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W noc ową baron staczał bój z koszmarem, 

Panów rycerzy gnały w snach straszliwych 

Chmary glist z trumien, biesy, wiedźmy, dziwy. 

    — Keats.
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Nieszczęśliwy ten, komu wspomnienia dzieciństwa niosą jedynie strach i smutek. 

Nieszczęsny, kto patrzy w przeszłość i widzi samotne godziny spędzone w przestronnych i 

posępnych komnatach z brunatnymi draperiami i przyprawiającymi o szaleństwo rzędami 

starych ksiąg; lub też przepełnione trwogą czuwania nocne w mrocznym lesie groteskowych, 

gigantycznych i obwieszonych pnączami drzew, wymachujących bezgłośnie daleko w górze 

wykręconymi konarami. Taki to los nadali mi bogowie — mnie, oszołomionemu i 

rozczarowanemu, bezużytecznemu i złamanemu. A mimo to jestem dziwnie rad i trwam przy 

owych uwiędłych wspomnieniach w chwilach, gdy umysł mój zagraża próbą zapuszczania się 

daleko w inne rejony. 

Nie znam miejsca swych narodzin, wiem tylko, że zamek ten był nieskończenie stary i 

nieskończenie straszliwy; pełen mrocznych przejść i wysokich sklepień, wśród których oko 

dostrzegało jeno pajęczyny i cienie. Kamienie w rozpadających się korytarzach zdawały się 

zawsze odrażająco wilgotne, a wszędzie wokół unosiła się przeklęta, nieokreślona woń, jakby 

zrzuconych na jeden stos zwłok wymarłych pokoleń. Budowla tkwiła pogrążona w wiecznej 

ciemności, tedy czasem dla chwil ulgi zapalałem świece i wpatrywałem się przez dłuższy czas 

w płomienie; na zewnątrz nie było słońca, bowiem potworne drzewa wznosiły się wysoko 

ponad najwyższą spośród tych wież, na które dało się wejść. Istniała pewna czarna wieżyca 

sięgająca ponad wierzchołki lasu w nieznane niebiosa, lecz znajdowała się ona w częściowej 

ruinie, przez co jedyną możliwością wdrapania się na jej szczyt była niemalże samobójcza 

wspinaczka po gołej ścianie, kamień po kamieniu. 

Musiałem żyć w tym miejscu przez całe lata, lecz nie jestem w stanie mierzyć czasu. Jakieś 

stworzenia niewątpliwie dbały o me potrzeby, niemniej nie przypominam sobie żadnej osoby 

prócz mnie samego; w ogóle nie pamiętam, bym widział kiedykolwiek coś żywego, nie licząc 

szczurów, nietoperzy i pająków. Wydaje mi się, że ktokolwiek mną się opiekował, musiał być 

niewiarygodnie sędziwy, gdyż pierwsze co mi przychodzi na myśl w związku z żywymi 

osobami, to coś groteskowego jak ja sam, a zarazem wykoślawionego, wyschniętego i 

gnijącego jak sam zamek. Jak dla mnie nie miały w sobie nic z groteski kości i szkielety, 

jakimi usłane były niektóre z kamiennych krypt głęboko pośród fundamentów. Z fantazją 

wiązałem owe obiekty ze zwyczajnymi wydarzeniami, uznając je za bardziej naturalne niż 

barwne ilustracje żywych istot znajdowane w przeżartych pleśnią księgach. Z takich tomów 

czerpałem całą swą wiedzę. Nie stał nade mną i nie kierował moimi poczynaniami żaden 

nauczyciel, nie przypominam sobie też, bym słyszał przez te wszystkie lata ludzki głos — 

nawet swój własny; mimo iż czytałem o mowie, nigdy nie pomyślałem, by samemu 

spróbować przemówić. Mój wygląd był równie nieznany, w zamku bowiem nie wisiało ani 

jedno lustro, aczkolwiek instynktownie uznawałem samego siebie za kogoś na kształt 

młodocianych postaci widywanych na książkowych rysunkach i ilustracjach. Tylko tę 

możliwość dopuszczałem do świadomości, inaczej być nie mogło ze względu na me nieliczne 

wspomnienia. 

Na zewnątrz, za cuchnącą fosą oraz pod osłoną mrocznych, niemych drzew, zwykłem 

godzinami leżeć i śnić o tym co czytałem w księgach, tęsknie wyobrażając sobie siebie pośród 
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radosnych tłumów w słonecznym świecie poza bezkresnym lasem. Pewnego razu 

próbowałem przedostać się przez gęstwinę, jednak im bardziej oddalałem się od zamku, tym 

bardziej zbite stawały się cienie, a powietrze wypełniał paraliżujący strach; uciekłem zatem 

szaleńczo z powrotem, aby nie zgubić drogi w labiryncie ogarniętej wieczną nocą ciszy. 

Tak tedy w bezkresnym zmierzchu śniłem i czekałem, choć nie wiedziałem na co. W końcu, 

w cienistej samotności ma tęsknota do światła urosła do tak wielki rozmiarów, że nie byłem w 

stanie zaznać spokoju i uniosłem błagające dłonie ku owej czarnej, zrujnowanej wieży, 

wyciągającej się ponad las w nieznane niebiosa. Powziąłem postanowienie wspięcia się na tę 

budowlę, bez względu na niebezpieczeństwo upadku; lepiej ujrzeć niebo i zginąć niźli żyć nie 

znając widoku jasnego dnia. 

W przesiąkniętym wilgocią i chłodem półmroku wdrapałem się na prastare i zniszczone 

kamienne schody, aż osiągnąłem poziom ich nagłego kresu, po czym przywarłem do ściany w 

miejscu, gdzie znajdowało się niebezpiecznie niewielkie oparcie dla stóp. Upiorny i 

straszliwy był ów martwy, pozbawiony schodów kamienny walec; czarny, pogrążony w ruinie 

i opustoszały, a do tego o złowieszczym charakterze pogłębianym przez spłoszone nietoperze, 

których skrzydła nie wydawały żadnego dźwięku. Lecz bardziej upiorna i straszliwa była 

powolność, z jaką posuwałem się do góry; bowiem mimo iż wspinałem się uparcie, ciemność 

nade mną wcale nie rzedła, a mnie opadła świeża fala chłodu, jakbym znalazł się w otoczeniu 

nieziemskiej, starej pleśni. Zadrżałem zastanawiając się czemu nie dotarłem jeszcze do 

światła i z pewnością spojrzałbym w dół, gdybym znalazł w sobie dostatecznie duże pokłady 

odwagi. Miałem wrażenie, że nagle opadła mnie noc, a przy tym na próżno próbowałem 

chwycić się jedyną wolną ręką krawędzi okna, wyjrzeć przez nie, spojrzeć w górę i osądzić, 

na jakiej wysokości się znalazłem. 

I nagle, po nieskończoności oszałamiającego pełznięcia na oślep w górę owej głuchej i 

przyprawiającej o rozpacz czeluści, poczułem jak dotykam głową twardej powierzchni i 

zdałem sobie sprawę z tego, że musiałem dotrzeć do dachu, a przynajmniej pewnego rodzaju 

podłogi. Uniosłem w ciemności wolną rękę i pomacałem przeszkodę, odkrywając, że jest 

kamienna i nieporuszona. Następnie okrążyłem w śmiertelnym lęku wieżę, chwytając się 

czegokolwiek na oślizgłej ścianie, co mogło dać oparcie rękom; ostatecznie dłoń obmacująca 

barierę nad głową odkryła, że powierzchnia w pewnym miejscu ustępuje, więc skierowałem 

się znowu w górę, pchając ową płytę czy też klapę głową, a rąk używając do straszliwej 

wspinaczki. Nade mną nie pojawiła się ani odrobina światła, a gdy me dłonie powędrowały w 

górę wiedziałem, że wspinaczka dobiegła końca; klapa okazała się bowiem drzwiami 

zapadowymi wiodącymi ku kamiennemu pomieszczeniu o większym obwodzie niźli obwód 

wieży poniżej, uznałem tedy, że bez cienia wątpliwości jest to obszerna komnata 

obserwacyjna. Przepełzłem ostrożnie przez otwór, próbując zapobiec opadnięciu ciężkiej 

płyty na miejsce, lecz nie udało się i klapa odcięła mnie od ogromnej otchłani. Leżąc bez sił 

na kamiennej podłodze, posłyszałem nieziemskie echo upadku płyty, jednak miałem nadzieję, 

że uda się ją ponownie unieść, jeśli będzie to konieczne. 

W przekonaniu, że znajdowałem się obecnie na niewiarygodnej wysokości, daleko ponad 

wyklętymi konarami lasu, uniosłem się z trudem z podłogi i po omacku szukałem okien, 

przez które mógłbym po raz pierwszy spojrzeć na niebo, księżyc i gwiazdy znane mi tylko z 

książek. Czekało mnie jednakże rozczarowanie, gdyż jedyne co odkryłem, to obszerne półki z 

marmuru, zastawione odrażającymi, podłużnymi skrzyniami o niepokojących rozmiarach. 

Coraz głębiej pogrążałem się w myślach, zastanawiając się jakież to prastare tajemnice mogą 

kryć się w tym wyniesionym wysoko w górę pomieszczeniu, od wielu eonów odciętym od 

zamku w dole. Wtedy nagle me dłonie natknęły się na odrzwia, w tym dziwnie rzeźbiony, 

chropawy kamienny portal. Okazało się, że drzwi zamknięte są na klucz, lecz w przypływie 

niesamowitej siły pokonałem wszelkie przeszkody i wyszarpnąłem je do wewnątrz. W chwilę 

potem poczułem przypływ najczystszej ekstazy, jakiej nigdy dotąd nie zaznałem: przez 



zdobne żelazne kraty, w dół krótkich kamiennych schodów biegnących się w górę od strony 

dopiero co wyważonych drzwi, lało się subtelne światło gorejącego księżyca w pełni, którego 

nie widziałem nigdy dotąd, nie licząc snów i rozmazanych wizji, których nie śmiem nazwać 

wspomnieniami. 

Świadom, że dotarłem na sam szczyt zamku, popędziłem kilka schodków w górę, lecz w 

wyniku nagłego zniknięcia księżyca za chmurą potknąłem się, aby po chwili rozpocząć 

powolne poszukiwanie drogi po omacku w mroku. Wciąż było bardzo ciemno, gdy dotarłem 

do krat — zbadałem je ostrożnie i odkryłem, że nie są zamknięte; nie otworzyłem ich jednak, 

bojąc się, że spadnę z niesłychanej wysokości, na jaką się wspiąłem. Wówczas księżyc 

ponownie ukazał się na niebie. 

Najbardziej demoniczny spośród wszelakich wstrząsów wiąże się z tym, co bezdennie 

nieoczekiwane i groteskowo niewiarygodne. Niczego, co dotąd przeszedłem, nie dało się 

porównać pod względem zgrozy z tym, co ujrzałem w tym momencie; z dziwacznymi 

cudami, jakie przywodził na myśl ów widok. Był on równie zwyczajny, co zdumiewający, a 

przedstawiał się następująco: miast przyprawiających o zawroty perspektyw koron drzew 

widzianych z wyniosłego punktu obserwacyjnego, wokół mnie za kratą rozciągało się nic 

innego jak twardy grunt, przybrany i urozmaicany marmurowymi płytami oraz kolumnami, a 

także ocieniony bardzo starym kamiennym kościołem, którego obrócona w ruinę iglica lśniła 

widmowo w świetle księżyca. 

Na wpół świadomy, otwarłem furtę w kracie i chwiejnym krokiem postąpiłem wysypaną 

białym żwirem, ciągnącą się w obu kierunkach ścieżką. Umysł mój, oszołomiony i pogrążony 

w chaosie, wciąż pożądał łapczywie światła, a mych kroków nie był w stanie wstrzymać 

nawet fantastyczny cud, który właśnie oglądałem. Nie miałem pojęcia i nie dbałem o to, czy 

całe to doświadczenie to szaleństwo, sen czy jakaś magia, lecz z determinacją patrzyłem na 

jasność i barwność będące udziałem mych oczu. Nie miałem pojęcia kim czy też czym byłem, 

ani też czym są otaczające mnie obiekty, niemniej w miarę jak chwiejnie podążałem ścieżką, 

zaczęło do mnie docierać jakieś przerażające, uśpione wspomnienie, które czyniło mą 

wędrówkę nie tak zupełnie przypadkową. Przeszedłem pod łukiem stanowiącym kraniec 

terenu płyt i kolumnad, po czym powędrowałem otwartą przestrzenią, czasem zmierzając 

widoczną drogą, innym zaś razem nie wiedzieć czemu porzucając ją, aby przemierzać łąkami, 

gdzie jeno przypadkowo napotkane ruiny przemawiały za dawno minioną obecnością 

zapomnianej ścieżki. W pewnym momencie przepłynąłem wartką rzekę, gdzie kruszejące, 

omszałe kamienne mury wskazywały umiejscowienie dawno zniszczonego mostu. 

Ponad dwie godziny musiały minąć nim dotarłem do czegoś, co zdawało się mym celem, 

wiekowego, porośniętego bluszczem zamku w gęsto zadrzewionym parku, niepokojąco 

znajomego, a zarazem pełnego wprawiającej w zakłopotanie obcości. Spostrzegłem, że fosa 

została zasypana, a niektóre z dobrze mi znanych wież — zrujnowane; dobudowane skrzydła 

budziły w obserwatorze zmieszanie. Największe zainteresowanie oraz rozkosz wzniecały we 

mnie jednakże otwarte okna — cudownie rozświetlone i rozbrzmiewające najweselszą z 

możliwych zabawą. Podszedłszy do jednego z nich, zajrzałem do środka i zobaczyłem 

osobliwie ubrane towarzystwo, zaiste, weselące się i rozmawiające między sobą ze śmiechem. 

Najprawdopodobniej nigdy wcześniej nie słyszałem ludzkiej mowy, toteż mogłem jeno się 

domyślać jakie były tematy rozmów. Niektóre twarze miały wyraz przywołujący 

niewiarygodnie odległe wspomnienia, inne były zupełnie obce. 

Wdrapałem się na nisko położone okno i wszedłem do wspaniale oświetlonego 

pomieszczenia, zarazem wynurzając się z jasnego momentu nadziei, aby wkroczyć w 

najczarniejszy spazm rozpaczy i zrozumienia. Koszmar pojawił się w mgnieniu oka, gdym 

bowiem wkroczył do środka, natychmiast zaszło jedno z najstraszniejszych zdarzeń, jakie 

kiedykolwiek sobie wyobrażałem. Ledwie przekroczyłem okienną framugę, gdy na całe 

towarzystwo spadł niespodziewanie strach o porażającej mocy, wykrzywiający każdą twarz i 



wzniecający w każdym niemal gardle najstraszliwsze wrzaski. Doszło do masowej ucieczki i 

w całym tym zgiełku i panice parę osób padło bez przytomności, by zostać odciągniętymi 

przez szaleńczo uciekających kompanów. Wielu zakryło oczy dłońmi i rzuciło się na oślep do 

ucieczki, przewracając meble i wpadając na ściany przed trafieniem w jedne z wielu drzwi. 

Krzyki porażały, a gdy stałem w rozświetlonej komnacie samotny i osłupiały, nasłuchując 

niknących ech owych wrzasków, drżałem na myśl o tym, co mogło czyhać niewidoczne obok 

mnie. Po pobieżnym omieceniu wzrokiem pomieszczenia zdało mi się ono opustoszałe, lecz 

gdy zbliżyłem się do jednej z alków, zyskałem przeświadczenie, że wychwyciłem w niej jakąś 

obecność — wrażenie ruchu za zwieńczonym złotym łukiem przejściem do innej, podobnej 

do tej komnaty. Zbliżywszy się w tamto miejsce, zacząłem coraz wyraźniej dostrzegać ową 

obecność; i wtedy, wydawszy z siebie pierwszy i ostatni zarazem dźwięk — upiorny skowyt, 

który wstrząsnął mną równie dogłębnie, co jego trująca przyczyna — ujrzałem w pełnej, 

przerażającej jaskrawości niepojętą, nieopisaną, nienazwaną potworność, która samym swoim 

wyglądem zmieniła radosne towarzystwo w stado delirycznych uciekinierów. 

Trudno mi choćby zasugerować, jak wyglądało to coś, ponieważ zbudowane było z 

wszystkiego, co nieczyste, nieziemskie, niechciane, anormalne i odrażające. Był to trupi cień 

rozkładu, starości i ruiny; cuchnący, ociekający wizerunek przyprawiającego o mdłości 

objawienia; straszliwe ujawnienie tego, co litościwa ziemia winna po wieki skrywać. Niebiosa 

wiedzą, że to coś było nie z tego świata — czy może już nie z tego świata — aczkolwiek ku 

mej zgrozie zobaczyłem w jego przeżartych przez czerwie i ukazujących kości kształtach 

złośliwą, chorą parodię ludzkiej sylwetki, a w jego zgniłym, rozpadającym się odzieniu coś 

niewysłowionego, co zmroziło mnie do głębi. 

Byłem nieomal sparaliżowany, lecz nie na tyle, bym nie mógł podjąć choćby nikłej próby 

ucieczki, bym nie mógł wycofać się niezdarnie i przerwać czar, w jakim trzymał mnie ów 

nienazwany, niemy potwór. Oczy me, oczarowane szklistymi kulami patrzącymi odrażająco z 

przejścia, nie chciały się zamknąć, ale na szczęście okrywała je litościwa mgiełka, od 

momentu przeżycia pierwszego szoku przysłaniająca straszliwą postać. Próbowałem unieść 

rękę, by zasłonić ten widok, me nerwy jednak były tak otępiałe, że ramię nie było w stanie w 

pełni usłuchać woli. Niemniej próba ta wystarczyła, by zachwiać mą równowagą, a żeby 

uniknąć upadku musiałem zatoczyć się do przodu. Gdy do tego doszło, w jednej chwili stałem 

się boleśnie świadom bliskości tej padliny, której wstrętny, pusty oddech miałem wrażenie, że 

słyszę. Niemal oszalały, zdołałem jeszcze wysunąć rękę w obronie przed tą cuchnącą, stojącą 

już tak blisko zjawą, gdy w jednej katastrofalnej sekundzie kosmicznego koszmaru i 

piekielnego przypadku me palce dotknęły gnijącej, wyciągniętej łapy potwora stojącego pod 

złotym łukiem. 

Nie wrzasnąłem: zrobiły to za mnie wszystkie diabelskie gule ujeżdżające nocny wicher, 

kiedy w tej samej sekundzie rozbiła się o mój umysł jedna krótkotrwała lawina druzgocących 

duszę wspomnień. W tej jednej sekundzie pojąłem, czym od zawsze byłem; sięgnąłem w 

pamięci poza przerażający zamek oraz drzewa i rozpoznałem zmienioną budowlę, w której 

obecnie się znajdowałem; poznałem, co najstraszniejsze ze wszystkiego, nieświętą okropność 

łypiącą na mnie, gdy wycofywałem zbrukane dotknięciem tego czegoś palce. 

Lecz w kosmosie obok goryczy istnieje balsam, a balsamem tym jest narkotyk 

zapomnienia
2
. W krańcowej grozie tej sekundy zapomniałem o tym, co mnie przeraziło, a 

napływ czarnych wspomnień rozpłynął się w chaosie powtarzających się wizji i obrazów. We 

śnie umknąłem z tego nawiedzonego i przeklętego pałacu, pędząc zwinnie i bezszelestnie w 

świetle księżyca. Powróciwszy na marmurowy cmentarz i zszedłszy po schodach, 

przekonałem się, że kamiennej zapadni nie da się ruszyć; nie było mi żal, od zawsze 

chowałem bowiem w głębokiej nienawiści pradawny zamek i drzewa. Dziś ujeżdżam z 
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drwiącymi i zaprzyjaźnionymi gulami nocny wicher, a za dnia igram pośród katakumb 

Nephrena-Ka w zapieczętowanej i nieznanej dolinie Hadoth nad Nilem. Wiem, że światło nie 

jest mi przeznaczone, chyba że blask księżyca nad skalnymi grobowcami Neb
3
, ani też radość 

inna niż ta panująca na nienazwanych ucztach Nitokris pod Wielką Piramidą;
4
 ale w mej 

nowopoznanej dzikości i swobodzie niemalże z otwartymi ramionami witam gorycz 

wyobcowania. 

Bowiem choć ukoił mnie narkotyk zapomnienia, wiem, że jestem obcym; obcym w tym 

stuleciu, a także pośród tych, którzy wciąż są ludźmi. Wiem to od chwili, gdy wyciągnąłem 

palce w stronę obrzydliwości stojącej w pozłacanym, szerokim przejściu; wyciągnąłem palce 

i dotknąłem zimnej i nieustępliwej powierzchni polerowanego szkła. 
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3
 Nephren-Ka, Hadoth i Neb to elementy fikcyjne (przyp. tłum.). 

4
 Nitokris to z kolei prawdziwa postać. Była królową Egiptu ok. XXI w. p.n.e. Słynie z historii zatopienia swoich 

wrogów podczas uczty w świątyni pod Nilem (przyp. tłum.). 


