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Jeśli byś tę księgę
ukraść spróbował,
zawiśnie na sznurze
twoja głowa.
A potem kruki zbiorą się wokół
i powydłubują ci twoje oczy.
Krzycząc z bólu
i rwąc z głowy włos,
pamiętaj, że sam
zasłużyłeś sobie
na taki los.
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Z

wielką przykrością muszę cię poinformować, że
wiele pozornie nieszkodliwych przedmiotów potrafi zniszczyć ci życie, a nawet cię zabić. Takie
przedmioty nazywa się przeklętymi. Przeklętą rzeczą
może być waza, fotel, obraz, lalka – są to przedmioty, które wszyscy posiadamy w domu, na strychu czy w piwnicy.
Przeklęte przedmioty mogą znajdować się w muzeach,
gdzie odseparowano je od ludzi zaledwie cienką warstwą szkła. Mogą też znajdować się w otwartej przestrzeni, na przykład ukryte pod postacią zwykłych posągów
z kamienia. Przekląć można dosłownie wszystko, o czym
dowiadujemy się zazwyczaj wtedy, gdy jest już za późno.
Na szczęście masz na podorędziu tę książkę.
Czym właściwie jest przeklęty przedmiot? W tradycji ludowej określa się tym mianem obiekty materialne,
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które przynoszą zły los, nieszczęścia lub śmierć swoim właścicielom lub osobom, do których rąk trafią. Kiedy ktoś obdarzony potężną wiedzą tajemną przeklnie daną rzecz, staje się
ona takim przedmiotem. Inną możliwością jest znalezienie
się w miejscu wielkiej tragedii – dany przedmiot pochłania
wówczas całą tę mroczną energię niczym bateria, następnie
zasilając nią kolejne tragedie w przyszłości. Być może przeklęte przedmioty są złe od momentu ich stworzenia i naklejenia
znaczka „MADE IN CHINA”. A może to wszystko jest tylko
w naszej głowie?
Nie musisz wierzyć w przeklęte przedmioty, żeby stać się
ich fanem. Zgodnie z inną, mniej nadprzyrodzoną, definicją
przeklętego obiektu jest on czymś, wokół czego krążą rozmaite
legendy, a mianowicie tragiczne historie. Przedmioty są ściśle
związane ze swoimi właścicielami. Tworzą je, żyją wśród nich,
wykorzystują je, kochają je, a czasami nawet zostają z nimi pochowani. Zaś właściciele przeklętych przedmiotów stale doświadczają jakiejś tragedii. Przeklęte przedmioty to po prostu
takie, którym przyszło w udziale nieme doświadczanie większej liczby tragedii niż innym rzeczom. Stają się następnie
przyrządami, które umożliwiają przywoływanie tych historii,
dając możliwość ich ponownego opowiedzenia.
Nie zrozumcie mnie źle. Kryje się w tym również magia –
jak inaczej zwykłe dębowe krzesło, nieróżniące się niczym od
milionów innych dębowych krzeseł na świecie, mogłoby wiązać się z tak wieloma nieszczęśliwymi historiami i przypadkami śmierci (fotel Busby’ego, strona 145)? Koncepcja, zgodnie
z którą przeklęte przedmioty funkcjonują jako mechanizm
przekazywania tragicznych historii w kulturze, stanowi sedno
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tej książki, co jednocześnie nie oznacza odrzucenia możliwości istnienia mniej wytłumaczalnych i bardziej złowrogich sił.
W niniejszej książce przyjrzymy się bliżej kryształowym
czaszkom i strasznym lalkom, małym kamiennym głowom
i starożytnym broniom. Omówimy najbardziej zniesławione
przypadki, jak lalka Annabelle (strona 203) i diament Hope
(strona 20), zajmiemy się również bardziej mrocznymi historiami. Słyszeliście kiedyś o małym Mannie z rogami swojego taty? Zakładam, że nie. Zaryzykowałem dla was również
osobiste wizyty w miejscach, w których przebywają niektóre
przeklęte przedmioty. Jeden przeklęty przedmiot kupiłem nawet do swojego domu. Zajmiemy się też biznesem przeklętych
przedmiotów, w którym określenie „przeklęty” przekłada się
na lepszą reklamę – przeklęte rzeczy są zbierane i wystawiane
w muzeum, a nawet sprzedawane na eBayu. Dowiecie się, że
nawet technologia i urządzenia cyfrowe mogą zostać przeklęte.
Zanim zaczniemy, warto zdefiniować kilka terminów. Słowa przeklęty często używa się zamiennie ze słowami nawiedzony i opętany, ale te trzy określenia odnoszą się do różnych
zjawisk. Dla naszych celów posłużymy się rozróżnieniem na
podstawie stopnia inteligencji. Przeklęte przedmioty wcale jej
nie mają. Są to rzeczy, które przynoszą pecha, ponieważ ktoś je
celowo przeklął lub stało się tak w wyniku zbiegu okoliczności.
Dla porównania, nawiedzony obiekt ma inteligencję duchów,
które są z nim związane, zaś opętany przedmiot jest zasiedlony
w podobny sposób, w tym przypadku przez demoniczne istoty (chociaż niektórzy twierdzą, że przedmioty nie mogą zostać
opętane, tylko ludzie… no, ładnie). Zarówno nawiedzone, jak
i opętane przedmioty mogą funkcjonować jako przeklęte, jeśli
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będą przynosić pecha dużej liczbie ludzi, jeśli jednak są po
prostu straszne, to za mało, aby uznać, że są przeklęte.
Weźmy na przykład suknię ślubną Anny Baker, która znajduje się w muzeum historii Bakerów w stanie Pensylwania
w Altoonie, lub nawiedzone lustro w Myrtle Plantation w St.
Francisville w stanie Luizjana. Obydwa obiekty regularnie
przywołuje się w artykułach dotyczących przeklętych przedmiotów. Opowieści na temat sukni ślubnej Anny Baker opisują
głównie przypadki samodzielnego poruszania się sukni i pojawiającego się co jakiś czas widma jej właścicielki. Nawiedzone
lustro w Myrtle Plantation odbija straszne postacie, a czasami pojawiają się na nim upiorne odciski dłoni. Obydwa z tych
przedmiotów są przerażające, ale żaden z nich nie wywołuje
serii nieszczęść, jak to przeklęte przedmioty mają w zwyczaju.
Na potrzeby niniejszej książki wykreśliłem też przeklęte
przedmioty, w których przypadku brakuje szczegółowego opisu powstania klątwy. Muzeum Villa Zorayda w St. Augustine
na Florydzie ma w swoich zbiorach egipski dywan wykonany w całości z kociego włosia, którym kiedyś była owinięta
zmumifikowana ludzka stopa (również znajduje się w tym muzeum). Niektórzy przyjmują, że jest to najstarszy istniejący dywan, zaś inni twierdzą, że jest przeklęty i każdy, kto postawi
na nim stopę, umrze (dlatego też obecnie dywan wisi na ścianie). Problem jednak w tym, że cała historia klątwy jest zawarta w kilku zdaniach. Jest to fascynujący przedmiot, ale trudno
na jego podstawie napisać cały artykuł.
Nie tylko przedmioty mogą zostać przeklęte, ludzie również, a także miejsca. W tej książce przedstawiam jednak wyłącznie historie przeklętych przedmiotów. Podczas pisania tej
16

0

0
PRZEKLĘTE PRZEDMIOTY

książki na ogół towarzyszyła mi przerażająca myśl: „Czy mogłem nieświadomie kupić to coś na rynku staroci lub w sklepie
z antykami i przynieść do domu?” lub: „Czy mogłem otrzeć się
o to w muzeum i zostać przeklętym na wieki?”. Z kilkoma wyjątkami właśnie o tym traktuje niniejsza książka.
Strzeżcie się zatem. Nie tylko starożytne artefakty z egzotycznych krajów, zrabowane ze starych trumien zakopanych
głęboko pod ziemią, mogą zrujnować wasze życie. Równie
dobrze może w ten sposób zadziałać kubek na twoim biurku z napisem „nienawidzę poniedziałków”, który twoja mama
kupiła ci na wyprzedaży.

