce. […] Ciągle tym samym 

nożem Lucy rozcięła jej brzuch, położyła konwulsyjnie drgającego ptaka na tra-

wie i bardzo ostrożnie wyjęła z niego dość duże jajo. Rozpruta kaczka nadal się 

ruszała […]. 

Rękojeścią noża, bardzo ostrożnie, Lucy postukała w jajko od tępej strony, 

potem oderwała popękaną skorupkę i wyjęła z jajka jednorazową strzykawkę 

z jakąś bezbarwną cieczą339.

O ile w bajce magicznej śmierć antagonisty była karą za jego złe postęp-

ki, o tyle w powieści jest aktem łaski – Kościej czuje się zmęczony wiecznym 

życiem i pragnie umrzeć.

Wśród popularnych motywów baśniowych w rosyjskiej fantastyce grozy 

znajduje się nawiązywanie do starosłowiańskiego dziedzictwa Baby Jagi; jej 

postać z bajek magicznych odczytuje się bowiem jako pozostałość po pogań-

skim kulcie bogini macierzyństwa, dzikiej zwierzyny lub śmierci. W zakoń-

czeniu tekstu Schron 7/7 Starobiniec przeistacza zatem Lucy, odpowiednik 

„złej” wiedźmy-olbrzymki, w bóstwo: „Ma bezgraniczną władzę. Teraz może 

panować nad światem. Ale na razie nie ma żadnego świata. Nie ma nic. Nie 

ma nikogo. Ona jednak już cicho mamrocze i tworzy sobie świat”340.

Kanuszkin, nazywany przez krytyków „rosyjskim Stephenem Kingiem” 

oraz „Pielewinem od horrorów”, inspiruje się postacią Baby Jagi, ale wyod-

rębnia ją przy tym ze świata przedstawionego bajek magicznych; pozbawia ją 

jednoznacznych powiązań z bestiariuszem słowiańskim i utworami ludowy-

mi. Charakterystyczna dla jego twórczości jest bowiem fascynacja jungowską 

teorią archetypów oraz myśleniem mitycznym, co można dostrzec w jego 

339 Ibidem, s. 321. W przywołanym cytacie zauważalne jest wzbogacenie baśniowego motywu o elementy realisty-
czne; zając oraz kaczka cierpią, nie wracają magicznie do zdrowia. Odbiorca zostaje zatem pozostawiony po 
lekturze z uczuciem niesmaku i współczucia dla zwierząt.

340 Ibidem, s. 333.
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literackich odwołaniach do badań antropologicznych i etnograficznych na 

temat genezy pierwotnego wyobrażenia wiedźmy-olbrzymki. Przykładowo, 

w powieści Ostatni Wareg (Poslednij wariag, 2010; książka nie została wyda-

na na rynku polskim), przynależnej do slavic fantasy, czyli fantastyki, której 

konstrukcja rzeczywistości opiera się na historii Słowian, ich mitach, legen-

dach i podaniach, pisarz tworzy „Złą Babę”, boginię śmierci, odpowiedzialną 

w utworze za rytuał inicjacji młodzieży oraz odgrywającą rolę mentorki pro-

tagonisty. Wymienione cechy bohaterki nie stanowią nawiązania do bajek 

magicznych, lecz do ich naukowej interpretacji, w której kreacja Baby Jagi 

i jej atrybuty stanowią refleksy pogańskich obrzędów oraz wiary w kobiece 

bóstwo chtoniczne. Utwory Kanuszkina dowodzą jego wielkiej erudycji i do-

skonałej znajomości podjętej tematyki. 

„Pielewin od horrorów” dostrzega w wyobrażeniu wschodniosłowiań-

skiej wiedźmy-olbrzymki cechy postaci archetypicznej, czego przykład 

zauważalny jest w powieści grozy Dzieci Robinsona Crusoe. Całość zdarzeń 

przedstawionych w utworze koncentruje się wokół losów grupy przyjaciół, 

którzy w okresie dziecięcym weszli w konflikt z czarownicą Mammą Mią341. 

Kierowani ciekawością, chłopcy włamali się do mieszkania nielubianej sta-

ruszki i w konsekwencji odkryli jej mroczne, nadprzyrodzone oblicze. Po-

dobnie jak pogańska Baba Jaga, zagadkowa starsza pani okazuje się bowiem 

potężną, pradawną boginią i w zemście za wtargnięcie do jej domu porywa 

Buddę, jednego z niepełnoletnich protagonistów. W świecie przedstawio-

nym powieści mija dwadzieścia pięć lat od wspomnianych tragicznych wy-

darzeń, bohaterowie stracili ze sobą kontakt i już dawno zdążyli pogodzić 

się z prawdopodobną śmiercią przyjaciela, kiedy niespodziewanie wiedźma 

wraca, aby znowu wprowadzić chaos w ich życie i przejąć kontrolę nad rze-

czywistością.

Kanuszkin, kreując w powieści Dzieci Robinsona Crusoe postać czarowni-

cy-bogini, odwołuje się do powiązań między Babą Jagą i mityczną Wielką 

Matką, czyli archetypowym bóstwem macierzyństwa oraz urodzajności342, 

341 Postacie drugoplanowe nadały takie miano bohaterce, ponieważ jej ubiór, sposób zachowywania się i wyrażania 
wywołuje u nich skojarzenia z protagonistami filmów z Ameryki Północnej i Południowej. Natomiast dzieci my-
ślą, że to imię stanowi nawiązanie do piosenki szwedzkiego zespołu ABBA o tym samym tytule. 

342 Archetyp – według definicji Carla Gustava Junga – to pojęcie w psychologii analitycznej, które oznacza symbo-
le czy wzory reagowania z zakresu podświadomości zbiorowej, czyli prototypowe, odziedziczone wyobrażenia 
umysłowe, wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od miejsca i czasu. Badacz w następujący sposób definiuje 
archetyp Wielkiej Matki, jedną z osobowości manicznych: „[…] dominująca postać Wielkiej Matki, wszechli-
tościwej, która wszystko rozumie i wszystko wybacza, i zawsze pragnie najlepszego, która zawsze żyje tylko 
dla innych i nigdy nie szuka własnej korzyści, odkrywczyni wielkiej miłości, tak jak czarodziej jest głosicielem 
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występującym we wszystkich kulturach świata. Lektura mitów pozwala za-

uważyć, że wspomniany typ bogini należy do naczelnych istot w pogańskich 

panteonach jako Pramatka, twórczyni wszelkiego życia, którą łączono z kul-

tem ziemi (między innymi starogreckie Gaja343 i Demeter344 czy słowiańska 

Mokosz345). Co prawda w podaniach i baśniach ludowych Baba Jaga posiada 

atrybuty Wielkiej Matki, takie jak ogromny biust i łono, liczne potomstwo 

czy tendencję do ukrywania się przed protagonistami w królestwie pod-

ziemnym346, ale wymienione elementy jej wizerunku mają nacechowanie 

negatywne. Jej synowie oraz córki są potworni i wynaturzeni, a z kolei lo-

kalizacja, zastępująca w niektórych baśniach chatkę na kurzej nóżce, repre-

zentuje krainę zmarłych. Baba Jaga, szczególnie jej „zła” odmiana, utożsamia 

zatem mroczną stronę archetypu Wielkiej Macierzy, tak zwaną matkę chto-

niczną347, symbolizującą siły ciemności i śmierć348. 

W powieści Kanuszkina Mamma Mia pełni rolę podobną do tej, jaką ba-

dacze przypisują olbrzymce z baśni rosyjskich – odzwierciedla negatywny 

aspekt obrazu bogini-matki. Antagonistka utworu Dzieci Robinsona Crusoe nie 

tylko posiada zdolność do tworzenia nowego życia („W pewnym sensie Ona 

już była. […] Na samym Początku. Jako dająca życie Bogini, jako brzemienna 

potencjalność Próżni. […] Bogini zdolna do samodzielnego zapłodnienia i ro-

ostatecznej prawdy”. Kreacje baśniowej „złej” Baby Jagi oraz wiedźmy, występującej w powieści Kanuszkina, 
dystansują się od podanej wizji. Zob.: C. G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, przeł. J. Prokopiuk, War-
szawa 1976, s. 86.

343 „Pierwsza wyłoniła się z otchłani bytu Gaja, wszystko żywiąca, płodna Matka-Ziemia o piersi szerokiej, pani 
elementów, najstarsza z bóstw, praźródło wszelkiego życia”. Zob.: W. Markowska, Mity greckie, Warszawa 1965, 
s. 23.

344 Demeter jest boginią płodności przyrody. W interesujący sposób zaprezentowana zostaje jej więź z ziemią w micie 
o porwaniu jej córki Kory przez Hadesa, boga zaświatów: „A gdzie przejdzie smutna Matka, tam zieleń blednie 
i żółknie, usycha kwiat i kłos pszeniczny czernieje, łamią się i kruszą łodygi, dotąd napęczniałe zielonym sokiem, 
a szarość, żar i pustka unoszą się nad ziemią. Bo ziemia, czując ból Matki i jej tęsknotę za ukochaną córką, z żalu 
wraz ze swą panią płacze […]”. Ibidem, s. 64.

345 „Większość badaczy zakłada najbliższy kontakt Mokoszy z ziemią, ze staroruską «matką ziemią wilgotną» […]”. 
A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 153-154.

346 Zob.: „Baba Jaga upadła na ziemię, skoczyła i podbiegła do kamienia, podniosła kamień i pod ziemię się skryła”. 
A. Afanasjew, 41(141) Niedźwiadek, Wąsal, Waligóra i Wyrwidąb – siłacze, [w:] Prace Komisji Kultury Sło-
wian…, s. 121.

347 „Postaciami ze wszech miar adekwatnie ilustrującymi ów złowrogi aspekt matki są również postacie bogiń mito-
logicznych, między innymi Hekate jako pani śmierci, narodzin, zaślubin, mistrzyni magii, «nocnej dzikiej łowczy-
ni»”. Podaną tezę można odnieść także do postaci Baby Jagi. Zob: I. Błocian, Psychoanalityczne wykładnie mitu, 
Warszawa 2010, s. 223.

348 Zob.: „Trzeba przede wszystkim podkreślić, że śmierć w świadomości społeczeństwa pierwotnego jawi się pier-
wiastkiem płodnym, ziemia zaś – pochłaniająca ciało ludzkie po śmierci – matką, z łona której człowiek wycho-
dzi (rodzi się) i na powrót powraca (por. orfickie «koło narodzin», «koło życia», «kołowrót czasu»). Stąd znak 
równości między aktem jedzenia (pożerania), płodzenia i śmierci”. I. Malej, O semantyce seksualnej obrazu Baby 
Jagi …, s. 138.
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dzenia […]”349), ale również powiązania z mocami chtonicznymi. O ile jednak 

baśniowa wiedźma-olbrzymka jest w bliskich stosunkach między innymi 

z personifikacjami pór dnia czy demonami leśnymi – istotami, uznawanymi 

przez Proppa za reprezentantów królestwa umarłych350, o tyle antagonistka 

powieści Kanuszkina sprawuje jednoznaczną władzę nad zmarłymi, takimi 

jak Szamchat351 – jedną z bohaterek akadyjskiego eposu Gilgamesz – a także 

gości ich u siebie:

Wszyscy siedzieli przy stole, na który padało żółte światło z elektrycznej lamp-

ki pod sufitem, i rozmawiali. Po prostu gadali o swoich sprawach. A Budda ich 

poznał. I z nikim by nie pomylił, chociaż nie wyglądali oni całkiem tak, jak było 

przyjęte o nich myśleć. Chłopiec był blady i nie odwracał wzroku od tego, co się 

działo w salonie Mammy Mii352.

Autor zastępuje zatem symbolikę zaświatową dosłowną prezentacją 

świata pozagrobowego. Analizując powiązanie czarownicy Kanuszkina z mo-

tywem krainy zmarłych, należy również zwrócić uwagę na jej władzę nad 

psami, ponieważ są to zwierzęta, które w mitach całego świata pełnią funkcje 

strażników królestwa zmarłych353 (między innymi grecki Cerber). W powie-

ści Dzieci Robinsona Crusoe całe stado tych zwierząt strzeże domu wiedźmy, 

a w dalszych fragmentach utworu staje się widoczne, że stara kobieta włada 

również psami-potworami, egzystującymi w rzeczywistości magicznej, nie-

dostępnej dla zwykłych śmiertelników. Na rozkaz właścicielki potrafią prze-

nikać do świata ludzi i polować na głównych bohaterów. Mamma Mia to za-

tem, podobnie jak Baba Jaga, pani zaświatów, ich strażniczka.

349 Wszystkie tłumaczenia, za wyjątkiem wskazanych inaczej, moje – A. N. W. „W kakom-to smysle, Ona uże była. 
[…] W Naczale. Boginia rożdajuszczaja potencyalnost’ Pustoty. […] Boginia sama sposobna k opłodotworieniju, 
rożdieniju […]”. R. Kanuszkin, Dieti Robinzona Kruzo, Moskwa 2010, s. 251. 

350 W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2003.
351 Kurtyzana, „niewiasta ze świątyni Isztar”. Tytułowy Gilgamesz zlecił jej uwiedzenie i „ucywilizowanie” Enkidu, 

herosa, zamieszkującego dzikie tereny leśne. Zob.: Gilgamesz: Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany 
i uzupełniony także pieśniami sumeryjskimi przez Roberta Stillera, tłum. R. Stiller, Warszawa 1967.

352 „Oni sidieli za stołom, na kotoryj s elektriczeskoj łampoczki pod potołkom padał żołtyj swiet, i goworili. Prosto 
bołtali o swoich diełach. A Budda uznał ich. I nie pierieputał by ni s kiem. Chotia wygladieli oni nie sowsiem tak, 
kak priniato o nich dumat’. Malczik był bledien i nie otwodił wzglada ot proischodiaszczego w gostinoj Mamy 
Mii”. R. Kanuszkin, Dieti Robinzona Kruzo…, s. 109.

353 „Pies, przynależąc do świata ludzkiego – gdzie zresztą zajmuje poślednie miejsce – związany jest zarazem ze sferą 
chtoniczną jako sługa pana zaświatów”. Zob.: L. P. Słupiecki, Wojownicy i wilkołaki, Warszawa 2011, s. 38.



Od zabobonu do fikcji literackiej132

Powiązanie baśniowej wiedźmy-olbrzymki oraz bohaterki Kanuszkina 

z wizją Wielkiej Bogini – królowej świata podziemnego, jest widoczne w ich 

relacjach z ludźmi, w szczególności z dziećmi. Baba Jaga porywa je, okale-

cza lub tuczy i zjada, a Mamma Mia więzi jednego z protagonistów w rze-

czywistości magicznej, skazując go na wieczny żywot w niepełnoletnim, 

młodym ciele. Uniemożliwiając chłopcu kontakt z rodziną i przyjaciółmi 

oraz pozbawiając go szansy na wejście w okres dorastania, wiedźma sym-

bolicznie go zabija. W świecie ludzi panuje przekonanie, że Budda został 

zamordowany i nawet nie próbują go odnaleźć. Nikt nie wie, co się z nim 

stało. Mamma Mia nie chce zaś uwolnić dziecka, ponieważ wchłaniając go, 

może nie tylko zwiększyć własną siłę magiczną, ale również stopień od-

działywania na ludzi: 

Zbiegły chłopiec powinien należeć do niej. Wejść w jej ciało. Zmienić się w jej 

brakującą cząstkę. W całość. Siła, którą on włada, potrafi wiele. Wzmocniona 

dziecięcymi fantazjami, mogła nie tylko przechodzić na jej terytorium, zabie-

rać to, co należało do niej […]. Problem był dużo poważniejszy – ta siła igno-

rowała jej własną egzystencję. Wcale nie negując jej pradawnego i potężnego 

prawa, nie należała do niej. Ta siła nie potrzebowała jej wszechobecnego ma-

cierzyństwa i mogła każdego przemienić w zbiegłego chłopca354.

W rzeczywistości powieści Dzieci Robinsona Crusoe tylko postacie dzie-

cięce wyczuwają prawdziwą, złowrogą, naturę antagonistki. Dorośli po-

strzegają Mammę Mię jako chorą psychicznie, ale nieszkodliwą, starą ko-

bietę. Ponieważ jest biedna i bezdomna, starają się być dla niej mili, choć 

często żartują z jej zachowania:

— O-o! Mama Mia przybyła, witamy! — ktoś mówi. Z taką wylewną życz-

liwością ludzie rozmawiają z małymi dziećmi lub, jak Micha zrozumie później, 

z chorymi psychicznie, od których oczekuje się widowiska. — Czym będziesz 

nas straszyć? Trzęsieniem ziemi, hę?!

354 „Sbieżawszyj malczik dołżen prinadleżat’ jej. Wojti w jejo plot’. Stat’ jejo niedostajuszczej czasticej. Celostnos- 
tju. Siła, kotoroj on obładajet, sposobna na mnogoje. Umnożennaja dietskimi fantazijami, ona mogła nie tolko 
prichodit’ na jejo territoriju, zabirat’ prinadleżaszczeje jej […]. Problema była posierjozniej – eta siła ignorirowa-
ła samo jejo suszczestwowanije. Wowsie nie ospariwaja jejo driewnieje i moguszczestwiennoje prawo, ona nie 
prinadleżała jej. Eta siła nie nużdałas’ w jejo wsieochwatywajuszczem matierinstwie i mogła każdogo priewratit’ 
w sbieżawszego malczika”. R. Kanuszkin, Dieti Robinzona Kruzo …, s. 405.
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— Tsunami, oczywiście.

— Nie, to… jak się to nazywa… tornado355!

Wiedźma nie ukrywa posiadania zdolności kontrolowania przyrody, 

gdyż dorośli jej nie wierzą i podobne stwierdzenia traktują jako objaw cho-

roby. Z kolei niepełnoletni pokładają ufność w słowa starej kobiety, ponie-

waż im jest łatwiej przyswoić zasady baśniowej rzeczywistości, nakazujące 

unikania kontaktu ze złymi mocami. W rezultacie reagują histerią na sam 

widok demonicznej Mammy Mii, a w nocy przeżywają koszmary senne 

z jej udziałem.

Interesującą odmianą nawiązań do Baby Jagi we współczesnej fan-

tastyce grozy jest inspiracja jej ekwiwalentami z tradycji ludowej Europy 

Zachodniej – złymi czarownicami znanymi z folkloru germańskiego czy 

greckiego356. Jak już zaznaczono wcześniej, Starobiniec rozszczepia baśnio-

wą wiedźmę-olbrzymkę na dwie postacie – Kościanę i Lucy, która posiada 

również powiązania z bohaterką negatywną z zachodnioeuropejskiej bajki 

magicznej Jaś i Małgosia braci Grimmów (zostanie to dokładniej przeana-

lizowane w dalszej części niniejszego rozdziału), a Kanuszkin przeistacza 

Mammę Mię w Pramatkę całego świata, będącą pierwowzorem dla pogań-

skich bogiń płodności i macierzyństwa. Prowotorow, członek Stowarzysze-

nia Literackiego „Ciemność”, znany jest natomiast głównie z opowiadań, 

publikowanych w licznych antologiach oraz czasopismach internetowych, 

w których role głównych antagonistek odgrywają wiedźmy o powiązaniach 

zarówno z kulturą rosyjską, jak i zachodnioeuropejską357. W wywiadzie dla 

portalu internetowego „Horror Zone”, zapytany o przyczynę podobnej fa-

scynacji, odpowiedział: 

w dzieciństwie miałem książeczkę o dziewczynce Niurze, z czarno-niebieskimi 

obrazkami i była tam straszna Baba Jaga. To pierwsza wiedźma, którą zapamię-

355 „— O-o! Mama Mija pożałowała, priwiet! — goworit kto-to. S takoj żadnoj dobrożełatielnostju razgowariwajut s 
małymi diet’mi, ili, kak Micha pojmiot pozże, s umaliszonnymi, ot kotorych żdi priedstawlenija. — Czom pugat’ 
budiesz’? Ziemletriasienije, a ?!
— Cunami, w naturie.
— Nie, eta… kak jego… tornado!”. Ibidem, s. 56.

356 „Podobne do baby jagi postacie występują także w mitologiach innych ludów, m.in. greckiej i germańskiej”. Zob: 
J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia…, s. 47.

357 Ponieważ Prowotorow większość opowiadań napisał w latach 2015-2016, nie będą one obiektem szczegółowej 
analizy w niniejszej monografii, poświęconej fantastyce grozy z lat 1990-2012.
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tałem [podkreślenie – A. N. W.]. Kiedy miałem trzy latka, bałem się oglądać tę 

książeczkę pod nieobecność dorosłych. Najwidoczniej, wpłynęło to na mnie358. 

Dziecięcy strach Prowotorowa przed Babą Jagą jest dostrzegalny w opo-

wiadaniu Nowe Życie, w którym baśniowa wiedźma-olbrzymka zostaje zrein-

terpretowana jako potężna czarownica, wywodząca się z terenów zachodnio-

europejskich. 

W początkowych fragmentach utworu Prowotorowa główna antagonist-

ka jest w analogiczny sposób, co czarownice z baśni ludowych, postacią o de-

monicznych właściwościach, wykorzystującą umiejętność transformacji do 

udawania przeciętnego człowieka. Bohaterowie poznają ją w małej wsi Nowaja 

Żyzn’ i uznają ją za typową gospodynię rosyjską – wita ona gości ubrana w sa-

rafan, tradycyjny strój ludowy ze Wschodniej Słowiańszczyzny, w znoszonych 

butach, a w zamian za pomoc w wykopaniu zbiornika wodnego na deszczówkę, 

oferuje protagonistom nocleg i sycący posiłek. Jednakże jej imię oraz cechy fi-

zyczne stanowią pierwsze przesłanki świadczące o jej wyjątkowości: „nazywała 

się Malina Ingmarowna. To urocze imię było jakby nie niemieckie, a północne, 

a patrząc na gospodynię, było widać, że w młodości była ona piękna nie ruską, 

a dumną, nordycką urodą”359. Bohaterka, tak samo jak Lucy z powieści Schron 

7/7, odgrywa w opowiadaniu rolę Obcego, wprowadzającego chaos i dyshar-

monię w życie protagonistów. Podaje im fałszywe imię (naprawdę nazywa się 

Malinien) i zwabia ich do siebie, by następnie uśpić i przemienić w posłusz-

nych zombie-niewolników. W kulminacyjnej scenie opowiadania okazuje się, 

że jest ona wiedźmą-olbrzymką, podobną do baśniowej Baby Jagi, której pro-

ces transformacji z człowieka w pradawnego potwora aktywowany jest przez 

ciemność i zbliżającą się noc. Jej ciało wówczas zaczyna rosnąć, a kończyny – 

wydłużać („ogromne, żylaste ręce sięgały już prawie do kolan […], ciężkie obrę-

cze kolczyków rozciągały uszy już prawie do ramion”360). 

358 „[…] u mienia była kniżka w dietstwie, pro dziewoczku Niuru, s czorno-sinimi takimi kartinkami, i wot tam była 
straszennaja Baba Jaga. Eto pierwaja wied’ma, kotoruju ja pomniu. Kogda mnie było goda tri, ja bojałsia etu kniż-
ku smotriet’ w otsutstwii wzrosłych. Powlijało, nawiernoje”. Zob.: M. S. Parfionow, Pisatiel Aleksiej Prowotorow 
o tiomnom fentiezi, buktriejlerach, wied’mach – i nie tolko, http://horrorzone.ru/page/pisatel-aleksej-provotorov-
-o-temnom-fentezi-buktrejlerah-vedmah-i-ne-tolko, [dostęp:10.05.2016]. 

359 „ […] nazwałas’ Malinoj Ingmarownoj. Czudnoje imia było wrodie i nie niemieckim, a kakim-to siewiernym, da 
i, gladia na choziajku, widno było, czto w mołodosti ona była krasiwa nierusskoj, gordoj, nordiczeskoj krasotoj”. 
A. Prowotorow, Nowaja Żyzn’, „Darker” 2011, nr 7(8), http://darkermagazine.ru/page/aleksej-provorotov-novaja-
-zhizn, [dostęp: 3.05.216].

360 „ogromnyje żylistyje ruki dostawali poczti do kolen […] tiażołyje kolca sierieg rastiagiwali uszy poczti do plecz”. 
Ibidem.
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W kreacji postaci Malinien rosyjska wizja Baby Jagi scala się z wyobraże-

niem jej odpowiedniczek z terenów Europy Zachodniej. Czarownica Prowo-

torowa jest bilingwalna (zna rosyjski i starogermański), w formie ludzkiej po-

siada cechy typowe zarówno dla Rosjanki, jak i mieszkanki terenów nordyc-

kich, a w odmianie monstrualnej wywołuje konotacje ze wspomnianą wyżej 

bohaterką rosyjskich bajek magicznych. Relacje wiedźmy z jej przybraną 

wnuczką, Helgą, dodatkowo zdają się świadczyć o podobnym zamierzeniu 

autora, czyli kompilacji atrybutów charakterystycznych dla wyobrażeń cza-

rownic z terenów germańskich i rosyjskich. Sojuszniczka Malinien posiada 

bowiem przymioty dystynktywne dla Alonki, córki czarownicy z bajki ma-

gicznej Iwaszko i wiedźma oraz protagonistki baśni Grimmów Jaś i Małgosia. 

Podobnie do Alonki z rosyjskiej baśni ludowej, Helga bierze czynny 

udział w planach swojej krewnej, jednakże jej rola w fabule jest bardziej roz-

budowana. Kiedy córka antagonistki z bajki magicznej Iwaszko i wiedźma od-

powiada jedynie za pieczenie ofiar wiedźmy w piecu, to wnuczka Malinien 

z utworu Prowotorowa pełni funkcję osoby zwabiającej ludzi do jej domu 

oraz pomagającej czarownicy w tworzeniu nowych zombie. W początkowych 

fragmentach opowiadania Nowe Życie Helga przedstawia się napotkanym 

wędrowcom jako Olga, miejscowa dziewczyna i obiecuje im, że jeśli za nią 

pójdą, babcia pomoże im wydostać się z lasu. Kiedy czujność protagonistów 

zostaje uśpiona, oferuje im żywność nafaszerowaną środkami usypiającymi. 

Następnie albo Malinien przemienia ich w niewolników, albo każe Oldze/

Heldze oddać ich na pożarcie żywym trupom („A myślisz, że miło mi jest 

tam siedzieć? Karmić te dziwolągi?”361). Wnuczka czarownicy, w odróżnieniu 

od baśniowej Alonki, nie wykazuje się lojalnością w stosunku do swojej krew-

nej. Dziewczyna nie chce już być czarownicą i mieszkać z dala od ośrodków 

cywilizacji. Pragnie zmienić swój dotychczasowy styl życia („A może ja chcę 

na uczelnię… – marzycielsko kontynuowała Olga”362), dlatego zdradza babcię 

przy pierwszej nadarzającej się okazji i, podobnie jak Małgosia z baśni braci 

Grimmów, ratuje głównego bohatera przed śmiercią. Jej decyzja, wpływ na 

rozwój wydarzeń oraz bezpośredni udział w pokrzyżowaniu planów wiedź-

my, spaja ją z kreacją bohaterki baśni niemieckiej. Obie postacie  – Helga 

i Małgosia – wspierają bohaterów płci męskiej i przy pomocy fortelu uwal-

niają ich z niewoli u czarownicy. W odróżnieniu jednakże od protagonistki 

361 „ A dumajesz’, mnie sładko tam sidiet’? Kormit’ urodow etich?”. Ibidem.
362 „ Ja, możet, w institut choczu… – potianuła Olga miecztatielno”. Ibidem.
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Grimmów, bohaterka Prowotorowa nie uśmierca antagonistki. Malinien, tak 

samo jak wiedźmy z rosyjskich baśni ludowych, jest bowiem zbyt potężnym 

przeciwnikiem, aby bohaterowie mogli ją pokonać. Udaje im się wydostać 

z lasu i uniknąć przemiany w żywe trupy, lecz samo zagrożenie nie znika. 

Antagonistka Prowotorowa pozostała sama we wsi, ale wciąż może zwabiać 

do siebie nowe ofiary, by przemieniać je w zombie.

Młode czarodziejki, czyli współczesne Wasylisy Mądre

W rosyjskiej fantastyce grozy występują bohaterki, które wprawdzie posiadają 

atrybuty o konotacjach z baśniowym wyobrażeniem wiedźmy – między inny-

mi moce magiczne, powiązania z istotami demonicznymi oraz zaświatami, ale 

brak im nacechowania negatywnego i odwołań do postaci Baby Jagi. Są to uro-

dziwe kobiety, wspierające działania protagonistów przy pomocy czarów, ma-

gicznych przedmiotów i demonicznych służących. Nie odgrywają one jednak 

ról mentorek, a pełnią funkcje wiernych kochanek lub lojalnych przyjaciółek. 

Wymienione cechy stanowią o podobieństwie tych postaci do – wykreowanej 

w rosyjskiej kulturze ludowej  – Wasylisy Mądrej, jednej z protagonistek ba-

jek magicznych. W rozważaniach nad zbieżnościami, występującymi między 

współczesnymi bohaterkami rosyjskiego horroru literackiego i tą figurą z baśni 

ludowych, zostały uwzględnione wyłącznie postacie młodych kobiet, powią-

zanych z przedstawicielami sił nadprzyrodzonych i będących w zażyłych lub 

przyjacielskich relacjach z pozytywnymi bohaterami płci męskiej. 

Analizując bohaterki o cechach Wasylisy Mądrej, należy ponownie przy-

wołać Złą Czarownicę i jej relacje z Kościejem Nieśmiertelnym z powieści Schron 

7/7 autorstwa Starobiniec. W świecie przedstawionym utworu antagonistka była 

pierwotnie postacią pozytywną, kobietą ludzką, zaangażowaną w trójkąt miło-

sny, rozgrywający się między nią i braćmi – Kościejem oraz narratorem wszel-

kich opowieści i baśni, Tym, Który Opowiada363. Jej wygląd zewnętrzny („Ona 

była smukła i gibka jak drzewo, skórę miała białą jak śnieg, oczy jak gwiazdy, 

363 Charakterystyka mężczyzny, jego funkcja w powieści – obowiązek opowiadania wszelkich historii – oraz motyw 
klątwy, uniemożliwiającej mu spożywanie jedzenia i picia, stanowią nawiązanie do słów, kończących baśnie 
ludowe: „Ja na tej uczcie także byłem, wino i piwo z nimi piłem, po wąsach ściekało, do ust nic nie trafiało”. Zob.: 
O młodzieńcu Koli i Pięknej Nastazji, [w:] Mocarni czarodzieje. Baśnie rosyjskie, pod red. A. Barszczewskiego, 
Warszawa 1983, s. 74.
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a włosy jak słońce o zachodzie…”364) oraz rola w opisanych wydarzeniach po-

zwalają skonstatować, że Zła Czarownica Lucy była początkowo uosobieniem 

Wasylisy Mądrej. Starobiniec w powieści wielokrotnie odwołuje się bowiem do 

motywów znanych z baśni Kościej Nieśmiertelny (Koszczej Biessmiertnyj) oraz Kró-

lewna w żabę przemieniona. Druga z wymienionych bajek magicznych jest szcze-

gólnie istotna dla analizy fabuły utworu Schron 7/7, ponieważ do czasów współ-

czesnych przetrwały jej dwie wersje, cieszące się sporą popularnością. W pierw-

szym wariancie, uznawanym za kanoniczny, Kościej Nieśmiertelny jest ojcem 

Wasylisy Mądrej, zaś w drugim – adoratorem, który porywa ją i więzi w celu 

zmuszenia do zaślubin. Pisarka rezygnuje z nawiązania do koligacji rodzinnych 

obu postaci i koncentruje się na wątku romantycznym, wzbogacając go o mo-

tyw odwzajemnionej, ale niespełnionej miłości. Związek czarownika i Lucy jest 

skazany na klęskę, gdyż przepełniony zazdrością Ten, Który Opowiada, rzuca 

klątwę na całą krainę, uniemożliwiając kochankom wspólne życie: „[…] Jawa bę-

dzie oddzielona od Nawi365 i że nikt nie zdoła przekroczyć tej granicy ani z tej, 

ani z drugiej strony dopóty, dopóki żyje Nieśmiertelny. Dopóki nie złamie się 

Igła, na końcu której kryje się jego śmierć. […] Igłę oddałem jej”366. 

Zarówno Kościej Nieśmiertelny z utworów ludowych, jak i jego współcze-

sny odpowiednik z powieści Schron 7/7, znani są głównie z porywania i więzienia 

kobiet. Baśniowy czarodziej pragnie ludzkiego towarzystwa oraz szuka odpo-

wiedniej kandydatki na żonę, dlatego w bajce magicznej Kościej Nieśmiertelny 

uprowadza matkę głównego bohatera, Iwana-carewicza oraz córkę cara z od-

ległej krainy, a w baśni Królewna w żabę przemieniona przetrzymuje w swoim 

domu Wasylisę Mądrą, żonę protagonisty. Z kolei bohater powieści Starobiniec 

uprowadza rusałki, kikimory i inne słowiańskie kobiety-potwory, aby wypeł-

nić wewnętrzną pustkę, spowodowaną utratą dawnej ukochanej: „On przez cały 

czas szukał takiej, która byłaby podobna do tamtej dziewczyny. Ale żadna nie 

mogła się z nią równać”367. Z upływem czasu mężczyzna przestaje jednak szu-

kać nowej miłości:

— No idź już, idź. Bo jeszcze tę twoją dziewuchę — na pewno masz tam 

zamkniętą jakąś laseczkę? — ktoś ci zabierze pod twoją nieobecność.

364 A. Starobiniec, Schron 7/7…, s. 179.
365 W polskiej wersji powieści Starobiniec Jawia i Nawia są przetłumaczone jako Jawa i Nawa.
366 A. Starobiniec, Schron 7/7…, s. 180.
367 Ibidem, s. 182.
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— Wisi mi to. Nie wyobrażasz sobie  — powiedział ze zmęczeniem Nie-

śmiertelny — jak dawno przestały mnie interesować… baby.

— A ja myślałam, że jesteś kochliwy — Kościana mrugnęła kokieteryjnie. — 

No to po co je zamykasz?

— A, sam nie wiem. Pewnie z przyzwyczajenia. Zwykłe starcze przyzwy-

czajenie368.

Baśniowa funkcja czarodzieja  – nietypowy sposób poszukiwania kan-

dydatki na żonę – w powieści Schron 7/7 przeistacza się w groteskową formę 

rozrywki Kościeja369.

W opowieści o związku czarownika i Lucy można dostrzec odwrócenie 

baśniowego schematu powiązanego z postacią nadprzyrodzonej narzeczo-

nej; u Starobiniec protagonistka pozbawiona jest zdolności magicznych i nie 

potrafi ani pomóc swojemu ukochanemu, ani złamać klątwy. Kiedy w końcu 

nabywa moce nadprzyrodzone, umożliwiające jej przeniknięcie do króle-

stwa Nieczystych, traci afekt do swojego kochanka i jej rola w powieści ulega 

modyfikacji:

Ona… długo próbowała odnaleźć drogę do nas, ale nie zdołała. Musiałaby być 

taka jak my, musiałaby być nieczystą… Ale nie zarzuciła swoich bezskutecznych 

prób i w efekcie straciła rozum z rozpaczy. A może po prostu nie chciała dłużej 

żyć?… Wbiła sobie Igłę prosto w serce – i umarła […] potem Igłą zawładnęła Zła 

Czarownica370.

Naruszenie tabu samobójstwa zmienia kategorię taksonomiczną ba-

śniowej protagonistki, przeistaczając ją w istotą półdemoniczną i główną an-

tagonistkę utworu.

Kiedy Starobiniec koncentruje się na bezpośrednich nawiązaniach do 

świata przedstawionego bajek magicznych, reinterpretując konkretne posta-

cie, inny współczesny pisarz, Toczinow, znany twórca fantastyki grozy i tak 

368 Ibidem, s. 112.
369 Interesujący typ odwołania do postaci Kościeja Nieśmiertelnego występuje w ostatnich dwóch tomach tetralogii 

Stary cmentarz Atiejewa – w powieściach Miasto cieni (Gorod tieniej, 1998) i Słońce martwych (Sołnce mior-
twych, 1998). Główny antagonista utworów współczesnych, podobnie jak Kościej, jest czarodziejem, który swoją 
nieśmiertelność zawdzięcza ukryciu śmierci w określonej lokalizacji. Co więcej, identycznie jak bohater negatyw-
ny baśni magicznych, czarownik Atiejewa uwodzi młode dziewczyny i nakłania do małżeństwa. W tetralogii nie 
pojawia się jednak ekwiwalent samej Wasylisy Mądrej.

370 A. Starobiniec, Schron 7/7…, s. 182-183.
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zwanego thriller fantasy, laureat wielu nagród literackich w dziedzinie fantasy 

i horroru371, w dylogii Kreatura dostosowuje motyw nadprzyrodzonej narze-

czonej do schematu fabularnego mocno inspirowanego twórczością Stephe-

na Kinga. Już sama konstrukcja świata przedstawionego w utworze Kreatu-

ra wskazuje na konotacje z powieścią Miasteczko Salem372 (Salem’s Lot, 1975). 

Zarówno w tekście Kinga, jak u Toczinowa, główni bohaterowie są bowiem 

pisarzami, którzy powracają do rodzinnej wsi/ miasteczka i stają się świad-

kami działalności mrocznej siły, wyniszczającej lokalną wspólnotę. Próbując 

odkryć tajemnicę pewnej posiadłości, współpracują z chłopcem, posiadają-

cym dużą wiedzę o wydarzeniach oraz zakochują się w dziewczynie – ofie-

rze machinacji istoty magicznej373. Na tym podobieństwa się jednak kończą, 

ponieważ postać kobieca z rzeczywistości fikcyjnej dylogii Kreatura, Adelina, 

posiada cechy charakterystyczne Wasylisy Mądrej. 

Analogicznie do protagonistki bajek magicznych, bohaterka utworu To-

czinowa zachwyca najbliższe otoczenie swoją urodą (ma złote, długie włosy, 

błękitne oczy oraz smukłą sylwetkę), pewnością siebie, oczytaniem oraz in-

teligencją. Posiada wiedzę z zakresu rytuałów magicznych oraz czarodziej-

skich artefaktów. Początkowo demon, który mieszka w podziemnych jaski-

niach, znajdujących się wokół wsi, zamierza wybrać dla niej męża i uczynić 

z niej przyszłą matkę nowego strażnika swojego terytorium. Relacje Adeliny 

z głównym antagonistą dylogii wywołują skojarzenia z typem stosunków łą-

czących Wasylisę Mądrą z Kościejem Nieśmiertelnym; obie istoty magicz-

ne chcą bowiem w pełni podporządkować sobie protagonistki i w tym celu 

gotowe są odizolować je od reszty społeczeństwa. Baśniowy czarownik wię-

zi carewnę, aby uniemożliwić jej kontakty z mężem, Iwanem Carewiczem, 

a z kolei demon Toczinowa zabija wszystkich potencjalnych kochanków 

dziewczyny („I zrozumiałam, że jestem potrzebna pentagonowi – nie wiem, 

po co i dlaczego, ale jako dziewica”374). Adelina nie tylko posiada powiąza-

nia z głównym antagonistą, utożsamiającym moce piekielne, ale również, 

tak samo jak Wasylisa Mądra, jest bohaterką z pogranicza świata żywych 

i umarłych. Autor wielokrotnie w powieści umieszcza informacje o metafi-

371 M.in.: „EuroCon ESFS Awards” (2003), „FantLab’s book of the year award” (2008), „Itogi goda” (2008; 2013).
372 Powieść została przetłumaczona na język rosyjski po raz pierwszy w 1993 roku.
373 Por.: S. King, Miasteczko Salem, przeł. A. Nakoniecznik, Warszawa 2009.
374 „I ja poniała czto nużna pientagononu – nie znaju zaczem i dla czego, no diewstwiennoj”. W. Toczinow, Twar’ 1. 

Grafskije razwaliny, Sankt Petersburg 2005, s. 370.
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zycznej więzi dziewczyny zarówno z Larisą, zmarłą żoną pisarza Krawcowa, 

jak i z Nocną Łuczniczką – postacią fikcyjną, stworzoną przez protagonistę 

na potrzeby jego powieści:

Głównym bohaterem stała się kobieta. Dokładniej, bezlitośnie piękne COŚ, 

obleczone w damską postać. Kobieta-Wojownik, Nocna Łuczniczka, posłana 

zwyciężać za wszelką cenę. Nie znająca litości w stosunku do siebie i innych. 

I w finale płacąca życiem za szansę zwycięstwa… Ginąca.

Początkowo Krawcow widział ją podobną do Larisy… Tak, jak bywa podobna 

młodsza siostra lub stara fotografia. Krawcow widział ją jasno i wyraźnie, w naj-

mniejszych detalach… Ale stopniowo kształt bohaterki się zmieniał i w myślach 

pojawiała się inna twarz, inna figura, inny sposób poruszania się – choć wielkie 

podobieństwo do Larisy pozostało. […] Nocna Łuczniczka zginęła, nie osiągnąw-

szy zwycięstwa… Trzy dni później umarła Larisa375.

W początkowych fragmentach pierwszego tomu dylogii, Krawcow re-

aguje szokiem na widok Adeliny, ponieważ posiada ona cechy obu kobiet – 

ma identyczną aparycję, sposób zachowywania się oraz skłonność do ryzy-

ka. Niezależność i spryt bohaterki doskonale obrazuje motyw jej ucieczki 

przed Aleksem, młodym mężczyzną, obdarzonym przez demona wielką 

siłą fizyczną. Chce on odebrać jej magiczny wisiorek w kształcie pentago-

nu i wykorzystać ją seksualnie. Adelina jest od niego dużo słabsza fizycznie, 

jednakże udaje jej się pokonać go w pojedynkę, bez pomocy głównego bo-

hatera czy użycia czarów. W przeszłości przyjaźniła się z Aleksem, dlatego 

zna jego stereotypowy sposób myślenia oraz szowinistyczne podejście do 

różnicy płci. Chłopak uważa bowiem, że kobiety stanowią gorszą odmianę 

ludzi, a ich główną powinnością jest bezwzględne posłuszeństwo mężczy-

znom oraz zaspokajanie ich wszystkich potrzeb. W sytuacji krytycznej pro-

tagonistka udaje zatem utratę woli walki i uznanie jego wyższości. Odgrywa 

uległość, aby w odpowiednim momencie zmylić przeciwnika i skutecznie go 

unieszkodliwić. Dziewczyna, podobnie do Nocnej Łuczniczki, jest walecz-

375 „Gławnym piersonażem stała żenszczina. Wiernieje, besposzczadno-krasiwoje NIECZTO, priniawszeje żenskij 
oblik. Żenszczina-Woin, Nocznaja Łucznica, posłannaja pobieżdat’, – luboj cenoj. Nie znajuszczaja żałosti k sie-
bie i drugim. I w finale płatiaszczaja żyznju za szans pobiedit’… Pogibajuszczaja. 
Ona ponaczału widiełas’ Krawcowu pochożej na Łarisu… Tak kak bywajet pochoża mładszaja siestra ili dawniaja 
fotografija. Krawcow widieł jejo czotko i jasno, w malejszych dietalach… No postiepienno oblik gieroinii mie-
niałsia– i pieried myslennym wzorom wstawało drugoje lico, drugaja figura, drugaja płastika dwiżenij – chotia 
bolszoje schodstwo s Łarisoj ostawałos’. […] Nocznaja łucznica pogibła, tak i nie pobiediw… Czerez tri dnia 
pogibła Łarisa”. Ibidem, s. 64-65.
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na oraz gotowa poświęcić własne życie, byle pokonać pradawnego demona 

i jego służących. Tak jak Larisa, troszczy się o los Krawcowa i w zakończe-

niu utworu ratuje go przed śmiercią. W powieści Toczinowa pojawiają się 

przesłanki, że duch zmarłej małżonki bohatera egzystuje w ciele dziewczyny 

i może wywierać wpływ na rozwój bieżących wydarzeń („Przed oczami stała 

twarz Ady – twarz Larisy – taka, jaką ją widział w ostatniej chwili. Nie było 

wątpliwości. Wszelkie różnice między obiema kobietami zniknęły w tej krót-

kiej stopklatce”376).

Znacząca odmienność Adeliny od Wasylisy Mądrej zauważalna jest w ich 

relacjach z ukochanymi mężczyznami. Protagonistka baśni ludowych nie tyl-

ko wspiera działania swojego narzeczonego/ męża, Iwana Carewicza, ale rów-

nież podejmuje za niego większość ważnych decyzji. Lektura baśni Królewna 

w żabę przemieniona oraz Morski car i Wasylisa Mądra pozwala zauważyć, że to 

bohaterka kobieca pełni rolę czynnika sprawczego w stosunku do przebiegu 

przedstawionych zdarzeń; wielokrotnie Iwan Carewicz realizuje zlecone mu 

zadania wyłącznie dzięki radom i wskazówkom swojej żony/narzeczonej. Kie-

dy w pierwszej z wymienionych baśni protagonista zostaje pozbawiony wspar-

cia ukochanej – Kościej Nieśmiertelny więzi Wasylisę – jest zmuszony prosić 

o pomoc inną bohaterkę, „dobrą” Babę Jagę. Z kolei w dylogii Toczinowa nie 

zostaje zachowany podział ról między postaciami męskimi i żeńskimi – Ade-

lina oraz Krawcow posiadają identyczny wpływ na rozwój fabuły. Potrafią nie 

tylko współpracować ze sobą, ale również działać samodzielnie. 

Relacje literackich odpowiedników Wasylisy Mądrej z mężczyznami 

mogą być pozbawione jakichkolwiek doznań zmysłowych czy pożądania 

i opierać się wyłącznie na wzajemnym szacunku, wierności, życzliwości 

i zaufaniu. Interesujący przykład takiego związku między postaciami jest 

przedstawiony w utworze Kanuszkina Wtargnięcie przebudzonych. Kryminał 

pseudogotycki. Autor, kreując świat przedstawiony utworu, opiera się na – tak 

charakterystycznej dla jego twórczości – inspiracji myśleniem mitycznym. 

Dominantą fabularno-narracyjną utworu jest prezentacja losów poszczegól-

nych postaci, ofiar manipulacji pradawnych bóstw. Nienaturalne istoty mają 

w niedalekiej przyszłości wybudzić się z trzymającego je w rzeczywistości 

magicznej snu, by zniszczyć ludzką cywilizację. Przeciwdziałać im może wy-

376 „Pieried głazami stojało lico Ady – lico Łarisy – takoje, kakim on uwidieł jejo w poslednij momient. Somnienij nie 
było. Wsie razliczija mieżdu dwumia żenszczinami isczezli w tom korotkom stop-kadrie. Łarisa…”. W. Toczinow, 
Twar’ 2. Skazki letuczego mysza, Sankt Petersburg 2005, s. 441.
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łącznie para głównych bohaterów – Dora oraz jej sąsiad Kim, profesor i sław-

ny ekspert od zjawisk paranormalnych. 

W odróżnieniu od Wasylisy Mądrej, protagonistka Kanuszkina nie peł-

ni w powieści funkcji nadprzyrodzonej narzeczonej – ma dopiero dziewięć 

lat i nie jest zainteresowana zmysłową sferą relacji damsko-męskich. Dziew-

czynka udaje się po pomoc do profesora Kima, ponieważ go szanuje, odczu-

wa z nim pewną więź duchową i uważa za nieocenionego sojusznika w walce 

z bóstwami pogańskimi:

Źle, że mi pan nie ufa, profesorze Kimie. Co Pan myśli, że jestem dzieckiem, 

wymyślającym bajki?! Produkt niewinnej twórczości dziecięcej?! Ja… Pan… My 

przecież jesteśmy do siebie podobni… Pan rozumie, co ja mam na myśli?! My 

przecież nieznacznie różnimy się od innych ludzi. Całkiem nieznacznie. Czy 

naprawdę pan tego nie czuje? Jeśli tak, to czemu pan mi nie ufa?! My jesteśmy 

do siebie podobni, chociażby z tego powodu, że my oboje wiemy o NICH… Nie 

mam do kogo innego się zwrócić. Nie mogę nic zrozumieć, PO PROSTU COŚ 

WIEM… bo przecież jestem jeszcze dzieckiem i nie poradzę sobie bez pańskiej 

pomocy377.

Relacje obu postaci są odwróceniem baśniowego schematu, w którym to 

bohater prosi o pomoc protagonistkę, bardziej doświadczoną życiowo i po-

trafiącą czarować. Dora posiada dostęp do wiedzy tajemnej, ale nie umie jej 

wykorzystać, zaś profesor Kim ma wymagane doświadczenie w walce z isto-

tami nadprzyrodzonymi, lecz pozbawiony jest informacji potrzebnych do 

ujarzmienia pradawnych bóstw. Dorosły mężczyzna i małe dziecko, analo-

gicznie do bohaterów cyklu powieści Kreatura, współpracują ze sobą i posia-

dają zbliżony wpływ na przebieg wydarzeń. 

Należy zwrócić uwagę na znaczącą rolę Dory w utworze Kanuszkina. Po-

mimo młodego wieku i braku doświadczenia w walce z siłami Zła, odgrywa 

ona rolę czynnika sprawczego w stosunku do rozwoju fabuły – nie tylko ini-

cjuje czynności, mające na celu unieszkodliwienie pradawnych bóstw (mię-

377 „Wy zria mnie nie dowieriajetie, Professor Kim. Wy szto dumajetie, ja riebionok, nasocziniawszyj skazki?! 
Produkt niewinnogo dietskogo tworczewstwa?! Ja… Wy… My że s wami pochoży… Wy ponimajetie, czto ja 
imieju w widu?! My że niemnożko otliczajemsia ot drugich ludiej. Sowsiem niemnożko. Nieużeli wy etogo nie 
czuwstwujetie? Togda poczemu wy mnie nie dowieriajetie?! My pochoży, chotia by potomu, czto oba znajem 
o NICH… Mnie nie k komu bol’sze obratit’sia. Ja niczego nie mogu poniat’, JA PROSTO CZTO-TO ZNAJU… 
wied’ ja jeszczo riebionok i bez waszej pomoszczi mnie nie sprawit’sia”. R. Kanuszkin, Wtorżenije niespiaszczich. 
Psiewdogoticzeskij dietiekiw, Moskwa 1996, s. 69.
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dzy innymi kontakt z profesorem Kimem czy zlokalizowanie miejsca, w któ-

rym ukrywają się złe istoty magiczne), ale również jest zdolna do realizacji 

zadań, którym nie potrafią sprostać inni bohaterowie. Podobnie do Wasylisy 

Mądrej doradza im i wspiera w dalszych poczynaniach, sprzyjających zwy-

cięstwu nad siłami Zła. Co więcej, wykazuje sposób myślenia, charaktery-

styczny dla osoby dorosłej – jest oczytana, ma racjonalne podejście do życia, 

umie analizować i wyciągać prawidłowe wnioski z własnych obserwacji oraz 

ma bogaty zasób słownictwa („[…] i pamięć mam fenomeal… fenomenalną! 

Jedyne słowo, którego nie mogę nauczyć się mówić prawidłowo”378). Do in-

nych postaci odnosi się z pewną wyższością i nadmierną pewnością siebie, 

motywowaną przez przekonanie o własnej wyjątkowości, gdyż dziewczynka 

jest nie tylko inteligentnta, lecz także utalentowana artystycznie oraz umie 

czarować, wykorzystując w tym celu lustra i jabłka:

To większe powinno się postawić za swoimi plecami. Maleńkie lustereczko 

należało podnieść na wysokość oczu, żeby odbiło się w nim to większe. I wte-

dy obserwowało się swój tył, przy pomocy małego lusterka, trzymanego w ręce 

i nakierowywano w taki sposób, żeby się widziało w nim tylko swoje własne oczy. 

Do drugiej ręki należało wziąć przecięte na pół jabłko […] i długo oraz uporczy-

wie się w nie wpatrywać, niegłośno przy tym powtarzając:

— Lustereczko, lustereczko… Daleka Jabłoni-Mamo…379.

Analizując zdolności magiczne dziewczynki, należy zwrócić uwagę na 

znaczenie używanych przez nią owoców380, gdyż w rosyjskich baśniach lu-

dowych odgrywają one rolę atrybutów o wielu nadzwyczajnych właściwo-

ściach, podobnie jak w powieści Kanuszkina. Przy analizie utworu Wtar-

gnięcie przebudzonych. Kryminał pseudogotycki, szczególnie zasługują na uwagę 

podobieństwa występujące między praktykami magicznymi Dory i Maszy, 

głównej bohaterki baśni O srebrnym spodeczku i soczystym jabłuszku (O sieriebria-

378 : „[…] i u mienia pamiat’ fienomieal… fienomienalnaja! Jedinstwiennoje słowo nikak nie mogu nauczit’sia pra-
wilno goworit’”. Ibidem, s. 16. 

379 „Czto pobolsze, sledowało ustanowit’ za spinoj […] Malen’koje zierkalce nado było podniat’ na urowien’ głaz, 
cztoby w niom otraziłos’ bolszoje. I togda ty nabludajesz siebia so spiny dierżaszczim w rukach malenkoje zier-
kalce, otriegulirowannoje takim obrazom, czto widisz’ w niom tolko swoi sobstwiennyje głaza. W druguju ruku 
nado wziat’ razriezannoje popołam jabłoko, […] i dołgo i pristalno na niego smotriet’, niegromko powtoriaja:
– Zierkało-zierkało – Dalokaja Jabłonia-Mama…”. Ibidem, s. 142-143.

380 Kopaliński podaje w Słowniku symboli, że figura jabłka reprezentuje między innymi wiedzę, wtajemniczenie, 
czary, nieśmiertelność, wieczną młodość, miłość oraz relacje dziecko-rodzic (jabłko-jabłoń). Zob.: W. Kopaliński, 
Jabłko, [w:] idem, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 112-114.
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nom bludieczkie i naliwnom jabłoczkie). W obu tekstach protagonistki korzystają 

ze zwyczajnych, „niemagicznych” jabłek, potrzebnych do realizacji rytuału, 

powiązanego z wielokrotnym wypowiadaniem jednej i tej samej inkantacji. 

Zarówno Dora, jak i Masza są jedynymi postaciami, potrafiącymi czarować 

przy pomocy owoców. W bajce magicznej złe siostry protagonistki mordują 

ją i kradną jej tytułowe przedmioty, ale nie potrafią z nich korzystać („Spró-

bowały potoczyć jabłuszko po spodeczku. A tu ani jabłuszko się nie toczy, ani 

dzwon srebrny nie dzwoni […]”381), zaś w powieści Kanuszkina:

[Dora – A. N. W.] Myślała, że wszystkie dziewczynki mogą tak bawić się z doj-

rzałymi jabłkami. Że każda dziewczynka może znaleźć potrzebne jabłko, trochę 

przy nim pomajstrować i zobaczyć Daleką Jabłonkę-Mamę, a może być i coś 

jeszcze… Ale Mama-Jabłonka powiedziała, że to nie jest tak […] niezbyt dużo lu-

dzi na świecie jest podobnych do Dory […]382.

Mama-Jabłonka jest nieśmiertelną istotą, jednym z pradawnych bóstw. 

W odróżnieniu jednak od innych kreatur mitycznych w utworze, nie pragnie 

zagłady ludzkości. Jest opiekuńcza oraz łagodna w stosunku do Dory i odgry-

wa rolę jej mentorki, wielokrotnie służąc pomocą w uzyskaniu informacji, po-

trzebnych do pokonania antagonistów powieści. Interesujące analogie można 

zauważyć między Kanuszkinową boginią a baśniowymi jabłoniami. W bajce 

magicznej Gęsi-łabędzie wspomniany rodzaj drzewa owocowego nie tylko po-

trafi komunikować się z ludźmi („A zjesz moje kwaśne jabłuszko?”383), ale rów-

nież ukrywa protagonistów – siostrę i brata, przed ścigającymi ich tytułowymi 

gęsiami-łabędziami, a w baśni Marynka-Kruszynka (Kroszeczka-Chawroszeczka) ja-

błoń wyrasta z kości krowy, która za życia służyła pomocą i dobrą radą głównej 

bohaterce, biednej sierocie. Zarówno Mama-Jabłonka, jak i baśniowe drzewa 

udzielają wsparcia małym dzieciom i podejmują się ich ochrony. Co więcej, 

w powieści Kanuszkina pojawiają się przesłanki, że z boginią mogą porozumie-

wać się wyłącznie osoby niepełnoletnie, zatem jej więź z Dorą oraz ciągłe prze-

strogi przed dorosłością i śmiercią („dorośli się przyzwyczają do tracenia wielu 

381 A. Afanasjew, O srebrnym spodeczku i soczystym jabłuszku, [w:] idem, Baśnie rosyjskie…, s. 18.
382 „Ona dumała, czto wsie diewoczki mogut wot tak igrat’ so slepymi jabłokami. Czto lubaja diewoczka możet najti 

nużnoje jabłoko, niemnogo powozit’sia s nim i uwidiet’ Dalokuju Jabłoniu-Mamu, a możet byt’, i koje czto jesz-
czo… No Jabłonia-Mama skazała, czto eto nie tak […] nie oczen’ mnogo ludiej w mirie pochoży na Doru […]”. 
R. Kanuszkin, Wtorżenije niespiaszczich…, s. 140.

383 A. Afanasjew, Gęsi-łabędzie, [w:] idem, Baśnie rosyjskie…, s. 30.
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rzeczy”384) można odczytywać również jako pośrednie nawiązanie do innego 

baśniowego motywu, do odmładzających właściwości jabłek, występujących na 

przykład w Baśni o jabłkach młodości i o żywej wodzie (O mołodilnych jabłokach i żywoj 

wodie). Podobnie więc jak baśniowa jabłoń i jej owoce, pradawna bogini utożsa-

mia „dobrą” magię, wykorzystywaną wyłącznie przez ludzi.

Dora nie jest jedyną bohaterką w powieści Kanuszkina, która posiada cechy 

wspólne z Wasylisą Mądrą. W wydarzeniach retrospektywnych o przygodach 

profesora Kima w Afryce i jego pierwszych kontaktach z istotami magicznymi, 

pojawia się Zedella, postać obdarzona takimi cechami baśniowej protagonist-

ki, jak powiązanie z siłami demonicznymi i odgrywanie roli nadprzyrodzonej 

narzeczonej. Analogicznie do protagonistki baśni Królewna w żabę przemieniona 

czy Morskiego cara i Wasylisy Mądrej, bohaterka Kanuszkina jest córką mężczy-

zny obdarzonego wiedzą magiczną, Papaszy Janga. Staruszek, w odróżnieniu 

od Kościeja Nieśmiertelnego czy Morskiego Cara, nie jest postacią negatywną 

i pomaga protagonistom w ich walce z afrykańskim demonem Kiszarre. Sam 

nie zajmuje się czarowaniem, lecz przyjaźni się ze znachorami i magami lo-

kalnych plemion. Uważa, że tylko oni znają prawdę o świecie, niedostępną dla 

ludzi myślących racjonalnie i mieszkających w dużych miastach. Interesujące 

są zbieżności, występujące między nim a baśniowym Morskim Carem, gdyż 

łączy ich posiadanie wielu córek oraz życie w okolicach terenów wodnych. An-

tagonista bajki magicznej mieszka w morzu, a bohater Kanuszkina niedaleko 

wodospadu i odczuwa z nim więź do tego stopnia, że nazywa Zedellę jego „cór-

ką”. Jest przekonany, że taka lokalizacja wyzwoliła u dziewczyny cechy nimfy 

wodnej, budzącej fascynację zwyczajnych śmiertelników.

Bohaterka zaprezentowana zostaje jako przepiękna dziewczyna o rado-

snym uosobieniu, której nie potrafi się oprzeć żaden mężczyzna. Posiada zdol-

ność do rozkochiwania ich w sobie, jednakże nie pełni w powieści funkcji femme 

fatale, czyli kobiety manipulującej bohaterami i celowo sprowadzającej na nich 

ból i cierpienie385. Autor, kreując postać Zedelli, bawi się oczekiwaniami czy-

telnika, zaznajomionego ze schematami fabularnymi utworów popularnych, 

w których bohaterka, potrafiąca uwieść dowolnego mężczyznę albo odgrywa 

384 „[…] wzrosłyje priwykajut mnogoje tieriat’”. R. Kanuszkin, Wtorżenije niespiaszczich…, s. 141.
385 Zob.: „Ludi kamiennych gorodow byli uwierieny, czto takije krasawicy igrali w besposzczadnyje igry, nikogda nie 

prinosiaszczije im udowletworienija i pokoja, i w itogie sami pogibali pod obłomkami sozdannych imi katastrof. 
Da, byt’ możet, krasawicy inogda stanowiatsia stierwami. A byt’ możet, ich okrużajet sliszkom mnogo trusow. 
Ludi kamiennych gorodow nie ponimali, czto jedinstwiennoje, czto nużno takim diewuszkam, − eto samaja oby-
cznaja lubow’”. Ibidem, s. 357.
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rolę antagonistki współpracującej z istotami demonicznymi, albo kobiety-po-

twora, symbolizującej mroczną stronę seksualności. Zedella nie przynależy do 

żadnej z wymienionych odmian postaci kobiecych, ponieważ nie jest świado-

ma własnego wpływu na otoczenie i nie potrafi tego kontrolować. To sympa-

tyczna i bardzo energiczna dziewczyna, która po prostu stara się być grzeczna 

dla znajomych jej ojca. Jej dar, nieświadomie używany, staje się przekleństwem, 

bowiem przyczynia się do przeistoczenia protagonistki w ofiarę machinacji an-

tagonisty:

Zedella przecież porwała już mnóstwo serc, ale chroniła u siebie ich kawałki […] 

i zapłatą za to mogło się stać tylko jej własne serce. I Olczemiri widział, jak do 

tego serca, drżącego i marniejącego w bezowocnych poszukiwaniach miłości, już 

wyciąga się czarna ręka demona nocy. Zedella była odsłonięta przed Kiszarre i, 

nie wiedząc o tym, prowadziła do niego wszystkie zebrane przez siebie serca386.

Podobnie do Wasylisy Mądrej z baśni ludowej Królewna w żabę przemie-

niona, Zedella nie potrafi walczyć z siłą demoniczną i zostaje przez nią uwię-

ziona. Kiedy jednak baśniowa protagonistka jest trzymana w wieży, bohater-

ka Kanuszkina zostaje opętana przez Kiszarre i wprowadzona w stan letargu, 

który zamyka ją w świecie marzeń sennych. Dziewczynę wyzwala dopiero – 

podobnie jak w świecie przedstawionym bajek magicznych – triumf bohate-

ra, profesora Kima, nad głównym antagonistą.

Chatka wiedźmy a jej tajemnicza lokalizacja

Motyw charakterystycznego budynku na terenie niezurbanizowanym, dzi-

kim, wywołuje niemalże natychmiastowe skojarzenia z wiedźmą. Taki typ 

przestrzeni wprawdzie utożsamiany jest głównie z konkretnymi bohaterka-

mi opowieści ludowych – zachodnioeuropejską antagonistką Jasia i Małgosi 

czy z Babą Jagą, to jednak dla twórców baśni literackich, utworów z zakresu 

realizmu magicznego, fantasy i horroru stanowi ona nieodzowny element 

każdego tekstu zgodnego z konwencją bajki magicznej. Uwagę autorów nie 

386 „Ziediełła że uże pochitiła mnożestwo sierdiec, no ona chraniła u siebia ich obłomki. […] i raspłatoj za eto mogło 
stat’ lisz’ jejo sobstwiennoje sierdce. I Olczemiri widieł, kak k etomu triepietnomu i iznywajuszczemu w bie-
znadiożnych poiskach lubwi sierdcu uże protianułas’ czorniaja ruka diemona noczi. Ziediełła była odkryta dla 
Kiszarre, i, nie znaja togo, ona wieła k niemu wsie pochiszczennyje jeju sierdca”. Ibidem, s. 358.
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przykuwa jednak opis konstrukcji budowli, a raczej jej lokalizacja oraz topo-

grafia terenu wokół niej, czyli lasu, zbiorników wodnych i wsi. Jednym z po-

pularniejszych rodzajów nawiązań do schematu fabularnego baśni ludowych 

w fantastyce grozy jest bowiem wątek zabłąkanych bohaterów, którzy szuka-

jąc drogi powrotnej do domu, napotykają na ukrytą przed ludźmi siedzibę 

czarownicy. Umiejscowienie chatki antagonistki na terenach opustoszałych, 

dziewiczych, nie tylko niesie ze sobą konotacje z baśniowymi elementami 

niezwykłości i cudowności, ale również stanowi odwołanie do poetyki grozy, 

umożliwia ewokację lęku u czytelnika poprzez wykorzystanie postaci Obce-

go oraz wykreowanie sytuacji, w której bohaterowie są bezsilni i pozbawieni 

możliwości wezwania pomocy. Protagoniści nie orientują się w terenie, nie 

mogą także skorzystać z nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych (telefo-

nu, komputera), zatem są zmuszeni prosić o gościnę nieznaną, tajemniczą 

kobietę. Przekroczenie progu domku czarownicy zawsze kończy się śmier-

cią  – niedobrowolnym udziałem w pogańskich rytuałach bądź pożarciem 

żywcem. 

W opowiadaniu Jej pomsta Michajłowa, jednego z uczestników projektu 

literackiego Zombie w Jakucku (Zombi w Jakutskie387, 2011; antologia nie zosta-

ła wydana w Polsce), dwóch kozaków nie potrafi wydostać się z lasu, więc 

decydują się przenocować u kobiety mieszkającej na jego skraju. Lokaliza-

cja jej domu nie tylko pełni w utworze funkcję grozotwórczą, lecz również 

stanowi przestrogę przed możliwą ingerencją sił nadprzyrodzonych. Akcja 

opowiadania rozgrywa się w XVII wieku, czyli w okresie historycznym, gdy 

wśród ludu wciąż dominowało myślenie magiczne, a także wiara w bytowa-

nie istot półdemonicznych i demonicznych na określonych terenach ziem-

skich. Michajłow nawiązuje do powyższej wizji świata, jednakże obdarza 

swoje postacie mentalnością typową dla współczesnych bohaterów horroru; 

wiarę w zjawiska nadprzyrodzone uznają za przejaw zabobonności. Pomimo 

wiedzy, że przez miejscowych las otoczony jest złą sławą jako miejsce za-

mieszkania duchów i żywych trupów, dwaj mężczyźni nie zastanawiają się 

nad tym, z jakiego powodu ich gospodyni mieszka tak daleko od ośrodków 

cywilizacji, dlaczego wydaje z siebie dziwne odgłosy oraz czemu w trakcie 

trwania całej rozmowy stoi plecami do nich i unika kontaktu wzrokowego. 

Ich nierozwaga i lekkomyślność wywołują konotacje z protagonistami slashe-

rów, którzy ignorują wszelkie przesłanki o zagrożeniu i wchodzą w zasadzkę 

387 Antologia opowiadań, których cechą wspólną jest tematyka zombie oraz umiejscowienie akcji w okolicach Jakucka.
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przygotowaną przez mordercę. Przygoda dwóch kozaków również kończy 

się tragicznie, gdyż w nocy kobieta przemienia się w potwornie wyglądającą 

wiedźmę388, a jej chatka – w opuszczoną i wymarłą budowlę: „Nie było sze-

rokich połaci389, pieca rosyjskiego również nie było. A była podłoga ziemista, 

rozsypujące się palenisko i trumna na stole”390. 

Interesujący przykład podobnego wykorzystania miejsca zamieszkania 

wiedźmy pojawia się w omówionym już utworze Prowotorowa, Nowe Życie. 

Jego bohaterka, Malinien, nie decyduje się osiedlić na odludnym terenie, 

lecz eksterminuje mieszkańców wsi, znajdującej się w dogodnym dla niej 

miejscu, czyli w głębi lasu. Przeobraża ludzi w żywe trupy, a prowincjonalną 

miejscowość  – w pułapkę na zabłąkanych wędrowców. Antagonistka użyt-

kuje wymarłą wioskę do wytworzenia u swoich ofiar iluzji bezpieczeństwa 

i wrażenia możliwości kontaktu z innymi ludźmi, członkami lokalnej wspól-

noty. Sąsiedztwo innych budynków sprawia, że początkowo bohaterowie nie 

odczuwają strachu i wierzą, że podejrzane dźwięki zza ścian wydają z siebie 

sąsiedzi czarownicy, którzy mocno się upili. Gdyby Malinien mieszkała w sa-

motnej chatce na skraju lasu, to odwiedzająca ją grupa mężczyzn nie darzy-

łaby jej takim zaufaniem i miałaby się bardziej na baczności. 

We wnętrzu mieszkania czarownicy zauważalna jest niekonsekwencja 

w rozmieszczeniu poszczególnych przedmiotów oraz brak porządku. Po-

mimo czystych podłóg, ściany pokrywają pajęczyny i kurz, a meble oraz 

elementy dekoracyjne są zniszczone (milczący zegar, wystrzępione dywany 

i wyblakłe fotografie oraz staroświeckie gliniane naczynia). Co więcej, bo-

haterowie czują zapach stęchlizny oraz duchotę. Prawdopodobnie Malinien 

przejęła miejsce zamieszkania po poprzednich, zamordowanych lub zbie-

głych lokatorach i nie czuje więzi z pozostawionym przez nich dobytkiem. 

Budynek jest dla niej „obcy” oraz „niczyj” i czarownica nie ma wewnętrz-

nej potrzeby dbania o jego stan czy wygląd. Służy jej jedynie do zwabia-

nia nowych ofiar. Brak możliwości jednoznacznego zakwalifikowania lokalu 

do określonych kategorii, takich jak „czysty” czy „zadbany”, wywołuje u jej 

388 Konstrukcja postaci wiedźmy w opowiadaniu Michajłowa posiada cechy baśniowej wizji czarownicy (miejsce 
zamieszkania, sposób zachowywania się) oraz jakuckiego wyobrażenia żywego trupa. Co więcej, kobieta zostaje 
w utworze również określona mianem słowiańskiej „kikimory”, czyli demona domowego, szczególnie nieprzy-
chylnego mężczyznom.

389 Połać – ława przeznaczona do spania, wykorzystywana przez dawne ludy wschodniosłowiańskie. Zob: K. Mo-
szyński, Kultura ludowa Słowian. Część I: Kultura Materialna, t. 1, Warszawa 2010, s. 580.

390 „Nie było połatiej szyrokich, da i pieczi russkoj nie było. A był poł ziemlanoj, kamielok truchlawyj, da domowina na 
stole”. A. Michajłow, Jej otmszczenije, [w:] Zombi w Jakutskie, pod red. W. Obiedina, K. Lewina, Jakuck 2011, s. 35.
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gości dyskomfort psychiczny oraz dysonans poznawczy: „można było od-

nieść wrażenie, że jedzą w opuszczonym domu. Uczucie było absurdalne”391. 

Mieszkanie zaczyna budzić u bohaterów coraz większy niepokój, jednakże – 

podobnie jak dwaj kozacy z opowiadania Jej pomsta – decydują się ignorować 

swoje „nieracjonalne” odczucia. Przyjmują zaproszenie kobiety na wspólne 

zjedzenie kolacji, co kończy się dla nich tragicznie. 

W powieści Romanowej, zatytułowanej Umarli z Wierchniego Łoga, mo-

tywem przewodnim jest próba ucieczki bohaterów z osady w głębi lasu, któ-

rą zamieszkują ludzie, obdarzeni predyspozycjami do uprawiania czarów. 

Tajemnicza wspólnota nie posiada nowoczesnych narzędzi, elektryczności 

czy gazu, korzysta jedynie z dawnych, ludowych przedmiotów codziennego 

użytku. Nigdy nie przekracza granic terenów leśnych, dlatego mieszkańcy 

wsi sąsiadującej z tym obszarem (tytułowego Wierchniego Łoga), nie wie-

dzą o istnieniu tych wrogich istot i uznają opowieści o ludziach tajemniczo 

ginących w lesie za element lokalnego folkloru. Kontakty osiedleńców z po-

szczególnymi członkami prowincjonalnej wspólnoty – zarówno z osobami 

żyjącymi niedaleko lasu, jak i turystami – są konstruowane w powieści wedle 

określonego schematu. Bohaterowie najpierw tracą orientację na terenach 

leśnych lub zostają tam sprowadzeni siłą i, błądząc, przypadkowo natrafiają 

na ślady ukrytej kolonii bądź na żywe trupy, pełniące funkcję jej strażni-

ków. Początkowo zagubione postacie są szczęśliwe, kiedy uzyskują pomoc 

od mieszkańców tajemniczej osady (między innymi ocalenie przed zombie 

czy opatrzenie ran), jednakże z upływem czasu narasta w nich brak zaufania 

w dobre intencje gospodarzy:

Dziewczynka nie mogła sobie wytłumaczyć, dlaczego tak bardzo obudzili w niej 

czujność ci ludzie z ich identycznymi domami, identyczną, samodziałową 

odzieżą i jasnymi oczami. Niczego złego jej przecież nie zrobili. A nawet na od-

wrót – pozwolili u siebie przenocować, dali suchą sukienkę, zaoferowali gorą-

ce śniadanie i wytłumaczyli, jak iść. Coś jednak było nie tak, nie opuszczało ją 

uczucie niepokoju, nieprzyjemnie drgające w jej wnętrzu392.

391 „ […] kazałos’, czto oni jediat w zabroszennom domie. Oszczuszczenije było absurdnym”. A. Prowotorow, Nowa-
ja Żyzn’… 

392 „Diewoczka nie smogła by objasnit’ poczemu jejo tak nastorożyli eti ludi s ich odinakowymi domami, odinakowy-
mi domotkanymi płatjami i jasnymi głazami. Niczego płochogo jej wrodie by nie sdiełali. I daże naoborot − pustili 
pierienoczewat’, dali suchoje płatje, priedłożyli goriaczij zawtrak, objasnili dorogu. No czto-to było nie tak, jejo 
nie pokidało czuwstwo triewogi, nieprijatno wibrijuszczeje w żywotie”. M. Romanowa, Miortwyje iz Wierchniego 
Łoga, Moskwa 2011, s. 81.
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Każda próba ucieczki z niezwykłej wioski kończy się brutalną śmiercią, 

przeistoczeniem w żywego trupa lub wymuszonym powrotem.

W świecie przedstawionym utworu las koło Wierchniego Łoga odgry-

wa rolę terenu baśniowego, gdyż przynależy do miejsc niebezpiecznych, za-

mieszkałych przez istoty półdemoniczne. Ludzie, którzy się w nim znajdą, 

nie mogą samodzielnie się z niego wydostać i muszą szukać pomocy w ekwi-

walencie chatki Baby Jagi – we wnętrzu tajemnej osady. Choć dom baśniowej 

wiedźmy-olbrzymki znajduje się na skraju lasu, a wieś stworzona przez Ro-

manową jest położona w jego głębi, obie lokalizacje odgrywają rolę bezpiecz-

nego schronienia, pozwalającego protagonistom na uniknięcie kontaktu z siłą 

nieczystą. Zarówno Baba Jaga, jak i członkowie tajemniczej wspólnoty chronią 

napotkanych ludzi przed siłami nadprzyrodzonymi, oferują im wikt i opie-

runek, ale w zamian żądają posłuszeństwa. Baśniowa olbrzymka zleca szereg 

różnych zadań swoim gościom i pożera żywcem tych, którzy nie potrafią 

sprostać jej wymaganiom. W bajce magicznej Maria Moriewna Iwanowi-care-

wiczowi nakazuje pilnować koni, a w baśni ludowej Wasylisa Pięknolica obiecuje 

dziewczynie ogień w zamian za wykonanie szeregu prac domowych, niemoż-

liwych do realizacji w ciągu zaledwie jednego dnia (między innymi oczysz-

czenie ćwiartki pszenicy z ziaren czarnuszki czy maku z piasku, wysprzątanie 

całego podwórza, ugotowanie obiadu, zrobienie prania). Z kolei antagoniści 

powieści Romanowej mamią swoje ofiary obietnicą powrotu do domu, a za 

nieposłuszeństwo karzą ich okrutną i bolesną śmiercią. Należy podkreślić, że 

las nie posiada asocjacji jedynie z Babą Jagą i jej chatką, ale również z magią 

i cudownością. W powieści pojawiają się bowiem przesłanki wskazujące, że 

wszystkie obszary leśne na całym świecie są naturalnym miejscem zamieszka-

nia wiedźm oraz czarowników; w nich się oni rodzą, żyją i umierają393 („Takich 

jak my nie oddają ziemi. Zabiera nas Las”394). 

W opowieściach grozy bazujących na konwencji baśniowej, zauważalna 

jest pewna zależność; jeśli rolę głównego bohatera negatywnego odgrywa 

potężna istota magiczna płci męskiej, to wśród protagonistów pojawi się cza-

rownica, pełniąca funkcję jego przeciwieństwa. Wspomniany rodzaj korelacji 

między wiedźmą i potworem/czarownikiem można dostrzec w odmienno-

ści ich miejsc bytowania, czego interesujące przykłady występują w analizo-

393 W powieści istnieje rozróżnienie wiedźm i czarowników na osoby z wrodzonym talentem magicznym oraz na 
„wyuczone”, zawdzięczające swój dar wieloletnim ćwiczeniom. Wspomniany motyw lasu jako miejsca zamiesz-
kania osób obdarzonych umiejętnością czarowania dotyczy pierwszej grupy ludzi.

394 „Takich kak my, nie priedajut ziemle. Nas zabirajet Les”. M. Romanowa, Miortwyje iz Wierchniego Łoga …, s. 129.
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wanym już utworze Romanowej oraz w powieści Ubyr Izmajłowa. W książce 

Romanowej, Umarli z Wierchniego Łoga, główny antagonista, Hunsag, czaro-

dziej i założyciel ukrytej kolonii, przez wiele lat podróżował po całym świe-

cie, wchodząc w interakcje nie tylko z czarownikami i czarownicami, ale rów-

nież z przeciętnymi ludźmi, pozbawionymi umiejętności magicznych. We-

dług niego obecne społeczeństwo jest zbyt słabe i ubogie duchowo, aby móc 

dalej wieść życie na Ziemi, dlatego planuje je unicestwić i zastąpić swoimi 

uczniami. W utworze wielokrotnie przedstawione zostaje jego przedmioto-

we podejście do osób bez predyspozycji do nauki magii mężczyzn uważa 

za tanią, łatwo dostępną, siłę roboczą (zmusza ich do wybudowania swojej 

osady), a kobiety – za potencjalne „inkubatory” dla swojego przyszłego po-

tomstwa. Natomiast ludzi o niskim potencjale magicznym, którzy z powo-

dów zdrowotnych nie mogą pracować fizycznie lub są pozbawieni zdolności 

reprodukcyjnych, przeznacza na rytualne ofiary bądź zabiera im energię ży-

ciową w celu odmłodzenia się i zwiększenia swojej mocy magicznej. Kosmo-

polityzm Hunsaga, ciągłe przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie, 

stanowi w powieści symbol jego społecznego odosobnienia i braku zdolno-

ści do odnalezienia wspólnej więzi z drugim człowiekiem. W trakcie swoich 

wypraw po różnych zakątkach Ziemi, bohater negatywny poznaje wnucz-

kę wiedźmy, Sofię, odgrywającą co prawda w powieści rolę epizodyczną, ale 

istotną dla warstwy naddanej utworu. Kobieta, w odróżnieniu od czarownika, 

czuje się bowiem przynależna do całej wspólnoty ludzkiej, a nie tylko spo-

łeczności adeptów sił magicznych. Wprawdzie nie podróżuje po świecie, tak 

jak antagonista powieści, i pozornie izoluje się od innych – mieszka w sta-

rym domu na terenach leśnych, z dala od wsi czy miast – ale jest to spowo-

dowane jej akceptacją roli społecznej. Sofia przejęła bowiem funkcję lokalnej 

wiedźmy po babci i nigdy nie opuszcza swojego domostwa, ponieważ pełni 

w utworze funkcję baśniowej „dobrej” Baby Jagi, oczekującej gości, potrze-

bujących pomocy lub rady. Warto odnotować, że konstrukcja postaci kobiety 

odwołuje się nie tylko do słowiańskiej tradycji folklorystycznej, lecz również 

chrześcijańskiej, Hunsag próbuje bezskutecznie przekonać ją do swoich ra-

cji, nakłonić do współudziału w tworzeniu nowego, „lepszego” świata i Sofia 

mu odmawia, gdyż czerpie motywację do działania wprost z ducha Ewange-

lii, z przykazania miłości jako prawdziwego gwaranta ładu społecznego:
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— I co jest najważniejsze twoim zdaniem?

— Oczywiście miłość — z pewnością siebie odpowiedziała Sofia.

— Miłość…  — skrzywił się Hunsag.  — Miłość to zaledwie uduchowienie 

zmysłowości.

— Frazes i nonsens. […] Wiesz, znaczenie przykazania „kochaj bliźniego 

swego jak siebie samego” w ogóle nie zawiera się w ofiarności, jak myśli więk-

szość. Pokochać bliźniego jak siebie samego oznacza zrozumienie, że wszyscy 

ludzie to jeden organizm i „ja” u wszystkich jest wspólne. Niektórzy ludzie ob-

rzucają się słowem „kocham”, ale błędnie uznają miłość za chorobliwe przywią-

zanie do tych, kogo uważają za „swoich”. A tak naprawdę, Hunsag, nie ma po-

działu na „swoich” i „obcych”. I jak tylko to wszyscy zrozumieją, ustaną wszystkie 

konflikty – od wojen do kuchennych zatargów. Wtedy dopiero pojawi się nowa 

rasa. Nadczłowiekiem nie jest bowiem ten, kto umie przy pomocy spojrzenia 

zrzucić szklankę ze stołu395.

Należy zauważyć, że już samo imię bohaterki stanowi oczywiste nawiąza-

nie do idei Sofii Przedwiecznej Mądrości Bożej, określanej również mianem 

Logosu Boga, Wiecznej Kobiecości, Duszy Świata oraz Wszechjedności, o któ-

rej wzmianki po raz pierwszy pojawiają się w Starym Testamencie. W okresie 

późniejszym ta doktryna stała istotną częścią chrześcijańskiej filozofii bizan-

tyjsko-słowiańskiej, a w XIX i XX wieku – trzonem rozważań myślicieli ro-

syjskich, między innymi Nikołaja Bierdiajewa, Siergieja Bułgakowa, Aleksieja 

Chomiakowa, Fiodora Dostojewskiego, Matki Marii (Skobcowej) i Władimira 

Sołowiowa396. Altruistyczna postawa bohaterki Romanowej, wiara, że wszystkie 

elementy Kosmosu – w tym także zarówno słabi, jak i mocni ludzie – są nie-

zbędne do zachowania harmonii, odwołuje się do wizerunku Sofii Mądrości 

395 „ – I czto że, po-twojemu, gławnoje?
– Konieczno lubow’, – s uwieriennost’ju otwietiła Sofja.
– Lubow’… – pomorszcziłsia Chunsag. – Lubow’ – wsiego lisz’ oduchotworienije czuwstwiennosti.
– Poszłost’ i jerunda. […] Ponimajesz, smysł zapowiedi «wozlubi bliżniego swojego kak samogo siebia» wowsie 
nie oznaczajet żertwiennosti, kak mnogije sczitajut. Wozlubit’ bliżniego kak samogo siebia – znaczit posticz’, czto 
wsie ludi – jedinyj organizm i «ja» u wsiech obszczeje. Niekotoryje ludi razbrasywajutsia słowom «lublu», no 
oni oszyboczno poczitajut za lubow’ bolezniennuju priwiazannost’ k tiem, kogo sczitajut «swoimi». A na samom 
diele, Chunsag, niet dielenija na «swoich» i «czużych». I kak tolko eto budiet wsiemi poniatno, ostanowiatsia wsie 
raspri − ot wojn do kuchonnych niedomołwok. Togda i pojawitsia nowaja rasa. Swierchczełowiek − wowsie nie 
tot, kto umiejet wzgladom sbrosit’ so stoła stakan”. Ibidem, s. 145-146.

396 Więcej informacji na temat Sofii Przedwiecznej Mądrości Bożej można znaleźć między innymi w następujących 
pracach naukowych: J. Bolewski, Misterium Mądrości. Traktat sofio-mariologiczny, Kraków 2012; Z. Brzozow-
ska, Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyjsko-słowiańskiej, Łódź 
2015; S. Bułgakow, Światło wieczności, przeł. J. Chmielewski, Kęty 2010; W. Laszczak, W kręgu kultury Bo-
goczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej), Opole 2015; A. Pawłowski, Sofiologia 
Włodzimierza Sołowiewa, „Collectanea Theologica” 1937, nr 18/1-2, s. 133-200. 
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Bożej jako siły spajającej nieuporządkowany i rozbity byt świata. Znamienne 

jest, że wnuczka wiedźmy żegna Hunsaga fragmentem z Księgi Izajasza odno-

szącym się do nadejścia Mesjasza („Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,  

pantera z koźlęciem razem leżeć będą,/cielę i lew paść się będą pospołu 

/i mały chłopiec będzie je poganiał. […] Niemowlę igrać będzie na gnieździe 

kobry”397), dając mu jasno do zrozumienia, że on nigdy nie będzie odgrywał 

podobnej roli w ludzkim rozwoju duchowym, ponieważ w jego wizji świata 

nie ma miejsca ani na miłosierdzie, ani na pokojową koegzystencję. Dość wy-

mowne jest również zakończenie utworu Umarli z Wierchniego Łoga, w którym 

osada czarownika zostaje zniszczona, a on sam przeżywa wyłącznie dzięki 

staraniom Łady, jedynej kobiety, która szczerze i bezinteresownie go kocha-

ła. Sojuszniczka maga umiera, przekazując mężczyźnie całą swoją energię 

życiową. Pomimo usłyszanych słów Sofii na temat miłości i ujrzenia potęgi 

tego uczucia w praktyce, Hunsag wciąż wyraża przekonanie o słuszności swo-

jego światopoglądu i planuje stworzyć nową osadę: „On znajdzie sobie nowe 

miejsce. I nowych ludzi. I nawet nową Ładę [podkreślenie – A. N. W.]”398. Bez 

zmiany podejścia do życia czarownik jest zatem skazany na ponowną klęskę. 

Zawiązanie akcji w powieści Izmajłowa rozpoczyna się od wyjazdu ro-

dziców głównych bohaterów na wieś Łaszmanłyk na tatarskie wypominki, 

przypadające siódmego dnia po śmierci zmarłego. Tytułowy potwór, ubyr399, 

opętuje małżonków i wraz z nimi przenosi się do Kazania, gdzie próbuje 

przejąć kontrolę nad mieszkańcami miasta, których postrzega wyłącznie 

w kategoriach pożywienia. Baszkirski demon żywi się ludzką energią życio-

wą i dlatego nowych ofiar szuka w dużej miejscowości. Protagoniści powie-

ści – starszy brat Nail oraz jego młodsza siostra Dilka – aby uratować swoich 

rodziców muszą zatem uciec z domu, w którym bytuje istota demoniczna 

i szukać pomocy u czarownicy, mieszkającej z dala od wielkich miast, nieda-

leko opuszczonej i wymarłej wsi:

397 Iz 11, 6-7, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2015, s. 973.
398 „On najdiot nowoje miesto. I nowych ludiej. I daże nowuju Ładu”. M. Romanowa, Miortwyje iz Wierchniego 

Łoga…, s. 351.
399 Należy odnotować, że sam autor powieści zwraca uwagę na podobieństwo między słowami ubyr i upiór (upyr’): 

„A ubyr to taki nieczysty duch podobny do diabła, który po rosyjsku nazywany jest upiorem. Ale tatarski 
ubyr nie pije krwi [podkreślenie – A. N. W.]. […] Ubyr wychodzi z ziemi, zjada zmarłych i małe dziewczyn-
ki, a szczególnie lubuje się w niemowlętach i nienarodzonych dzieciach. Przenika też do ciał zwierzęta i ludzi, 
którymi porusza niczym pacynkami [А убыр – это такой нечистый дух вроде черта, который по-русски 
называется упырь. Но татарский убыр не пьет кровь. […] убыр вылазит из-под земли, жрет мертвецов 
и маленьких девочек, а особенно любит младенцев и неродившихся детей. А еще залезает в животных 
и людей, которыми двигает как куклами на перчатке]”. N. Izmajłow, Ubyr, Sankt Petersburg 2012, s. 84.
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— Dom. Nail, tam jest dom!

[…] Nie zauważyłbym go — patrzyłem pod nogi, a należało mocno w bok. 

Nie było ani zjazdu z drogi, ani wydeptanej ścieżki. Po prostu za kolejną halawą 

znajdował się częstokół, składający się nie z żywych i zdrowych, a z cienkich 

i powalonych pni. A daleko za nim, niczym rozłożona czarna, rozdarta koper-

ta, stał dom. […] Szkoda tylko, że nie było widać żadnej wydeptanej ścieżki do 

częstokołu. Nie to, że ciężko mi deptać trawę. Ale jak się okazuje, dawno nikt do 

tego domu nie wstępował z drogi 400.

Opis usytuowania i wyglądu chatki odzwierciedla charakter jego właści-

cielki, ponieważ stara kobieta ma naturę introwertyczną, nie szuka ludzkiego 

towarzystwa, a także w pełni akceptuje swoją samotność. Jej niechęć do kontak-

tu z innymi postaciami jest szczególnie zauważalna w scenach, w których dzie-

ci postanawiają sprawdzić czy budynek jest zamieszkany. Nikt nie odpowiada 

na ich pukanie do drzwi, w środku unosi się charakterystyczny zapach stęchli-

zny, wszędzie leży warstwa kurzu, a wyposażenie domu – meble i przedmioty 

codziennego użytku, są pochodzenia ludowego (między innymi połacie, piec), 

archaiczne i lekko podniszczone. Mieszkanie sprawia wrażenie do tego stopnia 

opuszczonego, że rodzeństwo nawet nie próbuje się zastanawiać, kto nagrzał 

w piecu i ugotował kaszę, traktując zastaną sytuację jako oznakę przychylności 

losu. Czarownica przez cały ten czas obserwuje dzieci, nie ujawniając swojej 

obecności nawet wtedy, gdy brat i siostra jedzą jej pożywienie. Kiedy staje się 

oczywiste, że protagoniści nie wyjdą, lecz spróbują przenocować w jej domu, 

stara kobieta postanawia zaopiekować się rodzeństwem. Podobnie do baśnio-

wej „dobrej” Baby Jagi, bohaterka Izmajłowa jest surowa i szorstka w obyciu, ale 

ugaszcza nieproszonych gości. Analogicznie do wnuczki czarownicy z powieści 

Romanowej, stara kobieta akceptuje swoją rolę społeczną, rolę wiedźmy, która 

ma pomagać ludziom, oferować im wikt i opierunek oraz pełnić rolę doradcy 

w ważnych dla nich kwestiach. Dlatego czarownica Izmajłowa ukrywa dzieci 

przed potworem i uczy Naila, jak zostać łowcą ubyrów.

We współczesnych powieściach i opowiadaniach grozy, o ile lokalizacja 

wydarzeń na terenach leśnych służy nawiązaniu do baśniowej wizji miejsca 

400 „— Dom. Nail, tam dom!
[…] Ja by jego nie zamietił — pod nogi smotrieł, a nado było silno w storonu. Nie było sjezda s dorogi ili ra-
stoptannoj obocziny. Prosto za oczeriednoj propleszynoj stojał czastokoł nie iz żywych i zdorowych, a iz tonkich 
i srublennych stwołow. A daleko za nim razodrannym czornym konwiertom raskoriacziłas’ izba. […] Płocho tolko, 
czto nikakoj protoptannoj dorogi k czastokołu widno nie było. Nie to czto mnie trawu toptat’ tiażeło. No połucza-
jetsia, nikto w etot dom dawno s dorogi nie zachodził ”. Ibidem, s. 147.
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zamieszkania wiedźm, o tyle umiejscowienie akcji utworu w okolicy zbior-

ników wodnych odwołuje się do innego motywu charakterystycznego dla 

bajek magicznych o czarownicach – do naruszania granicy między światem 

żywych a zmarłych. Podczas analizy ludowej wizji wiedźmy wspomniane 

już zostało, że woda w baśniach symbolizuje zaświaty. W powieści Ubyr cza-

rownica wprowadza młodszą siostrę protagonisty, Dilkę, w stan magicznego 

letargu. Nakłada na nią warstwę wosku w celu zabezpieczenia przed wilgo-

cią, a następnie ukrywa ją przed żarłocznym ubyrem na dnie bagna. Potwór 

nie może odnaleźć dziewczynki, gdyż karmi się wyłącznie żywymi ludźmi, 

a ona zostaje symbolicznie zabita przez wiedźmę. Umieszczenie śpiącej bo-

haterki w wodzie reprezentuje bowiem zjawisko tymczasowej śmierci401 oraz 

możliwości przywrócenia do życia402. Analizując powyższy motyw z powie-

ści Izmajłowa, warto zwrócić uwagę na podobny zabieg fabularny w baśni 

Siostrzyczka Alonuszka i braciszek Iwanuszka. Protagonistka bajki magicznej zo-

staje oszukana przez wiedźmę i utopiona w rzece. Jej śmierć jest jednakże 

pozorna, gdyż wciąż potrafi komunikować się ze swoim bratem („Ach, bra-

ciszku Iwanuszko!/ Ciężki kamień na dno ciągnie/ Wodorosty nogi wiążą/ 

Żółty piasek gniecie pierś…”403), a po wydostaniu jej ciała z wody na suchy ląd, 

dziewczyna niemalże natychmiast powraca do życia: 

Kupiec zebrał ludzi, poszli nad rzekę, zarzucili jedwabne sieci  – i wydobyli 

Alonuszkę na brzeg. Zdjęli jej z szyi kamień, opłukali ją wodą źródlaną, ubrali 

w piękną suknię… Alonuszka ożyła i stała się jeszcze piękniejsza, niż przedtem404. 

Dilka, niczym tytułowa Alonuszka, również zostaje zanurzona w wodzie, 

lecz podczas tego procesu nie jest zdolna do komunikowania się z osobami 

postronnymi. Nail musi najpierw nagrzać w łaźni i usunąć warstwę wosku 

z jej ciała, aby dziewczynka w pełni odzyskała przytomność. 

Z kolei motyw wody w opowiadaniu Szyszyga Pawłowej, autorki współ-

pracującej ze Stowarzyszeniem Literackim „Ciemność”, ma głównie wy-

miar symboliczny. Czarownica mieszka wprawdzie niedaleko jeziora, gdzie 

401 Zob.: W. Kopaliński, Sen, [w:] idem, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 367-368.
402 „Zanurzenie w wody oznacza powrót do stanu sprzed ukształtowania w jego podwójnym sensie śmierci i rozkładu, 

ale również odrodzenia i ponownego krążenia, gdyż zanurzenie pomnaża potencjał życia”. J. E. Cirlot, Wody, [w:] 
idem, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2006, s. 457.

403 A. Afanasjew, Siostrzyczka Alonuszka i braciszek Iwanuszka, [w:] idem, Baśnie rosyjskie…, s. 13.
404 Ibidem, s. 14. 
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wynajmuje swój dom turystom, ale nie wykorzystuje terenów wodnych do 

zabijania ludzi; ani ich nie topi, ani nie sprowadza nad jezioro. Miejsce za-

mieszkania jest dogodne dla wiedźmy, ponieważ cieszy się wielką popular-

nością wśród urlopowiczów, zapewniając jej w ten sposób dostęp do nowych 

ofiar. Morduje je lub wykorzystuje do określonych rytuałów demonicznych 

(między innymi przemienia w elementy obrazu), a pozostałe po nich rze-

czy – ubrania, kosmetyki czy środki transportu – chowa w specjalnie prze-

znaczonym do tego pokoju lub rozrzuca na brzegu jeziora, tworząc w ten 

sposób iluzję ich utonięcia:

Niedawno przyjechały do niej na urlop matka z córką. I dziewczynka zaginęła. 

Cała wieś wzięła się za poszukiwania. Przyjechała policja. Jej rzeczy znaleźli tu-

taj, w Zielonej Jamie. I tak napisali – utonęła. A ciała nie znaleziono! Nasi mówili, 

że sum ją zeżarł, co mieszka na dnie jamy. Ale ja w to nie wierzę. Nie ma tu żad-

nego suma. – Tu chłopaczek zamilkł i obejrzał się za siebie, po czym kontynu-

ował szeptanie Jegorowi do ucha: – W ten wieczór, kiedy dziewczątko zaginęło, 

też tutaj byłem. Wszystko widziałem. Jej rzeczy „Szyszyga”, jak się ściemniało, 

przyniosła i rozłożyła na piasku. To ona tę dziewczynkę sprzątnęła. A wszystko 

obmyśliła tak, jakby tamta zginęła w jeziorze405.

W opowiadaniu jezioro pełni nie tylko funkcję wabika czy pułapki na 

niczego nieświadomych turystów, ale również w pewien sposób pomaga cza-

rownicy w tworzeniu fałszywej wersji przyczyn zgonu jej ofiar czy w usu-

waniu dowodów zbrodni. Podobnie jak w baśniach magicznych, w których 

wiedźma wykorzystuje rzeki jako miejsca graniczne, pozwalające na uzyska-

nie nowej kategorii taksonomicznej, w utworze Pawłowej okolice jeziora są 

obszarem, na którym antagonistka może kontaktować się z siłami piekielny-

mi. W zakończeniu opowiadania wiedźma zabija dwójkę turystów i inicjuje 

nowe negocjacje z demonem w celu przywrócenia jej dawnej tożsamości, 

czyli zwrot utraconej duszy oraz młodości.

405 „Prijezżali tut niedawno k niej otdychat’ mat’ s doczkoj. Diewczonka i propała. Wsiej dieriewniej iskat’ jejo wzia-
lis’. Milicyja ponajechała. Naszli jejo wieszczi tut, u Zielonoj Jamy. Tak i zapisali – utonuła. A tieło-to nie naszli! 
Naszy goworili, som jejo sożrał, czto na samom dnie jamy żywiot. A ja nie wieriu. Niet zdes’ nikakogo soma. – Tut 
malcziszka zamołczał i ogladiełsia, posle czego prodołżył szeptat’ Jegoru w ucho: − Ja w tot wieczer, kogda diewa-
cha propała, toże zdies’ był. Widieł wsio. Wieszczi jejo Szyszyga, kak stiemnieło, priniesła i na pieskie razłożyła. 
Eto ona diewczonku ugrobiła. A obstawiła wsio tak, budto ta w ozierie sginuła”. W. Pawłowa, Szyszyga, „T’ma” 
2009, nr 2 (10), s. 89.
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Większość pisarzy rosyjskiej fantastyki grozy prezentuje domy czarow-

nic jako zaniedbane, stare budynki, rezygnując przy tym z odniesień do zna-

nych baśniowych domostw, takich jak wschodniosłowiańska chatka na ku-

rzych nóżkach406 Baby Jagi czy zachodnioeuropejski domek z piernika złej 

czarownicy z baśni Jaś i Małgosia. Wymienione miejsca nie cieszą się popular-

nością w rosyjskich powieściach grozy, gdyż nawiązania do nich niosą ze sobą 

ryzyko wzbudzenia niezamierzonej śmieszności u odbiorcy  – zwiększenia 

jego dystansu ironicznego oraz niechęci do udziału w „grze ze strachem”. Jak 

już zostało bowiem wspomniane w rozdziale pod tytułem Fantastyka grozy – 

aspekty teoretyczne i metodologiczne, głównym kwantyfikatorem rzeczywisto-

ści fikcyjnej horroru jest zdolność do wywołania u czytelników czy widzów 

negatywnego napięcia emocjonalnego (lęku, niepokoju, trwogi itp.) poprzez 

elementy treściowe i symboliczne, które odwołują się zarówno do aktualnych 

wydarzeń i współczesnych problemów społeczno-technologicznych, jak i po-

nadczasowych, uniwersalnych źródeł strachu. Natomiast budulec chatek cza-

rownic – słodycze czy ożywione kurze nogi – ma wprawdzie w utworach lu-

dowych charakter magiczny i pełni funkcję ludyczną, więc ewokuje zachwyt 

u czytelnika jako wyróżnik cudowności i niesamowitości, ale pozbawiony 

jest czynnika lękotwórczego. Dlatego w świecie przedstawionym horroru 

wspomniany typ lokalizacji może przyczynić się do wywołania u czytelni-

ka dysonansu poznawczego jako wyróżnik nieprzystający do poetyki grozy. 

Starobiniec w powieści Schron 7/7 podejmuje się jednak próby reinterpretacji 

znanych baśniowych budynków zgodnie z założeniami horroru.

Analiza postaci wiedźm z utworu Schron 7/7  – Złej Czarownicy Lucy 

i Kościany  – pozwala dostrzec, że w kreacji pierwszej bohaterki występują 

elementy charakterystyczne zarówno dla Baby Jagi oraz Wasylisy Pięknej, 

jak i wiedźmy z zachodnioeuropejskiej baśni Jaś i Małgosia. Inspiracja anta-

gonistką z opowieści braci Grimmów jest szczególnie zauważalna w opisie 

domu Złej Czarownicy, imitującego znaną chatkę ze słodkich wypieków. 

Obie budowle – baśniowa i ta, stworzona przez Starobiniec – pełnią w utwo-

rach zbliżoną funkcję; stanowią niecodzienną atrakcję, mającą przywabiać 

głodne dzieci do wiedźmy. Należy zauważyć, że w pierwotnej wersji baśni 

Grimmów domek był zrobiony z chleba407, podstawowego produktu spożyw-

406 O ile w wersji polskiej chatka Baby Jagi ma tylko jedną kurzą nóżkę, o tyle w utworach wschodniosłowiańskich 
(rosyjskich, ukraińskich i białoruskich) posiada ona od dwóch do czterech kończyn.

407 Zob.: W. Grimm, J. Grimm, Jaś i Małgosia, [w:] idem, Baśnie dla dzieci i dla domu, przeł. E. Pieciul-Karmińska, 
Poznań 2010, t. 1, s. 92. 



Od zabobonu do fikcji literackiej158

czego, a w kolejnych adaptacjach Jasia i Małgosi, wraz z rozpowszechnianiem 

się nowych typów pożywienia, na przykład czekolady, modyfikowano jego 

obraz, przeistaczając go w chatkę z piernika i innych słodyczy, uwielbianych 

przez najmłodszych408. Baśniowa budowla ma bowiem wywoływać zarówno 

u bohaterów, jak i odbiorców tekstu uczucie zachwytu, spełnienia dziecięcych 

marzeń oraz możliwości interakcji z czymś cudownym i niesamowitym. 

Dlatego Starobiniec nawiązuje do nowszych wersji opowieści Jaś i Małgosia, 

opisując miejsce zamieszkania Lucy jako dom zbudowany z różnorodnych 

ciastek i cukierków („kolorowe kamyczki okazały się cukierkami i orzechami, 

zamiast szyb w oknie widniał wielki kwadratowy lizak, a strzecha była z chru-

piących paluszków cukrowych”409), ale demonstruje przy tym odmienną re-

akcję swojego bohatera. O ile w baśni braci Grimmów tytułowe rodzeństwo 

doświadcza szczęścia i radości, natychmiast zaczyna zjadać elementy bu-

dowli, o tyle u Starobiniec bohater odczuwa niechęć, a nawet wstręt. Autorka 

odziera wizję „słodkiej chatki” z jej cudowności (wygląd ciastek oraz cukier-

ków, piękno i schludność), zastępując ją obrazem groteskowym; po ścianach 

domu Złej Czarownicy chodzą gromady much, przywabione zapachem roz-

tapiających się słodyczy („Takiego skupiska much Chłopiec nie widział ni-

gdy, na żadnym śmietniku”410), zaś wewnątrz: „wcale nie pachniało cukierka-

mi i ciastkami, przeciwnie, czymś jakby szpitalnym, aptecznym. Od środka 

czekoladowe ściany były oklejone zwykłymi papierowymi tapetami i niemal 

całkowicie obwieszone starymi, wytartymi makatami, głównie z jeleniami”411. 

Oczekiwania czytelnika, jego chęć kontaktu z niezwykłością i magicznością 

kończą się obrzydzeniem, wielkim zaskoczeniem i rozczarowaniem. 

Dodatkowo dom antagonistki powieści Schron 7/7 stanowi odzwiercie-

dlenie jej niepoczytalności, ponieważ, podobnie jak kobieta, charakteryzu-

je się on brakiem wewnętrznej harmonii. W środku panuje wielki bałagan, 

a wszystkie wolne powierzchnie są zajęte przez śmieci, zepsute narzędzia lub 

przedmioty utożsamiane z kiczem oraz bezguściem, takie jak haft, prezen-

tujący jelenia nad wodospadem, porcelanowe figurki czy ciała wypchanych 

zwierząt. Z kolei lokalizacja tego miejsca wskazuje na odosobnienie Lucy od 

408 Przykładowo, w wersji spisanej przez Cristinę Pacei, domek jest zbudowany z marcepanu, ciasta i cukru. Zob.: 
C. Pacei, Jaś i Małgosia, [w:] eadem, Pałac bajek, przeł. A. Jaworska, Warszawa 1991-1992, s. 188.

409 A. Starobiniec, Schron 7/7…, s. 155.
410 Ibidem.
411 Ibidem, s. 156.
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reszty świata. W krainie Nieczystych chatka Złej Czarownicy znajduje się 

w sporej odległości od innych mieszkań, na samym końcu drogi wiodącej 

przez las („Ścieżka prowadziła od rzeki do domku i nigdzie dalej, docierała 

do ganku i tu się kończyła”412). Znamienne jest, że tuż obok znajduje się ciek 

wodny – strefa graniczna między życiem i śmiercią.

Odwołując się do kwantyfikatorów świata przedstawionego rosyjskich 

baśni ludowych, Starobiniec stosuje podobne zabiegi fabularno-stylistycz-

ne  – wyeksponowanie groteski i minimalizację motywu cudowności  – co 

w przypadku reinterpretacji domu antagonistki utworu Jaś i Małgosia. Druga 

bohaterka tekstu Schron 7/7, Kościana, mieszka bowiem w budynku o kono-

tacjach z ludową wizją chatki Baby Jagi. Miejsce zamieszkania protagonistki 

Starobiniec jest pozbawione jednak najbardziej ikonicznej części domu ba-

śniowej wiedźmy-olbrzymki – kurzych nóżek, na których powinna opierać 

się cała budowla. W celu zrozumienia, czemu pisarka zrezygnowała z po-

dobnego motywu, należy ponownie przywołać symbolikę baśniowej chatki 

Baby Jagi. Jak już zostało wskazane w rozdziale drugim, zdaniem uczonych, 

jej baśniowy domek posiada powiązania ze światem demonicznym i poza-

grobowym, a kurze nóżki (filary budynku)  – z przedchrześcijańskimi ob-

rzędami pogrzebowymi. Pierwotne znaczenie budowli jest nieznane współ-

czesnym odbiorcom kultury popularnej, przez co motyw chatki Baby Jagi, 

szczególnie jej animalistycznych „kolumn”, budzi u nich rozbawienie. Aby 

uniknąć niezamierzonej śmieszności, pisarka eliminuje motyw kurzej nóżki 

z powieści i koncentruje się na innych, bardziej kompatybilnych z konwencją 

fantastyki grozy elementach mieszkania wiedźmy-olbrzymki – na kościach 

i fragmentach ciał, z których zbudowane są wrota i płot wokół jej domu:

Wkrótce namacał coś twardego, chropowatego. Ogrodzenie. Chłopiec 

podszedł bliżej i przyjrzał się. Ogrodzenie wykonano z jakiegoś nieznanego 

materiału… Na pewno nie z drewna. Jakieś dziwne, brudnobiałe pałeczki, po-

sklejane ze sobą. Pałeczki były różnej grubości i długości, od krótkich i cienkich 

jak paluszek, do wielkich, dziwnie wygiętych, jak nogi w kolanach, jak nogi w ko-

lanach, jak… kości!

Chłopiec wrzasnął przeraźliwie, po dziewczyńsku. Kości. Ludzkie kości. 

Ogrodzenie z ludzkich kości413.

412 Ibidem, s. 155.
413 Ibidem, s. 138-139.
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Kości oraz kawałki ludzkiego ciała od wieków budzą strach przed śmier-

cią, procesem gnicia i rozkładu, dlatego ich symbolika przetrwała do czasów 

współczesnych praktycznie niezmieniona. 

Czarownica z baśni ludowych posiada cechy dystynktywne (między 

innymi nienawiść do ludzi, bezduszność i brutalność), które pozwalają bez 

komplikacji przeistoczyć ją w antagonistkę opowiadań i powieści grozy, 

potwora, mającego naruszać ustalony porządek symboliczny. We współ-

czesnym horrorze rosyjskim wiedźma, inspirowana baśniowym światem 

przedstawionym, nie odgrywa jednakże wyłącznie roli bohaterki negatyw-

nej. Potrafi ona być również protagonistką, figurą mentorską lub macierzyń-

ską, która pomaga zachować ład społeczny. Rozpatrując postacie wiedźm, 

należy zwrócić uwagę na sentyment, jakim twórcy i odbiorcy kultury popu-

larnej darzą baśnie. Ten rodzaj utworów ludowych jest współcześnie czytany 

głównie przez dzieci. Kiedy odbiorca dorasta, jego lęk, przeżywany podczas 

lektury, zostaje zapomniany, a w pamięci utrwala się wizja wiedźmy jako re-

prezentantki baśniowości i cudowności. Współczesne wyobrażenie czarow-

nicy stanowi zatem kompilację cech kilku baśniowych postaci kobiecych – 

zarówno antagonistek („złej” Baby Jagi, wiedźmy), jak i protagonistek („do-

brej” Baby Jagi, Wasylisy Mądrej). Nie tylko ewokuje dawny, dziecięcy strach, 

ale również pełni funkcję symbolu nostalgii, tęsknoty za magią i fantastycz-

nością i szerzej jeszcze – za piękniejszym światem ludzkim.







Rozdział IV 
Pośrednia inspiracja folklorem słowiańskim.
Wij Nikołaja Gogola we współczesnym
horrorze rosyjskim

Wizja wiedźmy we współczesnej rosyjskiej fantastyce grozy nie jest wyłącz-

nie następstwem fascynacji baśniami wśród twórców i odbiorców, którzy 

utożsamiają je z okresem dzieciństwa. Została ona ukształtowana również 

poprzez nawiązania do źródeł etnograficznych, pozbawionych wspomnia-

nych konotacji, takich jak legendy, podania czy przesądy i zabobony. Pisarze 

oraz scenarzyści sięgają po drugi rodzaj materiałów folklorystycznych za-

zwyczaj w celu wzbogacenia charakterystyki czarownicy, uczynienia z niej 

jednostki o wyrazistej osobowości. W bajkach magicznych opis wyglądu oraz 

zachowania wiedźmy jest bowiem dosyć ubogi i w większości przypadków 

ogranicza się jedynie do zasygnalizowania jej roli w utworze, stwierdzenia 

czy odgrywa główną antagonistkę, czy drugoplanową postać negatywną414. 

Natomiast pozostałe fakty folklorystyczne zawierają szczegółowe informa-

cje o uosobieniu czarownic, ich fizjonomii, motywacji, obszarach złowro-

giej działalności, a także na temat relacji wiedźm z istotami półdemonicz-

nymi i demonicznymi, na przykład diabłami czy żmijami. Odwołania do 

legend, podań, zabobonów czy przesądów pozwalają zatem na stworzenie 

414 Wyjątkiem od tej reguły jest Baba Jaga, której postać występuje w kulturze słowiańskiej już od czasów pogań-
skich. Ze względu na swoją złożoną historię i rolę w pierwotnych wierzeniach, wiedźma-olbrzymka przetrwała 
w baśniach jako potężna bohaterka, niedająca się jednoznacznie zaklasyfikować do postaci pozytywnych czy 
negatywnych.
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antagonistki horroru, która nie tylko potrafi wzbudzić nostalgię za światem 

baśniowym i przywołać lęki z okresu dzieciństwa, ale może również ewoko-

wać dawne, ludowe uczucie niepokoju i strachu. Obie odmiany produktów 

kultury symbolicznej ludów słowiańskich – literatura ludowa oraz spisane 

wierzenia, przesądy i zabobony  – mogą nie tylko występować oddzielnie 

w twórczości współczesnej, ale również ulegać kontaminacji; powszechne są 

współczesne opowiadania i powieści, w których pojawiają się nawiązania nie 

tylko do materii treściowej bajek magicznych, lecz także do podań wierze-

niowych i legend. 

Zarówno w literaturze, jak i w filmie dostrzegalne są dwa rodzaje inspi-

racji folklorem: tak zwany bezpośredni, kiedy twórcy świadomie sięgają po 

motywy i postacie z dawnych wierzeń oraz pośredni, będący konsekwen-

cją nawiązań do znanego utworu literackiego, którego autor tworzył fabu-

łę w oparciu o źródła etnograficzne. Oba wymienione podejścia do kultury 

ludowej posiadają odmienny sposób oddziaływania na współczesną postać 

wiedźmy, dlatego w niniejszym rozdziale zostanie pokrótce omówiony pro-

ces adaptacji opowieści ludowych na potrzeby literatury i sztuki, stanowią-

cych następnie inspirację dla kolejnych pokoleń twórców.

Roch Sulima zauważa, że elementy kultury ludowej – adaptowane świa-

domie lub nie – zawsze ulegają zniekształceniu w utworach, adresowanych 

do szerszej grupy odbiorców: 

Od czasu kiedy literatura uświadomiła sobie obecność folkloru, bywał folklor 

wykorzystywany do różnych celów: do charakterystyki środowiska chłopskiego, 

jako środek wyrazu artystycznego w obrębie dzieła, jako argument ideowy, jako 

środek identyfikacji z ludem itp. Utwory folklorystyczne wchodziły jednak do 

literatury na zasadzie cytatu, stylizacji, parodii itp., a więc były opracowywane 

według prawideł innego systemu komunikacji, przestawały zatem być faktami 

folklorystycznymi, a stawały się „przekładami”, transformacjami treści pierwot-

nych w jakieś treści wtórne415.

Podana prawidłowość jest szczególnie zauważalna w twórczości lite-

rackiej z przełomu XVIII i XIX wieku, okresu, gdy artyści europejscy sięgali 

po motywy ludowe w celu podkreślenia unikatowości swojej sztuki oraz jej 

415 R. Sulima, Literatura i folklor, [w:] idem, Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej, Warsza-
wa 1985, s. 9.
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narodowej odrębności416. W przypadku rosyjskich środowisk krytycznoli-

terackich „ludowość pojmowano […] jako narodową swoistość sztuki, prze-

ciwstawioną klasycystycznej teorii uniwersalizmu piękna”417, jednak po 1825 

roku wykrystalizowały się dwa odmienne podejścia w kwestii spożytkowania 

twórczego potencjału folkloru. Część autorów koncentrowała się na poten-

cjale fabularnym tradycji ludowych i wykorzystywała ją do tworzenia mię-

dzy innymi metafor tęsknoty za przeszłością, obrazów idealnego narodu 

lub pochwał „cnót patriarchalnych”, którymi miał charakteryzować się lud 

rosyjski. Natomiast tacy pisarze, jak na przykład Aleksander Puszkin czy Wa-

silij Żukowski418, dostrzegali w folklorze przede wszystkim bogactwo środ-

ków poetyckich i pewnego rodzaju ideał estetyczny, godny przełożenia na 

język literacki419. Oba podejścia do roli kultury ludowej w sztuce niemalże 

w identyczny sposób przyczyniły się do przekształcenia określonych mo-

tywów (pozbawienia ich pierwotnych funkcji, w tym nawiązań do myślenia 

magicznego) w rozpoznawalne elementy rosyjskiej literatury pięknej, klasy-

ki gatunków lirycznych oraz epickich. Współcześni uczestnicy kultury popu-

larnej znają poszczególne wątki ludowe właśnie dzięki balladom, wierszom 

oraz opowiadaniom z tamtych czasów. Zawierały one bowiem cechy charak-

terystyczne dla folkloru, takie jak określone konstrukcje stylistyczno-kom-

pozycyjne, środki obrazowania poetyckiego lub elementy świata przedsta-

wionego. Obecnie pisarze i scenarzyści podejmujący się adaptacji utworów 

literackich z przełomu XVIII i XIX wieku, często zatem biorą udział w kolej-

nym etapie „przekładu”, w modyfikowaniu przekształconych już motywów 

ludowych. W odróżnieniu od swoich poprzedników, uznanych twórców, nie 

muszą dostosowywać wspomnianych wątków do „innego systemu komuni-

kacji”, więc wykorzystują je do podjęcia pewnego rodzaju gry intelektualnej 

416 Jak zauważa Francis Claudon: „[…] u Włochów, u Polaków można wysunąć tezę, że romantyzm sprowadzał się do 
jedynej inspiracji – narodowej: oto Mickiewicz i jego Ballady (lub słynny Konrad Wallenrod), oto Manzoni i jego 
Narzeczeni. Toteż literatura romantyczna jest narodowa z uwagi na temperament nacjonalistyczny publicznie de-
monstrowany przez autorów”. F. Claudon, Encyklopedia romantyzmu, przeł. H. Kęszycka, Warszawa 1997, s. 224.

417 B. Galster, Mikołaj Gogol, Warszawa 1967, s. 29.
418 Ale dopiero po 1831 roku. Pierwotnie Żukowski, silnie inspirowany romantyzmem niemieckim, wykorzystywał 

motywy ludowe do idealizacji przeszłości. Ibidem, s. 30.
419 Ibidem, s. 29-30. Zob.: A. Bestużew-Marliński, Straszna wróżba; M. Pogodin, Diak-czarownik (Djaczok-kołdun, 

1831); Żebrak (Niszczij, 1826); A. Pogorielski, Lafertowska Makownica; A. Szyszkow, Rozmowy o piśmiennictwie 
(Razgowory o słowiestnosti, 1811); A. Puszkin, Baśń o królu Sałtanie, o jego synu, słynnym i potężnym bohaterze 
Gwidonie, i o pięknej królewnie Łabędziu (Skazka o carie Sałmanie, o synie jego sławnom i moguczem bogatyrie 
kniazie Gwidonie Sałmanowicze i o priekrasnoj cariewnie Lebiedi, 1832); Rusałka (Rusałka, 1829-1831); Rusłan 
i Ludmiła (Rusłan i Ludmiła, 1817-1820); O. Somow, Kijowskie wiedźmy; Poczwara; Rusałka (Rusałka, 1829); 
Wilkołak; W. Żukowski, Bajka o carze Berendieju (Skazka o carie Bieriendieje, 1831); Ludmiła (Ludmiła, 1808); 
Śpiąca królewna (Spiaszaja cariewna, 1831) i in.
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z odbiorcą oryginalnego tekstu – na nowo opowiadają znaną historię, ko-

mentując ją i wprowadzając własną interpretację znanych postaci oraz mo-

tywów. 

Interesującym przykładem pośredniej inspiracji folklorem są utwory, 

zainspirowane Wijem Gogola (1809-1852), opowiadaniem pierwotnie opu-

blikowanym w ramach cyklu Mirgorod (Mirgorod, 1835), w którym czytelnik 

zostaje poinformowany, że: „Cała ta historia jest ludowym podaniem. Nie 

chciałem niczego w niej zmieniać i opowiedziałem ją tak samo prosto, jak 

usłyszałem”420. W utworze zaprezentowany zostaje bowiem konflikt głów-

nego bohatera, Chomy Brutusa, z czarownicą Panienką421. Mężczyzna przy-

padkowo ją uśmierca, gdy ta występuje pod postacią brzydkiej staruchy, 

a następnie, przymuszony przez jej ojca, zamożnego setnika, spędza trzy 

noce w cerkwi na modlitwie przy trumnie nieboszczki odmienionej w pięk-

ną i młodą dziewczynę422. Przez cały ten okres bohater dzielnie odpiera ataki 

ze strony wiedźmy oraz innych istot nadprzyrodzonych, aż do finału, kie-

dy zostaje pokonany przez tytułowego Wija. Gogolowska opowieść nie tylko 

doczekała się współcześnie wielu adaptacji, ale również miała wpływ na wy-

znaczanie kolejnych etapów rozwoju rosyjskiej fantastyki grozy. Przykłado-

wo, ekranizacja Wija z 1909 roku423, niezachowana do czasów współczesnych, 

była pierwszym rosyjskim filmem grozy424. Z kolei adaptacja filmowa z 1967 

roku425 zyskała status kultowy i jest nazywana „pierwszym i jedynym horro-

rem radzieckim”426, a obraz Potęga strachu z 2006 roku427, będący uwspółcze-

420 M. Gogol, Wij, [w:] Szynel i inne opowiadania, przeł. J. Partyka, Kraków 2004, s. 83.
421 Ponieważ w opowiadaniu Gogola brak informacji o prawdziwym imieniu wiedźmy i pojawia się wyłącznie 

wzmianka o jej statusie społecznym, w niniejszej monografii słowo „Panienka” będzie traktowane jako nazwa 
własna Gogolowskiej antagonistki. 

422 Uroda Panienki w opowiadaniu Wij ukazana jest przez Gogola jako zwodnicza, typowa dla ludowych kreacji 
szatana. Ogranicza się bowiem jedynie do sfery fizycznej i nie odzwierciedla jej prawdziwych cech charakteru czy 
moralności. Piękno dziewczyny ma służyć wyłącznie do mamienia nowych ofiar, ludzi łatwo ulegającym swym 
żądzom. Ten aspekt charakterystyki bohaterki zostanie szerzej przeanalizowany w podrozdziale Wiele twarzy cza-
rownicy Panienki. Krwiożerczy demon płci żeńskiej.

423 Wij, reż. Wasilij Gonczarow, Rosja 1909.
424 Wij (1909), http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/empire/15223/annot/, [dostęp: 28.06.2016].
425 Wij, reż. Konstantin Erszow, Gieorgij Kropaczow, ZSRR 1967.
426 N. A. Markow, Komandnyj duch sowietskogo kinosoobszczestwa, „Gumanitarnyje, socyalno-ekonomiczeskije 

i obszczestwiennyje nauki” 2015, nr 2, s. 113; J. A. Wasiljewa, O miestie powiesti „Wij” w gogolewskom nasledii 
i sowriemiennych intierprietacyjach w kino, [w:] XXII. Olomoucké Dny Rusistů. Sborník příspěvků z mezinárodní 
konference, pod red. L. Vobořila, Ołomuniec 2014, s. 222.

427 Wprawdzie na anglojęzycznych stronach internetowych widnieje informacja, że film doczekał się premiery na 
polskim rynku DVD jako Potęga strachu, ale przeglądając polskie portale internetowe, można się dowiedzieć, że 
ekranizacja jest znana również pod nazwą Wiedźma. Dodatkowo jest uznawana za wyjątkowo trudną do odnalezie-
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śnioną wersją utworu Gogola, był reklamowany jako „pierwszy rosyjski film 

grozy”, który doczekał się premiery kinowej po zmianie ustroju polityczne-

go (po 1991 roku). Znamienne jest, że w każdym z opisanych przypadków 

twórcy wykorzystywali treść opowiadania Gogola do stworzenia horroru 

wyróżniającego się na tle produktów zachodnioeuropejskiej czy amerykań-

skiej kultury popularnej. Dzięki inspiracji fantastyką ludową, fabuła w opo-

wiadaniu Wij jest unikalna w porównaniu do utworów z innych części świata, 

ale równocześnie typowa dla wschodniosłowiańskiego dziedzictwa kulturo-

wego. 

W niniejszym rozdziale została podjęta zarówno analiza dzieła lite-

rackiego Wij Gogola, jak i następujących trzech wybranych tekstów współ-

czesnych autorów horroru rosyjskiego: powieści Strach Olega Postnowa428, 

opowiadań Choma Andrieja Giełasimowa (ur. 1966)429 i Kroniki Czarnej Ziemi, 

rok 1928430 Wasilija Szczepietniowa431. W badaniach uwzględniono również 

jedną ekranizację opowiadania Gogola – wspomniany już film Potęga strachu 

w reżyserii Olega Fisienko (ur. 1964 r.)432, jako przykład dostosowania utworu 

literackiego do filmowej konwencji grozy.

nia w sklepach czy na płatnych stronach filmowych. Dlatego zdecydowano się na zakup oryginalnej wersji adap-
tacji filmowej i samodzielne przetłumaczenie poszczególnych cytatów w dalszych fragmentach niniejszej mono-
grafii.

428 Pisarz rosyjski, filolog i krytyk literacki. W 1990 roku zdobył tytuł doktora nauk filologicznych, jest autorem ta-
kich prac naukowych jak Estetyka I. A. Gonczarowa (Estietika I. A. Gonczarowa, 1997) czy Puszkin i śmierć. Roz-
prawa na temat analizy semantycznej (Puszkin i smiert’: Opyt siemanticzeskogo anal iza, 2000). Jego twórczość 
literacka (między innymi zbiór opowiadań i dramatów Czas klepsydry [Piesocznoje wriemia, 1997], powieść Po-
całunek arlekina [Pocełuj arlekina, 2006] oraz opowiadania Dziewczynka na łyżwach [Diewoczka na kon’kach, 
2014] i Mirgorod [Mirgorod, 2013]; ani prace naukowe, ani dzieła literackie nie doczekały się przekładu na język 
polski) zdobyła uznanie krytyki światowej. Styl pisarski Postnowa jest porównywany do stylu Gogola, Władimira 
Nabokowa i Edgara Allana Poe’a. Warte uwagi są dane biograficzne autora. Podobnie do Gogola, Postnow spędził 
dzieciństwo na Ukrainie, a w jego twórczości zauważalna jest inspiracja niemiecką literaturą romantyczną. Zob: 
Oleg Postnow, „Sietiewaja słowiestnost’”, http://www.netslova.ru/postnov/, [dostęp: 13.07.2016].

429 Wprawdzie Giełasimow nie specjalizuje się w literaturze fantastycznej, preferując wydarzenia historyczne i prozę 
życia, ale ma w swoim dorobku dwa utwory z podanego gatunku literackiego: powieść Pierścień Białego Wilka 
(Kolco Biełogo Wołka, 2010; tekst nie doczekał się tłumaczenia na język polski) o przygodach trójki dzieci w in-
nym świecie oraz analizowane opowiadanie Choma.

430 W późniejszych wydaniach cyklu Czarna ziemia Szczepietniowa, wspomniany utwór jest traktowany jako wpro-
wadzenie do powieści i ma zmieniony tytuł na Praktykant (Praktikant).

431 Jeden z bardziej znanych autorów fantastyki rosyjskiej i felietonista. Jego powieść z zakresu historii alternatywnej, 
Siódma część ciemności (Sied’maja czast’ t’my; utwór nie został wydany na rynku polskim), otrzymała w 1998 
roku prestiżową nagrodę „Bronzowaja Ulitka”, przyznawaną za najlepsze rosyjskojęzyczne utwory fantastyczne.

432 Autor scenariusza do filmu Potęga strachu. Jest reżyserem znanym w Rosji głównie z tworzenia seriali oraz 
filmów kryminalnych i wojennych. 
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Wiedźma z Kijowa czy angielska czarownica?

Geneza opowiadania Gogola 

Należy pamiętać, że na końcowy kształt utworu Wij duży wpływ miały nie 

tylko nawiązania do folkloru wschodniosłowiańskiego, lecz także kunszt pi-

sarski autora, jego światopogląd oraz inspiracja literaturą rosyjską i świato-

wą. Tatiana Pudava, badaczka literatury współczesnej, w rozważaniach nad 

adaptacjami tekstów Gogola, zauważa że:

Szczególne miejsce w twórczości współczesnych pisarzy zajmują obrazy i mo-

tywy gogolowskiego Wija, z których pomocą próbują przeniknąć w podświa-

domość Gogola, zrozumieć jego emocjonalny i duchowy świat [podkreśle-

nie  – A. N. W.]. Poprzez przeniknięcie w gogolowską tajemnicę, starają się 

odzwierciedlić duchowe, emocjonalne rozdarcia i rozterki człowieka współ-

czesnego. Gogolowski Wij jest wykorzystywany również do podkreślenia słusz-

ności niektórych poglądów ideologicznych433.

Niemożliwa jest zatem analiza współczesnych adaptacji Gogolowskiego 

opowiadania Wij bez rozważenia, w jakim stopniu Gogol, a w jakim elementy 

fantastyki ludowej wpłynęły na zawarte w nim treści. 

Analiza „przekładu” faktów folklorystycznych w Wiju wymaga odpowie-

dzi na pytanie, jak bardzo Gogol był obeznany z folklorem wschodniosło-

wiańskim i czy posiadał dostęp do źródeł etnograficznych. Warto przywołać, 

że pisarz wychował się na ukraińskiej prowincji, najpierw we wsi rodzinnej, 

Wasiljewce, niedaleko Dikańki i Mirgorodu (czyli w miejscach, upamiętnio-

nych przez niego w zbiorach opowiadań Mirgorod oraz Wieczorach na chuto-

rze niedaleko Dikańki [Wieczera na chutorie bliz Dikan’ki, 1831-1832]), a w okre-

sie edukacji gimnazjalnej – w Nieżynie, gdzie zaprzyjaźnił się z lokalnym 

433 Wszystkie tłumaczenia, za wyjątkiem wskazanych inaczej, moje – A. N. W. „Osoboje miesto w tworczestwie so-
wriemiennych pisatielej zanimajut obrazy i motiwy gogolewskogo Wija, s pomoszczju kotorych sowriemiennyje 
pisatieli pytajutsia proniknut’ w biessoznatielnoje Gogola, poniat’ jego duchownyj i duszewnyj miry. Czerez pro-
niknowienije w gogolewskuju tajnu oni pytajutsia otrazit’ duchownyje, duszewnyje tierzanija i mietanija sowrie-
miennogo czełowieka. Gogolewskij Wij ispolzujetsia i dla potwierżdienija prawoty tiech ili inych idieołogicze-
skich pozicyj”. T. Pudava, Gogolewskij tiekst w sowriemiennoj russkoj prozie, Słupsk 2014, s. 220. Spostrzeżenia 
badaczki można odnieść zarówno do współczesnych adaptacji literackich, jak i filmowych.
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chłopstwem434. Niewątpliwie autor dzieła literackiego Wij już w czasach dzie-

ciństwa miał sposobność zapoznania się z elementami wschodniosłowiań-

skiej kultury ludowej. Dopiero w wieku dorosłym wyjechał do Petersburga 

i osiedlił się w Rosji. Anna Kościołek w monografii O ideowych poszukiwaniach 

Mikołaja Gogola w następujący sposób opisuje jego powiązania z oboma kra-

jami:

Gogol z urodzenia był Ukraińcem, z wyboru stał się Rosjaninem. Te dwie na-

tury połączyły się w nim w nierozerwalną całość. […] „Bliźniacze dusze” ukra-

ińska i rosyjska wzajemnie się uzupełniają, dlatego autor Wybranych fragmentów 

nie mógł „oddać pierwszeństwa” żadnej z nich. Czuł się Ukraińcem, do swoich 

utworów wprowadzał folklor małoruski. Jednocześnie zaś pielęgnował wybraną 

przez siebie „rosyjskość”435.

Zdania na temat Gogolowskiej fascynacji ukraińskimi legendami i po-

daniami wierzeniowymi są wśród literaturoznawców podzielone. Bohdan 

Galster, badacz twórczości Gogola, podaje, że początkowo elementy folklo-

rystyczne w utworach pisarza uznawano za efekt wpływu ówczesnej mody 

na tematykę ukraińską oraz nawiązania do jej kultury ludowej. Pisze w mo-

nografii Mikołaj Gogol:

Rozbudzona świadomość narodowa rodziła zrozumiałą falę wielkiego zacieka-

wienia kwestiami narodu w ogóle, a z tego punktu widzenia problem Ukrainy 

i jej historii był ze wszech miar godny uwagi. Dostrzeżono bowiem organizm 

bliski i pokrewny Rosji, związany z nią politycznie od czasów Chmielnickie-

go, ale równocześnie nie identyczny pod każdym względem. […] Ogromną rolę 

w rozwoju tych zainteresowań w Rosji odegrał również folklor. Ukraińskie pieśni 

ludowe, zbierane i komentowane przez ówczesnych folklorystów, wskazywały 

także drogę do badań historycznych. Toteż już pod koniec drugiego dziesięcio-

lecia XIX wieku historia Ukrainy i ukraińska poezja ludowa wkroczyły nie tylko 

na łamy pism lokalnych, wydawanych głównie w Charkowie, lecz i stołecznych, 

moskiewskich i petersburskich436.

434 B. Galster, Mikołaj Gogol…, s. 17.
435 A. Kościołek, O ideowych poszukiwaniach Mikołaja Gogola, Toruń 2004, s. 13-14.
436 B. Galster, op.cit., s. 26-27.
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Zakładano zatem, że autor opowiadania Wij nie interesował się ani 

ukraińskimi obyczajami wiejskimi, ani słowiańską demonologią ludową 

i zaczął wgłębiać się w podaną tematykę dopiero na skutek oddziaływania 

petersburgskich środowisk literackich. Gogol rzeczywiście wykorzystał do 

swoich celów – na wzór Rosjan – fascynację ludowością oraz zainteresowa-

nie sprawami Ukrainy. Jednakże Galster zaleca zwrócenie uwagi na treść 

jego listów do matki, w których pisarz prosił o sprawdzenie pewnych fak-

tów folklorystycznych: „sam charakter próśb i pytań świadczy, że nie mógł 

ich zadawać ktoś w problematyce niezorientowany”437. 

W rozważaniach nad wiedzą folklorystyczną Gogola nie można po-

minąć kwestii jego kariery naukowej, rozwijającej się w latach 1834-1835 

na uniwersytecie w Petersburgu. Autor prowadził wtedy wykłady oraz pi-

sał prace z zakresu badań historycznych (część opublikowana w Arabeskach 

[Arabieski] z 1835 roku). Choć wśród badaczy jego twórczości jest rozpo-

wszechniona opinia, że pisarz nie był uzdolniony naukowo i dlatego szyb-

ko zrezygnował z obranej drogi życiowej, to Piotr G. Pałamarczuk, piszący 

pod pseudonimem „W. D. Nosow” zauważa, że powyższa teza została już 

dawno obalona w XX wieku. Stało się to, gdy Grigorij P. Gieorgijewski, ar-

cheograf i bibliograf, opublikował zbiory z archiwum Gogola, w tym prace 

z zakresu historii i pedagogiki, świadczące o wysokim profesjonalizmie pi-

sarza i umiejętności rzetelnego wyszukiwania tak materiałów źródłowych, 

jak i literatury pomocniczej438. Warto pamiętać, że wymienione cechy są 

przydatne nie tylko do pisania artykułów naukowych, lecz również opowia-

dań inspirowanych folklorem małoruskim. Nikołaj I. Pietrow odnotowuje, 

że na początku kariery pisarskiej Gogol interpretował motywy ludowe je-

dynie w sposób literacki, bez rozróżniania odmian źródeł etnograficznych. 

Dopiero w latach trzydziestych XIX wieku zaczął odnosić się do folkloru 

w sposób naukowy, gromadząc wiedzę o ludowej kulturze ukraińskiej439. 

Taką znajomość tematu dodatkowo potwierdza konfrontacja elementów 

fabuły opowiadania Wij z treścią małoruskich podań i legend, w których 

główny bohater, zazwyczaj parobek lub żołnierz, musi przez trzy noce czu-

wać nad ciałem zmarłej wiedźmy.

437 Ibidem, s. 32. 
438 W. D. Nosow, „Klucz” k Gogolu. Opyt chudożestwiennogo cztienija, Londyn 1985, s. 54-55.
439 N. I. Pietrow, Jużno-russkij narodnyj elemient w rannich proizwiedienijach Gogola, [w:] Pamiati Gogo-

la. Nauczno-litieraturnyj sbornik, pod red. idem, Kijów 1902, http://escriptorium.univer.kharkov.ua/han-
dle/1237075002/1589, [dostęp: 05.07.2016].
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Badacze zgadzają się, że „podstawowe elementy struktury opowiadania 

Gogola w pełni odtwarzają kanwę fabularną odpowiadających mu ukraińskich 

i południowo-ruskich opowieści ludowych, które niewątpliwie powstały pod 

wpływem tradycji ukraińskiej”440. Nasuwa się jednak pytanie, które motywy 

ludowe, tak zwane elementy niepodstawowe, pisarz zdecydował się pominąć 

i w jakim celu. Dlatego postanowiono porównać fabułę utworu Gogolowskie-

go z opowieściami ludowymi o zbliżonym schemacie narracyjnym. Do badań 

zostały wybrane dwa teksty ludowe ze zbioru baśni rosyjskich441 Aleksandra 

Afanasjewa442 – opowieści o wiedźmach (366) II oraz (367) III. Celem analizy 

nie jest bowiem stworzenie klasyfikacji tekstów kultury ludowej, które zainspi-

rowały świat przedstawiony utworu Wij, lecz wykazanie pewnych różnic fabu-

larnych między dwiema grupami opowieści różnego pochodzenia (ludowego 

i literackiego). Należy zwrócić uwagę, że ryzyko wystąpienia drastycznych od-

stępstw narracyjnych między źródłami etnograficznymi minimalizuje ich tak 

zwana typologiczna jedność. Jak bowiem zauważa Ługowska:

Dla twórcy ludowego kod gatunkowy [zespół norm budowania danej wypo-

wiedzi; w tym przypadku opowieści ludowej – A. N. W.] stanowi rodzaj tekstu 

precedensowego, prawzorca, który należy zrealizować zgodnie z nienaruszal-

nymi normami tworzenia, zaakceptowanymi przez kulturowo aktywną spo-

łeczność[podkreślenie – A. N. W.]. Pisarzowi natomiast jest on dany jako zespół 

ogólnych dyrektyw, za pomocą których można zrealizować indywidualną wy-

powiedź. Autor tekstów artystycznych przejmując zatem z tradycji genologicz-

440 „podstawowe elementy strukturalne opowiadania Gogola w pełni odtwarzają warstwę fabularną odpowiadają-
cych im byliczek ukraińskich i południowo-rosyjskich, powstałych oczywiście pod wpływem tradycji ukraiń-
skiej [osnownyje strukturnyje elementy powiesti Gogola połnostju powtoriajut siużetnuju kanwu sootwietstwu-
juszczich ukrainskich i jużnorusskich byliczek, woznikszych, oczewidno, pod wlijanijem ukrainskoj tradicyi]”. 
J. Lewkijewska, K woprosu ob odnoj mistifikacyi ili gogolewskij Wij pri swietie ukrainskoj mifołogii, „Studia 
Mythologica Slavica” 1998, nr 1, s. 307.

441 Należy zauważyć, że utwór Gogola stanowi literacką adaptację struktury fabularnej tych opowieści ludowych 
o wiedźmach, których schemat narracyjny przypomina formę bajek magicznych, ponieważ: (1). ich fabuła opie-
ra się na elementach cudowności i fantastyczności; (2). bohaterami kieruje motywacja baśniowa; (3). akcja jest 
ahistoryczna – rozgrywa się w nieokreślonym czasie. Dlatego część literaturoznawców interpretuje opowiadanie 
Gogola nie w kategoriach fantastyki grozy, a parodi i  bajki magicznej. Zob.: N. K. Moyle, Folktale Patterns in 
Gogol’s Vij, „Russian Literature” 1979, nr 7, s. 665 – 688; R. Sobel, Gogol’s “Vij”, „Russian Literature” 1979, 
nr 7, s. 565 – 584. Znamienne jest, że wymieniony typ opowieści o wiedźmach charakteryzuje się konstrukcją 
świata przedstawionego bardziej zbliżoną do rzeczywistości empirycznej (to znaczy tak, jak interpretował ją sło-
wiański lud wiejski) niż układu zdarzeń w bajce magicznej (brak zantropomorfizowanych zwięrząt, magicznych 
pomocników protagonisty czy cudownych przedmiotów, pozwalających pokonać wiedźmę; motywy fantastyczne 
są powiązane wyłącznie z postaciami negatywnymi; w niektórych opowieściach pojawia się informacja o miejscu 
wydarzeń, stanowiącym odwzorowanie realnego miasta lub wsi); będą one zatem uznawane w niniejszej mono-
grafii za przynależne do podań i legend.

442 Prace Komisji Kultury Słowian. Tom I: Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, pod red. H. 
Kowalskiej, Kraków 2001.
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nej najistotniejsze założenia gatunku zachowuje wobec nich niekiedy daleko 

idącą niezależność, przejawiającą się w wybiórczym korzystaniu z literackich 

wzorców, polemicznym stosunku do pewnych elementów tradycji czy też w in-

dywidualnych uzupełnieniach, nie mieszczących się w repertuarze konwencjo-

nalnych form wypowiedzi. […] autor opracowania literackiego buduje jednost-

kową, niepowtarzalną wypowiedź o własnym, zamkniętym świecie fikcji literac-

kiej i indywidualnej hierarchii funkcji, jakie wypowiedź ta ma realizować443.

Wyłącznie treść dzieła literackiego Gogola powinna zatem posiadać ele-

menty sprzeczne z modelem wzorcowym dla wschodniosłowiańskich opo-

wieści o wiedźmach. W niniejszym rozdziale zbadana będzie zgodność treści 

utworów z jedną osią fabularną (tutaj: treścią opowiadania Wij). Dlatego podję-

to decyzję, aby zrezygnować z omówienia elementów fabularno-konstrukcyj-

nych o charakterze opisowym czy dygresyjnym. W formie krótkich streszczeń 

zrelacjonowane i zestawione ze sobą będą jedynie wydarzenia, które należą do 

kluczowych dla przebiegu akcji w poszczególnych opowieściach. 

W części ekspozycyjnej opowiadania Wij Gogola opisane zostaje życie 

studenckie oraz umieszczone wyjaśnienie, dlaczego filozof Choma Bru-

tus oraz jego koledzy, teolog Chalawa i retor Tyberiusz Horobiec, wędrują 

po lokalnych wsiach. Seminarzystom w końcu udaje się odnaleźć dogodne 

miejsce na nocleg dopiero w domu starej, zrzędliwej kobiety, która w dalszej 

części utworu okazuje się być wiedźmą. W nocy atakuje ona Chomę i rzuca 

na niego czary, zmuszające go do odgrywania roli jej wierzchowca. Młody 

filozof szybko jednak orientuje się w sytuacji i przy użyciu własnych zaklęć 

doprowadza do zamiany ról  – staje się „jeźdźcem”. Gdy czarownica pada 

zmęczona na ziemię, bohater pod wpływem emocji zaczyna okładać ją po-

lanem i nieświadomie przyczynia się do jej śmierci. Przemiana umierającej 

staruchy w piękną dziewczynę (w dalszej części tekstu nazywanej „Panien-

ką”) napawa go zgrozą i przerażeniem. Natychmiast ucieka więc z miejsca 

zdarzenia. Po upływie pewnego czasu (w opowiadaniu nie zostaje skonkre-

tyzowane, ile dni minęło od wyżej opisanego tragicznego wydarzenia) boha-

ter zostaje zmuszony przez setnika, ojca wiedźmy, do odprawiania w cerkwi 

modlitw żałobnych. Gdy pierwszej nocy dziewczyna wstaje z trumny i pró-

buje go zaatakować, bohater chowa się przed nią w zakreślonym przez siebie 

kręgu, który czyni go niedostępnym dla istot magicznych:

443 J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981, s. 51.
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Stała prawie na samej linii, ale było widać, że nie miała sił, by ją przestąpić [pod-

kreślenie – A. N. W.] i cała zsiniała – jak człowiek, który nie żyje od kilku dni. Cho-

mie zabrakło siły ducha, żeby na nią spojrzeć. Była straszna. […] Filozof nie mógł 

jeszcze dojść do siebie i z przerażeniem spoglądał na ciasne mieszkanie wiedźmy. 

Wreszcie trumna nagle zerwała się ze swojego miejsca i ze świstem zaczęła latać 

po całej cerkwi, przecinając powietrze we wszystkich kierunkach. Filozof widział 

ją prawie nad swoją głową, lecz jednocześnie zauważył, że trumna nie mogła prze-

kroczyć kręgu nakreślonego przez niego [podkreślenie – A. N. W.] i nasilił swoje 

zaklęcia. Trumna spadła na środek cerkwi i pozostała bez ruchu. Trup znów z niej 

wstał siny, pozieleniały. Ale w tej chwili gdzieś daleko zapiał kogut. Trup wszedł do 

trumny i zatrzasnął za sobą wieko444. 

Drugiej nocy wiedźma ponawia atak i przyzywa na pomoc potwory445, opi-

sane w utworze jako „chmara dziwadeł”446. Mężczyzna siwieje ze strachu i przed 

nastaniem trzeciej nocy próbuje uciec ze wsi, jednakże zostaje pochwycony 

przez kozaków, sługi setnika i zaprowadzony do cerkwi. Tam czarownica po 

raz trzeci podejmuje próbę pochwycenia Chomy, wzywa istoty demoniczne 

na pomoc w poszukiwaniach, a gdy te nie przynoszą oczekiwanego rezultatu – 

każe przyprowadzić Wija. Tytułowy demon odnajduje nieszczęsnego bohate-

ra. Opowiadanie kończy się porażką zarówno Chomy, jak i wiedźmy oraz istot 

demonicznych – nie udaje im się na czas ukryć przed światłem słonecznym 

i zmieniają się w kamień. 

W pierwszej opowieści ludowej, (366) II, zostaje przedstawiony konflikt 

między niepełnoletnim synem popa a królewną-czarownicą. Protagonista 

przez przypadek odkrywa bowiem, że atrakcyjna dziewczyna jest wiedźmą. Na-

gle umiera ona w tajemniczych okolicznościach, ale przed śmiercią prosi, by to 

właśnie syn popa przez trzy noce odprawiał w cerkwi modlitwy żałobne nad jej 

trumną. Przerażony chłopiec udaje się do znajomej staruszki, udzielającej mu 

lekcji czytania i pisania, z prośbą o radę, co ma robić. Zgodnie z jej zaleceniami, 

za każdym razem, gdy ma czuwać przy zmarłej, najpierw rysuje magiczny krąg 

wokół siebie, dzięki któremu czarownica nie jest w stanie go zobaczyć. Przez 

kolejne trzy noce wiedźma próbuje odnaleźć i zaatakować głównego bohatera, 

444 M. Gogol, Wij…, s. 76.
445 Należy zauważyć, że wprawdzie Panienka przywołuje siłę nieczystą już drugiej nocy, lecz ta jeszcze nie jest w sta-

nie przekroczyć progu cerkwi: „Słyszał skrzydła uderzające o szyby cerkiewnych okien i o żelazne ramy, słyszał, 
jak pazury z wizgiem skrobały po żelazie i jak potężna siła uderzała w drzwi i chciała je wyłamać”. Ibidem, s. 78.

446 Ibidem, s. 82.
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ale ponosi klęskę. Chłopiec uchodzi z życiem. Zestawienie dzieła literackiego 

Wij z opowieścią o wiedźmach (366) II ukazuje, że oba teksty częściowo po-

krywają się fabularnie, choć w utworze ludowym nie występuje motyw pobicia 

wiedźmy czy przyzywania istot nadprzyrodzonych. 

Opowieść (367) III wydaje się być bardziej rozbudowana od pozostałych 

analizowanych tekstów, gdyż dodatkowo pojawia się w niej motyw czwar-

tej nocy spędzonej przy zwłokach wiedźmy podczas przewożenia trumny na 

cmentarz. Fabuła utworu ludowego opiera się na zmaganiach młodego żołnie-

rza z piękną i młodą córką kupca. Bohater wraca do rodzinnego Kijowa i wdaje 

się w słowną potyczkę z dziewczyną, nieświadomy, że ma do czynienia z wiedź-

mą. Dziadek udziela mu zatem wskazówek, jak uniknąć losu jej wierzchowca 

(„[…] ona cię dosiądzie i tak długo będzie cię przeganiać, aż cię na śmierć zajeź-

dzi”447). Następnie czarownica przybywa w nocy do domu młodego żołnierza, 

lecz ten, dzięki zaleceniom krewnego, szybko ją pokonuje. Podobnie jak w opo-

wiadaniu Wij, wiedźma umiera wskutek pobicia. Kupiec, ojciec zmarłej, zleca 

więc protagoniście odprawianie panichidy nad trumną dziewczyny. Przez ko-

lejne trzy noce powtarza się następujący schemat działania bohaterów: najpierw 

żołnierz chowa się w piecu, potem wiedźma próbuje go znaleźć samodzielnie, 

a po chwili przyzywa na pomoc istoty nadprzyrodzone – czarty. Trzeciej nocy 

powyższa sekwencja czynności zostaje jednak wzbogacona o nowy element – 

postać najstarszego czarta, przywódcy pozostałych, który bez zbędnych trudów 

odnajduje kryjówkę żołnierza. Wiedźmie nie udaje się jednak pochwycić pro-

tagonisty. Ratuje go pianie koguta, na dźwięk którego istoty nadprzyrodzone 

uciekają, a czarownica pada martwa na ziemię. Z kolei czwartej nocy dochodzi 

do punktu kulminacyjnego opowieści – bohater pokonuje wiedźmę i zostaje 

za to sowicie wynagrodzony przez jej ojca. Porównanie tekstu Gogolowskiego 

Wija z utworem (367) III pozwala wykazać, że w obu występują dwa identyczne 

motywy powiązane z czarownicą – zmuszanie protagonisty do odgrywania roli 

środka transportu oraz przyzywanie istot nadprzyrodzonych.

W opowiadaniu Wij i spisanych przez Afanasjewa opowieściach ludowych 

o wiedźmach powtarzają się takie ogniwa fabularne, jak śmierć czarownicy448, 

konieczność odprawiania panichidy przez trzy noce, próba zaatakowania bo-

447 A. Afanasjew, Opowieści o wiedźmach. 121(367) III, [w:] Prace Komisji Kultury…, s. 374.
448 W odróżnieniu od pozostałych utworów w opowieści (366) II nie pojawia się jednak przyczyna śmierci czarow-

nicy. Jest zaledwie sugerowane, że główny bohater mógł się do tego przyczynić: „Wrócił do domu i wszystkim 
rozpowiadać począł, jak to widział królewnę bez głowy. Nagle zaniemogła, rozchorowała się córka królewska”. 
A. Afanasjew, Opowieści o wiedźmach. 120 (366) II, [w:] Prace Komisji Kultury…, s. 373.
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hatera przez wiedźmę-żywego trupa czy idea ukrywania się w magicznym krę-

gu lub w specjalnej kryjówce. Interesującą kwestią jest drobne przekształcenie 

w opowiadaniu Gogola kolejności wydarzeń – Choma najpierw jest świadkiem 

złowrogiej działalności czarownicy, a dopiero później odkrywa, że to dziewczy-

na o wyjątkowo atrakcyjnej powierzchowności. Ten zabieg prowadzi do zmiany 

nacechowania samej sceny zabójstwa antagonistki. Protagoniści ludowi nie ża-

łują swojego postępku, bo od samego początku są świadomi, że mieli do czy-

nienia z istotą półdemoniczną. Natomiast Choma Brutus doznaje szoku, gdy 

uświadamia sobie, z kim walczył: „zadrżał jak liść na wietrze; ogarnęła go litość, 

jakiś dziwny niepokój i nieśmiałość, uczucia dotychczas mu nieznane; co sił 

w nogach rzucił się do ucieczki”449. Co więcej, w tekście Gogola nie ma postaci 

starca/ staruszki udzielającego/ udzielającej porad głównemu bohaterowi oraz 

szczęśliwego zakończenia, w którym przywrócony zostaje utracony porządek 

aksjologiczny.

Lektura tekstów ludowych, szczególnie bajek magicznych, pozwala zauwa-

żyć, że większość decyzji życiowych bohaterowie podejmują dopiero po kon-

sultacji z osobą starszą, krewnym lub napotkanym na drodze nieznajomym. 

Realizacja podanego motywu ma bowiem na celu wpoić odbiorcom szacunek 

dla osób „z bagażem lat i doświadczeń” oraz umiejętność proszenia ich o wspar-

cie i pomoc. Młodzi posiadają siłę i energię, potrzebne do realizacji określo-

nych zadań, ale brak im doświadczenia oraz wystarczającej wiedzy o świecie. 

By uniknąć życiowych pułapek, muszą polegać na radach mądrego starca lub 

staruszki. Dlatego w opowieściach o wiedźmach, zarówno (366) II, jak i (367) III, 

pierwszą osobą, którą protagoniści proszą o pomoc, jest właśnie dziadek („Cóż 

mam robić, dziadku?”450) oraz znajoma starsza pani, określana przez niepełno-

letniego protagonistę mianem „babci”:

— Tak a tak, babciu! Trzeba czytać modlitwy przy zwłokach królewny, a to 

przecież czarownica!

— Dawno już o tym wiem! Ale nie bój się, masz tu nożyk; jak do cerkwi 

przyjdziesz, zakreśl krąg wokół siebie, psalmy odmawiaj i za siebie się nie oglądaj. 

Cokolwiek by się tam działo, cokolwiek strasznego by ci się przywidziało — pa-

miętaj, nie przestawaj czytać! A jeśli za siebie się obejrzysz — jesteś zgubiony! 451.

449 M. Gogol, Wij…., s. 61. 
450 A. Afanasjew, Opowieści o wiedźmach. 121 (367) III, [w:] Prace Komisji Kultury…, s. 373.
451 Idem, Opowieści o wiedźmach. 120 (366) II…, s. 372.
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Mądrość sędziwych członków lokalnej społeczności, ich zalecenia i prze-

strogi mają decydujący wpływ na zwycięstwo obu bohaterów nad wiedźmą. 

W świecie przedstawionym utworów ludowych ludzie ci są zwyczajowo eksper-

tami od magii ludowej oraz środków apotropeicznych.

Motyw starczej mądrości nie występuje w Gogolowskim Wiju, ponieważ 

w opowiadaniu nie pojawia się postać, którą można określić mianem mentora 

protagonisty, osoby go wspierającej. Co prawda Choma podlega władzy rek-

tora, który nakazuje mu spełnić prośbę setnika-ojca wiedźmy, ale bohater nie 

okazuje mu szacunku („»Widzisz go, diabelskie nasienie!«, pomyślał w duchu 

filozof. »Wyniuchał, śliz długonogi!«” 452) i nie prosi o pomoc. Należy również 

zwrócić uwagę na fakt, że Choma Brutus nie może opowiedzieć nikomu o swo-

jej przygodzie z czarownicą, gdyż ją zamordował. O ile bohaterowie opowieści 

ludowych mogą liczyć na zrozumienie ze strony otoczenia, a nawet na pochwa-

łę („– Chwała Bogu, dziadku, uśmierciłem ją. – Dobrze!”453), w opowiadaniu Wij 

protagonista zostanie skazany na śmierć jako przestępca i morderca. Jego prze-

trwanie zależy zatem nie tylko od pokonania wiedźmy, lecz również od umie-

jętności dochowania tajemnicy.

Choma Brutus nie potrzebuje rad oraz wsparcia ze strony innych, bardziej 

doświadczonych osób, gdyż w opowiadaniu pojawiają się przesłanki, że wyma-

ganą wiedzę na temat skutecznych metod walki z istotami demonicznymi mógł 

uzyskać już na studiach („Z wysiłkiem zaczął czytać modlitwy i wypowiadać za-

klęcia, których nauczył go pewien mnich, przez całe życie obcujący z wiedźma-

mi i siłami nieczystymi”454), choć nie tłumaczy to w pełni jego znajomości magii 

ludowej. Choma Brutus nie tylko stosuje bowiem środki religijne (modlitwy, 

krzyż, czytanie Biblii na głos) w walce z wiedźmą, lecz również wspomniany już 

znany ludowy środek apotropeiczny – magiczny krąg, który uniemożliwia isto-

tom nadprzyrodzonym przedostanie się za jego granice455. Niewątpliwie takie 

umiejętności protagonisty stanowią zarówno czytelne odwołanie do wschod-

niosłowiańskich opowieści ludowych o wiedźmach, jak i nawiązanie do ludo-

wego sposobu interpretacji techniki, magii oraz religii. Warto tutaj przywołać 

słowa Moszyńskiego na temat pojmowania tych terminów w kulturze wiejskiej:

452 M. Gogol, Wij…, s. 62.
453 A. Afanasjew, Opowieści o wiedźmach. 121 (367) III…, s. 374.
454 M. Gogol, Wij…, s. 76.
455 Wiara w ten środek apotropeiczny występuje we wszystkich ludowych kulturach słowiańskich. Zob.: J. Lewkijew-

ska, K woprosu ob odnoj mistifikacyi…, s. 309.
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Religia w ścisłem znaczeniu słowa, magja i technika otwierają przed człowie-

kiem trzy drogi, na jakich on bądź pokorną prośbą (religia), bądź też pracą (ma-

gia i technika) stara się wpłynąć na przebieg zjawisk w tym oczywiście celu, aby 

zachodził po jego myśli. Pomimo głębokich różnic, dzielących te trzy drogi 

w oczach badacza – o ile każda z nich występuje w czystej, sobie tylko właściwej 

postaci – dla ludu żadna nie stoi w opozycji do innej. Wszystkie trzy w praktyce 

łatwo i często mieszają się ze sobą w sposób trudny czasem do rozwikłania. Dość 

jest zapoznać się dla przykładu ze zwartym zespołem różnorakich (ściśle religij-

nych, magicznych i technicznych) czynności, przedsiębranych w jednym i tym 

samym czasie przez takiego, dajmy na to, północnego Białorusina w związku 

z siewem i w ogóle uprawą roślin, albo przez Hucuła w związku z pierwszym 

wypędem i w ogóle hodowlą była, aby się o tym dowodnie przekonać456. 

O ile zachowanie Chomy Brutusa można objaśnić poprzez odwołanie 

się do myślenia magicznego i kultury ludowej, o tyle zakończenie utworu 

Wij, w którym wiedźma i demony zostają pokonane, lecz główny bohater po-

nosi klęskę (poddaje się uczuciu strachu)457, jest wynikiem fascynacji Gogola 

literaturą z okresu pre – i romantyzmu. Już bowiem w okresie młodzień-

czym pisarz zaczytywał się w utworach między innymi Johanna Wolfganga 

von Goethego, Ernsta T. Hoffmanna, Włodzimierza Odojewskiego, Pusz-

kina458, Friedricha Schillera, Ludwiga Tiecka i Żukowskiego459, którzy mieli 

duży wpływ na późniejsze uformowanie jego stylu pisarskiego oraz wpoje-

nie zamiłowania do elementów fantastycznych. W samym Wiju dostrzegalne 

są cechy świadczące o silnej inspiracji ideami romantyzmu, takie jak podział 

świata przedstawionego na elementy rzeczywiste, „namacalne” i metafizycz-

ne oraz irracjonalne, a także rozbudowany motyw groteski. W odróżnieniu 

od bohaterów opowieści ludowych, Choma Brutus nie może wygrać z isto-

tami magicznymi, ponieważ pozytywne rozwiązanie konfliktu: człowiek – 

siła nieczysta byłoby sprzeczne z ideami wspomnianego ruchu ideowo-ar-

456 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2, Warszawa 2010, s. 233.
457 Natalie K. Moyle uważa, że Choma Brutus jest z góry skazany na porażkę, ponieważ odgrywa w opowiadaniu rolę 

„średniego brata”, który zawsze przegrywa lub ginie w bajkach magicznych. Zgodnie z wymienionymi założeniami 
próbę trzech nocy przy trumnie wiedźmy mógłby przejść tak zwany prawdziwy protagonista, czyli „najmłodszy 
brat”, Tyberiusz Horobiec (Gorobiec), student pierwszego roku. Zob: N. K. Moyle, Folktale Patterns …, s. 670-671; 
677-678. Znamienne jest, że w filmie Maska szatana (La maschera del demonio, reż. Mario Bava, Włochy 1960), 
luźno inspirowanym fabułą Wija, głównym bohaterem nie jest Choma Brutus, a właśnie niejaki Andre Gorobiec, 
który nie tylko pokonuje wiedźmę-wampirzycę, lecz również zdobywa miłość pięknej dziewczyny. 

458 B. Galster, Mikołaj Gogol…, s. 21.
459 T. Pudava, Gogolewskij tiekst…, s. 16.
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tystycznego. Romantyczni pisarze i artyści zakładali, że bohater, próbujący 

walczyć z nieznanym, czyli mocami niezrozumiałymi dla człowieka, zawsze 

poniesie porażkę, gdy zabraknie mu wiary lub umiejętności korzystania z in-

tuicyjnego sposobu myślenia460. Protagonista Wija przegrywa, ponieważ nie 

potrafi zaufać swoim przeczuciom: „»Nie patrz!« jakiś wewnętrzny głos szep-

nął filozofowi. Choma nie wytrzymał jednak i spojrzał”461. Oddziaływanie li-

teratury światowej na kształt opowiadania Gogola jest również dostrzegalne 

w kreacji postaci Wija, który przyczynia się do przegranej protagonisty462.

Do czasów współczesnych badacze nie rozstrzygnęli problemu literac-

kiej genezy tytułowego demona w opowiadaniu Gogola. Choć sam autor pi-

sze o nim w następujący sposób: „Wij – olbrzymia istota z ludowych podań. 

Na Ukrainie tak nazywa się władcę gnomów, którego powieki sięgają do sa-

mej ziemi”463, to w folklorze małoruskim nie odnaleziono istoty magicznej 

o tym imieniu. Co więcej, gnomy, o których wspomina pisarz, występują nie 

w wierzeniach słowiańskich, a niemieckich, dlatego znawcy twórczości Go-

gola podejrzewają, że obraz Wija-władcy gnomów może być nawiązaniem 

do niemieckiej literatury romantycznej464. Z kolei badacze źródeł etnogra-

ficznych uważają, że wizja istoty demonicznej w opowiadaniu Wij jest wy-

nikiem kompilacji cech kilku stworzeń nadprzyrodzonych ze słowiańskiej 

kultury ludowej, między innymi bezimiennego władcy podziemi, który wy-

gląda jak staruszek z długimi rzęsami i brwiami oraz występuje we wschod-

niosłowiańskich bajkach magicznych, apokryficznego wyobrażenia Judasza 

460 Warto tu przywołać słowa W. A. Woropajewa: „Jeśli bohaterowie Gogola zostają czasem upokorzeni, a nawet 
i wskutek diabelskich intryg pokonani, świadczy to wyłącznie o tym, że sami posiadają taki duchowy defekt, 
który daje możliwość sile diabelskiej tak butnie władać nad ich duszami. Ludzkie namiętności i wady to przyczyna 
hegemonii oraz tymczasowego zwycięstwa mocy ciemności [Jesli że gieroi Gogola okazywajutsia podczas 
ustranieny i daże pobieżdieny biesowskimi kozniami, to eto swidietielstwujet lisz’ o tom, czto w nich samich 
był tot duchownyh izjan, kotoryj dał wozmożnost’ tak dierzko choziajniczat’ w ich duszach biesowskoj sile. 
Czełowieczeskije strasti i poroki – wot priczina razguła i wriemiennoj pobiedy tiomnych sił]”. Cytowane za: I. 
Zołotariew, Wosprijatije fantasticzeskogo w proizwiedienijach N. W. Gogola i P. Mierimie (na primierie powiesti 
„Wij” i nowiełły „Karmien”), „Izwiestija Rossijskogo gosudarstwiennogo piedagogiczeskogo uniwiersitieta im. 
A. I. Giercena” 2008, nr 75, s. 83.

461 M. Gogol, Wij…, s. 83. 
462 Jak pisze Galster: „W Wiju natomiast występują zgubne dla ludzi groźne demony, którym może się przeciwstawić 

tylko wyjątkowy hart ducha. Tego zaś w ostatniej, decydującej chwili zabrakło filozofowi. W starciu z nimi – 
mimo okazanego męstwa – Choma Brut okazał się za słaby. Nie znaczy to jednak, by ostateczne zwycięstwo 
Gogol przyznał siłom wrogim człowiekowi. Przeciwnie, potencjalnymi triumfatorami w tej walce są towarzysze 
Chomy Bruta, którzy uświadomili sobie źródło jego klęski”. B. Galster, Mikołaj Gogol …, s. 128.

463 M. Gogol, Wij…., s. 83.
464 A. Zwiezdin, Problema gieniezisa gogolewskogo Wija w mirowoj rusistikie: poisk sintieticzeskogo rieszenija, 

„Nowi Gogoleznawczi studiï” 2007, nr 5(16), s. 129.
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oraz ludowych interpretacji tak zwanego parszywego Buniaka465 i św. Ka-

sjana, przedstawianych w folklorze ukraińskim jako istoty niepotrafiące sa-

modzielnie otworzyć oczu466. Warto podkreślić, że żadna z wymienionych 

postaci nie występuje w opowieściach ludowych o wiedźmach.

Uczeni są zgodni w jednej kwestii  – Wij stanowi ekwiwalent istot de-

monicznych, przyzywanych na pomoc przez czarownice w małoruskich po-

daniach wierzeniowych i legendach. Zbieżności dostrzegalne są w scenach, 

prezentujących próbę odnalezienia głównego bohatera:

Zerwała się wiedźma i miotać na wszystkie strony zaczęła; zleciała się do 

niej czartów ćma niezliczona – pełna izba! Rzucili się żołnierza szukać, do pie-

ca zajrzeli […]. Tędy, owędy, nigdzie nie widać! A tu lezie przez próg najstarszy 

czart:

— Kogo szukacie?

— Żołnierza; tylko co tu czytał — i z oczu zniknął!

— Ech, wy! Ślepe niedojdy! A któż to tam na kominie siedzi?467.

Wij pełni identyczną funkcję w opowiadaniu Gogola – jest sojusznikiem 

antagonistki, przybywa dopiero trzeciej nocy i pomaga wskazać miejsce, 

gdzie ukrywa się protagonista:

Wszyscy patrzyli na filozofa, szukali go, i nie mogli znaleźć, otoczonego ma-

gicznym kręgiem. „Przyprowadźcie Wija!, idźcie po Wija!”, rozległy się słowa 

martwicy. I nagle w cerkwi nastała cisza; w dali słychać było wilcze wycie, i wnet 

rozległy się ciężkie kroki, dźwięczące w cerkwi; popatrzywszy kątem oka filo-

zof zobaczył, że prowadzą jakiegoś przysadzistego, tęgiego i kozłonogiego czło-

wieczka. […] „To on!”, krzyknął Wij i nakierował na niego swój żelazny palec. 

I wszyscy, ilu ich nie było, skoczyli na filozofa468.

465 To znaczy ludowa wersja Buniaka, księcia i władcy połowców: „Buniak istny potwór, którego oczy kaprawe takie 
miały powieki, że dwóch ładzi widłami one podnosiło, jeżeli co widzieć chciał, a wtedy wszystko i wszędzie na 
sto mili widział. Przyszedłszy do Carycy Heleny, a kazawszy sobie lipie podnieść widłami […]”. S. Barącz, Bajki, 
fraszki, podania. przysłowia i pieśni na Rusi, Tarnopol 1886, http://www.archive.org/stream/bajkifraszkipod00ba-
ragoog/bajkifraszkipod00baragoog_djvu.txt, 10 lipca 2016. 

466 Zob.: J. Lewkijewska, K woprosu ob odnoj mistifikacyi…, s. 307-316; A. Zwiezdin, Problema gieniezisa…, s. 127-148.
467 A. Afanasjew, Opowieści o wiedźmach. 121 (376) III…, s. 377.
468 M. Gogol, Wij…, s. 83.
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W opowieściach ludowych dominuje motyw przyzywania przez główną 

bohaterkę negatywną innych czarownic, które są od niej bardziej doświad-

czone, silniejsze magicznie i obdarzone zdolnością do odnajdywania ukry-

wających się żywych, czyli między innymi wiedźmy pochodzącej z Kijowa, 

uznawanej za najstarszą, tak zwanej koślawej lub „wiedźmiego dziecka”, czyli 

niemowlęcia z ogonem469. Czarownice praktycznie władały ludową wyobraź-

nią zbiorową na terenach wschodniosłowiańskich, budziły strach i niepokój, 

dlatego intrygująca staje się decyzja Gogola, by stworzyć nową istotę demo-

niczną na potrzeby opowiadania, zamiast wykorzystać znaną i bardziej rozpo-

znawalną postać, na przykład wiedźmę kijowską. Jelena Lewkijewska wysuwa 

hipotezę, że zarówno kreacja Wija, jak i końcowe fragmenty utworu Gogola są 

wynikiem fascynacji balladą poety angielskiego, Roberta Southeya, Stara ko-

bieta z Berkeley (The Old Woman of Berkeley, 1799), która została przetłumaczona 

na język rosyjski przez Żukowskiego w 1814 roku pod tytułem Ballada, w której 

zostaje opisane, jak jedna staruszka jechała we dwójkę na koniu i kto siedział z przodu 

(Bałłada, w kotoroj opisywajetsia, kak odna staruszka na czornom konie wdwojom i kto 

sidieł wpieriedi). Badaczka podejrzewa, że autor Wija najpierw zainspirował się 

utworem angielskim i dopiero później zdecydował się umieścić w opowiada-

niu motywy z ukraińskich opowieści ludowych470. Zdaniem uczonej, struktu-

ra fabularna Wija, przypominająca treść ballady Southeya, miała świadczyć 

o podobnym zamierzeniu pisarza. Jest to opowieść o wiedźmie, która przed 

śmiercią nakazała swoim dzieciom – synowi-mnichowi i córce-zakonnicy – 

by jej ciało zamknęły w trumnie, oblanej wodą święconą i zabezpieczonej 

łańcuchami, a następnie postawiły w kościele, gdzie wraz z pięćdziesięcioma 

księżmi i pięćdziesięcioma członkami chóru kościelnego miały przez trzy 

noce odprawiać modły nad nieboszczką i chronić ją przed złem. Starania bo-

haterów kończą się klęską, ponieważ ulegają uczuciu strachu, co umożliwia 

diabłu ostatniej nocy przedostanie się do świątyni i uprowadzenie czarow-

nicy471. W obu utworach – Wiju i balladzie angielskiej – nie tylko występuje 

podobny wątek główny (czuwanie nad ciałem zmarłej wiedźmy), lecz również 

nawiązanie do romantycznej ideologii: protagoniści są zbyt słabi duchowo, 

469 J. Lewkijewska, K woprosu ob odnoj mistifikacyi…, s. 309-310.
470 Ibidem, с. 313.
471 R. Southey, The Old Woman of Berkeley, [w:] idem, The Poetical Works of Robert Southey, t. 6., London 1838, 

s. 176-183, https://books.google.pl/books?id=SbA8AAAAYAAJ&pg=PA174&lpg=PA174&dq=the+old+wom-
an+of+berkeley+by+robert+southey&source=bl&ots=mOZJ9YsySq&sig=F_M_BSVIZiDDYz1nRtwCR7JUqT-
k&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjB7eKsyYLZAhWGjSwKHWNDDMEQ6AEIQzAE#v=onepage&q&f=false, 
[dostęp: 18.12.2018].
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więc nie potrafią w pełni przeciwstawić się siłom Zła. O ile Southey odwoływał 

się do folkloru angielskiego i w zakończeniu mógł wykorzystać postać diabła 

o przerażającym wyglądzie (ogień w oczach, nienaturalnie duży rozmiar ciała, 

itp.), to Gogol, czerpiący inspirację z ukraińskiej kultury ludowej, musiał stwo-

rzyć Wija. Zrobił tak, ponieważ: „jakaś pospolita, »nudna« wiedźma z Kijowa 

oczywiście nie była zdolna rozwiązać głównego zadania estetycznego opowia-

dania – stworzenia romantycznej atmosfery grozy” 472. 

Nawiązania do tradycji romantyzmu oraz inspiracja folklorem wschod-

niosłowiańskim nie przyczyniły się do pozytywnej recepcji Wija w XIX wie-

ku. Co prawda, współcześni Gogolowi krytycy i czytelnicy chwalili zawarte 

w opowiadaniu wątki obyczajowe, takie jak obraz studenckiego życia czy 

opis zachowania kozaków, ale jednocześnie stwierdzali, że podobne wątki są 

lepiej zrealizowane w pozostałych utworach ze zbioru Mirgorod – w Opowie-

ści o tym, jak się pokłócił Iwan Iwanowicz z Iwanem Nikiforowiczem (Powiest’ o tom, 

kak possoriłsia Iwan Iwanowicz s Iwanom Nikiforowiczem, 1834), Staroświeckich 

ziemianach (Staroswietskije pomieszcziki, 1835) oraz w Tarasie Bulbie (Taras Bulba, 

1835). Przedstawiciele środowisk literackich uważali, że opowiadanie Wij ma 

słabą konstrukcję stylistyczno-fabularną, wyczuwalną dysproporcję między 

motywami życia codziennego i elementami fantastycznymi, a sam zamysł 

fabularny utworu  – adaptacja opowieści ludowej o czuwaniu nad trumną 

wiedźmy – świadczy o braku inwencji twórczej autora. Warto przywołać tu-

taj ponownie monografię Galstera o Gogolu, a w niej fragment o przyczy-

nach nieprzychylnej oceny opowiadania ze strony opinii publicznej: 

Wij nie miał już uroku świeżości Wieczorów. Patrzono na niego przez pryzmat 

pierwszych opowiadań Gogola, bo z nimi wyraźnie go łączyła folklorystyczna 

fantastyka. Uważano więc – nie bez podstaw – że pisarz w pewnej mierze po-

wtarza swoje własne wzory, bowiem Wij rzeczywiście nie otwierał przed twór-

czością Gogola nowych perspektyw473.

Na negatywny odbiór Wija wpływał zatem fakt, że Gogol w pierwszym 

zbiorze utworów, Wieczorze na chutorze niedaleko Dikańki, zaprezentował idy-

lliczną wizję rzeczywistości, zgodną ze światem przedstawionym opowieści 

472 „[…] kakaja-nibud’ zauriadnaja, »prijewszajasia« wsiem kijewskaja wied’ma jawno była by nie sposobna rieszyt’ 
gławnoj estieticzeskoj zadaczi proizwiedienija – sozdanija atmosfiery romanticzeskogo użasa”. J. Lewkijewska, K 
woprosu ob odnoj mistifikacyi…, s. 313.

473 B. Galster, Mikołaj Gogol …, s. 129.
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ludowych. W Wieczorach… istoty nadprzyrodzone nie tylko potrafią koegzy-

stować z ludźmi, ale także przypominają ich pod względem charakteru czy 

zachowania (między innymi topielica pragnie uwolnić się spod władzy złej 

macochy, a diabły i wiedźmy romansują, weselą się i zajmują hazardem). Na-

tomiast w Wiju „demonologia nie ma już charakteru komicznego. Świat fan-

tastyczny stał się przerażający i potężny”474. Bohater oraz czarownica Panien-

ka nie są zdolni do wzajemnego zrozumienia, ponieważ reprezentują dwie 

odmienne siły  – Dobro i Zło. Powyższa interpretacja faktów folklorystycz-

nych jest tak odmienna od wcześniej zaprezentowanej u Gogola, że anonimo-

wy recenzent uznał adaptację motywów ludowych w Wiju za „bezsensowną”, 

a Stiepan Szewyriow – „pozbawioną uroku”475. To, co jednak współcześni au-

torowi czytelnicy uznawali za wady opowiadania, dzisiaj uczestnicy kultury 

popularnej uważają za jego najmocniejsze atuty. Gogolowi udało się bowiem 

przełożyć elementy folkloru wschodniosłowiańskiego i motywy literatury ro-

mantycznej na język fantastyki grozy, tworząc dzieło, uznawane współcześnie 

za klasykę horroru rosyjskiego.

Wij Nikołaja Gogola a jego współczesne renarracje i reinterpretacje

Twórczość Gogola niewątpliwie stanowi inspirację dla współczesnych pisa-

rzy i scenarzystów fantastyki grozy, którzy posiłkują się motywami czy po-

staciami w celu wzbogacenia treści własnych utworów. Wprawdzie Pudava 

wyróżnia kilka rodzajów nawiązań do opowiadań i powieści dziewiętnasto-

wiecznego twórcy (między innymi na poziomie fabularnym, stylistycznym, 

obrazotwórczym czy leksykalno-semantycznym476), jednakże w niniejszej 

monografii zdecydowano się ograniczyć typologię do dwóch form prze-

kształceń materii treściowej oryginalnego tekstu Wija we współczesnym 

horrorze rosyjskim – do reinterpretacji i renarracji. Aby prawidłowo zakwa-

lifikować badane utwory do jednej z wymienionych odmian adaptacji, po-

nownie wykorzystano metodę postępowania zastosowaną już w poprzednim 

podrozdziale przy omawianiu różnic między opowiadaniem Gogola i ludo-

wymi opowieściami o wiedźmach. „Renarracją” będą nazywane teksty, któ-

474 A. Kościołek, O ideowych poszukiwaniach …, s. 69.
475 R. Sobel, Gogol’s “Vij”…, s. 565-566.
476 T. Pudava, Gogolewskij tiekst…, s. 44.
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rych fabuła praktycznie pokrywa się z materią treściową utworu Wij, a „rein-

terpretacją” – teksty współczesne, w których odnotowano brak jakiejkolwiek 

zbieżności fabularnej lub znikomą liczbę wydarzeń, będących kluczowymi 

dla narracji dzieła literackiego Gogola. Druga grupa utworów uznawana jest 

również za formę adaptacji, ponieważ pojawiają się w niej postacie, motywy 

lub obrazy świadczące o inspiracji dziełem literackim dziewiętnastowiecz-

nego pisarza, na przykład czuwanie przy trumnie niedawno zmarłej kobiety 

czy imiona lub nazwiska, które wywołują jednoznaczne skojarzenia z opo-

wiadaniem Wij, między innymi Choma czy Horobiec. 

Powieść Strach Postnowa jest interesującą odmianą adaptacji, gdyż przy 

jej analizie konieczne było odejście od idei relacjonowania istotnych wyda-

rzeń dla fabuły ze względu na brak wyrazistego ich związku ze strukturą nar-

racyjną opowiadania Wij. Nawiązania do materii treściowej dzieła literackiego 

Gogola są zauważalne na poziomie metatekstowym, głównie w początkowych 

fragmentach powieści, gdy dochodzi do pierwszych interakcji między boha-

terami, w aluzjach literackich, cytatach oraz określonych scenach o konota-

cjach z dziewiętnastowiecznym utworem. W powieści Postnowa są zaprezen-

towane bowiem relacje protagonisty K. (prawdopodobnie alter ego samego 

pisarza; w tekście nie zostaje wymienione jego pełne imię i nazwisko) z An-

toniną, której babcia-wiedźma rzuciła klątwę na jego krewnych w odwecie za 

tragedię sprzed lat. Choć obie postacie głęboko się nienawidzą, ich losy są ze 

sobą nierozerwalnie związane. Wśród elementów konstrukcyjno-fabularnych, 

które odwołują się do świata przedstawionego tekstu Wija można wyróżnić 

między innymi: wątek śmierci czarownicy, wielokrotne porównanie Antoni-

ny do postaci rusałki z początkowych fragmentów opowiadania Gogola oraz 

miejsce wydarzeń – tereny ukraińskie, znajdujące się w pobliżu tych, opisa-

nych przez dziewiętnastowiecznego pisarza. W charakterystyce relacji K. i An-

toniny w utworze Strach zauważalna jest inspiracja opowiadaniem Wij i ten 

typ powiązań zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części niniejszego 

rozdziału. Postnow, twórca chwalony zarówno przez krytykę rosyjską, jak i za-

graniczną, koncentruje się na intelektualnej grze z odbiorcą, zaznajomionym 

z klasyką literatury pięknej477, a w szczególności z twórczością Gogola. Jego 

powieść rozpoczyna się zatem od rozważań głównego bohatera nad fabułą 

utworu Straszna zemsta, z którą łączy tekst współczesny dominanta fabularna, 

czyli klątwa rodowa. W dalszych fragmentach powieści Postnowa protagonista 

477 W utworze Strach dostrzegalne są nawiązania do dzieł takich twórców, jak Nabokow, Poe czy Søren Kierkegaard.
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zaczyna porównywać postacie, wydarzenia i przedmioty do motywów z in-

nych dzieł literackich Gogola, przykładowo, koszmar senny o pogrzebie ojca, 

w trakcie którego dostrzega ruch w zasłoniętym zwierciadle, jakby ktoś próbo-

wał przedostać się na zewnątrz, wywołuje u niego konotacje z opowiadaniem 

Portret. Autor wprowadził ekwiwalenty Chomy Brutusa i czarownicy Panienki 

do zupełnie innego schematu narracyjnego niż Gogol, zatem można stwier-

dzić, że Strach stanowi reinterpretację określonych wątków z tekstu Wij.

Odmiennym przypadkiem adaptacji jest opowiadanie Kroniki Czarnej 

Ziemi, rok 1928, autorstwa Szczepietniowa, pisarza znanego głównie z tworze-

nia powieści i opowiadań z zakresu fantastyki psychologicznej i tak zwanej 

historii alternatywnej, czyli literatury przynależnej do science fiction, która 

prezentuje fikcyjną wersję przebiegu określonych wydarzeń historycznych, 

różniącą się od rzeczywistej („co by było, gdyby…”). Analizowany krótki utwór 

Szczepietniowa jest częścią cyklu Czarna Ziemia, pierwotnie publikowanego 

w formie pojedynczych opowiadań i scala w sobie elementy wspomnianej 

odmiany fantastyki naukowej z motywami charakterystycznymi dla lite-

ratury grozy. Akcja całego zbioru opowiadań rozgrywa się w przeciągu sie-

demdziesięciu lat (1927-1997), a dominantą fabularną jest walka przedstawi-

cieli określonych grup społecznych (między innymi członka Komsomołu, 

żołnierza Armii Czerwonej itp.) z istotami nadprzyrodzonymi (zależnie od 

utworu – z likantropami, wampirami lub żywymi trupami). Nawiązania do 

dzieła Wij są zauważalne tylko w tekście Kroniki Czarnej Ziemi, rok 1928, peł-

niącym również funkcję wprowadzenia do pozostałej części cyklu. 

Bezpośrednich nawiązań do sekwencji narracyjnych opowiadania Gogo-

la, które rezydują na powierzchni tekstu utworu Szczepietniowa, nie stwier-

dzono, ale ten rosyjski pisarz współczesny sygnalizuje aluzyjnie zależność 

Kroniki Czarnej Ziemi, rok 1928 od Gogolowskiego dzieła literackiego. Elemen-

ty fabuły utworu Wij zostają bowiem przeniesione w czasy kolektywizacji wsi 

na terenach radzieckich. Główny bohater współczesnego opowiadania, Niki-

forow, przyjeżdża do wsi Szarszki w celu odbycia praktyk letnich w Radzie 

Wiejskiej i staje się świadkiem konfliktu między komunistami a kułakami. Co 

więcej, dowiaduje się, że społeczne niepokoje wzmogły się wskutek tajemni-

czej śmierci córki sekretarza rady, Alewtiny, o przyczynę czego podejrzewani 

są właśnie niepartyjni mieszkańcy wsi. Ponieważ nie ma wolnych mieszkań, 

Rada Wiejska przyznaje bohaterowi budynek po cerkwi jako tymczasowe 

lokum. Sypialnia Nikiforowa mieści się tuż obok pomieszczenia, w którym 

stoi trumna nieboszczki. Tam z kolei pełnią dyżury młodzi członkowie Kom-
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somołu, mający obowiązek każdej nocy strzec ciała zmarłej, aby „wrogowie 

ludu” nie mogli go ukraść lub zbezcześcić. Zakres działań bohaterów w trakcie 

następnych dwóch nocy nie pokrywa się z opisem czynności postaci z opo-

wiadania Wij czy opowieści ludowych. Pierwszej nocy bowiem Nikiforowi 

przeszkadzają zasnąć podejrzane hałasy z wnętrza cerkwi, a w trakcie drugiej 

zostaje uwiedziony przez Kławę, lokalną dziewczynę. Na tym etapie rozwo-

ju wydarzeń pojawia się zaledwie przesłanka o złowrogich machinacjach sił 

nadprzyrodzonych – jeden z członków Komsomołu usiłuje przedostać się do 

sypialni bohatera i błaga go o pomoc. Nikiforow, przekonany, że padł ofiarą 

niewymyślnego żartu, decyduje się zignorować krzyki chłopaka. Następne-

go dnia dowiaduje się, że wspomniany wartownik znikł w tajemniczych oko-

licznościach i jest podejrzewany o ucieczkę. Trzeciej nocy bohater musi sam 

strzec trumny przed „wrogami ludu”. Szybko uświadamia sobie, że w cerkwi 

są istoty nadprzyrodzone – wampiry, które próbują go pojmać. Nikiforowi 

udaje się zbiec z cerkwi i uzyskać pomoc kułaków, ale potwory przedostają się 

jednak na teren wsi. Zamiast wesprzeć mieszkańców w walce, bohater ucieka 

z miejscowości Szarszki.

Komunistyczny system stosunków społecznych oraz obowiązujący 

obywateli Rosji Radzieckiej światopogląd ateistyczny sprawiają, że w świe-

cie przedstawionym opowiadania Kroniki Czarnej Ziemi, rok 1928 następuje 

przeobrażenie znanych Gogolowskich wątków, motywów i postaci. Poszcze-

gólne ogniwa schematu fabularnego w reinterpretacji Szczepietniowa moż-

na odczytywać jako zmodyfikowane czynności postaci Gogolowskich. Za-

bójstwo wiedźmy zostaje zmarginalizowane do krótkiej informacji, przeka-

zanej Nikiforowi przez członków Rady Wiejskiej. Warto także zauważyć, że 

Gogolowski motyw ucieczki bohatera nie tylko ulega przekształceniu, lecz 

również zduplikowaniu – Nikiforowi udaje się dwukrotnie uniknąć zagro-

żenia. Na szczególną uwagę zasługują zmiany, jakim podlega w opowiadaniu 

współczesnego pisarza główny wątek dzieła Gogola i wschodniosłowiańskich 

opowieści ludowych o czarownicach – odprawianie modlitw żałobnych nad 

trumną wiedźmy. Ponieważ protagonista i postacie drugoplanowe to komu-

niści uznający praktyki religijne za zabobon, czytanie modlitw i czuwanie 

przy zmarłej muszą zostać zastąpione w utworze Szczepietniowa działalno-

ścią o nacechowaniu polityczno-ateistycznym, między innymi strzeżeniem 

trumny przed „wrogami ludu”. Nie można również pominąć kwestii zmi-

nimalizowania siły sprawczej odpowiednika Panienki w stosunku do prze-

biegu kluczowych wydarzeń w opowiadaniu Kroniki Czarnej Ziemi, rok 1928. 
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W reinterpretacji Szczepietniowa nie występują takie ogniwa fabularne, jak 

walka głównego bohatera z wiedźmą czy jej próby zaatakowania go w cer-

kwi. Co prawda pojawiają się przesłanki (tajemnicza śmierć dziewczyny; 

opowieści członków partii na jej temat), w których świetle wydaje się praw-

dopodobne to, że zmarła córka sekretarza Rady Wiejskiej ma wpływ na za-

istniałe wydarzenia, ale jej działalność nie jest zademonstrowana w sposób 

bezpośredni. Warto zauważyć, że takie motywy w utworze Szczepietniowa, 

jak wampiryzm w czasach komunizmu czy zwycięstwo istot demonicznych 

nad członkami Komsomołu i kułakami, pozbawione są nawiązań do Gogo-

lowskiej groteski bądź satyry. Twórca rezygnuje z elementów komicznych 

na rzecz wierności poetyce grozy. W dalszej części niniejszego rozdziału zo-

stanie podjęta dokładniejsza analiza powyższego zagadnienia w kontekście 

autorskiej próby skomentowania komunistycznej przeszłości Rosji. 

Interesującym przykładem przeniesienia fabuły Wija w odmienne re-

alia obyczajowe jest ekranizacja Potęga strachu, której akcja rozgrywa się we 

współczesnej Ameryce. Pomimo zmiany kontekstu historycznego oraz na-

rodowości bohaterów, została w niej zachowana większość wydarzeń, istot-

nych dla materii treściowej opowiadania Gogola.

Iwan Berghoff, główny bohater filmu, jest dziennikarzem i otrzymuje 

zlecenie na napisanie artykułu o tajemniczej serii zgonów w małej miejsco-

wości Castleville. W trakcie podroży jego samochód ulega jednak awarii, a on 

sam traci orientację w terenie. Decyduje się zatem poprosić starą, niewzbu-

dzającą zaufania kobietę o możliwość noclegu w jej domu. Następnie boha-

ter napotyka dziewczynę i mylnie uznaje ją za wnuczkę właścicielki budyn-

ku. Gdy ta przemienia się w staruchę i próbuje go wykorzystać seksualnie, 

Iwan uświadamia sobie ze zgrozą, że ma do czynienia z wiedźmą. Zabija ją 

w obronie własnej i natychmiast ucieka. Ponieważ boi się prawnych konse-

kwencji swego czynu, kradnie strój oraz tożsamość zmarłego księdza, które-

go ciało znalazł niedaleko drogi. Na skutek pomyłki mieszkańców wsi, boha-

ter musi odprawiać modlitwy żałobne nad trumną wiedźmy. Gdy w trakcie 

pierwszej nocy czarownica próbuje zaatakować Iwana, ratunek przynosi mu 

pianie koguta, które osłabia wiedźmę. Drugiego dnia bohater spotyka star-

szego mężczyznę, pana Patcha, który udziela mu wskazówek, jak przeżyć 

następną noc. Radzi mu narysować magiczny krąg oraz żarliwie się modlić. 

Wprawdzie Iwanowi udaje się cudem uniknąć śmierci z rąk wiedźmy, ale 

w konsekwencji kontaktu z mocami ciemności, siwieje ze strachu. Pod wpły-

wem uczucia przerażenia, jakie nim owładnęło, trzeciego dnia bohater po-
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dejmuje próbę ucieczki, lecz zostaje pochwycony przez mieszkańców wsi. 

Dopiero trzeciej nocy Iwanowi udaje się wyjść zwycięsko z walki z wiedźmą. 

Protagonista uchodzi z życiem. 

Film jest zatem renarracją Wija. Co interesujące, jako jedyny z badanych 

utworów posiada elementy fabularno-konstrukcyjne typowe dla opowieści 

ludowych o wiedźmach, takie jak motyw apotropeicznych właściwości pia-

nia koguta, postać starca, wspierającego protagonistę dobrymi radami czy 

motyw szczęśliwego zakończenia, w którym Zło zostaje pokonane i wraca 

ustalony porządek symboliczny. O ile jednak horror reklamowany był w Ro-

sji jako nowa ekranizacja Wija, o tyle w materiałach promocyjnych brak 

jakiejkolwiek informacji na temat inspiracji folklorem wschodniosłowiań-

skim ze strony twórców. Występowanie podobnych elementów w filmowej 

renarracji można więc objaśnić jako konsekwencję modyfikacji warstwy fa-

bularnej opowiadania Gogola. W odróżnieniu od Chomy Brutusa, główny 

bohater ekranizacji nie wierzy w zjawiska nadprzyrodzone i nie potrafi wal-

czyć z wiedźmą, co wymusza wprowadzenie ogniwa fabularnego, uzasadnia-

jącego jego aktywny udział w nabożeństwie pogrzebowym (kradzież stroju 

i tożsamości zmarłego księdza). Natomiast jego brak wiedzy o środkach apo-

tropeicznych i praktykach religijnych dodatkowo prowadzi do konieczności 

stworzenia nowej postaci drugoplanowej – niepełnosprawnego pana Patcha, 

brata zmarłego opiekuna parafii, odgrywającego w filmie rolę zarówno men-

tora, jak i pomocnika, który wspomaga Iwana przy pomocy modlitw. Z kolei 

motyw zwycięstwa protagonisty nad wiedźmą jest powiązany z wątkiem jego 

przemiany duchowej, przebiegającej odmiennie niż u bohatera opowiada-

nia Wij. Gdy Choma przegrywa, ponieważ poddaje się własnemu strachowi, 

Iwan w zakończeniu filmu nabywa odwagi, by zmierzyć się z antagonistką. 

Intrygująca jest rola koguta w filmie Potęga strachu, gdyż wskazuje ona na 

inspirację zarówno treścią tekstu Wij, jak i światem przedstawionym utwo-

rów ludowych, baśni, podań wierzeniowych i legend. Analiza opowiadania 

Gogola pozwala bowiem zauważyć, że występuje w nim motyw koguciego 

piania, ale nie jest to kluczowy element fabuły. Głos wydawany przez zwie-

rzę sygnalizuje zaledwie koniec nocy („W końcu w dali coś zaświtało; to było 

oddalone pianie koguta. Znużony filozof przestał czytać i odetchnął”478), 

a w finale utworu pełni z kolei rolę ostrzeżenia dla siły nieczystej: 

478 M. Gogol, Wij…, s. 78.
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Rozległo się pianie koguta. To było już drugie pianie; pierwszego nie dosłyszały 

gnomy [podkreślenie – A. N. W.]. Przestraszone, rzuciły się na oślep do okien 

i drzwi, żeby jak najszybciej wylecieć, ale było już za późno: i tak już tam pozo-

stały, wisząc na drzwiach i oknach 479.

W opowiadaniu Gogola nie pojawia się informacja, by pianie koguta 

w jakikolwiek sposób szkodziło per se wiedźmie czy demonom. Natomiast 

w filmie nie tylko jest ono zwiastunem nowego dnia, lecz również ma właści-

wości apotropeiczne, ponieważ negatywnie oddziałuje na czarownicę, osła-

biając ją. Kiedy wiedźma słyszy pianie koguta, traci możliwość zaatakowania 

protagonisty i ze strachem wraca do trumny. Twórcy filmu sięgnęli zatem 

po motyw z opowiadania Wij, ale połączyli go z szeroko rozpowszechnioną 

na całym świecie, występującą tak w bajkach magicznych, jak i legendach 

oraz podaniach wiarą ludową w nadprzyrodzone zdolności koguta480. Danu-

ta Sztych, badaczka wyobrażeń zwierząt w kulturze wiejskiej, w następujący 

sposób opisuje apotropeiczne właściwości tegoż ptaka: 

Powszechnie wierzono, że pianie koguta płoszy upiory, czarownice, diabły. Jest 

ono sygnałem, że ustaje zła moc, kończą się sabaty czarownic, a wszelkie widma 

muszą opuścić ziemię, odejść do swego świata. Obszar, w którym słychać pianie 

koguta, postrzegano jako bezpieczny […]481.

W filmie Potęga strachu to kur właśnie przeistacza się z niekluczowego 

elementu Gogolowskiej fabuły w „sojusznika” głównego bohatera, pomaga-

jącego mu przez pierwsze dwie noce przetrwać ataki antagonistki. Dlatego 

znamienna jest decyzja mieszkańców wsi, by uśmiercić koguta. Ponieważ 

nie posiadają wiedzy o jego ochronnych właściwościach oraz nie rozumieją, 

czemu zwierzę tak wcześnie pieje każdego dnia, uznają jego zachowanie za 

przejaw zwykłej złośliwości. 

479 Ibidem, s. 83.
480 Zob.: „[…] kogut zmiękł i zapiał na całe gardło, choć było jeszcze daleko do północy. Ledwo rozległo się pianie, 

diabelscy goście znikli, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Został po nich tylko smród, jaki bywa w kuź-
ni”. M. Ďuričková, Dziewczyna i kogut, [w:] eadem, Biała księżna, przeł. J. Waczków, Warszawa 1989, s. 83; 
„Uradziły [diabły – A. N. W.] więc doszczętnie zniszczyć nowo powstałą świątynię. Pewnej nocy zebrały więc ile 
tylko mogły unieść kamiennych głazów i udały się w stronę Śląska. Gdy nad jego granicami już były, usłyszały 
pianie koguta. Tracąc swą moc [podkreślenie – A. N. W.] wypuściły kamienie”. B. Szczech, W kręgu górnoślą-
skich podań i legend. Miasto i Gmina Woźniki, Woźniki 2011, s. 105.

481 D. Sztych, Kogut w kulturze magicznej, „Wiadomości Zootechniczne” 2012, nr 4, s. 80.
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Interesującym przykładem renarracji jest opowiadanie Choma Gieła-

simowa, pisarza, który zasłynął w Polsce głównie jako scenarzysta filmu 

Pragnienie (Żażda, reż. Dmitrij Tiurin, Rosja 2013)482, opowieści o wetera-

nie wojny czeczeńskiej, próbującym pogodzić się z traumatyczną prze-

szłością i zacząć życie od nowa. W utworze Choma autor również nie uni-

ka tematyki wojennej, gdyż jednym z motywów pobocznych jest konflikt 

zbrojny między prawosławnymi i katolikami na Ukrainie w 2006 roku. 

Ponieważ tak naprawdę ostatni zatarg zbrojny między tymi grupami 

ukraińskich wiernych miał miejsce za czasów powstania Chmielnickiego 

(1648-1657), opowiadanie Giełasimowa, podobnie jak Czarna Ziemia Szcze-

pietniowa, łączy w sobie elementy charakterystyczne dla literatury grozy 

z tak zwaną historią alternatywną. Sam bohater współczesnego utworu, 

Wiktor, jest mieszkańcem dwudziestopierwszowiecznej Rosji, który prze-

nosi się do opisanych realiów na skutek machinacji wiedźmy, starającej 

się usilnie uczynić go swoim narzeczonym. W tym celu Giełasimowska 

Panienka zmusza protagonistę do odgrywania roli Gogolowskiego Cho-

my Brutusa. 

Opowiadanie Giełasimowa pozornie wydaje się znacząco odbiegać 

od Wija, jednakże wydobycie i przegląd wszystkich ważnych elementów 

fabularnych pozwala zauważyć, że nie tylko występuje zbieżność sekwen-

cji narracyjnych między tymi utworami, lecz także pojawiają się postacie, 

motywy i obrazy, świadczące o wnikliwym przestudiowaniu przez współ-

czesnego autora treści dziewiętnastowiecznego dzieła literackiego. Utwór 

rozpoczyna się od informacji, że główny bohater, Wiktor, stał się ofiarą 

tajemniczych wydarzeń. Najpierw przez wiele dni gnębią go niepokoją-

ce koszmary, a następnie zaczyna prześladować go haker, który nie tyl-

ko przysyła mu groźby, lecz również zna treść jego snów. Zdesperowany 

bohater próbuje odnaleźć nieznanego prześladowcę. Gdy otrzymuje wia-

domość, że haker chce się z nim spotkać na Ukrainie, natychmiast tam 

wyrusza. Już w pociągu Wiktor w sposób magiczny zostaje przeniesiony 

z ekwiwalentu znanej odbiorcy rzeczywistości empirycznej do wspo-

mnianego wyżej świata alternatywnego – współpasażer myli go z nieja-

kim „Fomą”483, absolwentem seminarium. Na Ukrainie bohater podróżuje 

482 Sam film powstał na podstawie opowiadania Giełasimowa o tym samym tytule (pierwotnie opublikowanego 
w czasopiśmie „Oktiabr’” 2002, nr 5). 

483 Należy zauważyć, że Foma to inna forma imienia Choma. Istotny dla warstwy naddanej tekstu Giełasimowa 
wydaje się fakt, że wspomniana nazwa własna wywodzi się etymologicznie od aramejskiego słowa teoma – „bliź-
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samotnie i, szukając noclegu, natrafia na dom podejrzanej staruchy, która 

w dalszej części opowiadania okazuje się być wiedźmą. W nocy próbuje 

bowiem wykorzystać Wiktora seksualnie, a gdy ten ją zabija w obronie 

własnej – ta pośmiertnie przemienia się w piękną dziewczynę. Protagoni-

sta zostaje następnie uznany przez ojca Panienki484 za tytułowego Chomę 

i poproszony o odczytanie modlitw nad jej trumną. Czynności bohaterów 

z okresu czuwania w cerkwi przez trzy noce wykazują zbieżności z po-

dobną sekwencją narracyjną w opowiadaniu Wij: pierwszej i drugiej nocy 

dziewczyna wstaje bowiem z trumny i próbuje zaatakować Wiktora, więc 

ten chowa się przed nią w narysowanym kręgu, który czyni go niedostęp-

nym dla istot magicznych. Wiedźma ponawia zatem atak i przyzywa na 

pomoc duchy bliskich protagoniście osób. Mężczyzna siwieje ze strachu 

i trzeciego dnia śni mu się, że ucieka z cerkwi, ale budzi go głos Panienki. 

Trzeciej nocy czarownica ponownie podejmuje próbę pochwycenia Wik-

tora, wzywa na pomoc potwory, niemożliwe do zidentyfikowania, praw-

dopodobnie demony485, a gdy nie przynosi to oczekiwanego rezultatu – 

każe przyprowadzić Wija. Tytułowy demon atakuje jednak wiedźmę. Bo-

hater ratuje Panienkę przed Wijem. Utwór ma szczęśliwe zakończenie – 

Wiktorowi udaje się powrócić do domu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w opowiadaniu Choma występują dwa 

motywy identyczne z tymi, jakie pojawiają się w filmie Potęga strachu, czy-

li samotna podróż bohatera oraz próba wykorzystania seksualnie prota-

gonisty przez czarownicę. O ile pierwszy typ działalności postaci można 

objaśnić jako zaakcentowanie odosobnienia mężczyzny, o tyle w drugim 

zauważalna jest modyfikacja wątku, występującego tak w opowiadaniu 

Gogola, jak i we wschodniosłowiańskich źródłach etnograficznych – prze-

miany bohatera w środek transportu czarownicy. Wspomniany zabieg 

pisarski staje się zrozumiały, gdy weźmie się pod uwagę opinię badaczy 

niak”. Zob.: Gramota.ru, http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B0&all=x, 
[dostęp: 22.02.2018].

484 Ponieważ w opowiadaniu Giełasimowa, podobnie jak w utworze Wij Gogola, nie ma informacji o prawdziwym 
imieniu wiedźmy i pojawia się wyłącznie wzmianka o jej statusie społecznym, w dalszej części niniejszego roz-
działu określenie „Panienka” będzie traktowane jako jej nazwa własna. W cytatach słowo to będzie zapisywane 
jednak zgodnie z treścią oryginalną utworu Giełasimowa – minuskułą.

485 Kształt istot demonicznych u Giełasimowa (zanimizowane macki, ręce, ramiona i czaszki) jest prawdopodobnie 
nawiązaniem do pierwszej wersji tekstu Wij, w której Gogol zaprezentował gnomy jako ożywione, pojedyncze 
części ciała. Pod wpływem krytyki pisarz dziewiętnastowieczny usunął jednak wspomniany opis i zastąpił go 
mniej szczegółową charakterystyką demonów. Zob.: B. Galster, Mikołaj Gogol…, s. 129; A. Zwiezdin, Problema 
gieniezisa…, s. 130-131.
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interpretujących takie działania wiedźmy jako metaforę aktu seksualne-

go486. Zagadnienie to zostanie dokładniej przeanalizowane w dalszej czę-

ści rozdziału.

Przegląd sekwencji fabularnych utworu Giełasimowa, a następnie skon-

frontowanie ich z ogniwami kompozycyjnymi przeanalizowanych już wyżej 

współczesnych opowiadań i powieści grozy, pozwala dostrzec, że Gogolow-

ska postać Wija pojawia się wyłącznie w tekście Choma; pozostali twórcy re-

zygnują z wykorzystania jej w scenach kulminacyjnych, zastępując ją moty-

wem samotnej walki bohatera z wiedźmą lub ucieczką protagonisty z cerkwi. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że Wij u Giełasimowa stanowi przeciwień-

stwo Wija Gogola; nie jest sojusznikiem wiedźmy, a tajemniczą, mroczną 

siłą, która zamiast wskazać miejsce pobytu protagonisty, zaczyna atakować 

inne potwory: 

Przez okna, przez szczelinę pod drzwiami zaczęła wlewać się czarna mgła. 

Z każdego otworu w cerkwi zaczęła wyciekać ciemność. Czarna, całkowicie nie-

przenikniona dla wzroku. […] Próbując ratować się przed nią, kreatury, przepeł-

niające cerkiew, zbijały się w kupki i kuliły przy ścianach, ale ona połykała jedną 

za drugą, zalewając gęstą ciemnością wszystko, oprócz tego kręgu, w którym 

stał Wiktor. Panienka miotała się gdzieś u góry i on teraz wyraźnie słyszał w jej 

krzyku tylko przerażenie. W cerkwi pojawił się strach487.

486 „Lot Chomy Brutusa na wiedźmie jest rozpatrywany jako kontakt natury erotycznej, z odcieniem sadyzmu, za 
który Wij karze Chomę [Polot Chomy Bruta na wied’mie rassmatriwajutsia kak eroticzeskoje prikosnowienije 
s ottienkom sadizma, za kotoroje Wij nakazywajet Chomu]”. A. Zwiezdin, Problema gieniezisa …, s. 132; „Cho-
ma wskakuje na plecy wiedźmy i dosiadając ją, okłada drewnianą kłodą. O świcie wyczerpana wiedźma upada na 
ziemię i zamienia się w piękną młodą kobietę. Według Proppa ta przejażdżka wskazuje na dominację seksualną. 
[…] Bardzo ważne, jeśli nie kluczowe, dla naszego odczytania opowieści, jest uzmysłowienie sobie, że dominacja 
była podwójna: najpierw wiedźma ujeżdżała (posiadła) Chomę, a potem vice versa. Po wszystkim oboje zostali 
połączeni wzajemnym posiadaniem. To jest rodzaj parodii małżeństwa, które zwykle odbywa się pod koniec bajki 
[Choma jumps on the witch’s back and as he rides her he beats her with a wooden log. At dawn, exhausted, the 
witch falls on the ground and turns into a beautiful young woman. According to Propp the ride indicates sexual 
possession. […] This is very important, if not crucial in our reading of the story, for it should be remembered that 
the possession was double: first the witch rode (possessed) Choma and then vice versa. After this the two had 
become connected by their mu tual possession; it is akind of parody of the marriage that usually takes place at the 
end of a fairy-tale]”. R. Sobel, Gogol’s “Vij”…, s. 573; „Ale ta właśnie scena lotu Chomy / wiedźmy może być 
interpretowana na nieco innej płaszczyźnie, jako scena przedstawiająca boską ekstazę bliskości między mężczy-
zną i kobietą [No ta że scena polota Chomy / wied’my możet byt’ intierprietirowana i w nieskolko inoj płosko-
sti – w kaczestwie sceny, opisywajuszczej bożestwiennyj ekstaz blizosti mużcziny i żenszcziny]”. T. P. Worowa, 
Osobiennosti wzaimootnoszenij mużskich i żenskich piersonażej w powiesti N. W. Gogola „Wij”, „Wid baroko do 
postmodiernizmu: zbirnik naukowich prac’” 2013, t. 17, nr 1, s. 190.

487 „W okna, w szczeli pod dwierju zastruiłsia czornyj tuman. Iz każdoj dyry w cerkow’ naczała prosacziwat’sia tiem-
nota. Czornaja, absolutno niepronicajemaja dla wzglada. […] W popytkach spastis’ ot niejo twari, pieriepołniaw-
szyje cerkow’, sbiwalis’ w kuczi i żalis’ po stienam, no ona progłatywała ich odnogo za drugim, zaliwaja gustoj 
czernotoj wsio, kromie togo kruga, w kotorom stojał Wiktor. Pannoczka mietałas’ gdie-to swierchu, i on tiepier’ 
otczotliwo słyszał w jejo krikie tolko użas. W cerkow woszoł strach”. A. Giełasimow, Choma, [w:] idem, Diesiat’ 
istorij o lubwi, Moskwa 2015, s. 278.
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Przyzwanie Wija przez czarownicę traci więc u Giełasimowa swoje 

pierwotne znaczenie, przestaje być środkiem do osiągnięcia zwycięstwa. 

Istota demoniczna nie chce bowiem podporządkować się Panience i sta-

nowi dla niej zagrożenie. Z kolei czarownica wzywa ją, ponieważ jest zde-

sperowana i gotowa na wszystko, byle móc przedostać się do protagonisty. 

Wiele twarzy czarownicy Panienki

O ile na potrzeby reinterpretacji lub renarracji można zmodyfikować lub 

usunąć pewne elementy konstrukcyjno-fabularne opowiadania Gogola bez 

ryzyka zniekształcenia narracji, o tyle wiedźma jest praktycznie niemożli-

wa do zastąpienia innym rodzajem antagonisty. Eliminacja odpowiednika 

Panienki we współczesnych utworach zaowocowałaby drastyczną zmianą 

treści, prowadzącą do zatarcia czytelnych nawiązań do Wija Gogola. Do-

minantą fabularną opowiadania są relacje wiedźmy z protagonistą, które 

wciąż fascynują zarówno literaturoznawców, jak i pisarzy oraz scenarzy-

stów, próbujących odnaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego czarownica, 

mając do wyboru jeszcze dwóch innych młodzieńców (teologa Chalawę 

i retora Horobca), decyduje się zaatakować właśnie Chomę Brutusa. Autor 

Wija wykreował bohaterkę negatywną w sposób niejednoznaczny, umożli-

wiający wiele interpretacji jej poczynań.

Nadprzyrodzona narzeczona

Natalie K. Moyle, interpretując Wija jako parodię bajki magicznej, zauważa, 

że Panienka posiada cechy, które świadczą o jej pokrewieństwie z baśnio-

wymi postaciami nadprzyrodzonych narzeczonych, a mianowicie potężne 

moce magiczne, olśniewającą urodę oraz duże możliwości materialne, sta-

nowiące szansę awansu społecznego dla ewentualnego małżonka488. Zgod-

nie z powyższą koncepcją, Gogolowska wiedźma, podobnie jak bohaterki 

baśni ludowych, na początku utworu przeżywa zauroczenie protagonistą, 

gdyż dostrzega w nim potencjalnego kandydata na męża. Przymuszenie 

go do odgrywania roli środka transportu stanowi zatem ekwiwalent ma-

488 N. K. Moyle, Folktale Patterns…, s. 672.
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gicznego zadania, jakie wypełniać muszą bohaterowie baśni ludowych, aby 

zostać uznanymi za godnych ręki nadprzyrodzonej narzeczonej. Badaczka 

odczytuje z kolei przemianę Panienki w odpychającą staruchę jako reali-

zację motywu klątwy, którą zdjąć z baśniowej bohaterki może jedynie jej 

wybranek: 

Dość złośliwe zachowanie pięknej dziewczyny, gdy jest pod postacią czarowni-

cy, może wydawać się niezrozumiałe, dopóki nie uświadomi się sobie, że jest 

to część jej brzydoty, czegoś jej narzuconego przez kogoś, kto ją zaczarował 

i trzyma w sidłach swojego uroku489. 

Ponieważ w bajkach magicznych przejście podobnej próby kończy się 

zawsze małżeństwem bohaterów, można założyć, że Choma Brutus oraz 

czarownica są sobie symbolicznie zaślubieni490.

W pracach innych badaczy, między innymi Ruth Sobel czy Aleksandra 

Zwiezdina, zachowanie bohaterki we wstępie Wija ma nie tylko symbolikę 

baśniowego narzeczeństwa, lecz również motywację natury seksualnej  – 

Panienka chce poczuć cielesną bliskość z protagonistą491. Powyższą tezę ma 

potwierdzać wspomniana przy analizie osi fabularnej opowiadania Choma 

symbolika lotu wiedźmy na człowieku oraz sam opis wizji i uczuć, jakich 

doświadcza protagonista Wija w roli „wierzchowca” czarownicy: 

Przepełniało go jakieś męczące, nieprzyjemne, a zarazem słodkie uczucie, na-

pływające do jego serca. Opuścił głowę w dół i widział […] jak zza kępy traw wy-

pływała rusałka, błysnęły jej plecy i noga, krągła i sprężysta, cała utkana z blasku 

i drgania […], nagle odwróciła się na plecy i słońce zabłyszczało na białych, deli-

katnych i prężnych krągłościach jej eterycznych piersi, matowych jak porcelana 

bez glazury. […] „Co to jest?”, myślał filozof Choma Brutus, spoglądając w dół i pę-

dząc galopem. Pot lał się z niego strumieniem. Wypełniało go szatańsko-słodkie 

uczucie, czuł jakąś przenikającą, duszącą i straszną słodycz. Nieraz wydawało 

mu się, że nie ma już serca i ze strachem chwytał za nie ręką. Wyczerpany, roz-

489 „The rather malicious behavior of the beautiful girl when in her witch form may seem inexplicable until one re-
alizes that it is part of her ugliness, something forced upon her by whoever enchanted her and is now holding her 
under his spell”. Ibidem.

490 Sobel, podobnie do Moyle, w scenie lotu Chomy oraz wiedźmy dostrzega parodię baśniowego zakończenia, 
w którym protagonista zostaje mężem swojej ukochanej. R. Sobel, Gogol’s “Vij”…, s. 573.

491 R. Sobel, Gogol’s “Vij”…, s. 573; A. Zwiezdin, Problema gieniezisa…, s. 132.
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trzęsiony, zaczął przypominać sobie wszystkie modlitwy, jakie znał […] czuł, że 

maleje prędkość jego kroków, a wiedźma słabiej trzyma się jego pleców492. 

Można zauważyć, że początkowo w doznaniach Chomy postać wiedź-

my-staruchy jest nieobecna; jego uwagę przykuwa naga, uwodzicielska ru-

sałka493, której widok wzbudza u protagonisty pożądanie. Dodatkowo, lot 

nad ziemią wywołuje u niego sprzeczne uczucia – to niepokój, to oszoło-

mienie, to przyjemną słodycz i rozkosz. Wzmianka o czarownicy pojawia 

się dopiero wtedy, gdy strach o życie (ryzyko zawału serca) wyrywa bohatera 

z nadnaturalnego transu. Kiedy odzyskuje kontrolę nad sytuacją i ciężko rani 

wiedźmę, jej transformacja w piękną dziewczynę wprawia go w zdumienie, 

a ten stan można interpretować zarówno w kontekście budzącego się poczu-

cia winy, jak i rodzącej się miłości do Panienki („Przez całą drogę jego serce 

biło niespokojne i nie mógł zrozumieć, jakie to dziwne i nowe uczucie nim 

owładnęło”494). Bohater nie potrafi jednak sprostać wyzwaniu nadprzyrodzo-

nej narzeczonej i ucieka, zostawiając umierającą dziewczynę na pastwę losu. 

Idea związku Chomy Brutusa i Panienki oraz ich symbolicznego narze-

czeństwa jest nie tylko jedną z naukowych interpretacji treści Wija, lecz rów-

nież powszechnym motywem we współczesnych adaptacjach literackich oraz 

filmowych495. Jeśli pierwsze sceny opowiadania Gogola uzna się za wstęp do 

opowieści miłosnej, to istnieje możliwość przekształcenia dalszego rozwoju 

wydarzeń, w tym i czuwania nad trumną nieboszczki, w fascynującą historię 

odkupienia przed ukochaną własnych win i wyzwolenia jej duszy spod wpływu 

Zła. Interesujący przykład podobnego odczytania treści tekstu Gogola można 

odnaleźć we współczesnym utworze Choma Giełasimowa, w którym czarow-

nica cierpi z powodu nieodwzajemnionej miłości do protagonisty, Wiktora. 

Panienka w opowiadaniu Choma wymyka się jednoznacznej ocenie, 

ponieważ powiązany z nią czynnik lękotwórczy opiera się głównie na nie-

wiedzy głównego bohatera. Wiktor odczuwa strach, ponieważ nie rozumie 

intencji wiedźmy manipulującej jego życiem. Nie próbuje oceniać faktów 

492 M.Gogol, Wij…, s. 60.
493 Tatjana Worowa wysuwa przypuszczenie, że rusałka jest astralną projekcją czarownicy. Zob: T. P. Worowa, Oso-

biennosti wzaimootnoszenij…, s. 190.
494 M.Gogol, Wij…, s. 61.
495 Motyw romansu między Panienką a Chomą Brutusem pojawia się choćby w najnowszej, bardzo swobodnej, ada-

ptacji Wija (Wij, reż. Oleg Stiepczenko, Rosja 2014). W zakończeniu filmu główny bohater, angielski kartograf 
Jonathan Green odkrywa, że Choma Brutus i Panienka byli sekretnymi kochankami. Sama ekranizacja łączy ele-
menty fantasy z komedią oraz kryminałem.
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jako spójnej całości, a pojawiające się w jego życiu zjawiska nadprzyrodzone 

i gwałtowną zmianę znanej rzeczywistości na alternatywną odczytuje w ka-

tegoriach koszmaru sennego, zauważając w nich chaos i brak wewnętrznej 

spójności oraz logiki. Cała opowieść jest zaprezentowana wyłącznie z per-

spektywy protagonisty, zatem jego niepokój i zagubienie udzielają się rów-

nież czytelnikowi, który usilnie próbuje rozwiązać zagadkę czarownicy. 

Dokładna lektura utworu pozwala przekonać się, że początkowo Panienka 

wiodła szczęśliwe życie z Chomą Brutusem. Planowali oni wziąć ślub, ale 

oboje zginęli w tajemniczych okolicznościach. Nie wiadomo dokładnie, co 

stało się z Gogolowskim bohaterem, ale prawdopodobnie jego dusza znaj-

duje się w niebie. Czarownica, jako istota półdemoniczna, nie może bowiem 

pośmiertnie się z nim połączyć. Zrozpaczona, odnajduje zatem w świecie 

równoległym, ekwiwalencie rzeczywistości empirycznej, odpowiednika 

Chomy496 – Wiktora. Początkowo nawiedza sny mężczyzny497:

Niezależnie od tego, jakie koszmary przychodziły do niego nocami, każda wizja 

prawie zawsze kończyła się przywołaniem twarzy dziewczyny. Rysy tej twarzy 

wymykały się Wiktorowi, ponieważ za każdym razem widział ją na samym koń-

cu, ułamek sekundy przed przebudzeniem, ale był głęboko przekonany, że to 

była ta sama twarz. Obecność dziewczyny w jego snach była tak realna, że kiedy 

otwierał oczy, to z trudem odganiał od siebie przekonanie, że przed chwilą sły-

szał jej smutne westchnienie 498.

Gdy próby przenikania do snów Wiktora nie dają oczekiwanego rezulta-

tu, wiedźma decyduje się przenieść go do swojej rzeczywistości, aby zastąpił 

jej ukochanego.

Antagonistka opowiadania Giełasimowa wywołuje u odbiorcy uczucie 

litości i współczucia. Co prawda jest to piękna dziewczyna, obdarzona zdol-

496 Autor nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy Wiktor jest wyłącznie odpowiednikiem Chomy Brutusa, czy może 
również jego reinkarnacją.

497 Wspomniany motyw może odwoływać do wierzenia rozpowszechnionego w kulturach całego świata, że zmarli 
mogą komunikować się z żywymi przy pomocy snów. Zob. W. Kopaliński, Sen, [w:] idem, Słownik symboli, 
Warszawa 1991, s. 368.

498 „Kakije by użasy nie prichodili k niemu po noczam, każdoje widienije poczti wsiegda zakancziwałos’ licom die-
wuszki. Czerty etogo lica uskolzali ot Wiktora, potomu czto wsiakij raz on widieł jejo w samom konce, za doli sie-
kundy do probużdienija, no on twiordo był uwierien w tom, czto eto było odno i to że lico. Prisutstwije diewuszki 
w jego snach było nastolko riealnym, czto, otkrywaja głaza, on s trudom progoniał ot siebia oszczuszczenije, kak 
budto on tolko czto słyszał jejo pieczalnyj wzdoch…”. A. Giełasimow, Choma, [w:] idem, Diesiat’ istorij o lubwi, 
Moskwa 2015, s. 237-238.



Od zabobonu do fikcji literackiej196

nościami magicznymi, ale cierpi także na nieuleczalną chorobę („Ale miała 

słabe serce. Lekarze już w dzieciństwie mówili, że ona długo nie pożyje”499) 

i lokalna społeczność zmusza ją do mieszkania poza obszarem wsi. Ponieważ 

jedyną osobą, która w pełni ją akceptowała i była gotowa razem z nią wieść nie-

malże pustelniczy żywot, z dala od siedzib ludzkich, był jej ukochany Choma, 

czarownica, nie mogąc przedostać się do nieba, pragnie znaleźć namiastkę 

szczęścia w związku z jego odpowiednikiem. Jest to szczególnie zauważalne 

w scenach nocnego czuwania Wiktora w cerkwi, gdyż Panienka ani nie próbu-

je przemocą przedostać się do niego, ani nie atakuje go fizycznie; jej machi-

nacje ograniczają się zaledwie do prób perswazji i uwodzenia. Pierwszej nocy 

wykorzystuje duchy osób bliskich protagoniście, aby przekonały go do prze-

kroczenia magicznego kręgu („Słyszał, jak wokół niego chodzili ludzie, wołali 

go znajomymi i obcymi głosami, błagali, by na nich popatrzył, płakali”500), 

a drugiej – nawołuje go i kusi obietnicą współżycia: „Podejdź tu – powiedziała 

panienka, opadając przed nim na ogromną narzutę. – Noc jest krótka. – Pa-

trząc mu prosto w oczy, powoli pogładziła się ręką po brzuchu”501. 

Interesującą kwestią w renarracji Wija Giełasimowa jest wprowadzenie do 

fabuły motywu trójkąta miłosnego. Autor, zainspirowany dwiema Gogolow-

skimi postaciami, drugoplanową, kozakiem Jawtuchem o przezwisku „Kołtun” 

(Kowtun) oraz epizodyczną, psiarzem Mikitą, stworzył adoratora Panienki, 

Kowtuna, kozaka-likantropa. Analogie między charakterystykami obu męż-

czyzn – Gogolowskim Mikitą i Giełasimowskim Kowtunem – są szczególnie 

dostrzegalne w scenach,w których postacie drugoplanowe podają protagoni-

ście przykłady demonicznych poczynań czarownicy:

Sławny był psiarz! A niedawno zaczął bez przerwy oglądać się za panienką. Czy się 

w niej zadurzył, czy to ona go zauroczyła, ale przepadł człowiek, zupełnie zbabiał; 

zrobiło się z niego czort wie co, tfu! i wstyd powiedzieć. […] Jak tylko panienka 

popatrzyła na niego, to nawet smycz z ręki wypuszczał, na Łobuza wołał Bystra, 

potykał się i nie wiadomo, co robił. Jednego razu panienka przyszła do stajni, 

gdzie on czyścił konia. „Daj Mikitka, położę na tobie nóżkę” – mówi. A on, dureń, 

499 „No sierdce słaboje. Wraczi jeszczo w dietstwie skazali – dołgo nie prożywiot”. Ibidem, s. 257. Podany element – 
choroba serca u wiedźmy – jest interesującym przekształceniem motywu śmierci Gogolowskiego Chomy Brutusa; 
w Wiju pojawiają się przesłanki, że gwałtowny strach mógł wywołać u bohatera zawał serca.

500 „On słyszał, kak wokrug niego chodili ludi, zwali jego znakomymi i nieznakomymi gołosami, umolali posmotriet’ 
na nich, płakali”. Ibidem, s. 268.

501 „– Idi siuda, – skazała pannoczka, opuskajas’ pieried nim na ogromnoje pokrywało – Nocz’ korotka.
Gladia jemu priamo w głaza, ona miedlenno pogładiła rukoj żywot”. Ibidem, s. 273.
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jeszcze się z tego cieszy; mówi, że nie tylko nóżkę, ale żeby sama siadła na nim. 

Panienka podniosła swoją nóżkę i jak tylko zobaczył jej nagą, piękną i białą nóżkę, 

to, jak potem opowiadał, czar zupełny go opanował, […] od tego czasu wychudł jak 

szczapa, i gdy przyszli kiedyś do niego do stajni, zamiast niego leżała tylko kupka 

popiołu i puste wiadro: wypalił się zupełnie, wypalił się od swojego żaru502.

Podobnie jak Mikita, Kowtun również jest nieszczęśliwie zakochany 

w wiedźmie:

Ogólnie rzecz biorąc, Kowtun zaczął usychać z tęsknoty za nią. Piękna dziewka. 

W innych chutorach takich nie znajdziesz. Tylko my wszystko o tej piękności 

wiedzieliśmy. Tyle że Kowtun ogłupiał i na wszystkie gadki machnął ręką. Jak 

przywiązany za nią wszędzie się wlókł. A potem stał się trochę dziwny. Zamyślo-

ny. Potrafił cały dzień siedzieć w kącie i czyścić karabin. Do nikogo słowa nie po-

wie. Pewnej nocy poszedł jeszcze z trzema ludźmi na wartę i położył wszystkich 

z karabinu. […] Potem ich znaleźli. Zawiesił ich na drzewach. Wszyscy byli bez 

głów, a ich ręce i nogi były poszarpane do samych kości. Jakby zębami ich gryzł. 

I żadna kula go się nie ima. Czasami za dnia pokazuje się tam, na wzgórzu. Stoi 

właśnie na tym skraju, z góry patrzy na chutor503.

Na skutek zgubnego zauroczenia bohaterką kozak nie ginie, lecz prze-

mienia się w monstrum o cechach likantropicznych, takich jak między in-

nymi odporność na konwencjonalny typ broni, szybka regeneracja, wysoka 

agresywność i krwiożerczość oraz nadludzka siła. Jako stworzenie z pograni-

cza świata żywych i martwych, wydaje się być dobrym kandydatem na part-

nera wiedźmy  – istoty półdemonicznej, jednakże ona go odrzuca na rzecz 

Wiktora/ Chomy. Dlatego Kowtun pojawia się dwukrotnie w cerkwi, aby prze-

szkodzić protagoniście w opuszczeniu kręgu magicznego. Nie kierują nim 

etyczne pobudki, a wyłącznie uczucie zazdrości i żądza posiadania Panienki 

na własność; chce jej przeszkodzić w połączeniu się ze swoim wybrankiem. 

502 M. Gogol, Wij…, s. 72.
503 „W obszczem, Kowtun naczał sochnut’ po niej. Diewka krasiwaja. Na drugich chutorach takich dniem s ogniom. 

Tolko nam-to pro jejo krasotie wsio izwiestno było. A wot Kowtun sduru na wsie razgowory rukoj machnuł. Kak 
priwiazannyj za niej wiezdie taskałsia. A potom strannyj niemnogo stał. Zadumcziwyj. Sidit cełyj dien’ w ugłu, 
awtomat czistit. Nikomu słowa nie goworit. Kak-to noczju poszoł jeszczo s tremia w karauł, da wsiech położył iz 
awtomata. […] Potom naszli ich. On ich po dieriewjam razwiesił. Wsie biez gołow, i ruki-nogi do kostiej izorwa-
ny. Kak budto zubami ich gryz. I pula jego nie bieriet. Inogda dniem won tam na gorie pokazywajetsia. Stoit won 
na toj opuszkie, swierchu na chutor smotrit”. A. Giełasimow, Choma…, s. 263.
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Wiedźma sama wyznacza Wiktora/Chomę na osobę mającą odprawić 

panichidę nad jej trumną, jednak nie zależy jej na zbawieniu własnej du-

szy; porażka bohatera – śmierć wskutek przekroczenia kręgu magicznego – 

oznacza dla niej wymarzone połączenie się z ukochanym na wieki. Zmusza 

Wiktora do spędzenia w cerkwi trzech nocy przed wyznaczonym dla niej 

pogrzebem, ponieważ zgodnie z zasadami magicznymi tylko w określonym 

terminie może ona przyoblec fizyczne ciało i spróbować zwabić go do siebie. 

Wiedźma nie atakuje protagonisty, gdyż pragnie od niego dowodu miło-

ści – samodzielnego podejścia do niej. Starania dziewczyny są jednak z góry 

skazane na klęskę, ponieważ mężczyzna jej nie kocha. Przypomina Chomę 

wyłącznie z wyglądu i jest pozbawiony jego wspomnień o związku z cza-

rownicą. Co prawda Panienka potrafi wzbudzić u Wiktora uczucie pożądania 

(„Zapomniawszy o księdze, z fascynacją patrzył na to, jak po ciele zsuwa się 

jej dłoń”504), ale jest ono natury fizycznej i wynika wyłącznie z chęci zaspo-

kojenia potrzeb seksualnych. Uznaje ją za atrakcyjną, ale także obcą i niezro-

zumiałą. Dlatego bohater początkowo czuje strach przed czarownicą, a wraz 

z rozwojem wydarzeń obojętnieje i przestaje reagować na jej próby wycią-

gnięcia go z kręgu. Dopiero pojawienie się Wija i przerażone krzyki kobie-

ty, widok bólu na jej twarzy, sprawiają, że zaczyna odczuwać dla niej litość 

i współczucie. Ratuje ją przed istotą demoniczną i pozwala wejść do wnętrza 

kręgu, ryzykując własnym zbawieniem, ponieważ zaczyna dostrzegać w niej 

istotę ludzką, potrzebującą wsparcia i miłosierdzia. Wprawdzie wiedźma wy-

grywa – udaje jej się przedostać do protagonisty – ale docenia poświęcenie 

z jego strony i rezygnuje z możliwości zatrzymania go przy sobie na siłę: „– 

Żegnaj, Choma – wyszeptała panienka. – Pozwalam ci odejść”505.

Kiedy Giełasimow prezentuje romantyczny, duchowy stopień zażyłości 

między dwójką bohaterów Wija, Postnow w powieści Strach reinterpretuje 

relacje protagonisty i wiedźmy jako związek zredukowany jedynie do pożą-

dania seksualnego506. W początkowych fragmentach utworu autor odwołuje 

się bowiem do motywów, utożsamianych z opowiadaniem Gogola, takich 

jak symboliczne zaślubiny czy postać nadprzyrodzonej narzeczonej, jednak-

504 „Zabyw o knigie, on zaczarowanno smotrieł na to, kak skolzit po tiełu jejo ruka”. Ibidem.
505 „– Proszczaj, Choma – proszeptała pannoczka. – Otpuskaju tiebia”. Ibidem, s. 280.
506 Interesującym przykładem podobnego typu związku jest jugosłowiańska adaptacja Wija, zatytułowana Święte 

miejsce (Sveto Mesto, reż. Djordje Kadijević, Jugosławia 1990), w którym dominanta fabularna to mroczny ero-
tyzm, łączący dwójkę bohaterów. Już w początkowych fragmentach filmu, gdy wiedźma-starucha przeobraża się 
w młodą piękność, protagonista nie ucieka, a zaczyna obejmować umierającą dziewczynę i namiętnie całować. 
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że prezentuje je w zmienionej formie. Nie zwraca uwagi na kolejność wy-

darzeń, a niedosłowność i metaforyczność obrazów z tekstu Wij, w prezen-

tacji związku K. i Antoniny zastępuje jednoznacznością i bezpośredniością. 

Protagonista Postnowa, w odróżnieniu od Chomy Brutusa, najpierw poznaje 

bohaterkę, młodą kobietę, a dopiero później staje się uczestnikiem pogrzebu 

jej babci – starej wiedźmy.

Pudava słusznie zauważa, że antagonistka opowiadania Wij ulega w rein-

terpretacji Postnowa rozdzieleniu na dwie postacie – młodą i atrakcyjną boha-

terkę oraz jej krewną, szaloną staruchę507. Przesłanki o występującej zależności 

między starą kobietą i młodą są dostrzegalne już w scenie, w której protagoni-

sta po raz pierwszy w swoim życiu spotyka Antoninę: 

Raczej nie wiedząc, co robię, wziąłem byle jak wiosło i popłynąłem w stronę 

ognia, starając się dojrzeć czy jest ktoś koło ogniska, ale już i tak widać było, że 

tam siedzi w kucki paskudna starucha [podkreślenie – A. N. W.]. Jej cień, po-

dobny do skrzydła ptaka, wystawał spośród cieni krzaków. […] Podniosłem się, 

a wtedy album iluzji spłatał mi swojego figla. Przy ogniu siedziała dziewczynka 

[podkreślenie – A. N. W.]508.

Babcia jest odpowiedzialna za zgubne fatum łączące dwójkę bohaterów, 

gdyż nie tylko ponosi winę za rzucenie klątwy na całą rodzinę K., ale po 

śmierci, w sposób pośredni, przyczynia się do zawarcia nietypowego związ-

ku między Antoniną i protagonistą. Stara wiedźma umiera bowiem jako 

dziewica, zatem, zgodnie z lokalną tradycją, nie może zostać pochowana, 

dopóki wśród uczestników pogrzebu nie znajdzie się kandydat na jej męża. 

Przypadkowe pojawienie się niepełnoletniego głównego bohatera, potomka 

wrogiego im rodu, zostaje uznane przez przybyłych za znak od losu, toteż 

chłopiec jest zmuszony do udziału w nietypowych zaślubinach:

507 T. Pudava, Gogolewskij tiekst…, s. 151. Pudava dalej pisze: „W Wiju starucha Chomę kładzie spać do owczarni. 
Tonia prowadzi K*** do szopy. Obie bohaterki, Gogola i Postnowa, jako uwodzicielski i kuszący pierwiastek 
odgrywają role inicjatorek intymności. Jazda na wiedźmie Chomy Brutusa, zakończona symbolicznym aktem 
erotycznym, zamienia się w powieści Postnowa w bełkotliwo-erotyczne sny K *** [W Wije starucha układywajet 
spat’ Chomu w owieczij chlew. Tonia wiediot K*** w saraj. Obie gieroinii, gogolewskaja i postnowskaja, wy-
stupajut inicyatorami blizosti kak soblazniajuszczeje i uskuszajuszczeje naczało. Skaczka wierchom na wied’mie 
Chomy Bruta, zakancziwa juszczajasia simwoliczeskim eroticzeskim aktom, priewraszczajetsia w romanie Post-
nowa w briedowo-eroticze skije miecztanija K***]”. Ibidem, s.152.

508 „Wriad li znaja, czto diełaju, ja wział koje-kak wiesło i popłył k ogniu, starajas’ poniat’, jest’ li kto-nibud’ u kostra, 
no uże i tak widia, czto tam sidit na kortoczkach gadkaja starucha: jejo tien’, pochożaja na kryło pticy, wysowy-
wałas’ sriedi tieniej kustow. […] Ja priwstał – i albom iłluzij wdrug sygrał so mnoj swoju szutku. U ognia sidieła 
diewoczka”. O. Postnow, Strach, Sankt Petersburg 2001, s. 37-38.
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W tym samym momencie wianek był włożony jej na głowę, trzy świece zo-

stały skrzyżowane ze sobą, niczym w cerkwi […]. Drugie haftowane okrycie po-

łożono mi na ramionach. Zobaczyłem cień, ktoś trzymał nade mną wianek. […] 

Wszystko płynęło i kołysało się dookoła, jak płomień świecy na wietrze, pokój 

stał się całkiem niski i długi, a trumna wiedźmy stała się dla mnie tak samo niska 

i długa jak stół. Spojrzałem za siebie. Dziesiątki oczu obserwowały nas z ciem-

ności – bezpośrednio i strasznie […].

— Podaj rękę — powiedział starzec. Podniosłem rękę. Niby wspólne wes-

tchnienie przeszło po pokoju za moimi plecami. Ujrzałem obrączkę — i na ko-

niec wszystko zaczęło mi się w głowie mącić…509.

Na szczególną uwagę zasługuje reakcja Antoniny na zaistniałe wydarze-

nia – próbuje ona powstrzymać K. przed podejściem do zmarłej, protestuje, 

a do mężczyzny prowadzącego ceremonię, mówi: „Nie, nie on”510. Obie bo-

haterki, babcia i wnuczka, wspólnie odgrywają rolę nadprzyrodzonej narze-

czonej („ona to ja”511), więc ceremonia ślubna z udziałem głównego bohatera 

powieści wywiera znaczący wpływ na przyszłość Antoniny, która nie chce 

związać swoich losów z przedstawicielem znienawidzonej, wyklętej rodzi-

ny. Nie może jednak pokonać przeznaczenia („Sama go przyprowadziłaś”512) 

i musi podjąć się realizacji dalszej części ceremonii – spędzenia nocy po-

ślubnej z protagonistą. 

Wprawdzie obie bohaterki pełnią w powieści zbliżoną rolę, nienawidzą K. 

oraz są wiedźmami, gdyż stara kobieta przekazała całą swoją wiedzę dziewczy-

nie („Ona mnie uczy”513), różnią się zarówno wyglądem, jak i rodzajem relacji 

z głównym bohaterem. O ile K. odczuwa strach przed szaloną staruchą i pró-

buje jej unikać, o tyle rówieśniczka Antonina początkowo go fascynuje; ma 

oryginalny, unikatowy typ urody (niemalże białe włosy, rzęsy oraz brwi), jest 

atrakcyjna fizycznie oraz budzi zainteresowanie swoim nietypowym, nad wiek 

509 „W tot że mig wienok był wozłożen jej na gołowu, tri swieczi skriestilis’, kak w cerkwi […]. Wtoroje szytoje 
pokrywało legło mnie na pleczi. Ja uwidieł tien’: kto-to dierżał nado mnoj wienok. […] Wsio płyło i kaczałos’ 
wokrug, słowno płamia swieczej ot wietra, komnata stała sowsiem nizkoj i dlinnoj, i takim że nizkim i dlinnym, 
kak stoł, był priedo mnoj wied’min grob. Ja oglanułsia. Diesiatki głaz iz t’my smotrieli na nas — priamo i straszno 
[…]
− Daj ruku, − skazał starik. Ja podniał ruku. Słowno obszczij wzdoch proszoł po komnatie u mienia za spinoj. Ja 
uwidał kolco — i wsio okonczatielno priedo mnoj pomutiłos’…”. Ibidem, s. 56.

510 „Niet, nie on”. Ibidem, s. 56.
511 „[…] ona – eto ja”. Ibidem, s. 59.
512 „Ty sama jego priwieła”. Ibidem.
513 „Ona mienia uczit”. Ibidem, s. 39.
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dojrzałym zachowaniem oraz ubiorem – staromodną sukienką i elegancki-

mi pantoflami na obcasach. Znamienne jest, że w scenach spotkań bohaterów 

nad rzeką, K. porównuje pływającą nago Antoninę do rusałki z opowiadania 

Wij, stanowiącej przecież ucieleśnienie erotycznych marzeń Chomy Brutusa; 

protagonista powieści Strach postrzega dziewczynę w podobnych kategoriach. 

Pragnie jej fizycznie, co jest zauważalne choćby w jego sposobie zachowywa-

nia się w jej obecności. Podczas ich pierwszej rozmowy trzęsie mu się głos ze 

zdenerwowania, a kiedy dziewczyna się przebiera, włącza mocniejsze naświe-

tlenie w lampie, aby móc lepiej przyjrzeć się jej ciału. Po kilku dniach nabiera 

odwagi i próbuje ją pocałować. Gdyby nie rodowa klątwa i wpojona Antoninie 

nienawiść do K. („ja również ciebie nie lubię […] tak, jak moja babcia”514) powyż-

szy typ fascynacji mógłby nawet przerodzić się w prawdziwą, pozytywną więź 

uczuciową między dwójką bohaterów. 

W wieku dorosłym młodzieńcze zauroczenie K. przeistacza się w od-

wzajemnioną niechęć do Antoniny („Nie kochałem jej. Prawdopodobnie 

także i ja byłem jej obojętny”515), a ich relacje można przyporządkować do 

pewnego rodzaju uzależnienia. Więź, jaka zawiązała się między nimi w dniu 

nietypowych zaślubin, wywołuje w nich wewnętrzny przymus spotykania 

się, choćby raz na kilka lat. Nic jednak o sobie nie wiedzą i wykazują wspólne 

zainteresowania wyłącznie w sferze seksualnej. Ponieważ treść utworu współ-

czesnego pisarza jest odtworzeniem wątku głównego innego opowiadania 

Gogola, Strasznej zemsty, opowieści o zgubnym fatum, wyniszczającym dwa 

spokrewnione ze sobą rody, w powieści Strach nie pojawia się, charaktery-

styczna dla fabuły Wija możliwość zbawienia zarówno K., jak i Antoniny. Ich 

nienaturalny związek prowadzi jedynie do pogłębienia się nienawiści mię-

dzy nimi oraz wytworzenia zachowań autodestrukcyjnych. W zakończeniu 

utworu najpierw bohaterka popełnia samobójstwo, a następnie protagonista 

idzie w jej ślady, gdyż nie potrafi żyć bez swego obiektu nienawiści. 

Związek Chomy Brutusa i Panienki, będący wynikiem ich bliskości 

emocjonalnej lub wyłącznie relacji seksualnych, należy do popularnych mo-

tywów współczesnych renarracji i reinterpretacji Wija. Więź łącząca Gogo-

lowskiego protagonistę z antagonistką jest bowiem wyjątkowa na tle opo-

wieści o podobnej strukturze fabularnej. Podczas gdy bohaterowie Gogola 

są sobie równi pod względem posiadanych umiejętności i mocy tajemnych, 

514 „[…] ja toże tiebia nie lublu […] kak moja babka”. Ibidem, s. 43.
515 „Ja nie lubił jejo. Wierojatno, ona także była ko mnie rawnoduszna”. Ibidem, s. 215.
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czyli jedna postać nie może w pełni dominować nad drugą, to w utworach lu-

dowych oraz we współczesnych powieściach i opowiadaniach z zakresu ro-

syjskiej fantastyki grozy, zauważalna jest dysproporcja w układzie sił między 

wiedźmą i jej przeciwnikiem; albo protagonista praktycznie bezproblemo-

wo pokonuje czarownicę (schemat fabularny typowy głównie dla baśni516), 

albo antagonistka zdobywa władzę nad mężczyzną, zmuszając go do bez-

warunkowego posłuszeństwa. Supremacja jednej postaci nad drugą prowa-

dzi zaś do ograniczenia ich relacji jedynie do odgrywania roli „drapieżnika” 

i „ofiary” lub „zwycięzcy” i „pokonanego”, co w konsekwencji uniemożliwia 

wykorzystanie, tak charakterystycznego dla opowiadania Gogola, motywu 

symbolicznych zaślubin czy postaci czarownicy, pełniącej równocześnie rolę 

nadprzyrodzonej narzeczonej. Eliminując z fabuły wspomniane wyżej ele-

menty Gogolowskiej konstrukcji świata przedstawionego, twórcy ryzykują 

zatem utratę u odbiorcy natychmiastowych skojarzeń z dziełem literackim 

Wij. Dlatego zaskakuje decyzja autora opowiadania Kroniki Czarnej Ziemi, rok 

1928, by skoncentrować się jedynie na odtworzeniu wątku głównego dzieła 

Gogola, czyli motywu czuwania przez trzy noce nad trumną córki wpływo-

wego człowieka. Szczepetniow nie odwołuje się do początkowych fragmen-

tów Wija, w których opisane jest pierwsze spotkanie Chomy i Panienki, za-

tem w jego utworze nie dochodzi do jakichkolwiek interakcji między boha-

terami, odpowiednikami Gogolowskich postaci – studentem Nikiforowem 

i Alewtiną. Nie pojawia się również w ich charakterystyce motywacja natury 

metafizycznej, która określałaby rodzaj ich relacji w kategoriach wspólnego 

przeznaczenia. 

Analiza opowiadania Szczepietniowa dobitnie pokazuje, że usunięcie 

Gogolowskiego motywu symbolicznych zaślubin z fabuły i jednoczesne za-

chowanie czytelnych odwołań do tekstu Wij jest wyjątkowo trudne do zre-

alizowania bowiem wymusza wprowadzenie do treści elementów, które, co 

prawda, nawiązują do twórczości Gogola, ale odgrywają w utworze jedynie 

rolę poboczną, ponieważ nie posiadają wpływu na rozwój wydarzeń. Przy-

kładowo, protagonista pojawia się we wsi dopiero po śmierci dziewczyny 

i wprawdzie nic o niej nie wie, ale widok jej martwego ciała i tak wzbudza 

w nim uczucie déjà vu: 

516 „Iwanko się rozzłościł, wyrwał Babie-Jadze tłuczek i dalejże ją bić z całej siły. Bił, bił, półżywą ją ostawił, wyciął 
jej z pleców trzy rzemienie, zapędził Babę-Jagę do komory i zamknął”. A. Afanasjew, 41(141) Niedźwiadek, Wą-
sal, Waligóra i Wyrwidąb, [w:] Prace Komisji Kultury …, s. 120.
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[…] Nikiforow nie mógł oderwać wzroku od córki Kupy. Początkowo nawet nie 

chciał, po prostu rzucił na nią okiem, nic ciekawego, martwa przecież, ale… jak-

by coś go uderzyło. Zupełnie jakby spotkał ją wcześniej, znał i to nieprzelotnie. 

Oczywiście to tylko iluzja, majak, Nikifoworowi tak się zdarzało, nowe miej-

sce czasami wydawało mu się do bólu znajomym, już widzianym, męczył się, 

próbując sobie przypomnieć, kiedy. Dokuczliwe uczucie ogarnęło go i teraz. 

We śnie? Czy po prostu jest do kogoś podobna? Blada, lekko wydłużona twarz 

i dziwnie pełnokrwiste wargi, długie, gęste rzęsy, rozczesane włosy, sukienka do 

pochówku biała, koronkowa, niecodzienna dla wsi [podkreślenie – A. N. W.]. 

[…] Oprzytomniał, rozejrzał się, czy może ktoś nie zauważył517.

W dalszych fragmentach opowiadania autor nie umieszcza jednak wię-

cej przesłanek o rzekomej zażyłości między bohaterami, zatem można zało-

żyć, że powyższy cytat pełni jedynie rolę luźnego nawiązania do symboliki 

ślubnej (strój Alewtiny) oraz podobnej sceny z tekstu Wij, w której Choma 

Brutus po raz pierwszy przygląda się nieboszczce i uświadamia sobie, że jest 

ona napotkaną wcześniej czarownicą: 

Leżała jak żywa. Czoło przepiękne, delikatne jak śnieg, jak srebro, zdawało się 

myśleć; brwi  – noc pośród słonecznego dnia, drobne, równe, dumnie wzno-

siły się nad zamkniętymi powiekami, a rzęsy, opadając jak strzały na policzki, 

płonące żarem ukrytych pragnień; usta – rubiny, gotowe uśmiechnąć się… […] 

Nagle w jej twarzy dostrzegł coś strasznego i znajomego zarazem. „Wiedźma!”, 

wykrzyknął nieswoim głosem, zwrócił oczy w bok i zaczął czytać swoje modli-

twy; to była ta sama wiedźma, którą zabił518.

Szczepietniow, podobnie do Postnowa w powieści Strach, rozszczepia 

cechy Panienki pomiędzy dwie bohaterki, aby zachować część motywów 

znanych z opowiadania Gogola. Kiedy jedna z ich – Alewtina – odgrywa rolę 

„demonicznej nieboszczki”, druga – Kława, młoda i atrakcyjna asystentka se-

517 „[…] Nikiforow nieotrywno smotrieł na doczku Kupy. Ponaczału i nie chotieł, prosto brosił wzglad, czego choro-
szego, miortwaja wied’, no – budto udariło. Słowno wstrieczał jejo prieżdie, znał, i znał nakorotko. Konieczno, eto 
lisz’ naważdienije, morok, s Nikiforowym takoje słuczałos’ – nowoje miesto poroj wygladieło do boli znakomym, 
widiennym, on mucziłsia, pytajas’ wspomnit’ – kogda. Muczitielnoje czuwstwo ochwatiło jego i siejczas. Wo 
snie? Ili prosto pochoża na kogo-to? Blednoje, slegka udliniennoje lico i stranno jarkije guby, dlinnyje, puszystyje 
riesnicy, rasczesannyje wołosy, ostalnoje ukrywało płatje, biełoje, krużewnoje, strannoje dla sieła. […] On opo-
mniłsia, ogladiełsia, nie zamietił li kto…”. W. Szczepietniow, Praktikant, [w:] idem, Czornaja Ziemla, Moskwa 
2016, s. 16.

518 M. Gogol, Wij…, s. 69-70.
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kretarza rady wiejskiej – staje się jego kochanką. Znamienne jest, że główny 

bohater utworu Szczepietniowa, w odróżnieniu od Chomy Brutusa, zacho-

wuje się pasywnie i w pełni pozwala dziewczynie przejąć kontrolę nad sy-

tuacją („Ponownie zdecydowano za niego – Kława przylgnęła do niego, od-

dech jej stał się gorący”519), a następnego dnia nie protestuje, gdy dziewczy-

na zaczyna odnosić się do niego lekceważąco („Kława na Nikiforowa nawet 

nie spojrzała. Najwidoczniej, tak należało. Ale i tak zrobiło się przykro”520). 

W opowiadaniu Kroniki Czarnej Ziemi, rok 1928 pojawia się zatem motyw 

relacji seksualnych, ale nie posiada on Gogolowskiej symboliki, a wspólnie 

spędzona noc bohaterów ani nie wynika z głębokiej więzi emocjonalnej, ani 

nie wywołuje dla nich żadnych zgubnych konsekwencji, zaś po tym wyda-

rzeniu drogi życiowe Nikiforowa i Kławy praktycznie się rozchodzą.

Film Potęga strachu, w odróżnieniu od opowiadania Szczepietniowa, 

wprawdzie jest wierny osi fabularnej Wija, lecz zaprezentowane w nim re-

lacje między wiedźmą a protagonistą pozbawione są niejednoznaczności 

i swobody interpretacyjnej, jaką oferował w literackim pierwowzorze opis 

relacji Chomy Brutusa i Panienki. Twórcy ekranizacji zdecydowali się bo-

wiem dokonać adaptacji opowiadania Gogola zgodnie z konwencją horroru 

współczesnego i wyeliminowali z fabuły elementy, które w pierwowzorze 

literackim pełniły funkcję komiczną lub nie zawierały czynnika lękotwór-

czego. Dominantą filmu staje się więc strach protagonisty oraz jego usilne 

starania przezwyciężenia go najpierw przy pomocy używek (upojenie alko-

holem) i próby zarejestrowania poczynań nieboszczki na kamerze, a póź-

niej – w scenie kulminacyjnej – poprzez uświadomienie sobie potęgi wiary 

i całkowite zawierzenie Bogu swego losu. Interakcje głównych bohaterów – 

Iwana Berghoffa i czarownicy Marryl  – ograniczają się do stereotypowej 

relacji racjonalnej „ofiary”, która początkowo neguje istnienie wszystkiego, 

co nadprzyrodzone i „potwora”, stanowiącego dowód na istnienie metafi-

zycznej strony Zła. Mężczyzna panicznie boi się kobiety, ponieważ sama jej 

egzystencja narusza jego sposób postrzegania świata, a ona przyznaje się, 

że zależy jej jedynie na pozbawieniu go życia („Wezmę twoją krew, wezmę 

twoją duszę…”521). Niemożliwe jest zatem odczytywanie ich zachowania w ka-

tegoriach budzącego się zauroczenia.

519 „Opiat’ rieszyli za niego – Kława priżałas’ k niemu, zadyszała goriaczo”. W. Szczepietniow, Praktikant…, s. 39.
520 „Kława na Nikiforowa i nie glanuła. Nawiernoje, tak i nużno. No stało obidno”. Ibidem, s. 47.
521 „Ja woz’mu twoju krow’, ja woz’mu twoju duszu…”. Wied’ma….
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Twórcom filmu Potęga strachu udaje się zachować Gogolowską symboli-

kę zaślubin, gdyż – jak już wspomniano w podrozdziale „Wij” Nikołaja Gogola 

a jego współczesne renarracje i reinterpretacje – pojawia się w nim modyfikacja 

motywu próby wykorzystania bohatera przez wiedźmę jako środku transpor-

tu. Owczarnia, w której Choma po raz pierwszy zostaje zaatakowany przez 

Panienkę, w ekranizacji jest zastąpiona łazienką, a metafora aktu seksualnego 

( jaką był lot dwójki bohaterów w opowiadaniu Gogola) – wspólną kąpielą. 

Kiedy starucha o niepokojącym zachowaniu zgadza się udzielić gościny pro-

tagoniście, ten – w odróżnieniu od Chomy – zamiast udać się na spoczynek, 

postanawia zmyć z siebie trudy podróży. W trakcie kąpieli pojawia się przed 

nim czarownica pod postacią pięknej i młodej kobiety. Wchodzi do wanny, 

ubrana jedynie w białą suknię, następnie siada na kolanach Iwana, zaprasza-

jąc go do przejęcia inicjatywy. Podobnie jak w opowiadaniu Gogola, począt-

kowo bohater odczuwa podniecenie seksualne, jednak szybko uświadamia 

sobie, że jest w niebezpieczeństwie, ponieważ Marryl nagle przemienia się 

w staruchę i próbuje go zabić. Przerażony mężczyzna ją topi, ale to nie niwe-

luje działania sił nadprzyrodzonych – cały budynek zaczyna wypełniać się 

wodą i z trudem udaje mu się z niego wybiec. W opisanej scenie szczególnie 

warto zwrócić uwagę na strój wybrany przez wiedźmę do uwiedzenia Iwana, 

ponieważ jego kolor wywołuje skojarzenia z suknią ślubną i niewątpliwie sta-

nowi aluzję do symbolicznego narzeczeństwa dwójki bohaterów literackiego 

pierwowzoru. 

Motyw wody w filmie jest niezwykle interesujący, gdyż posiada kono-

tacje nie tylko z zaświatami, co wydaje się podkreślać jej magiczne nagro-

madzenie natychmiast po śmierci czarownicy, lecz również odwołuje się do 

symbolu źródła oczyszczenia duchowego, które Kopaliński objaśnia w nastę-

pujący sposób: 

Woda oczyszczenia […] przynosi symboliczną śmierć i takież odrodzenie w nie-

zliczonych ceremoniałach kultowych, kiedy umiera „stary”, a rodzi się „nowy” 

człowiek […]. Podobne znaczenie miały rytualne kąpiele przy zawarciu ślubu 

oraz przy obejmowaniu funkcji kapłańskich [podkreślenie – A. N. W.]522.

Wspólna kąpiel bohatera z czarownicą – symboliczne zaślubiny – po-

zwalają zatem „uśmiercić” dawnego Iwana, ubogiego duchowo bawidamka, 

522 W. Kopaliński Woda, [w:] idem, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 475-476.
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lekkoducha i cynika oraz zainicjować jego odrodzenie moralne jako „nowe-

go człowieka” o dużej sile wiary i zdolnego do samopoświęcenia. 

Wiele informacji na temat osobowości protagonisty jest zasygnalizo-

wanych już na początku filmu, gdy zostaje zaprezentowane wnętrze jego 

mieszkania. Wszędzie panuje bałagan, a na ścianach widnieją porozwiesza-

ne wycinki z angielskojęzycznych artykułów prasowych o jego osiągnięciach 

(„Nasz korespondent Iwan Berghoff znalazł UFO [„Our Correspondent Ivan 

Berghoff’s Found a Ufo”]”; „Jest na drodze do zdobycia Nagrody Pulitzera” 

[„He Is on His Way to the Pulitzer Prize”]) oraz dwa zdjęcia; pierwsze doku-

mentuje ukończenie przez niego studiów, a drugie – jego obecność na kon-

kursie „Miss Wielkich Cycków” („Miss Big Boobs”). Na dźwięk telefonu obraz 

w kamerze powoli zmienia się, ujawniając, że Iwan od kilku dni nie pojawia 

się w pracy, ponieważ spędza ten czas w łóżku wraz z dwiema laureatkami 

wspomnianej imprezy. W ciągu zaledwie kilku minut twórcom udaje się za-

prezentować bohatera jako człowieka wykształconego, inteligentnego i am-

bitnego (o czym świadczy nominowanie go do prestiżowej nagrody, jaką jest 

Pulitzer), ale jednocześnie nieodpowiedzialnego, zdemoralizowanego i lek-

komyślnego, przedkładającego własne przyjemności nad potrzeby innych. 

Wprawdzie służbowo zajmuje się pisaniem artykułów o zjawiskach paranor-

malnych, to jednak w dalszych fragmentach filmu Potęga strachu Iwan daje się 

poznać jako osoba cyniczna, uznająca wyłącznie rzeczy i zjawiska poznawal-

ne przy pomocy rozumu. Nieznający uczucia miłości czy wstydu, całe swoje 

życie poświęca jedynie na poszukiwanie nowych doznań i źródeł rozrywki. 

Dopiero spotkanie z wiedźmą wymusza na nim autorefleksję i przyczynia się 

do jego powolnej transformacji w człowieka wierzącego. Uświadamia sobie, 

że skoro Zło jest samodzielnym, realnym bytem, to znaczy, że musi również 

istnieć Dobro – miłosierny Bóg, gotowy wesprzeć go w walce z czarownicą 

i własnymi słabościami523.

523 Warto tu przytoczyć fragment monografii Anny Kościołek O ideowych poszukiwaniach Mikołaja Gogola, w któ-
rym badaczka omawia zbliżony stosunek autora Wija do duchowej problematyki zła: „Zło może stać więc szansą 
bliższego kontaktu z Bogiem, oczywiście pod warunkiem, że istota ludzka nie podda się władzy szatana [pod-
kreślenie – A. N. W.]. Doświadczenie zła sprawia, że posuwamy się naprzód w drodze do doskonalenia duchowego. 
W książce O naśladowaniu Chrystusa Tomasza á Kempis, którą pisarz rosyjski wysoko cenił, i której lekturę polecał 
swoim przyjaciołom, czytamy, że człowiek dopiero wtedy, gdy gnębią go pokusy, pojmuje, jak bardzo potrzebny 
mu jest Bóg [podkreślenie – A. N. W.], jego wewnętrzny świadek, bez którego nie mógłby zdziałać nic dobrego. 
Tylko On może pomóc w walce z diabłem”. A. Kościołek, O ideowych poszukiwaniach…, s.70.
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Krwiożerczy demon płci żeńskiej 

Analizując postać Panienki w opowiadaniu Wij Gogola, należy mieć na uwa-

dze, że jej kreacja jest przede wszystkim wynikiem literackiej adaptacji obrazu 

wiedźmy ze słowiańskich faktów folklorystycznych: bajek magicznych, podań 

wierzeniowych, przesądów i zabobonów, w których to istota półdemoniczna 

motywowana bywa głównie przez głęboką nienawiść do ludzi i chęć ich krzyw-

dzenia. Wprawdzie w większości źródeł etnograficznych dominuje wizja cza-

rownicy jako starej i szkaradnej kobiety, zaś bohaterka Gogola jest tak urodziwa, 

że wzbudza zachwyt Chomy Brutusa („Drżenie przebiegło całe jego ciało; przed 

nim leżała tak piękna dziewczyna, jakiej świat nie widział”524), a także wywołuje 

u czytelników konotacje z baśniową nadprzyrodzoną narzeczoną, ale można 

założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że wyżej przywołany zabieg fabular-

ny wciąż stanowi w dziele Gogola rodzaj odwołania do wschodniosłowiańskich 

opowieści ludowych. W podaniach i legendach na temat czuwania w cerkwi 

nad ciałem zmarłej czarownicy, antagonistki są młodymi, bardzo atrakcyjnymi 

kobietami, których uroda ma zmylić najbliższe otoczenie w kwestii ich praw-

dziwych intencji oraz pomóc w uwiedzeniu protagonisty – przyszłej ofiary lub 

kandydata na bezwolnego sługę. Powabna powierzchowność Panienki nie tylko 

pełni jednak rolę odnośnika do elementów kultury ludowej, ale jest także prze-

jawem światopoglądu pisarza. Kościołek zauważa bowiem, że:

Piękno, zdaniem Gogola, personifikuje się właśnie w kobiecie. Ona jest „ozdo-

bą świata i koroną stworzenia”. Pisarz wyraźnie podkreślał dwa aspekty pojęcia: 

zewnętrzny, zmysłowy oraz wewnętrzny, moralny. Piękno polega na harmonij-

nym połączeniu ich obu. Nie ma dla Gogola piękna bez czystości [podkreśle-

nie – A. N. W.]525.

Uroda Panienki to zatem zaledwie iluzja, gdyż jest ona pozbawiona, tak 

ważnej dla Gogola, czystości duchowej. Dokładna lektura pozwala zauważyć, 

że w przeciągu całego opowiadania bohaterka dopuszcza się wielu nikczem-

nych i amoralnych czynów, takich jak między innymi dobrowolne kontak-

524 M. Gogol, Wij…, s. 69.
525 A. Kościołek, op. cit., s. 126.
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ty z istotami demonicznymi, przemoc psychiczna i fizyczna w stosunku do 

innych postaci (na przykład zmuszanie do pełnienia roli środka transportu, 

manipulowanie cudzymi uczuciami, wywoływanie permanentnego stanu 

lęku, zadawanie głębokich ran), a nawet i mordowanie. Nie tylko brutalnie 

zabija niemowlę, lecz również doprowadza do śmierci psiarza Mikity i żony 

kozaka, Szeptuchy. Działania Panienki są identycznie szkodliwe, jak zacho-

wanie stereotypowej czarownicy z folkloru wschodniosłowiańskiego. Do-

datkowo, na skutek odwrócenia kolejności wydarzeń z ludowych opowieści 

w dziele Gogola – bohater najpierw uśmierca wiedźmę, a później dowiaduje 

się, że była ona piękną dziewczyną – Panienka nie może wykorzystać swojej 

atrakcyjnej powierzchowności do oszukania Chomy. Jest „szkaradna”, ponie-

waż panuje dysonans między jej anielskim wyglądem a diabelskim zacho-

waniem: „Być może nie wywołałaby w nim tak panicznego strachu, gdyby 

była trochę brzydsza”526. Fizyczne piękno czarownicy w opowiadaniu Wij ma 

więc jedynie dodatkowo zaakcentować jej moralną brzydotę.

Paradoksalnie, występujące w opowiadaniu Gogola nawiązania do ludowej 

wizji wiedźmy przyczyniają się do błędnego odczytywania genezy Panienki 

przez współczesnych odbiorców kultury popularnej. W wierzeniach całego świa-

ta „nie istniała żadna systematyka istot demonicznych; jest ona dopiero dziełem 

uczonych – folklorystów, etnografów – którzy usiłowali zaprowadzić pewien 

ład w zebranym przez siebie materiale”527. Ponadto, jak już zostało wspomnia-

526 Ibidem, s. 75.
527 A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wrocław 

2008, s. 81. Gemra zwraca uwagę, że interesującym przykładem podanego typu problemów terminologicznych jest 
kwestia dyferencji między postacią wilkołaka i wampira w źródłach etnograficznych: „Różne fantazmaty badacze 
często traktowali jako sobie pokrewne, bo mające podobny status ontologiczny. Uwaga ta dotyczy także upiora/
wampira i wilkołaka, połączonych też wspólnym upodobaniem do ludożerstwa. W przeprowadzaniu szczegółowych 
rozróżnień nie pomagały ani mitologie (grecka czy rzymska), ani znajomość wierzeń różnych ludów, ani też stoso-
wane wymiennie nazwy. Określenia »strzyga«, »wilkołak« czy »wampir« mogły odnosić się do tej samej »istoty«, 
zwłaszcza w pochodzących z XVIII wieku tekstach literatury zachodniej, gdzie kwestię wampiryzmu omawiano 
w różny sposób i miał on tam nieco odmienny charakter niż na gruncie słowiańskim. Niejednolity – czy też mało 
precyzyjny – wizerunek upiora/wampira i wilkołaka wyłania się także ze spisanych przez badaczy przekazów źró-
dłowych i z tekstów dokumentujących wierzenia ludu. Nakładają się na siebie zarówno nazwy, jak i własności istot”. 
Ibidem, s. 81-82. Z kolei Alfonso M. di Nola pisze: „Szczególnego znaczenia nabiera fakt, że wampir jest często 
utożsamiany z wilkołakiem, a u podstaw obydwu wierzeń dotyczących metamorfozy zwierzęcej leży to samo wy-
obrażenie przemiany w zwierzę. W tradycji słowiańskiej rosyjska nazwa wampira brzmi upyr, co według raczej 
budzącej wątpliwości hipotezy Aleksandra Brücknera miałoby oznaczać »ptaka« (pyr): mielibyśmy tu do czynienia 
z przemianą w nocnego ptaka jako początkiem wampiryzmu. Jednakże V. J. Mansikka zauważa, że wampir, jako 
dusza zmarłego, która wyszła z grobu, by wyrządzić szkodę żyjącym, jest złym duchem bezbożników, czarownic 
i czarowników, którzy za życia zmienili się w wilkołaki”. A. M. di Nola, Wstęp, [w:] E. Petoia, Wampiry i wilkołaki. 
Źródła, historia, legendy od antyku do współczesności, przeł. A. Pers, Kraków 2012, s. 24. Należy nadmienić, że 
obie ikony grozy przeszły ewolucję w dziełach literackich i filmowych, dzięki której charakteryzują się współcześnie 
wyróżnikami, świadczącymi o ich odrębnym statusie ontologicznym w utworach kultury popularnej. Warto również 
przypomnieć informacje z rozdziału Fantastyka grozy – aspekty teoretyczne i metodologiczne, że obecnie dowol-
na istota fantastyczna o skłonnościach kanibalistycznych lub zdolności transformacji może zostać zakwalifikowana 
przez uczestników kultury popularnej albo do istot wampirycznych, albo likantropicznych.
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ne w rozdziale drugim niniejszej monografii, wiele cech charakterystycznych, 

takich jak na przykład predylekcje do kanibalizmu czy zakres szkodliwej dzia-

łalności (nawiedzanie ludzi, wprowadzanie elementów dysharmonii w porzą-

dek życia wiejskiego), potrafi powtarzać się w opisach kilku istot demonicznych 

i półdemonicznych, również u czarownicy, co stwarza możliwość swobodnej 

interpretacji „potwornego” rodowodu postaci literackich, których kreacja była 

wynikiem fascynacji faktami folklorystycznymi. Doskonałym przykładem po-

wyższego zjawiska jest recepcja filmu Potęga strachu na rynku światowym. Aby 

uczynić ekranizację bardziej „uniwersalną” i „zrozumiałą” dla nierosyjskiego 

uczestnika kultury popularnej, nie tylko przeniesiono miejsce akcji do współ-

czesnej Ameryki Północnej, a w oryginalnej wersji filmu nagrano wszystkie dia-

logi po angielsku528, ale także usunięto z materiałów promocyjnych informacje 

o opowiadaniu Gogola jako źródle natchnienia dla twórców529. Zrezygnowano 

również z nawiązań do postaci czarownicy – między innymi zmieniono ty-

tuł oryginalny – Wiedźma (Wied’ma)530 – na inny, mniej jednoznaczny. Film był 

zatem dystrybuowany pod nazwą Potęga strachu (The Power of Fear) w krajach 

zachodnioeuropejskich i jako Zło (Evil) w Stanach Zjednoczonych, a bohaterka 

była prezentowana jako „demon”, terroryzujący miasteczko Castleville. Wymie-

nione decyzje marketingowe udało się producentom bezproblemowo wdrożyć, 

ponieważ odbiorca zachodnioeuropejski lub amerykański, który nie zna ani 

twórczości Gogola, ani wierzeń wschodniosłowiańskich, będzie interpretować 

zdolności magiczne antagonistki i jej zachowanie jako przejaw cech znanej mu 

istoty półdemonicznej o podobnych atrybutach.

Już w XIX wieku badacze literatury zauważyli, że w opowiadaniu Wij wy-

stępują motywy, które są typowe dla opowieści wampirycznych531. Panienka 

dotkliwie kąsa swoje ofiary („[…] rzuciła się na nią i zaczęła gryźć głupią babę. 

528 Na potrzeby rynku rosyjskiego horror Potęga strachu został później zdubbingowany przez tych samych aktorów. 
Zob.: Wied’ma, https://www.kinopoisk.ru/film/208895/, [dostęp: 10.12. 2016].

529 Interesującym tropem badawczym są slogany umieszczone na plakatach reklamowych, gdyż zawarta w nich jest 
próba naprowadzenia widza na „właściwy” sposób interpretacji Potęgi strachu. Kiedy na rosyjskich widnieje 
napis „Pierwszy rosyjski film grozy [Pierwyj rossijskij film użasow]” i „Na podstawie opowiadania N. W. Gogola 
»Wij« [Po motiwam powiesti N. W. Gogola »Wij«]”, w materiałach promocyjnych angielskich i amerykańskich 
zostają one zastąpione następującym zdaniem: „Klasyczna opowieść chrześcijańska o ostatecznej potędze wiary 
[The classic christian tale about the ultimate power of faith]”. 

530 Interesującą kwestią jest wybór rosyjskiego tytułu filmowej adaptacji Wija. W trakcie kręcenia filmu był on pier-
wotnie tytułowany jako Ostatnia modlitwa (Posledniaja molitwa) i Wij: we władzy strachu (Wij: Wo własti stra-
cha). Dopiero na dalszym etapie produkcji zdecydowano się nazwać go Wiedźma (Wied’ma). Zob.: Wied’ma, 
https://www.kinopoisk…, [dostęp: 04.12.2016].

531 Maria Janion, omawiając słowiańską literaturę wampiryczną podaje, że: „Edmond Wilson uważał go [Wija Gogola – 
A. N. W.] za »najbardziej przerażającą historię wampiryczną [podkreślenie – A. N. W.], jaka kiedykolwiek została 
napisana« (A treatise on tales of horrors, 1944)”. M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008, s. 101. 



Od zabobonu do fikcji literackiej210

[…] A na drugi dzień umarła głupia baba”532) i wysysa ich krew, a w cerkwi 

szczerzy zęby na Chomę, co pozwala domyślać się, że mogłaby zaatakować 

go w identyczny sposób. Dodatkowo, w utworze Gogola opisane zostają rów-

nież inne aspekty pośmiertnej działalności głównej bohaterki, które wywo-

łują konotacje z wampirami – „spanie” w trumnie za dnia i powracanie do 

życia jedynie w nocy, aby móc zaatakować protagonistę. Nie wiadomo jednak 

czy wykreowanie podobnych skojarzeń było zamierzone przez dziewiętna-

stowiecznego twórcę, gdyż ludowa wizja wiedźmy jako źródło inspiracji dla 

postaci Panienki od wieków posiada powiązania z wampiryzmem533. Nale-

ży pamiętać, że w folklorze z różnych stron świata, nie tylko słowiańskim, 

dominuje wyobrażenie czarownicy jako przerażającej kanibalki, która zjada 

ludzkie mięso oraz wypija krew swoich ofiar. O braku powiązań Panienki 

z wyobrażeniami ludowych upiorów czy literackich krwiopijców świadczy 

choćby jej modus operandi: 

[…] idzie po cerkwi z zamkniętymi oczami, cały czas rozkładając ręce, jak gdyby 

chciała kogoś złapać […]. Zaszczękała zębami i otworzyła swoje martwe oczy. Ale 

niczego nie widząc, z szaleństwem – co wyrażało jej drgające oblicze – łapała 

każdy słup i węgieł, chcąc złapać Chomę. Wreszcie zatrzymała się i pogroziwszy 

mu palcem położyła się do trumny534.

Wampiry, w odróżnieniu od czarownic z analizowanych wschodnio-

słowiańskich opowieści ludowych, hipnotyzują, duszą lub uwodzą swoje 

ofiary. Co więcej, nie ograniczają się do atakowania tylko jednej konkret-

nej osoby. Ponieważ ich głównym celem jest zaspokojenie pragnienia krwi, 

każdej nocy opuszczają miejsce pochówku, by szukać ludzi, którzy nie 

przestrzegają magicznych zasad bezpieczeństwa.

532 M. Gogol, Wij…, s. 73.
533 Warto tu ponownie przywołać postać strzygi, która przez badaczy interpretowana jest zarówno jako istota wam-

piryczna, jak i odmiana wiedźmy. Moszyński zwraca uwagę, że: „na zachodzie i płd.-zachodzie Słowiańszczyzny 
przeszła na upiora nazwa urobiona od terminu, określającego niegdyś czarownicę (cf. m. i. pol. s t rzyga,  s t rzy-
goń i  s t rzyż)”. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2., dz. cyt, s. 664. Z kolei 
Paweł Rutkowski w następujący sposób komentuje motyw krwiopijstwa czarownic w kulturze zachodnioeuro-
pejskiej: „Oskarżenia o wampiryzm pojawiające się w europejskich procesach o czary to dziedzictwo rzymskiej 
kultury antycznej znającej pojęcie strzygi (strix), nocnego ptaka z ostrym dziobem i szponami, żywiącego się 
ludzką krwią i ciałem. Stworzenie to mogło być również kobietą, która za sprawą magii przybierała jego postać 
i tak przeobrażona mordowała swoje ofiary”. P. Rutkowski, Kot czarownicy. Demon osobisty w Anglii wczesnono-
wożytnej, Kraków 2012, s. 243.

534 M. Gogol, Wij…, s. 76.
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Motyw krwiożerczości Panienki oddziałuje na wyobraźnię współcze-

snych twórców renarracji i reinterpretacji twórczości Gogola535, gdyż pozwa-

la on odwołać się do ponadczasowej ikony grozy, jaką jest wampir – istota 

o bogatym potencjale interpretacyjnym536, symbolizująca między innymi 

represjonowaną seksualność, wszelkiego rodzaju uzależnienia, strach przed 

śmiercią, chorobami zakaźnymi czy Obcym; zagrożeniem z zewnątrz. War-

to tutaj ponownie przywołać treść opowiadania Kroniki Czarnej Ziemi, rok 

1928, w którym powiązania czarownicy z wampiryzmem służą do zaprezen-

towania zmetaforyzowanej wizji Rosji Radzieckiej. 

W dziele literackim Wij Gogola antagonistka jest szlachcianką (córką set-

nika), natomiast bohaterka utworu Szczepietniowa, Alewtina, wywodzi się 

z chłopstwa ukraińskiego i należy do Komunistycznego Związku Młodzieży. 

Za życia odczuwa głęboką pogardę oraz nienawiść do przedstawicieli wyż-

szych warstw społecznych537 i jest mentorką młodych członków proletariatu. 

Gdy ginie, zamordowana przez kułaków, przeistacza się w upiora538 (czyli w lu-

dową odmianę wampira, występującą pod postacią ożywionego, krwiożercze-

go trupa539) i w tej formie zabija komunistów, którzy pośmiertnie przemie-

niają się w podobne do niej istoty, co doprowadza do powolnego wymierania 

535 Należy przypomnieć swobodną włoską adaptację Wija, film Maska szatana, w którym twórcom bezproblemowo 
udaje się zastąpić schemat fabularny opowiadania Gogola elementami, charakterystycznymi dla utworów o tema-
tyce wampirycznej.

536 „Ikona wampira neguje naturalne i kulturowe normy. Nieśmiertelność i niezmienność cielesna zaprzeczają czło-
wieczeństwu. W mitologii zdarzali się co prawda pół-ludzcy, pół-boscy bohaterowie obdarzeni analogicznymi 
darami, lecz nieumarły stanowi ich przeciwieństwo. Janion zauważa, że herosi byli istotami «solarnymi«. W imię 
dziennego świata i ustalonego porządku zwalczali chaos. Związani z powietrzem i blaskiem, naznaczeni pięknem 
i wywyższani, jeśli zdarzyło im się oddać wieczne życie w obronie większej od nich sprawy. Wampir neguje ten 
porządek. Jest chaosem, grasuje wyłącznie nocą i zabija z pobudek egoistycznych: by przedłużyć w nieskoń-
czoność paradoks własnego istnienia. Zabija tych samych ludzi, o których walczy heros. Jest bytem lunarnym, 
stworem z przepaści ludzkiej wyobraźni. Naznaczony wieczną brzydotą i dzikością, przezierającą przez kulturo-
wy pozór doskonałej imitacji piękna. Nieśmiertelność staje się przekleństwem, nie darem. Początkiem istnienia 
nieumartego jest zabójstwo – nie akt narodzin”. P. Ciećwierz, Synowie Kaina, córy Lilith… Rzecz o wampirach 
w fantasy, Warszawa 2009, s. 116.

537 Wspomniane modyfikacje postaci wiedźmy u Szczepietniowa mogą stanowić również aluzję do interpretacji na-
ukowych Wija jako opowieści o walce klasowej: „Niektórzy badacze twórczości Gogola skłonni byli interpreto-
wać Wija przede wszystkim socjologicznie, widząc w głównym bohaterze opowiadania nosiciela pozytywnego 
ideału ludowego, który przeciwstawia się ciemnym siłom nocy, symbolizującym konkretne zło konkretnych sto-
sunków społecznych. »Bursak Choma i wiedźma-panna – pisze Stiepanow – to nosiciele dwóch przeciwstawnych 
zasad: ludowej i pańskiej, egoistycznej. […] W zarysowaniu postaci panny Gogol wyzyskuje barwy romantyczne, 
podkreślając jej demoniczne, obce ludowi piękno«” B. Galster, Mikołaj Gogol…, s. 125.

538 Szczepietniow nie daje jednoznacznej odpowiedzi, co konkretnie jest przyczyną pośmiertnej przemiany Alewtiny 
w wampirzycę. Pojawiają się przesłanki, że mogą za to odpowiadać zarówno czary, jak i tajne wojskowe ekspery-
menty, które są prowadzone niedaleko wsi.

539 „Upiór (wampir) występuje w słowiańskich (i niesłowiańskich) wierzeniach głównie w dwojakim charakterze: 1) 
jako duch człowieka zmarłego, i 2) jako żywy trup, względnie jako trup (ciało), ożywiony przez własnego ducha 
(lub przez »złego ducha«)”. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa…, s. 661. 
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ludności we wsi Szarszki. Szczepietniow tworzy wizję kraju, w którym konse-

kwencją przymusowej ateizacji ludu staje się pojawienie wampirów, uosabia-

jących zubożenie duchowe nowego pokolenia540. Ponieważ religia jest piętno-

wana przez władze jako przesąd i zabobon, a jedyna cerkiew w okolicy zostaje 

przemianowana na klub partyjny („Wrócił do cerkwi. »Do klubu, do klubu, do 

klubu«, Nikiforow powtarzał i powtarzał, utrwalając sobie miejsce przeznacze-

nia”541), członkowie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego nie potrafią 

bronić się przed siłą nieczystą. W świecie przedstawionym utworu wieś zo-

staje sterroryzowana przez istoty wampiryczne, które są możliwe do pokona-

nia jedynie przy pomocy osinowego kołka542 lub świętych symboli, takich jak 

krzyż, różaniec czy ikony. O ile więc kułacy i niepartyjni mieszkańcy wsi są 

świadomi zagrożenia i umieją z nim walczyć, o tyle bohaterowie opowiadania 

Kroniki Czarnej Ziemi, rok 1928 – członkowie partii – jako ateiści nie posiadają 

dewocjonaliów i nie potrafią się modlić, co skazuje ich na śmierć z rąk wiedź-

my-upiorzycy. W kreacji czarownicy u Szczepietniowa rolę głównego czynni-

ka lękotwórczego nie odgrywa jednak jej wampirza natura, lecz światopogląd 

i umiejętność manipulowania najbliższym otoczeniem. 

Autor unika opisów pośmiertnej działalności bohaterki i więcej uwagi 

poświęca na scharakteryzowanie jej poczynań w partii, kiedy jeszcze była 

człowiekiem. Jej osobowość oraz motywacja czynów zostają przedstawione 

poprzez wykorzystanie wątku czuwania przy trumnie zmarłej. Protagonista 

współczesnego utworu, Nikiforow, w odróżnieniu od Chomy Brutusa z opo-

wiadania Gogola, nie czyta Biblii w cerkwi, lecz zapoznaje się z notatkami 

młodych komunistów. Wyłania się z nich obraz opiniotwórczej przywód-

czyni lokalnej młodzieży:

Ona wstąpiła do Komsomołu jako pierwsza i nas pociągnęła za sobą. Początkowo 

lękaliśmy się nieco, w jakim celu, powątpiewaliśmy, ale ona wyjaśniła  – żeby 

nowe życie tworzyć. […] Tylko wrogowie nie kochają Władzy Radzieckiej, wyja-

540 Podobne motywy – odrzucenie wiary jako przyczyna pojawienia się nadprzyrodzonego Zła w Rosji Radzieckiej – 
zauważalne są między innymi w drugim opowiadaniu z cyklu Szczepietniowa, Kroniki Czarnej Ziemi, 1936 rok 
(Chroniki Czornoj Ziemli, 1936 god, 2003; występuje również pod tytułem Żołnierz Armii Czerwonej [Krasnoar-
miejec]) czy w powieści Atiejewa – Psy Babilonu (Psy Wawiłona, 2001; tekst nie został wydany w Polsce).

541 „On wiernułsia w cerkow’. W kłub, w kłub, w kłub – Nikiforow powtoriał i powtoriał, wdałbiwaja w siebia miesto 
naznaczenija” W. Szczepietniow, Praktikant…, s. 20.

542 Znamienne jest, że zarówno w opowieściach ludowych o wiedźmach, jak i w Wiju Gogola, bohater nie podejmuje 
próby przebicia serca zmarłej czarownicy przy pomocy osinowego kołka – środka ostatecznego do unicestwiania 
istot wampirycznych w ludowej kulturze wschodniosłowiańskiej. Świadczy to o zjawisku dyferencjacji postaci 
upiora i wiedźmy-nieboszczki o cechach wampirycznych na dwa odmienne rodzaje potworów.
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śniła nam. A z wrogami postępować należy wrogo, nie dając im ni życia, ni zmi-

łowania. Nawet w drobiazgach, ponieważ w przeciwnym razie to oni będą mieli 

przewagę i zagonią wszystkich do roboty na rzecz jaśniepanów i kapitalistów. 

Zgadzam się z nią, ponieważ pracować na obszarników ja nie chcę543. 

Z fragmentów wspomnień członków Komsomołu wynika, że czarow-

nica umiejętnie wykorzystywała swój autorytet i przy pomocy agitacji anty-

klerykalnej oraz innych elementów ideologii komunistycznej propagowała 

magię jako tajemną wiedzę ludu rosyjskiego, dostępną tylko dla wybrańców:

Ala wiedziała bardzo dużo, dużo więcej, niż jacyś tam dawni popi i duchowni, co 

okłamywali lud. Wcześniej, kiedy prości ludzie nie mogli nawet pomyśleć o tym, 

żeby się uczyć, wiedzę zdobywali po trochu i przekazywali z rodziców na dzieci, 

a od obcych skrywali, żeby bogacze nie mogli tej wiedzy odebrać i wykorzystać 

do własnych celów […]. U biednych wcześniej to i pismo było, ale swoje, nie takie 

jak u bogatych. Rozumieli je nie wszyscy biedni, a tylko ci najbardziej pojętni, 

którzy zażarcie nienawidzili ciemiężców i ich sługusów, pomagających bogaczom 

podporządkowywać sobie lud. I my również, jeśli się zaangażujemy, zaczniemy 

walczyć z bogaczami, także będziemy mogli nauczyć się ludowego pisma544.

Co więcej, w słowach Alewtiny zauważalne jest przeinaczanie znanych fak-

tów folklorystycznych, dotyczących szkodliwej działalności czarownic (kradzież 

bogactwa i symboli dobrobytu), przedstawiała ona adeptów magii młodym 

komunistom jako bohaterów narodowych, „tajemniczych mścicieli”, wspoma-

gających biedny lud w walce ze „złymi” arystokratami oraz duchowieństwem. 

Dziewczyna tłumaczyła swoim podopiecznym, że powinni również odrzucić 

religię chrześcijańską i w pełni zawierzyć władzy radzieckiej oraz praktykom 

magicznym, gdyż tylko one tak naprawdę służą klasie chłopskiej i robotniczej. 

543 „Ona pierwaja w komsomoł wstupiła i nas pozwała. Ponaczału bojazno było kak-to, dla czego, dumałos’, a ona 
objasniła – cztoby żyzn’ nowuju stroit’. […] Tolko wragi nie lubiat Sowietskuju Włast’, objasniła nam ona. A s 
wragami i postupat’ nużno po-wrażji, nie dawat’ im żyzni i poszczady. Daże w miełoczach, potomu czto inacze 
oni zabierut wierch i zastawiat wsiech rabotat’ na pomieszczikow i kapitalistow. Ja s niej sogłasien, potomu czto 
rabotat’ na pomieszczikow ja nie choczu”. W. Szczepietniow, Praktikant…, s. 53.

544 „Ala znała oczen’ mnogoje, gorazdo bolsze, czem wsiakije tam preżnije popy i swiaszczenniki, czto obmany-
wali narod. Ran’sze, kogda prostyje ludi nie mogli i podumat’ o tom, cztoby uczit’sia, znanija sobirali po kro-
cham i pieriedawali ot roditielej dietiam, a ot postoronnich taili, cztoby bogatiei nie smogli eti znanija otobrat’ 
i primienit’ dla swojej polzy […]. U biedniakow ran’sze i gramota była, no swoja, nie takaja, kak u bogatych. 
Ponimali jejo nie wsie biedniaki, a tolko samyje soznatielnyje, kto luto nienawidieł ugnietatielej i ich prisłużni-
kow, pomogawszych bogatiejam dierżat’ w podczinienii narod. I my, jesli projawim siebia, naczniom borot’sa s 
bogatiejami, toże smożem wyuczit’sa narodnoj gramotie…”. Ibidem, s. 56.
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Młoda czarownica próbowała zatem wykorzystać nowy ustrój polityczny do 

zapewnienia sobie pozycji uprzywilejowanej we wsi i pozbawienia jej miesz-

kańców dostępu do niebezpiecznych dla niej świętych przedmiotów. Prawdo-

podobnie kułacy zabili ją, aby ochronić miejscowość Szarszki przed jej szkodli-

wym wpływem. 

O ile w opowiadaniu Gogola pojawia się motyw walki dwóch przeciwstaw-

nych sobie sił – Dobra i Zła – to w utworze Kroniki Czarnej Ziemi, rok 1928 taki 

nie występuje. Między bohaterami – Nikiforowem i Alewtiną – nie ma rozbież-

ności natury moralnej, ideologicznej czy socjologicznej, ponieważ jednoczy ich 

lojalność w stosunku do władzy radzieckiej, sposób postrzegania świata oraz 

negatywne nastawienie do osób duchownych, kułaków i niepartyjnych. Obo-

je są przedstawicielami młodzieży komunistycznej i pragną „zniszczyć stary 

świat”, by móc na jego gruzach wybudować nowy, zgodny z wyznawanymi ide-

ami. Różnica między nimi jest dostrzegalna dopiero w sferze symbolicznej – 

protagonista utożsamia bowiem typową postać dla okresu radzieckiego, czyli 

młodego człowieka pełnego pychy i przeświadczonego o słuszności wybranej 

drogi życiowej. Natomiast wiedźma stanowi mroczną metaforę systemu komu-

nistycznego – jest wampirzycą, która dosłownie wysysa krew posłusznych jej 

członków partii, by następnie przemienić ich w stado krwiożerczych i bezwol-

nych istot, gotowych zarażać wampiryzmem (ideologią) kolejnych ludzi. Po-

dobnie jak w powieści Strach Postnowa, w reinterpretacji autorstwa Szczepiet-

niowa również nie istnieje możliwość zbawienia bohaterów. Demoniczna na-

tura wiedźmy jest niemożliwa do przezwyciężenia przez Nikiforowa, ponieważ 

kontakt z siłami nieczystymi ujawnia jego wewnętrzną słabość i tchórzostwo. 

Mężczyzna nie potrafi nawet stanąć do walki z upiorami i ucieka ze wsi, pozo-

stawiając jej mieszkańców – ludzi, którzy go uratowali – na pastwę losu. 

Zgodnie z ludową wizją świata, znaną Gogolowi, czarownica nie zawsze 

ponosi pełną odpowiedzialność za swoją odmienność, naruszającą kategorial-

ne schematy kulturowe. Jak już zostało wspomniane w rozdziale Obraz wiedź-

my w wierzeniach i w folklorze słowiańskim, czarownictwo danej kobiety, czyli jej 

przemiana w istotę półdemoniczną, jest uwarunkowane wieloma czynnikami – 

może wynikać zarówno z jej świadomej decyzji (między innymi zawarcia pak-

tu z diabłem, biesem czy innym złym duchem, dobrowolnej nauki czarów lub 

przyjęcia magicznego „spadku” po zmarłej wiedźmie), jak i być niezależne od 

jej intencji czy wpływu – spowodowane przez nieszczęśliwy zbieg okoliczności 

lub działania osób bliskich (rodziców, krewnych) bądź postronnych, które albo 

z premedytacją, albo nieumyślnie przyczyniają się do jej zguby (między innymi 
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poprzez nieprzestrzeganie norm kulturowych). Co więcej, przegląd źródeł et-

nograficznych pozwala zauważyć, że w słowiańskiej wizji świata magicznego nie 

występuje zjawisko różnicowania wiedźm zależnie od genezy ich demonicz-

nych mocy545. Każda czarownica, zarówno niewinna ofiara cudzych manipu-

lacji, jak i zła kobieta, pragnąca władzy nad ludźmi, jest traktowana jednakowo 

w utworach kultury ludowej, czyli jako niebezpieczna istota półdemoniczna, 

która zasługuje jedynie na izolację społeczną lub śmierć. W bajkach magicz-

nych oraz podaniach wierzeniowych, przesądach i zabobonach nie pojawia się 

zatem idea litości dla czarownicy546, a bohaterowie są chwaleni i wynagradzani, 

jeśli uda im się ciężko ją zranić bądź zabić. Wprawdzie Gogol odwołuje się do 

wspomnianych faktów folklorystycznych, ale jednocześnie umieszcza w opo-

wiadaniu Wij przesłanki, że Panienka, pomimo swojej monstrualnej prowe-

niencji, wciąż ma cechy ludzkie i zasługuje na współczucie. 

W początkowych fragmentach dzieła literackiego Wij antagonistka wzbu-

dza u czytelnika ambiwalentne uczucia, gdyż jest nie tylko istotą półdemonicz-

ną, ubezwłasnowolniającą i znęcającą się nad Chomą („Filozof chciał ją ode-

pchnąć, ale ku swemu zdziwieniu poczuł, że jego ręce nie mogą się podnieść, 

nogi nie poruszają się i ze strachem zauważył, że nawet głos nie dźwięczy w jego 

ustach”547), ale również osobą przez niego poszkodowaną: 

545 Jeśli w słowiańskiej kulturze ludowej pojawia się rozróżnianie adeptek sił magicznych, na przykład na dobrą 
znachorkę i złą wiedźmę, to wyłącznie ze względu na źródło ich nadprzyrodzonych sił (wsparcie Boga / pakt 
z diabłem) i sposób ich wykorzystywania (pomaganie / krzywdzenie). Warto przywołać tutaj słowa Moszyń-
skiego: „Jest rzeczą zajmującą, że na ziemiach słowiańskich istnieje rozróżnianie pomiędzy ludźmi,  którzy 
zawodowo oddają  s ię  magi i  szkodl iwej , a ludźmi oddającymi się magii pożytecznej. Pierwszych lud boi 
się i na ogół nienawidzi, wyraźnie oskarżając o kontakt ze złem; natomiast drugich poważa, obdarzając zaufaniem 
i sympatją, a nieraz przypisując im nawet szczególną bliskość względem dobrych potęg, więc przede wszyst-
kiem względem Boga. Faktem jest, sprawdzonym ponad wszelką wątpliwość […], iż między wieśniakami czy 
wieśniaczkami, zajmującymi się pożyteczną magią, można często napotkać osoby ze wszech miar zasługujące 
na szacunek, obdarzone żywym uczuciem religijnym i z punktu widzenia ludu wysoko stojące pod względem 
etycznym”. K. Moszyński Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2…, s. 344-345.

546 Podane zjawisko jest charakterystyczne również dla innych istot demonicznych z bestiariusza słowiańskiego, 
takich jak między innymi wilkołaki czy rusałki, które wywoływały przerażenie samą przynależnością do siły 
nieczystej: „Stosunek siły nieczystej do ludzi jest niejednoznaczny: obok złośliwych demonów, które stanowią 
większość, są też demony, które potrafią czynić dobro, a nawet i wykazywać się życzliwością (np. leszy może 
przekazywać [ludziom – A. N. W.] wiedzę tajemną, uczyć czarów; domowik może polubić bydło i się nim opie-
kować, itd.) , ale generalnie ludzie odnoszą się do s.n. ze strachem. Nawet wzmianka o s.n. uważana jest za nie-
bezpieczną, przy konieczności wskazania jakiegoś demona, [mieszkańcy wsi –A. N. W.] plują, robią znak krzyża, 
używają eufemizmów. [Otnoszenije Nieczistoj siły k ludiam nieodnoznaczno: nariadu so złokozniennymi die-
monami, koich bolszynstwo, jest’ i diemony, kotoryje mogut diełat’ dobro, i daże dobrochoty (napr. leszyj możet 
soobszczit’ swierchznanije, nauczit’ znacharstwu; domowoj możet wozlubit’ skotinu i uchażywat’ za niej i t. p.), 
no w celom ludi otnosiatsia k N. s. so strachom. Daże upominanije N. s. sczitajetsia opasnym, pri nieobchodimosti 
nazwat’ kakogo-nibud’ diemonia plujut, kriestiatsia, polzujutsia jewfiemizmami]”. S. M. Tołstoj, Nieczistaja siła, 
[w:] Sła wianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995, s. 273.

547 M. Gogol, Wij…, s. 59.
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Chwycił polano leżące na drodze i z całych sił zaczął nim okładać staruchę. Ona 

zaczęła wydawać dzikie okrzyki; najpierw były pełne złości i gróźb, potem sta-

wały się coraz słabsze, przyjemniejsze, czystsze, a wreszcie prawie ucichły, led-

wie dźwięczały […]. „Och, już nie mogę”, jęknęła wyczerpana starucha i upadła 

na ziemię. […] Przed nim leżała piękna dziewczyna […]. Bez zmysłów rozrzuciła 

na obie strony swe białe, nagie ręce i ciężko oddychała, wznosząc ku górze oczy 

pełne łez [podkreślenie – A. N. W.]548.

Gogol, w odróżnieniu od anonimowych twórców opowieści ludowych, 

ukazuje pobicie czarownicy w kategoriach negatywnych  – kobieta krzyczy 

z bólu, protestuje, a następnie się poddaje i płacze. Protagonista nie odczuwa 

więc satysfakcji z dokonanego czynu, lecz dysonans poznawczy, który przyczy-

nia się do jego ucieczki z miejsca zdarzenia. Uświadamia sobie bowiem, że ko-

bieta-potwór, tak jak przeciętny człowiek, jest zdolna do odczuwania cierpienia.

Współczucie dla antagonistki opowiadania Wij staje się w pełni uzasad-

nione, kiedy zwróci się uwagę na analizę Moyle, w której badaczka zestawia 

opis zaniedbanej, opuszczonej cerkwi  – głównego miejsca wydarzeń549  – 

z pięknie udekorowanym i utrzymanym w czystości domostwem setnika550. 

Następnie wysuwa tezę, że:

Czas, uwaga i troskliwa opieka, jakimi obdarzane są te raczej doczesne budynki 

cechują zazwyczaj Dom Boży. Wydaje się więc, że setnik i jego wioska źle ulo-

kowali swoje priorytety, odwrócili się od Boga. Mogło to równie dobrze być tak, 

że z powodu ich wpływu, a nie przez jakąkolwiek własną winę, córka setnika 

stała się wiedźmą. Kiedy wszystkie siły, w tym jej całe otoczenie, sprzysięgły się 

przeciwko niej, z pewnością potrzebowała ona pomocy z zewnątrz; pomocy ze 

strony Chomy551.

548 Ibidem, s. 61.
549 Zob.: „Drewniana cerkiew, poczerniała, ubrana w zielone mchy, z trzema stożkowatymi wieżyczkami, stała smut-

no prawie na końcu osady. Można było zauważyć, że dawno już w niej nie odprawiano żadnych nabożeństw”. 
Ibidem, s. 70.

550 „Dom setnika był niskim, niewielkim budynkiem, jakie dawniej zwykle wznoszono na Ukrainie. Dach miał po-
kryty słomą. Maleńki, ostry i wysoki fronton z okienkiem, podobnym do oka podniesionego w górę, był cały 
pomalowany w żółte i niebieskie kwiaty oraz czerwone półksiężyce. Podtrzymywały go dębowe słupy, do poło-
wy okrągłe, a u dołu sześciograniaste z fantazyjnym wzorem u góry. Po bokach domu były podcienie na takich 
samych słupach, również wzorzystych. […] Wszystko świadczyło o tym, że gospodarz domu lubił zabawę i że 
podwórze często rozbrzmiewało tu odgłosami biesiady”. Ibidem, s. 65-66.

551 „The time, attention and loving care lavished on these rather earthly buildings are of the type ordinarily expended 
on the house of God. It seems, then, that the landowner and his village have misplaced their priorities, have turned 
away from God. It could well be because of their influence, not through any fault of her own, that the landowner’s 
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Panienka odgrywa zatem rolę ofiary ponoszącej konsekwencje cudzego 

zachowania. Bohater nie potrafi jednak zbawić wiedźmy – nie tylko dopro-

wadza do jej śmierci, ale również ulega uczuciu trwogi i nie udaje mu się 

sfinalizować panichidy, przez co skazuje zarówno siebie, jak i dziewczynę na 

porażkę duchową.

Gogolowska czarownica jest istotą półdemoniczną, która wzbudza 

u czytelnika jednocześnie uczucie strachu i litości. W analizowanych renar-

racjach i reinterpretacjach tekstu Wij tylko w opowiadaniu Choma autorstwa 

Giełasimowa można zauważyć próbę wywołania u odbiorcy podobnie am-

biwalentnego stosunku do głównej bohaterki. Podczas omawiania powiązań 

współczesnych odpowiedniczek Panienki z symboliką zaślubin i baśniową 

nadprzyrodzoną narzeczoną, zwrócono uwagę, że wiedźma u Giełasimo-

wa wprawdzie jest niebezpiecznym potworem, ale odczuwa także smutek 

i mękę na skutek społecznego wyalienowania i nieszczęśliwej, nieodwza-

jemnionej miłości do protagonisty. W jej obrazie są wyeksponowane zatem 

głównie te aspekty charakteru i motywacji, które mają na celu odwołać się do 

empatii czytelnika, takie jak samotność czy nieuleczalna choroba serca. Nie 

licząc jednak ojca Panienki, mieszkańcy wsi panicznie się jej boją, zaś kozacy 

szczerze żałują Wiktora/ Chomy, gdy zostaje on zmuszony do czuwania nad 

trumną nieboszczki. Działalność wiedźmy w opowiadaniu Giełasimowa po-

zornie wydaje się być mało groźna, a reakcja osób postronnych – przesadzo-

na, ponieważ Panienka przez większość utworu koncentruje swoje działania 

na głównym bohaterze oraz próbie nakłonienia go przy pomocy perswazji 

słownej, przywoływania dusz bliskich mu osób oraz uwodzicielskiego zacho-

wania, by dobrowolnie przekroczył krąg. Scena zabójstwa Kowtuna niwelu-

je jednak przeświadczenie odbiorcy o nieszkodliwości czarownicy, w pełni 

ujawniając jej demoniczną naturę:

— Kowtun!  — znowu krzyknęła panienka. Rozmachnąwszy się, niczym 

tygrysica łapą, uderzyła likantropa w gardło, jednym ruchem pozbawiając go 

głowy. Bezgłowy Kowtun jeszcze kilka sekund kołysząc się, stał przed panienką, 

daughter became a witch. With all these these forces, her enitre surroundings, working against her, she would cer-
tainly need outside help, the help of Choma”. N. K. Moyle, Folktale Patterns…, s. 674. W dalszej części artykułu 
badaczka wysuwa interesującą tezę, że zachowanie setnika – poszukiwanie winnego śmierci Panienki zamiast 
opłakiwania zmarłej – świadczy o jego pełnej odpowiedzialności za demoniczną naturę dziewczyny. Zdaniem 
Moyle, córka może ponosić konsekwencje amoralnego trybu życia swojego ojca. Podana teoria jest również po-
pularna wśród współczesnych autorów reinterpretacji i renarracji opowiadania Gogola, o czym świadczy motyw 
kazirodczego związku setnika z Panienką w filmie Święte miejsce.
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a po chwili jego uścisk osłabł, padł na kolana i w końcu runął wprost do przodu. 

Krew z jego gardła trysnęła na prześcieradło. Wiktor ze zgrozą zrobił krok do 

tyłu i przekroczył granicę kręgu. Panienka, jak dzika kotka, odwróciła się do 

niego i zasyczała tak, że mróz przebiegł mu po skórze.

— Chodź do mnie, Choma! — syknęła — Chodź tu!552.

Panienka w opowiadaniu Choma jest istotą wewnętrznie skonfliktowa-

ną, którą ocalić przed całkowitym upadkiem, oddaniem się siłom ciemności 

reprezentowanym przez Giełasimowską wizję Wija, może jedynie ludzkie 

miłosierdzie. Mieszkańcy wsi nie chcą jednak pomóc wiedźmie, ponieważ 

ze strachu przed jej nienaturalnością, już dawno ją odrzucili. Natomiast je-

dyny mężczyzna, który w pełni kochał i akceptował Panienkę – prawdziwy 

Choma – nie żyje, a ona, jako przedstawicielka sił nieczystych, nie ma prawa 

się z nim pośmiertnie połączyć. Wyłącznie Wiktor jest zdolny do bezintere-

sownego poświęcenia się dla czarownicy, ponieważ w zakończeniu utworu 

zaczyna dostrzegać jej prawdziwe „ja” – cierpiącego człowieka, który ulega 

pokusom zła, gdyż czuje się odrzucony i nie potrafi samodzielnie pokonać 

własnych słabości.

Film Potęga strachu jest ciekawą renarracją, ponieważ udowadnia, że 

nowe odczytanie treści Wija może nieoczekiwanie upodobnić w pewnych 

aspektach współczesny tekst kultury do wschodniosłowiańskich opowieści 

ludowych o wiedźmach. Twórcy ekranizacji dokonali rewaloryzacji obrazu 

Gogolowskiej czarownicy i wyeliminowali z fabuły elementy pozwalające 

odczuć w stosunku do niej współczucie czy litość, w efekcie przeistaczając 

antagonistkę w postać zgodną z wyobrażeniem ludowym – w niebezpiecz-

ną i amoralną istotę półdemoniczną, którą należy unieszkodliwić dla dobra 

ogółu. Gogolowska historia o nieudanej próbie zbawienia duszy wiedźmy 

staje się w filmie Potęga strachu opowieścią o nawróceniu głównego bohatera 

i ocaleniu przez niego mieszkańców miasteczka Castleville przed wysłan-

niczką sił ciemności – czarownicą Marryl. 

Filmowa społeczność miejska, w odróżnieniu od zbiorowości zaprezen-

towanej w opowiadaniu Gogola – nie ponosi odpowiedzialności za przemia-

552 „— Kowtun! — snowa zakriczała pannoczka. Razmachnuwszys’, ona, kak tigrica łapoj, udariła oborotnia po 
gorłu, odnim dwiżenijem sniesia jemu gołowu s plecz. Biezgołowyj Kowtun jeszczo nieskolko siekund, pokaczi-
wajas’, prostojał pieried pannoczkoj, potom chwatka jego razżałas’, on ruchnuł na koleni i, nakoniec, upał priamo 
wpieriod. Krow’ iz jego gorła chłynuła na pokrywało. Wiktor w użasie sdiełał szag nazad i pieriestupił granicu 
kruga. Pannoczka, kak dikaja koszka, razwiernułas’ k niemu i zaszypieła, tak czto u niego moroz pobieżał po koże.
− Idi ko mnie, Choma! — szypieła ona. — Idi sjuda!”. A. Giełasimow, Choma…, s. 273-274.
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nę bohaterki w kobietę-potwora. Wprawdzie pojawia się motyw opuszczo-

nego i zaniedbanego kościoła katolickiego, jednak nie pełni on w filmie roli 

symbolu winy mieszkańców Castleville wobec czarownicy; jest raczej dowo-

dem ich nieumiejętności zjednoczenia się w wierze i podjęcia walki z siłami 

Zła. Analiza fabuły filmowej renarracji pozwala zauważyć, że za obecny stan 

parafii odpowiada Marryl. Wierni przestali bowiem odwiedzać świątynię, 

kiedy w tajemniczych okolicznościach, prawdopodobnie na skutek czarów 

wiedźmy, umarł przewodnik duchowy całej społeczności – ojciec Louis. Po-

zbawieni charyzmatycznego kapłana, mieszkańcy Castleville tracą zdolność 

do postrzegania siebie w kategoriach wspólnoty religijnej, co z kolei pozwa-

la czarownicy przejąć kontrolę nad miastem. Marryl jest świadoma słabości 

duchowej miejscowej wspólnoty i dlatego na początku filmu morduje ko-

lejnego księdza, przysłanego do przejęcia opieki nad parafią, gdyż mógłby 

on zmobilizować zbiorowość do działania, a ją unieszkodliwić. Przewrotne 

staje się również jej żądanie na łożu śmierci, by nabożeństwo żałobne odpra-

wiał „nowy duchowny”, ponieważ wie, że to Iwan w przebraniu, starający się 

uniknąć kary za jej zabójstwo. Wybór czarownicy jest podyktowany jedynie 

pragnieniem zemsty na mężczyźnie, który nie będzie umiał się bronić przed 

siłą nieczystą553. Z kolei mieszkańcy Castleville świadomie ignorują sygnały 

wskazujące, że protagonista jest oszustem, gdyż w jego pojawieniu się i nie-

zrozumiałej więzi z Marryl widzą zrządzenie łaskawego losu:

[Syn szeryfa:] – On nie jest podobny do duchownego. On jest samozwańcem. 

[Szeryf:] To nie ma żadnego znaczenia! 554.

Oglądając ekranizację Potęga strachu, można zauważyć pewne intrygu-

jące przesłanki, dotyczące egzystencji siostry Marryl. Sama bohaterka nie 

występuje w filmie bezpośrednio, w niektórych scenach zauważalna jest fo-

tografia dwóch dziewcząt na biurku szeryfa – ich ojca, a postacie epizodycz-

ne dwukrotnie wspominają o siostrze wiedźmy. Raz zostaje podkreślona 

jej wyjątkowa i głęboka więź z Marryl („Ona przyjaźniła się tylko z siostrą. 

553 Warto zwrócić uwagę na fakt, że podobnymi pobudkami kierują się również antagonistki wschodniosłowiańskich 
opowieści ludowych o wiedźmach: „Wybiła godzina dwunasta, wtem uniosło się wieko trumny, królewna wstała, 
wyskoczyła i krzyczeć poczęła:
– A teraz zobaczysz, co znaczy pod moimi oknami podglądać i ludziom rozpowiadać!”. A. Afanasjew, Opowieści 
o wiedźmach. 120 (366) II…, s. 372.

554 „[Syn szeryfa:] – On nie pochoż na swiaszczennika. On samozwaniec. 
[Szeryf:] – Eto nie imiejet znaczenija!”, Wied’ma…
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A wszyscy inni ich nie obchodzili”555), innym razem pojawia się wzmianka, że 

spotkało ją coś tragicznego, co równie mocno wpłynęło na główną bohaterkę 

filmu. Wymienione motywy nie są jednak rozwinięte w utworze ani też nie 

posiadają wpływu na dalszy rozwój wydarzeń, zatem nieuważny widz może 

je łatwo przeoczyć. Ich pojawienie się w filmowej adaptacji Wija pozwala na 

wysunięcie tezy, że twórcy pierwotnie mogli planować odmienną motywację 

działania czarownicy. Kierować nią mogła nie wrodzona nienawiść do ludzi, 

lecz chęć pomszczenia siostry, która zmarła z winy mieszkańców Castlevil-

le. Z niewiadomych przyczyn realizatorzy filmu zrezygnowali jednak z ta-

kiego uzasadnienia czynów wiedźmy, ale bez modyfikacji nakręconych już 

scen i dialogów. Brak ten mocno wpływa na odczłowieczenie postaci Marryl. 

W filmie nie pojawia się bowiem wiele informacji o osobowości czarownicy. 

Z dialogów między postaciami wyłania się obraz nietowarzyskiej dziewczy-

ny o złośliwej naturze, której nietykalność w mieście gwarantuje wysoki sta-

tus społeczny („[Policjant:] Proszę zrozumieć, u nas… nie jest przyjęte mówić 

o Marryl. Jej ojciec to mój szef”556). Natomiast mieszkańcy panicznie boją 

się jej nie tylko ze względu na nietypowe zachowanie, ale również z powodu 

jej zdolności magicznych i domniemanych powiązań z serią tajemniczych 

zgonów w mieście:

[Kelnerka II:] U mnie sąsiad sobie z niej zażartował, a ona jakoś tak mu powie-

działa: „Jesteś taki ładniusi, daj, ja cię pocałuję”. I pocałowała, a w ciągu tygodnia 

on umarł! Lekarz wtedy powiedział: „z wycieńczenia”. Pomyślcie tylko  – ten 

zdrowy facet umarł z wycieńczenia!557. 

Marryl ucieleśnia wizję nadprzyrodzonego Zła, o czym świadczy jej po-

śmiertny wygląd i sposób bycia, wywołujące skojarzenia z siłami infernalny-

mi. Kiedy kobieta atakuje Iwana w kościele, jest ubrana w suknię, której długie 

rękawy imitują skrzydła nietoperza, a palce u dłoni są zakończone szpona-

mi. Co więcej, nie tylko potrafi latać, lecz również wykorzystuje umiejętność 

przemiany w stado tychże zwierząt nocnych, by ścigać protagonistę po ca-

555 „Ona drużyłas’ tolko s siestroj. A na wsiech drugich im było naplewat’”. Ibidem.
556 „Pojmitie, u nas… nie priniato goworit’ o Merył. Jejo otiec – moj szef”. Ibidem.
557 „[Kelnerka II:] U mienia sosied poszutił nad niej, a ona kak-to goworit: »Ty takoj choroszen’kij, daj, ja tiebia 

pocełuju«. I pocełowała, a czeriez niedielju on umier! Wracz togda skazał: »ot istoszczenija«. Wot tolko podumaj-
tie – etot zdorowyj parien’ umier ot istoszczenija!”. Wied’ma…. Przytoczony fragment można również odczyty-
wać jako nawiązanie do śmierci psiarza Mikity – jest bowiem wspomniane w opowiadaniu Gogola, że mężczyzna 
poważnie osłabł i schudł na skutek kontaktu z Panienką.



Pośrednia inspiracja folklorem słowiańskim 221

łej świątyni. Wybór nietoperzy na atrybut czarownicy nie jest przypadkowy, 

ponieważ od wieków cieszą się one złą reputacją wśród ludów w Ameryce 

i całej Europie558. Ich symbolika odwołuje się do takich zjawisk, jak śmierć, 

strach czy czarna magia, a w kulturze europejskiej są one utożsamiane z dia-

błem559 oraz innymi istotami demonicznymi, między innymi z wampirami. 

Maria Janion w następujący sposób opisuje negatywne konotacje nietoperza 

i jego powiązania z postaciami krwiopijców:

Do jego [wampira  – A. N. W.] sposobu istnienia należy również umiejętność 

przemieniania się w rozmaite zwierzęta, znane przede wszystkim ze swego noc-

nego trybu życia. Tu na pierwszym miejscu należy wymienić nietoperza. „Gdy 

odkryto w Ameryce Południowej wielkie nietoperze, ssące krew zwierzęcą lub 

ludzką, nazwano je wampirami. Nietoperz był traktowany od wieków jako i ptak, 

i ssak. Ową »niesamowitością« podniecał wyobraźnię ludzką”  – pisze znawca 

tych dziwnych stworzeń, budzących niepokój i grozę. Lud lęka się powiązanych 

z piekłem mocy nadprzyrodzonych właściwych nietoperzom i nazywa je »złymi 

duchami«, mogącymi szkodzić zarówno ludziom, jak zwierzętom. Jako stwo-

rzenia nocne charakteryzuje je za pomocą takich powiedzeń jak: »Nietoperz 

w słońce nie patrzy« lub »Stroni jak nietoperz od słońca«. Antysolarność nie-

toperza, podobnie jak wampira, stanowi w wierzeniach ludu znak jego oddania 

się w służbę ciemnych potęg [podkreślenie – A. N. W.]560.

Powiązania Marryl z nietoperzami mają zatem dodatkowo zaakcento-

wać jej koneksje z siłami piekielnymi. 

W odróżnieniu od bohaterki opowiadania Gogola, czarownica w filmo-

wej adaptacji posiada zdolność widzenia żywych. Jej oczy nie są „martwe”561; 

doskonale widzi protagonistę w kościele i próbuje wymusić na nim, by od-

wzajemnił jej spojrzenie: „Spójrz na mnie Iwan, spójrz! Spójrz na mnie Iwan, 

nie możesz się oprzeć”562. Marryl w swojej charakterystyce posiada więc ce-

chy typowe zarówno dla Gogolowskiej kreacji Panienki, jak i Wija – jej wzrok 

558 W Chinach nietoperze odgrywają role symboli szczęścia i długowieczności. Zob. J. E. Cirlot, Nietoperz, [w:] 
idem, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2006, s. 270.

559 W. Kopaliński, Nietoperz, [w:] idem, Słownik symboli…, s. 254.
560 M. Janion, Wampir…, s. 156.
561 M. Gogol, Wij…., s. 76.
562 „Smotri na mienia Iwan, smotri! Smotri na mienia Iwan, ty nie możesz’ soprotiwlat’sia”. Wied’ma…



Od zabobonu do fikcji literackiej222

działa hipnotyzująco na bohatera, niemalże go obezwładnia, dlatego ten boi 

się na nią patrzeć. Czarownica z filmowej adaptacji to potężny potwór, świa-

domy swojej władzy nad zwykłymi śmiertelnikami, dlatego nie potrzebuje 

pomocy innych przedstawicieli siły nieczystej – czartów z opowieści ludo-

wych czy gnomów, znanych z opowiadania Gogola.

O ile bohaterowie pierwowzoru literackiego – czarownica i Choma Bru-

tus – są sobie równi pod względem umiejętności i mocy tajemnych, o tyle we 

współczesnym utworze wiedźma posiada znaczącą przewagę nad protagoni-

stą – człowiekiem niewierzącym w istnienie świata metafizycznego. Gdyby 

nie apotropeiczne właściwości koguta, który pieje każdego ranka, oraz rady 

i wskazówki pana Patcha, Iwan zginąłby już pierwszej nocy podczas czuwania 

nad trumną czarownicy, ponieważ początkowo nie jest nawet świadomy, że 

powinien narysować krąg odgradzający go od niebezpiecznej, półdemonicz-

nej istoty. Z kolei krzyż czy Biblia nie mogą mu pomóc, ponieważ nie widzi 

w nich symboli świętości, a zaledwie przedmioty o nieznanym mu przezna-

czeniu. Stosunek Iwana do wiary chrześcijańskiej i jej artefaktów dobitnie 

prezentują jego początkowe próby czytania Pisma Świętego. Podejmuje się 

lektury, ale z nudów, bo jest zamknięty sam w kościele. Słowa Biblii spra-

wiają mu trudność w wymówieniu na głos, ponieważ nie podejmuje starań, 

by skoncentrować się na ich znaczeniu. O ile po pierwszym nocnym ataku 

wiedźmy bohater potrafi uwierzyć w siłę magicznego kręgu i ochronnych 

właściwości światła – rzeczy poznawalnych empirycznie – o tyle całkowicie 

ignoruje wskazówkę pana Patcha, że tylko szczera modlitwa może go ocalić. 

Decyduje się upić, aby zagłuszyć uczucie strachu; w stanie upojenia alkoho-

lowego Iwan ponownie stara się czytać Pismo, ale okazuje się już niezdolny 

do prawidłowego wymówienia jakiegokolwiek słowa. Znamienne jest, że bu-

telka whisky, która miała mu pomóc pokonać lęk, prawie przyczynia się do 

jego zguby, gdyż płyn wylewa się i zamazuje linię kręgu ochronnego. Po raz 

kolejny ratuje go wyłącznie wsparcie sojuszników – donośne pianie koguta 

i gorące modlitwy pana Patcha.

Istotnymi dla dalszej analizy filmu Potęga strachu stają się słowa protago-

nisty, które wykrzykuje on po nieudanej próbie ucieczki z Castleville. Gdy 

znane mu środki zawodzą, a nikt z miejscowych nie chce pomóc mu wy-

dostać się z miasta, w odróżnieniu od Chomy z literackiego pierwowzoru 

bohater przeżywa na tyle silne załamanie nerwowe, że jest gotów przyznać 

się do swojego oszustwa, byle uniknąć kolejnej nocy czuwania przy trumnie 

czarownicy: 
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Nie jestem duchownym! Słyszycie, co powiedziałem?! Nie jestem duchownym! 

Jestem dziennikarzem! Jestem reporterem! Nie wiem jak się pokonuje zmar-

łych! Jestem tutaj przez pomyłkę, ja nigdy nie wypędzałem diabła!!! Nie jestem 

tym, kogo wam trzeba! To pomyłka, ja umrę! […] Ja nawet nie umiem się mo-

dlić! Ja nie wierzę w Boga i nie umiem się modlić, On mnie zwyczajnie nie 

usłyszy! [podkreślenie – A. N.W.]563.

W krzyku rozpaczy Iwana zostaje uzewnętrzniona jego największa oba-

wa dotycząca zagadnienia wiary – strach, że nie można się nawrócić, ponie-

waż wsparcie duchowe przysługuje tylko wybranym, nielicznym, a modlitwa 

to jakaś tajemna, niemalże magiczna formuła, której nieznajomość sprawi, 

że komunikacja z Bogiem nie będzie możliwa – „nie usłyszy go”. Marryl do-

skonale zdaje sobie sprawę z wewnętrznej słabości Iwana, jego bezradności, 

dlatego ostatniej nocy rozpoczyna złowrogie działania od podpalenia ma-

gicznego kręgu oraz mieszkania pana Patcha, by ten nie mógł wesprzeć bo-

hatera modlitwą. Pozbawiony bariery ochronnej oraz wsparcia osób trze-

cich, Iwan zawierza swój los Bogu i modli się własnymi słowami o Jego po-

moc w walce z reprezentantką sił infernalnych. Mężczyzna nie ma pewności, 

czy zostanie wysłuchany, ponieważ jest zaledwie „laikiem” w kwestiach du-

chowych i prawdopodobnie pierwszy raz w życiu podejmuje starania, by na-

wiązać kontakt z siłą wyższą. Jeśli nie uda mu się pokonać własnych słabości 

i jego nowo odnaleziona wiara nie okaże się prawdziwa, lecz będzie zaledwie 

jednorazowym incydentem, magiczną próbą wyratowania się z opresji, po-

dyktowaną przez strach, to wiedźma z nim wygra. Szczerość intencji Iwana, 

jego zawierzenie Bogu, stają się jednak zauważalne choćby w sposobie, w jaki 

czyta Biblię – po raz pierwszy skupia się na tekście i wymawia prawidłowo 

wszystkie słowa. Pierwotne założenie bohatera, że „nie zostanie usłyszany”, 

okazuje się zatem błędne. Wsparcie Ojca Wszechmogącego w walce z siła-

mi demonicznymi manifestuje się poprzez przeobrażenie się krzyża, który 

Iwan trzyma w ręce – zaczyna on świecić własnym, wewnętrznym blaskiem, 

sprawiając ból czarownicy. Znamienna staje się także finałowa scena, gdy 

bohater nabywa śmiałości, by spojrzeć Marryl prosto w oczy  – nowo od-

563 „Ja nie swiaszczennik! Wy słyszytie, czto ja skazał?! Ja nie swiaszczennik! Ja żurnalist! Ja rieportior! Ja nie znaju 
kak otbiwat’ miortwych! Ja zdies’ po oszybkie, ja nikogda nie izgoniał djawola! Ja sowsiem nie tot, kto wam 
nużen! Eto oszybka, ja umru! […] Ja daże nie znaju kak molit’sia! Ja nie wieriu w Boga i nie znaju kak molit’sia, 
On mnie prosto nie usłyszyt!”. Ibidem.
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naleziona wiara chroni go przed magicznymi właściwościami jej wzroku564. 

Wprawdzie protagonista zwycięża i dzięki konfliktowi z czarownicą wycho-

dzi odrodzony duchowo, ale w filmie pojawiają się przesłanki, że siły Zła 

zawsze będą próbowały przedostawać się do świata ludzi, wyjeżdżając z Ca-

stleville, Iwan zauważa bowiem mijający go samochód, prowadzony przez 

sobowtóra Marryl.

Pośrednia inspiracja folklorem słowiańskim w horrorze rosyjskim pro-

wadzi do wzbogacenia zmodyfikowanych motywów ludowych – rozpozna-

walnych elementów klasyki literatury pięknej – o kolejne, nowe treści. Ana-

liza procesu adaptacji fabuły opowiadania Wij przez współczesnych pisarzy 

i scenarzystów rosyjskiej fantastyki grozy pozwoliła wykazać, że w kreacjach 

postaci wiedźm łączą się elementy ludowe (między innymi nawiązania do 

bohaterów i motywów z bajek magicznych i wschodniosłowiańskich opo-

wieści o czarownicach) z aktualną poetyką grozy oraz próbą rozbudowania 

i skomentowania idei bliskich Gogolowi. Autorzy renarracji i reinterpretacji 

utworu Wij koncentrują się bowiem na motywach, które wciąż są aktualne 

dla człowieka współczesnego, na przykład na kwestii negatywnego wpływu 

społeczeństwa, przyczyniającego się do zubożenia duchowego jednostki czy 

problemu wybaczenia i pomocy duchowej dla grzesznika, niepotrafiącego 

samodzielnie zwalczyć swoich złych nawyków. 

We współczesnych realizacjach literackich i filmowych twórcy prezen-

tują różne wersje rozwiązania konfliktu protagonistów z odpowiednikami 

Gogolowskiej Panienki. Przyczyna ich upadku może tkwić w odczuwanej 

nienawiści i pogardzie wobec kobiety (Strach Postnowa) lub w pustce mo-

ralnej i duchowej, uniemożliwiającej podjęcia się szlachetnych, ofiarnych 

zachowań (Kroniki Czarnej Ziemi, rok 1928 Szczepietniowa). „Następczynie” 

Gogolowskiej czarownicy można bowiem pokonać jedynie poprzez okaza-

nie im miłosierdzia (Choma Giełasimowa) lub całkowite zawierzenie swojego 

losu Bogu (film Potęga strachu). O ile Gogol stworzył tytułową postać Wija 

w celu wywołania atmosfery grozy zgodnej z konwencją romantyzmu, o tyle 

współcześni adaptatorzy jego tekstu usuwają wspomnianą istotę magiczną 

z fabuły i koncentrują się na obrazie czarownicy oraz jej relacjach z głównym 

bohaterem. Uznają oni ją bowiem za istotę bardziej fascynującą i zdolną do 

564 Przytoczona scena w filmie jest zgodna ze światopoglądem Gogola, który uważał, że: „Jedynym bowiem skutecz-
nym sposobem walki, jest łączność z Bogiem, modlitwa, która daje siłę i mądrość w zmaganiach z wysłannikiem 
ciemności”. Zob.: A. Kościołek, O ideowych poszukiwaniach…, s. 73.
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wywołania u odbiorców uczucia zagubienia i niepokoju. Eliminując Wija 

z układu zdarzeń w świecie przedstawionym, demona, uznawanego przez 

część literaturoznawców za autorski wymysł Gogola, współcześni pisarze 

i scenarzyści rosyjskiego horroru nieświadomie upodabniają materię tre-

ściową utworów do struktury narracyjnej wschodniosłowiańskich opowieści 

ludowych o wiedźmach.









Rozdział V 
Interakcje wiedźmy z innymi ikonami grozy
na poziomie narracyjnym w rosyjskiej literaturze grozy

Na współczesne wyobrażenie wiedźmy w fantastyce grozy duży wpływ ma nie 

tylko pisarska inspiracja baśniami, spisanymi podaniami wierzeniowymi, legen-

dami, przesądami i klasyką literatury pięknej, lecz również mnogość schematów 

narracyjnych565 we współczesnej kulturze popularnej. W dorobku materialnym 

i duchowym ludności wiejskiej czarownica stanowiła element mityczno-folk-

lorystycznego świata przedstawionego, charakteryzującego się autonomiczną 

strukturą znaczenia. Już sama lektura bajek magicznych oraz nieartystycznych 

źródeł etnograficznych pozwala zauważyć, że wiedźmy mają styczność z róż-

norodnymi typami wątków i postaci; zarówno ze znanymi bohaterami baśni 

(na przykład Iwanem Bykowiczem, Kościejem Niesmiertelnym, Wasylisą Pięk-

ną, Kościejem Nieśmiertelnym) oraz postaciami drugoplanowymi (macocha-

mi czy rywalami protagonistów), jak i istotami nadprzyrodzonymi o różnych 

atrybutach i symbolice. Nosiciele kultury ludowej nie podejmowali bowiem 

próby podziału poszczególnych zestawów elementów fabularnych i relacji 

między nimi na kilka niezależnych od siebie modeli opowieści566, późniejsze 

565 Termin „narracja” jest tutaj rozumiany nie w kategoriach formy organizacji języka, lecz jako „znaczenie, które 
tworzy się za pomocą relacji czasu, przestrzeni, akcji i biorących w niej udział postaci jako reprezentacja mentalna 
wytworzona przez czytelnika. To również obiekt zależny od mediów i jego znaków; różne media charakteryzują 
się narracyjnością w różnym stopniu”. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywisty-
czna teoria narracji a proza XX wieku, Toruń 2012, s. 81.

566 Warto ponownie przywołać monografię Morfologia bajki magicznej Propa, w której badacz zauważa, że „bajki 
posiadają pewną cechę szczególną – części składowe jednej bajki można bez żadnej zmiany przenieść do 
innej bajki [podkreślenie – A. N. W.] […] na przykład Baba Jaga może pojawić się w najrozmaitszych bajkach 
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klasyfikacje utworów ludowych ze względu na materię treściową są wynikiem 

interdyscyplinarnej pracy wielu badaczy. Dopiero rozwój literatury i sztuki – 

między innymi dominacja poetyki grozy z twórczości zachodnioeuropejskiej 

i amerykańskiej w horrorach autorów z różnych stron świata oraz powstanie 

nowych źródeł przekazu, przyczyniły się do rozbicia jednolitej rzeczywistości 

utworów ludowych na wiele schematów narracyjnych, identyfikowanych z kon-

kretnymi typami potworów. Odizolowanie poszczególnych postaci, lokalizacji 

i motywów w celu wzbogacenia innej odmiany rzeczywistości fikcyjnej, stwarza 

ryzyko wywołania problemów na poziomie fabularno-strukturalnym. 

Analizując przekształcenia ludowej wizji wiedźmy na potrzeby horroru 

rosyjskiego, nie można pominąć sposobów oddziaływania na schematy fa-

bularne, które są przypisane innym ikonom grozy. Próba modyfikacji, sca-

lenia znanej koncepcji fabularnej z odmiennym rodzajem monstrum niż jest 

to przyjęte (przykładowo, opowieść o mumii, ale rozgrywająca się zgodnie 

z konwencją utworów wampirycznych czy likantropicznych), może wywołać 

u odbiorcy niechęć do zawieszenia niewiary w potwory i inne zjawiska fanta-

styczne, dysonans poznawczy lub wrażenie absurdalności i bezsensowności 

opisanych sytuacji, gdyż podobne zmiany będą sprzeczne z jego oczekiwa-

niami oraz doświadczeniem czytelniczym. Wprowadzenie figury czarownicy 

niweluje jednak tego typu zagrożenia, ponieważ jest ona bohaterką o zdol-

nościach magicznych i posiada atrybuty charakterystyczne dla różnych istot 

półdemonicznych, może zatem stanowić ich fabularny ekwiwalent. Ponadto 

potrafi współpracować ze złymi duchami i personifikacjami śmierci oraz sił 

przyrody, transformować postacie ludzkie w żywe trupy, zwierzęta lub kre-

atury hybrydalne, co pozwala wykorzystać ją w danej powieści czy opowiada-

niu jako istotę odpowiedzialną za pojawienie się potworów w świecie przed-

stawionym. Wspomniane właściwości wiedźmy stanowią dla autorów horroru 

rosyjskiego sposobność do wzbogacania fabuły o powiązania z różnorodnymi 

typami antagonistów bez wymogu rezygnacji z poszczególnych motywów 

czy sekwencji narracyjnych. Dlatego w niniejszym rozdziale zbadane zostaną 

schematy fabularne przypisane konkretnym ikonom grozy w kontekście wa-

runków, jakie muszą zostać spełnione, aby postać wiedźmy mogła się w nich 

pojawić. Określone zostanie czy wprowadzenie czarownicy do „cudzej” linii 

fabularnej łączy się z koniecznością dopasowania jej charakterystyki do wy-

i w najróżniejszych wątkach [podkreślenie – A. N. W.]. Jest to specyficzna właściwość, charakterystyczna dla 
bajki ludowej”. W. Propp, Morfologia bajki magicznej, przekł. P. Rojek, Kraków 2011, s. 9. 
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obrażenia danego rodzaju monstrum, czy może jest ono kwestią wdrożenia 

motywów ludowych o tematyce magicznej. 

W celu zbadania wpływu wiedźmy na schematy narracyjne, które są przypi-

sane innym ikonom grozy, należy najpierw omówić problemy fabularno-kom-

pozycyjne wynikające z wdrażania potworów o różnych atrybutach do utworów 

z zakresu fantastyki grozy. Jak już zostało wykazane w poprzednich częściach 

tejże monografii, w horrorach zgodnych z konwencją baśniową czy będącą kon-

sekwencją inspiracji klasyką literatury pięknej o tematyce fantastycznej, czy-

telnik z łatwością akceptuje mnogość istot demonicznych i półdemonicznych, 

ponieważ ich różnorodność jest cechą konstytutywną wspomnianych form nar-

racyjnych. Czarownica może w nich bezproblemowo wchodzić w interakcje za-

równo z ludźmi, jak i bohaterami poszczególnych bestiariuszy, baśni i legend. 

Natomiast w przypadku rzeczywistości fikcyjnej, która stanowi odzwierciedlenie 

świata poznawalnego empirycznie, występowanie wielu rodzajów kreatur ma-

gicznych wymaga utworzenia spoistej kombinacji materii treściowej z wątkami, 

charakterystycznymi dla poszczególnych odmian powieści i opowiadań grozy. 

Wdrażanie do utworów kilku odmian istot nadprzyrodzonych pochodzących 

z różnych modeli układów fabularnych o dużej rozbieżności tematycznej albo – 

w sytuacji sprzężenia – wywołujących kontradyktoryczność reguł nowej, wspól-

nej rzeczywistości fikcyjnej, zwiększa dystans ironiczny uczestnika kultury po-

pularnej, skłaniający go do rozważań, do jakich elementów z klasycznych struk-

tur narracyjnych odwołał się pisarz. Dlatego rzadkością są między innymi inte-

rakcje wiedźmy z robotami i kosmitami, bohaterami schematów fabularnych 

z pogranicza horroru i science fiction, w których dominuje racjonalne, naukowe 

objaśnienie reguł rzeczywistości, sprzeczne z zasadami myślenia magicznego.

Różnorodność postaci, zdolnych do ewokacji uczucia strachu, może pa-

radoksalnie przyczynić się do zwiększenia pierwiastka ludyczności w powie-

ściach i opowiadaniach grozy. Doskonałym przykładem jest tak zwany Monster 

Mash567  – koncepcja transfikcjonalności568 znaczeniowo zawężona do migracji 

567 Nie należy mylić z mashup’em, terminem wykorzystywanym do definiowania utworów, będących wynikiem do-
pisywania do powieści i opowiadań z zakresu klasyki literatury pięknej nowych fragmentów, znacząco zmienia-
jących ich pierwotną treść, na przykład poprzez inkorporację tematyki nadprzyrodzonej czy narracji zombiecen-
trycznej. Zob.: A. Kliszcz, Wokół „Mr Darcy, Vampyre” Amandy Grange, „Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis. Studia de Cultura” 2013, t. 5, s. 263-271; M. Mulvey-Roberts, Mashing up Jane Austen: „Pride and 
Prejudice and Zombies” and the Limits of Adaptation, „The Irish Journal of Gothic and Horror Studies” 2014, 
nr 13, s. 17-37; C. Nelson, Jane Austen… Now with Ultraviolent Zombie Mayhem, „Adaptation” 2013, t. 6, nr 3, 
s. 338-354; D. Piechota, Horror (Neo)Victorianum. Zombie w zwierciadle mashupu, „Przegląd Humanistyczny” 
2015, nr 3, s. 117-125.

568 Richard Saint-Gelais definiuje transfikcjonalność w następujący sposób: „Dwa lub więcej tekstów (kultury) łączy 
relacja o charakterze transfikcjonalnym, gdy współdzielą one takie komponenty narracyjne, jak postaci, wyobra-



Od zabobonu do fikcji literackiej232

z różnych narracji do jednego, wspólnego świata przedstawionego wielorakich 

ikon grozy, zarówno potworów archetypowych, jak i bohaterów literackich, 

a także filmowych (hrabiego Drakuli, monstrum Frankensteina, doktora Jekylla 

i pana Hyde’a itp.). Sam termin rozpowszechnił się najpierw w amerykańskiej 

i zachodnioeuropejskiej kulturze popularnej wskutek sukcesu piosenki o tym 

samym tytule autorstwa Bobby’ego Picketta w 1962 roku569. Utwór muzyczny 

jest poświęcony bowiem przyjęciu, jakie szalony naukowiec – podmiot lirycz-

ny – zorganizował dla duchów, wilkołaków, upiorów i innych kreatur, aby uczcić 

nowy rodzaj tańca. Przytoczona koncepcja, czyli wizja koegzystencji rozmaitych 

istot fantastycznych, identyfikowanych z poetyką grozy, przeniknęła współcze-

śnie do literatury, seriali, filmów, gier komputerowych oraz twórczości fanów 

(między innymi nieoficjalnych opowiadań amatorskich o charakterze non-

-profit [fanfiction]570) z różnych stron świata. Interakcje między ikonami grozy 

często prowadzą jednak do modyfikacji dominanty kompozycyjno-fabularnej, 

zmniejszenia roli czynników lękotwórczych na rzecz elementów utożsamianych 

z komedią lub przygodą. Im więcej potworów występuje w jednym utworze, tym 

trudniejsza staje się „gra ze strachem”.

Autorzy i scenarzyści muszą zaspokoić ciekawość odbiorców względem 

reguł świata przedstawionego, w którym bytuje wiele odmian znanych i roz-

poznawalnych monstrów. Istoty demoniczne i półdemoniczne zostają zatem 

scharakteryzowane poprzez indywidualizację: rozwinięcie wątku ich prze-

szłości i relacji rodzinnych, opis sposobu myślenia i zachowania w stosun-

ku zarówno do bohaterów ludzkich, jak i kreatur fantastycznych. Monstra 

zaczynają wzbudzać sympatię, a nawet litość, co prowadzi do bonizacji zła. 

żone lokacje lub nawet fikcyjne światy. Transfikcjonalność można uznać za odmianę intertekstualności, lecz za-
zwyczaj maskuje ona intertekstualne odniesienie, jako że ani nie cytuje, ani nie ujawnia źródeł. W zamian, traktuje 
ona świat tekstu i jego mieszkańców w taki sposób, jakby funkcjonowali oni od tego tekstu niezależnie”. R. 
Saint-Gelais, Transfictionality, [w:] Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, pod red. D. Hermana, M. Jahna, 
M-L. Ryana Londyn 2008, s. 612. Tłumaczenie podaję za: K. Olkusz, Gotyckie światy współczesnej grozy, [w:] 
Światy grozy, pod red. eadem, Kraków 2016, s. 25. Zob. także: K. Olkusz, Transfikcjonalność w literaturze – ma-
teriały do Słownika Rodzajów Literackich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2018, z. 1, s. 159-165.

569 Należy zauważyć, że samo zjawisko Monster Mash rozpoczęło się już w kinematografii amerykańskiej lat czterdzie-
stych XX wieku, gdy wytwórnia Universal Studios postanowiła wykorzystać popularność swoich bohaterów-potwo-
rów (Niewidzialnego Człowieka, wilkołaka Larry’ego Talbota, hrabiego Drakuli, doktora Frankensteina i jego mon-
strum, itp.) i zaczęła produkować crossovery (ekranizacje, łączące postacie i wątki z kilku filmów w jedną całość), 
w których pojawia się wątek interakcji między wspomnianymi kreaturami. Zob.: Frankenstein spotyka Człowieka 
Wilka (Frankenstein Meets the Wolf Man, reż. Roy W. Neill, USA 1943); Dom Frankensteina (House of Frankenste-
in, reż. Erle C. Kenton, USA 1944); Dom Draculi (House of Dracula, reż. Erle C. Kenton, USA 1945); Abbott i Co-
stello spotykają Frankensteina (Abbott and Costello Meet Frankenstein, reż. Charles Barton, USA 1948). Znamienne 
jest, że ostatnia z wymienionych produkcji ma charakter czysto komediowy.

570 O transmedialności horroru oraz działalności społeczności fanowskich szczegółowo pisze Maria Beville w artyku-
le Interactivity in Contemporary Gothic Horror Cinema. Zob.: M. Beville, Interactivity in Contemporary Gothic 
Horror Cinema, „The Popular Culture Studies Journal” 2015, t. 3, nr 1-2, s. 65-85.
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Rozbudowanie wyobrażeń potworów o bogate życie wewnętrzne sprawia, że 

uczestnicy kultury popularnej są skłonni uznawać je za protagonistów i nie 

mogą już postrzegać ich wyłącznie w kategoriach archetypów grozy. Przy-

kładowo, wiedźma może wzbudzać pozytywne zainteresowanie odbiorcy 

jako postać odrzuconej kochanki wampira czy likantropa lub wyobrażenie 

matki, broniącej swoje potworne dzieci przed ludźmi. Jeśli więc twórcy fan-

tastyki grozy zamierzają sięgnąć po wspomnianą odmianę transfikcjonal-

ności, to muszą liczyć się z ryzykiem całkowitego zniwelowania u odbiorcy 

chęci udziału w „grze ze strachem”. Dlatego w większości schematów fabu-

larnych instrumentarium grozy zostaje ograniczone do jednego osobnika 

lub grupy identycznych potworów571. Pisarze, decydujący się konstruować 

rzeczywistość fikcyjną, w której egzystuje kilka rodzajów istot nadprzyro-

dzonych, minimalizują ryzyko dysonansu poznawczego lub niezamierzonej 

śmieszności poprzez odwołanie do widocznych korelacji między wyobra-

żeniami potworów: zbliżonej symboliki (między innymi wampiry i zombie 

utożsamiają dwie formy powrotu z królestwa zmarłych do świata żywych) 

oraz podobnych atrybutów (wszelkie formy przemiany zwierzęcej czy mu-

tacji). Typowym zabiegiem pisarskim jest także tworzenie ściśle zhierarchi-

zowanego rodzaju powiązań, zazwyczaj ograniczającego się do relacji pan – 

sługa czy kreator – twór. 

Dużą dogodnością dla autorów fantastyki grozy jest możliwość opisy-

wania interakcji między potworami, które pierwotnie stanowiły elementy 

fabularne wspólnego mityczno-folklorystycznego świata przedstawionego. 

Pomimo przejścia ewolucji z produktów wierzeń pogańskich i twórczości 

wiejskiej w ikony grozy, bohaterów filmowych i literackich identyfikowanych 

z odmiennymi typami schematów narracyjnych i wariantami tematyczny-

mi, ta grupa monstrów wciąż ma cechy świadczące o ich pokrewieństwie. 

Szczególnie duży potencjał interpretacyjny posiadają parantele między 

wiedźmą a wampirem i wilkołakiem. Należy przypomnieć, że pierwotne 

wyobrażenia wspomnianych istot półdemonicznych są trudne do dyferen-

cjacji, wiele elementów się powtarza, gdyż mają zbliżony status ontologiczny 

w kulturze ludowej:

571 Interesującym przykładem są choćby filmy o zombie, często kończące się wizją całej ludzkości przeobrażonej 
w żywe trupy.
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[…] przesąd miesza wiedźmy czasami z upiorami, znanymi wyłącznie na Ukra-

inie i u Słowian Południowych, i mówi się, że czarownice także po śmierci wy-

sysają krew z ludzi lub zwierząt i w taki sposób ich uśmiercają. […] Wiedźmę 

częściowo mylą również z wilkołakami lub istotami zmiennokształtnymi, opo-

wiadając, że czasami pod postacią kłębka przytoczy się ona pod nogi lub prze-

mienia w psa, wilka, świnię, srokę, a nawet w stóg siana. Same czarownice rzucają 

uroki na ludzi i przemieniają ich w wilkołaki 572.

Jak już zostało to udokumentowane w rozdziale Pośrednia inspiracja folk-

lorem słowiańskim. „Wij” Nikołaja Gogola we współczesnym horrorze rosyjskim, ty-

pową właściwością utworów o wiedźmach jest obdarzanie bohaterek atry-

butami uznawanymi współcześnie za wyróżniki kilku odmian potworów: 

krwiopijstwem i zmiennokształtnością. Można więc utożsamiać czarownice 

także z opisanymi wyżej ikonami grozy. Wykorzystanie postaci czarownicy 

w schemacie narracyjnym tekstów wampirycznych czy likantropicznych nie 

grozi zatem wywołaniem u odbiorców niezamierzonego efektu komicznego 

czy odczucia niekompatybilności elementów świata przedstawionego.

Wyobrażenie wiedźmy charakteryzuje się przymiotami, które umożli-

wiają podporządkowanie innych potworów jej schematowi narracyjnemu. 

Jako bohaterka o zdolnościach kreacyjnych (przyzywanie oraz tworzenie 

istot demonicznych i półdemonicznych), wprowadza bowiem nie tylko ele-

menty myślenia magicznego do świata przedstawionego, ale jednocześnie 

niweluje potrzebę objaśniania współistnienia istot nadprzyrodzonych w fik-

cji literackiej imitującej realną rzeczywistość; ich egzystencja staje się wy-

nikiem działania klątwy lub określonych rytuałów magicznych. Dlatego we 

współczesnym horrorze zdążyły wytworzyć się również powiązania między 

postacią czarownicy a ikoną grozy, wykreowaną dopiero w dwudziestowiecz-

nej literaturze i kinematografii – z żywym trupem. Ich interakcje pozwala-

ją dodatkowo odczytywać zombie w kontekście innego kultowego potwora 

o symbolice uniwersalnej – „bezimiennej istoty”. 

572 Wszystkie tłumaczenia, za wyjątkiem wskazanych inaczej, pochodzą od autorki książki – A. N. W. „[…] powierje 
smieszywajet wied’m inogda s upyriami, izwiestnymi iskluczitielno na Ukrainie i u jużnych sławian, i goworiat, 
czto wied’my także posle smierti sosut krow’ iz ludiej ili żywotnych i etim ich moriat. […] Wied’mu otczasti smie-
szywajut także s wowkułakami ili oborotniami, rasskazywaja, czto ona inogda podkatywajetsia pod nogi kłubkom 
ili priewraszczajetsia w sobaku, wołka, swinju, soroku, daże w kopnu siena. Wied’my że i sami portiat ludiej, 
i diełajut iz nich oborotniej”. W. Dal, Wied’ma, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassud-
ki russkogo naroda, pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 52-54. Należy zauważyć, że w kulturze rosyjskiej 
słowo „oborotien’” stosowane jest zarówno jako określenie na każdą istotę posiadającą zdolność transformacji, jak 
i synonim wyrazu „wilkołak”. W niniejszym tłumaczeniu zdecydowano się odwołać do obu znaczeń wspomnia-
nego terminu.
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Autorzy współczesnej rosyjskiej fantastyki grozy, analogicznie do twórców 

zachodnioeuropejskich i amerykańskich, dostrzegają potencjał interpretacyj-

ny opisanych wyżej trzech ikon grozy. O popularności wampirów, wilkołaków 

i zombie w rosyjskim horrorze literackim świadczą choćby poświęcone im 

antologie opowiadań, przykładowo: Bajki dziadka-wampira (Skazki dieduszki-

-wampira, 1994), Głos krwi (Gołos krowi, 2010), Wampiry. Droga przeklętych (Wam-

piry. Put’ proklatych, 2009), Władcy zmierzchu (Powielitieli sumierek, 2010), Zombie 

w Jakucku, Zombie w ZSRR. Kontrolny wystrzał w głowę (Zombi w SSSR. Kontrolnyj 

wystrieł w gołowu, 2010), Żyjący w ciemnościach (Żywuszczije wo t’mie, 2012). Warto 

także wymienić tytuły następujących rosyjskich powieści o krwiopijcach, wil-

kołakach i żywych trupach: Car Żywych (Car’ żywych, 2003) Toczinowa, Pasjans 

wiedźmy (Wied’min pasjans, 2008) Siergieja Ponomarienki, Psi bóg Siergieja Ar-

bienina, Psy Babilonu Atiejewa, Republika Noc (Riespublika Nocz’, 2009) Zotowa 

oraz Sarkofag (Sarkofag, 2011; pierwotnie opublikowana w ramach projektu li-

terackiego „Aleksandr Wargo”) Atiejewa, dwie trylogie Andrieja Kruza – Epoka 

martwych (Epocha miortwych, 2009-2010) i Ja! Jadę! Do! Domu! (Ja! Jedu! Domoj!, 

2009-2011), Osobnik (Osob’, 2011) Aleksandra Wargi, a także opowiadanie Splits 

of the dead (2012) Nikołaja Iwanowa573. 

Ze względu na możliwość określenia stopnia oddziaływania wiedźmy 

na schematy narracyjne takich ikon grozy, jak wampir, wilkołak i zombie, 

zdecydowano się przeanalizować, które z nich są najzdatniejsze do wyko-

rzystania jej postaci bez konieczności wprowadzania drastycznych mody-

fikacji sekwencji fabularnych. Postanowiono zatem szczegółowo omówić 

tutaj takie utwory, jak opowiadania Dziwka Dalii Truskinowskiej574 (ur. 1951) 

oraz Macierzyńska miłość, macierzyńska duma, autorstwa Artioma Tichomiro-

wa (ur. 1977), a także następujące cykle powieści: tetralogię Stary cmentarz 

Atiejewa (składają się na nią książki o następujących tytułach: Miasto cieni 

[Gorod tieniej, 1998], Nowa zagadka starego cmentarza [Nowaja zagadka starogo 

kładbiszcza, 1996], Słońce martwych [Sołnce miortwych, 1998575] i Zagadka starego 

573 Wszystkie wymienione utwory nie były tłumaczone na język polski.
574 Pisarka, tłumaczka i dziennikarka pochodzenia łotewskiego, publikująca utwory literackie w języku rosyjskim. 

Truskinowska nie ogranicza się w swojej twórczości do jednego typu literatury. Jej pisarstwo obejmuje utwory 
z zakresu fantastyki grozy, fantasy, urban fantasy, powieści religijnych, przygodowych, literatury kobiecej i kry-
minałów historycznych, a także ballad i sztuk teatralnych. Twórczość Truskinowskiej została wyróżnione wieloma 
nagrodami, wśród których warto wymienić między innymi „Zwiozdnyj most (2006)”, „Sigma-F” (2001; 2002) 
czy wyróżnienia, wręczane w ramach literackiej konferencji „Bastkon – Iwan Kalita” (2004), „Miecz Bastiona” 
(2005), „Karamzinskij kriest” (2007; 2015), „Czasza Bastiona” (2007; 2011; 2013; 2014), „Dwa sierdca” (2014), 
nagroda im. Afanasija Nikitina (2014), „Biesoboj” (2011), „Bast” (2011). 

575 Powieść została wydana w 1998 roku wraz z pierwszym i drugim tomem jako całość, wyróżniona w tekście jako 
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cmentarza) oraz trylogię Paszcza576 (cykl obejmuje tomy o takich tytułach, jak: 

Legowisko [Łogowo, 2004], Paszcza [Past’, 2003] i Sfora [Staja, 2007]) autorstwa 

Toczinowa577. Wybrane utwory charakteryzują się bowiem nie tylko czytel-

ną inspiracją kulturą rosyjską i myśleniem magicznym, lecz również kon-

strukcjami fabularnymi, w których postacie czarownic znacząco oddziałują 

na model narracyjny, podporządkowując go zarówno motywom z opowieści 

ludowych o wiedźmach, jak i konwencji wampirycznej, likantropicznej lub 

zombiecentrycznej578. 

Ciekawy rodzaj interakcji czarownicy z ikonami grozy na poziomie 

narracyjnym jest zaprezentowany w utworach o tematyce wampirycznej, 

w których autorzy odczytują ją jako odmianę krwiopijcy. Jak bowiem zostało 

wspomniane w rozdziale Fantastyka grozy – aspekty teoretyczne i metodologiczne, 

obraz wampira uległ we współczesnej kulturze popularnej stratyfikacji na kil-

ka rodzajów potworów o wspólnych atrybutach i nawiązaniach literacko-kul-

turowych. Wśród nich znajdują się również wiedźmy, ponieważ wielokrotnie 

w historii były podejrzewane o wampiryzm. Zgodnie z ludowym światopo-

glądem, przejawiały one tendencje kanibalistyczne – nie miały oporów przed 

posileniem się ludzkim mięsem lub krwią. Dlatego czarownica w układach 

fabularnych opowieści o krwiopijcach będzie rozpatrywana w tym rozdziale 

również w kontekście zbieżności z charakterystyką tej ikony grozy. Podję-

ta zostanie również refleksja nad zagadnieniem, jakie warunki muszą zostać 

spełnione, aby wiedźma odgrywała rolę ekwiwalentu wampira. Pełne utożsa-

mienie czarownicy ze wspomnianą wyżej ikoną grozy pojawia się w powie-

ściach i opowiadaniach, które odwołują się do archetypu wampirzycy, wy-

korzystującej swoją fizyczną atrakcyjność, żeby omotać człowieka (zazwyczaj 

mężczyznę579) i skazać go na powolną agonię w jej ramionach580. Lektura tek-

trzy części. W niniejszej rozprawie będzie zatem stosowany tytuł Słońce martwych wyłącznie do określenia trze-
ciej części podanej książki.

576 Już we wstępie pierwszego tomu autor żartobliwie przyznaje w adnotacji, że sam nie wie, czy tytuł książki jest 
rzeczownikiem (ros. paszcza), czy czasownikiem (ros. paść, upaść). W. Toczinow, Past’, Sankt Petersburg 2008, 
s. 5. Przy tłumaczeniu zdecydowano się na pierwszą formę ze względu na jej „wilkołaczy” wydźwięk.

577 O ile pierwsze dwa tomy – Paszcza i Legowisko – doczekały się druku, o tyle trzecia część cyklu Sfora została 
opublikowana samodzielnie przez pisarza w formie elektronicznej.

578 Termin używany za: K. Olkusz, Narracje zombiecentryczne. Literatura – Teoria – Antropologia, Kraków 2019 .
579 Warto przywołać tutaj choćby dziewiętnastowieczny utwór Carmilla Sheridana Le Fanu, w którym tytułowa wam-

pirzyca próbuje uwieść główną bohaterkę. Motywy homoerotyczne są typowe dla filmowych i literackich opowie-
ści o krwiopijcach.

580 Claude Lecouteux, znawca literatury i kultury średniowiecza, zauważa, że to właśnie wyobrażenie krwiożerczych 
istot płci żeńskiej wpłynęło na wytworzenie we współczesnej kulturze popularnej klasycznego obrazu femme 
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stów kultury581, w których pojawia się ten typ krwiopijcy płci żeńskiej pozwala 

zauważyć powtarzalność następujących sekwencji narracyjnych:

(1). bohater poznaje piękną kobietę;

(2). kobieta go uwodzi;

(3). wychodzi na jaw, że kusicielka jest wampirzycą;

(4). ofiara nie potrafi się obronić ani oprzeć pokusie dalszych kontaktów 

z krwiopijczynią, gdyż jest zupełnie jej podporządkowana;

(5). wampirzyca całkowicie zaspokaja swój głód;

(6). bohater umiera.

Istnieje możliwość dopasowania wiedźmy do powyższego schematu nar-

racyjnego, ponieważ podobne motywy są niemalże podstawowe dla kreacji ko-

biet-potworów z różnych stron świata. Zarówno w dawnych wierzeniach, jak i we 

współczesnych wytworach kultury popularnej, istoty fantastyczne płci żeńskiej 

stanowią bowiem antytezę ludzkich kobiet. Konstrukcje ich postaci odwołują się 

do takich zagadnień, jak groteskowe wyobrażenie kobiecej fizjonomii i seksu-

alności oraz rzekoma skłonność płci żeńskiej do amoralnego zachowania oraz 

chęci zdominowania i upokorzenia mężczyzny582. Kobiety-potwory są zatem 

przedstawiane między innymi w formie przerażającej matki, która ma skłonno-

ści do kanibalizmu lub ubezwłasnowolniania własnego potomka, niepokojącej, 

zdeformowanej fizycznie staruszki czy wreszcie demonicznej kochanki, wodzą-

cej mężczyzn na pokuszenie583. Czarownica posiada predyspozycje do utożsa-

miania każdej z wymienionych odmian kobiecej potworności.

fatale, często określanej również znamiennym mianem „wampa”. C. Lecouteux, Tajemnicza historia wampirów, 
przeł. B. Spieralska, Warszawa 2007, s. 21.

581 Należy mieć na uwadze, że pierwsze wizje uwodzicielskich kobiet o tendencjach do krwiopijstwa pojawiają się 
już w mitach i utworach literackich z okresu klasycznego. Wśród „protoplastek” współczesnych wampirzyc warto 
wymienić greckie lamie i empuzy czy mezopotamsko-hebrajską Lilith. E. Petoia, Wampiry i wilkołaki w świecie 
klasycznym, [w:] idem, Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy od antyku do współczesności, Kraków 2003, 
s. 35-49.

582 Wymienione kwestie zostały rozwinięte w rozdziale monografii zbiorowej: Ofiara czy drapieżca? Kobieta-potwór 
w wybranych powieściach Aleksieja Szołochowa, [w:] Narracje fantastyczne, pod red. K. Olkusz, K. M. Maja, 
Kraków 2017, s. 587-602.

583 Podaną zależność pozwala dostrzec analiza potworów z bestiariuszy, encyklopedii oraz słowników mitologicznych 
i etnograficznych.: Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995; E. Abel, Ency-
klopedia duchów i demonów, przeł. K. Kurek, Warszawa 2011; M. D. Foster, Yokai. Tajemnicze stwory w kulturze 
japońskiej, przeł. A. Szurek, Kraków 2017; I. Mudrowa, Słowar’ sławianskoj mifołogii, Moskwa 2010; B. Podgórska, 
A. Podgórski, Encyklopedia demonów, Wrocław 2000; A. Szrejter, Bestiariusz germański. Potwory, olbrzymy i święte 
zwierzęta, Gdańsk 2012; Idem, Demonologia germańska. Duchy, demony i czarownice, Gdańsk 2011.
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Wiedźma dysponuje atrybutami, które umożliwiają odczytanie jej po-

staci zgodnie ze stereotypowym wyobrażeniem wampirzycy bez ryzyka, że 

odbiorca tekstu pomyli ją z innym rodzajem kreatury. Jej podejście do ludzi 

odznacza się bowiem podobnego typu instrumentalizmem – postrzeganiem 

ich w kategoriach źródła pożywienia. Jak już zostało udokumentowane w po-

przednich rozdziałach, w źródłach etnograficznych czarownica w sposób 

magiczny odbiera swoim sąsiadom urodzajność pól, płodność oraz zdrowie 

zwierzętom gospodarczym, aby móc w przyszłości zaspokoić własny głód 

kosztem cudzego życia. Warto również zauważyć, że wiedźmy, podobnie 

do wampirzyc, od wieków posiadały powiązania z motywami erotyczny-

mi. Można wyodrębnić następujące wyróżniki ich fantazmatu584: przemiana 

kobiety w wiedźmę jest często uzasadniana naruszeniem tabu seksualnego, 

jej sposób traktowania mężczyzn ma znamiona przemocy psychicznej i fi-

zycznej585, a realizacja poszczególnych praktyk magicznych wymaga obna-

żania się i / lub kołysania całym ciałem586. Podobne elementy pozwalają wy-

kreować czarownice na postacie uwodzicielskich, krwiożerczych kusicielek 

i jednocześnie niwelują potrzebę znaczącej modyfikacji ich symboliki. 

W opowiadaniach Dziwka Truskinowskiej i Macierzyńska miłość, macie-

rzyńska duma Tichomirowa – pisarza znanego głównie z tworzenia opowieści 

z zakresu literatury fantasy – części składowe fabuły pozwalają jednoznacz-

nie zakwalifikować postacie kobiece do wiedźm o cechach krwiopijców587. 

Schematy narracyjne obu tekstów odpowiadają bowiem sekwencjom opo-

wieści o kontaktach wampirzyc z ludźmi; główni bohaterowie – Igor Bosia-

gin u Truskinowskiej i Sasza Prochorow w tekście Tichomirowa – to niejed-

584 Janion zauważa, że: „Fantazmaty mogą być zresztą kojące, uśmierzające, łagodzące, ale również koszmarne, 
dławiące strachem, przerażające (wystarczy porównać koncepcję das Unheimliche). Ale obydwu rodzajom fan-
tazmatów Freud nie odmawiał swoistej mocy wyzwalającej, transgresyjnej i terapeutycznej. Fantazmaty sytuują 
się między mitami a stereotypami – dzielą więc cechy z jednymi i z drugimi: bluźnierczość przekraczającą zakazy 
społeczne, ale i uspokojenie, ugodę, konformizm”. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, [w:] Zło i fanta-
zmaty, pod red. M. Czermińskiej, Kraków 2001, s. 180.

585 Tematyka ta staje się trzonem rozważań autorki niniejszej książki w rozdziale: Wiedźma i jej straszna seksual-
ność. Wierzenia słowiańskie a współczesna rosyjska fantastyka grozy, [w:] Groza i postgroza, pod red. K. Olkusz, 
B. Szymczak-Maciejczyk, Kraków 2018.

586 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura duchowa, t. 2, Warszawa 2010, s. 302-303 . P. Kowalski 
zauważa, że nagość poszczególnych istot demonicznych i półdemonicznych miała symbolizować ich przynależ-
ność do innego świata – zaświatów lub krainy istot magicznych. Zob.: P. Kowalski, Kultura magiczna: omen, 
przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, s. 337-338.

587 W przypadku utworu Dziwka dochodzą jeszcze czynniki pozaliterackie – został on włączony do antologii opowia-
dań o tematyce wampirycznej, Władcy zmierzchu. Na tylnej okładce tomiku widnieje zaś następująca rekomenda-
cja: „Wszystko, co chcieliście wiedzieć o wampirach, ale baliście się zapytać, ujawni się przed wami na stronach 
tej książki [Wsio, czto wy chotieli znat’ o wampirach, no bojalis’ sprosit’, otkrojetsia wam na na stranicach etoj 
knigi]”. Powielitieli sumieriek, pod red. W. Władimirskiego, Sankt Petersburg 2010.
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noznaczni moralnie mężczyźni, którzy dają się omotać atrakcyjnym kobie-

tom. Początkowo sami planują je wykorzystać. Igor, pomimo bycia mężem 

i ojcem, chce spędzić upojną noc z piękną nieznajomą, a z kolei Sasza jest 

mizoginem i zamierza całkowicie podporządkować swojej władzy Nadię, 

nową kochankę. Jednakże los okazuje się dla nich przewrotny. Zbyt późno 

uświadamiają sobie, że stali się ofiarami istot półdemonicznych, dążących 

do pozbawienia ich energii życiowej. 

Zarówno bezimienna wiedźma (nie pojawia się informacja o imieniu 

bohaterki) z opowiadania Dziwka, jak i Nadia z utworu Macierzyńska miłość, 

macierzyńska duma są rudowłosymi588 kobietami, których powierzchowność 

odpowiada ideałowi piękna preferowanemu przez ich ofiary; pierwsza bo-

haterka jest wysoka i delikatna w budowie, a druga odznacza się walorami, 

utożsamianymi z płodnością  – dużym biustem i szerokimi biodrami, co 

Tichomirow opisuje w następujący sposób: „Kobieta na przystanku autobu-

sowym miała ładne krągłe ciało, te krągłości nie czyniły jej grubą i nawet 

pulchną, nic takiego. O tym ciele można było powiedzieć, że jest w pełnym 

rozkwicie”589. Pozornie wyłącznie aparycja bohaterki Truskinowskiej odpo-

wiada stereotypowemu wyobrażeniu wampirzycy – istoty o idealnej, filigra-

nowej sylwetce i nieskazitelnej cerze. Postać kobieca u Tichomirowa również 

jednak pozbawiona jest defektów fizycznych, piegów, drobnych plamek czy 

uszkodzeń skóry. Obie czarownice, podobnie do krwiożerczych kusicielek, 

wykorzystują swoje piękno zewnętrzne do przywabiania „nowej zdobyczy”. 

Podczas gdy w przypadku bezimiennej wiedźmy z opowiadania Dziwka po-

jawiają się jedynie przesłanki, że każdej nocy atakuje innego mężczyznę, to 

w utworze Macierzyńska miłość, macierzyńska duma czytelnik zostaje expressis 

verbis poinformowany, że Sasza jest już czwartą ofiarą Nadii.

Wysysanie krwi, tak ludzkiej, jak i zwierzęcej, od wieków stanowi ro-

dzaj aktywności i silnie identyfikowany jest ze stereotypowym wyobraże-

niem istoty wampirycznej. Podana właściwość jest ważnym kwantyfika-

torem, umożliwiającym zaklasyfikowanie nieznanego typu monstrum do 

odmiany wspomnianej ikony grozy. Analiza obu tekstów współczesnych 

588 Kolor włosów bohaterek może stanowić odwołanie do przesądu ludowego, który głosi, że osoby rudowłose są 
obdarzone złą naturą lub potrafią rzucać uroki. Zob.: K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura 
duchowa…, s. 586. 

589 „U żenszcziny na awtobusnoj ostanowkie było ładnoje okrugłoje tieło, eti okrugłosti nie diełali jejo tołstoj i daże 
puchłoj, niczego takogo; ob etom tiele możno było skazat’ – ono w samom soku”. A. Tichomirow, Matierinskaja 
lubow’, matierinskaja gordost’, „T’ma” 2008, nr 3 (8), s. 47.
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pozwala jednak zaobserwować, że ten wampirzy motyw zostaje w nich 

zastąpiony wątkiem o podobnym znaczeniu  – kradzieżą sił witalnych. 

W kulturach całego świata krew reprezentuje bowiem pierwiastek życia 

i zdrowia oraz miejsce bytowania duszy590. Co więcej, Kopaliński pisze 

na temat jej symboliki, że: „krew ukryta (w ciele) – życie, krew wylana na 

zewnątrz – śmierć”591. Zawłaszczenie cudzej energii to zatem bardziej do-

słowna i mniej brutalna w swojej formie prezentacja procesu uśmiercania 

człowieka przez istotę wampiryczną – siły witalne przedostają się prze-

cież poza organizm ofiary. Zastąpienie krwi pojęciem abstrakcyjnym, po-

siadającym powiązania z metafizycznością, dodatkowo przyczynia się do 

zaakcentowania magicznego rodowodu obu antagonistek. Jak już zwró-

cono na to uwagę w drugim rozdziale niniejszej pracy, w ludowym wy-

obrażeniu czarownicy charakteryzuje się umiejętność kradzieży nie tylko 

rzeczy materialnych (produktów mlecznych, mięsnych itp.), lecz również 

abstrakcyjnych − zdrowia, młodości, dobrobytu, szczęścia, a także chęci 

do życia. 

W opowiadaniu Dziwka w procesie okradania Bosiagina przez wiedź-

mę z sił witalnych pojawiają się czytelne nawiązania do sposobu, w jaki ty-

powy wampir żywi się krwią. Kobieta najpierw umieszcza dłonie w okolicy 

obojczyków mężczyzny, czyli regionów faworyzowanych przez literackie 

i filmowe postacie krwiopijców jako idealnych do nacinania kłami. Dodat-

kowo, ludzkie punkty energii życiowej okazują się być opisane jako „dwie 

dziury” („dwie dyry”592), co z kolei stanowi odwołanie do otworów po zębach 

wampira w ciele człowieka. Zważywszy na fakt, że w dalszych fragmentach 

utworu czarownica niemalże „wbija” dłonie w ciało Bosiagina („Przycisnęła 

dłonie do jego skóry, wcisnęła je jeszcze głębiej”593), można stwierdzić, że 

jej ręce pełnią rolę substytutu kłów krwiopijcy. Bohaterka musi bowiem 

przyłożyć je do skóry, zadać ból fizyczny, aby symbolicznie wyssać życie 

z nieszczęsnej ofiary. Nie należy również pominąć kwestii rzeczywistych 

zębów wiedźmy, których opis pojawia się dwukrotnie w scenie ataku i nie 

tylko wzmacnia wampiryczny wydźwięk utworu, ale również stanowi czy-

telne nawiązanie do baśniowego wizerunku czarownic, szczycących się nie-

590 W. Kopaliński, Krew, [w:] idem, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 169-170.
591 Ibidem, s. 170.
592 D. Truskinowska, Szlucha, [w:] Powielitieli sumieriek, pod red. W. Władimirskiego, Sankt Petersburg 2010, s. 191.
593 „Ona priżała ruki k jego koże, ona wżymała ich wsio głubże”. Ibidem, s. 188.
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naturalnym uzębieniem („Błysnęły ostre zęby wiedźmy […]. Ale ostre zęby 

wiedźmy przygryzły [ jej – A. N. W.] dolną wargę”594). 

Modus operandi głównej bohaterki tekstu Macierzyńska miłość, macie-

rzyńska duma, nie wywołuje bezpośrednich konotacji z działalnością wam-

piryczną. Nadia zabiera energię życiową Saszy poprzez dowolny kontakt 

fizyczny; wystarczy przypadkowy dotyk dłoni, aby mężczyzna poczuł się 

słabo. Ich związek posiada jednak cechy, które można uznać za charak-

terystyczne dla relacji krwiopijca-ofiara. Wiedźma zjawia się u niego co-

dziennie i w rezultacie mężczyzna staje się coraz bardziej osowiały oraz 

słaby fizycznie. Jest świadom zagrożenia, ale zachowuje się jak osoba 

ubezwłasnowolniona, całkowicie podporządkowana i niezdolna do sprze-

ciwu. Nawiązania do wampiryzmu stają się w pełni czytelne dopiero przed 

śmiercią Saszy, gdy Nadia zmusza go do aktu seksualnego: 

W odpowiedzi na swoje ochrypłe wycie, Prochorow usłyszał śmiech, jej ręce 

oparły się o jego pierś, zaczęły go palić, przygniatać [podkreślenie – A. N. 

W.], zupełnie jakby za jakąś sekundę miały przejść przez jego żebra i roze-

rwać serce. Prochorow krzyknął z bólu595. 

Podobnie jak w opowiadaniu Dziwka, ręce wiedźmy stanowią odpo-

wiednik wampirzych kłów; aby wyssać do cna energię życiową Saszy, isto-

ta półdemoniczna musi niemalże przebić nimi jego skórę596. Gdy w utwo-

rze Truskinowskiej pojawia się motyw zębów wiedźmy, u Tichomirowa 

występują przesłanki, że główny bohater ostatecznie umarł na skutek po-

całunku Nadii, gestu, który od wieków stanowi również metaforę ugry-

zienia krwiopijcy. Jak bowiem zauważa Janion: „Wampir składa […] po-

całunek śmierci. Sssanie, gryzienie, kąsanie, czyli całowanie „do krwi” 

[podkreślenie  – A. N. W.], zapewnia wampirom życie wieczne, a ofiary 

albo uśmierca, albo zaraża wampiryzmem597”.

594 „Swierknuli ostryje zuby wied’my […]. No ostryje zuby wied’my zakusili niżniuju gubu”. Ibidem, s. 189.
595 „W otwiet na swoj chripłyj wopl’ Prochorow usłyszał smiech, jejo ruki upierlis’ jemu w grud’, stali żecz’, dawit’, 

toczno czeriez kakuju-to siekundu projdut skwoz’ riebra i razorwut siedrce. Prochorow wzwył […]”. A. Tichomi-
row, Matierinskaja lubow’…, s. 49-50.

596 Sam proces ugniatania klatki piersiowej należy do form ataku, charakterystycznych dla istot wampirycznych 
z ludowych przesądów i zabobonów. Por.: J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia …, s. 219.

597 M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008, s. 46.
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W zakończeniu utworu Dziwka autorka modyfikuje charakterysty-

kę głównej bohaterki niezgodnie ze stereotypem wiedźmy czy konwencją 

opowieści o wampirzycach. Zostaje ujawnione, że czarownica każdej nocy 

pozbawia mężczyzn z sił witalnych, ponieważ próbuje w sposób magiczny 

wzmocnić fizycznie swojego śmiertelnie chorego kochanka, żeby mógł do-

trwać do dnia operacji serca598. „Ludzki” aspekt konstrukcji postaci wiedź-

my jest konsekwencją wyznawanych przez pisarkę wartości chrześcijań-

skich599. Leitmotiv twórczości Truskinowskiej to miłość jako istota ludzkiego 

życia i jedna z istotnych, jeśli nie najważniejszych, cnót600. Zgodnie z tym 

założeniem tylko gwałtowne uczucie pozytywne potrafi sprawić, że wiedź-

ma-wampirzyca znajduje w sobie resztki człowieczeństwa i decyduje się na 

598 Ten motyw fascynuje, gdy zwróci się uwagę na datę powstania opowiadania oraz możliwość inspiracji u Truski-
nowskiej zagraniczną literaturą grozy. W amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej kulturze popularnej podobna 
tematyka – zdolność wampira do odczuwania uczuć pozytywnych – została bowiem rozpropagowana w fanta-
styce grozy już w latach siedemdziesiątych na skutek sukcesu powieści Wywiad z wampirem (Interview with the 
Vampire, 1976) autorstwa Anne Rice. Zawarte w powieści modyfikacje fantazmatu krwiopijcy (między innymi 
rozbudowana sfera emocjonalna, apolliński stosunek do wampirzej egzystencji oraz ich zauroczenie pięknem) 
sprawiły, że twórcy grozy zaczęli dostrzegać w tej ikonie jednostkę rozdartą emocjonalnie, pragnącą odnaleźć 
towarzysza, kogoś, kto okaże jej zrozumienie i akceptację. Zob.: O.-L. Monde, Transformacyja archietipa wam-
pira w massowoj kulturie, „Sborniki konfieriencyj NIC »Socyosfiera«” 2011, nr 9, s. 231. Wspomniany utwór 
doczekał się jednak przekładu na języki wschodniosłowiańskie dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych 
(w Rosji w 1995 roku), natomiast opowiadanie Truskinowskiej powstało w 1991 roku, gdy w kulturze rosyjskiej 
dominowało jeszcze wyobrażenie wampira jako istoty amoralnej, której motywacja ogranicza się wyłącznie do 
zaspokojenia łaknięcia krwi. Nawet ekranizacja powieści Wywiad z wampirem, światowy hit, nie miała tam ofi-
cjalnej premiery kinowej. Zob: Enn Rajs »Intierw’ju s wampirom«, https://fantlab.ru/work7071, 10 października 
2017; Priemjery/ Intierw’ju s wampirom, https://www.kinopoisk.ru/film/intervyu-s-vampirom-1994-8151/dates/#, 
[dostęp 10.10.2017].
Warto zwrócić uwagę, że postać wampira uległa dalszej transformacji w odmianie literatury romansowej, tak zwa-
nym romansie paranormalnym, którego: „zasadniczym komponentem warunkującym klasyfikację utworu jako 
narracji tego typu jest osadzenie w charakterze protagonistów i antagonistów figur jednoznacznie kojarzonych 
z konwencjami fantastycznymi, takimi jak (głównie) horror, fantasy, a nawet science fiction. Za moment inicjal-
ny dla rozwoju tego subwariantu uznaje się rozkwit i multiplikowanie realizacji literackich i pozaliterac-
kich o tematyce wampirycznej [podkreślenie – A. N. W.]. […] W centralnym punkcie […] znajduje się wątek mi-
łosny i/lub erotyczny. Konkretyzuje się on jako relacja emocjonalna pomiędzy przedstawicielem/-ką rasy ludzkiej 
a reprezentantem gatunku o nadnaturalnej proweniencji, takim jak wampir, zmiennokształtny, duch, demon, mag, 
wróżka, elf, itd.”. K. Olkusz, Romans paranormalny – materiały do Słownika Rodzajów Literackich, „Zagadnienia 
Rodzajów Literackich” 2016, z. 1 (117), s. 104. W wymienionego typu utworach wampir/ wampirzyca przestaje 
pełnić rolę przerażającego monstrum, a zaczyna odgrywać czułego partnera/rki. Nie tylko jest zdolny do odczuwa-
nia pozytywnych uczuć, lecz również może mieć trwały, szczęśliwy związek z człowiekiem. Zob.: B. Darska, Od 
potwora do wymarzonego kochanka. O zmieniającym się kulturowym wizerunku wampira, „Media – Kultura – Ko-
munikacja Społeczna” 2016, t. 12, nr 1, s. 93-102; J. Rawski, Miłość wampira i miłość do wampira w perspektywie 
genderowej (na podstawie tetralogii „Zmierzch” Stephenie Meyer), [w:] Potwory – Hybrydy – Mutanty. Pograni-
cza ludzkiej natury, pod red. R. Koziołka, M. Marceli, O. Knapek i in., Katowice 2012, s. 308-321.

599 Jest wymieniana wśród twórców „prozy prawosławnej” jako autorka między innymi opowiadań Syjamski anioł 
(Siamskij angieł, 2010; utwór nie został wydany na rynku polskim) i Ksenia (Ksienia, 2001; tekst nie doczekał 
się tłumaczenia na język polski) – adaptacji żywota św. Ksenii Petersburskiej. Co więcej, Truskinowska napisała 
artykuł Narodnoje prawosławije na potrzeby konferencji naukowej Christianstwo i fantasticzeskaja litieratura. 
Zob.: D. Wołodichin, W 1000-j raz o Tołkinie, fentezi i christianstwie, http://foma.ru/v-1000-j-raz-o-tolkine-fen-
tezi-i-xristianstve.html, [dostęp 12.10.2017]; Ob awtorach, http://www.pravoslavnaya-proza.ru/ob-avtorax#trusk, 
[dostęp 12.10.2017]; D. Truskinowska, Narodnoje prawosławije, [w:] Christianstwo i fantasticzeskaja litieratura, 
pod red. D. Wołodichina, Moskwa 2004, s. 48-79.

600 Warto zwrócić uwagę na fakt, że analizowane opowiadanie występuje również pod tytułem Miłość (Lubow’).
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szlachetny postępek, jakim jest ratowanie ukochanej osoby przed śmiercią 

(„Póki cię kocham [podkreślenie – A. N. W], nie umrzesz”601). 

Podczas gdy Truskinowska rezygnuje w końcowych fragmentach opowia-

dania zarówno z odwołań do przymiotów wampirzyc, jak i wiedźm, Tichomi-

row koncentruje się na jednym z toposów, charakterystycznych dla opowieści 

o czarownicach – mrocznym aspekcie macierzyństwa602. Baba Jaga i wiedźma 

bywają asocjowane przez badaczy i odbiorców twórczości literackiej i filmo-

wej z obrazem matki chtonicznej, ponieważ cechy wspólne między wspo-

mnianymi figurami są już zauważalne w materii treściowej bajek magicznych, 

przesądów i zabobonów ludowych. Warto ponownie przywołać informacje, że 

w tej grupie tekstów kultury powtarzają się takie elementy, jak: akcentowanie 

atrybutów płodności (dużego łona i piersi) w opisach wyglądu czarownic, roz-

winięte motywy okrutnego traktowania przez nie ludzkich niemowląt i star-

szych dzieci (między innymi porywanie, okaleczanie, mordowanie, piecze-

nie żywcem i zjadanie w całości), wątek licznego i demonicznego potomstwa, 

które potrafi wspomagać swoją rodzicielkę w krzywdzeniu innych. Co więcej, 

należy przypomnieć, że baśniowy konflikt młodego protagonisty z Babą Jagą 

czy wiedźmami można odczytywać jako metaforę ponownych narodzin. Po-

konanie bohaterki negatywnej wiązało się z uzyskaniem przez śmiałka nowe-

go statusu społecznego – przynależności do kupców lub rodziny cara. Cha-

rakterystyka Nadii doskonale wpasowuje się w powyższy schemat. Wprawdzie 

posiada ona cechy krwiopijcy, ale jej wygląd zewnętrzny wywołuje konotacje 

z żywotnością, kobiecością oraz brzemiennością603 („Przyszło mu do głowy, że 

musi ona być bardzo piękna w trakcie ciąży, kiedy w jej brzuszku ukryte jest 

dzieciątko”604), a ona sama bardzo pragnie licznego potomstwa i jest gotowa 

na wszystko, byle osiągnąć swój cel. Najpierw symbolicznie odbiera Saszy jego 

601 „Poka ja lublu tiebia, ty nie umriosz’”. D. Truskinowska…, s. 188.
602 Zgodnie ze słowami Gemry, analizującej postacie kobiece w powieści Drakula, wampirzyce są bezpłodne i nieskłon-

ne do macierzyństwa: „Uwodzicielskie, lecz pozbawione możliwości rodzenia kobiety-wampiry stają poza boskim 
błogosławieństwem z Księgi Rodzaju, a jedynym sposobem, w jaki mogą «przekazywać życie», jest tworzenie istot 
podobnych do siebie: martwych, narodzonych z krwi i żądzy ciała. Przez akt będący perwersyjnym substytutem 
cielesnego zespolenia wampirzyce mogą zaspokoić żądzę, uwolniwszy się zarazem od «groźby» macierzyństwa. 
Zmysłowa kobiecość implikuje zatem skrajną niekobiecość, której oznaką jest brak zdolności rodzenia”. A. Gemra, 
Cała władza w rękach kobiet? O wampirzycach i istotach im podobnych, [w:] Widziane, czytane, oglądane – oblicza 
Obcego. Inny i Obcy w kulturze (cz. 1), pod red. P. Cieliczki, P. Kucińskiego, Warszawa 2008, s. 55.

603 Warto przywołać tutaj słowiański przesąd ludowy, że każda brzemienna kobieta posiada predyspozycje do zdolno-
ści magicznych, a nawet zachowań wampirycznych; jest w stanie kraść cudzą energię życiową, aby przekazać ją 
swojemu nienarodzonemu dziecku. G. I. Kabakowa, Antropołogija żenskogo tieła w sławianskoj tradicyi, Moskwa 
2001, s. 213-214.

604 „Jemu priszło w gołowu, czto wierno, ona oczen’ krasiwaja wo wriemia bieriemiennosti, kogda w żywotikie u nie-
jo taitsia riebionoczek ”. A. Tichomirow, Matierinskaja lubow’…, s. 47.
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dorosłość poprzez wymuszenie na nim bezwzględnego posłuszeństwa oraz 

traktowanie go jak niemowlę – Nadia między innymi go karmi, myje oraz 

określa mianem „swojego syneczka”. Następnie brutalnie go atakuje, ponieważ 

przy pomocy magicznego rytuału pragnie przemienić mężczyznę w dziecko, 

które będzie mogła wychować w sposób niwelujący ryzyko powtórzenia się 

u niego poszczególnych cech negatywnych (tendencji do nadużywania alko-

holu czy przemocy wobec kobiet). Tichomirow rezygnuje zatem z baśniowej 

metaforyzacji interakcji głównego bohatera z wiedźmą na rzecz dosłownej 

prezentacji motywu narodzin na nowo.

Pomimo wymienionych różnic fabularnych, zarówno bohaterka opo-

wiadania Dziwka, jak i Nadia z utworu Macierzyńska miłość, macierzyńska duma 

posiadają wystarczającą liczbę cech wampirzych, aby uznać je za ekwiwalenty 

wymienionych ikon grozy. Kreacje obu postaci to udane scalenie atrybutów 

czarownicy z wyróżnikami krwiopijców.

O ile istnieje możliwość wyizolowania z powieści i opowiadań grozy 

schematu narracyjnego, klasycznego dla opowieści wampirycznych605, o tyle 

605 Analizując układy fabularne utworów o krwiopijcach, należy wspomnieć o modelu, uznawanym za najbardziej 
rozpoznawalny – schemacie narracyjnym powieści Drakula Brama Stokera. Dzieło pisarza irlandzkiego przyczy-
niło się bowiem do wytworzenia motywiki, stylu i kompozycji silnie identyfikowanych z tematyką wampiryczną, 
zarówno w Ameryce i Europie Zachodniej, jak i w Rosji. 
Jak zauważają Katarzyna Kaczor oraz Krystyna Walc, konwencjonalną wersję układu fabularnego utworów 
o krwiopijcach można opisać przy pomocy pięciu (w wersji Walc) lub siedmiu (według Kaczor) sekwencji, które 
obejmują takie motywy, jak: 
(1). pojawienie się wampira na terenach zamieszkanych przez ludzi (zazwyczaj obszar małego, cichego miasteczka); 
(2). ulokowanie się antagonisty w opuszczonym domu lub innym lokum; 
(3). pojawienie się pierwszych ofiar krwiopijcy; 
(4). postawienie trafnej diagnozy zaistniałych wydarzeń przez głównych bohaterów; 
(5). przeobrażenie jednej z bohaterek w wampirzycę i późniejsze unicestwienie jej przez protagonistów (podany 
motyw występuje wyłącznie w sekwencjach Kaczor) ; 
(6). wytropienie i unieszkodliwienie głównego antagonisty. 
K. Kaczor, Od Draculi do Lestata. Portrety wampira, Gdańsk 1998, s. 38-42; K. Walc, Postać wampira we współ-
czesnym horrorze, [w:] „Literatura i Kultura Popularna” 1996, t. 5, s. 133-149. Warto nadmienić, że już w 1912 
roku powstała pierwsza powieść rosyjska, inspirowana materią treściową utworu Drakula, pt. Wampiry. Powieść 
fantastyczna Barona Olszewri z rodzinnej kroniki hrabiów Drakula-Kardi, rzekomo autorstwa tytułowego barona 
(nie zachowała się informacja, kto ukrywał się pod wspomnianym pseudonimem). Ciekawy rodzaj inspiracji powie-
ścią Stokera jest zauważalny w utworze Republika Noc Zotowa, w której społeczność krwiopijców uznaje hrabiego 
Drakulę za kluczową postać ich kultu religijnego; między innymi budują mu pomniki oraz modlą się do niego. Spo-
śród współczesnych rosyjskich horrorów wampirycznych o podobnej strukturze fabularnej warto z kolei wymienić 
choćby takie powieści, jak Car Żywych Toczinowa czy Psy Babilonu i Sarkofag Atiejewa. Jedynie w Psach Babilonu, 
powieści, która była wielokrotnie wznawiana również pod takimi tytułami, jak Industrialny koszmar (Industrialnyj 
koszmar) czy Rosyjski Drakula (Russkij Drakuła), pojawiają się przesłanki, że w świecie przedstawionym mogą 
bytować czarownice – w mieście Socgorod wiele kobiet jest podejrzewanych o paranie się czarami. Co więcej, jedna 
z postaci epizodycznych, starucha Piełagieja Saltyczicha, wspomina, że gdy była mała, jej babcia, także podejrzewa-
na o bycie wiedźmą (między innymi o robienie kręgów w zbożu), uczyła ją sztuki tajemnej. Wprawdzie mieszkań-
cy odczuwają niepokój w stosunku do Piełagiei, ale w utworze brak jednak scen, jednoznacznie potwierdzających 
jej rzekome zdolności magiczne. Postacie czarownic odgrywają w powieści role drugo – i trzecioplanowe; ani nie 
wpływają na rozwój wydarzeń, ani nie wchodzą w żadne interakcje z wampirami, zatem nie można określić stopnia 
ich wpływu na schemat narracyjny utworu Atiejewa. Stanowią jedynie element wzbogacający rzeczywistość fikcyj-
ną o koloryt lokalny. Natomiast interesującym przykładem pośredniej inspiracji powieścią Drakula i opowieściami 
o czarownicach jest analizowana w rozdziale trzecim niniejszej monografii dylogia Kreatura autorstwa Toczinowa. 
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dokonanie podobnej typologii sekwencji dla tekstów likantropicznych staje 

się znacząco utrudnione na skutek mniejszego zainteresowania archetypem 

zmiennokształtnej bestii we współczesnej kulturze popularnej606. Walc pisze: 

„Jakkolwiek motyw wilkołaka zaowocował wieloma literackimi i filmowymi 

dziełami, a w ostatnich latach zagościł także w komiksie i grach komputero-

wych, nie udało się wykreować zmiennokształtnego bohatera na miarę hra-

biego Drakuli”607. Likantrop, w odróżnieniu od wampira, nie jest utożsamiany 

z konkretną postacią pierwszoplanową kultowego utworu literackiego czy fil-

mowego, zatem nie zdołała się również wykrystalizować struktura fabularna, 

identyfikowana z danym bohaterem, którą można by jednoznacznie uznać 

za „wilkołaczą”. Dlatego klasyczny schemat narracyjny powieści i opowiadań 

likantropicznych można zaprezentować poprzez odwołanie się do rudymen-

tarnego modelu fabularnego opowieści grozy – złożonej struktury odkrywa-

nia, autorstwa Noëla Carolla. Obejmuje ona cztery etapy fabularne (wprowa-

dzenie, odkrywanie, potwierdzenie i konfrontację), podstawowe dla idei wkra-

czania potwora w realia świata fikcyjnego, stanowiącego odpowiednik rzeczy-

wistości poznawalnej empirycznie608. W przypadku opowieści o wilkołakach 

można wydzielić następujące sekwencje narracyjne, typowe dla poszczegól-

nych stadiów rozwoju wydarzeń: 

(1). wprowadzenie (zasygnalizowanie egzystencji potwora; podane stadium 

pojawia się w rozbudowanych schematach narracyjnych):

(1a). bohater zostaje przemieniony w wilkołaka;

(1b). likantrop zabija pierwsze ofiary;

(2). odkrywanie:

(2a). ludzie dowiadują się o serii brutalnych morderstw, których sprawca jest 

nieznany;

(2b). protagoniści próbują ustalić, co się dzieje;

Jak już zostało bowiem wspomniane, w cyklu zauważalne są zbieżności z założeniami fabularnymi książki Mia-
steczko Salem Kinga, która z kolei posiada odwołania do wampirzej symboliki oraz sekwencji narracyjnych z dzieła 
pisarza irlandzkiego.

606 Gemra zauważa, że „w przeciwieństwie do wampira wilkołak nigdy nie stał się postacią uniwersalną kultury 
popularnej, lecz zawsze funkcjonował niejako na jej obrzeżach”. A Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, 
wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wrocław 2008, s. 400.

607 K. Walc, Potwór, który przestaje straszyć (?). Obraz wilkołaka we współczesnej kulturze, [w:] Światy grozy, pod 
red. K. Olkusz, Kraków 2016, s. 320.

608 Badacz zauważa, że podobne segmenty są stosowane w thrillerach i utworach detektywistycznych oraz możliwe do 
wykorzystania w opowieściach z pogranicza horroru i science fiction. N. Carroll, Filozofia horroru …, s. 171-200.
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(2c) bohater-wilkołak uświadamia sobie, że przemienia się w bestię; 

(3). potwierdzenie ( ludzie zdobywają dowody na istnienie monstrum; to sta-

dium pojawia się w rozbudowanych schematach narracyjnych):

(3a). bohater-wilkołak prosi ludzi o pomoc;

(3b). ofiara likantropii przemienia się w monstrum przy ludziach;

(3c) ludzcy protagoniści stają się świadkami działalności wilkołaka;

(4). konfrontacja (w przebiegu fabularnym utworu może dojść do więcej niż 

tylko jednej; w rzadkich przypadkach podane stadium w ogóle się nie 

pojawia – bohaterowie uznają, że potwór zasługuje na przetrwanie lub 

okazują się zbyt słabi, aby móc się z nim zmierzyć):

(4a). protagoniści walczą z likantropem o życie lub losy całego świata;

(4b). wilkołak zostaje uśmiercony;

(4c). ofiara likantropii pośmiertnie wraca do ludzkiej postaci.

Wspomniane komponenty treściowe nie wymuszają na układzie fabu-

larnym zachowania chronologicznego porządku przyczynowo-skutkowe-

go. Część elementów może się w ogóle nie pojawiać.

Segmenty, które odróżniają narrację likantropiczną od uniwersalnej 

konstrukcji fabularnej utworów grozy, zdecydowano się zaznaczyć w po-

wyższej typologii przy pomocy pogrubionej czcionki. Pozwalają one od-

czytywać wilkołaka jako bezsilną ofiarę, próbującą walczyć ze swoją zwie-

rzęcą naturą, ale będącą jednak z góry skazaną na klęskę. Istnieją wprawdzie 

opowieści o likantropach, ograniczające się wyłącznie do sekwencji narra-

cyjnych, eksponujących złowrogą działalność bohatera, jednakże wówczas 

zmiennokształtną bestię można interpretować w kategoriach dowolnego 

innego typu potwora, powiązanego z tematyką hybrydalności i kanibali-

zmu. Uchwycona zależność pozwala wyróżnić w utworach o tematyce wil-

kołaczej dwa typy transformacji: niedobrowolną, wywołaną przez innych 

antagonistów oraz dobrowolną, jako wypadkową świadomego wyboru bo-

hatera609. Warto odnotować, że zarówno wiedźma, jak i motyw wilkołactwa 

występują w takich współczesnych powieściach rosyjskich, jak Schron 7/7 

Starobiniec, Psi bóg Arbienina, Pasjans wiedźmy Ponomarienki, czy w trylo-

609 Wspomnianą problematykę autorka niniejszej rozprawy przywołuje również w następujących artykułach: Bra-
terstwo wilków. Motyw przemiany we współczesnej rosyjskiej literaturze grozy, [w:] Fantastyka w literaturach 
słowiańskich. Koncepty, idee, gatunki, pod red. A. Polaka, M. Karwackiej, Katowice 2016, s. 183-201; Likantropia 
na terenach rosyjskich. Wierzenia i literatura, [w:] Światy grozy, pod red. K. Olkusz, Kraków 2016, s. 335-347; 
Obraz likantropa we współczesnej rosyjskojęzycznej fantastyce grozy (na podstawie utworów Aleksieja Atiejewa, 
Anny Starobiniec, Henry’ego Liona Oldi), „Slavia Orientalis” 2015, nr 4, s. 769-782.
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gii Paszcza Toczinowa. Utwór Starobiniec odwołuje się jednak do konwencji 

baśni ludowych, a u Arbienina i Ponomarienki adeptki sił magicznych nie 

stanowią czynnika sprawczego w stosunku do całego przebiegu przedsta-

wionych zdarzeń.

Niedobrowolne wilkołactwo stanowi szczególnie ważne zagadnienie 

dla dalszych rozważań w niniejszej rozprawie, ponieważ pozwala włączyć 

wiedźmy – inicjatorki wydarzeń – do etapu wprowadzania lub odkrywania 

likantropa w świecie przedstawionym. Należy zauważyć, że już w opowie-

ściach ludowych czarownice często były utożsamiane ze zjawiskiem wilko-

łactwa, jako że w ramach zemsty były zdolne poddać zwierzęcej transfor-

macji znienawidzonych członków rodziny (między innymi zięcia610 oraz 

dzieci męża z pierwszego małżeństwa), niewiernych kochanków, a także 

mężczyzn, którzy wzgardzili ich uczuciami611. Dlatego poniżej zostanie 

szczegółowo omówiona trylogia Paszcza autorstwa Toczinowa jako intere-

sujący przykład próby zracjonalizowania wspomnianych elementów ludo-

wego obrazu czarownicy – spiritus movens likantropii. 

Dominanta fabularna wspomnianego cyklu powieści to wątek tajnego 

projektu wojskowego, którego celem jest stworzenie żołnierza zdolnego do 

kontrolowania transformacji w postać pół-człowieka, pół-zwierzęcia. Wil-

kołactwo zostaje zaprezentowane w świecie przedstawionym trylogii jako 

konsekwencja dziedzicznego i wyjątkowo rzadkiego schorzenia. Ofiarami są 

wyłącznie mężczyźni, a kobiety pełnią rolę nosicielek tak zwanego „genu W” 

i mogą one nieświadomie przekazywać mutację swojemu potomstwu płci 

męskiej. Narracja główna w trylogii jest przeplatana fragmentami fikcyjnych 

raportów naukowych na temat między innymi historycznie udokumento-

wanych przypadków likantropii. Pomimo poddania zmiennokształtnych be-

stii zabiegowi racjonalizacji oraz zastąpienia elementów fantastycznych licz-

nymi odwołaniami do terminologii naukowej, w trylogii Toczinowa zostaje 

zachowana czytelność nawiązań do wschodniosłowiańskich wierzeń, podań, 

przesądów i zabobonów ludowych. Autor daje czytelnikowi do zrozumie-

nia, że w historii świata przedstawionego matki wilkołaków były społecznie 

uznawane za wiedźmy. Warto przywołać choćby informacje z pierwszej po-

wieści, Paszcza (cały cykl zawdzięcza jej nazwę), o Wszesławie Briaczysławo-

610 L. Winogradowa, Oborotniczestwo, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 
1995, s. 280.

611 J. Bar, Wilkołak w różnych postaciach, „Literatura Ludowa” 1997, nr 1, s. 49.
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wiczu (1029-1101). Toczinow odwołuje się do przesądów, bylin i legend, na-

rosłych wokół postaci władcy połockiego i objaśnia je w sposób imitujący 

współczesną wiedzę naukową. Prawnuk Włodzimierza Wielkiego, władca 

połocki i książę kijowski, który zasłynął w historii Rusi jako obrońca wia-

ry prawosławnej, był uznawany powszechnie za czarownika i likantropa612. 

Uważano, że swoje liczne zwycięstwa Wszesław zawdzięcza zdolnościom ja-

snowidzenia oraz transformacji w rozmaite stworzenia, na przykład w wilka. 

W trylogii Paszcza okazuje się, że władca naprawdę był likantropem; odzie-

dziczył „gen W” po swojej matce, córce wołchwy613, która również cieszyła się 

opinią adeptki sił magicznych614. 

Motyw wiedźmy  – matki wilkołaków  – zostaje szczegółowo rozwi-

nięty w drugiej części trylogii, w utworze Legowisko. Postać drugoplano-

wa, Jewraksia Olchowska615, wzbudza strach u mieszkańców wsi nie tylko 

ze względu na pokrewieństwo z likantropami, ale również na skutek podej-

rzenia, że sama posiada zdolności magiczne. Wprowadzenie do powieści 

obrazu wiedźmy, zgodnego z wyobrażeniem ludowym, wymusiło jednak 

na autorze wdrożenie motywów o proweniencjach magicznych, niekompa-

tybilnych z racjonalną konstrukcją świata przedstawionego. Postacie wspo-

minają bowiem, że każdego, kto zdecyduje się przeciwstawić staruszce lub 

wdać się z nią w konflikt, dotyka później nieszczęśliwy wypadek, ginie lub 

traci cały dobytek i zwierzęta gospodarcze w tajemniczych okolicznościach. 

Dodatkowo, początkowe fragmenty utworu – nasłanie wilkołaka na ukocha-

nego Lizy, wnuczki Olchowskiej – są przedstawione w sposób wzbudzający 

refleksję i niepewność u czytelnika co do tego, czy wiedźma sama zleciła 

612 Wzmianki o nadprzyrodzonych talentach władcy pojawiają się w latopisie Powieść minionych lat oraz w eposie 
Słowo o wyprawie Igora. Należy również zauważyć, że w bylinach rosyjskich występuje bohater, silnie zain-
spirowany postacią władcy połockiego – Wołch Wszesławiewicz, czarodziej o dużym talencie do przeobrażania 
się w zwierzęta.

613 Wołchwowie – staroruscy czarownicy, wróżbici, kapłani i jasnowidze. Byli wierni wierzeniom pogańskim i stali 
w opozycji do religii chrześcijańskiej, często wywołując rozruchy i protesty wśród ludu. Podejrzewani byli o kon-
szachty z diabłem. Informacje na ich temat pojawiają się już w źródłach ruskich z XI-XIII wieku. W. Pietruchin, 
Wołchwy, [w:] Sławianskaja mifołogija, pod red. W. Iwanowa, W. Toporowa, Moskwa 1995, s. 110-111; J. Strzel-
czyk, Mity, podania i wierzenia…, s. 237-238.

614 W Powieści minionych lat jest napisane, że matka Wszesława mogła parać się czarami – na skutek działań ma-
gicznych jej syn był „w czepku urodzony”, w tak zwanym jazwieno – fragmencie błony płodowej. Kobieta ową 
przypadłość dziecka konsultowała jeszcze z innymi czarodziejami. Zob.: Wyprawy do Polski i na Grecję, przeł. F. 
Sielicki, [w:] Kroniki staroruskie, pod red. idem, przeł. F. Sielicki, E. Goranin, H. Suszko, s. 102.

615 Prawdopodobnie nazwisko bohaterki (w tekście pojawia się informacja, że zmarły mąż Jewraksii pochodził z Pol-
ski) stanowi pośrednie nawiązanie do postaci Maryny Mniszchówny, Polki, wspomnianej już w drugim rozdziale 
niniejszej rozprawy, którą lud rosyjski uważał za potężną czarownicę, wykazującą się wielką amoralnością i nie-
godziwością. Z. Brzozowska, Wizerunki władczyń moskiewskich XVI i XVII w. w bylinach i folklorze rosyjskim, 
„Studia Wschodniosłowiańskie” 2012, t. 12, s. 52-54.
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atak jednemu ze swoich potomków, czy może potrafi ona transformować 

się w zmiennokształtną bestię. Druga opcja koliduje zaś ze wspomnianym 

wcześniej racjonalnym objaśnieniem transformacji wilkołaczej jako mę-

skiej choroby genetycznej. Należy również odnotować, że wskutek ucieczki 

Lizy, staruszka nie posiada sukcesorki, mogącej pełnić rolę matki wilkoła-

ków. Dlatego szczególnie warty uwagi jest opis stanu fizycznego Jewraksi 

przed śmiercią, ponieważ wywołuje konotacje z ludowym wyobrażeniem 

czarownicy, która ginie w wielkich męczarniach, jeśli nie ma następczy-

ni: „[…] cztery kilometry stąd umiera starucha i w żaden sposób nie może 

umrzeć. Chociaż, po prawdzie, ona już za życia zgniła i patologii, niezgod-

nych z życiem, starczy jej na pięciu nieboszczyków…”616. Znamienne jest, że 

główny naukowiec tajnej organizacji, w przypływie desperacji zaczyna szu-

kać lekarstwa na wirus likantropii właśnie w zapiskach Jewraksii Olchow-

skiej, kobiety nieposiadającej wykształcenia z zakresu nauk biologicznych 

czy chemicznych, ale rzekomo obdarzonej dostępem do wiedzy tajemnej. 

Postać staruszki sprawia, że powieść Legowisko staje się częściowo zależna 

od schematu narracyjnego charakterystycznego dla ludowych opowieści 

o czarownicach.

Należy zauważyć, że Toczinowowi udaje się wpleść do fabuły zarówno 

nieznacznie zmodyfikowane motywy ludowe, jak i wątki skutecznie podda-

ne zabiegowi racjonalizacji. Interesującą formę podporządkowania postaci 

wiedźmy regułom likantropicznej konstrukcji fabularnej zawiera pierw-

sza część trylogii, powieść Paszcza. W narracyjnym stadium wprowadze-

nia, katalizatorem transformacji wilkołaczej cywila, Michaiła Koływanowa, 

niezaplanowanej przez wojskowych, są działania zagadkowej kobiety, która 

wprowadziła wynik tajnych eksperymentów – ampułkę z niebezpiecznym 

wirusem o zdolności do modyfikowania ludzkiego DNA  – do zbiornika 

wody pitnej, niedaleko domu letniskowego ofiary:

Podniosła ocynkowaną pokrywę i spojrzała w dół – tak, jak przypuszczała, jest 

gruba rura studzienna, a wąż i przewód, należy mniemać, prowadzą do pompy 

głębinowej […]. Kobieta wyprostowała się i jakiś czas stała bez ruchu; wargi bez-

dźwięcznie się poruszały [podkreślenie – A. N. W.]. Wyjęła ze znoszonej toreb-

616 „[…] w czetyrioch kiłomietrach otsiuda umirajet starucha – i nikak nie możet umieriet’. Chotia ona-to kak raz 
sgniła zażywo, i patologij, niesowmiestimych s żyznju u niejo na piatok pokojnikow…”. W. Toczinow, Łogowo, 
Moskwa 2004, s. 14.
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ki dziwny przedmiot  – stalowy cylinder o długości dwudziestu centymetrów, 

z mocnym, drobnym gwintem, przykręconym tak samo stalowym wieczkiem. 

Z boku cylindra  – żółto-czerwony emblemat. Znający się na rzeczy człowiek 

[podkreślenie – A. N. W.] od razu by powiedział, że ten znak odczytuje się jako 

„Zagrożenie biologiczne!” i należy trzymać się od niego jak najdalej […]. Wieczko 

kobieta odkręciła ostrożnymi, pewnymi ruchami, świadczącymi o doświadcze-

niu w takich sprawach. […] Twarz stała się straszna – jak u matki, duszącej goły-

mi rękami żmiję, która ukąsiła jej dziecko [podkreślenie – A. N. W.]. […] poczuła 

[…] jak chrząsnęła i spłaszczyła się ampułka i natychmiast zrobiła krok wstecz, 

potem następny, odwróciła się i szybko, nie oglądając się za siebie, odeszła…617.

Opis wyglądu i zachowania kobiety – przerażający wyraz twarzy, bezdź-

więczne wypowiadanie słów czy niesamowita fachowość ruchów – wywołują 

skojarzenia z wiedźmą, która rzuca przekleństwo na dobytek swojego wroga. 

Należy zauważyć, że machinacje typowej czarownicy obejmują niszczenie lub 

kradzież przedmiotów, będących gwarantem przetrwania – inwentarz, poży-

wienie oraz finanse. Kobieta z powieści Toczinowa obrała podobny cel – wodę 

pitną, czyli podstawę wszelkiego życia. Utożsamianie tajemniczej bohaterki 

z wiedźmą dodatkowo ulega intensyfikacji w następnych etapach rozwoju fa-

buły – stadiach odkrywania i potwierdzania, gdy zostaje ujawniona jej tożsa-

mość. Inicjatorka wydarzeń w powieści to Kostiakowa, laborantka pracująca 

w tajnej placówce naukowej, która postanowiła wykraść niebezpieczny spe-

cyfik, żeby wywrzeć zemstę na Koływanowie. Mężczyzna zmusił ją bowiem 

siłą do odsprzedania rodzinnego mieszkania komunalnego („Nie chcę, mówi, 

nigdzie się przeprowadzać, tu rodzice moi umarli, i dziad z babką, i ja umrę 

tutaj…”618). Nie posiadając możliwości odwołania się do sądu czy służb policyj-

nych, Kostiakowa zdecydowała się sama zniszczyć życie biznesmena. 

617 „Ona podniała ocynkowannuju kryszku i zaglanuła wniz – tak i jest’, tołstaja truba wodianoj skważiny, a szłang 
i prowod, nado dumat’, idut k pogrużnomu nasosu. […]. Żenszczina wypriamiłas’ i kakoje-to wriemia stojała 
niepodwiżno; guby biezwuczno szewielilis’. Ona dostała iz ponoszennoj sumoczki strannyj priedmiet – stalnoj 
cylindr santimietrow dwadcati w dlinu, s płotno, na miełkoj riezbie, zawinczennoj stalnoj że kryszkoj. Na boku 
cylindra – żołta-krasnaja emblema. Znajuszczij czełowiek srazu skazał by, czto etot znak czitajetsia kak »Bio-
łogiczeskaja opasnost’!« i dierżat’sia ot niego stoit podalsze […]. Kryszku żenszczina otwintiła ostorożnymi, 
uwieriennymi dwiżenijami, swidietielstwujuszczimi ob opytie w takich diełach. […] Lico stało strasznym – kak 
u matieri, duszaszczej gołymi rukami ukusiwszuju riebionka gadiuku. […] poczuwstwowała […] kak chrustnuła 
i spluszcziłas’ ampuła, − i tut że sdiełała szag nazad, potom wtoroj, razwiernułas’ i bystro, nie ogladywajas’, poszła 
procz…”. Idem, Past’, Sankt Petersburg 2008, s. 19-20.

618 „Nie choczu, goworit, nikuda pieriejezżat’, tut roditieli moi umierli, i died s babkoj, i ja umru tut że…”. Ibidem, 
s. 355.



Interakcje wiedźmy z innymi ikonami grozy na poziomie narracyjnym 251

Analiza zachowania kobiety pozwala zauważyć, że geneza likantropa 

w pierwszym tomie cyklu stanowi reinterpretację wierzeń ludowych. We-

dług nich czarownica może przemienić znienawidzonego mężczyznę w wil-

kołaka poprzez: „założenie na szyję sznurka lub wstążki, przepasanie pa-

skiem, przeskakiwanie przez kółko utworzone z „oczkura” tj. rzemienia do 

nożyka, noszonego przez siedem lat, użycie odpowiednich ziół lub maści 

[podkreślenie – A. N. W.]”619. 

Ponieważ w trylogii Toczinowa likantropia to wynik mutacji genetycz-

nej, czarodziejskie preparaty są zastąpione wirusem stworzonym w labora-

torium, a wściekła czarownica – badaczką. Myślenie magiczne zostaje wy-

parte przez ustalenia imitujące terminologię z zakresu aktualnej wiedzy oraz 

odkryć biologicznych i chemicznych. Modyfikacji ulega również motywacja; 

autor rezygnuje z wątku wzgardzonych uczuć wiedźmy na rzecz zjawiska 

bardziej znaczącego dla współczesnych Rosjan  – problemów mieszkanio-

wych. Kostiakową łączy jednak z ludowym wyobrażeniem wiedźmy silne 

pragnienie zemsty oraz dostęp do informacji i narzędzi (między innymi 

broni biologicznej), niedostępnych i niezrozumiałych dla „zwykłych” ludzi. 

Analiza narracji utworów wampirycznych i wilkołaczych pozwala za-

uważyć, że inkorporowanie do nich postaci wiedźmy obliguje w określonym 

stopniu pisarzy do modyfikacji materii treściowej. Zmuszeni są oni bądź do 

przekonstruowania atrybutów bohaterek (przykładowo, zintensyfikowania 

skojarzeń z innym rodzajem istoty półdemonicznej) bądź wprowadzenia 

motywów odwołujących się wprawdzie do źródeł etnograficznych o cza-

rownicach, ale wywołujących wrażenie niekompatybilności założeń fabu-

larnych. Dlatego fascynującym zjawiskiem są utwory literackie, w których 

autorzy podejmują się połączenia elementów narracji zombiecentrycznej 

z motywiką opowieści ludowych o wiedźmach. Jak pisze Mikołaj Marcela, 

żywe trupy, w odróżnieniu od wampirów czy likantropów, „to właśnie mon-

stra, które przestały być ludźmi, a stały się pozbawionymi głosu Rzeczami 

[podkreślenie – A. N. W.]”620. Zombie są bowiem charakterologicznie ogra-

niczone jedynie do odczuwania motywacji natury biologicznej – chęci za-

spokojenia apetytu na świeże mięso ludzkie. Prostota konstrukcji ich postaci, 

brak atrybutów świadczących o indywidualności sprawia, że wiedźma jest 

619 J. Bar, Wilkołak w różnych postaciach…, s. 42.
620 M. Marcela, Potwór nie–my. Rzecz (o) zombie, [w:] Potwory – Hybrydy – Mutanty. Pogranicza ludzkiej natury, 

pod red. R. Koziołka, M. Marceli, O.Knapek i J. Soćko, Katowice 2012, s. 17.
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w stanie wyprzeć elementy ich narracji621 z utworu i zastąpić własnymi, bez 

wymogu redefinicji jej cech charakterystycznych czy naruszania spójności 

świata przedstawionego622. 

Ciekawym przykładem wykorzystania postaci żywych trupów w opowie-

ści o adeptach magii jest tetralogia Stary cmentarz623 autorstwa Atiejewa, któ-

rej każdy tom rozgrywa się w innym przedziale czasowym, oddalonym od 

poprzedniego o dziesięć lub dwadzieścia lat. Zombie przez większość czasu 

fabularnego nie pełnią w nich roli dominanty, a jedynie sztafażu literackiego. 

Głównym wątkiem wspomnianego cyklu powieści są kontakty poszczegól-

nych bohaterów z mieszkańcami wsi Lichodiejewka – wiedźmami i czarow-

621 Olkusz zauważa, że narracja zombiecentryczna to zmodyfikowana wersja narracji katastroficznej z motywem 
epidemii jako dominantą kompozycyjno-fabularną. Często łączy się ona z tematyką postapokaliptyczną bądź dy-
stopijną; ludzkość musi odtworzyć cywilizację. K. Olkusz, Narracje zombiecentryczne…, passim. 
Model wzorcowy opowieści zombiecentrycznej, powstałej w drugiej połowie XX wieku, można rozbić na nastę-
pujące ogniwa fabularne:
(1). wybuch epidemii zombizmu (przykładowo: kradzież wirusa lub broni biologicznej z tajnego laboratorium, 
wynik promieniowania kosmicznego lub działalności kosmitów, nowa odmiana wścieklizny, itp.);
(2). jeden bohater lub cała grupa walczą o przetrwanie w nowej rzeczywistości;
(3). protagoniści próbują odnaleźć bezpieczne miejsce, lek na zombizm lub zaginionych bliskich;
(4) bohaterowie muszą unikać nie tylko zombie, ale również innych ludzi, gotowych na wszystko, byle przetrwać;
(5a). zakończenie zamknięte, wariant I, wersja pesymistyczna – zombizm nie może zostać powstrzymany; ludz-
kość ginie;
(5b). zakończenie zamknięte, wariant II, wersja optymistyczna – udaje się odnaleźć lek na zombizm/azyl; jest 
nadzieja dla ludzkości;
(5c). zakończenie otwarte; los bohaterów jest nieznany.
Odwołania do wyżej wymienionych elementów fabularno-konstrukcyjnych występują w takich przykładowych 
współczesnych rosyjskich utworach grozy, jak: mikropowieść Dusiciele (Konstriktory, 1992) Mariny Naumowej, 
opowiadanie Dzienniki zombie Margarity Tupriny, cykle powieści Andrieja Kruza – Epoka martwych i Ja! Jadę! 
Do! Domu!, powieść Osobnik Aleksandra Wargo, opowiadanie Splits of the dead Nikołaja Iwanowa czy wie-
loautorska antologia opowiadań Zombie w ZSRR. Kontrolny wystrzał w głowę. Nie pojawiają się w nich jednak 
postacie czarownic. Co ciekawe, we współczesnych horrorach rosyjskich o wiedźmach, elementy wzorcowej nar-
racji zombiecentrycznej – motywy apokaliptyczne czy epidemiczne – występują w opowiadaniach i powieściach 
zgodnych z konwencją baśniową; w opowiadaniach Jej pomsta Michajłowa i Nowe Życie Prowotorowa oraz w po-
wieści Starobiniec Schron 7/7 .

622 Jak zostało wspomniane w rozdziale Pośrednia inspiracja folklorem słowiańskim. „Wij” Nikołaja Gogola we 
współczesnym horrorze rosyjskim, we wschodniosłowiańskich przesądach oraz utworach ludowych wiedźma jest 
często przedstawiana jako typ istoty półdemonicznej, która, podobnie do zombie, potrafi wstawać z martwych 
i nawiedzać żywych. Interesujący rodzaj reinterpretacji tego wierzenia występuje w mikropowieści Gwałtowne 
ochłodzenie (Riezkoje pochołodanije, 2008; utwór nie posiada tłumaczenia na język polski) autorstwa Starobiniec, 
w którym dominantą fabularną są relacje małej dziewczynki z „wróżką” mieszkającą w głębi góry. W finale utwo-
ru okazuje się, że rzekomy wytwór fantazji dziecięcej to kochanka ojca dziewczynki, zamordowana i zakopana 
w ziemi przez zazdrosną żonę, ale wciąż przytomna i świadoma tego, co się wokół niej dzieje. Pomimo egzystencji 
na granicy życia i śmierci, nie posiada jednak zdolności magicznych i do realizacji życzeń dziewczynki korzysta 
z pomocy szalonej starej kobiety, uznawanej przez lokalną społeczność za wiedźmę. Warto zwrócić również uwa-
gę na fakt, że sama niepełnoletnia bohaterka wierzy, że posiada zdolność do rzucania klątw („zabijania imion”). 
W mikropowieści nie pojawiają się jednak elementy pozwalające jednoznacznie zakwalifikować utwór do opo-
wieści o czarownicach czy narracji zombiecentrycznej.

623 Należy zauważyć, że pierwsze trzy tomy Starego cmentarza występują również pod wspólnym tytułem Młot na 
czarownice (Mołot wied’m), stanowiącym czytelne nawiązanie do wspomnianego już traktatu o magii autorstwa 
Jacoba Spenglera z 1547 roku, uznawanego w XV-XVII wieku za poradnik łowców czarownic w krajach zachod-
nioeuropejskich.
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nikami, czcicielami bóstwa słowiańskiego, Czarnoboga624. Ponieważ adepci sił 

magicznych w pełni kontrolują proces powstawania nowych zombie, zanika 

najważniejszy czynnik opowieści o żywych trupach – imperatyw epidemicz-

ności625 (przenoszenie się zombizmu z potworów na ludzi poprzez ugryzienie 

lub zadrapanie). Wprawdzie motyw wskrzeszania zmarłych pojawia się wie-

lokrotnie w tetralogii, to jednak służy on głównie zamanifestowaniu potęgi 

mieszkańców Lichodiejewki oraz ich znaczącej przewagi nad zwykłymi śmier-

telnikami. Żywe trupy są im bezwzględnie posłuszne i bez odgórnego rozkazu 

nikogo nie zaatakują626. Społeczności magicznej nie interesuje bowiem unice-

stwienie ludzkości czy przejęcie władzy w Rosji, jej członkowie pragną jedynie 

kultywować swoje demoniczne tradycje oraz żyć w świadomości, że są lepsi od 

innych. Ich awersję budzą głównie osoby, których działania mogą naruszyć ów 

stan rzeczy. Ponadto tajemna technika przyzywania zombie jest możliwa do 

wykonania jedynie na cmentarzu niedaleko wsi Lichodiejewka, co dodatkowo 

ogranicza miejsce bytowania potworów do określonej przestrzeni. Znamien-

ne jest, że gdy Atiejew decyduje się wykorzystać części składowe narracji zom-

biecentrycznej – wprowadzić do czwartego tomu cyklu, powieści Miasto cieni, 

motyw hordy żywych trupów ścigających ludzi i przejmujących kontrolę nad 

miastem Swietły, to jednocześnie minimalizuje rolę wątku kultu czarodziejów 

i czarownic, zastępując go konfliktem dwóch bóstw pogańskich – Białoboga 

i Czarnoboga. W pozostałych trzech tomach atmosfera grozy jest natomiast 

konstruowana w oparciu o zderzenie racjonalnego światopoglądu bohaterów 

z faktem istnienia tajnego stowarzyszenia, którego członkowie stosują magię 

i wchodzą w układy z istotami nadnaturalnymi (oprócz zombie, w całym cy-

klu występują także postacie z rosyjskiej demonologii ludowej – między inny-

mi kikimora bagienna627 i domowik).

624 Co zostaje ujawnione dopiero w utworze Miasto cieni, ostatnim tomie tetralogii.
625 Termin podaję za: K. Olkusz, Jak „ugryźć” temat? Wieloaspektowość figur zombie, [w:] Zombie w kulturze, pod 

red. K. Olkusz, Kraków 2016, s. 24. Zob. także: Eadem, Narracje zombiecentryczne…, passim.
626 Prawdopodobnie autor utożsamiał żywe trupy wyłącznie z wierzeniami haitańskimi oraz praktykami voodoo, co tłu-

maczy cechy charakterystyczne zombie w analizowanej tetralogii; ich zdolność mowy, bezwzględne posłuszeństwo 
magom, mała dynamiczność ruchów oraz brak motywacji biologicznej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, 
że Atiejew nagminnie stosuje słowo zombie na przemian z terminem „biorobot” oraz wielokrotnie myli podany typ 
istoty półdemonicznej z mumią, a nawet z androidem. Wymienione błędy kwalifikacyjne świadczą o jego początko-
wej nieznajomości współczesnej konwencji opowieści o żywych trupach. Dopiero w czwartym tomie, Mieście cieni, 
powstałym w okresie, gdy zagraniczne filmy i literatura stały się dostępne w Rosji, Atiejew wprowadza odwołania 
do wizji zombie z zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej kultury popularnej; bohaterowie stwierdzają wprost, że 
powszechne wyobrażenie żywych trupów jako agresywnych i krwiożerczych istot jest błędne.

627 Han Tshinhuay zauważa, że zdaniem Rosjan kikimora to nie tylko duch domowy, lecz również „postać z baśni 
rosyjskich, żyjąca w lesie. Świadomość ludowa często utożsamia kikimorę z żoną leszego, leszaczichą [piersonaż 
russkich skazok, żywuszczij w lesu. Narodnoje sozdanije zaczastuju otożdiestwlajet kikimoru s żenoj leszego, le-
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Jedną z cech charakterystycznych twórczości Atiejewa jest wykorzysty-

wanie wątków nadprzyrodzonych, aby móc w zawoalowanej formie skomen-

tować pewne aspekty życia w Rosji Radzieckiej. Dominantą fabularną jego 

utworów są bowiem losy prostego człowieka, który na skutek zaskakujących 

wydarzeń natury magicznej zostaje zmuszony do podejmowania drastycz-

nych decyzji lub całkowitej zmiany światopoglądu628. Szczególnie ciekawy 

przykład podobnego zabiegu pisarskiego występuje w pierwszym tomie te-

tralogii, powieści Zagadka starego cmentarza, której akcja rozgrywa się w latach 

pięćdziesiątych. Protagonistka, Walentina Pietuchowa, jest wierna ideologii 

państwowej i uznaje za swoją misję życiową promowanie ateizmu. Jako głów-

na bibliotekarka miejska, systematycznie wzbogaca księgozbiór o literaturę 

propagandową oraz organizuje specjalne wystawy i seminaria poświęcone 

tematyce antyreligijnej. Co więcej, autor umieszcza w pierwszym tomie cy-

klu powieści informację, że działalność propagandowa Walentiny rozpoczęła 

się już w czasach jej młodości, która przypadała akurat na okres nasilonego 

terroru antyreligijnego w Rosji. Należy pamiętać, że władze państwowe nie 

tylko odebrały Cerkwi Prawosławnej osobowość prawną, źródła finansowania 

i możliwość sprawowania świętej liturgii i katechez, ale doprowadziły również 

do powstania tak zwanej Ligi Bezbożników (1925-1947; w 1929 roku przemia-

nowanej na Związek Wojujących Bezbożników). Wśród jej głównych celów 

warto wyróżnić między innymi manifestacje antyreligijne i akcje antyświą-

teczne, wymuszanie podpisów na petycjach o zamknięcie świątyń, inwigila-

cję osób wierzących, a nawet profanację obiektów kultu. Ponieważ bohaterka 

przyznaje się z dumą, że doprowadziła do zlikwidowania kilku cerkwi, można 

założyć, że należała do tej antyreligijnej organizacji. Znamienne jest, że tak 

zwany Pan Cmentarza, Asmodiej Czernopiatow, przywódca mieszkańców Li-

chodiejewki i mistrz wszelkich ceremonii magicznych, pragnie uczynić z Wa-

lentiny członkinię swojego sabatu, ponieważ odczytuje wspomniany wyżej 

rodzaj aktywności jako bardzo wartościową dla rozwoju społeczności wiedźm 

i czarowników. Dodatkowym „atutem” dla Asmodieja jest pochodzenie boha-

terki – jeden z jej przodków był adeptem sił magicznych. Gdy kobieta staje się 

szaczichoj]”. H. Tshinhuay, Tradicyonnyje »domasznije duchi« w sowriemiennom lingwokulturnom prostranstwie, 
„Mir russkogo słowa” 2011, nr 2, s. 12.

628 Atiejew wspominał w wywiadzie, że: „przez pryzmat fantastycznych sytuacji staram się pokazać człowieka. Pro-
stego, przeciętnego człowieka, mieszkającego tuż obok mnie [czeriez prizmu fantasticzeskich situacyj pytajus’ 
pokazat’ czełowieka. Prostogo sriedniego czełowieka, żywuszczego riadom so mnoj]”. W. Tichonow, „Budu dal-
sze pugat’ narod!” Intierwju W. Tichonowa s Korolom Użasow Aleksiejem Atiejewym, https://bookmix.ru/groups/
viewtopic.phtml?id=984#comment32916, [dostęp: 01.01.2018].
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przypadkowym świadkiem wskrzeszania zmarłych na cmentarzu w Lichodie-

jewce, władca adeptów sił magicznych stawia bohaterce ultimatum: albo zgo-

dzi się zostać wiedźmą, albo czeka ją śmierć po upływie trzynastu dni. Za na-

mową naukowców, chcących zniszczyć tajne stowarzyszenie, Walentina zga-

dza się w końcu zostać czarownicą, by móc prowadzić dyskretną obserwację 

poczynań antagonistów. Wprawdzie początkowo jest zachwycona przemianą, 

gdyż czuje się młodsza, piękniejsza i silniejsza, szybko jednak uświadamia so-

bie, że bycie wiedźmą łączy się z podejmowaniem decyzji, które są niezgodne 

z jej kodeksem postępowania, między innymi z krzywdzeniem dzieci. Ponie-

waż odmawia złożenia ofiary z małego chłopca, Pan Cmentarza na stałe od-

biera jej status czarownicy. 

Warto przywołać zakończenie powieści Zagadka starego cmentarza, w któ-

rym władca czarowników i wiedźm w ramach odwetu na bohaterce podda-

je ją magicznemu transowi, aby ludzie z jej otoczenia uznali ją za martwą 

i sprawili jej pogrzeb. Wprowadzony przez autora motyw jest interesujący, 

ponieważ stanowi czytelne nawiązanie do haitańskiej metody tworzenia ży-

wych trupów, którą Paweł Kafarski opisuje w następujący sposób: 

Kapłan stosuje sproszkowane tkanki organizmu zawierającego tetrodotoksynę […] 

na świeżą ranę na ciele (zwykle nacina przegub) kandydata na zombie i osoba ta 

rzekomo umiera. Wyprawia się jej pogrzeb (najlepiej zostawiając jej oczy otwarte), 

który ofiara rejestruje z całą świadomością. Po pogrzebie kapłan z pomocnikami 

wykopuje trumnę i „ożywia” rzekomo zmarłego – a tak naprawdę ustaje działanie 

toksyny. Wówczas konieczne jest podanie nowo wytworzonemu zombie narkoty-

ku i tu najczęściej używa się ekstrakt ziaren bielunia dziędzierzawy. Narkotyk jest 

podawany przez cały czas życia zombie – a potrafi to być kilka lat629.

Opis stanu Walentiny – całkowity paraliż ciała przy jednoczesnej możli-

wości odbierania bodźców zmysłowych – odpowiada wspomnianemu wyżej 

położeniu ofiary voodoo. Atiejewowi udaje się w nietuzinkowy sposób scalić 

zatem w konstrukcji bohaterki zarówno wyróżniki wiedźmy, jak i elementy 

fantazmatu przemiany w zombie.

Paradoksalnie, działalność mieszkańców Lichodiejewki staje się kata-

lizatorem pozytywnej przemiany duchowej Walentiny. Kontakt z żywymi 

trupami zmusza ją do rozważenia kwestii przemijalności życia, a wykorzy-

629 A. N. Wilk, P. Kafarski, Kultowe bestie – literatura a nauka, „Wiadomości Chemiczne” 2014, nr 1/2 (68), s. 18.
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stywanie przez adeptów sił magicznych wizerunku jej zmarłego synka, Paw-

ła, by torturować ją psychicznie – dokonania rachunku sumienia. Wiele lat 

temu oddała bowiem swoje dziecko na wychowanie obcym ludziom i ni-

gdy nie interesowała się jego losem. O tragicznej śmierci niepełnoletniego 

syna dowiedziała się listownie. Ewokacja wspomnień o porzuconym potom-

ku przyczynia się zaś do uświadomienia jej, że w stosunku do innych lu-

dzi jest egoistyczna i wyjątkowo oziębła. W końcowych fragmentach utworu 

postanawia się zmienić. Postawa bohaterki – głęboka ignorancja i pogarda 

do wiary religijnej  – również zaczyna ulegać przeobrażeniu. Początkowo 

szuka ratunku w praktykach chrześcijańskich, ponieważ symbole religijne 

(woda święcona, krzyż) w świecie przedstawionym tetralogii wywołują wstręt 

i przerażenie wśród adeptów sił magicznych oraz mają właściwości uniesz-

kodliwiające zombie. Dość znaczący jest fakt, że jedyny przedmiot religijny, 

jaki Walentina posiada, złoty krzyżyk na łańcuszku, to pamiątka po zmarłej 

matce. Kobieta nigdy nie próbowała się go pozbyć ani sprzedać, ponieważ 

identyfikuje go ze wspomnieniami z dzieciństwa. W drugim tomie tetralo-

gii, utworze Nowa zagadka starego cmentarza, pojawia się informacja, że na 

skutek traumatycznych wydarzeń w Lichodiejewce (między innymi udziału 

w rytuale przyzywania zmarłych, tortur psychicznych i zakopania żywcem), 

bohaterka w pełni nawróciła się na chrześcijaństwo i porzuciła działalność 

propagandową.

Szczególnie interesujące są paralele między losami Walentiny Pietucho-

wej i Tatiany Niedospas – postaci ubocznej drugiego tomu, Nowej zagadki sta-

rego cmentarza, która w trzeciej powieści z cyklu, Słońce martwych630, przeista-

cza się w bohaterkę o kluczowym znaczeniu dla fabuły. Zarówno Walentina, 

jak i Tatiana mają bowiem wśród przodków czarodziejów – mieszkańców Li-

chodiejewki oraz łączy je także to, że zostały przeistoczone w wiedźmy wbrew 

własnej woli. Dodatkowo obie bohaterki muszą się zmierzyć z problemem 

samotnego macierzyństwa631. O ile protagonistka Zagadki starego cmentarza 

630 Należy zauważyć, że tytuł książki można odczytywać nie tylko w kontekście tematyki zombie, ale również jako 
nawiązanie do powieści Iwana Szmielowa z 1923 roku o tym samym tytule (utwór stanowi autobiograficzną relac-
ję o dziejach Krymu w trakcie rewolucji bolszewickiej). 

631 Interesującą kwestią jest fakt, że gdy wymienionym postaciom kobiecym udaje się w końcowych fragmentach po-
wieści Zagadka starego cmentarza (Walentina) i w Nowej zagadce starego cmentarza (Tatiana) odnaleźć miłość 
życia i wyjść za mąż, ich ukochani umierają na skutek ciężkiej choroby. W trzecim tomie tetralogii zostaje ujawnione, 
że mąż Tatiany zginął, ponieważ „zwykli” mężczyźni nie mogą żyć z kobietą o tak silnych zdolnościach magicz-
nych; jej energia ich zabija. Wprawdzie Walentina przestała być wiedźmą, ale prawdopodobnie jej małżonek umarł 
z podobnych powodów. Motyw śmierci obu mężczyzn może zatem stanowić nawiązanie do ludowego wyobrażenia 
czarownicy-wdowy, która w sposób magiczny przyczyniała się do zgonu swego współmałżonka. Zob.: O. Kis’, Żin-
ka w tradicijnij ukraïns’kij kulturi (druga połowina XIX – poczatok XX st.), Lwów 2008, s. 211-232.
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nie potrafi unieść ciężaru odpowiedzialności i porzuca swoje dziecko, o tyle 

Tatiana rezygnuje z własnego szczęścia, aby skoncentrować się na wychowa-

niu syna, Stasa. Jej sytuację życiową dodatkowo komplikuje fakt, że chłopiec, 

jako epileptyk, spotyka się ze społeczną stygmatyzacją; akcja drugiego tomu 

powieści rozgrywa się w latach siedemdziesiątych XX wieku i opiekunowie 

w placówkach dydaktycznych nie są przygotowywani do zajmowania się 

podopiecznymi z podobnymi objawami, a z kolei rówieśnicy uznają przypa-

dłość Stasa za pretekst do wyszydzania i poniżania go632. Starania kobiety, by 

zapewnić synowi świetlaną przyszłość, całkowicie niweczy jednak dopiero 

zgubny wpływ Asmodieja Czernopiatowa na jej dziecko – Stas, jako następ-

ca Pana Cmentarza, zaczyna bowiem uznawać poświęcenie matki i jej cięż-

ką pracę za oznakę słabości i głupoty. W wieku dorosłym bohater niemalże 

całkowicie zrywa z nią kontakty i przypomina sobie o rodzicielce dopiero 

wtedy, gdy zaczynają zagrażać mu zagraniczni magowie, chcący nakłonić go 

siłą do wyjawienia tajnej techniki tworzenia żywych trupów. Wtedy zmusza 

on matkę do przemiany w czarownicę, licząc, że ta wesprze go w walce. Ta-

tiana okazuje się jednak silniejsza od syna pod względem zdolności magicz-

nych i doprowadza do zniszczenia całej Lichodiejewki – źródła potęgi Pana 

Cmentarza. Staje się nową przywódczynią sabatu633. 

W świecie przedstawionym tetralogii wyłącznie postacie męskie spra-

wują pieczę nad tytułowym cmentarzem i żywymi trupami. Zarówno 

Asmodiej Czernopiatow, jak i Stas są egoistami, pełnymi pychy i pogardy 

dla drugiego człowieka, dlatego można ich uznać za martwych duchowo – 

symboliczne zombie. Natomiast bohaterki kobiece nie odgrywają roli repre-

zentantek śmierci i zaświatów, gdyż nie chcą być utożsamiane z zabijaniem, 

odradzają się moralnie (Walentina) lub są ucieleśnieniem mocy tworzenia 

i witalnych sił przyrody (Tatiana). Zostaje bowiem ujawnione, że bohaterka 

drugiego i trzeciego tomu tetralogii Stary cmentarz nie jest typową czarow-

nicą, a Matką – wyjątkowo potężną wiedźmą, władającą siłami natury, której 

poczynań nie sposób zakwalifikować do świata Dobra czy Zła. Jeszcze za-

nim przeistoczyła się w czarownicę posiadała moce, świadczące o jej unika-

632 Warto zauważyć, że w kulturze ludowej ataki epileptyczne uznawane były za objaw opętania lub działania złych 
czarów. S. Maksimow, Klikuszy, [w:] Władimir Iwanowicz Dal. Powierja, sujewierija i priedrassudki russkogo 
naroda, pod red. A. Dmitrijewa, Moskwa 2011, s. 222; K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II: Kultura 
duchowa, t. 2, Warszawa 2010, s. 362. Natomiast w powieści Nowa zagadka starego cmentarza wielokrotnie jest 
podkreślane, że choroba Stasa świadczy o jego dużym potencjale magicznym.

633 Zdumiewa decyzja Atiejewa, aby nie rozwijać wspomnianego wątku w czwartym tomie cyklu powieści; nie poja-
wia się nawet wzmianka o dalszych losach Tatiany.
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towości – zdolność do uśmierzania cudzego bólu. Tatiana utożsamia zatem 

kwintesencję macierzyństwa i żywotności, czyli antytezę Pana Cmentarza, 

władcy zombie i adepta czarnej magii. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 

fakt, że główną motywacją zarówno Walentiny, jak i matki Stasa jest głębokie 

uczucie miłości. Protagonistka Zagadki starego cmentarza podejmuje próbę 

zmiany swojego nastawienia, aby odkupić winy przed zmarłym synem. Na-

tomiast Tatiana, choć czuje się zmanipulowana i dotkliwie zraniona przez 

Stasa, znajduje w sobie siłę do wybaczenia mu jego karygodnych postępków 

i rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Jej głębokie uczucie sprawia, że chłopak 

w końcu uwalnia się spod wpływu Pana Cmentarza. 

W cyklu powieści Atiejewa kobiety, które dobrowolnie przeistoczyły 

się w wiedźmy, można podzielić na dwie grupy ze względu na rodzaj relacji 

z władcą adeptów sił magicznych. Jego sojuszniczki to epizodyczne posta-

cie negatywne, których rola fabularna ogranicza się do wzbogacania świata 

przedstawionego tetralogii o koloryt lokalny. Pojawiają się bowiem w scenach 

nawiązujących do historii Rosji (między innymi jedna z wiedźm wspomi-

na, że w dzieciństwie spotkała carycę Katarzynę) oraz ludowych przesądów 

i zabobonów (przykładowo, w pierwszym tomie pod tytułem Zagadka starego 

cmentarza pojawiają się takie motywy, jak psujące się mleko, gdy w pobliżu są 

czarownicy lub wiedźmy, przemiana jednej adeptki sił magicznych w kozę 

czy kradzież produktów spożywczych przez wiedźmy). Natomiast kobiety, 

które odmawiają współpracy z Panem Cmentarza są postaciami drugopla-

nowymi – adeptkami białej magii, łączącej elementy wiary chrześcijańskiej 

z odwołaniami do sił przyrody (na przykład ziołolecznictwa). Wprawdzie nie 

są aktywnymi uczestniczkami konfliktu, ale wspierają bohaterów przy po-

mocy dobrych rad i wskazówek. 

Tworząc wizję organizacji społecznej adeptów sił magicznych, Atiejew 

odwołuje się nie tylko do folkloru wschodniosłowiańskiego, ale również do 

zachodnioeuropejskich materiałów historycznych. Warto bowiem przypo-

mnieć, że w krajach całej Europy, z okresu przed rozwojem inkwizycji i ma-

sowych polowań na czarownice, dominowało wyobrażenie wiedźmy jako 

osoby samotnej, mieszkającej na uboczu wsi. Takie myślenie uległo prze-

kształceniu dopiero na przełomie XIV i XV wieku, gdy do obiegu folklory-

stycznego zaczęły przenikać fragmenty zeznań kobiet, które były oskarżane 

o czary, a następnie brutalnie torturowane przez inkwizycję i sądy w krajach 

zachodnioeuropejskich. Ataki masowej histerii, jakie owładnęły ówczesną 

Europą, sprawiły, że wyróżniki wiary w diabelski sabat (tajne stowarzyszenia 
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czarownic, składanie szatanowi ofiar z ludzi itp.) zaczęły przenikać nawet do 

kultury ludowej we Wschodniej Słowiańszczyźnie, gdzie dominowało pra-

wosławie. Atiejew odwołuje się do tych faktów, kreując choćby takie motywy, 

jak antychrześcijańska działalność ugrupowania adeptów sił magicznych, 

szykowanie się wiedźm na sabat czy wątek dziejów hiszpańskiego rodu Ra-

miresów, którego założyciel – cudem ocalała ofiara inkwizycji – jest jedno-

cześnie Panem Cmentarza. 

Interakcje wiedźmy z innymi ikonami grozy na poziomie narracyjnym 

prowadzą do wytworzenia się nowych form zależności z poszczególny-

mi potworami – wampirami, wilkołakami oraz zombie. Należy zauważyć, 

że w przypadku wdrażania postaci czarownicy do schematu fabularnego, 

przypisanego odmiennej ikonie grozy, twórcy decydują się wyróżnić ją na 

tle innych istot półdemonicznych poprzez zaakcentowanie jej powiązań 

z archetypem matki. Prezentują oni zarówno metaforyczny aspekt zdol-

ności kreacyjnych czarownicy (przykładowo, rytuały magiczne czy specy-

fiki, umożliwiające powstanie konkretnej istoty półdemonicznej), jak i jej 

dosłowną predyspozycję do tworzenia nowego życia (brzemienność). Wy-

mienione właściwości stają się w utworach wampirycznych kwantyfikato-

rem, pozwalającym odróżnić ją od stereotypowego wyobrażenia krwiopij-

cy. Wprowadzenie wiedźmy do wampirzej linii fabularnej łączy się bowiem 

z koniecznością dopasowania jej charakterystyki do wizji wampira, gdyż jest 

uznawana współcześnie za jego odmianę. W przypadku opowieści wilkoła-

czych czarownica pełni funkcję inicjatorki wydarzeń, która w sposób meta-

foryczny lub dosłowny staje się twórczynią nowych likantropów. Natomiast 

w utworach o żywych trupach jej uczuciowość i matczyność przeistaczają ją 

w przeciwieństwo zombie – reprezentantów śmierci i zaświatów. Co więcej, 

twórcy współczesnej rosyjskiej literatury grozy zauważają, że w odróżnieniu 

od krwiopijcy, zmiennokształtnej bestii i żywego trupa, czarownica wciąż 

jest członkinią społeczności ludzkiej, dlatego obdarzają ją również cechami, 

niezgodnymi z jej stereotypowym wyobrażeniem – umiejętnością wybacza-

nia, odczuwania miłości oraz gotowością do samopoświęcenia.





Zakończenie 

Wyjątkowość rosyjskiej literatury grozy tkwi w nieznanych zachodniemu 

czytelnikowi opowieściach i przesądach, będących często połączeniem folk-

loru słowiańskiego i kultury prawosławnej. Rosyjska fantastyka grozy od za-

wsze uznawała motywy ludowe za niezbędne do realizacji istotnych celów 

estetycznych, stylistycznych, fabularnych oraz ideologicznych. W epoce ro-

mantyzmu inspiracja faktami folklorystycznymi służyła ewokacji zarówno 

pierwotnego uczucia strachu i przejmującej grozy, jak i tęsknoty za prze-

szłością i „cnotami patriarchalnymi” ludu wiejskiego – prawdziwych nosi-

cieli tradycji rosyjskiej. Stanowiła również potwierdzenie istnienia zjawisk 

irracjonalnych i niesamowitych, niemożliwych do poznania jedynie przy 

pomocy potęgi rozumu. Natomiast na przełomie XIX i XX wieku nawiąza-

nia do źródeł etnograficznych i myślenia magicznego pomagały zaakcen-

tować powszechną nieufność wobec rozwoju technologiczno-naukowego 

oraz strach i trwogę przed przewidywanym społecznie końcem ludzkiej cy-

wilizacji; uwydatniała poetykę sennego koszmaru oraz prezentację mrocz-

nych aspektów natury ludzkiej. Wpływ na rosyjską fantastykę grozy miały 

również przeobrażenia społeczno-polityczne, które przebiegały w sposób 

odmienny niż w zachodniej części świata, co nie tylko wstrzymało rozwój 

literatury grozy na prawie siedemdziesiąt lat (1920-1990), ale także dopro-

wadziło do wytworzenia innego podejścia do obrazowania strachu w litera-

turze. Pod koniec XX wieku rosyjscy twórcy grozy początkowo naśladowali 

wzorce fabularne z horroru literackiego autorstwa pisarzy zagranicznych 

oraz koncentrowali się na tematyce antytotalitarnej (między innymi kre-

owali wizję Rosji Radzieckiej jako kraju, którego mieszkańcy byli zuboże-
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ni duchowo i niezdolni do samopoświęcenia czy walki z przeciwnościami 

losu). Szybko jednak dostrzegli konieczność akcentowania poczucia dumy 

z przynależności do rosyjskiej wspólnoty narodowej, za pomocą nawiązania 

do folkloru słowiańskiego, rosyjskich bajek magicznych i klasyki rodzimej 

literatury pięknej. Bazując na poszczególnych źródłach etnograficznych i ar-

tystycznych, pisarze starają się obecnie podkreślać unikatowość i barwność 

wschodniosłowiańskiego dziedzictwa kulturowego na tle materialnego oraz 

duchowego dorobku zachodnioeuropejskiego i amerykańskiego. Czerpanie 

natchnienia z wymienionych wyżej czynników kulturowych odgrywa rów-

nież rolę jednego z kwantyfikatorów horroru rosyjskiego, formę intelektu-

alnej gry z czytelnikiem, obeznanym ze wschodniosłowiańskimi utworami 

ludowymi, podaniami wierzeniowymi, przesądami i legendami. 

Celem głównym autorki monografii było zbadanie, jak postać czarow-

nicy wpływa na proces modernizacji oraz adaptacji elementów ludowych 

w rosyjskiej literaturze grozy z lat 1990-2012. Wśród celów szczegółowych 

znalazło się między innymi przeanalizowanie stopnia oddziaływania na wy-

obrażenie wiedźmy we współczesnych rosyjskich powieściach i opowiada-

niach grozy, takich czynników, jak:

(1). inspiracja określoną kategorią źródeł etnograficznych (bajkami magicz-

nym lub nieartystycznym dorobkiem ludowym);

(2). sposób przenikania symboli i motywów z folkloru słowiańskiego do hor-

roru literackiego (świadoma inspiracja; wzorowanie się na klasyce lite-

ratury pięknej, której twórcy z kolei nawiązywali do folkloru słowiań-

skiego).

Teoretyczne części niniejszej książki oraz analizy literackie pozwalają 

stwierdzić, że wdrożenie ludowego wyobrażenia wiedźmy do współczesnej 

opowieści grozy wymusza na autorach wprowadzanie określonych warian-

tów tematycznych, miejsc wydarzeń i struktur fabularnych. Jak to zostało 

wykazane, postać czarownicy współgra z komponentami świata przedsta-

wionego horrorów w konwencji baśniowej, adaptacji dziewiętnastowiecznej 

literatury grozy oraz schematami narracyjnymi innych ikon grozy – wam-

pira, likantropa oraz zombie. Czynnik lękotwórczy wiedźmy jest bowiem 

nierozerwalnie powiązany z myśleniem magicznym, irracjonalnością oraz 

zabobonnością, a ona sama wywołuje konotacje z konkretnymi wyróżnikami 

fabularnymi utworów ludowych, nieartystycznymi faktami folklorystyczny-



Zakończenie 263

mi (podaniami wierzeniowymi, legendami i przesądami) oraz rosyjskimi 

dziełami literackimi, inspirowanymi kulturą ludową (przykładowo: twór-

czością Pogorielskiego, Somowa czy Gogola). Dążenie zatem do wykreowa-

nia czarownicy na istotę, której wizja będzie zgodna ze współczesną wiedzą 

o świecie, grozi eliminacją jej „potwornego” wyróżnika i przeistoczeniem 

w inny typ bohatera kultury popularnej, na przykład w seryjną morder-

czynię czy osobę chorą psychicznie, niebezpieczną dla otoczenia. Wpraw-

dzie Toczinowowi w trylogii Paszcza udaje się zracjonalizować wyobrażenie 

wiedźm poprzez objaśnienie zdolności magicznych jednej bohaterki jako 

wyniku choroby genetycznej oraz przeistoczenie drugiej postaci we współ-

czesny ekwiwalent czarownicy – w panią naukowiec – ale zostaje przy tym 

zachwiana kompatybilność świata przedstawionego, pozbawionego elemen-

tów nadprzyrodzonych. Dlatego wiedźma – wykreowana w oparciu o czyn-

niki, pozwalające na wzbudzenie u czytelnika skojarzeń z ludowymi zabobo-

nami i przesądami – występuje głównie w powieściach i opowiadaniach gro-

zy, w których bohater o racjonalnym światopoglądzie nie jest w stanie się 

obronić przed machinacjami tej reprezentantki sił magicznych.

W niniejszej monografii starano się wykazać, że wykorzystanie ludowe-

go wyobrażenia czarownicy we współczesnym horrorze rosyjskim nie wiąże 

się ze znaczącymi przekształceniami elementów folklorystycznych na po-

trzeby poetyki grozy i estetyki szoku. Zarówno w dorobku duchowym oraz 

materialnym ludności wiejskiej, jak i w utworach z zakresu współczesnej fan-

tastyki grozy, wiedźma pełni zbliżone funkcje, odgrywa rolę antagonistki, 

kobiety-potwora, której główny cel stanowi psychiczne i fizyczne krzywdze-

nie ludzi oraz wzbudzanie uczucia strachu, a nawet wstrętu. Ze słowiańskich 

bajek magicznych, podań wierzeniowych, przesądów i zabobonów wyłania 

się obraz czarownicy jako przerażającej istoty półdemonicznej, stanowiącej 

zagrożenie dla porządku społecznego we wsi. Nie tylko była ona bowiem 

w stanie wywoływać rozmaite epidemie, plagi i klęski żywiołowe, niszczyć 

dobra materialne i żywy inwentarz, ale również potrafiła kontrolować umy-

sły swoich ofiar, odbierać im wolną wolę, energię życiową, a nawet zdolność 

do odczuwania uczuć pozytywnych. Dodatkowo, w przeciwieństwie do in-

nych postaci z bestiariusza słowiańskiego, czarownicą mogła być dowolna 

kobieta we wsi, dzięki czemu potrafiła rzucać czary oraz przywoływać istoty 

demoniczne w sposób niezauważalny dla osób postronnych. Rdzeń jej cech 

charakterystycznych jest zatem kompatybilny ze współczesną konwencją 

grozy, co ułatwia adaptację magicznych motywów ludowych na potrzeby ro-
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syjskiego horroru literackiego. Dlatego między innymi udało się Starobiniec 

oraz Atiejewowi bezproblemowo wdrożyć wyróżniki folkloru słowiańskiego 

do swoich powieści, gdy chcieli wyeksponować ich potencjał grozotwórczy. 

Wprawdzie cechy wiedźmy o charakterze zdezaktualizowanym i niezrozu-

miałym dla czytelnika współczesnego lub grożące wywołaniem niezamie-

rzonego efektu komicznego (na przykład kurze nóżki chatki Baby Jagi) nie 

pojawiają się w opowieściach grozy, są pomijane, ale sama czytelność nawią-

zań do źródeł etnograficznych zostaje zachowana.

Odmienny zakres oddziaływania na wiedźmę w rosyjskiej fantastyce 

grozy udało się zaobserwować w sposobach przedostawania się faktów folk-

lorystycznych do produktów kultury popularnej. W przypadku świadomego 

odwzorowywania motywów ze źródeł etnograficznych należało wziąć pod 

uwagę różnice kulturowe między dawną ludnością wiejską a współczesnymi 

mieszkańcami Rosji. Autorzy horroru rosyjskiego, w odróżnieniu od anoni-

mowych twórców ludowych, wywodzą się bowiem z rozmaitych grup spo-

łecznych i regionów, posiadają możliwość kontaktu z dorobkiem material-

nym i duchowym przedstawicieli różnych narodowości i kultur oraz dostęp 

do prac z zakresu badań humanistycznych na temat wschodniosłowiańskie-

go dziedzictwa kulturowego (między innymi historycznych, antropologicz-

nych, etnograficznych, literaturoznawczych i psychologicznych). Wymie-

nione czynniki sprawiają, że pisarze rosyjscy często odczytują postacie i mo-

tywy ze słowiańskich utworów ludowych zgodnie z wiedzą naukową. Warto 

wyróżnić zabiegi pisarskie Kanuszkina, twórcy znanego z odwoływania się 

do myślenia mitycznego i jungowskiej teorii archetypów, który dostrzega 

w Babie Jadze, bohaterce bajek magicznych, archetyp matki chtonicznej 

oraz prastarą boginię zaświatów i dzikiej przyrody. Każda jego współcze-

sna wiedźma inspirowana Babą Jagą również posiada nawiązania do wspo-

mnianych wyżej elementów. Co więcej, w utworach o tematyce baśniowej 

Kanuszkin wprowadza motywy, inspirowane współczesną wiedzą antropo-

logiczną i etnograficzną. 

Autorzy analizowanych w tej rozprawie utworów scalają w konstruk-

cjach postaci czarownic elementy słowiańskiej kultury ludowej z wyróżni-

kami mitologii, legend i przesądów innych narodowości, konwencją zagra-

nicznej literatury grozy itd. Przykładowo, Izmajłow inspiruje się zarówno 

baśniami ludowymi, jak i kulturą tatarską, Toczinow w dylogii Kreatura do-

konuje scalenia schematu fabularnego powieści Miasteczko Salem Kinga z te-

matyką baśniową, Romanowa konstruuje świat przedstawiony w powieści 
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Umarli z Wierchniego Łoga w oparciu o rosyjskie utwory ludowe, idee myśli-

cieli prawosławnych (na przykład koncepcję Sofii Przedwiecznej Mądrości 

Bożej) oraz rozważania filozoficzne i przejawy myślenia magicznego z róż-

nych stron świata, a Atiejew w tetralogii Stary cmentarz nawiązuje do historii 

Rosji, ludowych przesądów i zabobonów, klasyki literatury pięknej, a nawet 

zachodnioeuropejskich materiałów historycznych o inkwizycji i masowych 

polowaniach na czarownice oraz do wierzeń haitańskich (kult voodoo). Twór-

cy opowieści grozy analizują i dostosowują wybrane czynniki zarówno do 

swoich wyobrażeń rzeczywistości, jak i poziomu percepcji odbiorców. 

Szczególnie interesującym przypadkiem okazały się powieści i opowia-

dania grozy inspirowane bajkami magicznymi. Wyłaniają się z nich dwa róż-

ne obrazy wiedźm:

(1). kobieta-potwór o cechach typowych zarówno dla antagonistek baśni, jak 

i horrorów; 

(2). protagonistka, mentorka lub sojuszniczka głównego bohatera, dbająca 

o zachowanie porządku symbolicznego. 

Sposób charakteryzowania czarownicy z baśniowego świata przedsta-

wionego w fantastyce grozy, wzbogacanie jej wizerunku o aspekty pozytyw-

ne, to konsekwencja faktu, że obecnie bajki magiczne odznaczają się innym 

typem recepcji i potencjałem interpretacyjnym, niż w okresie dawnej kultu-

ry ludowej. O ile pierwotnie baśnie miały odzwierciedlać marzenia, zapatry-

wania i dążenia osób dorosłych, o tyle na skutek przeobrażeń społeczno-kul-

turowych są one współcześnie utożsamiane głównie z literaturą adresowaną 

do odbiorcy niepełnoletniego; pełnią rolę pierwszego stymulatora dziecię-

cej wyobraźni oraz zbioru wzorców do interpretacji świata i relacji między-

ludzkich. Wraz z upływem lat wizja wiedźmy u takiego czytelnika przestaje 

odgrywać rolę źródła strachu i przeistacza się w symbol baśniowego świata 

przedstawionego. Autorzy horroru rosyjskiego odczuwają sentyment wobec 

czarownicy i bajek magicznych, więc identyfikują je nie tylko z dziedzic-

twem narodowym, lecz również z własną nostalgią za okresem dzieciństwa, 

zarówno jego cudownością, jak i lękami oraz niepokojami. Takie powody 

ujawnia choćby Prowotorow, twórca znany z opowiadań grozy o wiedźmach, 

wielokrotnie wspominający w wywiadach, że duży wpływ na rozwój jego 

stylu pisarskiego miały baśnie o Babie Jadze, bohaterce, której bardzo bał 

się jako małe dziecko. Ponadto kreacja wiedźmy w literaturze grozy w kon-
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wencji baśniowej może stanowić kompilację atrybutów bohaterek bajek ma-

gicznych  – zarówno antagonistek (przykładowo, Alonki, córki czarownicy 

z baśni Iwaszko i Wiedźma czy „złej” Baby Jagi), jak i protagonistek (między in-

nymi nadprzyrodzonych narzeczonych, „dobrej” Baby Jagi, bohaterek baśni 

O srebrnym spodeczku i soczystym jabłuszku oraz utworu Siostrzyczka Alonuszka 

i braciszek Iwanuszka). Przegląd materiałów etnograficznych i antropologicz-

nych oraz interpretacja tekstów literackich ukazują, że wyobrażenie czarow-

nicy zaczerpnięte z podań wierzeniowych, legend czy spisanych przesądów 

i zabobonów, sprawia wrażenie bardziej demonicznego, w porównaniu do 

wizji, inspirowanej bajkami magicznymi; na przykład w opowiadaniu Szyszy-

ga Pawłowej inspiracja światem baśniowym koncentruje się głównie na miej-

scu wydarzeń, więc postać czarownicy o konotacjach z ludową wizją diabła 

i starą odmianą rusałki jawi się jako amoralna i sadystyczna kreatura. Nato-

miast w opowiadaniu Kroniki Czarnej Ziemi, rok 1928, autorstwa Szczepietnio-

wa, nawiązanie do zabobonów i przesądów o wiedźmie przeobraża boha-

terkę w istotę wyrachowaną i pozbawioną wyższych uczuć. Nieartystyczny 

dorobek ludowy pozbawiony jest bowiem konotacji z okresem dzieciństwa; 

większość autorów po raz pierwszy ma z nim styczność dopiero w wieku do-

rosłym, gdy szuka natchnienia dla nowych powieści i opowiadań.

Bardzo interesujące są współczesne renarracje i reinterpretacje opowia-

dania Wij, autorstwa Gogola, które zostały przeanalizowane jako przykład 

procesu adaptacji faktów folklorystycznych na potrzeby literatury grozy, sta-

nowiącej następnie inspirację dla kolejnych pokoleń twórców. Do badań wy-

brano opowieść dziewiętnastowiecznego pisarza o konflikcie protagonisty, 

Chomy Brutusa, z czarownicą Panienką, ponieważ uzyskała ona w rosyjskiej 

kulturze popularnej status utworu kultowego i obecnie uznawana jest za kla-

sykę fantastyki grozy. Porównanie materii treściowej utworu Gogolowskiego 

z jego współczesnymi adaptacjami pozwoliło uchwycić zbieżności i odstęp-

stwa fabularne. „Renarracją” nazwano teksty, których układ zdarzeń w świe-

cie przedstawionym praktycznie pokrywa się ze schematem narracyjnym 

dzieła literackiego Wij (opowiadanie Choma Giełasimowa, film Potęga stra-

chu), a „reinterpretacją” – utwory współczesne o znikomej liczbie wydarzeń, 

mających kluczowe znaczenie dla dzieła literackiego Gogola. Druga grupa 

tekstów współczesnej rosyjskiej kultury popularnej uznawana jest jednak 

za odmianę adaptacji, gdyż występują w niej postacie, motywy lub obrazy, 

świadczące o inspiracji opowiadaniem Wij, na przykład czuwanie przy trum-

nie nieboszczki czy imiona lub nazwiska, które wywołują jednoznaczne sko-
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jarzenia z utworem grozy dziewiętnastowiecznego pisarza, między innymi 

Choma czy Horobiec (opowiadanie Kroniki Czarnej Ziemi, rok 1928 Szczepiet-

niowa i powieść Strach Postnowa). Starano się wykazać, że o ile dopuszczalne 

jest zmodyfikowanie lub usunięcie w adaptacjach różnorodnych motywów 

z tekstu Wij bez ryzyka zniekształcenia osi fabuły, o tyle niemożliwe jest za-

stąpienie postaci wiedźmy innym rodzajem antagonisty, ponieważ wiąza-

łoby się to z drastyczną zmianą treści, prowadzącą do zatarcia czytelności 

nawiązań do opowiadania Gogola. Dominantą fabularną dzieła dziewiętna-

stowiecznego pisarza są bowiem relacje wiedźmy z protagonistą. Co więcej, 

współcześni pisarze rosyjscy dostrzegają w nich możliwość odzwierciedlenia 

idei, bliskich Gogolowi, które jednocześnie nie utraciły na aktualności, ta-

kich jak:

(1). chrześcijańskie miłosierdzie wobec jednostki zbyt słabej duchowo, by 

móc samodzielnie pokonać negatywne aspekty swojego charakteru 

i pokusę czynienia złego; 

(2). problem zubożenia duchowego, wpływającego na utratę wartości moral-

nych i podatność na strach oraz presję otoczenia. 

Większość autorów współczesnego horroru rosyjskiego podjęła decyzję, 

by zrezygnować z postaci Wija – istoty stworzonej przez Gogola, ale błędnie 

uznawanej powszechnie za przedstawiciela bestiariusza wschodniosłowiań-

skiego. Postrzegają oni bowiem tytułowego demona jako istotę o zdezak-

tualizowanym czynniku lękotwórczym, jedynie Giełasimow kreuje własną 

wizję tej kreatury fantastycznej. Koncentrując się jednak na wiedźmie w wy-

miarze symbolu metafizycznego Zła, pisarze nieświadomie doprowadzają 

do upodobnienia schematu narracyjnego współczesnych renarracji i rein-

terpretacji do modelu fabularnego wschodniosłowiańskich opowieści ludo-

wych o czarownicach. Pośrednia inspiracja faktami folklorystycznymi przy 

przekształcaniu materii treściowej opowiadania Gogola dodatkowo przyczy-

nia się do wykreowania postaci wiedźmy, która jest niejednoznaczna mo-

ralnie; to bezwolna ofiara cudzych intryg, potrzebująca pomocy bohatera. 

Twórcy dostrzegają w niej zatem nie tylko nosicielkę tradycji folklorystycz-

nej, ale również wartości chrześcijańskich.

Analiza zebranego materiału badawczego na temat zakresu oddziały-

wania ludowego wyobrażenia wiedźmy na schematy narracyjne współcze-

śnie przypisywane innym ikonom grozy, pozwoliła skonstatować, że pisa-



Od zabobonu do fikcji literackiej268

rze dostrzegają unikatowość czarownicy w jej przynależności do ludzkiej 

społeczności, atrybutach, utożsamianych z kobiecością oraz powiązaniach 

z archetypem matki. Powyższe czynniki sprawiają, że bohaterka we współ-

czesnym horrorze rosyjskim obdarzana jest cechami, niewystępującymi 

w wiejskim dorobku artystycznym i duchowym. Atiejew, podobnie jak Go-

gol w dziele Wij, nadbudowuje ludowy motyw niedobrowolnej przemiany 

kobiety w czarownicę, przeistaczając swoje bohaterki w istoty wzbudzające 

litość, natomiast Tichomirow, Toczinow i Truskinowska podejmują próby 

uzasadnienia motywacji postępowania czarownic (chęć uratowania uko-

chanej osoby, pragnienie posiadania potomka; zemsta za zadaną krzywdę 

i utratę dobytku), czyniąc z nich istoty niejednoznaczne moralnie. Twórcy 

fantastyki grozy niekiedy dostrzegają w wiedźmie nie tylko potwora, lecz 

również człowieka z krwi i kości, skłonnego do samopoświęcenia i nawró-

cenia się na wiarę chrześcijańską. Jej zdolność do macierzyństwa jest pre-

zentowana w powieściach i opowiadaniach zarówno w sposób dosłowny, po-

przez motyw brzemienności i posiadanie dzieci o cechach demonicznych, 

jak i metaforyczny – wykorzystywanie czarów, rytuałów magicznych oraz 

nietypowych substancji do tworzenia nowych istot półdemonicznych (za-

zwyczaj likantropa lub zombie). Wymienione atrybuty czarownicy pozwala-

ją czynić z niej antytezę żywego trupa – symbolu rozkładu, śmierci i zaświa-

tów, inicjatorkę transformacji likantropicznej w opowieściach o wilkołakach 

oraz znacząco wpływają na strukturę utworów o wampirycznym schemacie 

narracyjnym. Żywotność i brzemienność czarownicy pełnią w nich funkcje 

identyfikatorów, umożliwiających odróżnienie tej kobiety-potwora od typo-

wego wyobrażenia krwiopijcy, odbiorcy współczesnej literatury grozy po-

strzegają bowiem wiedźmę w kategoriach wariantu postaci wampira.

Reasumując, rosyjska fantastyka grozy nigdy nie przestanie inspirować 

się kulturą ludową, wzbogacając w trakcie procesu twórczego zapożyczone 

z niej elementy (między innymi koloryt lokalny, czynniki lękotwórcze i typy 

potworów oraz antagonistów z baśni, podań wierzeniowych, legend i demo-

nologii ludowej) o nowe znaczenie i kontekst. Należy bowiem pamiętać, że 

podobne źródła natchnienia pisarskiego przyczyniają się do pewnego rodza-

ju „ocalenia przeszłości przed jej ostateczną zagładą”634. Aktualizacja i ada-

634 Wolfgang Iser dalej pisze: „Układanka tworzona ze skrawków kulturowego dziedzictwa zapobiega katastrofie 
zapomnienia”. W. Iser, Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywają-
cymi, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” 2006, nr 5, s. 31.
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ptacja motywów ludowych, scalanie ich z wyznacznikami wytworów kultury 

współczesnej, odgrywa rolę tak zwanej matrycy pamięci kulturowej – po-

zwala odbiorcy na przekraczanie granic symbolicznych, społecznych oraz 

historycznych635. To zaś oznacza, że czytelnik jest w stanie, na skutek kon-

taktu z utworem literackim, inspirowanym folklorem i myśleniem magicz-

nym, wczuć się pośrednio w te postawy, dążenia, lęki i niepokoje nosicie-

li kultury ludowej, które posiadają zbieżności z przekonaniami człowieka 

współczesnego. Warto zauważyć, że przyczyny takich gwałtownych stanów 

emocjonalnych, jak strach, trwoga, lęk i niepokój (między innymi obawa 

o przyszłość swoją i osób najbliższych, nieufność wobec obcych) towarzyszą 

ludzkości praktycznie niezmienione już od początku jej egzystencji. Dlatego 

istnieje możliwość dostrzeżenia elementów wspólnych dla sposobów kreacji 

potworów, wizualizacji grozy i niepokoju w tekstach kultury ludowej oraz 

współczesnym horrorze literackim.

635 A. Kopkiewicz, Bierni pisarze i wyrozumiali czytelnicy. Instytucja i interpretacja w polu badawczym antropologii 
literatury, „Przestrzenie Teorii” 2013, nr 19, s. 36; W. Iser, op. cit., s. 31.
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