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Zagadka, czym jest literatura, a tym bardziej literatura grozy, jest tajemnicą ze wszech 

miar frapującą, potęgującą się odwrotnie proporcjonalnie do ilości udzielanych odpowiedzi. 

Niniejszy artykuł daleki jest od formułowania definicji zarówno literatury, jak i grozy, chcę 

jednak zwrócić uwagę na jeden ważny element obu tych pojęć – mianowicie kwestię 

opowiadania (nie gatunku literackiego, ale czynności) jako istoty literatury w ogóle, jak i jej 

przywoływanej odmiany. Budowanie w słowie opowieści jest kluczowe – konstruowanie 

literatury (mniej lub bardziej świadome) wiąże się ze stworzeniem (bądź odtworzeniem) 

świata, który przedstawia się właśnie za pomocą opowieści. Oczywiście dzieje literatury 

sprawiły, że zarówno prowadzenie rzeczonej opowieści, jej forma, jak i składniki są 

wszelakie (nie jest to jednak artykuł o przemianach literatury na przestrzeni tak zwanych 

„epok”), jednak ten pierwotny gest opowiedzenia „czegoś” pozostaje podstawą literackiej 

rzeczywistości.  

Jednym z najbardziej znanych opowiadających jest Aleksander Dumas (ojciec) – 

powszechnie identyfikowany z powieściami historycznymi, a jednak okazuje się, że potrafi 

opowiedzieć nie tylko historię, ale również grozę... To nie pomyłka – w obszernej, by nie 

powiedzieć: przepastnej twórczości (samych powieści napisał sześćset, zajmując drugie 

miejsce na świecie pod względem wydawanych tomów) autora Trzech muszkieterów 

natykamy się bowiem na tekst, który można  określić mianem literatury grozy. 

Zanim jednak mowa będzie o opowiadaniu przez Dumasa grozy, warto przypomnieć 

kilka najważniejszych faktów związanych z pisarzem i jego pisarstwem. Urodzony 24 lipca 

1802 roku Aleksander Dumas karierę literata zaczynał od pisania artykułów i fascynacji 

teatrem. Znany był głównie jako autor sztuk teatralnych, których napisał kilka (do dziś można 

spotkać podręczniki literatury francuskiej, w których Dumasa wymienia się jako 

przedstawiciela teatru). Do historii literatury i powszechnej świadomości kulturowej 

przeszedł jako autor trylogii o muszkieterach (Trzej muszkieterowie – 1844, Dwadzieścia lat 

później – 1845, Wicehrabia de Bragelonne – 1848-1850), Hrabiego Monte Christo – 1844 

czy Królowej Margot –1845. Początki tej beletrystycznej kariery sięgają 1830 roku, kiedy to 



 

zaczyna pisać powieści (co warto dla dzisiejszego czytelnika zaznaczyć – powieści 

w odcinkach, na marginesie dodać można, że w takim trybie w wydaniach gazet ukazywały 

się dzieła Henryka Sienkiewicza, wzbudzając żywe emocje odbiorców). Pierwszą powieścią 

francuskiego autora był Kapitan Paul – przeróbka jego własnej sztuki teatralnej. Rozliczne 

książki zapewniły mu sławę i wśród różnych życiowych przygód miały ratować od 

bankructwa (to jednak kwestie, które nie są przedmiotem tego artykułu, zainteresowanych 

zachęcam do zagłębienia się w burzliwą biografię pisarza).  

W swoich dziełach Dumas pokazuje wysoką umiejętność prowadzenia narracji, kunszt 

konstruowania świata przedstawionego, w którym realia historyczne i fikcja literacka tworzą 

zmyślną i zachwycającą opowieść. I choć nazwisko autora, który zmarł 5 grudnia 1870 roku, 

kojarzy się niezmiennie z postaciami walecznych muszkieterów, warto zwrócić uwagę na 

tekst w pewien sposób niezwykły dla tego pisarza – mowa o Les mille et un fantômes, dziele 

opublikowanym po raz pierwszy w 1849 roku, którego tytuł w polskim tłumaczeniu brzmi 

Biesiada widm (lub – alternatywnie – Opowieści o duchach. Jeden dzień w Fontenay-aux-

Roses). Jest to z jednej strony utwór wpisujący się w twórczość Dumasa, jego zdolność 

operowania opowieścią, historyczność jego tekstów – ze względu na podkreślenie czasów 

(konkretnie rewolucji francuskiej, w którą cała fabuła zostaje wpleciona), z drugiej – tytuł, jak 

i tematyka tego utworu wskazuje na jego wyjątkowość. Dumas opowiada bowiem o widmach, 

duchach, o sprawach niewytłumaczalnych, opowiada grozę. 

Budowanie opowieści, w tym w sposób szczególny opowiadanie grozy wiąże się 

z podjęciem gry z odbiorcą – zbudowaniu płaszczyzny porozumienia związanego 

z zawieszeniem niewiary – i pisarz tworzy ją w Biesiadzie widm na kilka sposobów. Jednym 

z nich jest otwierający zbiór list, w którym od oficjalnego, a zarazem enigmatycznego zwrotu 

Do Pana… autor przechodzi w bardziej konfidencjonalny ton, posługując się frazą Drogi 

przyjacielu, a w dalszych słowach listu korzysta z tonu intymnego porozumienia, wzajemnej 

korespondencji. Ta bezpośredniość zwrotu do adresata prowadzi nas w różne strony, 

w kierunku kilku odbiorców: po pierwsze – konkretnej, znanej autorowi osoby, z którą 

regularnie pisuje; po drugie – osoby, której znane są realia historyczne (kontekst 

przywoływanej w liście rewolucji francuskiej) – jedno nie wyklucza drugiego, po trzecie – co 

dla niniejszych rozważań najistotniejsze – osoby rozpoznającej znaki opowieści i obrazy 

grozy, niezależnie od scenerii historycznej, w której sytuuje Dumas swój utwór… 

 


