
 

  



 

Gotyckie światy współczesnej grozy 

KSENIA OLKUSZ∗ 

Światy przeszłe i teraźniejsze 

W artykule The Contemporary Gothic: Why we Need it Steven Bruhm stawia bardzo 
istotne pytanie związane z potrzebą badania i uzasadnieniem dla sposobów istnienia 
konwencji grozy. Odpowiadając nań, badacz wskazuje nie tylko aspekty estetyczne, 
lecz podkreśla implikacje pozaartystyczne, a więc kontekst ekonomiczny, polityczny 
czy obyczajowy, konstatując: 

Od czasu swojego początku w 1764 roku, od momentu wydania Zamku w Otranto Horace’a Wal-
polea, gotycyzm zawsze rozgrywał historią, cofając się do momentów wyobrażonej historii, w tę-
sknocie za społeczną stabilizacją, która wszak nigdy nie miała miejsca, wzdychając do tej rycersko-
ści, która należała raczej do sfery baśni niźli rzeczywistości. Współczesny gotycyzm nie łamie tej 
tradycji: Coś Stephena Kinga (1987) czy narracje wampiryczne Anne Rice (rozpoczęte jeszcze w la-
tach siedemdziesiątych [XX wieku — K.O.] splatają odległą przeszłość z komentarzem na temat 
współczesnej amerykańskiej kultury (Bruhm 2002: 259)1. 

 
∗  Ośrodek Badawczy Facta Ficta | kontakt: ksenia.olkusz@factaficta.org 
1  Przekład własny za: „Since its inception in 1764, with Horace Walpole’s The Castle of Otranto, the Gothic has 

always played with chronology, looking back to moments in an imaginary history, pining for a social stability 
that never existed, mourning a chivalry that belonged more to the fairy tale than to reality. And contemporary 
Gothic does not break with this tradition: Stephen King’s IT (1987) and Anne Rice’s vampire narratives (begun 
in the 1970s) weave in and out of the distant past in order to comment on the state of contemporary American 
culture”. 
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O grozie i jej zależności od czynników zewnętrznych wypowiada się także polska 
badaczka, Bożena Płonka-Syroka, stwierdzając, że: 

Groza wywoływana jest zwykle przez czynniki kulturowe, które nadają określony rodzaj interpre-
tacji otaczającym nas zdarzeniom. Poza bowiem tymi, które dotykają nas pod względem ciele-
snym, wiążąc się na przykład z doświadczanym w sposób bezpośredni znacznego stopnia bólem 
lub też strachem przed nim, wszystkie inne zjawiska i zdarzenia aby wywołać w nas emocję grozy 
muszą być przez nas wcześniej w jakiś sposób rozpoznane, wyodrębnione z tła jako groźne i w ten 
sam sposób rozumiane. To nie samo zdarzenie lub zjawisko automatycznie wywołuje w nas po-
czucie grozy, ale jego kulturowa interpretacja, nadająca ramy naszym spostrzeżeniom (Płonka-
Syroka 2010: 7). 

Wobec podobnych eksplikacji zastanowić się warto nad rozległością zewnętrz-
nych czynników, ich wpływem na twórczość grozy oraz źródłami podobnych predy-
lekcji. Groza ma wszak w kulturze niezwykle bogatą tradycję, a historia jej przeobrażeń 
stanowi jednocześnie kronikę przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Jak podkre-
ślają autorzy monografii The Cambridge Companion to Gothic Fiction pewne motywy 
ściśle łączą się z subwersywnym charakterem tej estetyki, ona zaś kształtowała się w pa-
radygmacie społecznego dyskursu jako rezultat powszechnych – a ukrytych – lęków 
i obaw związanych z daną epoką. Źródeł współczesnej grozy poszukiwać zatem należy 
pośród kilku dyskursów. Jak stwierdza Bruhm: 

[…] pierwszy z tych lęków, wskazany przez Stephena Kinga w Danse Macabre (1982), ma podłoże 
polityczne i historyczne. Autor szeroko omówił w tej książce, do jakiego stopnia II wojna świa-
towa, Zimna Wojna czy wyścig kosmiczny ugruntowały istnienie szczególnego rodzaju horrorów 
powstających w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku Osią fabularną tychże stał się lęk 
przed obcą innością i inwazją monstrów. […] Kolejną obawę, niezwiązaną z tą pierwszą, stanowi 
technologiczny boom w drugiej połowie XX wieku Zaawansowanie w zakresie zbrojeń – tak 
w sensie militarnym, jak i medycznym – sprawiły, że nasza kultura stanęła przed groźbą niemalże 
totalnej zagłady. […] Po trzecie, rozkwit feminizmu, wyzwolenie gejów, nadanie praw obywatel-
skich Afroamerykanom w latach sześćdziesiątych były atakiem wymierzonym w ideologiczną su-
premację tradycyjnych wartości, wedle których heteroseksualny biały mężczyzna z pozoru kon-
troluje sferę publiczną. Przemianom tym towarzyszył kolejny cios wymierzony w euroamerykań-
ską kulturę, a mianowicie zmasowany atak na ideologię chrześcijańską i jej hierarchię wartości jako 
tych, które w „naturalny” sposób powinny definiować wartości czy etykę (Bruhm 2002: 263)2. 

 
2  Przekład własny za: „One of these anxieties, taken up by Stephen King is his nonfictional Danse Macabre 

(1982), is political and historical. He discusses at length the degree to which the Second World War, the Cold 
War, and the space race gave rise to particular kinds of horror in the 1940s and 1950s. Central to this horror 
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Jednocześnie Bruhm wytycza problem połączenia motywu społecznych, ogól-
nych lęków czy – wprost – traum z narracją dotyczącą jednostki w taki sposób, by re-
lacja ta miała dla widza bądź czytelnika znaczenie. 

Światy psychoanalizy 

W konsekwencji za najbardziej istotny element uznaje więc badacz kompulsywny po-
wrót pewnych fiksacji, obsesji czy psychologicznych blokad, przyznając tym samym, 
że najskuteczniejszą metodą odczytania tekstów grozy byłaby psychoanaliza jako me-
toda z jednej strony mająca źródło (i uzasadnienie) w gotyckim imaginarium, a z dru-
giej będąca powszechnym i popularnym sposobem analizowania grozy dawniej i obec-
nie. Jak wskazuje Bruhm, „psychoanaliza dostarcza nam języka potrzebnego do zrozu-
mienia skonfliktowanej psychiki pacjenta, którego życiowa opowieść (albo historia) 
charakteryzowana jest przez zaburzenia neurotyczne i poznawcze białe plamy” 
(Bruhm 2002: 261)3. Nie chodzi tu jednak o to, jak mocno narracje te nasączone są 
retoryką psychoanalitycznego dyskursu, lecz o to, w jak dużym stopniu twórcy są świa-
domi jego obecności, jaka jest skala intensyfikacji w deskrypcji owych tęsknot czy lę-
ków. Badacz zauważa dalej, że współczesna estetyka gotycka operuje nie tyle psychoa-
nalizą w sposób przedmiotowy, ile raczej wyzyskuje ją w konstruktach narracyjnych. 
Ogromne znaczenie ma przy tym fakt, że jednym z dystynktywnych tematów gotyc-
kich było życie wewnętrzne, opisywane chociażby przez Williama Godwina w The 
Adventures of Caleb Williams (1794) czy Jamesa Hogga w Private Memoirs and Con-
fessions of a Justified Sinner (1824), reprezentowane niekiedy przez samodiagnozują-
cego się narratora, jak ma to miejsce na przykład w utworach Edgara Allana Poego4, 

 
is the fear of foreign otherness and monstrous invasion. [… ]Another anxiety, not unrelated to the first, is the 
technological explosion in the second half of the twentieth century. Advances in weaponry – both military 
and medical – have rendered our culture vulnerable to almost total destruction […]. Third, the rise of feminism, 
gay liberation, and African-American civil rights in the 1960s has assaulted the ideological supremacy of tra-
ditional values where straight white males ostensibly control the public sphere. In the midst of this onslaught 
comes a further blow to Euro-American culture: the heightened attack against Christian ideology and hierar-
chy as that which should “naturally” define values and ethics in culture”. 

3  Przekład własny za: „Psychoanalysis provides us with a language for understanding the conflicted psyche of 
the patient whose life story (or „history”) is characterized by neurotic disturbances and epistemological blank 
spots”. 

4  W utworach którego pojawiają się narratorzy szczególni, bo obłąkani, którym „nie przeszkadza […] to bynajm-
niej mówić o szaleństwie z punktu widzenia specjalisty” (PARYŻ 2002: 229). 
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a późniejsze spopularyzowanie się psychoanalizy w znaczący sposób wpłynęło na pi-
sarską optykę przekładając się szczególnie na specyficzne postrzeganie „życia wewnę-
trznego”. Oznacza to, że „podmiot współczesnego gotycyzmu jest przedmiotem psy-
choanalizy (i vice versa), a ona/on staje się obszarem, na którym narodowe, rasowe czy 
płciowe obawy skonfigurowane we freudowskie popędy są raz po raz odtwarzane i sym-
bolizowane” (Bruhm 2002: 262)5. 

Istotnym paradygmatem staje się w podobnym ujęciu freudowska wykładnia 
świadomości i podświadomości, w literaturze o gotyckiej proweniencji sprowadzająca 
się do prostej zależności, na którą wskazuje Bruhm, pisząc: 

[…] nie mamy możliwości poza świadomością i samowiedzą. To raczej tak, że kiedy nasze fantazje, 
sny, marzenia, lęki konkretyzują się w postaci koszmarów, jest to rezultatem podświadomości mó-
wiącej nam czego naprawdę chcemy. A tym, czego chcemy naprawdę są te pragnienia i przed-
mioty, które zostały nam zakazane (Bruhm 2002: 262)6. 

Konsekwencją tej prawidłowości jest oparcie konstrukcji utworu na schematach 
znamiennych dla psychoanalitycznego ujęcia, jak na przykład podnoszących kwestię 
edypalnego konfliktu ujawniającą się w obszarze wielu gotyckich opowieści (wśród 
tekstów o takim nachyleniu wymienić można Frankensteina Mary Shelley, Wywiad 
z wampirem Anne Rice czy Lśnienie Stephena Kinga; więcej na ten temat: Bruhm 
2002). Zauważyć przy tym trzeba, że autorzy tekstów współczesnych relokują ów kon-
flikt, świadomie rozgrywając psychoanalityczną wiedzą, żonglując problematyką wik-
tymizacji i transgresji w obszarze rodziny. Zgodnie z psychoanalityczną presumpcją 
dziecko pragnie być takie, jak rodzic, lecz w interpretacji tekstów grozy dążenie owo 
ulega multiplikacji, znamiennemu dla gotycyzmu odkształceniu. Jak pisze Bruhm, 
„groza, okaleczenie i utrata stały się czymś więcej aniżeli tylko chwytem wywołującym 
szok; konstytuują sferę estetyczną, która kształtuje psychikę ludzką w XX stuleciu, łą-

 
5  Przekład własny za: „contemporary Gothic subject is the psychoanalytic subject (and vice versa), she/he be-

comes a/the field on which national, racial, and gender anxieties configured like Freudian drives get played out 
and symbolized over and over again”. 

6  Przekład własny za: „we are not free agents operating out of conscious will and self-knowledge. Rather, when 
our fantasies, dreams, and fears take on a nightmarish quality, it is because the unconscious is telling us what 
we really want. And what we really want are those desires and objects that have been forbidden”. 
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cząc Freudowską wizję umysłu człowieka z dynamiką obrazowania gotyckiego w za-
kresie ukazywania ofiar i oprawców” (Bruhm 2002: 265)7. Podążając tropem fallocen-
trycznej teorii Freuda i koncepcji oddzielenia potomstwa (abiektyzacji) Julii Kristevej: 

[…] to, co wstrętne […] konfrontuje nas z najdawniejszymi próbami odgraniczenia się od matczy-
nej istoty, zanim nawet zaczniemy egzystować poza nią dzięki autonomii języka. Odgraniczenie 
gwałtowne i niezręczne, nieustannie zagrożone przez ponowne popadnięcie w zależność od mocy 
zarazem dającej bezpieczeństwo i przytłaczającej. […] O ile dziecko może być dla matki wskazówką 
w jej własnym dążeniu do autentyczności, o tyle nie ma żadnego powodu, by ona z kolei pośred-
niczyła w jego autonomizacji i dążeniu do autentyczności. Do tej konfrontacji ciała z ciałem sym-
boliczne światło może wnieść ktoś trzeci, najprawdopodobniej ojciec. Jednak służy ono przysz-
łemu podmiotowi […] do kontynuowania walki w obronie swojego ciała z tym, co pochodząc od 
matki, stanie się wstrętne. Odpychając, odrzucając, odpychając siebie, odrzucając siebie. Wy-mio-
tując [ab-jectant] (Kristeva 2007: 18). 

– wskazać można punkty styczne z estetyką grozy wszędzie tam, gdzie przywołana zo-
staje postać matki-potwora, co niejednokrotnie wiąże się z kwestiami nie tylko spato-
logizowanych relacji na linii kobieta – dziecko, lecz nierzadko łączy się z polemicznym 
dystansem wobec feminizmu (na przykład w filmie Egzorcysta z 1973 roku w reżyserii 
Williama Friedkina). 

Światy zmultiplikowanej grozy 

Przywoływany już wielokrotnie Bruhm zauważa, że współczesna groza bardzo często 
stanowi odwołanie do doświadczeń dzieciństwa jako czasu warunkującego jednost-
kowe motywacje, determinującego określone modele zachowań. Negatywne doświad-
czenia dzieciństwa niejednokrotnie kształtują modele zachowań postaci konkretyzując 
się w działaniach ukierunkowanych na transgresję. Badacz wysuwa hipotezę, że kreacje 
wielu bohaterów gotyckich wskazują na syndrom stresu pourazowego (PTSD), a jego 
występowanie wiąże się z doświadczeniami o charakterze numinotycznym8, a więc ści-
śle związanym z estetyką grozy. Jak wskazuje badacz, „gotyckim horrorem są w takich 

 
7  Przekład własny za: „Horror, mutilation, and loss thus become more than shock effect; they constitute the 

very aesthetic that structures the human psyche in the twentieth century, connecting the Freudian vision of 
the human mind generally to the dynamics of Gothic villainy and victimization”. 

8  Czyli tym, co Manuel Aguirre określa jako znajdujące się „poza zdolnością ludzkiego pojmowania” (AGUIRRE 

2002: 17). 
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tekstach wykoślawienia, halucynacje i koszmary wydobywające się z takich [negatyw-
nych — K.O.] doświadczeń. Wspomnienia tych momentów wyświetlają się przed 
oczami gotyckich bohaterów tylko po to, by za chwilę zniknąć” (Bruhm 2002: 268)9. 
Utrata poczucia osobowościowej czy psychicznej spójności uobecniała się jako leitmo-
tiv w wielu tekstach, multiplikując się w utworach z końca XX wieku. Z kwestią tą 
pozostaje w korelacji także tematyka obcości, która – zwłaszcza w obrębie relacji ro-
dzinnych – zdaje się oscylować wokół konkretnego modelu, w którym :  

[…] gotycka matka, która musi zostać poddana abiektyzacji, a także autorytarny, tyranizujący oj-
ciec, który musi zostać utrącony, zgodnie z koncepcją psychoanalityczną stanowią taki element 
jaźni, którego należy się obawiać z uwagi na fakt, że ją w równym stopniu definiują, co i wydzierają 
na zewnątrz, do innej, być może jednej z wielu, wersji owego innego. Zmienny status tejże inności 
jest tym, co nawiedza gotycyzm od osiemnastego wieku począwszy (Bruhm 2002: 270)10. 

Współcześnie skutkuje to poszerzeniem kontekstualności „innego” – także w wy-
kładni „obcego”11 – o problematykę ogólnospołeczną. Twórcy grozy nie unikają bo-
wiem tematów niełatwych, takich jak dyskryminacja z uwagi na płeć czy orientację sek-
sualną, a także pedofilia czy wiktymizacja nieletnich. W tekstach tych bardzo często 
ujawnia się również predylekcja do dekonstruowania gloryfikowanego przez dzisiejszą 
kulturę dzieciństwa i pokazywania go przez pryzmat koszmaru czy makabry. Tenden-
cja ta zgodna jest z konstatacją Noëla Carrolla, że „przewodnim motywem utworów 
grozy jest podważanie obowiązujących w naszej kulturze kategorii pojęciowych. Ist-
niejące normy klasyfikacyjne zostają zaburzone, a kulturowe kryteria tego, co jest – 

 
9  Przekład własny za: „Gothic horrors in these texts are the distortions, hallucinations, and nightmarethat pro-

ceed from these experiences. Memories of that moment flash before the Gothic hero’s eyes only to be inac-
cessible minutes later”. 

10  Przekład własny za: „The Gothic mother who must be abjected and the authoritative tyrannical father who 
must be overthrown are, according to psychoanalysis, parts of one’s self that must be feared because they 
define the self at the same time as they take one’s self-definition outside, to another and perhaps to many 
outside versions of that other. The volatile status of otherness, it is true, has come to haunt the Gothic mode 
since the eighteenth century”. 

11  W takim rozumieniu, w jakim problem ten ujmuje Bernhard Waldenfels pisząc, że „Obce nie jest po prostu 
czymś innym (έτερον; aliud), które – tak jak w Sofiście Platona – powstaje poprzez odgraniczenie od tego, co 
jest tym samym (ταύτόν; idem). […] Obce nie znajduje się po prostu gdzie indziej od tego, co w danym przy-
padku własne, oddziela je pewien próg – podobnie jak sen od czuwania, zdrowie od choroby, wiek dojrzały od 
młodości” (WALDENFELS 2002: 16-17). 
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zakwestionowane” (Carroll 2004: 349). Twórcy bardzo często posługują się mecha-
nizmami kontrarności, budując wizje w oparciu o opozycję pomiędzy tym, co od-
biorcy uznają za modelowe a tym, co spatologizowane, dążąc do wyeksponowania ta-
kich elementów, które ulegają zaburzeniu, atrofii czy degradacji. W ten sposób – po-
przez szczególne odwrócenie porządku (co drobiazgowo dokumentuje Markus Lipo-
wicz w stanowiącym część tego tomu rozdziale pod tytułem Niewinne oblicze zła – 
o transgresyjnym wizerunku dzieci w wybranych filmach grozy z perspektywy pedago-
giczno-antropologicznej) – dokonuje się proces budowania nastroju zagrożenia skore-
lowany z niezwykle istotnym komponentem lękotwórczym, jakim jest suspens12. 

Teksty grozy konfrontują więc odbiorców z wielopoziomowym zbiorem rozma-
itych problemów nękających zbiorowości ludzkie zarówno obecnie (na przykład mia-
sto-monstrum pochłaniające mieszkańców13, blokowisko symbolizujące przestrzenną 
i egzystencjalną degradację14, korporacjonistyczne procesy dehumanizacyjne15 czy oba-
wy uosabiane przez zombie – o czym obszernie pisze Mikołaj Marcela w stanowiącym 
część tej monografii rozdziale zatytułowanym Kultura (jako źródło cierpień) zombie16), 
jak i tych mających źródło w przeszłości (na przykład kwestia emancypacji obecna 
w powieści Brama Stokera Dracula [Craft 1984, Gemra 2008, Cameron 2010]), 
w historii, która niekiedy musi być egzorcyzmowana lub opowiedziana na nowo (na 
przykład wątki II wojny światowej i Holocaustu obecne w powieści Iry Levinea Chło-
pcy z Brazylii, ewentualnie lęki zimnowojenne wyraźnie zaznaczające się choćby w fil-
mie Village of the Damned w reżyserii Wolfa Rilla z 1960 roku). Osią fabularną narra-
cji grozy staje się również tematyka jednostkowych doświadczeń traumatycznych, nie-
rzadko rozpoznanych w innych konwencjach (lecz z tego względu inaczej interpreto-

 
12  Problematyce suspensu poświęciła wiele uwagi Anita Has-Tokarz w podrozdziale Mechanizmy ewokacji grozy 

w horrorze pracy Horror w literaturze współczesnej i filmie (HAS-TOKARZ 2011: 208-211). 
13  Problematykę tę przywołuję m.in. w artykułach: Współczesna demonologia, czyli Tadeusza Oszubskiego opo-

wiadania grozy (OLKUSZ 2008); Przestrzeń zagrożenia. Miasto w opowiadaniach Tadeusza Oszubskiego (OLKUSZ 

2009B); Przestrzeń strachu. O mieście we współczesnej polskiej fantastyce grozy (OLKUSZ 2010A). 
14  Tematyka ta stanowi trzon moich rozważań w artykule Konglomerat niesamowitości: „Domofon” Zygmunta Mi-

łoszewskiego jako gra z klasycznym modelem literatury weird fiction (OLKUSZ 2009A). 
15  Kwestie te poruszam w jednym z rozdziałów książki Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej pol-

skiej fantastyce grozy (OLKUSZ 2010B). 
16  Jak również w poświęconym zombie rozdziale książki Monstruarium nowoczesne (MARCELA 2015). 
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wanych i opisywanych) – jak utrata potomstwa, ukochanej osoby, problemy adapta-
cyjne, doświadczenia o charakterze przemocowym. Wpisane w estetykę grozy zjawiska 
nadprzyrodzone są prefiguracją owych perturbacji (Bruhm 2002: 271). 

Wielu badaczy zastanawia się w związku z tym nad sfunkcjonalizowaniem grozy, 
często za Walterem Benjaminem konstatując, że tym, co wzbudza u odbiorcy pragnie-
nie obcowania z podobną estetyką, jest swoista „nadzieja na rozgrzanie jego drżącego 
bytu śmiercią, o której czyta”17 (Benjamin 2007: 101) – a więc doświadcza w pośredni 
sposób. Powtarzalność owych nadziei wiąże się z pewnością bezpieczeństwa własnego 
istnienia wobec fikcyjności makabrycznych zdarzeń. Bruhm zauważa z kolei, że narra-
cje grozy uwodzą nie iluzją bezpieczeństwa i budowanym w związku z tym szczegól-
nym dystansem, lecz – paradoksalnie – wiążą się z pragnieniem bycia bliżej (Bruhm 
2002: 272), doświadczenia jak najsilniejszej immersji18. Jak słusznie zauważa Katarzyna 
Slany, to „dzięki lękowi ludzkość w artystyczny sposób wyrażała i nadal wyraża niepo-
koje, frustracje oraz tragizm losu człowieka. Przyjąć zatem należy, że ludzka potrzeba 
przeżywania grozy i niesamowitości jest rzeczą naturalną, zaś makabra i potworność 
stanowią sposoby neutralizowania odwiecznych trwóg” (Slany 2016: 8). 

Światy postgrozy 

Doświadczenie grozy zaistnieć może nie tylko poprzez kontakt z tekstem literackim, 
filmowym czy serialowym, lecz również w zetknięciu z grami wideo (co dokumentuje 
w tomie rozdział autorstwa Szymona Kukulaka, zatytułowany Piekło na Marsie. Hor-
ror a trójwymiarowa rewolucja w „Doom”). Modele lękotwórcze w obrębie tego me-
dium w bardzo szczegółowy sposób omawia Fred Botting, zwracając uwagę na kwestię 
budowania nastroju za pomocą odpowiednio sprokurowanych bodźców wizualno-
audialno-narracyjnych. Badacz wskazuje ponadto na znamienne pokrewieństwo me-
chanizmów wzbudzania grozy w zakresie starych i nowych mediów, definiując jedno-
cześnie współczesne predylekcje do wpisywania w schematy grozy tych elementów rze-
czywistości, które każdorazowo wiążą się z cywilizacją. Konstatuje przy tym, że: 

 
17  Przekład własny za: „is the hope of warming his shivering life with a death he reads about”. 
18  Krzysztof M. Maj podaje następującą definicję immersji: „dosłownie oznaczająca zanurzenie, zagłębienie czy 

pogrążenie, jednak metaforycznie opisująca pewien szczególny akt odbioru, polegający na zatraceniu się 
w świecie narracji” (MAJ 2015: 372). 
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Tożsamość człowieka i społeczeństwa, jak się wydaje, jest ciągle poddawana przekształceniom i re-
definicjom z perspektywy [...] różnorodnych technologii. Produkcja maszyn, na przykład, anga-
żuje się w rozwój i przemiany kształtujące jednostki już od XVIII wieku: „mechaniczna lalka” jest 
zarazem „metaforą i kontrapunktem autonomicznej podmiotowości”. Maszyny replikują za-
równo funkcje cielesne, jak i psychiczną tożsamość ludzi, stąd też ich odróżnienie od tych ostat-
nich staje się coraz trudniejsze. Podobnie dzieje się w kinematografii, która nie tylko materializuje 
owe niepokojące sobowtóry, ale także puszcza je w ruch na ekranie na podobieństwo samej kino-
wej maszynerii [...]. Postęp w technologii komputerowej prześcignął jednak ostatnimi czasy ów 
magiczny, widmowy ruch kadrów filmu. Cyberrękawice i cyfrowe kombinezony ujawniają „prze-
mysłową produkcję rozdwojonej jaźni, błyskawicznego klonowania żywego człowieka, technolo-
gicznego odtwarzania jednego ze starożytnych mitów: mitu sobowtóra, elektro-ergonomicznego 
sobowtóra, którego obecność jest widmowa”. Ruch wirtualnych obrazów nie tylko wydziedzicza 
ciało z jego widm, ale również sprawia, że tożsamość staje się niczym więcej, niż właśnie fantomo-
wym błyskiem elektryki. Tworzące trójwymiarową grafikę komputerową wielokąty również 
przyjmują sobie właściwy duchowy żywot: „teraz, gdy wielokąty stały się animowane, zostały do-
słownie obdarzone duchem. Duchem w maszynie”. Duch i „sobość” splatają się ze sobą na wid-
mowym ekranie, manifestując niesamowitość i niepokój, w którym zatraca się przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość (Botting 2002: 279)19. 

Motywika ta nie jest jednak przypisana wyłącznie najnowszym produkcjom, lecz 
jawi się jako konsekwencja poszukiwania przez autorów dawniejszych inspiracji w roz-
maitych obszarach aktywności ludzkiej. Jak zauważa Botting, „w efekcie na reprezen-
tacje ma wpływ kultura je wytwarzająca: zło ulokowane jest w przeszłości lub przyszło-
ści, czy będą to arystokratyczne zbytki osiemnastowiecznych burżujów czy genetyczne 
eksperymenty obecne w kulturze schyłku dwudziestego wieku” (Botting 2002: 

 
19  Przekład własny za: Human identity and society, it seems, are continually subject to transformation and re-

definition by representational and mechanical technologies. The manufacture of automata, for instance, par-
ticipates in the development and disturbances shaping individuals in the course of the eighteenth century: 
“the mechanical doll” provides “a metaphor of, and counterpoint to, the autonomous subjectivity.” Machines 
double human functions and identity so that it becomes difficult to tell them apart. Cinema, too, not only 
materializes these disturbing doubles, it makes them move across a screen as figures for the cinematic ap-
paratus itself […] The magical, ghostly movement of cinema images has recently been surpassed by new 
computer technologies. Dataglove and digital bodysuit disclose the “industrial production of a personality 
split, an instantaneous cloning of living man, the technological recreation of one of our most ancient myths: 
the myth of the double, of an electro-ergonomic double whose presence is spectral.” The movement of virtual 
images not only dispossesses the body of its shadows so that identity becomes no more than a phantasmic 
electronic flickering. The polygons composing computer graphics also assume an almost spiritual life of their 
own: “now the polygons have become animated, literally, given a soul. A machine soul.” Spirits and selves 
entwine on the spectral screens to manifest uncanny disturbances in which past, present, and future col-
lapse”. 
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280)20. Cywilizacja zatem – jako rezultat kreatywności człowieka – stanowić może źró-
dło i nośnik całego mnóstwa obaw; te zaś, jako artystyczna materia grozy, konkretyzują 
się w postaci symbolicznych ich prefiguracji. Gotyckie imaginacje są więc rezultatem 
ogólnokulturowych lęków związanych z tożsamością, stabilnością w wymiarze spo-
łecznym czy kulturowym oraz procesualnością tych przeobrażeń. 

Warto jednak podkreślić, że w postgrozie nie uległy zmianie mechanizmy lęko-
twórcze, a współcześnie twórcy posługują się jedynie innymi rekwizytami czy sztafa-
żem. I tak na przykład film Ukryty wymiar (oryg. Event Horizon) w reżyserii Paula 
W.S. Andersona z 1997roku jest wariacją na temat nawiedzonego miejsca (Botting 
2002: 297), z kolei miejsce zjaw z zaświatów w serialu Stranger Things Netflixa z 2016 
roku zajmują emanacje z innego wymiaru relokowane do naszego przez żądnych wie-
dzy naukowców reprezentujących tajne rządowe organizacje. Oznacza to, że zredefi-
niowaniu nie uległy niemal żadne reguły formalne determinujące funkcjonowanie 
mechanizmów grozy. To z kolei daje asumpt do twierdzenia, że kulturowy rezonans 
tekstów tego rodzaju nie ulegnie szczególnemu osłabieniu z uwagi na możliwość na-
dania nowych sensów i ról nowym przedmiotom. Tendencję podobną egzemplifikują 
chociażby filmy z serii Nieodebrane połączenie (wersje japońskie – z 2003 i 2005– 
i amerykański remake z 2008 roku) czy adaptacje powieści Kōjiego Suzukiego Ring (ja-
pońska z 1998 roku w reżyserii Hideo Nakaty i amerykański remake z 2002 w reżyserii 
Gore’a Verbinskiego oraz sequel z 2005 roku wyreżyserowany przez Hideo Nakatę), 
w których przedmiot będący swoistą bramą do przestrzeni transgresyjnej przynależny 
jest całkowicie światu ludzkiemu (jako jego wytwór) i pełni identyczną rolę, jak znane 
z wcześniejszych realizacji grozy tajemne księgi, sekretne dzienniki, przeklęte dzieła 
sztuki czy talizmany. Rozwijająca się cywilizacja stawia wprawdzie przed twórcami 
nowe wyzwania, pamiętać jednak trzeba, że wśród gadżetów czy technicznych udo-
godnień dostrzec można potencjał lękotwórczy związany z odwieczną obawą przed 
utratą supremacji ludzkiej nad maszyną. 

 
20  Przekład własny za: „As a result the representations are influenced by the cultures that produce them: evil is 

located in the past or the future, whether it be aristocratic excess for an eighteenth-century bourgeoisie or 
genetic experimentation for a late twentieth-century consumer culture”. 
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Jednocześnie także wiele figur i postaci identyfikowanych z grozą staje się częścią 
transfikcjonalnego21 procesu lokowania ich w nowych sytuacjach, projektowania no-
wych ich biografii. Reinterpretacje klasycznych narracji koncentrują się często wpraw-
dzie na zaszczepianiu pozytywnego wizerunku niegdysiejszego ucieleśnienia numino-
sum, lecz dają też po wielokroć w zamian wykładnię bardziej aktualnych lęków wpisu-
jących się w obecny krajobraz społeczno-polityczno-ekonomiczny, jak (nie bardzo 
udany fabularnie i aktorsko) serial Second Chance z 2016 roku, w którym nawiązania 
do powieści Mary Shelley Frankenstein są raczej powierzchowne, a element lękotwór-
czy wiąże się nie z pojedynczym eksperymentem, lecz korporacjonistyczną ekspansją 
w zakresie genetycznych ingerencji.  

Wspomniane dążenia do bonizacji uosobień zła zauważa też przywoływany już 
kilkakrotnie Botting, wskazując, że tendencje te pojawiły się pod koniec XX wieku 
Wizerunki postaci dotychczas jednoznacznie transgresyjnych uległy wówczas zna-
miennemu złagodzeniu (na co w jednym z rozdziałów monografii, zatytułowanym 
Potwór, który przestaje straszyć (?) Obraz wilkołaka we współczesnej kulturze zwraca 
uwagę Krystyna Walc), stały się nie tyle jednoznacznie pozytywne, co wieloznacznie 
reinterpretowane. Jak konstatuje Botting: 

Podczas gdy przywrócenie symbolicznych i normatywnych ograniczeń świętowano w krwawych 
kulminacyjnych momentach dawnych opowieści grozy, potworne postaci są dziś o wiele rzadziej 
przedmiotem odrazy, wygnanym ze zbiorowej wyobraźni w ramach powrotu do równowagi sym-
bolicznej i społecznej. W zamian jednakże zachowują one wciąż ów fascynujący i pociągający wi-

 
21  Rozumianego zgodnie z definicją Richarda Saint-Gelaisa zamieszczoną w Routledge Encyclopaedia of Narra-

tive Theory: „Dwa lub więcej tekstów (kultury) łączy relacja o charakterze transfikcjonalnym, gdy współdzielą 
one takie komponenty narracyjne, jak postaci, wyobrażone lokacje lub nawet fikcyjne światy. Transfikcjonal-
ność można uznać za odmianę intertekstualności, lecz zazwyczaj 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 [Two (or more) texts exhibit a transfictional relation 
when they share elements such as characters, imaginary locations, or fictional worlds. Transfictionality may 
be considered as a branch of intertextuality, but it usually conceals this intertextual link because it neither 
quotes nor acknowledges its sources. Instead, it uses the source text's setting and/or inhabitants as if they 
existed independently]” (SAINT-GELAIS 2008: 612). Transfikcjonalność pojawia się więc wówczas, gdy dochodzi 
do interakcji albo interferencji dwóch światów narracji (storyworlds), a ściślej ich encyklopedii. Na przykład 
pojawienie się Alana Quatermaina z powieści Haggarda w komiksie i filmie Liga niezwykłych dżentelmenów 
jest transfikcjonalnością, ponieważ cytat nie obejmuje imienia Quatermaina (byłaby to czysta intertekstualna 
deiksa), ale samą jego postać. Podobnie rzecz się ma z ponownym pojawianiem się całych lokacji, światów, 
a nawet kodów estetycznych. 
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zerunek: potworni inni, niedręczeni już przez nienawiść czy strach, cieszą się sympatią i zrozumie-
niem, skłaniając ku refleksji i autoidentyfikacji. Figury wykluczonych, reprezentowane onegdaj 
przez złowrogie, przerażające i przeciwne naturze monstra, zyskują cechy bardziej ludzkie, podczas 
gdy systemy dyskursywne kiedyś je wykluczające – przeciwnie, budzą lęk jako opresywne i niehu-
manitarne. Ten zwrot, wraz z tkwiącą weń romantyczną tęsknotą za wyrzutkami i buntownikami, 
oraz pragnieniem wyzwolenia i jednostkowej swobody, czynią transgresję czymś pozytywnym, 
rozpraszającym złowrogie widmo ojcowskiego zakazu. Transgresja zyskuje tym samym pełne spo-
łeczne przyzwolenie, jak każda inna aktywność ludzka (Botting 2002: 286)22. 

W toku przemian dotychczasowa „inność” przestaje być nieoswojoną „obcością”, 
staje się normą lub elementem poddanym zabiegom parodystycznym. 

Eksploracja światów grozy 

Nic zatem niezwykłego, że wielu badaczy stawia sobie za cel przyjrzenie się współcze-
snym światom grozy rozważając, w jaki sposób kontestują lub komplementują one te 
dawniejsze. Tom monograficzny Światy grozy stanowi zapowiedź i obraz kolejnych 
dyskusji nad tą problematyką, będąc pierwszym z kilku planowanych w ramach serii 
„Perspektywy Ponowoczesności”. Wspólnie z wieloma naukowcami zastanawiać się 
będziemy nad rozmaitymi aspektami grozy, jej realizacjami w różnych mediach, przez 
różnorodnych twórców. Istotną kwestią wydaje się próba uwzględnienia jak najszer-
szej perspektywy oglądu, wskazanie mechanizmów konstruowania grozy i ich wzajem-
nych korelacji. Cel ten może zostać zrealizowany jedynie wówczas, gdy nie ograniczy 
się introspekcji do treści już rozpoznanych naukowo czy postulowanych często w pol-
skiej myśli badawczej (zwłaszcza w zakresie filologii słowiańskich) chęci izolowania się 
od osiągnięć i rezultatów pracy autorów zachodnich23. Badania nad grozą są bowiem 

 
22  Przekład własny za: „Where the restoration of symbolic, normative boundaries was celebrated in the violent 

climaxes to older tales of terror, monstrous figures are now less often terrifying objects of animosity expelled 
in the return to social and symbolic equilibrium. Instead, they retain a fascinating, attractive appeal: no longer 
objects of hate or fear, monstrous others become sites of identification, sympathy, desire, and selfrecognition. 
Excluded figures once represented as malevolent, disturbed, or deviant monsters are rendered more humane 
while the systems that exclude them assume terrifying, persecutory, and inhuman shapes. The reversal, with 
its residual Romantic identification with outcast and rebel, alongside its feeling for liberation and individual 
freedom, makes transgression a positive act and diffuses the negative charge of spectral paternal prohibition. 
Transgression becomes just another permitted social activity”. 

23  Przykład podobnego tendencyjnego i ograniczającego poznawczo stanowiska stanowi chociażby konstatacja 
stanowiąca komentarz do artykułu Bogdana Trochy zamieszczonego w tomie Literatura i kultura popularna. 
Metody: propozycje i dyskusje, w którym Jakub Z. Lichański i Wojciech Kajtoch piszą o posługiwaniu się zacho-
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dziedziną dynamicznie się rozwijającą, dlatego warto także podejmować się analizowa-
nia dzieł nowszych, nienależących do klasycznego kanonu, także tych, które są wobec 
niego polemiczne. Problematyka grozy proponowana przez autorów rozdziałów mo-
nografii Światy grozy stanowi próbę wyjścia poza tradycyjne ujęcia, dowodząc koniecz-
ności wieloparametrowego interpretowania i postrzegania omawianej konwencji. Eg-
zemplifikują to zarówno teksty teoretyczne, jak i te o nachyleniu filozoficznym, rów-
nież takie, których autorzy podjęli tematykę reinterpretacji figur grozy, czy też te wpi-
sujące się w dyskurs ekonomiczny i paradygmat neoliberalny.  

 
dnimi źródłami w następujących słowach: „Ta choroba dotknęła w ostatnich latach nieomal całą polską hu-
manistykę. Do podstawowej literatury przedmiotu, w ogóle do stanu badań nie odwołują się językoznawcy, 
kulturolodzy, historycy literatury itd. Wykazywanie się solidną kwerendą bibliograficzną stało się wręcz nie-
modne. Mówiąc otwarcie: jeśli w spisie nazwisk nie widzę autorów podstawowych polskich opracowań da-
nego tematu (bo angielscy są prawie zawsze) – książki nie kupuję. Normą staje się wykazywanie tylko litera-
tury obcojęzycznej, wyjątkiem – powoływanie się na rodzimych poprzedników. To jakiś «naukowy hunwejbi-
nizm». I nie przekonuje mnie argument, że publikacji wychodzi tak wiele, że nie da się już ich opanować i od-
notować. Mamy do czynienia, z jednej strony, z tylko pobieżnymi lekturami recenzentów i promotorów, którzy 
zatracili czujność, a z drugiej – ze skutkami postmodernistycznej mody i koktajlem rozmaitych przyczyn: po-
cząwszy od pogoni za punktami, a na osłabieniu autorytetu starszego pokolenia naukowców kończąc” (LI-

CHAŃSKI, KAJTOCH, TROCHA 2015: 102). Wartość badań nie zależy wszelako od kraju pochodzenia autora, lecz od 
nowatorskiego ich ujęcia, zatem gloryfikowanie polskich źródeł wydaje się nie tylko nie na miejscu, ale wręcz 
nieuzasadnione. Autorytet „starszego pokolenia naukowców” osłabia tym samym raczej skostniały sposób 
prowadzenia naukowych eksploracji poprzez posługiwanie się przestarzałymi metodologiami, co uwikłane 
jest niejednokrotnie w niemożność czy niechęć dotarcia do nowoczesnych i aktualnych źródeł. 
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