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Rozwój powieœci grozy w literaturze czeskiej

W czeskiej teorii literatury funkcjonuje kilka terminów na okreœle-
nie interesuj¹cej nas odmiany powieœci: gotický román, hrùzostrašný
román, román hrùzy, èerný román, krvavý román (krvák, krvas). Ist-
nienie tak wielkiej iloœci nazw jest spowodowane przejmowaniem ko-
lejnych nazw przynale¿nych do ró¿nych (narodowych) tradycji litera-
ckich, np. gotický román to t³umaczenie angielskiego terminu gothic
novel, román hrùzy – niemieckiego Schauerroman, a èerný román –
francuskiego roman nor (Mocná, Peterka 2004, s. 219). Krvavý román
zaœ niew¹tpliwie spopularyzowa³ Josef Váchal (1990, s. 13–63), który
w swojej ksi¹¿ce podj¹³ siê nie tylko zaprezentowania prototypu
„krwawej powieœci”, ale równie¿ przedstawi³ swój pogl¹d na temat
pozycji jej w literaturze czeskiej. Pisarz bowiem uwa¿a, ¿e krvavý
román wywodzi siê z tradycji œredniowiecznych opowieœci rycerskich
oraz szesnastowiecznych historii dworskich, zw³aszcza historii dworu
papieskiego1.

Motywy powieœci grozy zawiera tak¿e kronika de Pflünstera
o charakterystycznym tytule O jednom raubíøském oberhauptmanovi,
který v Holšteynì 372 lidí a malých pacholat ze svìta zprovodil, za kte-
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1 J. Èermák �róde³ literatury trywialnej (bo z takiej wywodzi powie�æ gotyck¹)
upatruje równie¿ w innych gatunkach: �Zásobárnou triviální literatury je vìt�ina
velkých zdrojù star�í prózy, byt¡ nestejnou mìrou: støedovìké chansons de geste,
zpravidla ve svých prozaických pøevodech, italské renesanèní eposy, pikareskní
román �panìlské, ale i francouzské a anglické vìtve, z nìho� triviální autoøi èasto
berou kompozièní schéma, dále literatura 18. století jako celek se svými dobrodru�-
nými, pastorálními a sentimentálními romány a dramaty, orientálními povídkami,
a kromì toho kdejaký �ivotopis� (Èermák 1968, s. 222).
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reñto zloèinìni, pro veystrahu jiným, na popravním ñebøíku po 14 dní
uvázán za pøirození visel, a tak¿e Padovská historie o mnichu zamuro-
wanym jeszcze za ¿ycia, który unikn¹wszy œmierci, mœci³ siê na
swych przeciwnikach. Obie te historie by³y czêstym motywem, po
który siêga³y nastêpne pokolenia pisarzy (wystarczy tu wspomnieæ
o Draculi, okrutnym hegemonie, czy mnichach i zakonnicach, bêd¹-
cych bohaterami wielu popularnych powieœci, jak choæby Mnicha Le-
wisa czy Zakonnicy Diderota). Natomiast motyw zamurowania za ¿y-
cia jest przytaczany równie¿ przez wspó³czesnych pisarzy (np. w Mo-
nologu o martwej mniszce Gustawa Herlinga-Grudziñskiego).

�ród³a czeskiej powieœci gotyckiej znajdowa³yby siê w literaturze
niskiej, pisanej dla rozrywki ludu, zw³aszcza w utworach przygodo-
wych i opowiastkach o zbójach. Czêsto by³y to pseudokroniki opo-
wiadaj¹ce o „strasznych dziejach” jakiegoœ rodu (lub tylko kilku jego
cz³onków), jak to ma miejsce choæby w przypadku Hermannovej kro-
niki, opartej na utartym schemacie historii piêknej szlachcianki po-
zbawionej czci i mienia przez okrutnego przeciwnika, która jednak
znajduje mœciciela w osobie potajemnie podkochuj¹cego siê w niej
giermka, przy czym utwór ten nie opiewa mi³oœci sentymentalnej czy
platonicznej:

Hermannová kronika v�ak mìla ve své romantiènosti je�tì tu pøednost, vùèi
novìj�ímu románu, ñe nevzhýbala se nikterak dùkladnìj�ímu popisu milostných scen
a pohlavního aktu, jak to novìj�i písemnictví z dùvodù fale�né morálky èiní, naopak:
líèení tìlesné zdatnosti rytíøù bylo ètenáøùm øeèeno takøka plnou hubou hezky
neodmenì, a tak tehdej�i ètenáøi byli více pøesvìdèení o muñném zjevu onoho
milovníka neñ dnes, kdy podobné zachvácení erotické je v knize vyteèkováno, nebo
mílenec po �vá�nivém spojení� ihned odchází, coñ by skeptik impotencí dotýèného
vykládati si mohl (Váchal 1990, s. 33).

Œlady tak odwa¿nych opisów erotycznych odnajdujemy tak¿e
u markiza de Sade’a, a tak¿e w sadystycznych scenach powieœci grozy
(szczególnie francuskiej, gdzie erotyzm uto¿samiano z frenezj¹).

Wed³ug Váchala szczególny wp³yw na literaturê grozy mia³a twór-
czoœæ niemiecka:

Tyto entrevue (v poètu, pokud vím, 125) o pamìtíhodných vrazích, travièích
a mordýøích, jako byli: Güldenen Tafel-Dieb Nickel Listen, Kirchen-Rauber Lips
Tullian, z rekù Camillo a Caesar Borgia, saský raubíøský princ Kunz a Aruch Barbaro-
sa atd., nejsou pouhými popisy krvavé historie, leè jiñ dokonalou kostrou románu
krvavého tak jak nová doba jej aranñuje, vzdor své zastaralé formì, dialogu (Váchal
1990, s. 34).

By³y to powieœci przede wszystkim o charakterystycznych d³ugich
tytu³ach2, opisuj¹ce przygody okrutnych piratów, zbójników, rycerzy
lub ksi¹¿¹t. Jednak aby historie te uczyniæ ciekawszymi, ich akcje
umieszczano w egzotycznym œrodowisku, np. na po³udniu Europy
(Hiszpania, W³ochy) b¹dŸ w nieznanych krainach. Utwory te najczê-
œciej nie prezentowa³y wysokiego poziomu artystycznego, ale trzy-
ma³y czytelnika w ci¹g³ym napiêciu, dlatego ich popularnoœæ by³a
znaczna. Cokolwiek by o nich powiedzieæ, trzeba przyznaæ, ¿e przy-
czyni³y siê do rozwoju czytelnictwa wœród prostego ludu3. Ponoæ tyl-
ko w Niemczech do 1735 roku wysz³o oko³o stu takich pozycji (a to
by³ dopiero pocz¹tek zalewu rynku „krwawymi powieœciami”).

Krvavý román posiada³ swoj¹ œciœle okreœlon¹ strukturê. Musia³
te¿ spe³niaæ okreœlone cele.

Charakter dobrého, typického krváku je u�lechtilý primitiv a nikoli rafinovanost,
èas minulý neb pøitomný, nikdy v�ak ztøe�tìná nebo pøemr�tìná budoucnost, lidé
z této zemì, zdraví a pøímí, nikdy chorobní ideály neb apatiètí: vñdy ñijí, jednají
a neztrácejí pùdu pod nohama, byt¡ vrañdili nebo trpìli.

Rovnìñ v�e abstraktní je krvákùm cizo. Krom vydluñených z jiných knih staféñi
demonických, stra�idelných a hrùzostra�ných nemá pravý krvavý román té nejmen�i
známky po nìjaké metafisice neb mystice (Váchal 1990, s. 41).
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2 Np. �Mordýø Oranienský, aneb zazdìný vévoda z Llyttle, vypsání politického
pronásledování trhanù �panìlskými Inkvisitory� lub ��lechticova láska na zemi
a v podzemních ñaláøích, èi-li tøikráte zkompeskovaná pýcha jednoho hrabìte, který
stíhán osudem stav �lechtický za vùdcovstí bandy lupièské promìnil, v ñaláøích
oupìl, na popravi�tì veden byl; vñdy v�ak skrze �lechetnost jedné ctné a urozené
dámy vysvobozen a na ñivu zachovén byl�.

3 Váchal nawet ze szczypt¹ z³o�liwo�ci stwierdza, ¿e akwizytorzy wydawnictw
Hynka czy Bensingera, które to specjalizowa³y siê w drukowaniu tego rodzaju
powie�ci, docierali do tych wsi, gdzie nie posiadano Biblii.



Ponadto moralnoœæ obowi¹zuj¹ca w krvavym románie niewiele
wspólnego mia³a z prawid³ami mi³oœci chrzeœcijañskiej (raczej obo-
wi¹zuje starotestamentowa zasada „oko za oko, z¹b za z¹b”). Osoby
s³abe przegrywa³y, a najwiêksi z³oczyñcy uchodzili ca³o, ich pomoc-
nicy zaœ byli karani.

Nazwa krvavý román niew¹tpliwie zosta³a wymyœlona przez
z³oœliwych krytyków, którzy uwa¿aj¹, ¿e dominuj¹c¹ cech¹ tego typu
literatury jest „krew lej¹ca siê wiadrami”. Váchal kontrargumentuje,
i¿ w powieœciach historycznych liczba zabitych przypadaj¹ca na 100
stron tekstu jest znacznie wy¿sza, a opisy okrutnych egzekucji o wiele
bardziej szczegó³owe ni¿ pozostalych epizodów. Co wiêcej, w krvá-
kach czêsto dopiero na ostatniej – siedemset osiemdziesi¹tej szóstej
stronie – zdarza siê pierwsze i jedyne morderstwo. Nale¿y tutaj dodaæ,
¿e znaczna wiêkszoœæ tych powieœci charakteryzowa³a siê bardzo
du¿¹ objêtoœci¹ (nawet do trzech-czterech tysiêcy stron), czêsto wy-
dawano je w kilku lub kilkunastu zeszytach (byæ mo¿e jest to Ÿród³o
popularnych do dziœ serii wydawniczych). Szybki rozwój i pularnoœæ
krwawych powieœci zbieg³y siê mniej wiêcej w czasie z odrodzeniem
narodowym w Czechach, kiedy – z jednej strony – by³y têpione przez
purystów jêzykowych (za zanieczyszczanie czeszczyzny zbyt liczny-
mi po¿yczkami germañskimi), przez czeskich nacjonalistów (za po-
dejmowanie b³ahej tematyki i mierny poziom artystyczny) oraz przez
w³adzê austriack¹ (za postaci mnichów zaprzedanych diab³u i upad-
³ych mniszek, co uwa¿ano za niebezpieczne tendencje antyklerykal-
ne). Z drugiej zaœ strony gatunek ten by³ wykorzystany przez niektó-
rych pisarzy (np. Karla Sabinê) do przypomnienia wznios³ej historii
narodu czeskiego i jego bohaterskich wyst¹pieñ w obronie wolnoœci.
Zwa¿ywszy na popularnoœæ tej literatury w œrodowisku wiejskim,
by³a do dobra okazja, aby idee patriotyczne „zb³¹dzi³y pod strzechy”,
choæby i w takiej formie. Niestety, wiêkszoœæ przedstawicieli odro-
dzenia podjê³o walkê z krwawymi powieœciami, dlatego w stosunko-
wo nied³ugim czasie zniknê³y one zupe³nie z bibliotek i przesta³y byæ
kupowane w œrodowisku wiejskim.

Váchal wyró¿ni³ dwa typy krwawych powieœci: krvák pro ñivot
i krvák pro krvák. Pierwszy, starszy, charakteryzuje siê tym, ¿e za ka¿-
dy czyn (dobry b¹dŸ z³y) czeka bohatera zap³ata. Postacie s¹ statycz-
ne, czarno-bia³e. Akcja nie jest zbyt skomplikowana, a utwór posiada
ma³o postaci drugoplanowych. Drugi typ, póŸniejszy, powstawa³ pod
wp³ywem powieœci francuskiej. Cechuje go przede wszystkim znacz-
ne przeplatanie w¹tków oraz fakt, ¿e nie zawsze zwyciê¿a sprawiedli-
woœæ (czasem zbrodnie uchodz¹ bezkarnie). Nie ma ju¿ w nich naiw-
noœci i prymitywnoœci akcji charakterystycznych dla powieœci krvák
pro ñivot.

Pierwsze krwawe powieœci otrzymywa³y bogat¹ szatê graficzn¹,
by³y ilustrowane litografiami i drzeworytami. Opisywa³y historie za-
czerpniête z dziejów narodowych, ale kiedy nast¹pi³ upadek tej¿e lite-
ratury, zamiast oryginalnych czeskich powieœci – zaczêto wydawaæ
b¹dŸ nieudolne t³umaczenia dzie³ obcych, b¹dŸ – co gorsza – przepi-
sywano ca³e fragmenty z dzie³ Poego, Sade’a czy Schillera, podpi-
suj¹c swoim nazwiskiem.

Prawdziwy renesans prze¿ywaj¹ opowieœci rycerskie pisane dla
ludu (por. Dìjiny èeské literatury 1960, s. 89–90), coœ w rodzaju po-
wieœci gotyckiej, której akcjê umieszczono w œredniowiecznych za-
mkach czeskich, w œlad za niemieckimi powieœciami Ch. H. Spießa.
Ponadto dodawano „szczyptê napiêcia”: wzruszaj¹c¹ fabu³ê, drama-
tyczne sceny, opisy patologicznych i budz¹cych grozê sytuacji itp.
Mia³ one mocniej oddzia³ywaæ na stronê emocjonaln¹ czytelnika, czê-
stokroæ wzrusza³y, dlatego widaæ w tym przypadku tendencjê do wy-
olbrzymiania i przesady (co sytuuje ten rodzaj literatury na granicy
powieœci i parodii). Najpopularniejszym autorem w tym przypadku
okaza³ siê Prokop Šedivý, który w oryginalny sposób dope³ni³ epizod
z kroniki Hájka o czeskich amazonkach (w ten sposób powsta³o jego
pierwsze rycerskie opowiadanie). Inne utwory Šedivego by³y najczê-
œciej przeróbkami niemieckich utworów Spießa i F. A. Pabsta, adapto-
wanych dla czeskiego œrodowiska. Czêœæ z nich mo¿na zaklasyfiko-
waæ jako powieœci historyczne, ale z zastrze¿eniem, ¿e potraktujemy
je jako prototyp hrùzostrašnych powieœci, na co wskazuj¹ pierwiastek
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niesamowitoœci, pierwszo- i drugoplanowe postaci szaleñców, spl¹ta-
ne losy bohaterów i postaci drugoplanowych (zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych, z³oczyñców). Do najpopularniejszych przeróbek
powieœci niemieckich Šedivego nale¿y zaliczyæ: Zazdìná sleèna aneb
Podivné pøíhody Marie z Hohenturu (1794), Krásná Olivie aneb
Strašidlo u bílé vìñe (1798) oraz Skalní duchové aneb Pøíhody barona
z Binenbachu (1798). Josef Hrabák dodaje, i¿ w³aœnie w tych utwo-
rach nale¿y szukaæ Ÿróde³ horroru powieœci grozy:

Hrùza na hrùzu, zloèin na zloèin, tajemné prostøedí støedovìkého hradu s pod-
zemními chodbami i stra�idly � zkrátka je zde v�echno, co patøí k horroru. Nelze také
nemyslet na støedovìkou rytíøskou epiku, jenñe tam bojoval rytíø s draky, zde jsou
nadpøirozené bytosti, které øe�í situaci bez øinèení zbranìmi ( Hrabák 1981, s. 164).

Sk¹d jednak takie rozbie¿noœci w wyznaczaniu Ÿróde³ powieœci
gotyckiej w Czechach i w Europie? W Anglii czy Francji gatunek ten
³¹czono z literatur¹ wysok¹, tworzon¹ dla ludzi wykszta³conych, czê-
stokroæ z wy¿szych sfer, w Czechach zaœ wywodzi³ siê on z literatury
ludowej, tote¿ by³ pisany dla ludu. Dopiero w dobie romantyzmu –
najprawdopodobniej – w¹tki z powieœci i podañ zosta³y wch³oniête do
kultury wysokiej:

Gotický román se pohybuje na rozhraní mezi literaturou populární a umìleckou.
Na jedné stranì se stýká s kníñkami lidového ètení (pøispívaje k jejich modernizaci
v duchu rodící se romantické senzibility), na druhé stranì se stává inspiraci pro
romantický historický román (W. Scott: Kenilworth; V. Hugo: Chrám Matky Boñí
v Paøíñi; K.H.Mácha:Cikáni) i pro romantickou poezii (uhranèivi muñ�tí protaginisté
gotických románu jsou pøedobrazy hrdinù Byronových èi Shellyových). Pøedjímá
rovnìñ moderní horor a kriminální román (Mocná, Peterka 2004, s. 220).

Jeœli przypomnieæ, ¿e Mácha chêtnie rozczytywa³ siê w dzie³ach
Spießa, przestanie nas dziwiæ, dlaczego m³ody poeta wprowadzi³ do
swej twórczoœci tak wiele w¹tków z powieœci grozy (np. w Køivo-
kladzie wykorzysta³ motyw kata i sobowtóra króla, natomiast w Pouti
krkonošskiej wróci³ do popularnych postaci martwych mnichów). Ta-
k¿e wspomniany ju¿ Karel Sabina pos³u¿y³ siê gotycyzmem w Hrob-
níku. To g³ównie tym dwom autorom powieœæ gotycka w Czechach
zawdziêcza wniesienie do literatury ambitnej. Josef Èermák tak cha-

rakteryzuje znaczny wzrost popularnoœci èernego románu w ówczes-
nej literaturze romantycznej:

Pøetlumoème nebásnickou øeèí základní téma Máchova Máje a zbude nám krutì
melodramatický substrát, jakýsi spoleèný jmenovatel dobového vkusu. Pøíbìh
o synovi, který zamordoval otce oplátkou za to, ñe mu svedl milou. Prozaický základ
této skvìlé básnì bude rezonovat s literaturou, která se v dobách Máchova mládí
v èeské i nìmecké Praze èetla v neuvìøitelných kvantech, a to od nevinnì a sladce do-
brodruñných pøíbìhu añ po horror s názvy á la Blutende Gestalt mit Dolch und Lampe.
[...] Vrcholky romantické literatury cnìjí z oceánu triviální literatury. Balzac napsal
�pøed svým narozením� pøibliñnì dvì desítky èerných románu. Pro Victora Hugo,
jehoñ otec, jak známo, polapil slavného loupeñníka jménem Fra Diavolo, byly stra�i-
delné, rytíøsko-loupeñnické romány odrazovýmmùstkem k literatuøe. Pan dvorní rada
Goethe byl nekorunovaným králem Výmaru, ale kdyñ �el ráno do úøadu Christian
August Vulpius � shodou okolností jego �vagr � vybíhaly z domù sluñky a ukazovaly
si na nìho plny nepøekonatelného obdivu. Jak by ne, kdo jiný neñ on napsal slevného
Rinalda Rinaldiniho? (Èermák 1968, s. 220)

Czeska powieœæ grozy doby odrodzeniowej nie zbytnio odbiega od
wzorów zachodnich. Podobnie jak w Anglii czy we Francji czescy au-
torzy krok po kroku odkrywali przed czytelnikiem „matematykê gro-
zy”, sposoby stopniowania napiêcia i wprowadzania mechanizmu
niezwyk³oœci tak, aby groza nimi wywo³ana by³a Ÿród³em prze¿ycia
estetycznego. Przy czym przera¿anie czytelnika mo¿e byæ b¹dŸ „me-
todami naturalnymi” (jeœli jest wywo³ane przez zdarzenia budz¹ce
grozê, a których nie mo¿na wyt³umaczyæ w logiczny sposób) b¹dŸ
„metodami analitycznymi” (strach jest indywidualnym uczuciem
osi¹ganym przez pisarza dziêki ca³emu mechanizmowi œrodków ewo-
kuj¹cych prze¿ycie grozy, jednak wszystkie dziwne zbiegi okoliczno-
œci i tajemnicze wypadki znajduj¹ racjonaln¹ motywacjê; jest to tzw.
metoda analityczna wykorzystywana przez póŸniejsze powieœci dete-
ktywistyczne; por. te¿ Èermák 1968, s. 222). Jakkolwiek wywodzi siê
ona z literatury „trywialnej” (okreœlenie Èermáka), to jednak jej auto-
rom nieobce s¹ œrodki uprawdopodobniania sytuacji poprzez ró¿nego
rodzaju mistyfikacje4, spotykane w literaturze wysokiej (np. Pieœni
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4 Podstaw¹ takiej powie�ci najczê�ciej mia³ byæ stary rêkopis znaleziony w taje-
mniczych okoliczno�ciach. Jeszcze lepiej by³oby, gdyby by³ on zachowany niepe³-



Osjana w Anglii czy Rukopis zelenohorský lub Rukopis královìdvor-
ský w Czechach). Z drugiej strony pisarze nie bali siê wprowadzania
do tekstu postaci i zjawisk nadprzyrodzonych (np. duchów, upersoni-
fikowanej œmierci) czy tajemniczych mikstur, eliksirów przywra-
caj¹cych do ¿ycia lub daj¹cych nieœmiertelnoœæ, nawi¹zuj¹c tym sa-
mym do Ÿróde³ literatury romantycznej i dydaktycznej (bajki, baœnie
itd.). Wykorzystano tak¿e stare legendy o alchemikach rudolfiñskiej
Pragi oraz procesach czarownic, intrygi w arystokratycznych rodzi-
nach czeskich i przekazy o egzekucjach po bitwie pod Bia³¹ Gór¹ (J.J.
Kolár Pekla zplozenci, J. Svátek Tajnosti prañské, Pád rodu
Smiøických, Pamìti katovské rodiny Mydláøù itp.; Mocná, Peterka
2004, s. 221–222). Nadto czêsto wykorzystywano motyw sobowtóra,
alter ego, rozdwojenia osobowoœci itp.

W czeskiej powieœci grozy akcjê umieszczano w œrodowisku pra-
skim (w starych domach, krêtych uliczkach i zau³kach, rozbudowa-
nych pa³acach z mnóstwem zakamarków, po³¹czonych tajemnymi ko-
rytarzami i labiryntami).

Krête, w¹skie uliczki, ciemne zau³ki i niewielkie domki pagórkowatej Malej
Strany w Pradze stanowi³y wrêcz idealn¹ sceneriê dla romantycznych �opowie�ci
z dreszczykiem�, literatury �gotyckiej� czy � w kilkadziesi¹t lat pó�niej � dla niepo-
koj¹cej twórczo�ci ekspresjonistów. Jaka¿ bowiem inna atmosfera mog³aby emano-
waæ z miasta, którego ulicami przechadza³ siê sam doktor Faust czy rabbi Liva ben
Becalel�Kto� kiedy� powiedzia³, ¿e wystarczy zrozumieæ, ¿e wielki Franz Kafka po
prostu nie móg³ pisaæ inaczej (Jagodziñski 1989, s. 7).

Aby zobaczyæ, jak bardzo popularnym i ¿ywotnym gatunkiem
by³a powieœæ grozy w œrodowisku czeskim, wystarczy zajrzeæ do an-

tologii Czas i œmieræ (która ze swej natury jest tylko wyborem). Na-
tkniemy siê tam na tak znane nazwiska, jak (obok ju¿ wymienionego
K.H. Máchy, J. J. Kolára i J. Váchala): Joe Hloucha, Alois Jirásek, Jan
Opolský, Emanuel z Lešehradu, Jiøí Mahen, Jakub Deml, Josef Karel
Šlejhar, Artur Breiský czy Richard Weiner. Nie zabrak³o tam te¿ natu-
ralnie Jakuba Arbesa, który, jako twórca nowego gatunku wy-
wodz¹cego siê od powieœci grozy, czyli tzw. romaneta, w bardzo
znacz¹cy sposób zawa¿y³ na rozwoju krótkich form narracyjnych na
gruncie czeskim.

Autorem terminu romaneto by³ Jan Neruda (wszystkie informacje
o Jakubie Arbesie za: Janáèková 1975), który w 1873 roku w czasopi-
œmie „Lumír” w swym artykule chcia³ zwróciæ uwagê czytelników na
oryginalny ze wszech miar dorobek Jakuba Arbesa, m³odego publicy-
sty i prozaika. Ju¿ wtedy literat mia³ na swym koncie krótki utwór
Ïábel na skøipci (1866) oraz owe romaneto Svatý Xaverius, które
sta³o siê w Czechach bestsellerem.

Czym jednak romaneto ró¿ni³o siê od innych utworów tej doby, ¿e
nie zdo³ano go dopasowaæ do obowi¹zuj¹cego wówczas kanonu ga-
tunkowego? Neruda jego oryginalnoœæ widzia³ po pierwsze w rozmia-
rze: zbyt d³ugie, aby byæ opowiadaniem, zbyt krótkie, aby je nazwaæ
powieœci¹. Z kolei okreœlenia typu „ma³a powieœæ” b¹dŸ mini-po-
wieœæ mog³yby deprecjonowaæ dzie³o w oczach czytelnika sugeruj¹c
b³ahy temat. Tymczasem romaneto z za³o¿enia mia³o byæ utworem o
objêtoœci oko³o stu stron, bo mniej wiêcej tyle jest w stanie przeczytaæ
„œrednio wyrobiony” wielbiciel literatury w jeden wieczór. A dlacze-
go Arbesowi zale¿a³o na tym, aby jego ksi¹¿ki by³y czytane „jednym
tchem”, bez przerywania lektury? Otó¿ wynika to z mo¿liwoœci perce-
pcyjnych cz³owieka – dzie³o przeczytane „na raz”, bez odrywania siê
od tekstu, nie traci nic ze swej dynamiki. W tym wypadku pisarzowi
³atwiej jest budowaæ napiêcie w utworze, jeœli ma pewnoœæ, ¿e odbior-
ca nie bêdzie potrzebowa³ „oddechu” – autor mo¿e wtedy zrezygno-
waæ z retardacji i innych zabiegów u³atwiaj¹cych czytelnikowi prze-
rywanie lektury d³ugiej powieœci. Jest to dosyæ wa¿ne w przypadku
powieœci gotyckiej i gatunków od niej pochodz¹cych ze wzglêdu na
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ny, w szcz¹tkowym stanie, co usprawiedliwia³oby pewne niejasno�ci i niekonsek-
wencje w tek�cie. Taka sytuacja dodatkowo naturalnie zwiêksza³aby ciekawo�æ
czytelnika i � przy odpowiednich pasa¿ach � pobudza³aby jego wyobra�niê, w wy-
niku czego czytelnik sam dopowiada³by sobie brakuj¹ce dzieje (teoria bia³ych
plam). Podobnym zabiegiem by³o równie¿ wydawanie ksi¹¿ki jako dzie³a nieznane-
go autora, które dosta³o siê do r¹k wydawcy w dziwny, niewyja�niony sposób. Czê-
ste by³o tak¿e powo³ywanie siê na zeznania �wiadków b¹d� informatorów, którzy
potwierdzali wiarygodno�æ opisywanych wydarzeñ (por. Èermák 1968, s. 220).



tzw. „matematykê” grozy, a wiêc stopniowanie napiêcia. Mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e odbiorca nie odrywany od ksi¹¿ki przez codzienne
sprawy intensywniej prze¿yje akcjê i ³atwiej da siê omamiæ jej uro-
kom. Arbes nie zwyk³ dzieliæ swego tekstu na rozdzia³y, ale najczê-
œciej dodawa³ epilog (czasowo oddalony od czasu dziana siê g³ówne-
go w¹tku utworu), w którym zamieszcza³ pewne wyjaœnienia i ko-
mentarze. Zatem preferowana przez pisarza œrednia objêtoœæ jego
utworów by³a wybrana z rozmys³em i bardzo pozytywnie wp³ynê³a na
recepcjê jego dzie³.

Pocz¹tkowo, w latach siedemdziesi¹tych XIX wieku, typowym
miejscem akcji romanet by³a Praga z jej malowniczymi koœcio³ami,
pa³acami i licznymi zau³kami (jak pamiêtamy, w³aœnie to miasto ze
sw¹ skomplikowan¹ topografi¹ by³o równie¿ chêtnie ukazywane w
czeskiej powieœci grozy). Arbes stopniowo poszerza wachlarz wyko-
rzystywanej przestrzeni dodatkowo o Wiedeñ, Brno i Èesk¹ Lipê (pie-
rwsze dwie miejscowoœci to metropolie nie odbiegaj¹ce zbytnio roz-
miarami od Pragi, a wiêc mog³y j¹ z powodzeniem zast¹piæ, natomiast
ostatnia – Èeska Lipa – to miejsce kilkuletniego wygnania Arbesa, do
którego powraca³ w swych utworach raczej z nostalgi¹). Pisarz prefe-
rowa³ tematy aktualne, raczej nie siêga³ do historii, aczkolwiek narra-
cja zazwyczaj prowadzona jest w czasie przesz³ym i dopiero w epilo-
gu przechodzi siê do teraŸniejszego lub nawet przysz³ego. Bohaterami
najczêœciej byli mieszczanie – biedni studenci, pocz¹tkuj¹cy pisarze
czy dziennikarze, którzy jednak nie tyle byli zajêci walk¹ o polepsze-
nie warunków swej egzystencji, ile raczej mieli czas na poznawanie
przyrody czy miejsca cz³owieka w spo³eczeñstwie. Arbes stara³ siê
przedstawiæ szerokie spektrum socjologiczne Czechów, g³ównie inte-
lektualistów o zainteresowaniach artystycznych. Od powieœci spo³e-
cznej, tak podówczas modnej, odró¿nia³a romaneto przede wszystkim
skrótowoœæ odmalowania rzeczywistoœci obiektywnej. Postacie ro-
manet nie by³y przedstawiane jednoznacznie – pisarz stara³ siê wydo-
byæ ca³e bogactwo ich charakteru, przy czym czêsto bywa³o, ¿e kreo-
wa³ osobowoœci niemal patologiczne. Dodatkowo barwnoœæ opisów,

cenne spostrze¿enia intelektualne i b³yskotliwe puenty uczyni³y dzie-
³a Arbesa tak poczytnymi.

Zgodnie z ówczesnymi tendencjami w powieœciopisarstwie autor
odchodzi³ od narratora wszechwiedz¹cego na rzecz pierwszoosobo-
wego, subiektywnego. W romanecie k³adzie siê nacisk g³ównie na
proces wypowiedzi oparty g³ównie na osobistych refleksjach i wspo-
mnieniach narratora, nierzadko konfrontowanych z wypowiedziami
i s¹dami bohaterów. Taki wybór poci¹ga³ za sob¹ pewne konsekwen-
cje, a mianowicie typ grozy lansowany przez pisarza by³ tak¿e subie-
ktywny, a wiêc wywo³ywany nie tyle przez prawdziwe zagro¿enie
przychodz¹ce z zewn¹trz, ile stworzony przez psychikê bohatera.
Przy czym, jak to bywa³o i we wczeœniejszych powieœciach grozy, Ar-
bes zwyk³ wyjaœniaæ wszystkie zagadki. Z drugiej jednak strony ro-
maneta posiadaj¹ jak¹œ g³êbsz¹ myœl – zmuszaj¹ czytelnika do refle-
ksji. Tajemnica jest osi¹, wokó³ której skupiaj¹ siê wszystkie w¹tki
utworu. Przenika ona wszystkie poziomy tekstu:

Dosavadní literatura nevìnovala dostateènou pozornost tomu, co lze nazvat
ztajemòující perspektivou, která prostupuje celým textem romaneta, jazykovým
pojmenováním poèinaje a kompozicí konèe. [...] Hlavnì v�ak souvisí s tím, ñe roma-
neto nemá neosobního vypravìèe, který by uñ pøedem znal poèátek i konec pøíbìhu;
má jen osobní vypravìèe, jednáním i citem zúèastnìné na tom, co vidí, pozorují, co
proñívají oni sami i jejich pøátele; vypravìèe, kteøí se jen dohadují souvislostí
pozorovaných jevù i jejich moñných dùsledkù. Tak jsme od prvních vìt pøi èetbì ro-
maneta vtañeni do svìta, v nìmñ se pøemý�lí, pochybuje, uvañuje, a kañdá z postav tak
èiní ze svého zorného úhlu a na podkladì své dílèí zku�enosti (Janáèková 1975, s. 13).

Pisarz zwykle bez wahania wprowadza do tekstu motywy zagad-
kowoœci, ale próbuje je jakoœ uzasadniæ:

Motivy neuvìøitelné, nepravdopodobné èi fantastické jsou pøitom prezentovany
tak, ñe se postupnì spìje k de�ifrování jejich skuteènostní podstaty a logiky; bývají
neseny snem, stavem halucinace a mimoøádného vzepìtí obraznosti, z nichñ se
postava tìñce probírá � jako z nemoci (Newtonùv mozek aj.). �Desakrakizace� a �de-
mystifikace� v romanetu neplati v�ak pouze pro motivy fantastické. Atmosféra
záhadnosti, jak ukáñeme pozdìji, není vztváøena jen fantastickými motivy a s jejich
racionálním objasnìním zdaleka nemizí. (Janáèková 1975, s. 26).
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Jaroslava Janáèková, za Karelem Krejèím, wyró¿nia 3 osie, na któ-
rych zasadza siê tekst romaneta. Pierwsz¹ jest omówiona ju¿ funkcja
narratora pierwszoosobowowego, drug¹ – g³ówny motyw, który
wi¹¿e w ca³oœæ kolejne epizody, jest punktem wyjœciowym dla fabu³y
i tytu³u, a trzeci¹ – bohaterowie, zwykle bardzo dok³adnie charaktery-
zowani, czasem nawet ocieraj¹cy siê o patologiê (Janáèková 1975,
s. 23). Postacie romaneta czêsto wystêpowa³y przeciwko ustalonemu
porz¹dkowi politycznemu b¹dŸ spo³ecznemu, by³y odwa¿ne i radyka-
lne w sposobie myœlenia. Maj¹ œwiadomoœæ narzucanych im ograni-
czeñ i nie boj¹ siê z nimi walczyæ. Przy czym wiêkszoœæ z nich jest
anonimowa, jak anonimowi s¹ dla nas ludzie z t³umu – zwykle tylko
jeden lub dwoje bohaterów posiadaj¹ jakieœ dane osobowe. Reszcie
autor nadaje przezwiska pochodz¹ce od cech ich wygl¹du lub zacho-
wania – niektóre z nich nie s¹ pozbawione g³êbszej symboliki. Jêzyk
kolejnych postaci nie zosta³ nawet zindywidualizowany, charakte-
ryzuje go jedynie du¿a intelektualizacja (czêsto u¿ywanie s³ów ob-
cych, pojêæ fachowych oraz refleksji i cytatów). Pisarz korzysta³ jed-
nak z ró¿nych gatunków u¿ytkowych i stylizacji (np. przytacza frag-
ment artyku³ów prasowych, listów, reklam itp.).
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Summary

The Czech specialists of theory of literature distinguish a few terms referring to
Gothic fiction: gotický román, hrùzostra�ný román, román hrùzy, èerný román,
krvavý román (krvák, krvas). The existence of so many names of this genre results
from the adaptation of various terms belonging to different (national) literary
traditions, for example gotický román is a translation of an English term The Gothic
novel; román hrùzy derives from the German word Schauerroman, whereas èerný
román is a translation of a French expression roman nor.

Krvavý román was popularized by Josef Váchal, who in his work not only
attempted to show the prototype of the �bloody novel�, but also presented his own
opinion concerning the position of this genre in Czech literature. The writer believes
that krvavý román derives from the traditional Medieval tales of knights, as well as
from the 16th century court tales, particularly those referring to the history of papal
court. The author of the article decided to describe the development of this particular
type of Gothic fiction, seeing the roots of the Czech Gothic novel in low literature,
composed to entertain the common people, particularly via picaresque stories and
tales about brigands.
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