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1. Wstęp.

Konflikt między paradygmatem naukowym a wierzeniami religijnymi przeżywa większość 

ludzi.  Najsilniej  jest  on  eksponowany  wśród  osób  zajmujących  się  profesjonalnie  którąś  z 

wymienionych dziedzin, niemniej dotyka każdego z nas (w większym lub mniejszym stopniu). 

W mojej pracy skupię się na badaniu w jaki sposób problem ów wyrażał w prozie Howard 

Philips Lovecraft. Jest to postać uznawana za jednego z najwybitniejszych twórców literatury grozy 

i gatunku literackiego zwanego weird fiction. Żył on w latach 1890-1937, okresie burzliwych zmian 

społecznych (tuż po wielkiej rewolucji przemysłowej, początek rewolucji obyczajowej, początek 

rewolucji  naukowej1,  niedługo po  zniesieniu  niewolnictwa w południowych stanach USA,  czas 

coraz silniejszej emancypacji ludności czarnoskórej – w tym także pojawienia się tzw. czarnego 

nacjonalizmu, emancypacji kobiet, popularności ideologii liberalnych, komunistycznych, a nawet 

anarchistycznych, etc.).  Na tle tej  całej  ewolucji  światopoglądowej Lovecraft wyglądał jak dość 

dziwny,  zdeformowany  monument:  ateista,  ewolucjonista2,  kultywujący  purytańskie  ideały, 

przeciwnik demokracji  uważający postęp za iluzję,  drwiący z takich wartości  jak wolność,  czy 

sprawiedliwość3. Dzieła, które przy tym tworzył są jeszcze bardziej zdumiewające. Poruszają takie 

tematy:  bluźniercze kulty,  Wielcy Przedwieczni, Starsze Istoty, Rasy spoza znanej przestrzeni, czy 

niezwykłe Krainy Snów.

Niesamowity jest  również fakt,  jak wielki  wpływ wywarł  on na potomnych.  Po śmierci 

wykreowana przez niego wizja rzeczywistości była stale rozwijana m.in. przez Augusta Derletha, 

Zealię Bishop, Hazela Healda, Roberta Blocha, Jamesa Wade, Ramseya Cambella, a współczesne 

przez Briana Lumleya i całą masę pomniejszych pisarzy. Wymieniłem tu tylko relatywnie znanych 

twórców – istnieje zaś cała masa pisarzy-amatorów publikujących swoje opowiadania w świecie 

jego  mitów na  łamach  zinów,  czy  portali  internetowych.  Na  stałe  zagościła  w  innych  sferach 

związanych z kulturą. Pojawiły się adaptacje filmowe tworzone zarówno przez większe wytwórnie 

filmowe  (zazwyczaj  bardzo  nieudane),  ale  także  przez  amatorów.  Podobnie  muzycy  od  lat 

sześćdziesiątych  dość  często  czerpią  inspiracje  z  twórczości  Howarda  Philipsa  Lovecrafta 

(sławniejsze zespoły to, Metallica, Cradle of Filth, H.P. Lovecraft). Czynią to także twórcy zarówno 

gier RPG (np. system Zew Cthulhu), gier karcianych, jak i gier komputerowych (np. Doom, Call of  

Cthulhu, Alone in the dark) - nie wspominając o komiksach, obrazach, wierszach, etc.. Najbardziej 

jednak  zdumiewające  jest  to,  iż  mimo,  że  Lovecraft  sam  w  listach  swoją  mitologię  nazywał 

1 Chociaż początek tzw. rewolucji informatycznej przyjmuje się na lata sześćdziesiąte, siedemdziesiąte (choć są tacy, 
którzy chcieliby ją widzieć dopiero w latach dziewięćdziesiątych ), to trzeba pamiętać o tym jak pierwsza wojna 
naukowa wpłynęła na akcelerację zarówno przemysłu jak i badań naukowych.

2 Naznaczony więc postępem naukowym.
3    Wpływ historiozofii Oswalda Spenglera i filozofii Fryderyka Nietzschego
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„sztuczną” i dokładnie tłumaczył, jak wymyślał po kolei poszczególne bóstwa czy księgi (w tym 

sławetny  Nerconomicon),  to pojawiły się grupy ezoteryczne,  które jego twórczość potraktowały 

poważnie i nadały jej status sakralny. Większość z nich wywodziła się wprawdzie z kręgów magii 

chaosu, które miewały już inne szalone pomysły, aczkolwiek część z nich nie była związana z tym 

nurtem (np. praktykujący magię z tzw. Necronomiconu Simona).

2. Lovecraft, a nauka.
Wszelki racjonalizm próbuje zminimalizować walory i wagę życia oraz pomniejszyć ogólny  

zasób ludzkiego szczęścia.  W wielu  przypadkach prawda może  prowadzić  do  samobójstwa lub 

przynajmniej  wywołać  niemal  samobójczą  depresję4.  Ta  zaskakująca  myśl  doskonale  ukazuje 

stosunek  Lovecrafta  do  prawdy,  którą  może  ukazać  nauka  –  jest  ona  pesymistyczna.  Jeszcze 

dosadniej wyraża tą myśl na początku swojego najsłynniejszego opowiadania Zew Cthulhu: Wydaje  

mi się, że największym dobrodziejstwem na tym świecie jest fakt, że umysł ludzki nie jest w stanie 

skorelować całej swej istoty. Żyjemy na spokojnej wyspie ignorancji, pośród mórz nieskończoności i  

wcale nie jest powiedziane, że w swej podróży zawędrujemy daleko. Nauki - a każda z nich dąży we  

własnym kierunku – nie wyrządziły nam jak dotąd większej szkody; jednakże pewnego dnia, gdy 

połączymy  rozproszoną  wiedzę,  otworzą  się  przed  nami  tak  przerażające  perspektywy  

rzeczywistości,  że  albo  oszalejemy  z  powodu  tego  odkrycia,  albo  uciekniemy  od  tego 

śmiercionośnego światła  przenosząc się w spokój i niebezpieczeństwo nowych mrocznych wieków5. 

Lovecraft nie wierzył w istnienie Boga. Prawdopodobnie wpływ na to miała lektura Złotej  

Gałęzi,  sir  J.  Frazera6,  dzieło,  które  ukazuje,  jak powszechne w wierzeniach  świata  są  mitemy 

występujące w religii chrześcijańskiej7, religii w której się wychował. Teoria Darwina definitywnie 

przekonała  go  do  uwierzenia  w  ideę  ewolucji,  ale  podobnie  jak  inni  zwolennicy  eugeniki, 

przekładał  ją  niestety  na  ideologię  rasistowską.  Połączenie  tych  dwóch  idei  zaowocowało 

poczuciem  fatalizmu  –  jedyna  korzyść  jaka  istnieje  to  korzyść  egoistyczna,  wygrywają  tylko 

najsilniejsi i najwytrwalsi. On nie był ani jednym, ani drugim. Noszący przy sobie zawsze butelkę 

cyjanku, by móc łatwo popełnić samobójstwo, panicznie bojący się zimna, nie radzący sobie w 

kontaktach  interpersonalnych (wliczając  w to  korespondencję).  Egoiści  mają  największe  szanse 

wygrać w wyścigu ewolucji, oni stoją najwyżej nad wszystkimi stworzeniami. Bóg nie istnieje, a 

jeśli  nawet  istnieją  jakieś  podobne  bogom  byty,  to  przecież  muszą  one  być  jeszcze  bardziej 

4 Michel Houellebecq, H. P. Lovecraft. Przeciw światu, przeciw życiu., Warszawa 2007, s. 32.
5 H. P. Lovecraft, Najlepsze opowiadania. Tom 2., Poznań 2008, s. 189-190.
6 Wspomina o niej w opowiadaniu Zew Cthulhu, patrz: H. P. Lovecraft, Najlepsze opowiadania. Tom 2., Poznań 2008, 
s. 195
7 Np. motyw umierającego i zmartwychwstającego Boga, komunia, narodzenie z dziewicy, motyw kozła ofiarnego, etc. 
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bezwzględne i egoistyczne niż ludzie – dzięki temu osiągają wyższy stopień rozwoju. W jednym z 

listów do Augusta Derletha Lovecraft pytał się retorycznie, czy mamut zważa na dżdżownicę pod 

swoimi nogami. Według niego nawet jeśli istnieją jacyś bogowie (jak ci, których opisuje w swoje 

prozie) to jesteśmy przez nich równie uprzedmiotowieni jak zwierzęta przez nas.

Dość  zaskakująca  w  biografii  autora  jest  jego  początkowa  miłość  do  nauki.  Jako 

dziewięciolatek  założył  własną  gazetkę  naukową  The  Scientific  Gazette,  która  w  krótki  czasie 

przerodziła się w bardziej wyspecjalizowany magazyn  The Rhode Island Journal of Astronomy8. 

Nakład był wprawdzie minimalny (Lovecraft osobiście sprzedawał każdy egzemplarz),  niemniej 

świadczy to o jego wczesnej fascynacji nauką.

Z  biegiem czasu  dostrzegł,  co  nauka  może  odebrać  człowiekowi.  W autobiograficznym 

opowiadaniu  Srebrny  Klucz9 pisze:  Znani  filozofowie  nauczyli  go  postrzegać  logiczne  związki  

między  rzeczami  i  analizować  procesy,  które  kształtowały  jego  myśli  oraz  wyobraźnię.  Cud  i  

zadziwienie odeszły […] oraz Przykuli go do rzeczy, które istnieją, a potem wyjaśnili działanie ich  

działanie tak, że świat stał się wyprany z tajemnic. Bezwzględność nauki zabiera to, co oferuje 

każda  religia  w  ujęciu  Rudolfa  Otto  -  mysterium  tremendum i  mysterium  fascinans.  Poczucie 

wielkości i niezwykłości. Lovecraft nie potrafił tego odnaleźć w rzeczach powszechnie znanych i 

mierzalnych.

Nauka czyniła jeszcze jedną gorszą dla Lovecrafta - rzecz, której nie mógł jej darować - 

poprzez  relatywizację  szerzyła  egalitaryzm.  Ewolucjoniści  nie  mieli  już  skrupułów  nazywając 

człowieka  zwierzęciem.  Co  więcej,  w  połączeniu  z  ideologiami  takimi  jak  liberalizm  czy 

komunizm, czasem wykazywała równość wszystkich ludzi. W czasach Lovecrafta wprawdzie dalej 

naukowo udowadniano wyższość  jednych  ras  nad  innymi,  ale  już  nie  podtrzymywano  ducha 

rzeczywistości feudalnej – szlachcic (za którego Lovecraft się uważał) czy arystokrata był takim 

samym człowiekiem jak chłop pracujący na roli. Co więcej, pojawiały się już głosy rehabilitujące 

ludności  innych  ras  (nawet  Frazer,  który,  choć  dzisiejszemu  czytelnikowi  może  wydać  się 

rasistowski10,  pisał  o  tym,  że  nie  różnilibyśmy  się  od  dzikich,  gdyby  nie  to,  że  zostaliśmy 

wychowani w wyższej kulturze). To dla Lovecrafta było nie do przełknięcia. Wracając jednakże 

nawet do egalitaryzmu w obrębie jego własnej rasy – porównanie do chłopa było dla niego równie 

8 Sandy Petersen i Lynn Willis, Zew Cthulhu, Warszawa 1998, s. 106.
9  Historia opowiada o Randolph Carterze, ale zaprzeczanie, że jest to alter ego autora byłoby absurdem. Pokrywają się 
wszelkie elementy i poglądy obu postaci (które ten wyraża także w swoich listach, których skromna część została 
opublikowana w tomie pierwszym zbioru Najlepsze opowiadania. oraz fragmenty tychże przytaczane przez Michel 
Houellebecq w H. P. Lovecraft. Przeciw światu, przeciw życiu). Jedyna różnica między obiema postaciami jest taka, żę 
Randolph Carter wzmiankuje, iż brał udział w Wielkiej Wojnie (czego oczywiście Lovecraft nie robił), oraz posiadanie 
magicznego srebrnego klucza, który realnie przenosi do Krainy Snów.
H. P. Lovecraft, Srebrny klucz [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, Poznań 2007.
10 Z pewnością jest zaś etnocentryczny.
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oburzające co porównanie do świni11.

Niemniej Lovecraft nigdy nie przestał interesować się nauką. Większość jego bohaterów to 

albo  pracownicy  uniwersytetów,  albo  osoby  bardzo  dobrze  wykształcone,  na  wysokich 

stanowiskach (inspektor policji, kapitan statku). Wiedza, którą zdobywają przeraża ich; przysięgają 

nie dopuścić do niej ludzi – niemniej nie palą bluźnierczych ksiąg, własnych dzienników czy innych 

dokumentów. Strzegą ich. Po co? Ponieważ Lovecraft widział zagrożenia w nauce, ale (choć nie 

powiedział tego w prost), czuł, że ona jest niezbędna. Ciekawość była dla niego potrzebą czysto 

naturalną12,  nie  można  jej  krępować,  dlatego  nie  powinno  się  tego  robić.  Jaki  jest  postulat 

Lovecrafta? Po dokładnym przeanalizowaniu jego listów (tych do których udało mi się dotrzeć), 

opowiadań, jak i biografii dochodzę do wniosku, że to co było dla niego najcenniejsze to elitaryzm 

nauki.  Sam nigdy,  ani  na  chwilę  nie  przestał  interesować  się  nauką:  czytał  mnóstwo książek, 

artykułów – wiele nie tak prostych w odbiorze. Nie widział  jednak potrzeby, by ludzi niższego 

stanu czy innych ras doskonalić w czymś co, według niego, nie jest im potrzebne. Niektórzy z jego 

antybohaterów byli ludźmi wykształconymi, niemniej można było rozpoznać ich podły charakter po 

zbytniej  poufałości  z  przedstawicielami  innych  ras.  Według  Lovecrafta  nauka  może  być 

niebezpieczna (nie daj się jej zatrzymać – coś takiego byłoby wbrew naturze), ale prawdziwym jej 

grzechem jest możliwość jej wykorzystania do zachwiania purytańskim porządkiem społecznym.

 Odkrycie tego,  jak naturalny jest  zarówno egoizm, jak i  hedonistyczne przyjemności w 

mechanizmie ewolucji, zaowocowało zmienianiem się obyczajowości Ameryki (przynajmniej wg 

Lovecrafta, choć rzeczywiście widzimy zmiany porządku społecznego w latach dwudziestych w 

USA oglądając choćby jak moda zmieniała ówczesny strój kobiety). To dla opisywanego pisarza 

było zbrodnią, sprowadzeniem ludzkiej egzystencji do chlewu.

3. Lovecraft a religia.

W opowiadaniu  Srebrny  Klucz autor  przyznaje,  że  próbował  znaleźć  ukojenie  w religii, 

niestety  bezskutecznie.  Dogmaty  wiary  były  dla  niego  sztuczne,  ograniczające  i  zupełnie 

pozbawione sensu.  Carter ze znużeniem patrzył,  jak ludzie gorliwie usiłowali powiązać ziemską  

rzeczywistość ze starymi mitami, które ich chełpliwa nauka mieszała z błotem13.  Ta początkowa 

niechęć do swojej  rodzimej religii zmieniła się później w ukrytą nienawiść. W liście do Franka 

Belknapa  Longa  religię  tą  nazywał  eufemistycznie  syryjskimi  przesądami  nałożonymi  przez 

11H. P. Lovecraft Srebrny klucz [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, Poznań 2007, s. 96.
12 H.P. Lovecraft, List do Franka Belknapa Longa z dn. 22 lutego 1931 r. [w:] H. P. Lovecraft, Najlepsze opowiadania.  

Tom 1., wyd. Zys i S-ka, Poznań 2008, s. 373.
13 H. P. Lovecraft Srebrny klucz [w:] Opowieść o makabrze i koszmarze, Poznań 2007, s. 97.
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Konstantyna14. Opowiadanie  Koszmar w Dunwich jest skrytą parodią chrześcijaństwa. W wyniku 

kontaktów seksualnych jednego z  Wielkim Przedwiecznych, kobieta nie znająca innych mężczyzn 

rodzi dziecko obdarzone wielką mocą. Jest niezwykle inteligentne i szybko się rozwija. Ostatecznie 

przemienia  się w potwora,  który zostaje zabity przez trzech naukowców na górze.  Gdy umiera 

wzywa swojego ojca, którego jednym z imion jest Sabaoth. Choć sam Lovecraft tego nigdy wprost 

nie powiedział, nietrudno zauważyć, jaką religią się inspirował pisząc to dzieło.

Nie jest także łaskawy dla innych religii. Jako człowiek, który przez całe swoje życie nie 

wyszedł poza etnocentryczny światopogląd, nie dostrzega najmniejszego sensu istnienia religii. Są 

to  dla  niego,  albo  bezmyślne  i  niedziałające  rytuały  (jak  np.  różaniec,  który  wciąż  odmawiał 

przerażony Polak w opowiadaniu  Sny w domu Wiedźmy), albo niebezpieczne, działające rytuały, 

które mogą sprowadzić szerzących chaos Wielkich Przedwiecznych.

Przyznaje, że próbował odnaleźć się w okultyzmie, jednak temu zabrakło prawdziwości.

Lovecraft należy jednak do ludzi trwających w wierze w wiarę. Tzn. twierdził on, że religia 

jest o tyle potrzebna, o ile strzeże ładu społecznego. Nauka podważająca jej sensowność w tym 

jednym wypadku może się stać zabójcza dla społeczeństwa.

Skoro nauka sprowadza depresję, a religia nie przynosi ukojenia (bądź po prostu nie jest 

przystosowana do odkryć naukowych) to gdzie szukać ukojenia?

4.  Sny  jako  mity.  Rzeczywistość  mityczna  jako  odpowiedź  na 

nierozwiązywalny impas.

Lovecraft  niejasno wspomina o  snach,  które pozwalają mu uciec od rzeczywistości.  Nie 

pisał o zwykłych snach, tylko o takich, które docierają do głębszej warstwy rzeczywistości. Miałem 

problem ze zrozumieniem czym są owe sny zanim pojąłęm,  co on nimi  nazywa.  Dzięki  snom 

tworzył  sztuczną  mitologię,  która  może  bardziej  odpowiadać  współczesnemu  człowiekowi.  niż 

mitologia naturalna i religia. […] jest bowiem w stanie przystosować się do obecnych nastrojów i  

informacji  o świecie  pisał  w liście do Harolda S. Farnessa15.  Ponadto jego sny odpowiadają na 

niecierpliwie poczucie buntu przeciw nieugiętości i nieuchronnej tyranii czasu, przestrzeni i praw  

natury16 M.  Eliade  w swojej  książce  Mity,  sny,  misteria pisze,  że  to,  co  wspaniałego daje  mit 

człowiekowi to wyjście poza historię i sprowadzenie jednostkę do czasu pierwotnego17. Dokładnie 

to robi Lovecraft w swoich opowiadaniach. Choć kosmos przez niego ukazywany jest groźny, to 

14  Michel Houellebecq, H. P. Lovecraft. Przeciw światu, przeciw życiu., Warszawa 2007, s. 114.
15 H.P. Lovecraft, List do Harolda S. Farnessa [w:] H. P. Lovecraft, Najlepsze opowiadania. Tom 1., Poznań 2008, s. 

375.
16 Ibidem, s. 374.
17 M. Eliade, Mity, sny, misteria, Warszawa 1999, s. 16-17.
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jednak  wciąż  jest  cykliczny.  W  opowiadaniach  Zew  Cthulhu  Lovecraft  stwierdza,  że  Wielcy 

Przedwieczni  zawładną  ziemią  dopiero,  gdy  układ  gwiazd  będzie  odpowiedni,  i  robili  to  już 

wcześniej. Starsze Istoty nie podlegają zaś ewolucji.

Poza  tym,  istotne  jest  także  zwrócenie  uwagi  na  fakt,  że  permanentnie  relatywizująca 

wszystko nauka (każde jej odkrycie, każdą sformułowaną teorię można podważyć, jeśli znajdzie się 

lepszą;  pozostaje  wiele  pytań  bez  odpowiedzi)  nie  daje  człowiekowi  poczucia  totalnego 

bezpieczeństwa. Claude Levi-Strauss pisze w Micie i Zrozumienie, że człowiek potrzebuje choćby 

iluzji  holistycznego spojrzenia na kosmos. Tylko do takiej  rzeczywistości jesteśmy w stanie się 

odnieść18. Nie można tego już robić tworząc rzeczywistość mityczną rozgrywającą się na płaskiej 

ziemi, która jest centrum wszechświata. Dlatego mitologia Lovecrafta musi składać się z obrazów 

stanowiących „uzupełnienie” raczej niż „zaprzeczenie” widzialnego, wymiernego wszechświata19.

Mitologia  zawiera  w  sobie  zarówno  elementy  misterium  tremendum  jak  i misterium 

fascinans,  odnosi człowieka do holistycznej rzeczywistości, ponadto (zarówno w ujęciu Eliadego, 

jak i Claude Levi-Straussa) daje wzorce postępowania, które konstytuują ład społeczny. To także 

zaoferowała literacka mitologia  Lovecrafta.  Wprawdzie ten element  dzisiaj  nie  przetrwał i  jego 

mity rozwijają  się  do dziś  odrzucając porządek społeczny,  który tak bardzo umiłował  sobie  jej 

ojciec, to jednak trzeba przyznać, że spełniła swoją funkcję przynajmniej dla części ludzkości.

Przy czym warto zwrócić uwagę, że mitologia nie każe nam oddawać czci bogom. Może, ale 

nie musi (w przeciwieństwie do religii).  Sny Lovecrafta, jeśli zinterpretujemy je jako jego własną 

mitologię, okazały się doskonałą odpowiedzią dla wielu ze współczesnych ludzi. Ciekawe jest to, 

jak bardzo stały się  realne.  Gdy niedawno oceaniczne sondy zarejestrowały potężny niezwykły 

dźwięk nieznanego (acz większość naukowców przyznała, że organicznego) pochodzenia20 i, ślepy 

traf chciał, że zarejestrowano go niedaleko miejsca, gdzie wg Lovecrafta miał spoczywać  Wielki  

Przedwieczny Cthulhu, społeczność internetowa zawrzała stwierdzając, że to właśnie on musiał być 

przyczyną tego dźwięku. Wspominałem także na początku o ezoterykach, którzy uznali mitologię 

Lovecrafta. Jak widać jego odpowiedź na konflikt pomiędzy nauką, została przyjęta przez szerszą 

rzeszę ludzi.

18 M. Eliade, Mity, sny, misteria, Warszawa 1999, s. 16-17.
19 H.P. Lovecraft, List do Franka Belknapa Longa z dn. 22 lutego 1931 r. [w:] H. P. Lovecraft, Najlepsze opowiadania.  

Tom 1., wyd. Zys i S-ka, Poznań 2008, s. 373.
20 Został on nazwany bloop.
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