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Rudyard Kipling to nie tylko ikona literatury kolonialnej. To bystry obserwator życia 
i jego dokumentalista, pisarz z warsztatem dziennikarskim specjalizujący się w formach 
krótkich. Wczesna twórczość autora Księgi dżungli, zaliczana do etapu ironicznego1, 
cechuje się niestabilnością sądów, które będąc przenikliwe, pozostają zachowawcze. 
Jego spostrzeżenia charakteryzujące wielokulturową społeczność Indii Brytyjskich są 
przy tym mieczem obosiecznym, którym atakuje tak lokalną, indyjską kulturę i  jej 
zwyczaje, jak i brytyjskiego kolonizatora wraz z wprowadzonym przez niego prawem. 
Jest to pisarz wyjątkowo niejednoznaczny, co ekscytuje w szczególności współczesnych 
badaczy, otwierających się na reinterpretacje twórczości „barda kolonializmu”2.

Dla wczesnych opowiadań Kiplinga, publikowanych w  prasie brytyjskiej wy-
dawanej w Indiach, przede wszystkim w „The Civil and Military Gazette”, moty-
wy oniryczne są bardzo charakterystyczne. Jego bohaterowie często funkcjonują 
w  stanie delirycznym, ich postrzeganie świata jest zaburzone przez gorączkę, stres 
lub środki odurzające. W  takim stanie szczególnej wrażliwości percepcyjnej autor 
Kima pozwala dostrzec im to, co w  oficjalnym dyskursie kolonialnym było wy-
pierane: samotność, lęk przed Innością, poczucie osaczenia przez nieznaną kulturę 
oraz znużenie. To ostatnie powodowane jest z jednej strony uciążliwym klimatem, 
do którego Europejczykowi ciężko przywyknąć, z  drugiej natomiast hermetyczną 
i  stosunkowo nieliczną, zdecydowanie męską społecznością kolonizatorów, grono 
których, w niesprzyjających okolicznościach, narażone było w sposób szczególny na 
rozwój licznych patologii. Pod płaszczem półświadomych przywidzeń, gorączkowych 
majaczeń i stanów zaburzonej władzy nad zmysłami bohaterowie Kiplinga opisują 
Indie nie takimi, jakimi chcieliby je widzieć czytelnicy zachodni, ale tak, jak postrze-
gał je Brytyjczyk mieszkający i pracujący w tej części świata. Metafory snu i  iluzji  
1 Por. E. Kurowska, Recepcja literatury angielskiej w Polsce, 1932‒1939, Wrocław 1987, ss. 163‒164.
2 Wśród interesujących prac warto wymienić chociażby B. J. Moore-Gilbert, Kipling and Oriental-

ism, Londyn 1986; H. Pike Bauer, Rudyard Kipling. A  study of Short Fiction, Nowy Jork 1994;  
J. A. McClure, Kipling and Conrad: The Colonial Fiction, Cambridge 1981.
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stanowią dla Kiplinga – autora anglo-induskiego3 – tarczę, za którą ukrył gorzką 
prawdę o funkcjonowaniu największego imperium XIX wieku. Artykuł ten będzie 
przyczynkiem, omawiającym z konieczności pobieżnie – ze względu na obszerność 
tematu – rolę motywów onirycznych oraz iluzji i halucynacji we wczesnych opowia-
daniach Kiplinga.

W eseju skupię się na trzech historiach, w których pojawiają się omawiane mo-
tywy i które są reprezentatywne dla grupy tekstów pisanych przez autora do lokalnej 
prasy podczas jego pobytu w  Indiach Brytyjskich. Będą to Brama Stu Westchnień 
(1884 r.), Riksza-widmo (1885 r.) oraz Dziwna przygoda Morrowbie Jukesa (1885 r.). 
Każde z opowiadań realizuje motyw oniryczny w inny sposób. Bohaterowie bowiem 
odpowiednio: doznają narkotycznych wizji, obcują z niematerialnymi projekcjami 
wyobraźni oraz doświadczają koszmarów, które dzieją się na pograniczu jawy i snu.

Społeczność białych kolonizatorów zamieszkująca Indie Brytyjskie odczuwała silną 
odrębność wobec Brytyjczyków z Wysp – ich cechą dystynktywną były przede wszyst-
kim problemy oraz lęki nieznane mieszkańcom Starego Kontynentu. Służba w admi-
nistracji kolonialnej łączyła się bardzo często z  koniecznością opuszczenia bliskich, 
a niesprzyjające warunki klimatyczne wpływały na to, że na przeprowadzkę do Indii 
decydowało się niewiele kobiet. Dzieci natomiast, ze względu na wysoką śmiertelność, 
we wczesnym wieku odsyłane były na Wyspy Brytyjskie. Utrudniało to kolonizatorom 
zakładanie rodzin oraz prowadziło do wypaczenia więzi i ról społecznych, do istnie-
nia których byli przyzwyczajeni, a w konsekwencji – co stało się częstym motywem 
indyjskich opowiadań Kiplinga – do depresji. Lęk przed samotnością, wykluczeniem 
z klaustrofobicznie wąskiej społeczności białych i uzależnienie od niej wpływały na 
eskalację uprzedzeń ideologicznych oraz rasowych żywionych wobec Indusów. Praca 
na terenie kolonii dla niewielu była wyróżnieniem – pisarze brytyjscy częściej patrzą 
na nią jak na wygnanie, po którym powrót na łono ojczyzny również nie daje ukojenia 
– Anglo-Indusi bowiem na zawsze pozostawali naznaczeni doświadczeniem koloniza-
torskim, stawali się dla mieszkańców Wysp przesiąkniętymi Innością Obcymi4.

Życie codzienne Anglo-Indusów napiętnowały również traumy historyczne (po-
wracający wątek powstania Sipajów), nieustanne starcia kulturowe między Europej-
czykami narzucającymi swoje prawa a mieszkańcami Indii (zarówno hindusami, jak 
i muzułmanami), liczne wojny toczone na obrzeżach imperium oraz ambiwalentny 
stosunek do polityki Londynu, krytykowanej przez Brytyjczyków z Cesarstwa Indyj-
skiego5. Prowadziły one do zachwiania mitu imperium i lęku przed rekolonizacją6. 

3 Anglo-Indusami nazywam w artykule białych Brytyjczyków mieszkających w Indiach, a Indusami – rodzi-
mych mieszkańców Indii, gdy w omawianym kontekście wyznawana przez nich religia nie ma znaczenia.

4 O doświadczeniu tym w kontekście opowiadań Kiplinga obszernie pisze m.in. B. J. Moore-Gilbert, 
H. Pike Bauer oraz D. C. R. A. Goonetilleke, Colonial Neurosis: The Young Kipling, „Kipling Jour-
nal” 1974, nr 41/190.

5 Por. B. J. Moore-Gilbert, op. cit., ss. 112‒115.
6 Najbardziej znanym utworem literackim podejmującym ten problem jest Dracula Brama Stoke-

ra, powieść zbudowana wokół metafory Obcego, którego celem jest zburzenie brytyjskiego ładu  
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Kipling czyni bohaterów będących narratorami omawianych w tym artykule opo-
wiadań Anglo-Indusami z krwi i kości, którzy podzielają społeczne troski i obawy, 
borykają się z typowymi dla białego mieszkańca Indii problemami oraz obdarzeni są 
stereotypowymi kolonizatorskimi przywarami.

„Kipling and Dreams”

Gdyby założyć, że utwory Kiplinga służą wyłącznie przepracowaniu tych traum, in-
terpretatorzy bardzo spłyciliby ich wymowę. Kluczem psychoanalitycznym próbo-
wała otworzyć je w  jednym z  esejów opublikowanych na stronie Kipling Society 
Mary Hamer. W tekście Kipling and Dreams proponuje ciekawą – lecz nie do końca 
przekonującą i wyczerpującą – analizę motywu snu w opowiadaniach autora Księgi 
dżungli7. Interpretując wybrane opowiadania Kiplinga (warto dodać – pochodzące 
z różnych okresów twórczości autora), w których pojawia się motyw snu, odurzenia 
lub halucynacji, powołuje się ona bardzo często na wątki psychobiograficzne, czyta-
jąc analizowane teksty przez pryzmat traumatogennych doświadczeń autora i widząc 
w nich – moim zdaniem bardzo często na wyrost – autotematyczne projekcje lęków 
i urazów z przeszłości. W analizach o mocnym rysie freudowskim pisze między inny-
mi o odreagowywaniu traum dzieciństwa i wczesnej młodości spędzonej na Wyspach 
Brytyjskich. Czy słusznie?

Kipling, jako autor racjonalnie podchodzący do swojej twórczości, sceptycz-
nie i niechętnie odnosił się do nowatorskich w owym czasie pomysłów Zygmunta 
Freuda8. I chociaż zwrócenie uwagi przez Hamer na młodzieńcze nieprzyjemne do-
świadczenia laureata Nagrody Nobla – w szczególności związane z jego powrotem na 
Wyspy Brytyjskie – jest niepozbawione racji9, interpretacja fabuł wykorzystujących 
wątki oniryczne za pomocą innych narzędzi krytycznych wydaje się bardziej przeko-
nująca. Motyw snu, halucynacji czy – szerzej – omamów wywołanych chorobą lub 
narkotykami interpretowany może być, jak dowodzą współcześni badacze twórczo-
ści autora Kima, jako projekcja lęków imperialistów10 (Dziwna przygoda Morowbie 
Jukesa) lub też stanowić swoiste medium fabularne, za pomocą którego w  sposób 
niezobowiązujący i atrakcyjny autor ma możliwość opisania problemów oraz patolo-
gii nękających społeczność anglo-induską (Riksza-widmo, Brama Stu Westchnień). To 
nie sam Kipling więc ‒ i nie jego jednostkowe przeżycia stanowią temat omawianych 
opowiadań. Autor skupia się bowiem na pokazaniu doświadczenia wspólnotowego.

społecznego ‒ por. S. Arata, The Occidental Tourist: Dracula and the Anxiety of Reverse Colonisation, 
„Victorian Studies” 1990, nr 4.

7 Por. M. Hamer, Kipling and Dreams [on-line:] http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_dreams.htm 
[23.02.2016].

8 Por. ibidem.
9 Por. ibidem.
10 Por. D. C. R. A. Goonetilleke, op. cit. Wymowę taką mają również niemal wszystkie prace i ko-

mentarze krytyczne publikowane w Wielkiej Brytanii od lat 60. XX wieku, które stanowczo zrywają 
z prezentowaniem Kiplinga jako bezkrytycznego apologety polityki brytyjskiej.
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Narkotyczne ukojenie i ucieczka w nieświadomość

„Rzecz niniejsza nie jest moim utworem”11 – rozpoczyna Kipling opowiadanie Brama 
Stu Westchnień (The Gate of the Hundred Sorrows), opublikowane przez niego po raz 
pierwszy w „The Civil and Military Gazette”. Już na samym wstępie narrator dystan-
suje się do swojej opowieści – snuta przez niego historia jest, jak wiele innych opo-
wiadań Kiplinga, historią relacjonującą cudzą opowieść, co w (mniej lub bardziej) 
zgrabny sposób tworzy dystans między narratorem a  samą narracją, zapewniając 
jednocześnie bufor bezpieczeństwa autorowi, który w sposób umownie bezstronny 
może podejmować problemy niewygodne, w usta bohaterów wkładając kwestie mo-
ralnie wątpliwe lub politycznie problematyczne. To charakterystyczny, manieryczny 
zabieg retoryczny, który z jednej strony tworzy pozory zabezpieczenia autora (nar-
ratora) przed ryzykiem utożsamienia z bohaterem, a z drugiej wprowadza intymny 
nastrój „sytuacji klubowej” charakterystycznej dla społeczności anglosaskich, w któ-
rej opowieść oraz sama czynność opowiadania pełnią funkcję integrującą i animującą 
życie lokalne12.

Brama Stu Westchnień, czyli przedśmiertna spowiedź palacza opium, nie ma cha-
rakteru umoralniającej przypowieści – to raczej obrazek z życia Anglo-Indusów o sil-
nym akcencie nostalgicznym13. Pod płaszczykiem historii uzależnienia opowiada 
o niezrealizowanej potrzebie bezpieczeństwa i  tęsknocie do spokoju, jest ilustracją 
emocjonalnej destabilizacji, do której doprowadza służba w administracji kolonial-
nej. Stan deliryczny, w który z  premedytacją wprowadza siebie bohater, nie służy 
poszukiwaniu odpowiedzi na metafizyczne tajemnice; wizje opiumisty pozwalają na 
podważenie ograniczeń percepcyjnych stawianych człowiekowi, mają w  sobie coś 
z eskapistycznego eksperymentu. Nie przerażają jednak, a intrygują – Kipling odkry-
wa za ich pośrednictwem nowy język opisu rzeczywistości. „Wspomnienia indyjskie-
go opiumisty”14 są przy tym wszystkim przygnębiającym dokumentem beznadziei, 
11 R. Kipling, Brama Stu Westchnień [w:] idem, Gawędy z pod Himalajów, tłum. J. Birkenmajer, Po-

znań 1930, ss. 285‒294. Wszystkie cytaty z utworu pochodzą z tego wydania.
12 Cechą charakterystyczną kultury brytyjskiej jest idea klubów, która przeniesiona z rodzimego grun-

tu na grunt kolonialny kwitnie, lecz rozwija się w nieco innym kierunku niż na Wyspach. Silnie 
zmaskulinizowane społeczeństwo kolonizatorów podniosło rangę klubu do najważniejszej instytucji 
społecznej, która nie tylko sankcjonuje pozycję danego kolonizatora wśród rodaków, ale jest też jest 
gwarancją istnienia ładu społecznego, rozumianego według europejskich norm. Spędzanie czasu 
w klubie ze współkolonizatorami staje się w ten sposób nie tylko elementem kultury ‒ jest także 
ilustracją relacji kolonialnych w mikroskali. Wykluczenie z klubu łączyło się z faktycznym wyklu-
czeniem ze społeczeństwa anglo-induskiego.

13 Innym, ciekawym przykładem opowiadania, w którym opium odgrywa ważną rolę, jest tekst The 
Bridge-Builders (1893 r.) – konstruktorowi mostu pod wpływem narkotyku objawiają się w nim 
indyjscy bogowie.

14 Skojarzenie z kultowym utworem Thomasa de Quinceya Wyznania angielskiego opiumisty nie jest 
bezpodstawne. Andrew Lang, apologetyczny krytyk Kiplinga, miał powiedzieć, że autor Księgi 
dżungli opowiadaniem Brama Stu Westchnień „pobił de Quinceya na jego własnym gruncie” – za 
Notes on ‘The Gate of the Hundred Sorrows” [on-line:] http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_hundred-
gate1_p.htm [23.02.2016], tłum. własne – M. Z.
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która ogarnia kastę kolonizatorów – pokazują stopniowy proces degeneracji, w spo-
sób przejmujący kończący się ironicznym wyznaniem o pragnieniu śmierci. Bohater 
marzy, by podczas ostatniego seansu opiumistycznego właściciel lokalu podał mu 
niezanieczyszczony narkotyk najwyższego sortu:

O, pragnąłbym umrzeć [...] na czystej, chłodnej rogóżce, trzymając w ustach fajkę na-
bitą dobrym gatunkiem opium. [...] Do niczego nie przywiązuję wielkiej wagi – pragnę 
jedynie, żeby Cyn-Ling nie wpakował mi wówczas otrąb do Czarnego Dymu15.

Uzależnienie białego kolonizatora od opium, używki wschodniej, staje się rów-
nież symbolem jego zatracenia w obcej kulturze – czy precyzyjniej: obcych kulturach. 
Stałymi bywalcami Bramy Stu Westchnień, przybytku prowadzonego przez – nomen 
omen – Chińczyka, są bowiem przedstawiciele wielu nacji, wyznawcy różnych religii, 
kobiety i mężczyźni. Narrator wylicza, i wielokrotnie podkreśla w toku opowieści, że 
swoistą ponadkulturową, międzykastową wspólnotę opiumistów tworzyli imperialni 
urzędnicy z Wysp Brytyjskich, Chińczyk, lokalna przekupka z bazaru, angielski „ad-
wokat-włóczykij”, „Eurazyjczyk z Madrasu”, dwóch „Persów lub Afgańczyków” oraz 
„kobieta mieszanej rasy”. Kameralną społeczność palaczy opium jednoczy ten sam cel 
– chęć odurzenia się dającego ułudę ucieczki od rzeczywistości oraz potrzeba reakcji 
na niemożliwą do uśmierzenia tęsknotę za wolnością i brakiem ograniczeń narzuca-
nych przez imperialne prawa, kodyfikujące system społecznych podziałów i represji. 
Ze względu na zróżnicowanych gości lokalu pozostaje on jakby eksterytorialny ‒ to 
apolityczna enklawa na mapie Imperium, przytułek dla odrzuconych oraz tych, któ-
rzy dobrowolnie rezygnują z funkcjonowania w kolonialnej machinie.

Co widzi odurzony opiumista w narkotycznym pół-śnie, że nieustannie do niego 
tęskni? Wydawałoby się, nic niezwykłego – w ascetycznie wyposażonej palarni znaj-
dują się tylko leżanki z wyhaftowanymi smokami, które w wizjach zaczynają toczyć 
ze sobą bój, oraz posąg wschodniego bóstwa:

Przy dopaleniu się trzeciej fajki smoki te zawsze zaczynały się ruszać i walczyć ze sobą. Przy-
glądałem się im nieraz długo, przez wiele, wiele nocy. Tym sposobem regulowałem liczbę 
wypalonych fajek. Dziś muszę ich wypalić dwanaście, by smoki te w ruch wprawić. [...] 
[Bożek] czasami późno w nocy on mieni się najprzedziwniejszymi barwami – to błękitną, 
to zieloną, to czerwoną [...] a przewraca oczyma i tupie nogami jak czart wcielony16.

To wszystko. Monotonne wizje opiumiczne nie dostarczają silnych podniet inte-
lektualnych ani zmysłowych. Są lekarstwem na coś, co moderniści nazwą spleenem. 
Dają poczucie spokoju i ‒ co dla narratora najważniejsze, powtarzane w toku opo-
wieści wielokrotnie ‒ bezczasowości. Opium, będące w czasach Kiplinga powszech-
nie stosowanym lekarstwem uśmierzającym ból, w zmęczonym kolonizatorze uśmie-
rza poczucie zniewolenia przez system, który sam wprowadził i któremu podlega. 

15 R. Kipling, Brama..., s. 294.
16 Ibidem, ss. 291‒292.
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Chociaż bohater opowiadania przedstawia w nim swoją prywatną drogę do wolności, 
jego życiorys sprzed popadnięcia w uzależnienie oraz doświadczenia są typowe dla 
dużej grupy społeczeństwa anglo-induskiego. Zmęczenie spowodowane rzeczywisto-
ścią, w której przyszło mu żyć, sprawia, że świadomie poddaje się autodestrukcji.

Grzech i pokuta

Kipling nie pozostał obojętny na epokową fascynację spirytualizmem (Haunted Sub-
alterns, The House Surgeon). Jak jednak zauważa Hamer, w  dojrzałych opowiada-
niach autora Kima sen oraz doświadczenia pozazmysłowe „nie są sposobem ucieczki 
od rzeczywistości, ale drogą dotarcia do wiedzy, która w  innym razie pozostałaby 
nieosiągalna”17. To uwaga bardzo istotna – widzenia będące wynikiem halucynacji 
i doświadczenie świata ponadnaturalnego przez bohaterów opowiadań (także tych 
najwcześniejszych, publikowanych w  „The Civil and Military Gazette”) nie mają 
szokować czytelników, nie służą prostej rozrywce. Ze względu na to Kipling, mimo 
ostatnich prób wydawniczych, nie powinien być sklasyfikowany jako autor opowia-
dań grozy18. Rzeczywiście, publikowane w  prasie nowele, takie jak Riksza-widmo 
(The Phantom Rickshaw) czy Dziwna przygoda Morrowbie Jukesa (The Strange Ride of 
Morrowbie Jukes) estetycznie i fabularnie nawiązują do poczytnych opowieści Edgara 
Allana Poego19, jednak ich silne zakorzenienie w  realiach anglo-induskich zwraca 
uwagę czytelnika raczej na kontekst społeczno-kulturowy funkcjonowania zjawisk 
ponadnaturalnych niż na niesamowitość sensu proprio.

Riksza-widmo to jeden z najbardziej znanych utworów Kiplinga. Tytułowa riksza 
jest niczym innym jak projekcją wyrzutów sumienia, halucynacją generowaną przez 
umysł niewiernego kochanka, Jacka Pansaya, którego duch odrzuconej kobiety – 
pojawiający się zawsze w tej samej, czarno-żółtej rikszy – stopniowo doprowadza do 
obłędu. Ironia w warstwie językowej sprawia jednak, że opowiadanie nie jest „prostą 
historią o duchach [...] a źródło wizji, które bohater ma na jawie, pozostaje w sferze 
niedopowiedzenia”20. Kipling, dzięki subtelnemu podejściu do tematu, manipulu-
je czytelnikiem – raz przekonując go o psychofizycznych dolegliwościach bohatera, 
a innym razem przedstawiając Pansaya jako ofiarę zemsty sił nadprzyrodzonych: „Dla 
przyjemności czytelników Kipling moderuje poziom odczuwanego przez nich stra-
chu – strachu przed obcymi siłami, które są nieznaną częścią znanego nam świata 
oraz strachu przed siłą ludzkiego umysłu, który pozostaje podatny na wpływy”21.

17 M. Hamer, op. cit., tłum. wszystkich fragmentów z tego tekstu własne – M. Z.
18 Przykład wyboru opowiadań Kiplinga Rudyard Kipling’s Tales of Horror & Fantasy, ed. S. Jones, New 

York 2008.
19 Por. L. L. Cornell, Kipling in India, London 1966, s. 105, cyt. za: Notes on The Phantom Rickshaw 

[on-line:] http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_phantom1.htm [23.02.2016].
20 M. Hamer, op. cit.
21 Ibidem.
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Widmo prześladujące bohatera „materializuje się” tylko przed jego oczami, on 
sam natomiast, niepewny co do źródła pochodzenia zjawiska, długo próbuje je racjo-
nalizować22. W swoim wywodzie (spisanym w formie pamiętnika dla byłej narzeczo-
nej), relacjonuje przebieg choroby, a nie mogąc znaleźć jej wytłumaczenia, stawia się 
w pozycji ofiary „sił piekielnych”:

Okropna rzecz dostać się żywym w krainę zmarłych, gdy się zaledwie przebyło połowę 
życia. [...] Miejcie nade mną litość choćby z powodu mojej „halucynacji”, bo wiem, że 
nigdy nie uwierzycie w to, co napisałem. A przecież jeżeli kiedy uśmierciły kogo Potęgi 
ciemności – ja jestem tym człowiekiem23.

Dla nadrzędnego narratora opowiadania (ang. super-narrator) – gdyż historia ta 
ma strukturę narracyjną analogiczną do Bramy Stu Westchnień – zachowanie Jacka 
Pansaya i  jego przywidzenia spowodowane są niczym innym jak tylko indyjskim 
klimatem i pracą w administracji kolonialnej: 

Klimat w Indiach bywa nieraz zgubny, a ponieważ [...] jedyną swobodą jaką ci dają jest 
prawo do nadobowiązkowych godzin bez widoków na podziękę ze strony zwierzchni-
ków, zdarza się, że ludzie padają w pół drogi i kończą na tym, że w głowach ich powstaje 
taki zamęt, jak w przenośniach niniejszego rozdziału24.

Metatekstowy, wieloznaczny, sarkastyczny wtręt jest mrugnięciem oka do czytel-
nika anglo-induskiego, do którego to w końcu w pierwszej kolejności Kipling opo-
wiadanie to adresował. Czymże jest bowiem grzech nieodpowiedzialnego romansu 
znudzonego pracownika indyjskiej administracji wobec niemoralności i skandali to-
warzyskich, w których uczestniczą biali wczasowicze popularnych uzdrowisk u stóp 
Himalajów? Każdy z nas może stać się Pansayem, wydaje się ostrzegać Kipling i z iro-
nicznym uśmiechem snuje fabularyzowane fantazje na temat zdemoralizowanych 
białych elit w Indiach.

Koszmary kolonizatora

Przewrotną – i wyjątkową na tle całej twórczości Kiplinga – fantazją jest również 
Dziwna przygoda Morrowbie Jukesa – opowiadanie będące zapisem tortury psychicz-
nej kolonizatora, spełnienia jego rekolonizacyjnych lęków. Jest to swoiste studium 
halucynacji, jakich w  dorobku autora Kima wiele25. Louis L. Cornell nazwał to  

22 Diagnoza postawiona przez lokalnego medyka („Nic tylko halucynacja a wszystkiemu winne chore oczy, 
mózg i żołądek”, s. 33) i kuracja zlecona bohaterowi doczekały się nawet naukowego komentarza: G. She-
ehan, Kipling and Medicine [on-line:] http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_med_fever.htm [23.02.2016].

23 R. Kipling, Riksza-widmo [w:] idem, Riksza-widmo, tłum. F. Chwalibóg, Bydgoszcz 2006, s. 40. 
Wszystkie cytaty z utworu pochodzą z tego wydania.

24 Ibidem, s. 23.
25 C. Carrington, Rudyard Kipling: His Life and Work, London 1955, ss. 68‒69, cyt. za: The Notes on 

The Phantom Riskshaw, op. cit.
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opowiadanie „autentycznym anglo-induskim koszmarem, wizą tego, jak to jest stać 
się rządzonym, a nie rządzącym”26.

Gdyby bohater historii, owładnięty absurdalną myślą o  nocnym polowaniu, nie 
uległ gorączkowym majaczeniom i obsesyjnym myślom, które odebrały mu zdolność 
racjonalnej oceny rzeczywistości, nie wpadłby do pustynnego krateru-pułapki. Dziw-
na wioska-więzienie, znajdująca się w jego wnętrzu, zamieszkiwana przez bezkastową, 
wykluczoną ze społeczeństwa ludność indyjską, jest dla Jukesa miejscem spełnienia jego 
ksenofobicznych koszmarów. Panują w niej groteskowe prawa równości, etos koloniza-
tora nie ma żadnego znaczenia, ludzie sypiają w wydrążonych w ziemi norach, a ich je-
dynym posiłkiem są pieczone wrony. Normy moralne i kulturowe nie mają tam żadnego 
zastosowania, gdyż jedyną aktywnością podejmowaną przez żyjących w kraterze ludzi 
jest bierne istnienie. Swoistym opiekunem Jukesa staje się Gunga Dass, były urzędnik 
indyjski, przedstawiony – w  sposób ilustrujący indiofobiczne lęki – jako dwulicowy 
zdrajca i krzywoprzysięzca, przebiegły oraz groźny przez swoją głupotę i chciwość.

Akcja opowieści rozpoczyna się w nocy, a „przyczyną wszystkiego był lekki parok-
syzm gorączki27”. Jak tłumaczy czytelnikowi Jukes, dystansując się do całej opowie-
ści: „Lekki obłęd towarzyszący gorączce rozmaicie działa na ludzi”28, po czym opisuje 
własną histerię, agresję wobec Indusów i inne zachowania moralnie wątpliwe, któ-
rych dopuszcza się w pułapce krateru, osaczony przez reprezentantów nacji pogardza-
nej. Korzystając z pretekstu fabularnego, Kipling gra z motywem „świata na opak”. 
Osada wewnątrz piaskowego krateru, do którego trafia bohater (lub którą widzi on 
w urojonych snach) ma z perspektywy bezkrytycznie wierzącego w idee kolonialne 
charakter antyutopijny. Autor w przewrotny sposób obnaża przy tym słabości kolo-
nizatorów, bezpardonowo pokazując kuriozalny charakter zachowań przynależnych 
reprezentantowi kultury zachodniej, a nieprzystających do specyfiki życia na Wscho-
dzie. W chorobowych urojeniach Jukes walczy o zachowanie twarzy – a właściwie 
maski – białego, cywilizowanego człowieka, sahiba-kolonizatora. 

Sharad Keskar, uważając to opowiadanie za przykład realizmu magicznego, nazy-
wa doświadczenie Jukesa „piekłem halucynacji”29. Zwraca on również uwagę na to, 
że gorączka, dreszcze i inne objawy specyficznego stanu, w jakim się znalazł bohater-
-narrator, są niczym innym jak skutkiem udaru słonecznego. Wszak, jak w swojej 
opowieści relacjonuje sam Jukes, obozował on przez dłuższy czas na pustyni. Jednym 
z symptomów przegrzania organizmu jest „koszmarne delirium”, którego doświad-
cza. Cała przygoda jest więc najprawdopodobniej gorączkowym snem lub majakiem 
chorego umysłu30.

26 L. L. Cornell, op. cit., s. 105, tłum. własne – M. Z.
27 R. Kipling, Dziwna przygoda Morrowbie Jukesa [w:] idem, Riksza-widmo…, s. 5. Wszystkie cytaty 

z utworu pochodzą z tego wydania.
28 Ibidem.
29 Notes on The Strange Ride of Morrowbie Jukes [on-line:] http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_jukes1.htm 

[23.02.2016].
30 Por. ibidem.
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Co autor Księgi dżungli chce uświadomić czytelnikom swoich opowiadań, co pra-
gnie im powiedzieć? Gdy zwracamy się ku historii recepcji, okazuje się, że te same 
teksty z  jednej strony zachwycają czytelnika europejskiego orientalnym sztafażem, 
a z drugiej – dla odbiorcy–kolonizatora – stanowią przede wszystkim barwne literac-
kie obrazki z życia codziennego, nasycone ironią i specyficznym humorem, przeja-
wiającym się przede wszystkim w języku. Istotne jest to, że Kipling pisał początkowo 
właśnie dla odbiorcy kolonialnego, nie przejmując się hermetycznymi nawiązaniami 
kulturowymi i politycznymi. Jego młodzieńcze teksty stanowią literacki dokument 
czasów: palarnie opium, takie jak ta opisana w Bramie Stu Westchnień, były w Indiach 
naturalnym elementem miejskiego krajobrazu, Morrowbie Jukes, ze swoimi manie-
rami i  pretensjonalnością przynależną kaście kolonizatorów, jest w  gruncie rzeczy 
bardzo typowym reprezentantem tej społeczności, a niemoralne romanse Jacka Pan-
saya w podhimalajskich uzdrowiskach (tak zwanych stacjach) mogą rodzić uśmiech 
mieszkających tam kolonialnych elit, dla których nie ma w nich nic niezwykłego. 

Odbiorca brytyjski mieszkający na Wyspach, który nie doświadczył życia w kolonii, 
nie posiadał tej wiedzy. Historie Kiplinga kusiły go więc opisem egzotycznych realiów, 
„tej innej Brytanii”, która, mimo że była częścią tego samego organizmu państwowego, 
różniła się właściwie wszystkim. Dla czytelnika anglo-induskiego motywy oniryczne 
były fabularnym sposobem na przedstawienie problemów, które w skonwencjonalizo-
wanym systemie społecznym nazwane wprost być nie mogły. Dla europejskiego od-
biorcy natomiast stanowią one dodatkowy literacki smaczek.

Pierwsze opowiadania Kiplinga, publikowane w „The Civil and Military Gazette”, 
łączy różnorodność fabularna, pokrewna struktura narracyjna oraz fascynacja bieżący-
mi problemami społecznymi. By nie zabić sztuki dosłownością, autor Księgi dżungli nie 
pisze o nich wprost, lecz bawi się – i tak czytelnymi – aluzjami. Ciągle ostrożny i nie-
pewny swoich możliwości, debiutujący, niespełna dwudziestoletni autor, który wkrótce 
stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy epoki i otrzyma literackiego 
Nobla, w większości tekstów buduje specyficzny dystans, każąc każdą z historii opowia-
dać kilku narratorom, należącym (zazwyczaj) do społeczności kolonizatorów.

Pierwszy z  nich dopuszcza do głosu drugiego, który nigdy wprost nie nazywa 
źródła swoich lęków i  traum. Pod podwójnym przykryciem strukturalnym Ki-
pling przedstawia brytyjskiemu czytelnikowi wydawanej w Indiach gazety uwikłane 
w  (konwencjonalną – więc czytelną i  zrozumiałą) narrację zjawiska i  zachowania, 
z których istnienia ten doskonale zdaje sobie sprawę. Autor Kima stał się w ten spo-
sób rzecznikiem Anglo-Indusów, a jego wysoki status w tej społeczności i szybko ro-
snąca popularność młodego autora poza granicami kolonii stanowią dowód, że jego 
diagnozy społeczne były trafne. Na kanwie frapujących lokalną społeczność proble-
mów pisarz konstruuje fabuły, które pokazują pęknięcia na fasadzie – ciągle silnego, 
wydawałoby się – Imperium Brytyjskiego. Historie te, dzięki rysowi niesamowitości 
i subtelnej grozie, fascynują również współcześnie, a opisywane przez Kiplinga lęki 
i traumy stają się ciekawym komentarzem kulturowym do historycznych losów po-
tężnego Imperium.
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Summary

The traumas, anxieties and nightmares of the coloniser. Oneiric 
motives in Rudyard Kipling’s early short stories 

The paper focuses on the presentation of three early short stories by Rudyard Kipling 
(The Phantom Rickshaw, The Strange Ride of Morrowbie Jukes and The Gate of the Hun-
dred Sorrows) in the context of oneiric visions that influence the main characters. The 
general role of the motif is to show the British Empire’s weaknesses and the coloniser’s 
anxieties connected with the duties performed in the British India as well as the con-
straint of living in the inconvenient environment of masculinised society, that deals 
with distorted interracial and intergender relations, and other social pathologies. 


