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Do~tor Je~yll i Pa11 Hyde 
Robert Louis Stevenson napisał Dr. Jekyll and Mr. Hyde w Bournemouth 
w 1885 roku, w trakcie rekonwalescencji po długiej chorobie. Sam pomysł 
przyszedł mu do głowy po raz pierwszy podczas nocnego koszmaru. Mgliste 
wspomnienie snu rozwinęło się wkrótce w pełnowymiarową fabułę. Pierwszą 
recenzentką upiornej opowieści była żona autora, której przera
żenie po lekturze opowiadania skłoniło ponoć autora do spalenia 
pierwowzoru. Stevenson napisał całość od nowa w ciągu kolej
nych trzech dni i opublikował dzieło w 1886 roku. 

Utwór szybko odniósł ogromny sukces i stał się jednym 
z bestsellerów R. L. Stevensona. Pierwsze adaptacje pojawiły się 
rok po publikacj,i, a sama książka stała się inspiracją wielu filmów 
(ponad 30 ekranizacji na całym świecie), spektakli teatralnych, 
a nawet musicali. Temat dwoistości, rozszczepienia jaźni stał się 
toposem na równi1 rozpoznawalnym jak Nosferatu, Dracula czy 
Frankenstein. Zaś sformułowanie „Jekyll i Hyde" weszło do poto
cznej frazeologii jako określenie kogoś o dwulicowej osobowości. 

Nowela opowiada o londyńskim prawniku, który prowadzi 
dochodzenie w sprawie tajemniczego wydarzenia pomiędzy jego 
przyjacielem, dr. Henrym J'ekyUem, a mizantropijnym Edwardem 
Hyde' em. Ceniony londyński lekarz (Henry Jekyll) uważa, że każdy nosi w sobie 
dwa przeciwstawne światy: jawną prawość i dobroć oraz skrywane zło, agresję 
i dążenie do destrukcji. Prowadzi doświadczenia chemiczne, które mają na celu 
wynalezienie eliksiru radykalnie zmieniającego osobowość . Pod osłoną nocy 
doktor Jekyll zamienia się w okrutnego pana Hyde'a, ucieleśnienie zła. Jekyll, nie 
mogąc się pogodzić z czynami dokonywanym przez siebie pod postacią Hyde'a, 
popełnia w końcu samobójstwo. 

*** 

Henryk Jekyll oraz Edward Hyde - dwie postaci, jeden człowiek ... trop 
znany powszechnie, ale czy dostatecznie ceniony? Czy ci dwaj angielscy dżen-

telmeni otrzymali od nas tyle uwagi, na ile w istocie zasługują? Czy ich historię 
odczytaliśmy na tyle skrupulatnie, by wziąć z niej tyle, ile chciałaby nam ofiaro
wać? Zdaje się, że lubimy myśleć o ich przygodach raczej jako o przebrzmiałym 
już trochę moralitecie: opowieści o obłudniku, który krył przed innymi swoją 
okrutną twarz albo też nie potrafił utrzymać złych skłonności na wodzy .... 

.....;J~_,....._„-_"'.'. - · Raczej nie sięgamy do niej 
· podczas dywagacji na temat 
natury człowieka, tym bar
dziej, że po tematy tego po
kroju sięgamy w niełaska

. wych postmodernistycznych 
I czasach Coraz ,rzadziej . 

Skoro jednak pojawia 
I się - nieczęsta w polskim 

. J teatrze - okazja do spotkania 
z oboma panami, spójrzmy 

·eh z dzisiejszej perspek
' mając w pamięci daw
mniej dawne lektury .. . 

Że człowiek jest istotą skom
plikowaną, to wiedzieli już 
starożytni i nie dziwi w zwią-

zku z tym wezwanie Sokratesa, by poznać samego si.ebie przede wszystkim. 
eosłyszni byli mu i Platon, i Arystoteles, a obaj kreśląc portret człowieka daty

- kaJj ~~gadnienia jego CTemnej strony: Platon chociażby widział ją jako czarnego 
---konia (personifikującego zmysłową i pożądliwą część natury ludzkiej), który 
woźnicę i białego konia uparcie próbował nakłonić do zmiany zaplanowanej 
trasy ... Pole odniesień mamy więc ogromne. Zostawmy jednak suche wyimki 
z historii filozofii i zapytajmy razem z Hyde'em, napisanym przez Porcariego: 
Kim jesteś? Dylematem: czy ja wykreowałem świat, czy on mnie wykreował? 

Hyde jest pytaniem. Jeśli utwory muzyczne mają swój motyw przewodni, 
mogą mieć taki i ludzie - to wiemy już od Kundery. Motywem przewodnim 
Hyde' a jest niepewność . Cały jest z niej uszyty. Niepewny tego, czy Jekyll poda 
mu wskazówki co do zagadek, których rozwiązanie umożliwia przetrwanie, 
niepewny swojego pochodzenia, niepewny powodzenia swoich planów i wresz
cie niepewny wobec l\lasteńki, bo choć pozornie zdecydowany i szorstki, to 
jednak dziwacznie czuły. 



Motywem przewodnim Jekylla jest zaś bezpieczny ogród pamięci. Prze
strzeń, w której znajduje on potwierdzenie swojej tożsamości. Błoga ciągłość 
doświadczenia , kontynuacja historii rodziny. Słodkie poczucie spokoju. Sytość. 
Jekyll zna swoją genealogię i pewnie chciałby z niej uczynić matrycę własnej . ' 
przyszłości - cóż z tego, skoro jego bystry umysł nie jest dość pokorny . .. Wyda- -
wać by się mogło, że Henry~ekyll i Edward Hyde są zatem swoimi1 przeciwień
stwami . Nic bardziej mylnego - są tą samą osobą .. . Są sobą nawzajem. Tym 
Samym i Innym jednocześnie. Zarówno Twórcą, jak i Stworzeniem - a ustalanie 
pierwszeństwa na nic się tu nie zda. Cóż bowiem po tym, że najpierw był Jekyll, 
a potem pojawił się Hyde. Rzecz w tym, że są tu obaj . 

Hyde jest kreacją: nabiera życia dzięki doświadczeniu Jekylla i od razu 
próbuje przejąć kontrolę nad sytuacją. Ma w sobie ::- .i 'fo w nadmiarze - to 
wszystko, czego Jekyll nie chciałby nawet mieć. Sobowtó a rebours. Jest zatem 
przekleństwem, ale i umożliwia Jekyllowi doświadczerfte , którego inaczej ten 
krzepki lekarz nie miałby wcale: zmusza go mianowici~ do zapytania o siebie. 
Kim jestem - sobą czy Nim? A może raczej i sobą,· Nim? Potworny „brat bliź
niak" jest początkiem poznawania i nazywania siebie', choć jest to proces 
upiorny. Michaił Bachtin mawiał: Co mi po kimś, kto myśli tak s9{1l'o. jak ja?, pod
kreślając wagę' sporu i konieczności przekonania opone~ta w procesie 
poznawania siebie i rewidowania oraz artykułowania swoich poglądów. W tym 
sen.sie Hyde jest dla Jekylla okazją do nabycia samowiedzy, ale dodajmy: Hyde 
jest dla Jekylla także w.Yzwaniem, a jest to wyzwanie totalne ,i absolutne. 
Brzemię i błogosławieństwo zarazem. ' 

, Czy jednak nie jest tak, że tego rodzaju sytuacja w jakimś sensie przycl!i
rza się każdemu z nas, choć nie lubimy o tym myśleć , a w Polsce.· ~ lubimy 
także o tym opowiadać? Jeśli wierzyć Edgarowi Morinowi, każdemu t/Jwarzyszy · 
przez życie jego własne widmo. Nie tyle wierna kopia, nie tyle alter. ~go - ile coś 
jeszcze ważniejszego: ego alter, inny ja sam. Nazywać go (siebie?) ~iemy roz-:. 
maicie i sama tylko literacka czy filozoficzna tradycja podpowiadają tu wiele 
terminów - jungowski Cień , „Ciemny Brat", Duch-Bliźniak, Czarny Charakter 
czy wreszcie Wampir. Maria Janion, przywołując słowa Mickiewicza pisała, że 

to właśnie w wampirze dusza negatywna czy serce negatywne (złe, szatańskie) 

bierze górę : w ten sposób rozwija się w n.~rn i spełnia pęd niszczycielski. Zwracała 
też jednak uwagę na to, że rodzima literatura unika podjęcia problemu zła jako 
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