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Wstęp  

Spojrzenie na problematykę zbrodni z perspektywy kulturowej pozwa-
la dostrzec jej paradoksalną naturę – z jednej strony jako czyn, który 
w zbiorowej świadomości wiąże się przede wszystkim z umyślnym po-
zbawieniem życia, spotyka się ze szczególnym potępieniem ze strony 
społeczeństwa; z drugiej zaś – trudno byłoby zaprzeczyć temu, że jed-
nocześnie rodzi liczne społeczne i kulturowe fascynacje, jakie można 
zaobserwować we współczesnej kulturze – w szczególności popularnej. 
Wśród nich warto wspomnieć choćby nieustającą popularność literac-
kiego (ale i filmowego) kryminału, który ostatnimi laty przeżywa roz-
kwit m.in. w kulturze polskiej1, wyraźne zainteresowanie historiami 

1 Wzrost zainteresowania polską powieścią kryminalną można wiązać z opublikowa
niem w 1999 r. przez Marka Krajewskiego rozpoczynającej cykl o Eberhardzie Mocku 
Śmierci w Breslau. Powieść wniosła do polskiego kryminału nową jakość – natura
listyczne, brutalne obrazowanie przemocy oraz scen związanych ze zbrodnią (zob. 
A. Gemra, Kurs na makabrę? Kilka uwag o polskim kryminale [w:] Przyjemność (z) czy-
tania. Pamięci profesora Tadeusza Żabskiego, red. A. Gemra, Wrocław 2019, s. 155). 
Wśród innych autorów bestsellerowych powieści kryminalnych należałoby wymienić 
choćby Zygmunta Miłoszewskiego (który, podobnie zresztą jak Krajewski, został 
nagrodzony Paszportem „Polityki”) z jego trylogią o prokuratorze Teodorze Szackim 
(Uwikłanie, 2007; Ziarno prawdy, 2011; Gniew, 2014), Katarzynę Bondę – autorkę dwóch 
kryminalnych cykli literackich: o psychologu śledczym Hubercie Meyerze (Sprawa 
Niny Frank, 2007 – później w zmienionym wydaniu jako Dziewiąta runa, 2011; Tyl-
ko martwi nie kłamią, 2010; Florystka, 2012) oraz „Cztery Żywioły Saszy Załuskiej” 
(Pochłaniacz, 2014; Okularnik, 2014; Lampiony, 2016; Czerwony pająk, 2018) czy Re
migiusza Mroza, którego liczne dokonania literackie na polu powieści kryminalnej 
(i nie tylko) trudno byłoby pokrótce przedstawić. A jest to jedynie kilka wybranych 
przykładów. O znacznym zainteresowaniu tą odmianą literatury popularnej świadczy 
również organizowany od 2004 r. Festiwal Kryminału (od 2009 r. jako Międzynaro
dowy Festiwal Kryminału), którego głównym wydarzeniem jest wręczenie Nagrody 
Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej roku.
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prawdziwych zbrodni (true crime), o którym świadczą poświęcone tej 
tematyce fabularyzowane seriale dokumentalne emitowane na tematycz-
nych kanałach telewizyjnych czy też literackie serie wydawnicze, w któ-
rych ukazują się fabularyzowane reportaże2, oraz dotykające omawianej 
tematyki podcasty i słuchowiska (warto wspomnieć intensywny w ostat-
nim czasie rozwój kanałów w serwisie YouTube przybliżających kulisy 
głośnych lub zasługujących – zdaniem twórców materiałów – na uwa-
gę spraw kryminalnych)3. Wśród programów telewizyjnych natomiast 
szczególnym przejawem zainteresowania zbrodnią są seriale ukazujące 
kulisy pracy organów ścigania tzw. procedurale kryminalne4. Bez spec-
jalistycznej wiedzy widz oczywiście nie jest w stanie ocenić, na ile ma 
do czynienia z wiernym odwzorowaniem rzeczywistości, a na ile z fikcją, 
jednak zastosowanie realistycznych planów zdjęciowych oraz fachowego  

 – obcego odbiorcy – słownictwa stanowią w tym wypadku wystarczający 
czynnik uwiarygodnienia. Seriale proceduralne tym samym zaspoka-
jają ciekawość widza, tworzą iluzję dostępu do materiału dowodowe-

2 Przykładem takiej serii w Polsce jest „Na F/Aktach” Wydawnictwa „Od Deski 
Do Deski”. Autorom (wśród nich m.in. Wojciech Kuczok czy Łukasz Orbitowski, 
który za opublikowaną w tej serii powieść Inna dusza został w 2016 r. uhonoro
wany Paszportem „Polityki”, a nominowany był również do Nagrody Literackiej 

„Nike”) udostępniono akta sądowe najważniejszych spraw kryminalnych w Polsce 
z ostatnich lat. Akta te posłużyły jako podstawa do opracowania fabuł.

3 Wśród kanałów cieszących się największym zainteresowaniem oraz prezentujących 
najciekawsze materiały warto wymienić te prowadzone przez polskich twórców 
internetowych: Niediegetyczne (obserwowany przez ponad 460 tys. osób; autor 
kanału równolegle prowadzi drugi – Kryminatorium – na którym w formie podca
stów szczegółowo prezentuje różne spraw kryminalne; zob. https://bit.ly/2SlhjgO; 
https://bit.ly/2VScKx0), Karolina Anna (ok. 300 tys. obserwatorów; autorka krótko 
prowadziła drugi kanał – Zagadki Kryminalne – który szybko został dołączony do 
kanału głównego jako seria; zob. https://bit.ly/2Wiox6O) czy Stanowo.com (ponad 
100 tys. obserwatorów; prezentowana tu seria „Kryminalnie” wyróżnia się długimi, 
często kilkugodzinnymi analizami nie tylko samej zbrodni i jej okoliczności, ale 
również wszelkich dostępnych publicznie informacji na jej temat; zob. https://bit.
ly/2ySFqgj). Warto zauważyć, że dwa ostatnie z wymienionych kanałów początkowo 
były poświęcone innej tematyce, ale włączenie spraw kryminalnych w zakres pre
zentowanych na nich treści wpłynęło na ich dynamiczny rozwój i znaczny wzrost 
zainteresowania wśród odbiorców. Warto tu również wspomnieć podobne audycje/
słuchowiska zamieszczane na innych platformach, jak choćby audioserial non-fic-
tion Głosy (zob. https://bit.ly/2KK0LLh).

4 Do najbardziej znanych i popularnych seriali utrzymanych w tej konwencji z pew
nością należy emitowany przez 15 lat CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (CSI: 
Crime Scene Investigation, Kanada–USA 2000–2015), który doczekał się trzech 
spinoffów: CSI: Kryminalne zagadki Miami (CSI: Miami, USA 2002–2012), CSI: 
Kryminalne zagadki Nowego Jorku (CSI: NY, Kanada–USA 2004–2013) oraz CSI: 
Cyber (USA 2015–2016).
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go lub tajników pracy śledczych, które nie są ujawniane w programach 
informacyjnych5.

Osobnej uwagi wymaga zresztą sposób ujmowania zbrodni w przeka-
zach medialnych. Nietrudno zauważyć, że często staje się ona wydarzeniem 
medialnym – tym głośniejszym, im okrutniejszy jest sam akt przemocy  
 – z miejsca niejako czyni się z niej temat dominujący, a media prześcigają 
się w doniesieniach na jej temat, walcząc o uwagę odbiorcy sensacyjny-
mi informacjami. Działania takie wpisują się w opisany przez Geoffreya 
Gorera nurt pornografizacji śmierci: epatowania obrazami śmierci gwał-
townej, brutalnej, sensacyjnej, które jednocześnie pozbawione są trady-
cyjnie przypisanego jej ciężaru emocjonalnego i moralnego6. Co ciekawe, 
podejście takie podkreśla fakt, iż centralnym punktem tych informacji 
bardzo szybko przestają być zbrodnia jako czyn oraz jej ofiara, a uwaga 
mediów i odbiorców koncentruje się na osobie, która owej zbrodni się do-
puściła. Podążając tym tropem, podobną perspektywę przyjmują autorzy 
prac tworzących niniejszy tom, skupiając się przede wszystkim na posta-
ciach morderców, zbrodniarzy, zbrodniarek – zarówno rzeczywistych, jak 
i fikcyjnych – analizu jąc ich miejsce w kulturze oraz ich oddziaływania 
w masowej wyobraźni.

Wymienione zjawiska, to jedynie nieliczne, niemniej jednak bardzo 
wyraźne przykłady obecności tematu zbrodni w kulturze oraz społecz-
nego zainteresowania jej sprawcami. Wskazuje to, iż temat – mimo że 
bywał już podejmowany – jest wciąż aktualny i pozostawia przestrzeń 
dla dalszych opracowań. Wśród dostępnych na polskim rynku wydaw-
niczym publikacji dominują prace z zakresu kryminalistyki – zarówno 
naukowe7, jak i popularnonaukowe8. Z punktu widzenia historii XX w. 

5 Zob. A. Lipińska, Fenomen współczesnych seriali. O społecznym oddziaływaniu 
seriali telewizyjnych, „Konteksty Kultury” 2016, z. 3, s. 303–304.

6 Zob. G. Gorer, Pornografia śmierci, przeł. I. Sieradzki, „Teksty: teoria literatury, 
krytyka, interpretacja” 1979, nr 3, passim.

7 Zob. m.in. Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania niezna-
nych sprawców zabójstw, red. K. J. Gierkowski, T. JaśkiewiczObydzińska, Kra
ków 2002; T. Bielska, Wybrane cechy osobowości sprawców zabójstw i innych prze-
stępstw, Szczytno 2003; Z. Majchrzyk, Zabójczynie i zabójcy. Osobowość, motywy, 
uwarunkowania sytuacyjne, analiza z perspektywy psychologicznego orzecznictwa 
sądowego, Warszawa 2008; M. Całkiewicz, Modus operandi sprawców zabójstw, 
Warszawa 2010; Poukładać sobie życie. Studia przypadków zabójców skazanych 
na karę dożywotniego pozbawienia wolności, red. M. Niełaczna, P. Kazana, War
szawa 2015.

8 Zob. m.in.: J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Anatomia zabójstwa, Warszawa 2004; 
J. Thorwald, Stulecie detektywów. Drogi i przygody kryminalistyki, przeł. K. Bunsch, 
Wanda Kragen, Kraków 2009; idem, Godzina detektywów. Rozwój i kariera kry-
minalistyki, przeł. K. Jaegermann et al., Kraków 2010.
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istotne miejsce zajmują pozycje poświęcone zbrodniom wojennym9, choć 
nietrudno zauważyć, że temat ten najczęściej przybliżają polskiemu od-
biorcy reportaże10. Prawdopodobnie największym zainteresowaniem 
czytelników cieszą się natomiast słowniki, leksykony czy też opracowania 
encyklopedyczne o charakterze popularnonaukowym11 oraz publikacje 
poświęcone analizie postaci lub biografie, które trudno byłoby zliczyć. 
Liczba ukazujących się w ostatnich latach publikacji popularnonauko-
wych, publicystycznych czy beletrystycznych poświęconych mordercom 
wskazuje, że postać zbrodniarza weszła do mainstreamu i ulegała bana-
lizacji. W dostępnych na polskim rynku opracowaniach naukowych nie 
jest to jednak często podejmowany temat.

Tom, który Państwu prezentujemy, tę właśnie lukę stara się częściowo 
wypełniać – podkreślając nieustanną aktualność podejmowanego tematu 
i zwracając uwagę na pewne tendencje widoczne szczególnie w kulturze 
popularnej. Wśród podejmowanych kwestii istotne będą także konteksty 
historyczne czy też ważne z perspektywy historii XX w. problemy zwią-
zane ze zbrodniami wojennymi lub zbrodnią ludobójstwa. Ich obecność 
wśród analizowanych tematów stanowi niejako kontrast wobec popkul-
turowych tendencji do banalizowania zbrodni i ich sprawców.

Tom otwierają teksty poświęcone kreacjom literackim. Julia Poświa-
towska w pracy Literackie morderczynie naszych czasów przedstawia 
analizę wizerunku zabójczyń we współczesnych polskich kryminałach 
pisanych przez kobiety. Autorka rozważa, w jaki sposób pisarki przed-
stawiają motywacje kobiecych zbrodni oraz włączają do swych utworów 
istotną problematykę społeczną, czyniąc narracje kryminalne „antro-
pologicznym świadectwem naszych czasów”. Z kolei tekst Michała Roz-
mysła Zbrodnia jako dzieło sztuki? Na marginesie African Psycho Alaina 

 9 Zob. m.in.: B. Bruneteau, Wiek ludobójstwa, przeł. B. Spieralska, Warszawa 2005; 
D. J. Coldhagen, Wiek ludobójstwa, przeł. M. Romanek, Kraków 2012; M. Mini
szewski, Architektura zła. Wyjątkowość Holokaustu jako problem filozoficzny, Kęty 
2012; I. Chang, Rzeź Nankinu, przeł. K. Godlewski, Warszawa 2013.

10 S. Drakulić, Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed Try-
bunałem w Hadze, przeł. J. Szacki, Warszawa 2006; P. F. Idling, Uśmiech Pol Pota. 
O pewnej szwedzkiej podróży przez Kambodżę Czerwonych Khmerów, przeł. M. Ka
linowski, Wołowiec 2010; O. D. Kulka, Pejzaże metropolii śmierci. Rozmyślania 
o pamięci i wyobraźni, przeł. M. Szczubiałka, Wołowiec 2014; Z. Domarańczyk, 
Kampucza, godzina zero, Warszawa 2015; M. Pollack, Topografia pamięci, przeł. 
K. Niedenthal, Wołowiec 2017.

11 Zob. m.in.: R. Reouven, Słownik zabójców. Od Kaina po Mansona, przeł. A. Cho
ińska, H. IgalsonTygielska, K. Osińska, Warszawa 1992; M. Twiss, Najwięksi 
zbrodniarze w historii, przeł. A. Czerwiński, Warszawa 2004; R. Castleden, Se-
ryjni zabójcy. Od średniowiecza do czasów współczesnych, przeł. E. Westwalewicz 

Mogilska, Warszawa 2009; A. Popek, Seryjni mordercy XX wieku, Warszawa 2013.
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Mabanckou zwraca uwagę na interesujący problem estetyzacji przemo-
cy – zarówno w umyśle zabójcy, jak i poprzez zabiegi literackie. Autor 
wprowadza również porównanie zabiegów estetyzujących zastosowanych 
w analizowanej powieści oraz w American Psycho Breta Eastona Ellisa.

Zbliżonego pod pewnymi względami problemu dotyka również ko-
lejny tekst – Rzecz o zbrodni intencjonalnej, czyli Grzegorza Królikiewi-
cza metoda na adaptację Zabicia ciotki Andrzeja Bursy Katarzyny Figat  

 – tym razem jednak zabiegi estetyzujące dotyczą materiału adaptowanego 
oraz sposobu przeniesienia historii literackiej na ekran. Figat przedstawia 
wnikliwą analizę filmoznawczą przyjętej przez Grzegorza Królikiewicza 
metody adaptacyjnej, a także ukazuje, w jaki sposób wpłynęła ona na wy-
dźwięk adaptacji w stosunku do literackiego pierwowzoru, wzbogacając 
konceptualną historię Andrzeja Bursy o konteksty społeczne i przedsta-
wiając za jej pośrednictwem głęboką analizę polskiego społeczeństwa 
w latach 80. XX wieku.

Kolejne prace dotyczą popkulturowych inspiracji postaciami zna-
nych z historii seryjnych morderców, których brutalność, niejasne mo-
tywacje oraz brak wyjaśnienia pewnych związanych z ich zbrodniami 
kwestii – jak choćby tożsamości mordercy czy ostatecznej liczby jego 
ofiar – do dziś pobudzają masową wyobraźnię. Anna Kaczmar w tekście 
Czy istnieje zbrodnia doskonała? Casus mordercy z Whitechapel i jego kre-
acji w literaturze i kulturze popularnej przybliża aspekty prowadzonego 
przed ok. 130 laty śledztwa w sprawie zabójstw prostytutek w londyńskiej 
dzielnicy Whitechapel. Autorka prezentuje również rozmaite popkul-
turowe interpretacje wizerunku słynnego Kuby Rozpruwacza, którego 
tożsamości nigdy nie poznano – począwszy od literatury, poprzez film, 
kończąc na grach komputerowych. Kamil Kościelski z kolei w artykule 
Edward Theodore Gein i jego filmowe wcielenia przybliża postać jednego 
z najbardziej znanych amerykańskich seryjnych morderców oraz przed-
stawia analizę tych motywów jego biografii, które stały się inspiracją dla 
wykreowania bohaterów filmowych, będących jednymi z najbardziej 
rozpoznawalnych popkulturowych zbrodniarzy – w tym Letherface’a, 
mordercy-kanibala z kultowej Teksańskiej masakry piłą mechaniczną 
(The Texas Chain Saw Massacre, reż. Tobe Hooper, USA 1974), a także 
przerażających Hannibala Lectera oraz Buffalo Billa z oscarowego Mil-
czenia owiec (The Silence of the Lambs, reż. Jonathan Demme, USA 1991).

Tekst Anny Grochowskiej-Reiter Zabójstwo honorowe, czyli Sycylia 
na celowniku komedii przynosi ze sobą analizę kulturowych kontekstów 
zawartych w tzw. komediach all’italiana oraz przedstawia zarówno z his-
torycznego, jak i społecznego punktu widzenia problem, jakim było 
zabójstwo honorowe na Sycylii. Autorka, dokonując wnikliwej analizy, 
wskazuje, jak komediowy sposób ujęcia tego zjawiska z jednej strony 



 

śmieszy absurdalnością przedstawionych wydarzeń oraz sycylijskim 
obskurantyzmem, z drugiej zaś – przeraża ujawnieniem społecznego 
przyzwolenia na zbrodnię oraz umniejszeniem jej ciężaru moralnego 
w związku z uznaniem wyższości honoru.

W porównaniu z wcześniejszymi pracami teksty wieńczące tom są 
zdecydowanie silniej zakorzenione w rzeczywistości – odnoszą się bo-
wiem do tragicznych wydarzeń historycznych. Danuta Ożarowska w ar-
tykule Filmowy obraz ludobójstwa w Rwandzie przedstawia, w jaki sposób 
twórcy filmowi ukazują obraz tragicznych wydarzeń, które miały miejsce 
w 1994 r. w Rwandzie. Z kolei Monika Skrzeszewska w tekście Zbrodnicze 
kobiety – nieznana strona wojny w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) po-
dejmuje się przybliżenia innych wstrząsających wydarzeń schyłku XX w.  

 – wojny w byłej Jugosławii. Artykuł wieńczący tom stanowi pewnego ro-
dzaju klamrę spinającą publikację. Przybliżenie roz maitych problemów 
związanych z kulturowymi wizerunkami zbrodniarzy i zbrodniarek 
rozpoczęliśmy analizą wizerunków fikcyjnych zabójczyń w polskich 
kryminałach tworzonych przez kobiety – kończymy je pracą przedsta-
wiającą ważny, a wciąż niewystarczająco zbadany i opisany problem 
autentycznych kobiet-zbrodniarek wojennych.

W tym miejscu pragniemy także podziękować profesorowi Pawłowi 
Kaczyńskiemu za cenne uwagi merytoryczne oraz wsparcie podczas 
procesu wydawniczego. W imieniu wszystkich autorów oraz redaktorów 
monografii Mordercze natury. Wybrane przykłady zbrodniarzy i zbrod-
niarek w literaturze i kulturze pragniemy zaprosić Państwa do lektury.

Szymon Cieśliński
Natalia Dmitruk

Joanna Płoszaj
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Abstrakt
Analiza kryminalnych tekstów kobiecego pióra skłania do zadania pytania o mo-
del kobiecej podmiotowości i tożsamości, a także o to, czy możemy mówić o spe-
cyfice kobiecej powieści kryminalnej oraz czy pisarki prezentują swoje bohaterki 
poprzez przejęcie wzorców postaci z klasycznego kryminału. Autorzy i autorki 
literatury kryminalnej coraz częściej decydują się na uruchomienie w tekście 
istotnej społecznie tematyki, włączając się tym samym w ideologiczno-polityczny 
ruch na rzecz społeczno-kulturowych zmian. Narracje kryminalne stają się an-
tropologicznymi świadectwami naszych czasów. Nie tylko z kulturoznawczego 
i socjologicznego, ale także literaturoznawczego punktu widzenia interesujące są 
zatem motywacje kobiecych zbrodni. Autorka odkrywa mechanizmy mizoandrii, 
dyskryminację oraz uprzedzenia społeczeństwa patriarchalnego, odzwiercie-
dlone w kryminalnych narracjach kobiecych autorek.

Słowa klucze
kobieca powieść kryminalna 
~ literackie zabójczynie 
~ literackie motywy 
zabójstw 
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Przełom XX i XXI w. to okres dynamicznego rozwoju literatury krymi-
nalnej i rozlicznych debiutów autorów ze Skandynawii, Wielkiej Bryta-
nii, Stanów Zjednoczonych, a także Polski. To również czas masowego 
wkraczania kobiet w tę przestrzeń literacką – zarówno w roli pisarek, jak 
i pierwszoplanowych bohaterek powieści.

Literatura popularna, polaryzując świat, w znacznej mierze opie-
ra się na konstruowaniu par protagonistów: reprezentujących Dobro  

 – Niezwyciężonego Herosa i Kobietę-Anioła – oraz Demona zła i Kobie-
tę fatalną1. Rzecz jasna ewolucja gatunku2, przemiany obejmujące pod-
typy powieści detektywistycznej, powieści typu hard-boiled czy czarny 
kryminał amerykański wprowadziły do narracji nowe typy bohaterów. 
Pierwszo planowego chandlerowskiego modelowego prywatnego detekty-
wa wypierały coraz bardziej niestandardowe dla klasyki gatunku postaci, 
poszerzając znacznie wachlarz dostępnych ról – zarówno kobiecym, jak 
i męskim bohaterom. Klasyczny wzorzec poddany został modyfikacjom, 
ekscentrycznego samotnika będącego uosobieniem typowo męskich cech 
zastąpiły hybrydy powstałe z połączenia funkcji stereotypowo przypisy-
wanych w kulturze popularnej obu płciom. Przede wszystkim zaś autorki  

 – gdyż ich twórczość kryminalna interesuje mnie najbardziej, ze wzglę-
du na perspektywę kobiecego doświadczenia i kwestię kobiecej podmio-
towości poruszane w tekstach – czynią pierwszoplanowymi postaciami 

1 A. Martuszewska, „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997, s.120.
2 Zob. A. Gemra, Literatura popularna. Literatura gatunków? [w:] Retoryka i bada-

nia literackie. Rekonesans, red. J. Z. Lichański, Warszawa 1998, s. 72). Zob. także 
J. Z. Lichański, Literatura fantasy jako problem genologiczny (na przykładzie twór-
czości C. S. Lewisa i J. R. R. Tolkiena) [w:] Genologia i konteksty, red. Cz. P. Dutka, 
Zielona Góra 2000; T. Żabski, Literatura popularna [hasło] [w:] Słownik literatury 
popularnej, red. idem, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław 2006, 310–320.
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bohaterki: policjantki, dziennikarki, lekarki, pisarki czy antropolożki, 
które zawodowo bądź prywatnie podejmują się rozwikłania zagadek ta-
jemniczych zabójstw.

Kobiety wciąż oczywiście bardzo często reprezentują ofiarę, wyraźnie 
jednak widać tendencję do wykorzystania elementu zbrodni w konstruowa-
niu narracji społecznie zaangażowanej, czyniącej motyw zabójstwa, postaci 
ofiary i sprawcy tematem publicznej debaty. Mimo to kobietom nadal rza-
dziej niż mężczyznom przydzielana jest rola sprawczyń zabójstw. Wroc-
ławska badaczka, Izabela Dembowska, przedstawiając analizę dotyczącą 
profilowania kryminalnego sprawczyń seryjnych zabójstw, już w pierwszej 
części swojej publikacji odnosi się do kulturowych klisz związanych z płcią:

Od zarania dziejów kobieta jest utożsamiana z obrazem matki, opiekunki do
mowego ogniska, istoty łagodnej i delikatnej, troskliwie wychowującej swoje po
tomstwo. Historia wymiaru sprawiedliwości pokazuje jednak, iż kobiety mogą 
tak jak mężczyźni podejmować działania zbrodnicze dorównujące mężczyznom 
okrucieństwem, a w swej konsekwencji i wyrachowaniu dalece ich przewyższa
jąc. W przeświadczeniu społecznym, natura kobiety kojarzona jest z subtelnością, 
wrażliwością oraz zdolnością empatii. Kobiety ze swej natury postrzegane są jako 
jednostki funkcjonujące w większych społecznościach, które dzięki swej emocjo
nalności i otwartości sprawiają wrażenie osób szlachetnych i szczerych. Łatwo 
budują relacje międzyludzkie, zdobywając sympatię oraz zaufanie. Przy lekturze 
dokonań znanych wymiarowi sprawiedliwości seryjnych morderczyń każdy czytel
nik zadaje sobie pytanie: Czy kobieta mogła dopuścić się tak okropnych zbrodni?3

Głównym tematem powieści kryminalnych jest oczywiście popełniona 
zbrodnia. Uwaga czytelników koncentruje się przede wszystkim na roz-
wiązaniu zagadki oraz na postaci prowadzącej śledztwo. Choć proble-
mem zajmującym zarówno głównego bohatera, jak i czytelnika, jest pyta-
nie o to, kto zabił, najbardziej skupieni jesteśmy na działaniach zmierza-
jących do rozwiązania tajemnicy. Niemniej, jednym z najistotniejszych 
elementów każdego kryminału jest postać sprawcy oraz kierująca nim 
motywacja. Kryminolodzy wskazują jako najczęstszy powód popełniania 
zabójstw – szczególnie zabójstw seryjnych – motyw seksualny, równo-
cześnie podkreślając bardzo wysoką częstotliwość występowania w dzie-
ciństwie sprawcy: przemocy, molestowania seksualnego, maltretowania, 
fizycznego i psychicznego katowania przez sadystycznych opiekunów 
oraz znęcania się nad przyszłym przestępcą4.

Specjaliści zajmujący się profilowaniem sprawców przestępstw skłania-
ją się jednak ku twierdzeniu o występowaniu systemu polimotywacyjnego, 

3 I. Dembowska, Profilowanie kryminalne sprawczyń seryjnych zabójstw [w:] Acta 
Erasmiana. Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, red. M. Sa
dowski, P. Szymaniec, Wrocław 2011, s. 357.

4 Zob. P. Krukow, Profilowanie psychologiczne sprawców zabójstw, http://www.ra
cjonalista.pl/kk.php/s,3479 [dostęp: 10.10.2016].
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uznając, iż ludzkie motywy nie są izolowane i tworzą układ współ zależności. 
Bogdan Lach, uznany polski profiler, określa ten stan procesem moty-
wacyjnym – mówiąc o „złożonym psychicznym zjawisku regulacyjnym, 
uwzględniającym szereg zmiennych wewnętrznych (osobowościowych) 
i zewnętrznych (sytuacyjnych), prowadzących do realizacji określonego 
celu człowieka”5. Rozpoznanie to wykorzystywane jest również nierzadko 
przez autorów literatury kryminalnej, którzy analizują przyczyny popełnia-
nego przestępstwa i konstruują w ten sposób skomplikowany opis rzeczy-
wistości otaczającej bohatera. Zbiór zewnętrznych i wewnętrznych czyn-
ników przedstawiany jest na kartach powieści kryminalnych, a popełniane 
zbrodnie stają się wypadkową indywidualnych cech zabójcy i kształtują-
cych go czynników, które oraz obrazem rzeczywistości, w której przestępca 
funkcjonuje. Społecznie zaangażowane narracje, tworząc psychologiczny 
portret sprawcy, skupiają się na drodze wiodącej go do popełnionego czynu.

Jak dowodzą lata kryminalistycznych badań i analiz, motywy zbrod-
ni bywają rozmaite, począwszy od wspomnianego już motywu seksual-
nego i emocjonalnego, poprzez chęć zemsty, poczucie krzywdy, urazy 
i urojenia psychiczne oraz motyw rabunkowy6, aż po motyw kulturowy 
oraz religijny7. Zabójstwa bywają popełniane w afekcie; głównie te, w któ-
rych morderca kieruje się motywami emocjonalnymi, część z nich jest 
jednak skrupulatnie planowana oraz dokładnie organizowana. W przy-
padku kobiecych zbrodni najbardziej adekwatna wydaje się kategoryzacja 
typologizująca sprawczynie seryjnych zabójstw pod względem motywu 
zbrodni oraz cech ofiary. Na tej podstawie wyróżnia się dwie grupy:

1. zabójczynie działające indywidualnie (wyodrębniane są następu-
jące profile morderczyń: czarna wdowa, anioł śmierci, modliszka, 
mścicielka, morderczyni dla korzyści)

2. zabójczynie działające we współudziale (w tym miejscu wskazu-
je się profile zabójczyni zespołowej oraz zabójczyni o wątpliwej 
równowadze psychicznej)8.

Literackie narracje podważają stereotypy kobiecości, ukazując 
dualizm tożsamości kulturowo charakteryzowanej jako empatyczna, 
opiekuńcza, wrażliwa i delikatna. Analizując zatem w tym kontekście 
literackie morderstwa dokonywane przez kobiety zarówno w kręgu li-
teratury obcej, jak i polskiej, jesteśmy w stanie wskazać bohaterki kry-
minalnych narracji realizujące poszczególne kategorie typologizujące 

5 B. Lach, Profilowanie kryminalistyczne, Warszawa 2014, s. 221.
6 J. K. Gierowski, Motywacja zabójstw, Kraków 1989, s. 100–178.
7 Zob. Zabójcy i ich ofiary Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych spraw-

ców zabójstw, red. J. K Gierowski, T. JaśkiewiczObydzińska, Kraków 2002; B. Lach, 
op. cit., Warszawa 2014; K. Bonda, B. Lach, Zbrodnia niedoskonała, Warszawa 2015.

8 Typologię tę przedstawia Dembowska. Zob. I. Dembowska, op. cit., s. 357–380.
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morderczynie. Dostrzec należy jednak na wstępie, iż literackie historie 
zdecydowanie częściej skupiają się na zabójczyniach działających w po-
jedynkę. Choć w powieściach kryminalnych odnajdziemy oczywiście 
także realizacje profili zabójczyń działających we współudziale, są one 
raczej marginalne9.

Jako pierwszy typ badacze wymieniają czarną wdowę mordującą 
osoby z bliskiego otoczenia, członków rodziny, partnerów. Głównym mo-
tywem zbrodni tego typu postaci staje się chęć przejęcia majątku. Od-
najdując ten typ postaci w tekstach literackich, obserwujemy bohaterki, 
które okazują się doskonale zorganizowanymi, niezwykle inteligentny-
mi manipulantkami, skrupulatnie planującymi dokonanie zabójstwa. 
Egzemplifikacją tego typu może być postać z powieści Gai Grzegorzew-
skiej Noc z czwartku na niedzielę10. Klaudia Goldenthal, niczym klasycz-
na femme fatale z powieści noir, manipulując braćmi, których postrzega 
jako przeszkodę na drodze do bogactwa, doprowadza do podwójnego 
bratobójstwa. Bohaterka zajmująca się stręczycielstwem, prowadząca nie-
legalny klub decyduje o losie wykorzystywanych brutalnie kobiet, czy-
niąc z nich ofiary męskich popędów, co daje jej poczucie władzy, do któ-
rego systematycznie wręcz dąży. Aby zdobyć ekonomiczne wyzwolenie 
oraz możliwość dominacji, które − według niej – przynieść mogą jedy-
nie pieniądze, doprowadziła rodzonych braci do bratobójczej rozgrywki.

Z kolei anioła śmierci, czyli zabójczynię, która morduje osoby znaj-
dujące się pod jej opieką, czytelnik odnajdzie w sadze kryminalnej autor-
stwa skandynawskiej pisarki Camillii Läckberg, m.in. w powieści Kamie-
niarz11. Zabójczynią w tej narracji jest babka zamordowanej kilkuletniej 
dziewczynki i żona mężczyzny, którego życie zakończyło się z pozoru w na-
turalnych okolicznościach. Kobieta dotknięta piętnem odrzucenia przez 
własną matkę, w dzieciństwie przez nią poniżana i bita, wpada w pułap-
kę obsesyjnej kontroli, wobec której wnuczka z zespołem nadpobudliwo-
ści psychoruchowej staje się zagrożeniem dla kompulsywnego uporząd-
kowania bohaterki. Kobieta, tracąc kontrolę nad życiem męża, morduje 
mężczyznę, systematycznie go podtruwając. Dziecko i mężczyzna stają się 
symboliczną ofiarą za krzywdy, których kobieta doznała w dzieciństwie  

 − upokarzana, głodzona, zamykana w piwnicy i bita.
Kolejnego profilu − modliszk i, zabójczyni działającej na tle seksu-

alnym, której głównym motywem jest zaspokojenie związane z zabój-
stwem ofiary – nie odnajdujemy we współczesnych literackich narracjach 

 9 Przykładem może być powieść Pałac tajemnic autorstwa Agnieszki Pietrzyk. Zob. 
A. Pietrzyk, Pałac tajemnic, Zakrzewo 2011. 

10 G. Grzegorzewska, Noc z czwartku na niedzielę, Kraków 2007.
11 C. Läckberg, Kamieniarz, przeł. I. Sawicka, Warszawa 2010.
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kryminalnych. Najsilniejszą reprezentację w literaturze posiada nato-
miast wizerunek mścicielk i, zabójczyni działającej z pobudek emocjo-
nalnych, w odwecie za doznaną krzywdę. Jako pierwszą możemy w tym 
miejscu wymienić postać skonstruowaną przez niemiecką autorkę Char-
lotte Link w Przerwanym milczeniu12, w którym zostały opisane brutalne 
morderstwa w idyllicznej, angielskiej posiadłości. Spędzająca wakacje na 
wsi grupa znajomych pada ofiarą makabrycznych zbrodni. Zamordowa-
nych zostaje pięć osób, a prowadzone śledztwo ukazuje skrywaną przez 
krąg przyjaciół tajemnicę: jedna z ocalałych bohaterek powieści, Evelin, 
okazuje się ofiarą wieloletniej przemocy ze strony psychopatycznego mał-
żonka. W wyniku fizycznego maltretowania i ciężkiego pobicia przez 
niego poroniła w szóstym miesiącu ciąży długo wyczekiwane dziecko. 
Evelin była bierną ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej, poprzez do-
konanie zbrodni symbolicznie uwolniła się od poniżenia i wstydu upo-
korzenia. Zbrodnia ma tu przede wszystkim wymiar terapeutyczny: jest 
inicjacyjnym – choć nie da się ukryć, że wyjątkowo brutalnym – gestem 
konstytuowania się podmiotowości bohaterki.

Za doznane ze strony męża krzywdy mściła się również bohaterka 
powieści Więcej czerwieni13 autorstwa Katarzyny Puzyńskiej. Morder-
czynią w drugiej części czterotomowego cyklu okazuje się psycholożka 
zabijająca prostytutki, które obwiniała o zdrady męża i obarczała od-
powiedzialnością za jego rozwiązłość. Zachowanie partnera przez lata 
umacniało w niej poczucie upokorzenia i odrzucenia, dokonywała więc 
zabójstw będących – w jej przekonaniu − symboliczną wendetą za odeb-
ranie jej godności, podważenie jej kobiecej seksualności i tożsamości.

Wśród polskich powieści ciekawą realizacją wątku zemsty jest tak-
że Florystka14 Katarzyny Bondy. W narracji tej równolegle niemal po-
znajemy tajemnice dwóch białostockich zbrodni: zabójstwa z przesz-
łości (morderstwa jedenastoletniego Amadeusza) oraz rozgrywającej 
się w czasie teraźniejszym narracji (sprawy zaginionej dziewięcioletniej 
Zosi). Dziecięcych bohaterów łączy postać tytułowej florystki, matki za-
mordowanego chłopca i równocześnie przyjaciółki-powiernicy zaginio-
nej dziewczynki. Kwiaciarka – pozbawiona kontaktu z rzeczywistością, 
dotkniętą pogranicznym zaburzeniem osobowości typu borderline – sta-
je się główną podejrzaną w prowadzonym śledztwie. Ostatecznie jednak 
w toku fabularnych zdarzeń morderczynią okazuje się jej nauczyciel-
ka gry na harfie – maestra – która zaprzepaściła swoją karierę i utra-
ciła kontrolę nad własnym życiem. Z jednej strony, mordując bliskich 

12 C. Link, Przerwane milczenie, przeł. S. Lisiecka, Katowice 2009.
13 K. Puzyńska, Więcej czerwieni, Warszawa 2014.
14 K. Bonda, Florystka, Warszawa 2015.
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niezwykle uzdolnionej muzycznie kwiaciarki, usiłowała odzyskać ową 
kontrolę nad życiem (swoim i kobiety, na której jej zależało); z drugiej 
zaś – odbierając jej bliskich, mściła się za swoje własne niedostatki ta-
lentu oraz samotność.

Interesującą realizacją kobiecej zemsty jest również historia z de-
biutanckiej powieści Camilli Ceder zatytułowanej Śmiertelny chłód15 
i inspirowanej trylogią Stiega Larssona, której główna bohaterka, Lis-
beth Salander, stała się prototypem powieściowej Caroline Selander. 
Bohaterka Ceder, podobnie jak jej prekursorka, wykazuje cechy osobo-
wości socjopatycznej i uzurpuje sobie prawo do zemsty za śmierć swo-
jej życiowej partnerki. Bohaterki Larssona i Ceder, związane również 
traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości, stają się fantazmatem 
wojowniczek-mścicielek walczących ze stereotypami, społeczną dyskry-
minacją odbywającą się na rozmaitych poziomach oraz ze społeczno-

-ekonomicznymi i politycznymi zasadami heteropatriarchalnego sys-
temu16, który poprzez rozmaite mechanizmy przemocy degradujące 
kobiety do roli obiektów seksualnych17.

Przypadkiem, który również możemy wpisać w kategorię postaci-
-mścicielki, odbiegającym od omówionych powyżej narracji, jest boha-
terka powieści Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych18  

 – tekstu z pogranicza gatunku literatury kryminalnej (a w zasadzie jego 
pastiszu) oraz baśni. Powieść Tokarczuk określana jest również jako 
thriller ekologiczny oraz narracja o ruchu na rzecz obrony praw zwie-
rząt, wpisując się tym samym w dyskurs animal studies19. Protagonist-
ka, Janina Duszejko (emerytowana nauczycielka, wegetarianka, obroń-
czyni praw zwierząt), rozwiązując zagadkę tajemniczych zgonów, wpada 
na trop Zwierząt Mścicieli – dokonujących wyroków na ludziach, któ-
rzy polując i kłusując, bezkarnie mordowali zwierzęta. Autorka kieruje 

15 C. Ceder, Śmiertelny chłód, przeł. E. Fabisiak, Warszawa 2012.
16 K. Bratkowska, E. Korolczuk, A. Laszuk, K. Nowakowska, J. Piotrowska, K. Sza

niawska, Feministki kochają Larssona [dyskusja redakcyjna], „Krytyka Polityczna” 
2010, nr 20–21. Dyskusja dostępna online pod adresem: http://bit.ly/2U5EXwH 
[dostęp: 1.02.2014].

17 Zob. J. Butler, Uwikłani w płeć, przeł. K. Krasuska, Warszawa 2008, s. 43–49.
18 O. Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Kraków 2009.
19 C. Wolfe, Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), przeł. K. Krasuska,  

 „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2, s. 125–153. Współczesne rozważania odnoszące się do 
badań nad zwierzętami oraz relacjami ludzkozwierzęcymi (animal studies oraz 
animal-human studies), wpisują się w nurt posthumanistyki , dążącej do rewindy
kacji prawa do współuczestniczenia w rzeczywistości dla istot nieludzkich – prawa, 
które na wyłączność uzurpuje dla swojego gatunku człowiek, a także pewnych 
zasadniczych przeformułowań humanistycznych idei, na których ukonstytuowana 
jest współczesna kultura.
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podejrzenia czytelnika w stronę zwierząt – saren, lisów, zgniotków szkar-
łatnych – finalnie jednak okazuje się, iż „karzącą ręką sprawiedliwości” 
była Janina Duszejko, która w ten sposób wyrażała swój sprzeciw wobec 
przemocy względem zwierząt. Zdecydowana na samotną walkę o ich 
prawa, działając poza skonwencjonalizowanymi przez kulturę norma-
mi i posługując się drastycznymi, aczkolwiek jedynymi możliwymi we-
dług bohaterki metodami, zwraca uwagę społeczeństwa na los zwierząt20.

Ostatnie z wymienianych przez badaczy profili kobiet-morderczyń, 
są zabójczynie dla korzyści. Według statystyk policyjnych motyw ten jest 
najczęstszą przyczyną zbrodni popełnianych przez kobiety. Współczesna 
literatura nie uczyniła go jednak kluczową motywacją dokonywanych za-
bójstw. Niemniej, oczywiście odnajdziemy w literaturze i takie przykłady, 
jak choćby niedoszłe morderstwo w komedii kryminalnej (Nie)boszczyk 
mąż21 Joanny Chmielewskiej czy Klątwie Marianny22 Dominiki Bel.

Analiza twórczości społecznie zaangażowanych autorek powieści kry-
minalnych prowadzi przede wszystkim do konkluzji, iż doświadczenie 
zła, odrzucenia, wykorzystania seksualnego czy przemocy w okresie dzie-
ciństwa odciska ogromne piętno na psychice, generuje psychopatyczne 
osobowości, socjopatyczne zachowania, dysocjacyjne zaburzenia, które 
ostatecznie prowadzą do popełnienia zbrodni. Autorki zwracają uwagę 
na problem relacji międzyludzkich, społeczną znieczulicę, obojętność na 
krzywdę. Powieści kryminalne dotykające problemu przemocy są waż-
nym głosem w debacie społecznej. Pisarki, poruszając problem przemocy 
(przede wszystkim tej na tle seksualnym wobec kobiet i dziewcząt), ukazują 
kulturowe stereotypy kategoryzujące płeć społeczno-kulturową w kwestii 
tożsamości zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Odkrywają mizoginiczne 
kalki, zakorzenione głęboko w kulturze23; w narracjach tych przemoc 

20 Relacje między człowiekiem a naturą, przede wszystkim zaś zwierzętami, stano
wią jedną z istotniejszych kwestii poruszanych w twórczości Tokarczuk. W nurt 
studiów nad zwierzętami, transdyscyplinarnych badań animal studies wpisują 
się zarówno Prowadź swój pług przez kości umarłych, jak i zbiór esejów Moment 
niedźwiedzia. Stają się w ten sposób ważną literacką i krytyczną refleksją nad 
kwestią współczesnego traktowania zwierząt. Zagadnienia związane ze studiami 
nad zwierzętami oraz relacjami zwierząt i ludzi to tematy często pojawiające się 
w twórczości pisarki, m.in. w Prawieku i innych czasach porusza problematykę 
cierpienia zwierząt i współodczuwania w relacji między istotami, czy w Biegunach, 
podkreślając, jak wiele człowiek zawdzięcza i jak dużo otrzymuje od zwierząt. Te
matyzacja cierpienia zwierząt zajmuje jednak szczególnie ważne miejsce właśnie 
w omawianej tu powieści autorki.

21 J. Chmielewska, (Nie)boszczyk mąż, Warszawa 2005 [ebook].
22 D. Bel, Klątwa Marianny, Zakrzewo 2010 [ebook].
23 A. Korzińska, Uroda, małżeństwo, macierzyństwo, jako komponenty tożsamości 

płci [w:] Gender w kulturze popularnej, red. M. Radkiewicz, Kraków 2003, s. 50.
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seksualna staje się aktem sprawowania władzy, mechanizmem służącym 
„mężczyznom do zaspokojenia arbitralnie wyuczonego społecznie pra-
gnienia utrzymania […] władzy nad kobietami”24, narzędziem męskiej 
hegemonii, wskazując na zależności między stereotypowymi kliszami 
zachowań i społecznymi praktykami władzy; ukazują także, jak patriar-
chalna kultura poddaje kobiety i dziewczęta tresurze, wymagając realizacji 
konserwatywnych, tradycyjnie przypisanych kobietom ról, podkreślając 
uległość i podporządkowanie, bierność oraz „atrakcyjność fizyczną jako 
[…] cechę szczególnie potrzebną w konstruowaniu tożsamości kobiecej”25, 
degradując je tym samym do roli obiektów seksualnych. Dodatkowo autor-
ki zwracają uwagę, iż sprawcom przemocy społeczeństwo nie dostarczyło 
właściwego wzoru kształtowania męskości opartej na innych wartościach 
niż siła i dominacja26. Promowana postawa tradycyjnie pojmowanej męs-
kiej tożsamości zakłada zachowania agresywne, przejawiające się także 
w sytuacjach intymnych, a przekaz obyczajowy dotyczący zależności mię-
dzy męskością i kobiecością kultywuje relację władzy.

Narrację społecznie zaangażowaną budują przede wszystkim popeł-
niona zbrodnia oraz jej motyw. Ofiara i sprawca są ze sobą komplemen-
tarni, autorzy powieści kryminalnych, przedstawiając modus operandi 
sprawcy i jego pobudki do dokonania zbrodni, ukazują nam fragment 
rzeczywistości, którą konstruktywnie analizują. W zasadzie przyczyny 
każdego z pojawiających się motywów zbrodni stanowi kryzys relacji 
międzyludzkich rodzący społeczne patologie. Autorki zwracają uwagę 
nie tylko na strukturalne luki w opiece socjalnej, instytucjach państwo-
wych czy systemie penitencjarnym, ale podkreślają przede wszystkim 
problem wypalenia bezpośrednich relacji interpersonalnych, brak so-
lidarności, współodpowiedzialności, wzajemnej opiekuńczości, nawet 
w społecznościach uznających się za społeczeństwa obywatelskie.

Jak wskazuje Izabela Kowalczyk w artykule Kobiety-wojowniczki  
 − pytania o wzorce i sposoby identyfikacji: „w kulturze zachodnioeuro-
pejskiej kobieta przez długi czas uchodziła za bezbronną, bronić miał 
jej mężczyzna”27. W tym kontekście autorki literatury kryminalnej pod- 
ważają zatem binarny podział ról – kobiety nie tylko wypełniają rolę 
ofiary, nie tylko stają się obrończyniami i pogromczyniami oprawców, 
ale także zostają tymi, które życie odbierają. Kobiecość przestaje być 

24 M. V. Studd, Molestowanie seksualne, przeł. E. Wojtych [w:] Kobiety i mężczyźni, 
odmienne spojrzenie na różnice, red. B. Wojciszke, Gdańsk 2002, s. 230.

25 Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dziewcząt, Feminoteka, Warszawa 
2008, http://bit.ly/2GFMmQj [dostęp: 7.12.2013].

26 Zob. P. Bourdieu, Męska dominacja, przeł. L. Kopcewicz, Warszawa 2004.
27 I. Kowalczyk, Kobiety-wojowniczki – pytania o wzorce i sposoby identyfikacji [w:] 

Gender…, s. 87.
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równoznaczna ze słabością, biernością i bezbronnością, a staje się od-
zwierciedleniem siły, wojowniczości i brutalności, dzięki czemu w obsza-
rze kultury popularnej, podobnie jak i poprzez uruchomienie w tekście 
wyżej omówionych typów bohaterek, aktywizowany zostaje fantazmat 
mścicielki, kształtujący nienormatywny wizerunek kobiecości w popkul-
turze i podważający stereotypy płci28. Powieści popularne, przede wszyst-
kim zaś interesujące mnie powieści kryminalne, dając czytelnikowi przy-
jemność rozwiązania kryminalnej zagadki29, poddają analizie kondycję 
społeczeństwa, rekonstruują rzeczywistość, stają się kroniką kulturowej 
renegocjacji ról płciowych. Z jednej strony zatem współczesna krymi-
nalna literatura popularna wzmacnia represyjny wizerunek kobiecości, 
bazując na konserwatywnych kulturowych toposach, z drugiej redefi-
niuje kategorie kobiecości i męskości. Motywacje bohaterek powieści 
kryminalnych są rozmaite, autorki jednak najczęściej wykorzystują te, 
które pozwalają na uruchomienie w tekście społecznie zaangażowanej 
problematyki30, czyniąc tym samym kryminalną narrację swoistym an-
tropologicznym świadectwem naszych czasów31.
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Artykuł porusza problem estetyzacji przemocy na podstawie powieści Alaina 
Mabanckou African Psycho. Pierwsza część tekstu odwołuje się do eseju Thomasa 
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Zbrodnia jako dzieło sztuki? Na marginesie African Psycho 
Alaina Mabanckou

Thomas de Quincey, angielski autor doby romantyzmu, w jednym ze 
swych esejów zastanawia się nad pewnym zagadnieniem, którego kon-
trowersyjność ujawnia się już w samym tytule owych przemyśleń: On 
Murder Considered as One of the Fine Arts. Tekst opublikowany w 1827 r. 
i umieszczony we współczesnym zbiorze pism de Quinceya przetłuma-
czono na język polski pod tytułem O morderstwie jako jednej ze sztuk 
pięknych. Autor stwierdza tam:

Ludzie zaczynają dostrzegać, że wyrafinowane morderstwo pod względem kom
pozycji potrzebuje czegoś więcej niż tylko dwóch durniów: zabijającego i zabi
janego, a także noża, sakiewki oraz ciemnego zaułka. Panowie, za nieodzowne 
przedsięwzięcia w tej dziedzinie uważa się obecnie sporządzenie projektu ogólnego, 
rozplanowanie usytuowania poszczególnych osób, rozmieszczenie świateł i cieni, 
nastrój poetycki i grę uczuć1.

Wszystkie elementy wymienione przez autora przywołują skojarzenia 
z pewną teatralizacją zbrodni – towarzyszą jej odpowiednie przygoto-
wania, próby, ułożony zostaje scenariusz, a później gotowy już spektakl 
zachwyca odbiorcę. Dodatkowo de Quincey przywołuje kilka przykła-
dów wydarzeń (zarówno morderstw, jak i np. pożarów), które przyniosły 
jedynie żal i straty. Jego zdaniem tego typu przypadki – po odjęciu ich 
moralnego wydźwięku – mogą przedstawiać sobą urok estetycznie sa-
tysfakcjonujący świadka wydarzeń. Autor mówi:

[…] natomiast skłonność do krytycznej bądź estetycznej oceny pożarów i morderstw 
to rzecz powszechna. Gdy trafisz na spektakl ogromnego pożaru, pierwszym twym 
odruchem będzie niewątpliwie pomoc w jego gaszeniu. […] W wypadku pożaru 
trawiącego własność prywatną współczucie dla nieszczęścia sąsiada powstrzymuje 
nas zrazu przed traktowaniem tego zdarzenia jako widowiska scenicznego. Ale 

1 T. de Quincey, O morderstwie jako jednej ze sztuk pięknych [w:] idem, Wyznania 
angielskiego opiumisty i inne pisma, przeł. M. Bielewicz, Warszawa 2002, s. 333.
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być może, że pożar ograniczy się do budynków publicznych. I wtedy po spłaceniu 
naszej daniny w postaci ubolewania nad zdarzeniami, które uważamy za katastro
falne, w sposób nieunikniony i bez zahamowań zaczynamy odbierać je za każdym 
razem jako widowisko sceniczne. W swego rodzaju zachwycie z tłumu podnoszą 
się wołania: „Wspaniałe! Cudowne!”2.

Po takiej relacji można by podejrzewać de Quinceya o pewnego ro-
dzaju predylekcje piromańskie, niemniej zdaje się także, że przedstawia 
on słusznie pewien pogląd – przecież również i współcześnie większe 
pożary przyciągają rzesze widzów, którzy napawają się widokiem de-
strukcyjnych działań ognia. Zatem to, co może przypominać dzieło sztu-
ki w przypadku pożarów, to spektakularność. Przyjrzyjmy się jeszcze 
drugiej wspomnianej kategorii, mianowicie morderstwu – większą część 
rozważań Anglika stanowi opis dwóch ataków angielskiego zabójcy, Joh-
na Williamsa, który działał w 1811 r., a w swej „karierze” dokonał rzezi 
na siedmiu osobach w londyńskiej dzielnicy Wapping. W owym czasie 
ta seria zbrodni zaowocowała paniką w całej Anglii, nie tylko w Lon-
dynie, czemu przysłużyła się prasa, żyjąc przez kilka dni sensacyjnymi 
relacjami. Jakiś czas później de Quincey szczegółowo opisuje wydarzenia 
towarzyszące zbrodni, motywacje Williamsa, przebieg wypadków na 
podstawie relacji tych, którym udało się umknąć zabójcy (prawdopo-
dobnie konfabulując nieco zgodnie z poetycką licencją romantycznego 
pisarza). Niemniej – przedstawia wyjątkową bruta lność (Williams 
nie oszczędza nawet trzymiesięcznego niemowlęcia leżącego w kołysce, 
miażdżąc mu młotem czaszkę), z jaką działał morderca, i która tak 
przecież poruszyła ludzi głodnych wszelkich szczegółów dotyczących 
rzezi w Wapping. De Quincey podsumowuje kontrowersyjnie:

Pan Williams w oczach nas wszystkich podniósł rangę idealnego morderstwa. 
[…] Tak jak Ajschylos czy Milton w poezji, tak jak Michał Anioł w malarstwie, 
doprowadził on swój artyzm do szczytu wspaniałości3.

De Quincey, przedstawiając swój pogląd na paralelę między zbrodnią 
a dziełem sztuki, wskazał pewne kategorie, które towarzyszą morderstwu, 
ale odnaleźć można je również i w sztuce. Teatralizacja, urok, spektaku-
larność, brutalność ukazane w dziele to te elementy, które – przewrotnie  

 – przyciągają potencjalnych odbiorców jakiejś mniej lub bardziej arty-
stycznej realizacji4. Esej angielskiego romantyka towarzyszył mi podczas 

2 Ibidem, s. 342–343. Usuwam z cytatu wyróżnienia autora.
3 Ibidem, s. 333
4 Choćby dwa cytaty poświadczają te rozpoznania: 1. na gruncie malarstwa – „Kto 

zna się dobrze na malarstwie, zobaczy u Michała Anioła grozę jego sztuki, a w jego 
postaciach cierpienie i uczucia, jakie nikt inny tylko on potrafił wyrazić” (G. Vasa
ri, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, przeł. K. Estreicher, 

II
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lektury5 jednej z powieści Alaina Mabanckou zatytułowanej African 
Psycho6, której akcja skupia się na działaniach Grégoire’a Nakobomayo  

 – młodego mieszkańca bliżej nieokreślonego dużego afrykańskiego 
miasta. Marzeniem i imperatywem mężczyzny staje się chęć odebrania 
komuś życia. Narracja prowadzona w pierwszej osobie porywa czytel-
nika w świat wewnętrznych walk i przemyśleń mordercy in spe. Powieść 
zaczyna się w dosadny sposób:

Postanowiłem zabić Germaine dwudziestego dziewiątego grudnia. Myślę od tym 
od tygodnia, gdyż, cokolwiek by o tym mówić, zabicie kogoś wymaga zarówno 
psychicznego, jak i materialnego przygotowania7.

Od razu znamy główną oś fabularną, która rozpięta jest między czte-
rema częściami powieści: Mój idol i Wielki Mistrz Angoualima, Dziew-
czyna w bieli, Zabić Germaine, Zabójstwo. Każda z nich pogłębia rys 
biograficzny i psychologiczny bohatera, a także opisuje jego kroki na 
drodze do zapowiedzianego na wstępie pomysłu – dokonania morder-
stwa. Część pierwsza odzwierciedla niejako losy młodego terminatora 
w pracowni jakiegoś mistrza – choćby i pracowni malarskiej, jeśli chcemy 
zachować paralelę zbrodnia-sztuka. Poświęcona jest problemowi poszu-
kiwania mentora przez Grégoire’a, który odnajduje go w najsłynniejszym 
mordercy własnego, niewymienionego z nazwy, kraju – Angoualimie. 
Biografia i legenda przestępcy, który lubował się w odrzynaniu głów 
swoich ofiar i okaleczaniu ich ciał, jest dla bohatera nadzieją na własne 
powodzenie. Nakobomayo odnajduje bowiem w swojej własnej historii 

t. 7, Warszawa–Kraków 1988, s. 157); 2. na gruncie literatury – „Naoczność, spek
takularność, właśnie teatralność w eksponowaniu zmysłowych postaci zła – oto 
jakości, które zwracają uwagę” (M. Hanusiewicz, Uroda zła. Nad poematem O za
biciu młodzianków [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor 
Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin 
2006, s. 40).

5 Przypuszczalnie towarzyszył także wszystkim innym czytelnikom powieści wyda
nej przez wydawnictwo Karakter, bowiem na czwartej stronie okładki umieszczono 
właśnie cytat z eseju de Quinceya.

6 A. Mabanckou, African Psycho, przeł. J. Giszczak, Kraków 2009. Jako że autor jest 
mało znany w Polsce, pozwolę sobie przywołać krótką notę biograficzną: Mabanckou 
urodził się w 1966 r. w KonguBrazzaville; jest kongijskim pisarzem i poetą tworzą
cym w języku francuskim. W trakcie studiów wyemigrował do Francji, a później 
do Stanów Zjednoczonych. W Polsce nakładem wydawnictwa Karakter ukazały się 
cztery jego powieści, skupiające się na ukazaniu afrykańskiego świata zarówno na 
Czarnym Kontynencie (Jutro skończę dwadzieścia lat, Kielonek, African Psycho), jak 
i obrazu afrykańskiej diaspory w Paryżu (w powieści Black bazar). Więcej o biografii: 
B. B. Malela, Posture controversée et discours littéraire Miano et Mabanckou dans le 
dispositif médiatique, „Romanica Silesiana” 2012, nr 7, s. 251 oraz A. Czubrowska, 
Multikulturowy patchwork Mabanckou, „Arterie” 2010, nr 3, s. 148. 

7 A. Mabanckou, op. cit., s. 11.



29Zbrodnia jako dzieło sztuki?

wiele podobieństw do dziejów Angoualimy – obaj urodzili się w tej samej 
biednej dzielnicy i nie znali swych rodziców. Bohater kreśli szereg ele-
mentów, które łączą go z jego Wielkim Mistrzem, jak zwykł o nim mówić. 
Przekonuje sam siebie: „Tak, byłem do niego podobny. Nie fizycznie, ale 
przez wielkie upodobanie do samotności, którą pielęgnował, oraz fakt, że 
jego także rodzice nie uznali i porzucili na wielkim skrzyżowaniu życia”8.

Pragnie nie tyle dorównać w zbrodniczym kunszcie swemu Mistrzo-
wi, co chciałby zostać uznany przezeń za duchowego syna i spadkobiercę 
jego talentu. Na tle Angoualimy Nakobomayo przedstawia swoje zbrodni-
cze „wprawki”, niczym uczeń pod patronatem rzemieślnika. Największe 
osiągnięcia jego młodości to przede wszystkim wczesne bójki z rówieśni-
kami, uliczna brutalność, którą sam okazuje i której jest ofiarą. Niemniej 
Grégoire, będąc jeszcze dzieckiem, dokonuje swojej pierwszej poważniej-
szej próby okrucieństwa – jako kilkulatek zostaje przygarnięty przez do-
brze sytuowaną rodzinę9, która ma już własnego syna. Ten właśnie star-
szy chłopak pewnego razu usiłuje wykorzystać seksualnie młodszego 
od siebie Grégoire’a, jednak temu udaje się uniknąć niebezpieczeństwa, 
a podczas ucieczki okalecza swego przybranego brata, pozbawiając go 
oka. Później jeszcze główny bohater usiłuje – dosłownie – zatłuc młot-
kiem pewnego miejskiego notariusza (z tego czynu kandydat na mordercę 
jest wyjątkowo dumny, bowiem media przypisały go Angoualimie, jego 
Mistrzowi). Ponadto Nakobomayo czytuje literaturę, uczestniczy (jako 
obserwator) w procesach o morderstwa i snuje marzenia o zabójstwach:

myślę, że gdybym mógł zabić wszystkie kobiety na Ziemi, zacząłbym od matki, 
gdyby tylko ktoś zechciał mi ją wskazać, choćby i teraz. Wyrwałbym jej serce 
twarde jak głaz, upiekł na palenisku w warsztacie i zjadł z batatami, oblizując 
palce i patrząc na resztę jej gnijącego ciała…10

Ta część powieści skupia się na rozwoju psychicznym bohatera, jego dą-
żeniu do tego, by zasłużyć na szacunek Wielkiego Mistrza, oraz rozterkach 
wewnętrznych. Wyłaniają się w tej części też dwa konteksty stereotypowo 
charakterystyczne dla młodych ludzi, którzy pragną wielkości. Mówi Gré-
goire: „zabójca musi w czymś przewyższać zwykłego człowieka”11. Słowa te 
przecież równie dobrze mogły zostać wypowiedziane przez poszukującego 

 8 Ibidem, s. 19–20.
 9 „Są pewne dwuznaczności, które chciałbym w tym miejscu rozwiać: dzięki strzę

pom wiedzy wyniesionym z rodzin, które mnie przyjęły, i temu, czego nauczy
łem się na ulicy, zdobyłem wykształcenie przypominające nieco zepsuty majonez. 
W ten oto sposób mogę równocześnie używać języka, który pewni ludzie uznaliby 
za poprawny, nawet wyszukany, i w dowolnej chwili popaść najbardziej szokującą 
wulgarność” (ibidem, s. 32).

10 Ibidem, s. 20.
11 Ibidem, s. 13.
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nadczłowieczej mocy Raskolnikowa ze Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskie-
go. Autorefleksje narratora powieści mają też pewien sznyt nietzscheański. 
Nakobomayo wie, że „zbrodnia to nie kino. Zbrodnia to także nie powieść 
kryminalna”12 – trzeba mieć pewne ponadludzkie predyspozycje, by doko-
nać czegoś prawdziwego i przerażającego, nie ma w działalności mordercy 
nic zmyślonego, rozrywkowego, jedynie prawda. Do tego dochodzi jeszcze 
kwestia kompleksu Herostratesa. Ów Herostrates był szewcem, który zapałał 
nieodpartą żądzą zapisania się w jakiś sposób w historii – jego pomysłem 
na osiągnięcie wiecznej sławy było podpalenie w 356 r. przed Chrystusem 
świątyni Artemidy w Efezie (jednego z siedmiu cudów świata starożytnego), 
a w efekcie – zniszczenie go. Jako karę za tę zbrodnię miano wymazać imię 
Herostratesa z kart wszelkich pism, jednakże jeden historyk ominął ten 
zakaz – Teopomp z Chios „zachował go w swej historii, jak zachowana jest 
mucha w bursztynie”13. Marzenia o nieśmiertelnej sławie to częste – jak się 
wydaje – pragnienia artystów, nasz Grégoire, adept sztuki dość oryginalnej, 
także wykazuje podobne skłonności.

Pierwsza część książki kończy się dość symbolicznie – główny boha-
ter ogląda program, w którym zaproszeni goście – dziennikarze i specja-
liści w dziedzinie kryminologii – naigrywają się z Angoualimy. Oburzo-
ny Nakobomayo dzwoni do studia i, podając się za swego mistrza, grozi 
śmiercią zgromadzonym w nim osobom. Program natychmiast zosta-
je przerwany, jego uczestnicy korzą się przed Grégoire’em-Angoualimą, 
a sam bohater niejako staje się swoim idolem, przeistacza się w niego. Ma 
to swój fabularny oddźwięk – część druga książki przedstawia pierwszą 
poważną próbę mordu. Tytułowa „dziewczyna w bieli” jest pielęgniar-
ką, którą Grégoire napada, próbuje zgwałcić i zabić, nie udaje mu się to 
jednak. Załamany swoim „dyletanctwem”, znajduje jednak w tej spra-
wie pewną naukę:

Teraz wiem, co było nie tak z dziewczyną w bieli. Morderstwo przez przypadek 
zapewne istnieje, ale już w to nie wierzę. Żeby odnieść sukces, trzeba silnej woli 
i, powtarzam, wielu przygotowań. Chyba że, rzecz jasna, ma się wyjątkowy dar 
jak mój idol Angoualima14.

Coraz wyraźniej dochodzi do Grégoire’a fakt, że mordercą – podobnie 
jak i malarzem, rzeźbiarzem, poetą – nie zostają przypadkowi ludzie. Im-
prowizacje skuteczne i doskonałej jakości nie zdarzają się od tak, trzeba 
być jednostką wybitną – jak jego Mistrz – by móc sięgnąć po najwyższe 
trofeum, jakim jest godne podziwu dzieło. Pod takimi wnioskami chętnie 

12 Ibidem, s. 145.
13 E. Elder, Hero’stratus [hasło] [w:] A Dictionary of Greek and Roman Biography and 

Mythology, ed. by. W. Smith, Vol. 2, New York 2007, s. 439.
14 A. Mabanckou, op. cit., s. 109.
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podpisałby się prawdopodobnie de Quincey, dopatrujący się w zbrodni 
czegoś więcej niż przypadku.

W części trzeciej, Zabić Germaine, akcja skupia się na kolejnych po-
mysłach bohatera na to, jak zabić tytułową Germaine – prostytutkę, którą 
przygarnął do swego domu. Myśl o nadchodzącej realizacji własnego 
morderczego przedsięwzięcia nie daje Grégoire’owi spokoju:

Zamknięty w warsztacie, przestałem zajmować się autem kuzyna mera dzielnicy 
Piciewodytoidiotyzm, choć było to ważne i pilne zlecenie. Obejrzałem uważnie 
nóż, którym miałem popełnić zbrodnię. Zacząłem sobie wyobrażać, jak ostrze 
przecina skórę Germaine i dziurawi jelita. Już widziałem, jak zgrzytając zębami, 
wbijam go po trzonek. Uśmiechnąłem się, bo ten pomysł nagle mi się spodobał15.

Coraz ważniejsza staje się także relacja między uczniem a jego mi-
strzem. Grégoire prowadzi bowiem wewnętrzne monologi z Angoualimą, 
który przezywa swego ucznia „Kanciastym Łbem”. Nakobomayo zdaje 
mu relacje ze swych zbrodniczych działań, opisuje swoje problemy i plany 
na przyszłość, szuka u niego rady. Odwiedza także grób swego Mistrza 
i quasi-modlitewnym stylu szuka u niego posłuchu: „I tam, przysięgam 
wam, jakby to były czary, Wielki Mistrz zbrodni zjawia się przede mną 
równie charyzmatyczny jak w czasach swej chwały”16. Bohater w zasadzie 
czci swego opiekuna duchowego jak bóstwo, pragnie złożyć mu ofiarę 
z krwi zamordowanej przez siebie istoty ludzkiej:

oto ukazał mi się Wielki Mistrz, Imponujący, Boski, Majestatyczny, Potężny, 
Wzniosły […], ale natychmiast spuściłem wzrok, wszak ta mityczna, charyzma
tyczna postać to mój własny Bóg17.

Ostatnia część powieści, Zabójstwo, ma stanowić ten fragment dzie-
jów Grégoire’a, kiedy w końcu uda mu się stworzyć dzieło godne jego 
Mistrza – zamordować Germaine. Ostatecznie okazuje się jednak, że 
plan bohatera nie spełnia się, dziewczyna zostaje bowiem w tym dziw-
nym i niebezpiecznym mieście zabita przez kogoś innego. Uczeń nie 
jest godny praktykować u swego nauczyciela. Angoualima, zażenowany 
niepowodzeniami bohatera, przestaje odpowiadać w rozmowach pro-
wadzonych przez Grégoire’a z jego własną zaburzoną jaźnią. Nieudane 
dzieło, które mogło razić brutalnością i spektakularnością – bo takie 
znamiona potencjalny czyn zdradza – nie zostało poddane zgorszonym 
zachwytom społeczeństwa, a Grégoire nie zdobył sławy, o której marzył. 
Sam Mabanckou tak podsumowuje swojego bohatera:

Punktem wyjścia była prawdziwa historia: w Kongo rzeczywiście działał seryjny 
zabójca – Angoualima. Wokół jego postaci narosło wiele legend. Mówiono, że miał 

15 Ibidem, s. 138.
16 Ibidem, s, 12.
17 Ibidem, s. 120.



32 Michał Rozmysł

dwie głowy, dwa członki, parę oczu z tyłu głowy… Żyliśmy w strachu, że spotkamy 
go kiedyś na swej drodze. W dniu, w którym zginął, Kongo było szczęśliwe. Ale byli 
również tacy młodzi przestępcy, którzy chodzili na jego grób, aby z nim rozmawiać, 
modlić się do niego, przejąć jego potęgę i moc. W African Psycho bohater, młody 
człowiek, postanawia być silniejszy od niego. Chciałem pokazać, w jaki sposób, 
stopniowo, afrykańskie społeczeństwo wydało na świat takie monstra, które jeśli 
tak to można ująć, lśnią swym nieudacznictwem18.

Dziejów Grégoire’a Nakobomayo z powieści African Psycho z 2006 r. nie da 
się nie powiązać z dziejami Patricka Batemana z powieści American Psycho, 
którą opublikował w 1991 r. Bret Easton Ellis. Filiacja oczywiście zawarta 
jest w tytule, bowiem bez niej wcale nie byłoby tak łatwo bohaterów połą-
czyć. Dzieła te są skomunikowane ze sobą i stają w parze wobec zagadnienia 
przemocy jako kategorii estetycznej. Bohaterami obu powieści są skrajnie 
odmienni mężczyźni – przy czym rozbieżności te uwidaczniają się zwłaszcza 
na płaszczyźnie socjologicznej i kulturowej. Skonfrontowanie obu tekstów 
ukazuje postaci ukształtowane w drastycznie różny sposób, mające jednak 
pewną cechę wspólną, a jest nią, mówiąc nieco pompatycznie, zew krwi. 
Obaj autorzy skupiają się bowiem na pewnej – czy to wrodzonej, czy nabytej  
 – cesze, mianowicie żądzy krwi, stającej się głównym napędem podejmo-
wanych przez bohaterów działań. W obu powieściach głównym postaciom 
towarzyszy pewna tendencja do gloryfikowania brutalności, zachwytu czy-
nem zbrodniczym. Zwłaszcza tekst Ellisa, uznany za skandaliczny i wpisany 
na swego rodzaju indeks ksiąg zakazanych, podejmuje problem estetyzacji 
perwersji i przemocy. Oto kilka cytatów, które to odzwierciedlają:

 – Wyj, maleńka – nalegam. – Otwórz buzię. – Pochylam się niżej i dotykam jej 
włosów. […] zdejmuję rękawiczkę, otwieram jej usta i obcinam nożyczkami język, 
który z łatwością wyciągam z gardła i kładę na dłoni. Jest ciepły, krwawi […]19.

Wirujące zęby rozszarpują ciało, mięśnie, ścięgna i kości z taką szybkością, że 
zanim zmarła, widziała, a przynajmniej mogła widzieć, jak odrzucam nogi odcięte 
od tułowia – w zasadzie przeciąłem ją na wysokości bioder, a nogom towarzyszy 
to, co zostało z poranionej pochwy. […] Nie zastanawiając się, czy jeszcze oddycha, 
wyłupuję jej palcem oczy. […] Po kilku minutach kość udowa i lewa kość szczękowa 
dziewczyny pieką się w piekarniku20.

18 To, na co patrzymy, to słowa [Alain Mabanckou w rozmowie przeprowadzonej przez 
Wojciech Bonowicza], przeł. O. Hedemann, „Znak” 2009, nr 12, s. 57. Na margi
nesie: w wywiadzie powraca także wątek Mabanckou jako kongijskiego pisarza 
frankofońskiego i wiążącej się z tym interpretacji postkolonialnej jego dzieł, więcej 
o tym problemie: V. Porra, De la marginalité instituée à la marginalité déviante ou 
que faire des littératures africaines d’expression française contemporaines?, „Revue 
de Littérature Comparée” 2005, nr 2. 

19 B. E. Ellis, American Psycho, przeł. J. Polak, Kraków 2015, s. 321.
20 Ibidem, s. 426–427.
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Cytaty te poddano milczącej cenzurze – najobrzydliwsze elementy nar-
racji zostały wycięte. A cała książka, która przedstawia życie zblazowanego 
dwudziestoszcześciolatka z grupy nowojorskich yuppies, jest nimi nasyco-
na. Sam Ellis twierdził, że książka w dosadny sposób przedstawia krytykę 
amerykańskiego społeczeństwa21. Co nie dziwi, książka wywołała skandal:

Bohater American Psycho to sfrustrowany yapiszon, który rozładowuje stres, mordując 
bestialsko przypadkowe ofiary. Gdy Ellis dostarczył maszynopis wydawcy (firmie 
Simon&Schuster), ten zerwał z nim umowę i zażądał zniszczenia powieści. Ellis za
niósł więc American Psycho do konkurencyjnego wydawnictwa Vintage Books, które 
wydało książkę jako pornograficzny paper back. I wtedy rozpętała się burza.
Narodowa Organizacja Kobiet nawoływała do bojkotu, krytycy pisali o sadystycz
nym arcydziele, a Ellis otrzymywał anonimowe listy i telefony z pogróżkami. Do
szło do tego, że wydawca przerwał trasę promocyjną z obawy o życie autora22.

Książka okazała się wielkim sukcesem, podobnie jak bazujący na po-
wieści film z Christianem Balem w roli głównej. Obraz ukazał się w dwóch 
wersjach – kinowej i reżyserskiej, bardziej brutalnej23. Powracając jednak 
do Grégoire’a – wydaje się, że Bateman z American Psycho był wszystkim 
tym, czym chciał zostać bohater Alaina Mabanckou. Można chyba też 
śmiało postawić znak równości między Batemanem i Angoualimą – ich 
rzezie, bo już nawet nie mordy, miały wszystkie te cechy, które wskazał de 
Quincey jako interesujące dla odbiorcy. Grzegorz Wysocki przewrotnie 
kończy swój artykuł, poświęcony powieści Mabanckou:

Gdyby Patrick Bateman wielkodusznie zgodził się na spotkanie z kimś tak mało zna
czącym – prawdopodobnie wyśmiałby Kanciastego Łba i zrobił to jeszcze mniej sub
telnie niż Angoualima. Bez dwóch zdań: „American Psycho” à rebours. Amerykański 
pierwowzór doczekał się godnego, choć przewrotnego i szyderczego, następcy24.

21 Także i w komentarzach podkreśla się taki socjologiczny wymiar powieści: „Innymi 
słowy, wynaturzenie, dewiacja i perwersja w American Psycho nie są autorskim kapry
sem, lecz wynikają z konsekwentnie realizowanego zamysłu i – na innej płaszczyźnie  
 – stanowią finalny efekt egzystencji wypranej z jakichkolwiek pozytywnych doświad
czeń i doznań, zorientowanej – jakby powiedział Erich Fromm – nie ku życiu, lecz ku 
śmierci” (J. Wach, Anatomia nienawiści. Psychopatologia i destrukcja w „Gangrenie” 
Dawida Kornagi oraz „American Psycho” Breta Eastona Ellisa, „Akcent” 2010, nr 2, 
s. 86). Najoryginalniejszą koncepcją jest jednak chyba próba odniesienia powieści 
Ellisa do literackiego gotyku (zob. S. Mardsen, „It’s all unclear”: The ‘Reality’ of Bret 
Easton Ellis’s „American Psycho” and its Position Within the Literary Convention of 
Contemporary Gothic Fiction [w:] Fatal Fascinations: Cultural Manifestations of Cri-
me and Violence, red. S. Bray, G. Preher, Cambridge 2013). Co do powieści Gangrena  
 – powstała recenzja tej książki, którą zatytułowano – co znamienne – Polish Psycho 
(P. Czapliński, Polish psycho, „Pogranicza” 2005, nr 3).

22 R. Ziębiński, Skandalista Easton Ellis, „Newsweek Polska” 2006, nr 13, s. 116.
23 American Psycho, reż. M. Harron, USA 2000.
24 G. Wysocki,  Alain Mabanckou, „African Psycho”, http://bit.ly/2E4rGxM [dostęp: 1.03.2016].
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Teatralizacja, urok, spektakularność i brutalność – wszystkie te cechy 
odnaleźć można w powieści Mabanckou, mimo że bohater ostatecznie 
mordercą nie zostaje, choć taki cel przyświeca mu przez całą książkę  

 – cóż, nie każdy może być artystą, nawet w zakresie tak specyficznej 
sztuki, jaką jest zbrodnia.
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Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Rzecz o zbrodni intencjonalnej, czyli Grzegorza Królikiewicza 
metoda na adaptację Zabicia ciotki Andrzeja Bursy

Abstrakt
Młodzieńcza mikropowieść Zabicie ciotki to jeden z najważniejszych utworów 
w twórczości Andrzeja Bursy – przedwcześnie zmarłego krakowskiego poety 
zaliczanego do grup literackich Pokolenie ‘56 oraz poetów wyklętych. Tekst jest 
daleki od doskonałości literackiej, ale stanowi niezwykle interesujący ekspery-
ment na poziomie konceptualnym: jest to analiza zbrodni dokonanej (?) bezin-
teresownie, a wręcz bez sensu czy uzasadnienia. Stanowiące oś tekstu pytanie, 
czy zbrodnia w ogóle została dokonana, do końca pozostaje bez odpowiedzi.
Ten nietypowy utwór wziął na adaptacyjny warsztat reżyser nieszablonowy  
 – Grzegorz Królikiewicz. Umiejętnie korzystając z całej gamy filmowych środ-
ków, a także stosując estetykę surrealistyczną przekształconą w świetle autorskiej 
teorii filmu, Królikiewicz buduje wielowarstwowy świat, który jakby zaciska się 
wokół głównego bohatera, studenta Jurka, na naszych oczach wykonującego swo-
isty konceptualny performans skoncentrowany wokół tytułowego, rzekomego 

„zabicia ciotki”. Autor nie ogranicza się jednak do bezpośredniej transpozycji 
mikropowieści na filmowe tworzywo; tekst Bursy staje się dla niego przyczyn-
kiem do głębokiej analizy kondycji społeczeństwa polskiego w latach 80.

Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy metody adaptacyjnej, którą przyjął 
Królikiewicz na potrzeby adaptacji młodzieńczej mikropowieści Bursy.

Słowa klucze
Zabicie ciotki ~ Andrzej 
Bursa ~ Grzegorz 
Królikiewicz ~ adaptacja 
~ surrealizm ~ zbrodnia 
intencjonalna 
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Rzecz o zbrodni intencjonalnej, czyli Grzegorza Królikiewicza 
metoda na adaptację Zabicia ciotki Andrzeja Bursy

Zakochałeś się w swojej wyobraźni, a najgorsze piekło jest 
właśnie takie, że myśl o zbrodni toczy się w tobie jak koło i trwa 

w powtórzeniu. Chociaż sumienie twoje patrzy na to w udręce, to 
wola twoja nie może już powstrzymać ruchu powtórzeń1.

Andrzej Bursa (1932–1957) to jeden z najciekawiej zapowiadających się 
poetów zaliczanych do grup literackich Pokolenie ’56 oraz poetów wyklę-
tych. Niedoceniony za życia, zmarły przedwcześnie na skutek wrodzo-
nej wady aorty2, pozostawił po sobie niemały zbiór utworów poetyckich 
(m.in. uznawany za arcydzieło poemat Luiza3), kilka utworów drama-
tycznych, a także prozatorskich. Twórczość Bursy pozostaje niejako obok 
autorów jego pokolenia; jak pisze o nim Stanisław Stanuch:

Andrzej Bursa pragnął odmiany etycznej, godził w postawy. Odrzuca więc pięk
nostki, narcyzm i uwielbienie dla swojej twórczości demonstrowane przez pewnych 
autorów, ba, kwestionuje nawet rację istnienia poezji4.

Dlatego też jego twórczość – trwającą tak krótko (zaledwie kilka lat), 
a jednak ewoluującą estetycznie – cechuje niezmiennie bunt, poszuki-
wanie samego siebie w obliczu trudnego okresu dojrzewania, fascynacja 
naturalizmem, brutalnością oraz śmiercią. Jego utwory, przepełnione 
liryzmem, w sposób krytyczny i wręcz demaskatorski opisują otaczającą 
go rzeczywistość. Charakter jego dzieł, a także legenda, którą po sobie 
pozostawił, spowodowały, że mówi się o nim jako o jednym z „kaska-
derów literatury”5.

1 Cytat z filmu Zabicie ciotki (reż. G. Królikiewicz, Polska 1984).
2 Jego śmierci towarzyszył mit związany z podejrzeniem samobójstwa, równie często 

powtarzany przy okazji analizy jego twórczości, co dementowany przez rodzinę 
twórcy.

3 Zob. A. Bursa, Luiza [w:] Utwory wierszem i prozą, Kraków 1982, s. 93–97.
4 S. Stanuch, Wstęp [w:] A. Bursa, Utwory wierszem i prozą, Kraków 1982, s. 10.
5 Zob. J. Z. Brudnicki, Kaskaderzy literatury. Wstęp oraz S. Stanuch, Kaskader uczuć, 

[w:] Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, 
Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała 
Wojaczka, red. E. Kolbus , Łódź 1986, s. 5–11, 13–64.
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Jednym z jego najważniejszych utworów bez wątpienia pozostanie 
młodzieńcza mikropowieść pt. Zabicie ciotki6. Chronologicznie była to 
jedna z jego pierwszych prób literackich, jednak autor za życia nie życzył 
sobie jej publikacji. Prawdopodobnie – jego zdaniem – nie była gotowa, 
czego dowodzi fakt odnalezienia kilku kolejnych, korygowanych przez 
niego wersji mikropowieści.

Tekst ten, ze względu na młodzieńczy charakter i pewną niedojrza-
łość autora, jest niezwykle trudny w odbiorze. Stanuch w analizie Zabicia 
ciotki zauważa:

nie jest to utwór doskonały. Niestety. Wiele zastrzeżeń zgłosić można do jego 
kompozycji, która nawet w konwencji mikropowieści jest zbyt luźna i chaotyczna, 
zbyt wiele też w niej tendencji do naturalistycznej łatwizny7,

a Maciej Chrzanowski w swoim studium twórczości Bursy stwierdza 
wręcz:

Zabicie ciotki, powieść interesująca i z całą pewnością ważna w nurcie prozy „pokole
nia ’56”, który moglibyśmy określić mianem literatury generacyjnych rozrachunków, 
nie jest pod względem języka, narracji i poetyki utworem o jakichś niezwykłych 
walorach. […] Ale to nie przymioty poetyki zadecydowały o znaczeniu Zabicia ciotki, 
o jej popularności, o tym, że jest to proza żywa, nasycona aktualnymi treściami8.

Przychylając się do tych stanowisk, trzeba stwierdzić jednoznacznie, że 
forma – zarówno strukturalna, jak i językowa – jest w Zabiciu ciotki ści-
śle podporządkowana celowi autora: swoistemu konceptualnemu perfor-
mansowi, który wykonuje na kartach powieści główny bohater – Jurek. 
Punktem wyjścia staje się uznanie przez niego marazmu codziennego 
życia, monotonii, wręcz nudy, które prowadzą go do bezcelowości istnie-
nia. Wskazują na to słowa, którymi rozpoczyna się mikropowieść Bursy: 

„Dziś po raz pierwszy uświadomiłem sobie brak pretekstu. Wyszedłem 
bez żadnego celu. Bezcelowe wędrówki były dla mnie mordercze”9.

Remedium na bezideowość życia staje się dla Jurka zbrodnia – tytu-
łowe „zabicie ciotki”. Ma ona nadać jego istnieniu sens, cel; dać szansę 
ukonstytuowania, a może potwierdzenia własnej wartości. Jak pisze 
Chrzanowski:

zbrodnia ma okazać się wielkim, autentycznym i niemożliwym do zakwestiono
wania przeżyciem. To ona ma wyrwać narratora z nudy, szarości, obezwładniają
cej rutyny dnia powszedniego. Ma mu zapewnić doznania, których nie odnalazł 
w sztuce, literaturze, nauce10.

 6 Na potrzeby niniejszej analizy korzystałam z następującego wydania: A. Bursa, 
Zabicie ciotki, Kraków 1981.

 7 S. Stanuch, Andrzej Bursa, Warszawa 1984, s. 73.
 8 M. Chrzanowski, Andrzej Bursa. Czas, twórczość, mit, Kraków 1986, s. 127.
 9 A. Bursa, Zabicie..., s. 5.
10 M. Chrzanowski, op. cit., s. 130.
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Warta podkreślenia, a jednocześnie zastanawiająca jest bezintere-
sowność dokonanej zbrodni – Jurek zabija bowiem ciotkę, która jest jego 
jedyną żywicielką, utrzymuje go i łoży na studia. Jak opisuje Stanuch:

akcja powieściowa ma ukazać walkę z trupem, czyli wysiłek zmierzający do prze
kształcenia zbrodni pospolitej – do której każdy jest zdolny – w zbrodnię doskonałą, 
świadczącą o wyższej wartości narratora11.

Takie aspiracje przywołują skojarzenia ze Zbrodnią i karą (1866) Fiodo-
ra Dostojewskiego, która właśnie w 1955 r., po zniesieniu z indeksu, po-
jawiła się w Polsce ponownie, choć jedynie w małym nakładzie. Różni-
ca między ideą przedstawioną przez Dostojewskiego a koncepcją Bursy 
polega na intencjona lności  zbrodni dokonanej przez głównego bo-
hatera. Jak dowiadujemy się bowiem pod koniec powieści, ciotka wraca 
do domu, cała i zdrowa, i pomaga wręcz Jurkowi „uporać się z trupem”. 
Takie zakończenie utworu całkowicie wywraca wszelkie czytelnicze hi-
potezy, powodując ostateczne odrealnienie jego treści. Z takiej kompozy-
cji można wnioskować, że Jurek dokonuje zbrodni konceptualnej, w my-
śli. Potwierdzeniem tej hipotezy mogłaby być scena spowiedzi, opisana 
bardzo szczegółowo przez Bursę. Bohater chętnie, z lubością wręcz po-
dejmuje grę z księdzem, który w zbrodni Jurka upatruje swojej życio-
wej szansy na uratowanie sprzeniewierzonej Bogu duszy. Gdyby, idąc 
tym tropem, spojrzeć na zarysowaną problematykę z punktu widzenia 
chrześcijańskiej moralistyki12, nasuwa się wniosek, z którego Grzegorz 
Królikiewicz uczynił podstawę swojej koncepcji adaptacyjnej; jak wy-
znaje on w wywiadzie rzece:

Zabicie ciotki jest powieścią niedokończoną. Kiedy ją przeczytałem, doszedłem 
do wniosku, że Bursa zrobił konceptualną wersję Zbrodni i kary. […] w yszedł 
z za łożenia, że to, co się w ydarzyło w  imaginacji, jest równe zbrodni 
dokonanej [podkreśl. K. F.]13.

Zbrodnię można także odczytywać jako swoistą inicjację. W obliczu opi-
sanych w powieści relacji Jurka z kobietami (z ciotką, z Teresą, z Dziką 
Dziewczyną), będących wyrazistym opisem dojrzewania i wchodzenia 
w dorosłość, zaproponowana przez Ewę Dunaj-Kozakow interpretacja 
zbrodni jako aktu inicjacji wydaje się wyjątkowo trafna:

akt morderstwa, dzielenia i niszczenia zwłok ciotki nabiera – między innymi – cech 
inicjacji, staje się środkiem prowadzącym bohatera do sukcesów miłosnych, swoistą, 

11 S. Stanuch, Wstęp…, s. 29.
12 Która, notabene, pozostaje w sprzeczności z przekonaniami autora. Ewa Dunaj 

 Kozakow w monografii pt. Bursa wielokrotnie podkreśla, że przypisywanie Bursie 
jakichkolwiek katolickich czy też chrześcijańskich motywacji jest bezzasadne. Zob. 
E. DunajKozakow, Bursa, Kraków 1996, passim.

13 P. Kletowski, P. Marecki, Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości: wywiad-rzeka, Kra
ków 2011, s. 217.
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perwersyjną grą wstępną, prowadzoną zresztą równocześnie z dwiema bohater
kami. […] Nawet własna śmierć staje się tylko kartą w makabrycznych zabawach 
i grach dziecięcych, jednym ze sposobów mówienia o cielesności i doznaniach 
zmysłowych, najwyższym tonem w tej skali uczuć14.

Powieść Bursy, mimo wspomnianych niedoskonałości, charakteryzuje 
narracja interesująca zarówno z punktu widzenia językowego, jak i struk-
turalnego (formalnego). Przede wszystkim utwór został napisany w pierw-
szej osobie liczby pojedynczej, zyskując w ten sposób cechy pamiętnika, 
czy może raczej strumienia świadomości głównego bohatera. Narrator 
przytacza rozmowy z innymi postaciami w formie dialogów, ale całość 
tekstu ma charakter monologowej wypowiedzi. Ma on strukturę otwar-
tą, ale – poprzez powrót ciotki na końcu – w pewien sposób zapętloną.

Językowo narrację Zabicia ciotki wyróżnia skrajny naturalizm, do-
słowność nierzadko granicząca z makabrą. Bursa oscyluje wręcz na gra-
nicy antyestetyki. Stanuch stwierdza: „zdobyczą Andrzeja Bursy jest 
naturalistyczna zaciekłość w eksponowaniu imponderabiliów”15, a Dunaj-

-Kozakow jeszcze dosadniej opisuje specyfikę języka omawianej powieści: 
„trudno nie zauważyć, iż te fantasmagorie […] nacechowane są silnie ero-
tyką. […] Dosłowność, cielesność opisów […] graniczy z lubieżnością”16. 
Jednocześnie sformułowania, którymi operuje autor/narrator, są proste 
w strukturze. Próżno szukać w Zabiciu ciotki zdań wykrzyknikowych czy 
ekstatycznych opisów; uderza przede wszystkim ich zawartość treściowa. 
Dzięki prostocie czy wręcz surowości wykorzystywanych środków wyra-
zowych znaczenia myśli przekazywanych przez narratora są tak dojmu-
jące, a nawet przerażające. Jak zauważa Krzysztof Nowicki:

narracja tego utworu podporządkowana została rzeczowej makabrze, gdyż bohater 
z niezwykłą skrupulatnością relacjonuje przebieg i skutki swej zbrodni niedosko
nałej. Nie interesują go etyczne, lecz techniczne aspekty popełnionej zbrodni17.

Rzeczywiście, autor/narrator skupia się na rzeczowych opisach podej-
mowanych podczas „walki z trupem” działań, nie próbując ich analizo-
wać ani rozważać w perspektywie metafizycznej. Cechuje go raczej kon-
kretność i dosłowność niż skłonność do wywodów i dygresji. Stanuch 
zauważa, że w Zabiciu ciotki „dokonała się po raz pierwszy w prozie 
tego autora krystalizacja stylu […] – stylu będącego stopem nadrealizmu 
z wręcz reporterskim realizmem”18.

14 E. DunajKozakow, op. cit., s. 169.
15 S. Stanuch, Andrzej Bursa, s. 74.
16 E. DunajKozakow, op. cit., s. 168–169.
17 K. Nowicki, Legenda i styl [w:] idem, Pertraktacje. Szkice i felietony literackie, War

szawa 1971, s. 248.
18 S. Stanuch, Andrzej Bursa, s. 74.
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W omawianym tekście widoczne są zarówno elementy groteskowe 
(często jest to groteska makabryczna), jak i ironiczne; dopatrywać się 
można cech teatru absurdu19. Warta rozważenia jest jednak estetyka nad-
realizmu, wspomniana przez Stanucha. Jak pisze Chrzanowski: „jest rze-
czą bardzo charakterystyczną, że nadrealizm w poetyckiej praktyce Bur-
sy prawie nigdy nie obejmuje samego sposobu pisania, poetyki”20. Można 
zatem powiedzieć, że nadrealizm u Bursy ma charakter bardziej konceptu-
alny, przejawia się poprzez zainteresowanie sferą nieświadomości człowie-
ka, balansowanie na granicy imaginacji i rzeczywistości, snu (koszmaru) 
i jawy. Zabicie ciotki, stanowiące zapętlony strumień świadomości bohate-
ra (narratora), przekraczające znacznie granice oniryzmu czy baśniowości, 
jest namacalną eksplikacją koncepcji surrealistycznej na gruncie literatury.

Nadrealizm, a przede wszystkim zaproponowana przez Bursę kon-
cepcja zbrodni intencjonalnej, stały się inspiracją dla nietypowej metody 
adaptacji, którą zaproponował Królikiewicz – enfant terrible polskiej 
kinematografii. Podczas Festiwalu Dwa Brzegi w 2011 r. – w ramach 
mini retrospektywy jego filmów, w rozmowie z Grażyną Torbicką – opo-
wiedział o swojej koncepcji na adaptację powieści Bursy:

[Zabicie ciotki] to jeden z najbardziej przerażających eksperymentów współcze
snej sztuki literackiej. Postanowiłem się za to wziąć, w karby to wziąć, a wtedy 
sięgnąłem po to, co można by nazwać sztuką per formance’u [podkreśl. K. F.]. 
Pomyślałem, że ten bohater, Jurek, dwudziestolatek, jest performerem, który robi 
swój performance przez cały film, wyobrażając sobie, że ciocię naprawdę zabił, i to 
młotkiem, jednocześnie dla jednego, jedynego widza – też dla siebie. I otóż ten 
performance, tak ułożony, w taki wirujący trójkąt, stał się zaczynem formalnym 
tego filmu21.

Wychodząc od wstępnych uwag reżysera dotyczących zastosowanej tech-
niki formalnej, można przypuszczać, że narracja w filmowej adaptacji 
pod takim samym tytułem będzie miała charakter silnie zsubiektywi-
zowany. Wynika to już z samego założenia związanego z intencjonal-
nością czynu Jurka, przy jednoczesnym wysoce performatywnym za-
chowaniu bohatera.

19 Jan Marx w swoim tekście analitycznym pt. Egzorcysta (o poezji Andrzeja Bursy), 
będącym fragmentem książki pt. Legendarni i tragiczni zawierającej teksty poetów 
wykluczonych, predestynuje wręcz Bursę na kontynuatora estetyki Witkacego, 
w Zabiciu ciotki upatrując jej najdoskonalszego przykładu. Zob. J. Marx, Egzor-
cysta (o poezji Andrzeja Bursy) [w:] idem, Legendarni i tragiczni, Warszawa 1993, 
s. 95–109.

20 M. Chrzanowski, Twórczość literacka Andrzeja Bursy, Wrocław 1978, s. 18.
21 Wypowiedź spisana z wywiadu udzielonego przez reżysera przed festiwalową projek

cją Zabicia ciotki. Całość dostępna online: http://bit.ly/2GXYuvh [dostęp: 6.08.2014].

Metoda 
adaptacyjna: 

narracja 
subiektywna
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Przykładem sceny będącej wypełnieniem powyższej tezy jest irracjonal-
na spowiedź, która – zarówno w pierwowzorze literackim, jak i w filmie  

 – bezpośrednio poprzedza (potencjalne) morderstwo. Gdy Jurek wyznaje 
księdzu, że popełnił zbrodnię (!), ten ożywia się i zaczyna dopytywać, 
ni to z ciekawości, ni z troski, o szczegóły. Dla niego grzesznik, jakim 
wydaje się Jerzy, jest szansą na oderwanie od monotonnej codzienności, 
a także na prawdziwe wyzwanie duszpasterskie na rzecz ratowania jego 
sprzeniewierzonej duszy. Młodzieniec, zachęcony pytaniami spowied-
nika, „nakręca się”, wymyślając całą strukturę morderstwa. Ukazanie 
sceny w planie bliskim, w mroku konfesjonału, pozwala widzowi skupić 
się na intymnym w brzmieniu dialogu, będącym nośnikiem znamien-
nych treści. Specyficzny jest też sposób oświetlenia, w wyniku którego 
na twarzy Jurka odkłada się krata konfesjonału, a twarz spowiednika 
widoczna jest w pełnym świetle. Taka struktura wizualna sceny sugeru-
je: po pierwsze – winę Jurka oraz – po drugie – że to ksiądz jest główną 
postacią opisywanej sceny.

W toku filmu wielokrotnie napotkać można zestawienia sekwen-
cji, które choćby z racji swojego następstwa (w sjużecie), potęgują za-
mierzoną przez obu autorów (Bursę i Królikiewicza) dezorientację wi-
dza. Przykładem takiego zestawienia jest umieszczenie sceny spowiedzi 
przed morderstwem czy choćby powrót do domu całej i zdrowej ciotki 
na końcu filmu. Równie frapujące mogą być wszystkie sceny, w których 
bohaterowie drugoplanowi zdają się nie zauważać trupa w łazience (jak 
sąsiadki, które wkraczają do mieszkania, by ratować Jurka przed zapró-
szonym przez niego samego pożarem, i w obliczu „nieszczęścia” decydu-
ją się upiec dla niego, w ramach opieki, ciasto) czy wręcz chętnie z nim 
obcować (sekwencja wizyty siostry ciotki oraz ich matki).

Taka struktura narracji powoduje, że nie można jednoznacznie okre-
ślić, czy to, co jest przedstawiane na ekranie, jest jawą czy snem bohatera. 
Niektóre sceny, jak przytoczona scena z „opiekuńczymi” sąsiadkami lub 
powrót Jurka z prywatki karawanem, wydają się tak ironiczne, grotesko-
we, wręcz absurdalne i nierealne, że widz poddaje w wątpliwość rzeczy-
wistą fabułę filmu. To oscylowanie na granicy między rzeczywistością 
a wyobraźnią stanowić będzie zasadę formalną Zabicia ciotki – zarówno 
książki, jak i filmowej adaptacji.

Podobne odczucia wzbudzają także sekwencje, w których Królikie-
wicz decyduje się przyjąć konwencję opisu charakterystyczną dla tekstu 
Bursy – z przewagą naturalizmu, dosłowności, okrucieństwa. Znajduje to 
odzwierciedlenie w scenach walki Jurka z trupem, choć głównie w wypo-
wiedziach bohatera, a nie w jego czynach. Tuż po zbrodni alter ego Jerzego, 
pojawiające się na ekranie telewizora, dokładnie tłumaczy widzowi, co 
należy zrobić, by pozbyć się zwłok. Kuriozalnym przykładem jest słyszalna 
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w jednej ze scen audycja radiowa, w której przedstawione są niezwykle 
precyzyjnie metody oprawiania mięsa. Także w pociągu podczas podróży 
z Katowic do Łodzi Jurek – podobnie jak w literackim oryginale – podej-
muje metodyczne analizy, w wyniku których dochodzi do wniosku, że

unicestwienie trupa okazało się zadaniem wiele trudniejszym, niż ktoś by mógł 
przypuszczać. Walka jest ciężka, przeciwnik dzielny. […] Trup jest silnym part
nerem. Walka z nim wymaga silnej woli i przemyślności22.

Skuteczniejszą metodą pozbycia się ciała cioci będzie zatem jego zmiele-
nie zamiast dotychczas planowanego porąbania. Czyny pozostają jednak 
w zasadzie jedynie w domyśle widza, będąc wielokrotnie sugerowanymi 
poprzez zastosowanie adekwatnych efektów w warstwie dźwiękowej fil-
mu; kilkukrotnie widzimy potencjalne narzędzia unicestwienia trupa, 
jednak sam proces nie jest bezpośrednio pokazywany.

Innym przykładem ukazania naturalizmu w filmie Królikiewicza 
jest sekwencja, w której obserwujemy znajomość Jurka z Dziką Dziew-
czyną23. Jest ona opozycją spokojnej, kochającej, troskliwej ciotki oraz 
delikatnej Teresy24; swoim zachowaniem prowokuje chłopca, oferując 
mu podróż do ZOO. Symbolicznie postać tę odczytywać można jako po-
wrót do stanu zezwierzęcenia, do rządzonego przez pierwotne instynkty 
świata, którego Jurek – poprzez swoje postępowanie – staje się ponownie 
częścią. Agresywne, przesycone seksualnością zachowanie dziewczyny, 
a także jej kazirodcza relacja z ojcem stanowią przykłady dewiacji, które 
w zniekształconym świecie wyobraźni Jurka stają się normą.

Nie bez znaczenia jest też warstwa dźwiękowa filmu, opierająca się 
w dużej mierze na powtarzalnych (zarówno wewnętrznie, mających 
formę zapętlenia lub wręcz ronda, jak i na przestrzeni całego sjużetu) 
motywów muzycznych oraz struktur efektowych. Ta mantryczność ele-
mentów dźwiękowych wzmacnia w widzu poczucie nieuchronności, ale 
też nieodwracalności wydarzeń ukazanych na ekranie. Zgodnie z teorią 
filmu autorstwa Królikiewicza25 dźwięk odgrywa kluczową rolę w kształ-
towaniu przestrzeni pozakadrowej, a dzięki swojej sugestywności ob-
liguje niemal widza do zaangażowania się w odczytanie i interpretację 
filmu poprzez stawianie teorii, snucie domysłów, konstruowanie hipotez 
dotyczących rzeczywistej historii przedstawionej w filmie. W przypadku 
Zabicia ciotki dźwięk – silnie kreacyjny w swoim charakterze i brzmieniu  

22 Cytat pochodzi z filmu Zabicie ciotki.
23 W taki sposób nazwał tę bohaterkę Bursa w powieści.
24 Jest to bohaterka napotkana przez Jurka we wspomnianym pociągu, z którą chłopak 

wiąże się emocjonalnie. W trakcie filmu Teresa wspiera go w zacieraniu śladów  
 „zbrodni”.

25 Zob. G. Królikiewicz, Przestrzeń filmowa poza kadrem, „KINO” 1972, nr 11, s. 25–28; 
idem, Off, czyli hipnoza kina, Łódź 1992. 
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 – bierze też udział w kształtowaniu zsubiektywizowanej, odrealnionej 
narracji opisującej być może rzeczywistość, w której znalazł się Jurek, 
a może wręcz odwrotnie – jego marzenia, koszmary senne i wymysły 
bujnej, młodzieńczej wyobraźni.

Drugim ważnym elementem ścieżki dźwiękowej, wykorzystanym dla 
kształtowania subiektywnej narracji w Zabiciu ciotki, jest wielokrotne 
użycie techniki monologu wewnętrznego bohatera. Takie wypowiedzi 
o charakterze ponadkadrowym (voice-over) mają na celu, z jednej strony  

 – uzupełnienie narracji audiowizualnej przemyśleniami i eksplikacjami 
wypływającymi z psychiki bohatera, a z drugiej – są bezpośrednim prze-
łożeniem sposobu prowadzenia narracji z powieściowego pierwowzoru. 
Ponadkadrowy monolog wewnętrzny nie jest jedyną formą introspekcji 
zastosowaną w stosunku do bohatera filmowego Zabicia ciotki. Królikie-
wicz chętnie wykorzystuje również – podobnie jak w telewizyjnym Fau-
ście (reż. G. Królikiewicz, Polska 1977) – ekrany telewizorów i, ogólniej, 
mass media (radio, gazety) jako swoiste ekrany świadomości bohatera. 
Jak opisuje tę technikę Mirosław Przylipiak:

między Jurkiem a mass mediami tworzy się subtelna więź relacji. […] Spiker w te
lewizji rozbiera się do naga, by udowodnić, że nie boi się nagiej prawdy; podczas 
gdy mówi o tym, że prawda jest jedna i niepodzielna, Jurek wynosi w paczce ciało 
ciotki. […] Mass media są więc jakby częścią osobowości Jurka. Wypowiadają jego 
myśli, nawiązują do sytuacji, w jakiej się znalazł, wpływają na jego zachowanie26.

Najbardziej znamienną sytuacją jest scena tuż po morderstwie ciotki: 
na ekranie pojawia się mężczyzna opowiadający o swojej zbrodni, a nas-
tępnie o sposobie jej zacierania27; w dalszym ciągu filmu obserwujemy 
opisane przez niego [spikera] zabiegi, jako te, które główny bohater wciela 
w życie, aby pozbyć się trupa. Ekran telewizora staje się zatem, jak pisze 
Bożena Umińska, „ekranem ironicznej świadomości bohatera-zabójcy”28.

Tym, co od samego początku filmu zwraca szczególną uwagę, jest wszech-
ogarniająca brzydota świata przedstawionego. Spostrzeżenie to dotyczy 
zarówno sposobu kreacji wizerunków bohaterów (charakteryzacja), jak 
i przestrzeni. Jak zauważa Maria Malatyńska: „tu wszystko jest brzydkie, 
nawet charakteryzacja bohaterów czyni specjalnie twarze znane z innych 
filmów […] nie tylko brzydkimi, ale wręcz odrażającymi”29.

Królikiewicz przenosi bohaterów Bursy z lat 50. prosto w lata 80., 
dodatkowo wpisując ich, szczególnie głównego bohatera, w kontekst 

26 M. Przylipiak, Historia pewnego eksperymentu, „Kino” 1986, nr 3, s. 13.
27 Notabene, Jurek wykorzysta w dalszym ciągu filmu te właśnie sposoby, by pozbyć 

się ciała ciotki.
28 B. Umińska, Befsztyk tatarski à la Królikiewicz, „Kino” 1986, nr 2, s. 12.
29 M. Malatyńska, Bursa i Królikiewicz, „Echo Krakowa” 1985, nr 213, s. 3.
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estetyki punkowej. Punk jako subkultura30 i swoisty ruch społeczny roz-
wijał się na fali kryzysu ekonomiczno-gospodarczego od lat 70. (w Wiel-
kiej Brytanii, nieco później w USA). W Polsce pojawił się w latach 80., 
niosąc za sobą, oprócz dziedzictwa kulturowego (kultowe zespoły: Tilt, 
Brygada Kryzys, Deadlock), nastawienie kontestacyjne. Jak definiuje ten 
ruch Marzena Kielak-Adamowicz,

punk nie proponuje alternatywnego systemu wartości, jest zorientowany przede 
wszystkim na odrzucenie norm już istniejących. […] Charakter subkultury określa 
przede wszystkim negacja […] oraz walka z narzuconymi wzorcami31.

W Polsce ruch ten nie miał proletariackiego rodowodu (jak np. w Wiel-
kiej Brytanii). Rozprzestrzeniał się przede wszystkim w warstwie inte-
ligenckiej jako rezultat kryzysu społecznego, a przede wszystkim – po-
czucia braku perspektyw wśród młodych ludzi. Takie nastawienie, jak 
pisze Marek Jędrzejewski, łączy punków polskich i zachodnich:

cechą wspólną […] jest niechęć do systemu społecznopolitycznego młodzieży, 
która czuje się upośledzona społecznie, uboższa od innych, pozbawiona większych 
szans na zrobienie jakiejkolwiek kariery. Niewątpliwie jest to ruch społecznego 
niezadowolenia i protestu32.

Jurek w filmowym Zabiciu ciotki, oprócz kryzysu wiary w rzeczywis-
tość i zanegowania jej sensu, postrzegany jest jednak jako punk przede 
wszystkim ze względu na wizerunek33. Jak zauważa Witold Wrzesień, 
w początkowej fazie ruchu, w nawiązaniu do stylu spopularyzowanego 
przez kultowy zespół Sex Pistols,

fryzury męskie były krótkie i postrzępione. […] Wśród wzorów spodni zniknęły 
dzwony [charakterystyczne dla ruchu hippie – przyp. K. F.], a zamiast nich powró

30 Witold Wrzesień wskazuje na dwojakie rozumienie pojęcia „punk” określającego  
 – z jednej strony – podgatunek muzyki rockowej rozwijający się intensywnie od 
lat 70., a z drugiej strony – młodzieżową subkulturę, której kształtowanie się było 
ściśle związane ze wspomnianą muzyką. Zob. W. Wrzesień, Druga fala młodzie-
żowej rewolucji. Glam, punk, skinheadzi, rastafarianie, heavymetalowcy [w:] idem, 
Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Warszawa 2013, s. 253–328.

31 M. KielakAdamowicz, Polski punk [w:] Spontaniczna kultura młodzieżowa. Wy-
brane zjawiska, red. J. WertensteinŻuławski, M. Pęczak, Wrocław 1991, s. 244.

32 M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, Warszawa 
1999, s. 169; cyt. za: M. Pęczak, Punk: pogranicze subkultury i ruchu społecznego 
[w:] idem, Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja, Warszawa 2013, s. 110.

33 Wizerunek kulturowo uznawany za „punkowy” podlegał oczywiście znacznym mody
fikacjom w czasie rozwoju i przemian samej subkultury. Niezmiennie jednak punktem 
wyjścia dla jego ukształtowania było odrzucenie powszechnie panujących trendów, 
afirmacja niedbałości, brzydoty, a wręcz – szczególnie w pierwszej fazie ruchu – mani
festacja biedoty w ubiorze. W ostatniej, najbardziej „intensywnej” fazie rozwoju punku, 
charakterystyczne stały się wręcz fryzury w postaci kolorowych czubów (tzw. irokezy) 
zestawianych z czarnym ubiorem oraz dużą ilością dodatków (szczególnie metalowych 
ozdób: kolczyków, agrafek, łańcuszków) i tzw. znaczków (naszywek, przypinek).
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ciły rurki oraz zaczęły pojawiać się tzw. baggy trousers (luźne spodnie zwężające 
się ku dołowi […]). Odrzucono buty na koturnach, a preferowano raczej zamszowe 
półbuty […] trampki oraz półbuty i trzewiki w stylu trochę przypominającym stare 
buty trekkingowe [w Polsce były to tzw. pionierki – przyp. K. F.]34.

Charakterystyczne były także długie płaszcze (prochowce) oraz wstrze-
mięźliwość kolorystyczna w doborze stroju (głównie ubrania ciemne: 
czarne, grafitowe).

Wspomniana brzydota jest także kluczem do kształtowania przestrzeni 
w filmie Królikiewicza. Bardzo sugestywnej narracji w Zabiciu ciotki, 
oscylującej między snem a jawą, między wyobraźnią a rzeczywistością, 
towarzyszą niezwykle interesujące zabiegi, wzmacniające poczucie obco-
ści bohatera w otaczającym go świecie. Analitycy powieści z jednej strony 
podkreślają, że „żywe są w tej powieści karty ukazujące stan duszy młode-
go człowieka bytującego w pustce lat pięćdziesiątych; sugestywny i pięk-
ny opis Krakowa, który już dzisiaj nie istnieje”35, ale – z drugiej strony,

samotne spacery, wciąż takie same, ostatnio nie mające nawet jakiegokolwiek pre
tekstu, służyły wyłącznie zabiciu nudy, były w gruncie rzeczy nieciekawym spo
sobem zabicia nadmiaru wolnego czasu36.

Królikiewicz decyduje się przenieść miejsce akcji z dekadenckiego 
Krakowa lat 50. do Łodzi lat 80. Brud i przepastność ukazanego na ekra-
nie miasta przytłacza po wielokroć – zarówno bohatera, jak i widza. Jak 
charakteryzuje sportretowaną przez Królikiewicza Łódź Seweryn Kuś-
mierczyk, dominuje tam

wszechogarniający turpizm, pokryte liszajami ściany i sklepienia. Pozbawione 
okien fasady domów, pokryte wielkimi reklamowymi freskami: olbrzymi, na
stępujący na Jurka but, gigantyczne opony toczące się w stronę chłopca, jakby 
chciały go zgnieść37.

Także zdjęcia charakteryzują się zimną, niebieską dominantą kolory-
styczną – jest to barwa depresji. Jurek wydaje się zagubiony w tym świe-
cie; poczucie osaczenia i przerażenia wzmaga struktura warstwy dźwię-
kowej: punktowe, ponure dźwięki o charakterze kreacyjnym, połączone 
z niskimi, zapętlonymi strukturami i powracającym odgłosem samo lotu 
w chmurach. Nawet dźwięki pochodzące ze świata przed stawionego 
(gwary tłumu na targu, ptaki) wydają się być odkształcone, jakby przeste-
rowane i rozfazowane, przez co zdają się „atakować” bohatera.

34 W. Wrzesień, op. cit., s. 274.
35 S. Stanuch, Andrzej Bursa, s. 76.
36 M. Chrzanowski, Andrzej Bursa, s. 128.
37 S. Kuśmierczyk, Wstęga Möbiusa jako czasoprzestrzeń dzieła filmowego na przykła-

dzie Pętli Wojciecha Hasa i Zabicia ciotki Grzegorza Królikiewicza, „Kwartalnik 
Filmowy” 2000, nr 29–30.
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Podobnie kształtowany jest obraz uniwersytetu, na którym studiuje 
Jurek. Specyficzne kadrowanie ukazuje przytłaczający ogrom sali wy-
kładowej (ujęcia z żabiej perspektywy, zarówno profesor, jak i sala wi-
dziani z dołu). Nieprzyjazna, zimna, niebieskawa kolorystyka, potęguje 
dodatkowo grozę i osaczenie Jurka. Także wszelkie dźwięki związane 
z uczelnią są przerysowane i nieprzyjemne w brzmieniu (np. bardzo 
głośne kartkowanie indeksu, odkształcony pisk towarzyszący podwijaniu 
rolety w oknie), dodatkowo znów pojawiają się ponadkadrowe zapętlone 
struktury dźwiękowe, wzmagające napięcie.

Nie inaczej ukazywane jest mieszkanie ciotki, w którym mieszka 
Jurek. Początkowo, przed morderstwem, wydaje się ono stosunkowo 
przyjazne; poprzez swój wystrój i aranżację, a także dzięki obecności 
ciotki, stanowi ciepłą, domową ostoję – opozycję do obcego, zimnego 
miasta. W toku filmu, gdy Jurek „pogrąża się w zbrodni” (niezależnie 
od interpretacji, wyimaginowanej czy też rzeczywistej), przestrzeń ta  

 – fizycznie – zawęża się. Mieszkanie staje się wyższe, korytarze węższe, 
zmienia się też jego wystrój. Taki efekt osiągnięty jest przede wszystkim 
dzięki ogromnej pracy scenograficznej, ale także poprzez odpowiednie 
kadrowanie. Obserwując ten proces, można odnieść wrażenie, że z każdą 
sceną mieszkanie coraz bardziej zagraża bohaterowi, z azylu przekształ-
cając się w więzienie.

Kwestia organizacji czasu w filmie będącym adaptacją tak aczasowego38 
utworu literackiego wydaje się zagadnieniem niezwykle ciekawym. Kró-
likiewicz, podobnie jak Bursa, stosuje zawieszenie czasowe, wynikające 
także z nadrealnego charakteru narracji. Decyduje się on także dodat-
kowo podkreślić ten aspekt poprzez wykorzystanie dźwiękowych komu-
nikatów dworcowych, zapowiedzi pociągów. Zachowując aprzestrzenny 
charakter, ogłoszenia39 podają informacje dezorientujące widza: „pociąg 
pośpieszny relacji Kraków–Łódź, przyjeżdżający o godzinie ósmej czter-
dzieści, jest opóźniony o tysiąc trzysta dwadzieścia minut” czy „pociąg 
pośpieszny z Krakowa przyjedzie dzisiaj o godzinie szóstej minut czter-
dzieści, zamiast o godzinie ósmej minut czterdzieści. Jest to pociąg rela-
cji wczorajszej. Podaliśmy wiadomość zreformowaną”40.

38 W powieści nie jest jednoznacznie określony czas akcji, a ze względu na subiek
tywny charakter narracji relacje czasowe w samym opowiadaniu nie mają pierw
szorzędnego znaczenia.

39 Można domniemywać, że w pobliżu mieszkania ciotki i Jurka jest dworzec, ale bio
rąc pod uwagę ukształtowanie przestrzeni dźwiękowej tych komunikatów, zyskują 
one charakter ponadkadrowy. Podobne zabiegi wykorzystywał już Królikiewicz 
w Tańczącym jastrzębiu (Polska 1977).

40 Cytaty pochodzą z omawianego filmu.
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Jak argumentuje Kuśmierczyk, „komunikat może mieć związek z pro-
cesami zachodzącymi w psychice chłopca”41, potęguje jego zagubienie 
i dezorientację, a jednocześnie, paradoksalnie – przy założeniu, że zbrod-
nia jest tylko wytworem jego imaginacji – stanowi sygnał ostrzegawczy. 
Autor zauważa, że „opóźniony pociąg przyjedzie w chwili, gdy Jurek, już 
po dokonaniu zabójstwa, wyjdzie na dworzec, aby powitać powracającą 
ciotkę”42, a jednocześnie – gdy Jurek dotrze już na peron, pojawi się in-
formacja, że „[…] jest to pociąg relacji wczorajszej”43.

Zabieg ten można uznać za niezwykle ryzykowny, przede wszystkim 
ze względu na potęgowaną wszelkimi możliwymi środkami dezorienta-
cję widza. Takie zakrzywienie czasowe – będące w zgodzie z nadrealnym 
charakterem zarówno książki, jak i filmu – jest jednocześnie jednym 
z współkształtujących czasoprzestrzeń elementów filmu, które można 
by zwizualizować jako wstęgę Möbiusa.

Jednym z podstawowych założeń teorii przestrzeni filmowej poza kadrem, 
będącej autorską, całościową teorią Królikiewicza, jest pojęcie nad realności. 
Autor porównuje przestrzeń przedstawioną w kadrze do jawy, w przeci-
wieństwie do przestrzeni poza kadrem, która stanowić ma obszar analo-
giczny do snu. Na podstawie przesłanek danych w kadrze, widz konstruuje 
przestrzeń poza nim. Działa to jednak obustronnie; poprzez wyobrażenie 
sobie przestrzeni pozakadrowej, widz psychologizuje przestrzeń daną bez-
pośrednio w kadrze: „przestrzeń poza kadrem, podobnie jak sen ingeru-
jący w rzeczywistość, zabarwia swoim charakterem przestrzeń kadru”44.
Dzięki pracy widza w trakcie projekcji, przestrzeń nabiera charakteru 
dookólnego, mimo fizycznej niemożności jej opisu w taki sposób. Jak 
podkreśla Królikiewicz,

dzięki nasyceniu sfery kadru wyobrażeniami widza dotyczącymi tego, co poza 
kadrem – taka przestrzeń jest bardzo intensywna poetycko. […] To odnalezienie 
poetyckiego sensu przestrzeni filmowej jest niezbędne, ponieważ w samym kli
macie tej faktury filmu tkwi wyróżnik wartości estetycznej45.

Egzystencja elementów ukazanych w filmie nie kończy się zatem z chwi-
lą ich zniknięcia z kadru; istnieją one w domyśle, w wyobraźni widza, 
która pozwala stawiać tezy dotyczące ich dalszych losów. Można zatem 
powiedzieć, że połączenie dwóch cech przestrzeni w filmie – fizyczno-
ści i poetyckości – tworzy „nadrealny charakter przestrzeni filmowej”46.

41 S. Kuśmierczyk, op. cit.
42 Ibidem.
43 Cytat pochodzi z omawianego filmu.
44 G. Królikiewicz, Przestrzeń filmowa…, s. 28.
45 Ibidem.
46 Ibidem.

Nadrealność jako 
nadrzędna zasada 
kształtowania 
struktury filmu
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Oczywiste wydaje się powinowactwo tej koncepcji teoretycznej do 
znanego wcześniej w kulturze nurtu surrealistycznego. Królikiewiczow-
skiej „nadrealności”, podobnie jak całej koncepcji „przestrzeni pozaka-
drowej”, nie sposób nie skojarzyć z pojęciem nadrzeczywistości, które 
stanowi jedną z podwalin koncepcji surrealizmu, a wywodzi się w prostej 
linii z psychoanalizy lacanowskiej. Nadrzeczywistość jest zagadnieniem 
trudno definiowalnym; za Kubą Mikurdą47 można opisywać ją jako

wirtualny wytwór samej rzeczywistości – i to nie jako anomalię, ale coś właści
wego jej paradoksalnej konstrukcji, będącego jednocześnie częścią immanencji 
(punktem tej samej powierzchni) i czymś do niej niesprowadzalnym48.

To założenie w istocie stanowi eksplikację idei wstęgi Möbiusa49:
wstęga Möbiusa pokazuje, iż sfery fizyczna i niefizyczna mogą być wzajemnie się 
przenikającymi i nierozerwalnymi aspektami tej samej rzeczywistości. […] Chodzi 
tu o kompleks zdarzeń zarówno fizycznych, jak i psychologicznych50.

W kontekście tych teorii, podsumowuje Mikurda,
[przestrzeń kadru oraz przestrzeń pozakadrowa] jawią się tym samym jako dwie 
strony wstęgi Möbiusa […] Przestrzeń pozakadrowa to rodzaj ekranu w ekranie, 
na który widz projektuje swoje emocje i wyobrażenia51.

W twórczości Królikiewicza motyw nadrealności funkcjonuje przede 
wszystkim w odniesieniu do struktury formalnej filmów w kontekście 
aktywności poznawczej widza w trakcie oglądu filmu52. Można jednak 
śmiało powiedzieć, że autor także bezpośrednio wykorzystuje model 
wstęgi Möbiusa – np. poprzez opisywaną powyżej konstrukcję struktury 
czasoprzestrzennej filmu Zabicie ciotki. Jednocześnie argumentuje on 
w odniesieniu do tego samego filmu:

mój surrealizm w „Zabiciu ciotki” był perwersyjny. Surrealiści robili wszystko, żeby 
odróżnić jawę od snu, zdegradować rzeczywistość kosztem snu. Mnie natomiast 
chodzi o osiągnięcie maksymalnego ujednolicenia53.

47 … a on za André Bretonem.
48 K. Mikurda, Nadrzeczywistość. Niedokończony projekt [w:] Dzieje grzechu. Surrealizm 

w kinie polskim, red. K. Wielebska, K. Mikurda, Kraków–Warszawa 2010, s. 159.
49 Definicja geometryczna: „dwuwymiarowa zwarta rozmaitość topologiczna ist

niejąca w przestrzeni trójwymiarowej. […] Jej najważniejszą cechą jest to, że ma 
tylko jedną stronę (jest tzw. powierzchnią jednostronną). Posiada również tylko 
jedną krawędź. […] Przykład wstęgi Möbiusa to prostokątny pasek papieru, skrę
cony o 180 stopni, a następnie sklejony końcami” [http://bit.ly/2H2pZEl [dostęp: 
3.08.2014].

50 S. Kuśmierczyk, op. cit., s. 20–21.
51 K. Mikurda, op. cit., s. 162.
52 Zob. inne fragmenty traktatu teoretycznego Królikiewicza pt. Przestrzeń filmowa 

poza kadrem (op. cit.).
53 T. Sobolewski, Przekształcić cierpienie w wartość. Rozmowa z Grzegorzem Króli-

kiewiczem, „Kino” 1993, nr 12, s. 13.
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Warta podkreślenia jest króciutka animowana wstawka, w której 
postać Jurka na nartach przemierza trasę śladem powierzchni wstęgi 
Möbiusa. Z punktu widzenia całości filmu, stanowi ona niejako ekspli-
kację struktury świata w nim przedstawionego; odnosić się może także 
do sytuacji widza podczas seansu kinowego. W obu tych przypadkach 
nie da się jednoznacznie rozgraniczyć, co stanowi świat rzeczywisty, 
a co wyobrażony. Oba te światy bezpośrednio oddziałują na siebie. Taka 
struktura odzwierciedla model wstęgi Möbiusa, która – istniejąc w trój-
wymiarowej przestrzeni – ze względu na swoją konstrukcję ma tylko 
jedną stronę. Jest to geometryczny symbol ciągłości przestrzeni, nieza-
leżnie od jej pozornej rozdzielności.

Królikiewicz stosuje wszelkiego rodzaju zabiegi zmierzające do za-
tarcia granic między realnością a wyobraźnią, między marą senną a jawą. 
Wielokrotnie wykorzystuje wspominane już w toku niniejszej analizy 
takie zestawienia ujęć, by możliwie najskuteczniej zdezorientować widza 
co do statusu ontologicznego danej sceny. W tym celu reżyser stosuje 
również chwyty formalne wynikające z innych założeń „przestrzeni fil-
mowej poza kadrem”. Dobrym przykładem może być zbrodnia, tytułowe 

„zabicie ciotki”, które zgodnie ze swymi teoretycznymi przemyśleniami 
autor prezentuje poza kadrem.

Po stosunkowo zwyczajnym poranku Jurek, patrząc na swą nadopie-
kuńczą ciotkę, podejmuje impulsywną decyzję: chwyta młotek i uderza. 
Potencjalnie Jurek dokonuje zabójstwa. Najprawdopodobniej, bo ciotka 
znajduje się poza kadrem; jedyne, co pozwala domniemywać o wyda-
rzeniach, to słyszalne spoza kadru krzyki i jęki ciotki, a także skompry-
mowane w czasie, wyabstrahowane brzmieniowo i przestrzennie – przy-
puszczalnie stanowiące jedynie wyobrażenie Jurka – dźwięki jadącego 
radiowozu oraz zamykanej kraty więziennej celi.

Typowo surrealistycznym zabiegiem jest też wykorzystanie w insce-
nizacji jednej ze scen „piramidek energii”. Gdy Jurek z Teresą spacerują 
po lesie z zamiarem wyrzucenia do rzeki opakowanych na pomarańczo-
wo pudełek zawierających kawałki trupa, napotykają ustawione w rzędzie 
małe, lśniące piramidki. Jak interpretuje ten zabieg Przylipiak, „piramida, 
jak wiadomo, jest figurą magiczną, ma zdolność skupiania sił tajemnych”54. 
Są więc one atrybutem podświadomości, który może być potencjalnie wy-
korzystywany do manipulacji i działań magicznych. Jednak w kontekście 
całości, rekwizyt ten, wykorzystywany jeszcze kilkukrotnie, wydaje się ra-
czej katalizatorem zła, coraz głębiej dominującego w wyobraźni bohaterów.

Wszystkie te zabiegi zmierzają do zatarcia granicy między jawą a snem, 
między iluzją, marzeniem sennym a rzeczywistością, a przez to – wypeł-

54 M. Przylipiak, op. cit., s. 14.
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nienia koncepcji „nadrealności”, zarówno w rozumieniu Królikiewicza, jak 
i poniekąd w rozumieniu surrealistycznym. Jak podsumowuje Mikurda, 
wstęga Möbiusa staje się zatem symbolem podwójnym:

przestrzeń kadru i przestrzeń pozakadrowa jawią się tym samym jako dwie strony 
wstęgi Möbiusa. […] Jest to rodzaj krótkiego spięcia między dwoma tak skon
struowanymi przestrzeniami (tu: między kadrem a przestrzenią pozakadrową, 
między jawą a snem)55.

Powyższe podsumowanie dopełnia Piotr Kletowski:

[ten efekt podbudowany jest przez] formę narracyjną: obrazy, które ilustrują wnę
trze bohatera, płynnie przenikają się z obrazami rzeczywistymi. Można powiedzieć, 
że ta płynność […] ukazuje jednorodność dnia i nocy, wnętrza i zewnętrza56.

W strukturze formalnej Zabicia ciotki przede wszystkim dominuje 
wielo poziomowa zasada pow tarza lności. Jest ona stosowana w wielu 
wymiarach.

Powtórzeniom podlegają wypowiedzi bohatera, motywy muzyczne  
 – które same w sobie mają powtarzalną (pod względem muzycznym) lub 
wręcz rondową57 (pod względem strukturalnym) konstrukcję. Przykła-
dem takiego zabiegu może być przewodni temat muzyczny filmu, poja-
wiający się w sekwencji otwierającej, wielokrotnie w czasie jego trwania, 
oraz na napisach końcowych. Zwraca uwagę jego struktura: krzykliwa 
trąbka (z tłumikiem) w pierwszym planie z towarzyszeniem zapętlo-
nego, powtarzającego się motywu w tle. Można go interpretować jako 
muzyczną metaforę życia (repetytywny akompaniament) i próbę usamo-
dzielnienia się (wiodąca, improwizująca trąbka). W ekspozycji towarzy-
szącej napisom końcowym przewagę w głośności zyskuje powtarzalny 
motyw; towarzysząca mu trąbka gra rytmicznie, bez cech improwizacji  

 – w przeciwieństwie do prezentacji w otwarciu filmu. Innym przykładem 
jest choćby dwukrotne pojawienie się tego samego tematu muzycznego 
(dźwięk z telewizora) – przy różnym ustawieniu dyrygenta, a także – raz 
w ekspozycji normalnej (od początku) oraz drugi raz – w inwersji (od 
tyłu, jakby taśma odtworzona została od końca do początku).

Struktura wypowiedzi Jurka również ma charakter wielokrotnego 
powtarzania pewnych zdań, przemyśleń. Z jednej strony można zało-
żyć, że chłopiec usiłuje sam siebie przekonać, że to, co mówi, ma sens; 

55 K. Mikurda, op. cit., s. 162.
56 P. Kletowski, P. Marecki, op. cit., s. 221.
57 Zgodnie z definicją ronda jako formy muzycznej, „wszystkie rodzaje [ronda] wy

kazują jedną wspólną cechę, mianowicie wielokrotny powrót w toku zasadniczej 
struktury melodycznoharmoniczej, czyli refrenu”. J. Chomiński, K. Wilkowska

Chomińska, Formy muzyczne. Małe formy instrumentalne, Kraków 1983, t. 1, s. 536.

W zaklętym 
kręgu powtórzeń. 

Struktura formalna 
filmu
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z drugiej strony przypomina to kształtowanie początkowego motywu 
muzycznego – na zasadzie zapętlenia akompaniamentu.

Przede wszystkim jednak, jak mówi ciotka, „myśl o zbrodni toczy się 
w tobie [w Jurku – przyp. K. F.] jak koło i trwa w powtórzeniu”58. Jurek 
popełnia zbrodnię pod wpływem impulsu, chwili. Biorąc pod uwagę 
strukturę narracji (sjużet) w opisywanym filmie, „zabicie ciotki” zyskuje 
nowy wymiar. Bohater spowiada się bowiem ze zbrodni, której nie popeł-
nił; takim układem epizodów Królikiewicz sugeruje zatem, że zbrodnia 
nie jest wypadkiem, przypadkiem, lecz wynika z wewnętrznego zepsucia 
Jurka. Jest to swego rodzaju konceptua lny per formance: reżyser 
dowodzi, że „to, co się wydarzyło w imaginacji, jest równe zbrodni do-
konanej”59, z czym zgadza się Przylipiak: „[płynna] moralność rozciąga 
się na całość osobowości: zło, raz wprowadzone, zaraża cały organizm”60. 
Patrząc z takiej perspektywy, można wręcz powiedzieć, że Jurek popełnia 
zbrodnię wielokrotnie, za każdym razem, gdy próbuje nieudolnie zatrzeć 
jej ślady lub mówi o niej wprost, wykorzystując ją paradoksalnie jako 
swój atut (jak choćby w rozmowie z Teresą).

W skali makro cały film „zapętla się”, co jest konsekwencją wier-
ności fabularnej pierwowzorowi literackiemu. W ostatniej sekwencji 
obserwujemy powrót ciotki Luizy z krótkiego wyjazdu. Okazuje się, że 
ona żyje. Razem z Jurkiem sprząta łazienkę, szoruje wannę i porządkuje 

„narzędzia zbrodni”: „przecież nie można w takim stanie tej cielęciny dać 
do czyjejś lodówki!”61.

Powrotowi ciotki towarzyszy powrót organowego motywu muzyczne-
go, znanego ze sceny próby samobójczej (pierwsza sekwencja). Chłopiec 
powraca do punktu wyjścia, uświadamia sobie bowiem, że zbrodnia była 
jedynie wytworem jego wyobraźni. Włącza magnetofon, z odtwarzanej 
taśmy słyszymy jego głos: „przed chwilą znów przeraziłem się martwą 
perspektywą swojej młodości…”62. Zarejestrowany na nagraniu głos 
ciotki powtarza słowa księdza: „Zakochałeś się w swojej wyobraźni…”63.

Gdy Jurek wyznaje jej, że mówi przez sen, ciotka oddaje mu kasetę, 
na której zarejestrowała jego wypowiedź: są to wyznania Jurka dotyczące 
zbrodni, poczynione przy spowiedzi. Wszystko uległo zapętleniu.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na krótką animowaną sekwencję 
otwierającą film. Kura wysiaduje jajko, z którego wykluwa się pisklak; 

58 Cytat pochodzi z omawianego filmu.
59 P. Kletowski, P. Marecki, op. cit., s. 217.
60 M. Przylipiak, op. cit., s. 14.
61 Cytat pochodzi z omawianego filmu.
62 Cytat pochodzi z omawianego filmu. Są to jedne z pierwszych słów padających 

w całym filmie.
63 Cytat pochodzi z omawianego filmu. Jest to cytat ze sceny spowiedzi.
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wszystkimi siłami usiłuje on wydostać się ze skorupki, ale gdy rozejrzy 
się w swoim otoczeniu, z radością powraca do wnętrza jajka, chowając się 
przed rzeczywistością. Ta animacja rozpatrywana w kontekście całego 
filmu stanowi pars pro toto eksplikację psychiki Jurka: decyduje się na 

„zbrodnię”, by uwolnić się od nadopiekuńczej ciotki, gdy jednak ciotka 
wraca, bohater cieszy się z jej powrotu.

Film Królikiewicza, będący adaptacją mikropowieści Bursy, stanowi 
niezwykle interesujący formalnie i narracyjnie eksperyment w historii 
filmu. Stworzoną przez Królikiewicza narrację można uznać za adapta-
cję twórczą. Jest przetworzeniem pierwowzoru literackiego, wiernym 
strukturze fabularnej, ale z przeniesieniem akcji z Krakowa lat 50. do 
Łodzi lat 80. Sposób prowadzenia narracji, zaproponowany przez Króli-
kiewicza, z jednej strony zgadza się z monologicznym charakterem tekstu 
Bursy, z drugiej strony jednak, trudno podważyć opinię Przylipiaka, że

wierny w kompozycji, układzie epizodów, Królikiewicz zastąpił libertyński wdzięk 
tekstu literackiego rozbuchanym wizjonerstwem, natłokiem dźwięków i obrazów. 
To, co u Bursy było makabrycznym dowcipem, zabawą słowną, u Królikiewicza 
staje się wielopiętrową metaforą64.

To spostrzeżenie jest w dużej mierze słuszne, warto jednak zastanowić się, 
czy owe zabiegi kompozycyjne stosowane przez reżysera nie są – analo-
gicznie do niedoskonałego przecież pierwowzoru literackiego – uzasad-
nione, podporządkowane wyższemu celowi. Przytłaczająca forma filmu 
ma bowiem ogromną siłę oddziaływania na widza, a obezwładniająca, 
nadrealistyczna estetyka pozwala reżyserowi zbudować wielowarstwo-
wy świat, w którym, jak zauważa Umińska, „wyobraźnia tak naśladu-
je realność, że nie da się oddzielić jednego od drugiego”65, co stanowi 
oczywiste wypełnienie koncepcji nadrealności – jednego z założeń teorii 
filmu Królikiewicza66.

Jednocześnie imponująca jest strukturalna zwartość, jedność stylis-
tyczna osiągnięta przez twórców tego dzieła. Rzeczywiście, oglądając 
film Królikiewicza, do samego końca nie mamy pewności, czy to, co 
się stało, jest snem, koszmarnym marzeniem czy też rzeczywistością. 
Reżyser uzyskuje ten efekt dzięki umiejętnemu operowaniu przestrzenią 
(jak choćby zawężająca się w toku filmu przestrzeń mieszkania, niczym 
klatka stanowiąca więzienie dla bohatera czy stworzenie nieprzyjaznego, 
opresyjnego nawet otoczenia, przytłaczającego Jurka do tego stopnia, by 

64 M. Przylipiak, op. cit., s. 14.
65 B. Umińska, op. cit., s. 11.
66 Zob. G. Królikiewicz, Przestrzeń filmowa…

Podsumowanie
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widz miał wręcz poczucie swoistego uzasadnienia dla jego czynów)67, 
strukturami dźwiękowymi w filmie (mantryczna powtarzalność mo-
tywów muzycznych, dźwiękowe struktury o charakterze sound designu, 
doskonale podbudowujące napięcie, ale także udziwniające świat przed-
stawiony) oraz poprzez zabiegi inscenizacyjne i formalne (wykorzystanie 
rekwizytów – np. piramidki w lesie, inscenizacja sceny w ZOO, animacje).

Zresztą, jak podsumowuje swoje dzieło sam autor,

ten film jest moją wariacją na temat surrealizmu, który wyłania się i zanika bez 
jakichś wyraźnych granic. Nie ma granicy między marzeniem sennym a rzeczy
wistością. […] Zależało mi, żeby to płynnie przeniknąć jedno w drugie, bo dopiero 
wtedy zaczyna się zmora naszej dezorientacji w świecie68.

W tym wszystkim nie jest zatem najważniejsze, czy „zabicie ciotki” miało 
miejsce, czy nie. Jest to zaledwie pretekst, który pozwala Królikiewiczo-
wi stworzyć niezwykle sugestywny, charakterystyczny dla ogarniętego 
zwątpieniem pokolenia lat 80.69, obraz rozchwianego świata wewnętrz-
nego młodego człowieka.

Brudnicki Jan Zdzisław, Kaskaderzy literatury. Wstęp [w:] Kaskaderzy 
literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny 
Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała 
Wojaczka, red. E. Kolbus, Łódź 1986.

Bursa Andrzej, Luiza [w:] idem, Utwory wierszem i prozą, Kraków 1982.
Bursa Andrzej, Zabicie ciotki, Kraków 1981.
Chrzanowski Maciej, Andrzej Bursa. Czas, twórczość, mit, Kraków 1986.
Chrzanowski Maciej, Twórczość literacka Andrzeja Bursy, Wrocław 1978.
Czabanowska-Wróbel Anna, Czytam poetę. Twórczość Andrzeja Bursy [w:] Czy-

tanie Bursy, red. A. Czabanowska-Wróbel, G. Grochowski, Kraków 2004.
Dunaj-Kozakow Ewa, Bursa, Kraków 1996.
Kielak-Adamowicz Marzena, Polski punk [w:] Spontaniczna kultura młodzieżowa. 

Wybrane zjawiska, red. J. Wertenstein-Żuławski, M. Pęczak, Wrocław 1991.
Kletowski Piotr, Marecki Piotr, Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości, Kraków 

2011.

67 „Więzi go ta potworna klatka rzeczywistości […] oglądana głównie jako dyskomfort 
estetyczny. […] To ohydne, rozpadające się mieszkanie, te martwe ulice, w szczegól
ny sposób brudne, te przytorowe slumsy – tak to naprawdę wygląda i jest ohydne. 
[…] Bohater […] właściwie jest repliką klatki, którą zamieszkuje i nie ma w nim nic, 
co by go bodaj trochę od tego bliskiego pokrewieństwa uwalniało” [S. Kuśmierczyk, 
op. cit.].

68 P. Kletowski, P. Marecki, op. cit., s. 222.
69 Próby analizy rozszczepiającej się świadomości bohaterów były podejmowane 

w historii kinematografii wielokrotnie. Wspomnieć wystarczy Psychozę (reż. 
A. Hitchock, USA 1960) czy Wstręt (reż. R. Polański, Wielka Brytania 1965), jednak, 
w przeciwieństwie do filmu Królikiewicza, filmy te w swej perfekcyjnej konstrukcji 
są niezwykle hermetyczne, nie stosują tak wyrazistych, oszałamiających obrazów.
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Czy istnieje zbrodnia doskonała? Casus mordercy 
z Whitechapel i jego kreacji w literaturze i kulturze 
popularnej

Abstrakt
W latach 1888–1891 w dzielnicy Whitechapel niezidentyfikowany morderca poz
bawił życia kilka prostytutek. Sprawa wstrząsnęła londyńską społecznością i or
ganami ścigania, które do tej pory nie są w stanie poznać tożsamości mordercy 
znanego jako Kuba Rozpruwacz. Zbrodnie, których dokonał, stały się również 
inspiracją dla innych sprawców. Jednym z podejrzanych byli książę Albert Vic
tor oraz Lewis Carroll (autor Alicji w Krainie Czarów).

W niniejszym artykule autorka przedstawia aspekty śledztwa w oparciu 
o najnowsze badania, w których wskazać można związek pomiędzy słynnym 
mordercą a powstaniem dziedziny kryminologii zwanej profilowaniem krymi
nalnym. Przybliża również literackie interpretacje wizerunku mordercy z Whi
techapel na przestrzeni niemalże 120 lat – przytacza wydane w 1889 r. Lord 
Jacquelin Burkney: The White Chapel Terror autorstwa Rodissiego (pseudonim 
Jacoba Ringgolda) oraz najsłynniejszą powieść The Lodger Marie Belloc Lowndes 
z 1911 r., która stała się podstawą kilku filmowych adaptacji. Jedną z najnowszych 
pozycji uwzględnionych w pracy jest Autobiografia Kuby Rozpruwacza autor
stwa Jamesa Carnacka, która rzekomo została znaleziona w formie maszynopisu 
w domu S. G. HulmeBeamana, twórcy słuchowiska radiowego dla dzieci Toy-
town. Autorka stara się wyjaśnić fenomen seryjnego mordercy w kulturze po
pularnej poprzez jego obecność w filmach (np. The Lodger), serialach (np. Ripper 
Street) czy grach komputerowych (np. Sherlock Holmes versus Jack the Ripper).

Słowa klucze
Whitechapel ~ Kuba 
Rozpruwacz ~ seryjny 
morderca ~ modus 
operandi ~ XIX wiek 
~ popkultura
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Od końca XIX w. literatura kryminalna cieszy się niesłabnącym zain-
teresowaniem. Zawarte w takich utworach opisy niezwykłych mor-
derstw oraz ukazanie trudów policji w doprowadzeniu sprawców 
przed oblicze wymiaru sprawiedliwości wciąż zaspokajają potrzebę 
rozrywki. Naturalne wydaje się to, że wraz z pojawieniem się kina 
także twórcy filmów sięgnęli po tematykę zbrodni. Filmy i seriale opo-
wiadające o zmaganiach organów ścigania z nieuchwytnymi i spryt-
nymi przestępcami cieszą się ogromną popularnością. Widzów na 
całym świecie interesują losy morderców, szczególnie tych obdarzo-
nych nieprzeciętną inteligencją i popełniających makabryczne zbrod-
nie. Jako przykłady wspomnieć można seriale Dexter czy Hannibal. 
Seryjni mordercy fascynują widza nie tylko swoim modus operandi, 
ale również umiejętnościami kamuflażu, które pozwalają im pozostać 
poza kręgiem podejrzeń.

Jednakże największe emocje budzi człowiek, którego kryminolo-
dzy nazywają pierwszym seryjnym mordercą1, czyli Kuba Rozpruwacz 
(Jack the Ripper). W XIX w. zabijał londyńskie prostytutki i mimo że 
od momentu popełnionych przez niego czynów upłynęło ponad 127 lat, 
jest on nadal obiektem wielu badań. Świadczy o tym m.in. wyodręb-

1 Określenie seryjny morderca można używać wyłącznie w przypadku osoby, która 
dopuściła się trzech lub więcej morderstw w oddzielnych epizodach. Nazywanie 
Rozpruwacza pierwszym seryjnym mordercą jest obecnie kwestią umowną, ponie
waż nie ma możliwości zweryfikowania tej tezy. Możliwe, że przypadki seryjności 
zbrodni pojawiały się wcześniej, ale żadne z nich nie zostały udokumentowane. Por. 
A.Warwick, The Scene of the Crime: Inventing the Serial Killer, ,,Social and Legal 
Studies” 2006, vol. 15; J. Douglas, M. Olshaker, The Cases That Haunt Us. From 
Jack the Ripper to JonBenet Ramsey the FBI’s Legendary Mindhunter Sheds Light 
on the Mysteries That Won’t Go Away, New York 2000.
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nienie dziedziny nauki zwanej ripperologią2 oraz ciągłe zainteresowa-
nie badaczy jego modus operandi. Te brutalne i niewyjaśnione dotąd 
morderstwa zainspirowały także twórców powieści, filmów i seriali, 
którzy za cel postawili sobie podzielenie się z odbiorcami własnymi 
spekulacjami dotyczącymi powodów, dla których ten morderca został 
jedną z najważniejszych postaci popkultury. Celem niniejszego arty-
kułu jest wskazanie zmieniającego się z upływem czasu wizerunku 
Kuby Rozpruwacza w różnych tekstach anglojęzycznej kultury maso-
wej i wyjaśnienie swoistego fenomenu tej postaci. Sięgnięcie po mniej 
znane teksty kultury masowej pozwala na szersze spektrum patrzenia 
na tematykę kształtowania wizerunku Rozpruwacza. W tym celu w ni-
niejszym artykule świadomie ograniczyłam możliwość wyboru mate-
riału do analizy porównawczej3. Uwagę skupiłam przede wszystkim 
na anglojęzycznych tekstach, które są polskiemu odbiorcy mniej znane, 
ale stanowią bardzo ważny element kształtowania popularności postaci 
Kuby Rozpruwacza w kulturze masowej.

Latem 1888 r. całym Londynem wstrząsnęła informacja o brutalnym 
mordzie prostytutki, jednakże lokalna policja zbagatelizowała zdarze-
nie i nie rozpoczęła dokładniejszego śledztwa. Taki stan rzeczy wynikał 
z kilku przyczyn. Po pierwsze, dzielnica Whitechapel cieszyła się wów-
czas złą sławą, gdyż zamieszkiwali ją ludzie wykluczeni ze społeczeństwa, 
czyli osoby ubogie, chore psychicznie lub niepełnosprawne fizycznie. 
Było to miejsce będące swoistym gettem, mające odizolować obywateli 
lepszej kategorii od ludności ubogiej. Ponadto Whitechapel rządziło się 
własnymi prawami. Mieszkańcy mieli swój kodeks moralny, którego 
zmuszeni byli przestrzegać. Za złamanie obowiązujących reguł groziły 
surowe kary, w tym śmierć. Morderstwa w tej dzielnicy Londynu zda-
rzały się bardzo często, więc nie wzbudzały większego zainteresowania 
policji. Sytuacja zmieniła się, gdy odnaleziono ciało kolejnej prostytutki 
z poderżniętym gardłem.

Dokładne oszacowanie liczby ofiar wciąż przysparza problemów 
badaczom przestępczej działalności Kuby Rozpruwacza. W literaturze 
przedmiotu funkcjonuje pojęcie tzw. ofiar kanonicznych4, do których za-

2 W 1970 r. Colin Wilson ukuł termin ripperologia (ripperology) dla określenia na
ukowych badań poświęconych osobie i działalności Kuby Rozpruwacza. Ich wyniki 
publikowane są w magazynach „Ripperana”, „Ripperologist” i „Ripper Notes”.

3 W przypadku literatury ukazującej postać Rozpruwacza można wymienić wiele utwo
rów, w tym Dekoratora Borisa Akunina i Pozdrowienia z Londynu Krzysztofa Beśki.

4 Uważa się, że do ich grona można zaliczyć te zamordowane kobiety, na których 
ciele znaleziono rany mogące sugerować działanie jednego sprawcy. Zob. P. Strubley, 
1888 London Murders In the Year of the Ripper, Stroud 2012.

Londyński terror 
w Whitechapel
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licza się Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Cathari-
ne Eddowes i Mary Jane Kelly. Jednakże część badaczy pozostaje w tym 
względzie sceptyczna i przeczy istnieniu kanonicznej piątki, którą uzu-
pełniają również o mord na Marthcie Tabram5 i inne późniejsze zbrod-
nie noszące znamiona modus operandi tego mordercy. Stewart P. Evans 
i Donald Rumbelow uważają, że za śmierć Nichols, Chapman i Eddo-
wes odpowiada ten sam człowiek, jednakże Stride, Kelly i Tabram zo-
stały zamordowane przez kogoś innego6. Ich stanowisko bazuje na opi-
nii dr. Percy’ego Clarka, asystującego przy sekcjach zwłok. Jedynie trzy 
z zabójstw uznał za dzieło tego samego człowieka, pozostałe zaś przypi-
sywał działającemu niezależnie zabójcy, którego uważał za naśladowcę7.

W notatce sporządzonej w 1894 r. przez Melville’a Macnaghtena 
pełniącego wówczas funkcję zastępcy komendanta policji londyńskiej, 
można przeczytać, że morderca zabił pięć kobiet8. Wtedy narodziła się 
koncepcja przypisująca popełnienie zbrodni jednemu człowiekowi. Roz-
wiązanie to popierał również twórca profilu mordercy chirurg Thomas 
Bond9, który zwracał uwagę na kilka istotnych szczegółów. Ofiarami 
były kobiety pracujące jako prostytutki podobne do siebie pod względem 
fizycznym. Czas popełnienia każdego z morderstw również był podobny  

 – wczesny ranek podczas weekendu, na początku lub na końcu miesiąca10.
Śledczy doliczyli się około 20 kobiet, których obrażenia przypomina-

ły te, które zadawał Rozpruwacz. Przypuszczano, że morderca rozpoczął 
swą działalność w 1887 r.11, a jedną z jego pierwszych ofiar była Annie 

 5 R .D. Keppel, J. G. Weis, K. M. Brown, K. Welch, The Jack the Ripper murders: a mo-
dus operandi and signature analysis of the 1888 – 1891 Whitechapel murders, ,,Journal 
of Investigative Psychology and Offender Profiling” 2005, vol. 2, s. 2–21.

 6 Zob. S. P. Evans, D. Rumbelow, Jack the Ripper: Scotland Yard Investigates, Stroud 
– Gloucestershire 2006, s. 260.

 7 Wywiad w „East London Observer”, 14 maja 1910 r., cyt. za: A. Cook, Jack the Ripper, 
Stroud – Gloucestershire 2009, s. 179–180.

 8 Notatki Macnaghtena, cyt. za: S. P. Evans, K. Skinner, The Ultimate Jack the Ripper 
Sourcebook: An Illustrated Encyclopedia, London 2000, s. 584–587.

 9 List Thomasa Bonda do Roberta Andersona, 10 listopada 1888 r., HO 144/221/A49301C, 
cyt. za: D. Rumbelow, The Complete Jack the Ripper. Fully Revised and Updated, 
London 2004, s. 145–147

10 „Daily Telegraph”, 10 listopada 1888 r., cyt. za: S. P. Evans, K. Skinner, op. cit., 
s. 339–340

11 Niezwykle trudno jest ustalić pierwszą ofiarę Rozpruwacza. Wynika to przede wszyst
kim z faktu, że policja nie prowadziła szczegółowych akt dotyczących każdego z prze
stępstw. Dodatkowo część dokumentacji dotyczącej Rozpruwacza zaginęła po odtaj
nieniu jej kilka lat temu przez Scotland Yard. Przypuszcza się, że Rozpruwacz stał za 
śmiercią niejakiej Fairy Fay (26 grudnia 1887 r.), której zgon ogłosił Terrence Robinson 
w artykule opublikowanym na łamach gazety „Reynold’s News” 29 października 1950. 
Współcześnie Fairy Fay uznawana jest raczej za postać wymyśloną przez dziennikarzy 
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Milwood, którą hospitalizowano 25 lutego 1888 r. z powodu ran kłutych 
nóg i dolnej jamy brzusznej. Jednakże nie jest możliwe stwierdzenie, czy 
Milwood rzeczywiście była pierwsza ofiarą Mordercy z Whitechapel12.

Przypuszcza się, że zbrodniarz dokonywał w przeszłości podobnych 
ataków. Za bardzo wiarygodny uważa się atak na Adę Wilson, do którego 
doszło 28 marca 1888 roku. Kobieta przeżyła dwukrotne pchnięcie nożem 
w szyję i zeznała, że podszedł do niej wąsaty mężczyzna z ciemną twarzą, 
który chciał zabrać jej pieniądze. Eksperci uważają, że rozbój dokonany na 
Wilson może być powiązany z Rozpruwaczem13. Niemniej nadal istnieją 
pewne różnice w sposobie popełnienia tej zbrodni, które znacząco wpływają 
na postrzeganie sprawy londyńskiego seryjnego zabójcy. Motyw działania 
przestępcy był rabunkowy, a nie seksualny, który był wskazywany w przy-
padku pozostałych morderstw. Ofiara została okaleczona, a nie zamordowa-
na. Behawioryści są skłonni uważać napaść na Wilson za przejaw treningu 
umiejętności przed fazą właściwych zabójstw. Większość przestępców za-
czyna od drobnych przestępstw, np. rozbojów. Wraz z kolejnymi zbrodniami 
ujawnia się coraz większa brutalność sprawcy. Stale rośnie liczba obrażeń 
ciał ofiar i ilość pojawiającej się na miejscu zbrodni krwi. Jest to zgodne ze 
współczesną teorią wiktymologii, która wskazuje, że morderca wraz z po-
pełnianiem kolejnych zbrodni uczy się zabijać. Podczas aktu morderstwa 
satysfakcja z popełnionego czynu rośnie, a wraz z nią postępuje poziom 
okrucieństwa, które musi być zaspokajane podczas kolejnych czynów14.

Ze sprawą mordercy z Whitechapel wiązano również tzw. ,,zagadkę 
Whitehall”. Takim mianem lokalne gazety określiły okaleczone zwłoki ko-
biety odnalezione 2 października 1888 roku. Ciało pozbawione było głowy 

w celu wywołania sensacji. Dokumenty pochodzące z 1887 r. wskazują, że w okresie 
świątecznym nie popełniono żadnego morderstwa (zob. S. P. Evans, K. Skinner, op. 
cit., s. 3). Co prawda w latach 1886 – 1887 zmarły trzy kobiety o podobnie brzmiących 
nazwiskach (Sarah Fayer, Alice Farber, i Emma Fairy), co pseudonim ,,Fairy Fay”, trud
no jednak jednoznacznie stwierdzić prawdziwości istnienia tej kobiety. Szczegółowej 
analizy domniemanej ofiary mordercy podjął się Christopher T. George. Zob. idem, 
The Strange Career of Terence Robertson and the Origin of „Fairy Fay”, ,,Ripperologist” 
2006, nr 73, s. 85–95.

12 W. Beadle, Jack the Ripper: Unmasked, London 2009, s. 75.
13 Mężczyzna, który zaatakował Wilson, pasuje do podanego przez świadków rysopisu 

człowieka, którego widziano w towarzystwie kanonicznych ofiar. Narzędziem zbrodni 
w tym i późniejszych morderstwach był nóż. Rany zadane Wilson przypominają charak
terystyczne dla Kuby Rozpruwacza poderżnięcia gardeł ofiar. Zastanawiający jest fakt 
określenia Wilson przez jednego ze śledczych jako seamstress, oznaczającego szwacz
kę oraz prostytutkę. Zob. Ada Wilson, https://bit.ly/2ZHJPxo [dostęp: 21.04.2014].

14 Więcej o mechanizmie stawania się zabójcą i psychologicznych aspektach z tym 
związanych piszą behawioryści zajmujący się profilowaniem seryjnych morder
ców. Zob. Ł. Wroński, Seryjni i wielokrotni mordercy. Profilowanie psychologiczne 
i psycho-geograficzne, Warszawa 2015.
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i kończyn, co utrudniało identyfikację ofiary. Później odnaleziono lewą nogę, 
a 11 września z Tamizy wyłowiono prawe ramię oraz bark. Doktor Bond po 
przebadaniu fragmentów ciała uznał je za brakujące kończyny anonimowej 
kobiety15. Dziennikarze po zapoznaniu się z wynikami sekcji zwłok, w któ-
rych informowano o pozbawieniu ciała macicy, zaczęli łączyć zagadkowe 
morderstwo z działaniami Rozpruwacza. Inaczej sądzili policjanci prowa-
dzący śledztwo, którzy „zagadkę Whitehall” powiązali z morderstwami 
z ulicy Pinchin16. Dziennikarze sugerowali, że w Londynie działa kolejny se-
ryjny morderca, którego nazwano ,,Torsowym Zabójcą”. Kwestią sporną po-
zostaje jednak, czy Kuba Rozpruwacz i Torsowy Zabójca to ta sama osoba17.

Kolejne spekulacje pojawiły się po odnalezieniu zwłok siedmioletnie-
go Johna Gilla 29 grudnia 1889 roku. Chłopiec doznał obrażeń podobnych 
do Mary Jane Kelly18. Zabójca rozpruł mu brzuch, wyciągnął jelita (zosta-
wił je na miejscu zbrodni), a także odciął nogi, usunął serce i jedno ucho.

Po kilku latach wraz z odnalezieniem ciała Carrie Brown, zwanej 
Starą Shakespeare, przypominano sobie o morderstwach z Whitecha-
pel. Niestety zachowane zdjęcia z oględzin ciała nie dostarczają wielu 
informacji o obrażeniach, jakie kobieta odniosła. Znane są jedynie re-
lacje dziennikarzy, z których można dowiedzieć się, że Brown została 
pozbawiona jelit, a jej ciało pokryte było licznymi ranami ciętymi19. Z po-
wodu miejsca popełnienia przestępstwa (Nowy Jork) policja wykluczyła 
powiązania z Whitechapel20.

15 T. Cullen, Autumn of Terror, London 1965, s. 95.
16 We wtorek 10 września 1889 r. ok. 5.15 na Pinchin Street w Whitechapel odkryto tułów 

kobiety. Przeprowadzający sekcję zwłok ofiary lekarze stwierdzili ogólne niedokrwie
nia tkanek, które jako przyczynę zgonu wskazywało dużą utratę krwi. W prasie po
jawiły się spekulacje, że ofiarą jest niejaka Lydia Hart, jednak wkrótce potem odna
leziono ją w zakładzie psychiatrycznym, gdzie znalazła się po „napadzie szaleństwa”. 
Nadinspektor Donald Swanson wykluczył ewentualne powiązania sprawy z Pinchin 
Street z działalnością Rozpruwacza. Zauważył także jego podobieństwo do zabójstw 
dokonanych w Rainham oraz Chelsea i „zagadki Whitehall”. Od tamtej pory rosło 
przekonanie, że tych czterech zbrodni dopuścił się ,,Torsowy Zabójca”. Zob. S. P. Evans, 
K. Skinner, Jack the Ripper: Letters from Hell, Stroud–Gloucestershire 2001, s. 199.

17 Znawcy Kuby Rozpruwacza, tacy jak Stewart Evans, Keith Skinner, Martin Fido 
i Donald Rumbelow, wykluczają jakikolwiek związek między tymi dwoma mor
dercami na podstawie różnic w modus operandi. R. M. Gordon, The Thames Torso 
Murders of Victorian London, North Carolina 2002.

18 Śmierć Gilla była uważana za kontynuację działalności Kuby Rozpruwacza. O zbrod
nię oskarżono w procesie poszlakowym Williama Barretta, którego następnie zwol
niono z powodu braku dowodów. Zob. S. P. Evans, K. Skinner, The Ultimate…, s. 136.

19 Carrie Brown, http://bit.ly/2BOWXo9 [dostęp: 23.04.2015]
20 Więcej o podobieństwach morderstw popełnionych w USA do działań Kuby Rozpru

wacza można znaleźć u Michaela R. Gordona. Zob. idem, The American Murders 
of Jack the Ripper, California 2003.
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Odkrycie tożsamości mordercy stało się dla Scotland Yardu sprawą 
honorową. Niestety wraz z upływem czasu i brakiem konkretnych dowo-
dów rosła nieufność społeczeństwa wobec organów ścigania. Liczba podej-
rzanych stale powiększała się, a kolejne przesłuchania niewiele wnosiły do 
dochodzenia. Zeznania świadków znacząco się różniły, więc niemożliwe 
było sporządzenie portretu pamięciowego człowieka widzianego w okoli-
cy miejsc zbrodni. W kręgu osób znajdujących się pod szczególną obser-
wacją policji byli przede wszystkim rzeźnicy czy lekarze, którzy potrafili-
by wprawnie dokonać ran na ciele kobiet. Oskarżano również Żydów oraz 
znane osobistości, mogące dzięki wpływom w środowisku arystokratycz-
nym zacierać ślady popełnionych zbrodni. Podejrzenia kierowano w stronę 
księcia Alberta Wiktora i oskarżanego o pedofilię Lewisa Carrolla, autora 
Alicji w Krainie Czarów. W krótkich odstępach czasu pojawiały się sensa-
cyjne doniesienia o domniemanym odkryciu tożsamości nieuchwytnego 
mordercy, ale były szybko dementowane. Spekulacji dotyczących prawdzi-
wej tożsamości tego seryjnego mordercy było bardzo wiele. Również współ-
cześni badacze nie ustają w próbach odpowiedzi na najważniejsze pytania 
dotyczące tego zbrodniarza, dlatego najnowsze opinie badaczy w tej kwe-
stii są warte przytoczenia.

Na podstawie istniejących dowodów John Douglas i Mark Olshaker 
podjęli się zadania skonstruowania autorskiego profilu Rozpruwacza21. 
Okazał się on bardzo szczegółowy, jednak autorzy nie wskazali, który z roz-
patrywanych przez Scotland Yard podejrzanych pasowałby do uzyskanych 
informacji. Badacze ustalili wiek sprawcy, środowisko rodzinne, w jakim się 
wychował i możliwe zaburzenia osobowości. Według nich Kuba był męż-
czyzną około 20.–30. roku życia, wychowanym przez dominującą matkę 
alkoholiczkę i/lub prostytutkę. Mieszkał sam (wyjaśnia to, jak wymykał 
się w nocy, nie wzbudzając podejrzeń) i cierpiał na paranoję. Miał proble-
my z nawiązywaniem relacji z kobietami i zmagał się z niską samooceną, 
co prawdopodobnie było spowodowane fizycznym defektem. Z pozoru 
sprawiał wrażenie osoby spokojnej i skłonnej do współpracy, co wyjaśnia 
spekulacje badaczy dotyczące możliwości jego przesłuchania przez policję.

W 2006 r. Ian Findlay zdołał zbudować profil mordercy w oparciu 
o częściowy materiał DNA pobrany z listów wysyłanych do policji22. Po 

21 Zob. też. J. Douglas, M. Olshaker, The Cases That Haunt Us. From Jack the Ripper 
to JonBenet Ramsey the FBI’s Legendary Mindhunter Sheds Light on the Mysteries 
That Won’t Go Away, New York 2000.

22 Człowiek podający się za mordercę wysyłał listy do policji i lokalnej prasy. Co 
prawda wiele z nich była falsyfikatami, jednakże uwagę funkcjonariuszy zwróciły 
dwa z nich. List Drogi szefie, ostemplowany datą 27 września 1888 r., otrzymała 
Centralna Agencja Prasowa. Nadawca, który podpisał się jako Kuba Rozpruwacz, 
szydził z nieskutecznych działań policji. Informujący o odciętym uchu kolejnej 
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wizycie w londyńskim National Archive, w którym trzymane są wszyst-
kie listy rzekomo wysłane przez Kubę Rozpruwacza, udało mu się ze-
brać materiał ze znaczków, gumy do zaklejania kopert i kilku śladów 
krwi. Uzyskane przez niego dane pozwoliły domniemywać, że morderca 
mógł być kobietą. Potwierdzałoby to przypuszczenia Fredericka Abber-
line’a oraz zeznania świadków, który widzieli kobietę podobną do Kelly 
w kilka godzin po jej śmierci. Inspektor podejrzewał, że była to zabójczy-
ni, która uciekała w ubraniach należących do ofiary. Jedyną podejrzaną 
w tym czasie była Mary Pearcey, na której wykonano karę śmierci po-
przez powieszenie za zabicie żony swojego kochanka. Zbrodnia, której 
dokonała, przypominała modus operandi Rozpruwacza. Wiarygodności 
badań Findlaya nie można jednoznacznie potwierdzić, ponieważ otrzy-
mane przez niego wyniki muszą zostać poddane dogłębnej weryfikacji. 
Z uwagi na upływ czasu bardzo prawdopodobna jest możliwość przenie-
sienia odcisków palców i materiału genetycznego pochodzących od osób 
postronnych lub pracowników policji. Równie prawdopodobna może być 
teza o braku powiązań między autorem listów a sprawcą.

W 2014 r. również Russell Edwards ogłosił światu, że poznał praw-
dziwą tożsamość słynnego mordercy. Jego zdaniem był to 23-letni polski 
imigrant, Aaron Kosminski, który zmarł w zakładzie psychiatrycznym. 
Spekulacje Edwardsa wynikają z analizy materiału genetycznego zawar-
tego w krwi znalezionej na szalu Eddowes, nabytym na aukcji w Suffolk. 
Całościowy aspekt prowadzonego śledztwa zawarł w książce Naming Jack 
the Ripper. New crime scene evidence. A stunning forensic breakthrough. 
The killer revealed 23. Również w tym przypadku pojawiły się wątpliwo-
ści dotyczące właściwego zabezpieczenia materiału dowodowego, który 
przechodził przez ręce wielu osób. Obawa o możliwość zanieczyszczenia 
ewentualnych śladów lub przeniesienia materiału z innego miejsca jest 
w tej mierze całkowicie uzasadniona. W XIX w. zaawansowane techniki 
prowadzenia śledztwa były dopiero wdrażane. Z racji wykonywanego 

ofiary dokument początkowo został uznany za fałszerstwo. Wzięto go jednak pod 
uwagę, gdy znaleziono ciało Eddowes z obciętym kawałkiem ucha. Natomiast 
Pocztówka Zuchwały Kuba z datą 1 października 1888 r. tego samego dnia trafiła do 
Centralnej Agencji Prasowej. Charakterem pisma bardzo przypomina wcześniejszy 
list. Autor pisał o „podwójnym wydarzeniu w tym czasie”, co można interpretować 
jako aluzję do zabójstw Stride i Eddowes dokonanych tej samej nocy. Wiele osób 
wątpiło, czy żartowniś mógłby mieć taką wiedzę o morderstwach. Jednak pocztów
ka, jak wynika z daty stempla pocztowego, została wysłana co najmniej 24 godziny 
po morderstwach. Prasa i mieszkańcy Londynu dowiedzieli się o nich znacznie 
wcześniej. Poddawane wielokrotnej analizie dokumenty w dalszej mierze trudno 
jest jednoznacznie określić jako dokumenty, które można przypisać mordercy. 

23 Zob. R. Edwards, Naming Jack the Ripper. New crime scene evidence. A stunning 
forensic breakthrough. The killer revealed, London 2014.
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zawodu, Eddowes miała wielu klientów, a jednym z nich mógł być rów-
nież Kosminski24. Zatem nie sposób ostatecznie potwierdzić tej hipotezy. 
Poszukiwania mordercy trwają nadal.

Sposób działania i zadawania śmierci w przypadku pierwszego seryjnego 
mordercy jest istotnym elementem analizy jego fenomenu w kulturze popu-
larnej. Większość jego ofiar posiadała charakterystyczne obrażenia, tj. głę-
bokie podcięcie gardła, powodujące duży rozprysk krwi na miejsce zbrodni 
i ubranie zabójcy, urazy w okolicach jamy brzusznej oraz narządów płcio-
wych, powiązane z usuwaniem organów wewnętrznych, w tym jelit i macicy. 
Wraz z kolejnymi ofiarami rosła liczba obrażeń. Zabrane z miejsca zbrodni 
części ciała ofiar mogły stanowić formę pamiątki, która przypominałaby 
Rozpruwaczowi moment morderstwa i związane z nim uczucie satysfakcji25.

Dwa pierwsze morderstwa z Whitechapel, popełnione na Smith oraz 
Tabram, nie pasują do tego schematu, dlatego nie zalicza się ich do „ka-
nonicznej piątki”. Na miejscu zbrodni przestępca pozostawiał również 
przedmioty nienależące do ofiar, co może oznaczać emocjonalne przy-
wiązanie do ofiar lub oznaczanie terytorium. Nigdy nie odnaleziono na-
rzędzia zbrodni. Sugerować to może, że zabójca porzucał narzędzie po 
dokonaniu czynu lub przynosił własny ekwipunek, który po dokonaniu 
mordu zabierał ze sobą.

Liczba ran zadanych ofiarom oraz postępujące okrucieństwo zbrod-
niarza wywoływały panikę wśród londyńczyków. Wraz z kolejną ofiarą 
liczba zadanych jej obrażeń rosła, morderca zabierał również niektóre 
organy ze sobą. Swoista niekonsekwencja mordercy w sposobie zadawa-
nia obrażeń mogła być uznana za świadome działanie, którym sprawca 
chciał zmylić policję.

Prowadzenie śledztwa utrudniały również brak jednolitych zeznań 
świadków oraz listy, które były wysyłane do przedstawicieli organów ści-
gania. W korespondencji domniemany Rozpruwacz szydził z nieudolności 
funkcjonariuszy policji, wskazywał na ich niekompetencję i zapowiadał co-
raz krwawszą działalność. Nikłe postępy w śledztwie, coraz większa liczba 
podejrzanych i brak jakichkolwiek dowodów mogących obciążyć konkret-
ną osobę sprawiały, że w społeczności lokalnej rósł brak zaufania do policji 
oraz strach przed maniakalnym mordercą. Dodatkowo zainteresowanie 
ówczesnych czasopism, również międzynarodowych, sprawiło, że naro-
dził się swoisty mit o Rozpruwaczu. Na grafikach z tamtego okresu można 

24 Jack the Ripper was Polish immigrant Aaron Kosminski, book claims, http://bit.
ly/2NqGjjm [dostęp: 21.04.2015].

25 Por. K. M. Brown, The Jack the Ripper murders: A modus operandi and signature 
analysis of the 1888–1891 Whitechapel murders, ,,Journal of Investigative Psychology 
and Offender Profiling” 2005, no.1, s. 1–21.

Modus operandi, 
czyli dlaczego 
sposób działania 
Rozpruwacza 
fascynuje do dziś
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zauważyć, że zaczęto go postrzegać jako postać demoniczną, mającą uka-
rać mieszkańców Londynu za ich grzechy.

Zagadką nadal pozostaje sposób, w jaki zbrodniarz dostawał się do 
mieszkań ofiar. Sprawca pod osłoną nocy dokonywał napaści na prosty-
tutki i zabijał je w mrocznych zakamarkach miasta. Oddalone od cen-
trum miasta uliczki zbudowano wąskie i bez oświetlenia, więc możliwość 
dostrzeżenia twarzy zbrodniarza była wręcz niemożliwa. Także czas 
popełniania morderstwa nie pozwalał na wyznaczenie przypuszczal-
nej daty kolejnej napaści i zastawienie pułapki. Do zdarzeń dochodziło 
w późnych godzinach nocnych i w różnych miejscach tej okrytej złą sławą 
dzielnicy. Z racji położenia Whitechapel było trudnym terenem do pro-
wadzenia dochodzenia. Dzielnica była położona w bliskim sąsiedztwie 
portu. Spekulowano, że morderca może przypływać promem w celu 
dokonania zbrodni, więc jego odnalezienie było niemalże niemożliwe. 
Po przeanalizowaniu rozkładu przypływów i odpływów łodzi śledczy 
doszli do wniosku, że czas ich kursów (przypływały w czwartek lub 
piątek, a odpływały w sobotę lub niedzielę26) nie zgadza się z datami 
i szacowanymi godzinami dokonania zabójstw27.

Na miejscu zbrodni nie pozostawiał żadnych śladów swojej bytności, 
np. przedmiotów, które mogłyby ułatwić rozpoznanie jego tożsamości. 
Kunszt sposobu zabijania podsycał także w listach do policji, w których 
podkreślał swoją wyższość nad metodami działania organów ścigania.

Charakterystyczne obrażenia w postaci ran ciętych zadanych ostrym 
przedmiotem wzbudziły wiele spekulacji. Lekarze przeprowadzający 
ogląd zwłok kobiet wysnuli nawet hipotezę o specjalizacji zawodowej 
zbrodniarza. Domniemywano, że precyzyjne rany mogły zostać zadane 
przez osobę, której profesja wymagała używania ostrych narzędzi. Po-
dejrzewano, że morderca mógł być rzeźnikiem lub lekarzem. Z notatki 
Henry’ego Smitha wynika, że policja szczegółowo przesłuchała 77 miej-
scowych rzeźników, ale ich udział w przestępstwach został wykluczo-
ny28. Niemożliwe jest natomiast zweryfikowanie, jak przedstawiało się 
śledztwo w sprawie ewentualnego udziału lekarza, gdyż dokumentacja 
dotycząca tej poszlaki zaginęła.

Jego nieuchwytność spowodowała powstanie wielu plotek dotyczą-
cych jego tożsamości oraz nadzwyczajnej inteligencji, dzięki której mógł 
przewidzieć działania śledczych ze Scotland Yardu. Akta spraw poświę-
conych działalności mordercy zajmują kilkadziesiąt tomów, z których 

26 Ibidem, s. 93.
27 Raport Roberta Andersona wysłany do Home Office, 10 stycznia 1889 r., 144/221/

A49301C ff. 235–6, cyt. za S. P. Evans, K. Skinner, The Ultimate…, s. 399.
28 D. Rumbelow, The complete Jack the Ripper. Fully Revised and Updated, London 

2014, s. 274
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większość aż do początku XXI w. była utajniona. Dzięki dostępowi do tej 
obszernej dokumentacji możliwe jest teraz przeanalizowanie metod dzia-
łania ówczesnych organów ścigania. Akta zawierające fragmenty prze-
słuchań i notatki funkcjonariuszy prowadzących śledztwo stanowią do-
skonałą bazę do poznania funkcjonujących wówczas technik śledczych.

Można domniemywać, że dotąd żadne śledztwo nie zaangażowało tak 
ogromnej liczby funkcjonariuszy i nie wzbudziło w społeczeństwie takiej 
chęci włączenia się w poszukiwania mordercy. Przez długi czas policjanci 
przesłuchiwali potencjalnych świadków. Materiały zbierano poprzez zwy-
czajne dochodzenie, polegające głownie na odwiedzaniu i przesłuchiwaniu 
wszystkich mieszkańców dzielnicy29. Raport Donalda Stevensona z 19 paź-
dziernika 1888 r. wskazuje, że przesłuchano ok. 2 tys. osób, zweryfikowano 
alibi ponad 300 podejrzanych, a 80 z nich zatrzymano30.

Wraz ze zmianą kierunku prowadzonego śledztwa zmieniali się od-
powiedzialni za prace funkcjonariusze. Początkowo dochodzenie zostało 
powierzone Wydziałowi do Spraw Dochodzeń Kryminalnej Miejskiej 
Policji, a działaniami kierował Edmund Reid. Detektyw często wypo-
wiadał się na łamach prasy o prowadzonym śledztwie i przedstawiał 
własne przypuszczenia dotyczące charakterystyki mordercy. Skład ze-
społu dochodzeniowego zmieniał się nieznacznie wraz z pojawianiem 
się ciał coraz bardziej okaleczonych ofiar. Po śmierci Nichols dołączyło 
do niego trzech detektywów ze Scotland Yardu – Frederick Abberline, 
Henry Moore i Walter Andrews. James McWilliam został oddelegowany 
po odnalezieniu Catharine Eddowes. Zamieszanie wewnątrz CID (De-
partament Dochodzeń Kryminalnych) spowodowane urlopem Roberta 
Andersona mogło wpłynąć na przebieg śledztwa w sprawie morderstw 
Chapman, Stride i Eddowes. Na stanowisko nadinspektora mianowano 
wówczas Donalda Swansona31.

Utrudnieniem w prowadzonym śledztwie były również wykluczają-
ce się zeznania świadków. Najbardziej znaną relacją jest opis mężczyzny, 
z którym rozmawiała przed śmiercią Chapman. Jej znajoma, Elizabeth 
Long, zeznała, że towarzysz kobiety wyglądał na 40 lat, zdawał się być 
cudzoziemcem, był ubrany w ciemny płaszcz i kapelusz. Jej zdaniem 

29 D. Canter, Criminal Shadows: Inside the Mind of the Serial Killer, London 1994, 
s. 12–13. Policja do tej pory prowadzi przesłuchania w podobny sposób.

30 Raport Stevensona do Home Office (powstały w 1782 r. department rządu Wielkiej 
Brytanii – odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym zwalcza
nie przestępczości – który nadzorował również działania policji), 19 października 
1888 r., HO 144/221/A49301C, cyt. za: P. Begg, Jack the Ripper: The Definitive History, 
London 2003, s. 205. Tłumaczenie własne. 

31 S. P. Evans, D. Rumbelow, op.cit, s. 84–85.
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sprawiał wrażenie ubogiego, ale nobliwego (ang. shabby-geentel)32. 
Z kolei Izrael Schwartz, który widział Elizabeth Stride ok. 12.45 w nocy 
w bramie Dutfield’s Yard, powiedział, że zaatakowali ją dwaj mężczyźni. 
Natomiast mężczyzna, z którym widziano Eddowes ok. 1.35 rano był 
trzydziestoparoletni, o jasnej karnacji, z charakterystycznym wąsem, 
ubrany w luźną kurtkę, szary kaszkiet i czerwonawą apaszkę – atrybut 
marynarza.

Uzyskane drogą przesłuchania świadków informacje powodowały 
większy chaos niż pożytek. Mogło z nich wynikać, że morderców jest 
kilku lub że sprawca stosuje technikę kamuflażu. Najbardziej prawdo-
podobne jest to, że świadkowie widzieli klientów prostytutek.

Dochodzenie zakończono ostatecznie w 1926 r., na co wskazują ostat-
nie dokumenty zachowane w aktach opatrzonych adnotacją ,,morder-
stwo niewyjaśnione”. Całość dokumentów sporządzonych na potrzeby 
śledztwa zyskała miano ,,morderstw na Whitechapel”33. Niestety, wraz 
z upływem czasu dokumenty uległy zniszczeniu lub zaginęły34.

W świadomości współczesnego odbiorcy Rozpruwacz funkcjonuje za-
tem jako nieuchwytny morderca, skutecznie igrający z wymiarem spra-
wiedliwości. Popełniał brutalne, makabryczne zbrodnie, które oddziały-
wały ma wyobraźnię społeczeństwa i szybko stały się sensacyjną pożywką 
dla czasopism. Aż do dziś ta postać jest synonimem porażki lokalnej po-
licji i Scotland Yardu – mimo wzmożonych działań ich metody okazały 
nieskuteczne i nie doprowadziły do schwytania oraz ukarania mordercy.

W czasie swojej działalności morderca z Whitechapel stał się bohaterem 
opowieści dla niegrzecznych dzieci. Matki przestrzegały niesfornych sy-
nów przed Kubą, który mógł zrobić im coś złego, np. porwać. Morderca 
był kreowany na potwora lub zjawę, która karze złych ludzi.

Z demonicznego wizerunku zabójcy zrezygnowano w rozwijającym 
się przemyśle filmowym. Lata 60. XX w. przyniosły nowy wizerunek Roz-
pruwacza. Wówczas stał się on symbolem zepsucia arystokracji. Przed-
stawiano go jako gentelmana w charakterystycznym czarnym kapeluszu. 

32 Raport Swansona, 19 października 1888 r., HO 144/221/A49301C ff.137–45, cyt. za: 
Elizabeth Long. Witness at Annie Chapman’s inquest, http://bit.ly/2NlHoZC [dostęp: 
12.04.2015].

33 P. Woods, G. Baddeley, Saucy Jack: The Elusive Ripper, Surrey 2009, s. 20.
34 W 2001 r. Scotland Yard zdecydował się na odtajnienie akt, gdyż nadal obawiano się 

negatywnych opinii dotyczących braku profesjonalizmu detektywów uczestniczących 
w śledztwie. W ciągu dwóch lat niemal połowa dokumentacji zaginęła. W tej sytuacji 
zadecydowano o przeniesieniu akt ze Scotland Yardu do Archiwów Państwowych. 
Zanieczyszczeniu ulec mogły również przedmioty należące do ofiar, co znacząco 
wpłynęłoby na wyniki badań DNA, które mogłyby wskazać tożsamość mordercy.

Wizerunek Kuby 
Rozpruwacza 
w literaturze 

popularnej
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Postać Kuby służyła jako apoteoza wykorzystywanych przez bogaczy 
przedstawicieli uboższych warstw społecznych.

Wraz z popularyzacją konwencji horroru powstała nowa koncepcja 
wyglądu zbrodniarza, która przetrwała do dziś. Do wykreowanego w la-
tach 60. wizerunku dżentelmena dodano element znany z filmów o wam-
pirach – pelerynę Draculi. Taki sposób wizualnego wyróżniania się mor-
dercy jest szczególnie atrakcyjny dla twórców filmów popularnych.

Fikcyjne dzieła inspirowane morderstwami z Whitechapel pojawi-
ły się niemal natychmiast po popełnieniu przestępstw. Zainteresowanie 
społeczeństwa rosło wraz z pojawiającymi się czasopismami opisują-
cymi wszystkie szczegóły śledztwa, w tym rany zadane ofiarom35. Aby 
przyciągnąć uwagę czytelnika, niektóre pisma (np. „The Illustrated Po-
lice News”) przedstawiały przebieg śledztwa w formie podzielonych na 
kadry rysunków charakterystycznych dla współczesnego komiksu. At-
mosfera strachu była zatem podsycana przez żądne sensacji czasopisma. 
Zamieszanie powstałe wokół morderstw sprawiło, że tą tematyką zain-
teresowali się również pisarze, a w szczególności twórcy tzw. literatury 
brukowej, wydawanej niskimi nakładami na papierze gorszej jakości36.

Pierwszym z udokumentowanych dzieł o Rozpruwaczu była gotycka 
powieść The Curse Upon Mitre Square Johna Francisa Brewera opublikowa-
na w październiku 1888 roku. Zamierzeniem autora było stworzenie sensa-
cyjnej monografii z elementami horroru. W tym celu zastosował charakte-
rystyczne gotyckie tropy, takie jak transgeneracyjna klątwa, pojawienie się 
ducha i umiejscowienie morderstwa niewinnej kobiety w starym kościele. 
Brewer zmieszał fakty z fikcją, czyniąc mordercę z Whitechapel spadko-
biercą i bezwolną ofiarą klątwy ciążącej nad Mitre Square37. Klątwa poja-
wiła się w 1530 r., gdy u stóp ołtarza Kościoła Świętej Trójcy w Aldgate z rąk 
,,szalonego mnicha” zginęła kobieta. Mężczyzna po zdaniu sobie sprawy 
z tego, jakiego czynu dokonał, popełnił samobójstwo. Od tego momentu 
jego duch nawiedzał okolicę, co zapowiadało kontynuację aktów przemo-
cy w sąsiedztwie. Whitechapel jawi się jako miejsce klątwy i opętania38.

35 Szerzej o reakcji społeczeństwa na morderstwa popełniane przez Rozpruwacza 
zob. L. Johnstone, Rippercussions: Public Reactions to the Ripper Murders in the 
Victorian Press, http://bit.ly/2TYg0Dv [dostęp: 23.05.2015]

36 O charakterystycznych cechach literatury brukowej zob. M. Bujnicka, Czy to po-
wieść brukowa? Genologiczne manipulacje, ,,Literatura i Kultura Popularna” 2002, 
t. 10, s. 51–60.

37 Mitre Square było miejscem morderstwa Eddowes. Dawniej był tam zakon, który 
upadł za sprawą skorumpowanego polityka. W ten sposób miejsce uznawane przez 
lokalną społeczność za ziemię świętą stało się przeklęte. 

38 O symbolice Whitechapel zob. H. Irwin, Not of This Earth: Jack the Ripper and the 
Development of Gothic Whitechapel, ,,M/C Journal” 2014, vol.17, no. 4, http://bit.
ly/2E7a58e [dostęp: 15.03.2015].
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Morderca z Whitechapel i jego czyny zostają poniekąd usprawiedli-
wione. Jest on nieświadomą niczego ofiarą krwawej klątwy, która wy-
maga kolejnych morderstw. Rozpruwacz to marionetka ducha szalonego 
mnicha i czyni to, czego zjawa od niego wymaga. Klątwa ciążąca nad 
Whitechapel, a także postępujące przekonanie, że jest to miejsce o nie-
zwykłej mocy, które może kierować ludzkimi czynami, zainspirowały 
wielu twórców literatury podążających tym tropem literackim.

Kreowaniu gotyckiej atmosfery sprzyjała również promocja książki 
Brewera. Powieść reklamowano plakatami z czerwonymi plamami, które 
symbolizowały przelaną krew ofiar. Dzieło wydane w Nowym Jorku 
już w 1889 r. było promowane w mediach. Zwracam na to uwagę, gdyż

jest wielce prawdopodobne, że [w tym przypadku – A. K.] efekt sugestii zadziałał 
z telegraficzną szybkością, napędzaną przez prasę opisującą niesamowite historie 
Kuby Rozpruwacza, włączając w to monografię Brewera, rozpowszechniającą na 
cały świat obraz gotyckiego Whitechapel [przeł. A. K.]39.

Podobne spojrzenie na działalność Kuby Rozpruwacza przedstawił Sa-
muel E. Hudson w Leather Apron or the Horrors of Whitechapel London 
1888. Opublikowana w grudniu 1888 r. książeczka ukazuje krytyczne na-
stawienie autora do spraw związanych z morderstwami, tj. do działania 
policji czy prawdziwej tożsamości mordercy. Autor poddał wnikliwej 
analizie dochodzenie policyjne w sprawie pięciu ofiar kanonicznych. 
Nie omieszkał przedstawić swoich spekulacji na temat motywów, jakimi 
kierował się Rozpruwacz.

Hudson zaprezentował Kubę jako atawistycznego potwora i dzikie 
stworzenie przemierzające Whitechapel w celu zaspokojenia żądzy krwi. 
Nawiązywał w ten sposób do kilku gotyckich tropów i łączył je z różnymi 
określeniami dotyczącymi istot magicznych. Autor nazywał mordercę: 
,,nikczemnikiem zmagającym się z magiczną i nadprzyrodzoną egzysten-
cją, ludzkim wampirem, inkarnacją potwora” [przeł. A. K.] oraz określał 
go jako twórcę „ghoulish butchery”40. Miejscami Rozpruwacz zyskuje 
wampiryczne cechy gotyckiego potwora, którymi są upodobanie nocy 
i umiejętność wprawnego patroszenia ofiar oraz znikania bez śladu.

Negatywne konotacje wzbudza również przedstawienie dzielnicy Whi-
techapel jako najgorszego miejsca w Londynie z niezliczoną ilością brud-

39 „It is likely that a ‘suggestion effect’ took place during the telegraphhastened, press
driven coverage of the Jack the Ripper story, including Brewer’s monograph, spre
ading the image of Gothic Whitechapel as fact to the world”. S. Dimolianis, Jack the 
Ripper and Black Magic: Victorian Conspiracy Theories, Secret Societies and the 
Supernatural Mystique of the Whitechapel Murders, North Carolina 2011, s. 63.

40 S. Hudson, Leather apron”, or, The horrors of Whitechapel London 1888, London 
2010, s. 40. Tłumaczenie własne: ,,fiend bearing a charmed and supernatural 
existence, human vampire, incarnate monster”.
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nych i pełnych zarazy uliczek41. Autor stara się także wyjaśnić następują-
co osadzenie morderstw właśnie w tym miejscu: dzielnica stała się sceną 
zbrodni z powodu złej reputacji. Kobiety – zmuszone do prostytucji przez 
biedę – często błąkały się w nocy samotnie, co ułatwiało mordercy wybór 
ofiary i szybką ucieczkę42. Hudson podkreśla atmosferę grozy panującą na 
ulicach. Whitechapel jest najmroczniejszą i pełną cieni okolicą, rządzoną 
przez upadłe kobiety i ich klientów, takich jak Rozpruwacz. Zwrócenia 
uwagi wymaga również spersonifikowanie Londynu jako kobiety, która 
jest bezradna wobec działań mordercy – zmaskulinizowanego drapieżnika.

Jednym z najbardziej wyczerpujących i barwnych opisów życia miesz-
kańców Whitechapel lat 80. XIX w. jest powieść In Darkest London43 Mar-
garet Harkness, ukrywającej się pod pseudonimem John Law. Utwór po-
rusza tematykę ubóstwa, deprywacji i degradacji w dzielnicach biedy. 
Autorka podkreślała znaczenie Armii Zbawienia, której wolontariuszki 
pracowały jako pielęgniarki czy nauczycielki. Harkness szczególną uwa-
gę poświęcała problemom kobiet, które bardzo często były ofiarami ba-
gatelizowanej przemocy domowej44.

O ogromnym zainteresowaniu świata sprawą Rozpruwacza świad-
czyć może również pojawienie się dzieł literackich nie napisanych w języ-
ku angielskim. Pierwszy raz na arenie międzynarodowej postać morder-
cy prostytutek pojawiła się w 1892 r. w zbiorze opowiadań szwedzkiego 
pisarza Adolfa Paula zatytułowanym Uppskäraren45. Z uwagi na brak 
anglojęzycznego tłumaczenia niemożliwe jest wskazanie sposobu przed-
stawienia mordercy przez skandynawskiego autora.

Po pojawieniu się opowiadań o Sherlocku Holmesie czytelnicy zasta-
nawiali się, jak wyglądałby pojedynek dwóch antagonistów. Próbę przed-
stawienia zmagań legendarnego literackiego detektywa z realnym, nie-
uchwytnym mordercą podjął anonimowy autor opowiadania Wie Jack, 

41 ,,the worst place in London [...] with innumerable foul and pestridden alleys”. 
Ibidem, s. 9.

42 Zob. A. Warwick, The Scene of the Crime: Inventing the Serial Killer, ,,Social and 
Legal Studies” 2006, vol. 15, s. 552–569.

43 Pierwotny tytuł powieści brzmiał Captain Lobe: A Story of the Salvation Army 
i opatrzony był dedykacją dla wolontariuszy pracujących społecznie (wśród nich 
było wiele kobiet z wyższych klas społecznych), którzy przynosili nadzieję miesz
kańcom slumsów East Endu. Tytuł odnosił się do popularnej wówczas powieści 
podróżniczej Henry’ego Mortona Stanley’a In Darkest Africa (1890) oraz In Darkest 
London and the Way Out (1890) Williama Bootha, w której ujawniał ekonomiczne, 
społeczne i moralne aspekty ubóstwa w Anglii. Celem Harkness było napisanie 
paraleli pomiędzy Afryką a piekłem East Endu. 

44 Zob. F. Janssen, Margaret Harkness In Darkest London, http://www.londonfictions.
com/margaretharknessindarkestlondon.html [dostęp: 18.04.2015].

45 P. Woods, G. Baddeley, op.cit., s. 67.
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der Aufschlitzer, gefasst wurde, które ukazało się w 1907 r. jako dodatek 
do osiemnastego numeru czasopisma „Aus den Geheimakten des Welt -

-Detektivs” wydawanego przez niemieckie wydawnictwo Verlagshaus 
für Volksliteratur und Kunst. W utworze Holmes wygrywa pojedynek 
i doprowadza do ujęcia zabójcy46.

Działalność Kuby Rozpruwacza jest tłem w utworze Jacoba Ringgolda 
(pseud. Rodissi) zatytułowanym Lord Jacquelin Burkney: The Whitechapel 
Terror. Wydana w 1889 r. powieść została odnaleziona dopiero w 1998. Jest 
to historia chirurga, Lorda Jacquelin ,,Jacka” Burkney’a, przedstawiona od 
momentu śmierci jego ojca po ponowne zjednoczenie Jacka z ukochaną. 
Lord pogrąża się we wspomnieniach, co powoduje u niego mroczne myśli. 
Gdy Londynem wstrząsa seria makabrycznych morderstw kobiet, ponu-
ry nastrój Burkney’a pogarsza się. Powieść dokładnie omawia szczegóły 
dotyczące morderstw kanonicznej piątki. Autor polemizuje z wieloma 
aspektami śledztwa i wyraża opinie o listach wysyłanych przez mordercę47.

Interesujący i wyróżniający się na tle pozostałych literackich ujęć 
słynnego mordercy jest utwór The Whitechapel Murders: Or, an Ameri-
can Detective in London autorstwa Franka Pinkertona, wydana w 1889 r. 
w Chicago. Jest to jedna z najobszerniejszych publikacji dotyczących 
Rozpruwacza, zawierająca wiele ilustracji. Poza fikcyjną opowieścią znaj-
dują się w niej także: oparte na faktycznych doniesieniach prasowych 
wprowadzenie do sprawy oraz dwa aneksy. Pierwszy z nich to prawdziwy 
artykuł dziennikarki, która podjęła się spaceru po Whitechapel w czasie 
zbiorowej paniki. Drugi aneks to fikcyjny pamiętnik jasnowidza, który 
przyznaje się do popełnienia morderstw.

Za jedną z najważniejszych fikcyjnych interpretacji postaci Rozpru-
wacza uważana jest wydana w 1911 r. powieść Marie Belloc Lowndes za-
tytułowana The Lodger48. Bohaterami powieści autorka uczyniła starsze 
małżeństwo, które przyjmuje pod swój dach młodego mężczyznę. Loka-
tor i jego dziwne nawyki (tj. wychodzenie z domu nocą, palenie odzieży 

46 W 1930 r. historia została przetłumaczona na język hiszpański. Ukazała się pod 
tytułem Sherlock Holmes Memorias intimas del rey de los detectives w trzecim 
numerze pisma „El Destripador”. To wydanie w 2014 r. stało się podstawą pierw
szego anglojęzycznego przekładu. Zob. J. A. Lovece, Sherlock Holmes Versus Jack 
the Ripper, Createspace 2014.

47 http://www.casebook.org/ripper_media/rps.html [dostęp: 18.04.2015].
48 Inspiracją dla autorki była opowieść usłyszana podczas jednego z przyjęć, które od

bywało się niedługo po morderstwach w Whitechapel. Pewna osoba opowiadała, że 
jej rodzice podejrzewali swego lokatora o popełnianie zbrodni. W tamtym okresie 
była to sytuacja dość upowszechniona, ponieważ wiele osób podejrzewało swoich 
krewnych i znajomych, szczególnie tych cichych i niczym się niewyróżniających. 
Z tego powodu Scotland Yard otrzymywał wiele listów z donosami. Zob. S. Gafford, 
Ripper in literature, http://bit.ly/2SiU9VO [dostęp: 18.04.2015].
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i mania religijna) z czasem zaczynają budzić podejrzenia, które okazują 
się słuszne, gdy na jaw wychodzi, iż jest on mordercą prostytutek. Do 
ujawnienia tajemnicy jego ,,podwójnego życia” dochodzi podczas wy-
cieczki do muzeum figur woskowych, ale zabójcy udaje się uciec. Wkrót-
ce pojawiają się pogłoski o śmierci mężczyzny.

Mimo interesującej fabuły wartość artystyczna powieści jest raczej 
niska. Narracja obfituje w komentarze odautorskie, co powoduje spowol-
nienie i zaburzenie akcji całego utworu. Czytelnik preferujący powieści 
detektywistyczne, kończące się ukaraniem mordercy przez wymiar spra-
wiedliwości, może poczuć się nieco rozczarowany, gdy przestępca ucieka, 
a wynajmujące mu pokój małżeństwo jest jedynie biernym świadkiem, 
a nie uczestnikiem śledztwa. Nie umniejsza to jednakże popularności 
utworu w środowisku filmowców, co widoczne jest w pojawiających się 
filmowych adaptacjach książki, w tym najnowszej z 2009 r., o której bę-
dzie mowa w dalszej części rozważań.

Zupełnie inne spojrzenie na morderstwa z Whitechapel prezentuje 
oznaczona jako dzieło naukowe publikacja autorstwa lekarza Leonarda 
Mattersa. W wydanej w 1929 r. The Mystery of Jack the Ripper autor po-
wołuje się na zaginione dokumenty, których autentyczności nie można 
obecnie zweryfikować49. Książka zawiera wiele błędów merytorycznych 
dotyczących faktycznych szczegółów z prowadzonego śledztwa. W 1926 r. 
Matters napisał artykuł, w którym dowodził, że mordercą jest znany 
lekarz, którego syn zmarł na syfilis, którym zaraził się od prostytutki. 
Ów ,,dr Stanley” po popełnieniu zbrodni uciekł do Argentyny.

Wariacją na temat Rozpruwacza jest również opowiadanie Roberta 
Blocha Yours Truly, Jack the Ripper opublikowane w 1943 r. na łamach 
czasopisma „Weird Tales”. Akcja opowiadania rozpoczyna się w czasach 
współczesnych autorowi. Główny bohater, a zarazem narrator opowieści, 
John Carmody jest psychiatrą, który pomaga sir Guyowi Hollisowi w ujęciu 
zbrodniarza. Jest to zadanie niezwykle trudne, ponieważ Kuba Rozpru-
wacz to istota nieśmiertelna, która zabija, aby przedłużyć swoją egzystencję. 
Opowiadanie jest warte uwagi ze względu na zaskakujące zakończenie.

W latach późniejszych autor powracał do postaci kilkakrotnie. Uczy-
nił go bohaterem trzech opowiadań, powieści i scenariusza do jednego 
z odcinków serialu Star Trek. Powieść zatytułowana The Night of the 
Ripper (1984) najlepiej ukazuje erudycję autora. W przeciwieństwie do 
poprzednich utworów pozbawiona jest elementów fantastycznych. Utwór 
jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące tożsamości zbrodniarza. Autor 
rozrzuca fałszywe tropy i sprawia, że każda postać może być podejrzana. 
Działania Rozpruwacza wydają jednakże ,,przyćmiewane” w perspektywie 

49 P. Woods, G. Baddeley, op. cit., s. 114–115.
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nagromadzenia opisów krwawych tortur dokonywanych na przestrzeni 
dziejów, rozpoczynającymi każdy rozdział. Protagonistami uczynino dok-
tora Marka Robinsona i inspektora Fredericka Abberline’a.

W 1992 r. seryjny morderca został jednym z bohaterów powieści z po-
granicza fantasy i horroru. Kim Newman w Anno Dracula przedstawia 
alternatywną wersję historii, w której wykorzystuje sławne postaci his-
toryczne i znanych bohaterów literackich z XIX wieku. Powieść rozpo-
czyna się wraz ze ślubem transylwańskiego księcia Włada Draculi z kró-
lową Wiktorią. Małżeństwo skutkuje rosnącą liczbą wampirów, które 
stopniowo opanowują ulice Wielkiej Brytanii. W tej sytuacji dochodzi 
do wewnętrznego rozdarcia państwa na grupy: popierające wampiry 
i dążące do ochrony ludzi, co skutkuje walkami nieśmiertelnych istot 
z mieszkańcami. W konflikt zostaje wplątany także Kuba Rozpruwacz, 
który zaczyna zabijać wampirze prostytutki.

W wydanej w 2001 r. powieści Gregory’ego Maguire’a pt. Lost postać 
Rozpruwacza pojawia się jedynie w wątku pobocznym. Bohaterką jest 
amerykańska pisarka Winifred Rudge, która udała się w podróż do An-
glii, by odwiedzić kuzyna i zebrać materiały do najnowszej książki. Ko-
bieta ma nadzieję na odnalezienie związku między legendarną postacią 
Kuby Rozpruwacza a posiadłością w Hampstead należącą do jej przodka, 
którego życie było inspiracją dla postaci Ebenezera Scrooge’a. Winifred 
doznaje rozczarowania, gdy odkrywa, że nie ma śladów potwierdzają-
cych obecność mordercy w Hampstead, a legenda o pochowaniu jednej 
z jego ofiar w środku komina jest fałszywa.

Po przyjeździe dowiaduje się, że krewny zniknął, a ją zaczynają nie-
pokoić dziwne odgłosy dochodzące z komina. Dziewczyna kuzyna prze-
konuje Winnifred, że dom jest nawiedzony. Poszukiwanie zjawy nawie-
dzającej dom staje się dla bohaterki przyczynkiem do poznania tajemnic 
z przeszłości i konfrontacji z własnymi problemami.

Pozycją o znamionach dyskursu popularnonaukowego jest książka 
Patricii Cornwell z 2002 r. Kuba Rozpruwacz. Portret zabójcy (Portrait of 
a Killer: Jack the Ripper – Case Closed). Znana autorka powieści kryminal-
nych próbuje zakończyć śledztwo dotyczące Kuby Rozpruwacza, a głównym 
podejrzanym czyni malarza Waltera Richarda Sickerta. Pisarka analizuje 
jego listy pod kątem treści i charakteru pisma oraz dat i miejsca wysłania. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności w prywatnej korespondencji artysty i lis-
tach, jakie Kuba Rozpruwacz wysyłał do policji, można odnaleźć wiele po-
dobnych elementów. Z poślinionych znaczków i kopert wyizolowany został 
materiał DNA, ale brakuje materiału porównawczego, gdyż zwłoki Sickerta 
zostały poddane kremacji. Patricia Cornwell prowadzi swoje śledztwo dro-
biazgowo, przytaczając dokładne opisy zbrodni i wspierając się osiągnię-
ciami współczesnej nauki, ale za bardzo stara się udowodnić winę artysty.
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Jedną z najnowszych pozycji dotyczących mordercy z Whitechapel 
jest książka autorstwa niejakiego Jamesa Carnaca zatytułowana The Au-
tobiography of Jack the Ripper, wydana w Polsce w 2013 r. pod tytułem 
Autobiografia Kuby Rozpruwacza. Jest to stylizowana na pamiętnik starca 
opowieść, w której przed śmiercią spisuje swoje wspomnienia i przyznaje 
się do dokonania zbrodni. Z nostalgią wspomina dzieciństwo, dorosłość 
i okres niezaspokojonej żądzy krwi, która pchała go ku kolejnym morder-
stwom. Momentem granicznym w jego życiu stał się ubój świń, którego 
był świadkiem. Poczuł wówczas żądzę krwi, która narastała przez lata 
i zapoczątkowała w końcu wzmożoną chęć popełniania morderstw. Pod-
czas zabójstw Carnac uważał się za pana sytuacji, od którego zależą życie 
i śmierć. Dawało mu to poczucie niemalże boskiej władzy, jakiej łaknął.

Publikację urozmaicają zdjęcia sekcyjne ofiar, kalendarium działal-
ności mordercy, faksymile oryginalnego maszynopisu utworu, który da-
tuje się na lata 1928–1930. Bogaty komentarz ripperologa Paula Begga, za-
wierający analizę tekstu, ostatecznie nie udziela odpowiedzi na pytanie, 
kim jest autor autobiografii. Dokumentacja, do której badacz dotarł, nie 
potwierdza istnienia człowieka o nazwisku James Carnac. Równie mało 
prawdopodobne jest, by autorem opowieści o seryjnym mordercy był 
twórca programu dla dzieci, Sydney George Hulme-Beaman, w którego 
domu znaleziono maszynopis. Mimo przekonania o fikcyjności ,,auto-
biografii” Begg wskazuje na kilka przesłanek, które mogłyby świadczyć 
o tym, że jest to utwór napisany przez prawdziwego mordercę. W książce 
dokładnie opisuje miejsca zbrodni oraz kolejność ran zadanych ofiarom, 
a także ujawnia fakty dotyczące śledztwa, które nie były znane osobom 
postronnym. Ta nietypowa autobiografia może zostać uznana za doskona-
ły utwór literacki, który dzięki obszernym komentarzom głównego boha-
tera ukazuje koloryt epoki wiktoriańskiej. Klimat opowieści jest mroczny 
i wykazuje wiele podobieństw do klasycznych opowiadań kryminalnych 
Edgara Allana Poego, którego utwory Carnac cytuje wielokrotnie.

Zostało wcześniej wzmiankowane, że postać Kuby Rozpruwacza cieszyła 
się ogromną popularnością wśród pisarzy. Kwestią czasu wydawało się 
przeniesienie działań mordercy na duży ekran. Pierwsze krótko metrażowe 
filmy pojawiły się już w latach 20. ubiegłego wieku. W trakcie powstawa-
nia kolejnych filmowych odwołań do postaci seryjnego mordercy twór-
cy uznali za stosowne nawiązanie do literackich wzorców. Uczynił tak 
m.in. Alfred Hitchcock, reżyser niemego filmu zatytułowanego Lokator 
(The Lodger: A Story of the London Fog, reż. A. Hitchcock, Wielka Brytania 
1927), który, jak wskazuje tytuł, nawiązuje do powieści Belloc Lownes.

Również sięgnięcie po postać Sherlocka Holmesa i jego starcie z Kubą 
Rozpruwaczem było nawiązaniem do popularności obu postaci i próbą 

Kariera 
Rozpruwacza 
na ekranie
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odpowiedzi na pytanie, czy słynny literacki mistrz dedukcji byłby w sta-
nie rozwiązać sprawę mordercy prostytutek. Odpowiedzieć na nie starają 
się również dwa filmy – Studium Strachu50 (A Study In Terror, reż. J. Hill, 
Wielka Brytania 1965) oraz Morderstwo na zlecenie (Murder by Decree, 
reż. B. Clark, Wielka Brytania – Kanada 1978). W obu przypadkach 
nieustraszony detektyw z powieści Arthura Conana Doyle’a rozwiązuje 
tę zagadkę z sukcesem. Udaje mu się odkryć tożsamość mordercy i do-
prowadzić do jego schwytania.

Studium Strachu było pierwszym filmem w historii, w którym pod-
jęty został wątek arystokratycznego pochodzenia mordercy, wcześniej 
poruszany w literaturze. Postacią wiodącą jest Holmes, mogący popi-
sać się umiejętnościami mającymi doprowadzić do ujęcia nieuchwytne-
go mordercy. Rozpruwacz jest jedynie bohaterem drugoplanowym, na 
którego widz raczej nie zwraca większej uwagi. Morderca jest jedynie 
tłem dla spektakularnych popisów umiejętności Holmesa. Mimo do-
pracowania i szczegółowego odwzorowania epoki wiktoriańskiej można 
w filmie zauważyć kilka nieścisłości dotyczących rzeczywistych zbrod-
ni, m.in. pominięto napis o Żydach, znaleziony po odkryciu podwójne-
go morderstwa Stride i Eddowes51.

W Morderstwie na zlecenie postać zbrodniarza została wzbogacona 
o cechy superzłoczyńcy. Kuba Rozpruwacz prowadzi tu intelektualną 
grę ze słynnym detektywem, dzięki czemu to do niego należy inicja-
tywa w kształtowaniu rozwoju wypadków52. Holmes podczas śledztwa 
odkrywa jego arystokratyczne pochodzenie i zmuszony jest zachować 

50 Tytuł filmu nawiązuje do opowiadania Doyle’a Studium w szkarłacie: A Study In 
Scarlett (1888; pol. 1956). Na podstawie filmu w 1966 r. powstała książka autorstwa 
Ellery Queen i Paula W. Fairmana. Z inspiracji filmem powstała również powieść 
(?) Sherlock Holmes’s War of the Worlds (1975), która łączyła postać detektywa ze 
światem fantastyki znanym z Wojny światów (The War of Worlds 1898; pol. 1899) 
George’a Herberta Wellsa.

51 Chodzi o tzw. ,,graffiti z ulicy Goulson”, na które natrafił konstabl Long w jednej 
z kamienic. Long odczytał je jako ,,Żydzi są ludźmi, którzy nie będą obwiniani 
o nic” ("The Juwes are the men that will not be blamed for nothing"). Policjant Daniel 
Halse zinterpretował go jako „Żydzi nie są ludźmi, którzy nie będą obwiniani o nic” 
("The Juwes are not the men who will be blamed for nothing"), zaś rzeczoznawca 
budowlany Frederick William Foster „Żydzi nie są ludźmi, których oskarża się 
o nic” ("The Juws are not the men To be blamed for nothing "). O zeznaniu konstabla 
Longa z 11 października 1888 r. wspominają Evans i Skinner (zob. idem, The Ulti-
mate…, s. 213, 233); List Charlesa Warrena do Godfreya Lushingtona z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, 6 listopada 1888, HO 144/221/A49301C; cyt. za: S. P. Evans, 
K. Skinner, The Ultimate…, s. 183–184.

52 Przedstawienie Kuby Rozpruwacza jako obdarzonego niezwykłą przenikliwością 
zbrodniarza sugerować może podobieństwo do najsłynniejszego antagonisty Hol
mesa – Jamesa Moriarty’ego.
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szczególną ostrożność, gdyż wysoko postawieni przyjaciele mordercy 
zrobią wszystko, aby go ochronić. Z powodu ukazania intelektualnej 
rozgrywki pomiędzy antagonistami oraz pietyzmu w odwzorowaniu 
realiów historycznych ten obraz uważany jest za wartościowszy.

Po rozbudzeniu ogromnego zainteresowaniu widzów tematyką scien-
ce fiction również słynny seryjny morderca stał się bohaterem takiego fil-
mu. Podróż w czasie (Time After Time, reż. N. Meyer, USA 1979)53 pozwala 
na umieszczenie Kuby Rozpruwacza we współczesnym San Francisco, do 
którego trafia za pomocą wehikułu czasu. Jego śladem podąża autor po-
wieści Wehikuł czasu (The Time Machine, 1895; pol. 1899) – George Herbert 
Wells. Twórcy filmu zdecydowali, że widz już na samym początku pozna 
tożsamość mordercy. Jest nim osoba z bliskiego kręgu Wellsa – dr John 
Leslie Stevenson, chirurg należący do grupy sceptyków, której Wells za-
prezentował swój wehikuł. Po odkryciu jego zbrodniczej działalności le-
karz postanawia uciec maszyną wynalazcy. Ze względów osobistych, prag-
nąc zachować się honorowo, pisarz postanawia udać się w niebezpieczną 
podróż w czasie i złapać mordercę. W świecie przyszłości Wells pozna-
je piękną kobietę, która staje się jego sojuszniczką i obiecuje mu pomoc 
w schwytaniu Rozpruwacza. Walorami filmu są przede wszystkim akto-
rzy wcielający się w główne postaci – Dawid Warner i Malcolm McDo-
well – oraz przedstawienie zderzenia XIX-wiecznej mentalności ze współ-
czesnością w momencie, w którym Wells konfrontuje swoje wyobrażenia 
o utopijnym świecie z brutalną rzeczywistością San Francisco 1979 roku.

W 1987 r. postać Kuby Rozpruwacza posłużyła twórcom amerykań-
skiej komedii Amazonki z Księżyca (Amazon Women on the Moon, reż. 
J. Landis, USA 1987)54 do ukazania satyry na współczesne społeczeństwo. 
Segment zatytułowany Bullshit Or Not? sugeruje, że słynny morderca pro-
stytutek to po prostu potwór z Loch Ness w charakterystycznym wikto-
riańskim przebraniu, tj. w czarnym płaszczu, cylindrze i białej koszuli ze 
wstążką. Odcinek jest parodią programów telewizyjnych przedstawiają-
cych rekonstrukcje wydarzeń55, w których prowadzący, niczym śledczy, 
udaje się na miejsce przestępstwa i przedstawia widzowi przebieg zdarzeń.

Kilkanaście lat później amerykańscy twórcy postanowili zekranizo-
wać komiks Alana Moore’a i Eddy’ego Campbella. W ten sposób powstał 

53 Reżyser filmu kilka lat później zasłynął jako twórca filmów Star Trek: Gniew Khana 
(Star Trek: The Wrath of Khan , USA 1982) i Star Star Trek VI: Wojna o pokój (Trek 
VI: The Undiscovered Country, USA 1991).

54 Film to część 21odcinkowej serii parodiującej wysokobudżetowe filmy z lat 50. i 60.
55 W świadomości polskich widzów te programy kojarzą się z Magazynem Krymi-

nalnym 997 Michała Fajbusiewicza czy Sensacjami XX wieku Bogusława Woło
szańskiego. Rekonstrukcja silniej oddziałuje na wyobraźnię widza, wydaje mu się 
bardziej efektowna i zaspokaja jego ciekawość.
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film Z piekła rodem (From Hell, reż. A. Hughes, A. Hughes, USA 2001), 
w którym główną rolę zagrał Johnny Depp. Zarówno komiks, jak i film 
przedstawiają alternatywne losy inspektora Abberline’a biorącego udział 
w śledztwie w sprawie mordów w Whitechapel. Będącemu pod wpływem 
narkotyków śledczemu wydaje się, że posiada parapsychiczne zdolności, 
dzięki którym uda się złapać zbrodniarza. Abberline podczas poszuki-
wania mordercy prostytutek zakochuje się w jednej z nich – Mary Kelly. 
Śledztwo prowadzone przez inspektora staje się niebezpieczne, gdy po-
dejrzenie pada na księcia Alberta oraz nadwornego medyka.

Postać Rozpruwacza pojawia się na ekranie epizodycznie i z uwa-
gi na estetykę filmu oraz halucynacje Abberline’a nabiera cech demo-
na – zjawy, która nieoczekiwanie zjawia się i nagle znika po dokonaniu 
zbrodni. Morderstwa są z kolei elementami drugiego planu, uwaga wi-
dza zostaje bowiem skupiona na ukazaniu aspektów codziennej egzy-
stencji mieszkańców dzielnicy Whitechapel, zdominowanej przez prze-
stępców i ubogich. Na pierwszym planie znajdują się ludzkie tragedie, 
wszechobecna śmierć i rozpusta. Wiele miejsca poświęca się kobietom, 
które zniechęcone nieudolnością policji, postanawiają wspólnie zadbać 
o własne bezpieczeństwo. Nie godzą się na rolę zastraszonych ofiar, dla-
tego postanawiają wspólnie patrolować ulice.

Odmienną wizję pojedynku z nieuchwytnym mordercą ukazują twór-
cy krótkometrażowego filmu animowanego Van Helsing: Londyńskie zle-
cenie (Van Helsing: The London Assignment, reż. S. Brigdeman, USA 2004), 
w którym łączą znane postaci literackie z motywem łowcy wampirów. 
Tytułowy bohater ściga mordującą młode kobiety bestię, którą okazuje 
się Kuba Rozpruwacz. Zbrodniarz jest mrocznym wcieleniem dr. Jekyl-
la, szalonego naukowca a jednocześnie królewskiego lekarza. Atmosfe-
rę grozy potęguje mroczna sceneria – ciemne i wąskie uliczki czy gotyc-
ka katedra w tle – oraz doskonale skomponowana muzyka. Animacja, 
w której Mr Hyde wyjaśnia, dlaczego nienawidzi łowcy potworów, jest 
uzupełnieniem filmu Van Helsing.

Wartą wspomnienia jest również uwspółcześniona adaptacja powie-
ści Lowndes, bardzo luźno nawiązująca do powieściowego pierwowzoru 

– akcja przeniesiona została do realiów współczesnych i rozgrywa się na 
dwóch płaszczyznach. Film Lokator (Lodger, reż. D. Onda atje, USA 2009) 
jest interesującą opowieścią o śledztwie w sprawie serii morderstw pro-
stytutek w zachodnim Hollywood, przypominającej działania zarówno 
Kuby Rozpruwacza, jak i skazanego na śmierć współczesnego mordercy. 
Prowadzący śledztwo detektyw Chandler Manning jest bardzo zdeter-
minowany, by odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwe, że dokona-
no egzekucji na niewinnym człowieku. Przedłużające się dochodzenie 
ociera się o szaleństwo, gdy policjant zostaje posądzony o fascynację 
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mordercą i możliwy udział w zbrodniach. Równolegle widz śledzi losy 
nieszczęśliwego małżeństwa – Ellen i Buntinga, którzy przeżywają kry-
zys. Zaniedbywana pod względem emocjonalnym kobieta szuka po-
cieszenia w ramionach lokatora – tajemniczego Malcolma. Przystojny 
mężczyzna posiada bardzo osobliwe nawyki: wraca późno do domu, jego 
ubrania są poplamione czymś, co przypomina zaschniętą krew. Nie roz-
staje się również z małą torbą, którą zabiera na każdą nocną wyprawę.

Film wyróżnia się na tle innych adaptacji powieści swoim innowacyj-
nym podejściem do tematyki oraz atmosferą wszechobecnego niepokoju. 
Śledztwo prowadzone przez Manninga miejscami zakrawa o obsesję, 
a mylne tropy zaczynają kierować podejrzenia ku niestabilnej emocjo-
nalnie Ellen oraz Manningowi.

Osobną grupę odmiennych sposobów kreowania postaci Kuby Roz-
pruwacza stanowią seriale telewizyjne z pogranicza fantastyki i horroru. 
Sanktuarium56 (Sanctuary, 2008), prezentujące perypetie nieśmiertelnej 
Helen Magnus, która prowadzi ośrodek dla stworzeń i ludzi z ponad-
przeciętnymi zdolnościami, zasługuje na uwagę z powodu innowacyj-
ności w podejściu do znanych postaci historycznych i literackich.

W kilku odcinkach pojawia się postać Johna Druitta57, który w cza-
sach wiktoriańskich uczestniczył wraz z przyjaciółmi – Nikolą Teslą, Ja-
mesem Watsonem, Nigelem Griffinem i ukochaną Helen Magnus – w eks-
perymencie na pograniczu nauki i mistycyzmu. W jego wyniku uczestnicy 
otrzymali ponadnaturalne zdolności oraz życie wieczne. Druitt został ob-
darzony umiejętnościami władania elektrycznością, których negatywnym 
skutkiem okazał się szybki spadek sił witalnych. Aby móc nadal egzy-
stować, mężczyzna musi zaspokoić swą rosnącą żądzę krwi. W tym celu 
przemierza ulice i zabija prostytutki, dzięki czemu zyskuje przydomek 
Kuba Rozpruwacz. Mroczna żądza sprawia, że Druitt stanowi zagroże-
nie również dla ukochanej i przyjaciół, którzy wymuszają na nim opusz-
czenie Anglii. Po blisko 150 latach od tego wydarzenia Druitt pojawia się, 
aby odkupić dawne winy i móc poznać córkę.

Współczesny wymiar zbrodni Rozpruwacza przedstawia brytyjski se-
rial Morderca z Whitechapel (Whitechapel, 2009), który realizuje schemat 

56 Również forma w całości realizowana na tzw. zielonym ekranie i oparta na najno
wocześniejszych efektach komputerowych. Każdy z epizodów debiutował najpierw 
w Internecie na stronie sanctuaryforall.com, z której istniała możliwość ich po
brania w cenie 1,99 $ za odcinek.

57 Montigue John Druitt to imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była podejrzewa
na przez policję. Mężczyzna, z zawodu nauczyciel, był wielokrotnie przesłuchiwa
ny z powodu podejrzenia choroby psychicznej. Więcej na temat podejrzanych 
w sprawie Rozpruwacza można znaleźć m.in. w publikacjach Paula Begga. Zob. 
idem, Jack the Ripper: The Definitive History, London 2003.
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typu police procedural, mający na celu jak najwierniejsze ukazanie spo-
sobu działania ekipy śledczej. Nacisk kładzie się zatem na zbieranie do-
wodów i ich badanie przez specjalistów oraz techniki przesłuchiwania 
podejrzanych. Widza interesują działania policji oraz relacje pomiędzy 
funkcjonariuszami z grupy dowodzonej przez inspektora Josepha Chan-
dlera a ich przełożonymi, zaostrzające się wraz z kolejnymi niewyjaśnio-
nymi morderstwami.

Również Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza (Ripper Street, 
2012) przedstawia pogoń za zbrodniarzem z punktu widzenia zespo-
łu śledczych. Akcja serialu jest osadzona w wiktoriańskim Londynie. 
W centrum wydarzeń i publicznego zainteresowania znajduje się okry-
ty złą sławą posterunek policji nazywany Dywizją H. Pracujący w nim 
funkcjonariusze starają się powstrzymać zbiorową panikę wywołaną 
działalnością seryjnego mordercy, a w międzyczasie pilnują porządku 
w przeludnionej i pełnej przestępców dzielnicy Whitechapel. Zarówno 
ich sukcesy, jak i porażki są szeroko komentowane i stają się znane na 
całym świecie. Serial ukazuje procedury prowadzenia śledztwa w XIX w. 
oraz piętnuje ówczesnych niezbyt bystrych funkcjonariuszy, którzy za-
miast zajmować się ściganiem przestępcy, zmagają się z problemami ży-
cia codziennego.

Całkowicie odmienną koncepcję ukazania postaci Rozpruwacza za-
wiera jeden z odcinków serialu Jeździec bez głowy (Sleepy Hollow, odc. 3, 
2013). W miasteczku Sleepy Hollow dochodzi do morderstw przypomi-
nających działania Kuby Rozpruwacza. Główni bohaterowie, agentka 
FBI Abigail Mills i jej przyjaciel Ichabod Crane, prowadzą własne śledz-
two, które naprowadza ich na ślad noża przepełnionego czarną magią. 
Bizantyjski sztylet został wykonany w 950 r. dla gubernatora Jerozoli-
my, Iftikahara al-Dawli, który używał go podczas wyprawy krzyżowej. 
Legenda głosi, że każdym, kto trzyma ten przedmiot, zawładnie żądza 
krwi powodująca pragnienie zabijania ludzi, szczególnie tych, których 
uważa za wrogów. Na przestrzeni wieków ostrze stało się przyczyną wielu 
morderstw i epidemii58, jakie następowały po wyczerpaniu możliwości 
potencjalnych ofiar.

Specyficzny i warty przytoczenia jest rytuał wyzwolenia mocy sztyle-
tu, polegający na dosłownym połączeniu człowieka z artefaktem: ostrze 
,,zrasta się” z ręką trzymającej je osoby. Wówczas osoba dzierżąca szty-
let staje się niewolnikiem narzędzia, które konsumuje jego siły witalne 
i zmusza do popełniania morderstw. W tym czasie człowiek pozostaje 
w transie, więc nie jest zdolny do kontrolowania swoich czynów. Gdy 

58 W ten sposób twórcy serialu przedstawiają powstanie chorób zakaźnych jako wy
niku działalności czarnej magii.
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zostanie dokonane ostatnie z wymaganej przez sztylet liczby morderstw, 
człowiek umiera, a światu zagraża epidemia groźnej choroby, np. dżumy 
lub czarnej ospy.

Interesującym aspektem popularności Kuby Rozpruwacza w kulturze 
masowej jest umieszczenie jego postaci w grach komputerowych, któ-
rych tematyka i sposoby ujęcia słynnego mordercy różną się diametral-
nie w zależności od czasu powstania gry.

W 1987 r. na amerykańskim rynku gier wideo pojawił się nowy tytuł: 
Jack the Ripper (St. Bride’s School, CRL Group, 1987). Gracz wcielał się 
w postać człowieka oskarżonego o dokonanie zbrodni przypisywanych 
Kubie Rozpruwaczowi. Zadaniem grającego było oczyszczenie dobrego 
imienia i schwytanie prawdziwego winowajcy.

Pierwszą z rozbudowanych graficznie form rozrywki, zapewniają-
cych większą liczbę trudniejszych do pokonania poziomów, była gra 
wideo Shadow Man (Acclaim Studios Teesside, Acclaim Entertainment, 
1999). Kuba Rozpruwacz jest jednym z bohaterów przedakcji, do której 
nawiązuje fabuła gry. W 1888 r. sławny morderca postanowia popełnić 
samobójstwo, ponieważ mimo dokonania rytualnych morderstw nie 
udało mu się opanować mistycznej mocy. W odpowiednim momen-
cie pojawia się człowiek zwany Legionem, który potwierdza istnienie 
magicznej siły i proponuje mu równy podział tej mocy. Wyznacza Roz-
pruwaczowi ważne zadanie: po samobójczej śmierci ma skonstruować 
miejsce dla jemu podobnych w Krainie Umarłych – Deadside. Właści-
wa akcja gry rozpoczyna się w momencie, gdy ostatni z wojowników 
voodoo zwanych Shadow Man, Michael LeRoi, musi podjąć się misji 
ochrony ludzi przed zagrożeniem ze strony Legionu i jego Piątki, która 
ukrywa się w ludzkim świecie.

Za najbardziej prymitywną pod względem skomplikowania fabuły 
i atrakcyjności grafiki59 uważa się grę zatytułowaną Duke Nukem: Zero 
Hour (Eurocom 3D Realms, GT Interactive Software, 1999). W kontynu-
acji popularnej produkcji gracz ponownie wciela się w postać pracującego 
dla rządu USA Duke’a Nukema, którego zadaniem jest walka z kosmitami 
próbującymi zmienić bieg historii. Na kolejnych poziomach gry najem-
nik udaje się w liczne podróże w czasie. Jedną z epok, które odwiedza, 
jest wiktoriańska Anglia nękana przez mordercę prostytutek. Nukem 

59 Zdaniem ekspertów gra polega jedynie na strzelaniu do kosmitów skrywających się 
pod różnymi postaciami (m.in. stają się szkieletami w epizodach wiktoriańskich) 
i przemierzaniu kolejnych poziomów. Grafika jest bardzo ograniczona, widoczne są 
piksele składające się na tło i pojawiające się postaci. Ruchy postaci są ograniczone 
do podstawowych komend typu prawo–lewo i góra–dół. Por. M. Casamassina, 
Review of Duke Nukem: Zero Hour, http://bit.ly/2E4T7rb [dostęp: 21.04.2015].

Zagraj 
z Rozpruwaczem
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trafia do Londynu w momencie, gdy zbrodniarz porzuca jeszcze ciepłe 
ciało Mary Kelly.

Klimat XIX-wiecznego Londynu rozpoznawalny jest dzięki najprost-
szym chwytom graficznym. Ulice są pogrążone w mroku, a jedyne źró-
dło światła stanowią latarnie. Duke mija murowane i niczym się niewy-
różniające szare budynki między brukowanymi ulicami. Ubiór bohatera 
również ma przypominać epokę, w której się znalazł – nosi białą koszulę, 
czarną kamizelkę i czarne spodnie.

Jedną z nowszych gier poświęconych tematyce Whitechapel jest Jack 
the Ripper (Galilea Games, The Adventure Company, 2003). Urozmaice-
nie stanowi w niej przeniesienie czasu i miejsca akcji do Nowego Jorku 
w 1901 roku. W USA wybucha panika spowodowana serią morderstw do 
złudzenia przypominających działania mordercy z Whitechapel. Za-
daniem gracza jest przeprowadzenie własnego śledztwa z perspektywy 
reportera, Jamesa Palmera, pracującego dla „New York Today”.

W grze PC typu hidden object zatytułowanej Mystery in London: On 
the Trail of Jack the Ripper (Big Fish Studios, Big Fish Games, 2007) postać 
Rozpruwacza nie pojawia się w ogóle. Gracz mający wcielić się w rolę 
poszukiwacza starych książek i fotografii musi odnaleźć przedmioty 
ukryte na kolejnych planszach. Wszystkie zebrane artefakty mają mu 
pomóc w rozwikłaniu zagadki dotyczącej związków notatki z inicjałami 
JR z egzemplarzem powieści o dr. Jekyllu.

Najciekawszą do tej pory propozycją jest Sherlock Holmes vs Jack 
the Ripper (Frogwares, Spiders, Focus Home Interactive, 2009). Gracz 
ma do dyspozycji dwie postaci, w które może się wcielić. Jako Holmes 
może samodzielnie analizować tropy znalezione na miejscu zbrodni, 
przesłuchiwać świadków i podejrzanych. Będąc towarzyszem detektywa, 
ma okazję dokładnie przyjrzeć się metodom jego pracy i konsultować 
z nim dotychczasowe hipotezy. W zależności od tego, jaką drogę obierze, 
scenariusz gry ulega zmianie. Grający ma możliwość przeszukiwania 
rozmaitych lokacji, poszukiwania śladów i przedmiotów, dzięki cze-
mu może logicznie kojarzyć fakty. Gra jest innowacyjna pod względem 
ukazania aspektów prowadzenia śledztwa w XIX-wiecznym Londynie.

Również przemysł rozrywkowy niezwiązany z elektroniką sięgnął 
po tematykę mordów prostytutek. Jednym z wielu przykładów jest gra 
karciana z 1998 r. – Mystery Rummy: Jack the Ripper. Znajdujące się w ta-
lii karty podzielone są na osobne sekcje (ofiary, podejrzani i dowody), 
które odpowiednio połączone pozwalają na zbudowanie sprawy Kuby 
Rozpruwacza. W przypadku nieodgadnięcia tożsamości mordercy przed 
wyłożeniem kart ze wszystkimi ofiarami gra dobiega końca, a morder-
ca ma szansę ucieczki.
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Z omówionych powyżej tekstów kultury wynika, że postać Kuby Roz-
pruwacza jest często przetwarzana na potrzeby szeroko rozumianej roz-
rywki, która w różnoraki sposób kreuje jego wizerunek. Przedstawione 
w niniejszym szkicu utwory literackie, pozycje filmowe i gry kompute-
rowe stanowią jedynie wybrane przykłady z ogromnej liczby przedmio-
tów przemysłu rozrywkowego, wykorzystujących sławę nieuchwytnego 
mordercy.

W kulturze popularnej postać pierwszego seryjnego mordercy i do-
konywane przez niego zbrodnie przeszły ze sfery zainteresowania orga-
nów ścigania i badań kryminologicznych do obiegu codziennego i stały 
się elementem rozrywki, która znacząco zmieniła sposób postrzegania 
Rozpruwacza. Z nieuchwytnego zabójcy terroryzującego Londyn, stał 
się on niemal mitycznym antagonistą odznaczającym się nieprzeciętną 
inteligencją, sprytem, umiejętnością wyprzedzania poczynań policji. 
Wraz z kolejnymi tekstami kultury, w których nawiązywano do tej po-
staci, cechy charakteru brutalnego mordercy poddawane były proceso-
wi uszlachetniania, coraz częściej podkreślano jego umiejętność igrania 
z organami ścigania. Starano się także zbudować psychologiczny obraz 
zbrodniarza, w którym wskazywano na możliwe traumy, jakich mógł 
doświadczyć w dzieciństwie. W ten sposób rys okrutnego mordercy sta-
wał się coraz łagodniejszy, a odbiorca zaczynał współczuć mu z powodu 
krzywd doznanych w latach młodzieńczych. To zjawisko można powią-
zać z postępującą w masowej kulturze bonizacją zła60. Co prawda maka-
bryczne morderstwa, których dokonał słynny przestępca, nadal budzą 
w widzu i czytelniku grozę, ale jest to uczucie o znacznie mniejszym na-
tężeniu niż czasach, w których te przestępstwa były popełniane. Spowo-
dowane jest to w dużej mierze spowszednieniem zbrodni – współczesny 
odbiorca ma z nimi do czynienia na co dzień poprzez media masowe.

W przedstawionych przykładach dzieł filmowych i literackich prze-
stępca ukazany jest jako przebiegły przeciwnik, który prowadzi inte-
lektualną grę z przeciętnymi i zmęczonymi pracą policjantami. Dla 
współczesnego widza atrakcyjne wydaje się obserwowanie nieudolno-
ści śledczych – mało dociekliwych i pragnących jak najszybciej złapać 
mordercę na gorącym uczynku.

W mojej ocenie u niektórych odbiorców pojawia się mechanizm 
sprzyjania mordercy, który wydaje się postacią bardziej fascynującą niż 
ci, którzy go ścigają. Kuba Rozpruwacz, dawnej synonim psychopaty, 

60 To pojęcie rozumiem podobnie jak Odo Marquard. Zob. idem, Odciążenia. Wątki 
teodycei w filozofii nowożytnej [w:] idem, Apologia przypadkowości. Studia filo-
zoficzne, Warszawa 1994; idem, Aestheica i anaestheica. (Po postmodernie) [w:] 
Postmodernizm i filozofia, wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 
1996.

Zakończenie
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z czasem zmienia cechy osobowe. Staje się ponadprzeciętnie inteligentny, 
sprytny, przystojny, sprawny fizycznie, a nawet charyzmatyczny. Najle-
piej widoczne jest to na przykładzie osadzonej we współczesności filmo-
wej adaptacji powieści Lodger. W filmie z 2009 r. morderca prostytutek 
ukrywa się pod maską przystojnego mężczyzny, który rozkochuje w so-
bie właścicielkę domu. Mająca problemy mężatka gotowa jest złamać 
prawo i składać fałszywe zeznania, aby chronić lokatora. Film kończy 
wyjazd przestępcy do innego miasta w celu znalezienia nowego lokum.

Kuba Rozpruwacz w świetle kultury popularnej jest zbrodniarzem 
doskonałym, nieuchwytnym i igrającym z organami ścigania. Doskonale 
zacierał ślady i dbał, by nie zostać zauważonym. Prawdopodobnie przy-
nosił ze sobą zestaw narzędzi i okrycie zabezpieczające ubranie przed 
zachlapaniem krwią swych ofiar. Mimo pojawiających się spekulacji 
jego prawdziwa tożsamość pozostaje niepotwierdzona. Pamięć o nim 
i jego brutalnych czynach przetrwała lata i zapewne przetrwa w pamięci 
kolejnych pokoleń, które będą nim równie mocno zafascynowane.
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Edward Theodore Gein i jego filmowe wcielenia

Abstrakt
W amerykańskiej kulturze postać seryjnego mordercy Eda Geina urosła na prze-
strzeni ostatniego półwiecza do rangi ikony. Do dzisiaj trudno określić, ile osób 
padło ofiarą psychopaty. Śledczy nie potrafili w pełni ustalić, jaka część spośród 
znalezionych w domu Geina kości należała do ciał, które morderca wykopał na 
pobliskim cmentarzu, a jaka do osób przez niego zamordowanych. Wiadomo na-
tomiast, że ze szczątków swych ofiar tworzył trofea, o czym świadczą chociażby 
znalezione w jego domu maski wykonane ze skóry zdartej z twarzy kobiet. Kino 
odkryło postać wspomnianego mordercy za sprawą wyreżyserowanego przez Al-
freda Hitchcocka filmu Psychoza, będącego adaptacją powieści autorstwa Rober-
ta Blocha o tym samym tytule. Podczas gdy utwór ten koncentruje się w głównej 
mierze na relacji łączącej Geina z jego matką, to późniejsze filmy  – wśród nich 
m.in. Teksańska masakra piłą mechaniczną i Milczenie owiec  – bazują na zupeł-
nie odmiennych wątkach kryjących się w ponurej historii o seryjnym zabójcy. 
W artykule autor omawia filmowe wcielenia Geina, skupiając się w znacznym 
stopniu na trzech wymienionych tytułach oraz na niedokończonym projekcie 
Errola Morrisa.

Słowa klucze
Edward Theodore Gein 
~ Alfred Hitchcock ~ Tobe 
Hooper ~ Jonathan Demme 
~ Errol Morris ~ Psychoza 
~ Teksańska masakra piłą 
mechaniczną ~ Milczenie 
owiec
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Prawdopodobnie żaden inny seryjny morderca poza Kubą Rozpruwa-
czem nie rozpalał wyobraźni twórców filmowych w równym stopniu, 
co Edward Theodore Gein. Najrozmaitsze wątki związane z jego ży-
ciorysem i dokonanymi zbrodniami były źródłem inspiracji dla sied-
miu filmów pełnometrażowych i niedokończonego projektu cenionego 
amerykańskiego dokumentalisty Errola Morrisa. Oprócz filmów mało 
znanych i prezentujących niską wartość estetyczną, jak chociażby De-
ranged (reż. J. Gillen, A. Ormsby, Kanada–USA 1974), In the Light of the 
Moon (reż. Ch. Parello, Hiszpania–Portugalia–USA 2000), Ed Gein: The 
Butcher of Plainfield (reż. M. Feifer, USA, 2007), historia Geina dała twór-
czy impuls do narodzin dzieł uchodzących dzisiaj za kultowe. Wśród tych 
klasycznych tytułów znajdują się: Psychoza (Psycho, reż. A. Hitchcock, 
USA 1960), Teksańska masakra piłą mechaniczną (The Texas Chain Saw 
Massacre, reż. T. Hooper, USA, 1974) oraz Milczenie owiec (The Silence of 
the Lambs, reż. J. Demme, USA, 1991). Historia Geina zawiera nie tylko 
opisy jego makabrycznych zbrodni. Wiele zdarzeń, szczegółów, wątków 
związanych z jego życiorysem, a także złożona osobowość mordercy sta-
nowiły dla reżyserów bardzo bogaty materiał, który okazał się inspiracją 
dla zupełnie odmiennych historii.

Ed Gein przyszedł na świat 27 sierpnia 1906 r. w hrabstwie La Crosse 
w stanie Wisconsin jako drugi syn George’a Geina i Augusty Lehrke. 
Matka była fanatyczką religijną, która – w przeciwieństwie do męża 
alkoholika – wykazywała się dużą zaradnością i przedsiębiorczością. 
Ostro krytykowała swojego małżonka za nadużywanie alkoholu nie tyl-
ko ze względu na konserwatywny światopogląd, lecz także dlatego, że 
wykorzystując słabości męża, starała się go zdeprecjonować w oczach 
dzieci. Jego problem z nałogiem oraz spolegliwy charakter / spolegliwa 

Ed Gein
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natura umożliwiły matce zdobycie dominującej pozycji w domu rodzin-
nym1. Ojciec nie miał więc większego wpływu na wychowanie chłopców, 
których dzieciństwo pozbawione zostało silnego męskiego autorytetu2. 
Matka z wrogością wypowiadała się zresztą na temat wszystkich męż-
czyzn, choć z równą nienawiścią mówiła też o kobietach, będących, jak 
twierdziła, „opanowanymi przez diabła prostytutkami”3.

Augusta z fanatyczną zaciętością wpajała synom nauki na temat rze-
komego zepsucia otaczającego ich świata, upatrując w seksualności i cie-
lesności źródeł upadku człowieka. Tej ponurej wizji dopełniało czyta-
nie im każdego popołudnia fragmentów Biblii – w szczególności tych 

„koncentrujących się na śmierci, zabójstwach w imię wiary i apokalip-
sie”4. W opinii Jarosława Stukana niechęć, jaką Augusta żywiła do kobiet, 
wskazuje, że nie akceptowała ona w pełni siebie jako kobiety. Zdaniem 
badacza dewocja charakteryzująca zachowanie matki (w tym obsesyj-
ne myślenie na temat odkupienia i Sądu Ostatecznego) oraz chęć od-
izolowania się od świata były próbą zakwestionowania własnych potrzeb 
i fantazji seksualnych5. Na postawę Augusty rzutowały też najprawdopo-
dobniej chłodne relacje z własnym mężem – wzbudzającym jej wrogość 
niezaradnością, alkoholizmem oraz przemocą fizyczną, którą stosował 
wobec innych członków rodziny. Stukan zauważa, że:

zaprzeczenie naturalnym potrzebom stało się centralnym punktem filozofii religij
nej [Augusty – przyp. K. K.], tworzyło podłoże do wiązania seksualności z agresją 
i karą6.

Synowie byli zatem wychowywani w bardzo purytańskim duchu, po-
zbawieni możliwości zdradzania swych podstawowych pragnień. Sek-
sualność stanowiła dla chłopców temat tabu, co szło w parze z zaszcze-
pianą u nich przez matkę nienawiścią do obu płci7. Ta druga kwestia 
w szczególności zaważyła na późniejszych działania podejmowanych 
przez Geina.

W 1914 r. rodzina kupiła farmę w Plainfield w stanie Wisconsin8. 
Dzięki domowi położonemu w niewielkiej miejscowości z dala od miej-
skiego zgiełku Augusta planowała ograniczyć kontakty między synami 

1 Zob. A. Poppek, Seryjni mordercy: prawdziwe historie XX wieku, Warszawa 2013, 
s. 144–145.

2 J. Stukan, Seksualni seryjni mordercy, Zdzieszowice 2014, s. 130.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 H. Schechter, Deviant: The Shocking True Story of Ed Gein, the Original Psycho, 

New York 1998, s. 17–18.
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a światem zewnętrznym, który był dotychczas powodem jej paranoidal-
nych lęków9. Kobieta miała na celu odizolowanie dzieci od negatywnego 
wpływu otoczenia, dlatego też wszelkie próby nawiązania przez Geina 
kontaktu z rówieśnikami kończyły się upomnieniami lub wymierzeniem 
przez matkę kary. Problem w budowaniu relacji z innymi pogłębiał też 
fakt, że kobieta często ubliżała swoim synom i upokarzała ich. Zdaniem 
Stukana wysoce wątpliwe jest, aby Augusta darzyła ich miłością10. Mat-
ka wpajała dzieciom niskie poczucie własnej wartości, niejednokrotnie 
powtarzając, że w przyszłości staną się równie niezaradne, jak ich ojciec. 
W konsekwencji takiego zachowania „Ed stał się submisyjnym i wylęk-
nionym dzieckiem, a dla rówieśników słabym i niewartym uwagi, bywał 
więc z tego powodu ofiarą bullyingu z ich strony”11.
W efekcie Augusta całkowicie uzależniła od siebie emocjonalnie Eda. 
Stukan zwraca uwagę, że „z biegiem lat – w sposób charakterystyczny 
dla ofiary przemocy zależnej od oprawcy, […] matka stawała się dla nie-
go coraz ważniejsza i Ed zaczął ją idealizować”12.

Równie zażyłej więzi nie udało się Auguście zbudować z drugim 
synem, Henrym, który o wiele swobodniej nawiązywał relacje z oto-
czeniem, a w szczególności z kobietami. Ed wpadał w gniew, kiedy brat 
wypominał mu jego chorobliwe przywiązanie do matki. Takie uwagi 
kwestionowały niepodważalny w oczach Eda autorytet rodzicielki13. Ja-
kiś czas po śmierci ojca niedaleko farmy wybuchł pożar. Henry zmarł 
podczas próby ugaszenia rozprzestrzeniającego się ognia. Pomimo śla-
dów uderzeń widocznych na głowie mężczyzny za oficjalną przyczynę 
zgonu uznano zaczadzenie, „zaś sińce miały powstać w wyniku upadku 
i uderzenia głową o ziemię”14. Śmierć Henry’ego wiązano z nieszczęśli-
wym wypadkiem, bo nikt nie przypuszczał nawet, że Ed byłby zdolny 
do popełnienia zbrodni. W oczach miejscowej ludności miał on opinię 
osoby nieco ograniczonej umysłowo i ekscentrycznej, lecz całkowicie 
niegroźnej, a sąsiedzi powierzali mu opiekę nad własnymi dziećmi15. Od-
kryte w późniejszym czasie zbrodnie Geina rzuciły jednak nowe światło 
na niejasne okoliczności związane ze śmiercią Henry’ego.

Edowi zapewne odpowiadała perspektywa samotnego życia z własną 
matką, od której był emocjonalnie uzależniony. Jednak w niedługim 

9 J. Stukan, op. cit., s. 130.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 A. Poppek, op. cit., s. 131, 146; J. Stukan, op. cit., s. 146.
14 A. Poppek, op. cit., s. 146.
15 Ibidem, s. 144.
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czasie „u Augusty wykryto szybko postępujący nowotwór”16. Zmarła rok 
po tragicznej śmierci swego starszego syna. Zachowanie Eda od początku 
wskazywało, jak bardzo nie potrafił pogodzić się z tą stratą. O ile w więk-
szości pomieszczeń rodzinnego domu panował nieład, o tyle pokoje na 
piętrze, gdzie matka przebywała najczęściej, mężczyzna utrzymywał 
w nienagannym porządku i nie dokonywał w nich żadnych zmian, jak 
gdyby kultywował z należytą czcią pamięć o bliskiej zmarłej17.

Harold Schechter twierdzi, że po śmierci matki Gein czytał dużo 
o kanibalach, łowcach głów, zbrodniach nazistowskich i okradaniu gro-
bów18. Zafascynował się też historią opowiadającą o byłym żołnierzu 
pochodzącym z Nowego Jorku, który udał się do Danii, aby dokonać 
operacji korekty płci19. Jak utrzymuje Schechter, Ed często wyobrażał 
sobie, że jest dziewczynką i ma żeńskie organy rozrodcze zamiast pe-
nisa20. Część informacji podawanych przez biografa Geina znajduje 
potwierdzenie także w innych źródłach, lecz Robert Daniels i Jarosław 
Stukan podają w wątpliwość jego rzekome kanibalistyczne skłonności, 
co sygnalizuje, że relację Schechtera na temat niektórych lektur pozosta-
jących w kręgu zainteresowań mordercy należy traktować z dystansem.

W 1948 r., czyli trzy lata po śmierci matki, Ed po raz pierwszy wyko-
pał zwłoki na pobliskim cmentarzu. W ciągu kolejnych sześciu lat sprofa-
nował następnych osiem grobów21. Według Anny Poppek mężczyzna 
mógł wierzyć, że „za sprawą swoistej nekromancji przywróci matkę do 
życia”22. Stukan także interpretuje zachowanie Geina jako próbę wskrze-
szenia zmarłej. Znane są przypadki osób, które do czasu śmierci kogoś 
bliskiego charakteryzowały się „normalnie ukierunkowanym popędem 
płciowym”, lecz nie umiejąc pogodzić się z odejściem krewnego,

przetrzymują zwłoki lub nawet ich części, mogą je mumifikować, a następnie za
chowywać się tak, jakby partner nie zmarł – mogą przy nich spać, zasiadać do 
stołu i uprawiać z nimi seks23.

Podobne praktyki w fachowej literaturze określa się mianem „nekrofilii 
romantycznej”24. Zdaniem badacza Gein kierował się w swych działaniach 
identycznymi pobudkami z tym wyjątkiem, że w jego przypadku nie cho-
dziło o utratę partnera seksualnego, lecz osoby, z którą łączyła go niezwykle 

16 Ibidem, s. 146.
17 Ibidem, s. 147.
18 H. Schechter, op. cit., s. 44.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 A. Poppek, op. cit., s. 147; J. Stukan, op. cit., s. 132.
22 A. Poppek, op. cit., s. 147.
23 J. Stukan, op. cit., s. 60.
24 Ibidem, s. 60, 136.
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silna więź emocjonalna25. Dlatego właśnie w odniesieniu do historii tego 
seryjnego mordercy możemy mówić o „pseudoromantycznej nekrofilii” 26.

Gein z uwagą wczytywał się w nekrologii umieszczane w lokalnej pra-
sie, ponieważ pragnął dotrzeć do ciał zachowanych w jak najlepszym sta-
nie. Ich poszczególne części były następnie przez niego preparowane w celu 
uniemożliwienia ich dalszego rozkładu27. Praktyki te w opinii Stukana na-
leżałoby postrzegać jako symboliczną próbę zatrzymania śmierci, co jego 
zdaniem wiąże się z odejściem bliskiej Geinowi osoby28. Działania męż-
czyzny zapewniały mu najpewniej poczucie bezpieczeństwa i przynosiły 
emocjonalną satysfakcję, ponieważ oswajały go ze śmiercią, a tym samym 
z traumatycznym dla niego wydarzeniem, tj. stratą matki29. Jednocześnie 
dzięki gromadzonym „trofeom” pamięć o Auguście była ciągle żywa, moż-
na by nawet rzec, że przedmioty, jakimi otaczał się Gein, stały się swego ro-
dzaju substytutem zmarłej, wypełniając zaznaną pustkę30. Stukan dodaje, 
że dla „wielu seryjnych zabójców […] wycinane ofiarom fragmenty ciała 
służą stymulacji seksualnej, a nie zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa”31, 
jak działo się to w przypadku Eda. Za tezą, jakoby „u źródeł motywacji 
Geina leżała »pseudoromantyczna« nekrofilia”32, przemawia dodatkowo 
odkrycie, którego dokonał dokumentalista Errol Morris. Filmowiec, zbie-
rając materiał do swego niezrealizowanego projektu, zauważył, że wszyst-
kie sprofanowane przez Eda groby znajdują się wokół miejsca spoczynku 
jego matki. Gein „szył [też – przyp. K. K.] dla siebie kostium z ludzkiej 
skóry”33 i działania te mają równie silny związek ze śmiercią Augusty, co 
zostanie szerzej omówione w dalszej części wywodu, dotyczącej Milcze-
nia owiec. Na podstawie dotychczasowego rozważań można zauważyć, że 
strata matki miała ogromne przełożenie na zachowanie Geina – także na 
popełnione przez niego morderstwa. Jak tłumaczy Stukan, zabójstwa były 
najprawdopodobniej sposobem na pozyskiwanie „skóry w lepszym stanie, 
niż [tej – przyp. K. K.] pochodzącej z odkopanych na cmentarzu zwłok”34.

Do zatrzymania mordercy doszło w listopadzie 1957 roku. Funkcjo-
nariusze udali się do domu Geina, ponieważ był on ostatnią osobą, którą 
widziano w sklepie z narzędziami prowadzonym przez zaginioną Ber-

25 Ibidem, s. 136.
26 Ibidem.
27 A. Poppek, op. cit., s. 147; J. Stukan, op. cit., s. 132.
28 Ibidem, s. 136.
29 Ibidem.
30 Zob. ibidem, s. 135–136.
31 Ibidem, s. 136.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem, s. 135.
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nice Worden. Na miejscu śledczy odnaleźli jej wiszące na haku „bezgło-
we i wypatroszone ciało”35. W toku dalszych oględzin funkcjonariusze 
przekonali się, że szokująca zbrodnia była jedną z wielu potwornych ta-
jemnic, jakie skrywał dom Geina. Odkryto w nim m.in.:

krzesła i abażur obłożone fragmentami ludzkiej skóry, ludzkie czaski zdobiące 
łóżko, pas zrobiony z sutków, puchar wykonany z korony czaszki, wnętrzności 
przechowywane w lodówce, głowę na haku, bransoletkę ze skóry36.

Okazało się również, że jeden ze stolików był wykonany z kości udowych. 
Znaleziono „w kuchni w filiżance 4 nosy”, „parę ust wiszących na sznur-
ku”, „czepek uszyty z nosów, bęben obciągnięty ludzką skórą”, a „w pu-
dełku na buty 9 zasolonych warg sromowych”. W jednej z papierowych 
toreb znajdowała się maska zrobiona z twarzy zaginionej w 1954 r. Mary 
Hogan, dzięki czemu mężczyźnie udowodniono jeszcze jedno morder-
stwo37. Śledczy podejrzewali Geina o więcej zabójstw w związku z niewy-
jaśnionymi zaginięciami, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 
lat38. Nie potrafili jednak ostatecznie wskazać konkretnej liczby zamor-
dowanych osób, ponieważ duża liczba kości mogła pochodzić z ciał wy-
kopanych na pobliskim cmentarzu.

Biegli uznali początkowo Geina za niepoczytalnego, przez co stanął 
on przed sądem dopiero w 1968 roku. Podczas kolejnej rozprawy sędzia 
uniewinnił go właśnie z powodu jego niepoczytalności. Morderca trafił 
ostatecznie do zamkniętego zakładu dla umysłowo chorych przestęp-
ców39. W szpitalu dożył końca swych dni, umierając 26 lipca 1984 r. na 
niewydolność oddechową40.

Relacje o wstrząsających wydarzeniach z Plainfield dotarły do Roberta 
Blocha pracującego już wówczas nad historią o zamieszkałym w nie-
wielkiej i spokojnej miejscowości mężczyźnie, który mimo swego nie-
winnego wyglądu i usposobienia dopuszcza się brutalnych morderstw. 
Pisarz postanowił w swej powieści zawrzeć pewne aluzje do postaci 
Geina. Alfred Hitchcock, adaptując Psychozę, nie był zbyt dobrze zo-
rientowany w sprawie wspomnianego zabójcy. W rozmowie z François 
Truffautem stwierdził, że książka Blocha została zainspirowana: „przez 
historię faceta, który trzymał w domu trupa swojej matki, gdzieś w sta-
nie Wisconsin”41.

35 Ibidem, s. 132.
36 Ibidem, s. 133.
37 Ibidem.
38 Zob. A. Poppek, op. cit., s. 148–149.
39 Ibidem, s. 150
40 Ibidem, s. 151.
41 A. Hitchcock, Hitchcock/Truffaut, przeł. T. Lubelski, Izabelin 2005, s. 254.

Psychoza
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Zażyła relacja łącząca Normana Batesa z własną matką jest jednak łu-
dząco podobna do więzi występującej pomiędzy Edem a Augustą. Boha-
ter Psychozy cierpi na schizofrenię, którą zdiagnozowano też u mordercy 
z Plainfield, przy czym opinia lekarzy na temat stanu psychicznego Geina 
wzbudza obecnie dyskusje. Jak tłumaczy Stukan, istotnym elementem 
charakteryzującym stosunek Eda do matki jest fakt, że u zabójcy doszło 
z czasem „do rozszczepienia obrazu” Augusty,

co wskazuje na psychopatologię cechującą Eda – charakterystyczną szczególnie 
dla osobowości borderline. Matka przestała posiadać jakiekolwiek cechy, które 
podlegałyby krytyce. Była wyłącznie dobra, troskliwa, kochająca etc. (rozszcze
pienie prowadzi do idealizacji lub dewaluacji innej osoby przy braku tolerancji dla 
jakiejkolwiek ambiwalencji)42.

W opinii wspomnianego autora przypadek Geina należałoby rozpatry-
wać właśnie jako tzw. osobowość borderline. Tego typu zaburzenie psy-
chiczne zostało opisane w 1953 r. i w tamtym czasie nie było jeszcze po-
wszechnie diagnozowane. Zdaniem Stukana brak świadomości istnienia 
takiego typu osobowości tłumaczy, dlaczego seryjnego mordercę uznano 
wówczas za schizofrenika.

Relacja między głównym bohaterem Psychozy a jego matką okazuje 
się w pewnym sensie o wiele bardziej niejednoznaczna niż więź łącząca 
Geina z Augustą. Pani Bates jest postacią, którą Norman z jednej strony 
darzy troską, a z drugiej, naśladując ją, przedstawia jako osobę zabor-
czą, która traktuje go w sposób obcesowy. W psychice mężczyzny zostaje 
więc wykreowany obraz bazujący na przeciwieństwach, co odróżnia go 
od sposobu myślenia charakteryzującego Geina. Stukan przypuszcza też, 
że Augusta  „nawiązała z Edem więź […], która sprowadzała się do za-
stąpienia na poziomie emocjonalnym męża synem”43.

W Psychozie dochodzi natomiast do odwrotnej sytuacji – to sto-
sunek Normana do własnej matki przyjmuje chwilami dwuznaczny 
charakter. Bohater w przypływie zazdrości morduje panią Bates i jej 
kochanka. Wyobraża on sobie też, że to jego matka jest zaborcza w swej 
miłości za każdym razem, kiedy protagonista czuje pociąg do innej 
osoby. Jak można przypuszczać, więź z nią zastępuje bohaterowi na 
poziomie emocjonalnym kontakt z inną kobietą. Warto też zauważyć, że 
Norman z jednej strony odczuwa wyrzuty sumienia po zamordowaniu 
pani Bates i jej kochanka, lecz w równym stopniu nie potrafi pogodzić 
się ze stratą bliskiej osoby. Zarówno działania Batesa, jak i Geina służą 
zanegowaniu śmierci matki lub przynamniej stłumieniu emocjonalnej 
pustki po jej odejściu.

42 J. Stukan, op. cit., s. 130–131.
43 Ibidem, s. 131.
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Patologiczny charakter relacji łączącej syna i matkę stanowił istotny 
element fabuły także dla innych filmów nawiązujących do osoby Geina. 
Deranged i In the Light of the Moon w przeciwieństwie do Psychozy odno-
siły się do okrutnych szczegółów związanych z popełnionymi przez niego 
zbrodniami. Drugi z wymienionych filmów jest spośród wszystkich utwo-
rów zrealizowanych na temat Geina najbardziej wierny jego biografii. O ile 
In the Light of the Moon można uznać za faktograficzną rekonstrukcję losów 
seryjnego mordercy, o tyle na przeciwnym biegunie znajduje się Ed Gein: 
The Butcher of Plainfield. Podtytuł filmu nawiązuje do przydomka „rzeźnik 
z Plainfield”, który przylgnął do zabójcy ze względu na bestialstwo charak-
teryzujące jego zbrodnie. Podobieństwo pomiędzy The Butcher of Plainfield 
a prawdziwą historią Geina kończy się jednak na samym tytule utworu. Po-
stać introwertycznego mordercy z Plainfield, cechującego się średnim wzro-
stem i normalną budową ciała, zostaje w filmie Michaela Feifera zastąpiona 
osobą rosłego i dobrze umięśnionego mężczyzny, będącego rzekomym 
wcieleniem słynnego zabójcy. W fabule obrazu odnaleźć można kilka aluzji 
do biografii Geina, jak chociażby opresyjny wizerunek matki, stopień okru-
cieństwa przypisywanych mu zbrodni oraz wykopywanie zwłok na cmenta-
rzu. Pomimo tych zbieżności tytuł utworu pozostaje dla widza mylący. Film 
Feifera tylko powierzchownie nawiązuje do biografii mordercy z Plainfield, 
przez co trudno uznać go nawet za wariację na temat losów Geina. Jak 
można przypuszczać, twórcy obrazu potraktowali nazwisko rzeźnika z Pla-
infield niczym magnes, który mógłby przyciągnąć uwagę większej liczby 
odbiorców. Oprócz złej sławy tytułowego bohatera, Feifer siłą filmu próbuje 
uczynić okrucieństwo, które cechowało działania mordercy. Inny amery-
kański reżyser również nawiązuje do postaci „mordercy-rzeźnika” głównie 
w oparciu o bezprecedensowy charakter jego zbrodni. Tobe Hooper nie po-
trzebował jednak nazwiska Geina, aby dać życie zupełnie nowej legendzie.

Teksańska masakra piłą mechaniczną (1974) Hoopera była trzecią w historii 
kina produkcją inspirowaną osobą Geina44. Drugi film odwołujący się do 
sprawy wspomnianego mordercy – Deranged – wszedł na ekrany zaledwie 
kilka miesięcy wcześniej. Przypisywany Geinowi kanibalizm, profanacja 
grobów czy wnętrze upiornej „rezydencji”, w której ludzkie szczątki zo-
stały zaadaptowane na elementy wystroju domu – wszystkie te motywy 
łączą film Hoopera ze sprawą Geina. Nawiązaniem do osoby mordercy 

44 O fakcie tym wspomina sam Tobe Hooper. Zob. 00:09’15”–00:10’45”; D. Gregory, Texas 
Chain Saw Massacre: The Shocking Truth, http://bit.ly/2TfXGbO [dostęp: 07.10.2016]. 
Zob. K. R. Phillips, Projected Fears: Horror Films and American Culture, Westport  
 –Connecticut–Londyn 2005, s. 102. Hooper i współscenarzysta filmu, Kim Henkel 
wskazywali też, że wyobrażali sobie całą historię jako renarrację bajki o Jasiu i Małgosi. 
Zob. R. Worland, The Horror Film: An Introduction, Oxford 2008, s. 218.

Teksańska masakra 
piłą mechaniczną
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jest również postać legendarnego Leatherface’a, noszącego maskę zrobioną 
z ludzkiej twarzy. Fakty z życiorysu Geina wykorzystane zostały do stwo-
rzenia fikcyjnej historii, chociaż napisy początkowe wmawiały widowni 
fałszywe przeświadczenie, jakoby fabuła filmu rekonstruowała rzeczywistą 
zbrodnię dokonaną przez rodzinę kanibali na grupie pięciu młodych ludzi.

Horror Teksańskiej masakry piłą mechaniczną nie rodził się więc w wy-
niku działań jednego człowieka. W przeciwieństwie do innych twórców za-
inspirowanych sprawą Geina, reżyser nie wprowadzał do filmu portretu de-
monicznej matki. Wspólnota złożona była z samych mężczyzn, a podczas 
przerażającej wieczerzy honorowe miejsce u szczytu stołu zajmował dzia-
dek rodu kanibali. Na jego szczególną pozycję wskazywało przypadające 
starcowi pierwszeństwo w swego rodzaju rytualnym morderstwie ostatniej 
ofiary. Robert Burns, będący scenografem pierwszej części filmu, wyraził 
zaskoczenie, że w trzypokoleniowej rodzinie żyjącej na farmie nie ma ko-
biecej postaci45. Zgodnie z żartobliwą odpowiedzią współscenarzysty fil-
mu kwestia ta jest tajemnicą domowników46. Brak kobiety w zdeprawowa-
nej rodzinie zaskakuje tym bardziej z uwagi na związek między Teksańską 
masakrą piłą mechaniczną a życiorysem Geina. Burns podczas prac nad fil-
mem przygotował szkielet babci kanibali, lecz należy podkreślić, że postać 
ta nie występowała w scenariuszu i w porównaniu z drugą częścią serii jej 
pozycja wśród domowników była marginalizowana47. W Teksańskiej ma-
sakrze piłą mechaniczną 2 (The Texas Chainsaw Massacre 2, reż. T. Hooper, 
USA 1986) ród kanibali nadal reprezentują w głównej mierze mężczyźni, ale 
tym razem Hooper wyraźnie podkreśla wyjątkowy status sędziwej matro-
ny, która siedzi na tronie z piłą mechaniczną na kolanach. Babcia kanibali 
znajduje się na szczycie konstrukcji przypominającej wieżę, przez co w ro-
dzinnej hierarchii wydaje się mieć rangę kogoś porównywalnego do królo-
wej pszczół lub mrówek. Teksańska masakra piłą mechaniczną 2 sugeruje 
zatem, że w rodzinie kanibali panuje matriarchat. Przerysowanie w portre-
towaniu babci kanibali wskazuje na autoironiczny wymiar drugiej odsłony 
serii48. To prześmiewcze nawiązanie do poprzedniej części filmu, tym bar-
dziej każe zwrócić uwagę na fakt, że źródło wynaturzenia w pierwszej od-
słonie cyklu tkwi w rodzinie mającej patriarchalny charakter49.

45 00:12’05”–00:12’15”; D. Gregory, op. cit.
46 00:12’15”–00:12’20”; D. Gregory, op. cit.
47 0:12’25’’–0:12’35’’; D. Gregory, op. cit.
48 Na temat autoironicznego wymiaru Teksańskiej masakry piłą mechaniczną 2 

zob. K. Kościelski, Pastisz w cieniu parodii, czyli opowieść o pewnej przygodzie 
amerykańskiego kina grozy lat 80. [w:] 80s Again!, red. A. Jabłońska, M. Koryciński, 
Warszawa 2016, s. 127–149.

49 Robin Wood też zwraca uwagę na brak kobiecej postaci w rodzinie kanibali, rów
nież łącząc ten fakt z jej patriarchalnym charakterem. R. Wood, Hollywood from 
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Hooper, opowiadając o Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, przy-
znawał, że pragnął stworzyć film ukazujący dysfunkcyjną rodzinę, bo do-
rastając, sam obserwował wiele dziwaczności i piekła charakteryzującego 
taką wspólnotę50. Ten krytyczny obraz tradycyjnych wartości jest w filmie 
podszyty wisielczym poczuciem humoru, czego doskonałym przykładem 
pozostaje scena wspólnej wieczerzy oprawców i ich niedoszłej ofiary. Usta-
wiona u szczytu stołu kamera pokazuje zgromadzoną wokół niego rodzinę 
kanibali. Biorąc pod uwagę temat oraz perspektywę wykorzystaną w tym 
kadrze, warto zauważyć, że podobny wizerunek powraca niejednokrot-
nie w ikonografii amerykańskiej, by wspomnieć chociażby obraz Norma-
na Rockwella Wolność od niedostatku. Ówczesna amerykańska telewizja 
niejednokrotnie karmiła swoich odbiorców cukierkowym wizerunkiem 
rodziny, która uroczystym obyczajem gromadziła się w trakcie posiłku przy 
wspólnym stole. Nikt nie przypuszczał jednak, że karykaturalny wizeru-
nek szczęśliwej familii może przybrać równie makabryczne i wstrząsające 

Vietnam to Reagan… and Beyond, Nowy Jork – Chichester – West Sussex 2003, 
s. 82.

50 0:12’35’’–0:13’05’’; D. Gregory, op. cit.

1. Kadry z filmu Teksańska 
masakra piła mechaniczną 2
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wyobrażenie. Kolejnym przykładem sceny, będącej sardonicznym spojrze-
niem na tradycyjne wartości, jest fragment, w którym ojciec rodziny wpa-
da we wściekłość, widząc uszkodzone przez Leatherface’a drzwi wejścio-
we ponurej rezydencji kanibali. Zachowanie syna okazuje się dla bohatera 
równoznaczne z brakiem poszanowania dla własnego domu („Ain’t he got 
no pride in his home?!”51). Uwaga ojca może wprawić widza w konsternację, 
gdyż sugeruje, że swego rodzaju etykieta obowiązuje nawet zdegenerowa-
ną rodzinę kanibali. Reprymenda ojca w zestawieniu z koszmarem, który 
spotkał bohaterów, dobrze oddaje nastrój tej filmowej makabreski. Kani-
balistyczne praktyki członków społeczeństwa w najbardziej bezkompromi-
sowy i literalny sposób wyrażały niebezpieczny i dysfunkcyjny charakter 
związków międzyludzkich, jaki niejednokrotnie podkreślano w kinie lat 
60. i 70.52 Sprawa Geina była więc dla Hoopera wyłącznie pretekstem do 
krytycznego spojrzenia na amerykańskie społeczeństwo53.

W Milczeniu owiec ambitna studentka Akademii FBI, Clarice Starling, 
na polecenie przełożonego Jacka Crawforda kontaktuje się z doktorem 

51 01:06’20’’–01:06’30’’ (The Texas Chainsaw Massacre 2, reż. T. Hooper, USA 1986). 
Na dialog ten i ironiczny wydźwięk opisanej sceny wskazuje też Rick Worland. 
R. Worland, op. cit., s. 222.

52 Horrory z lat 60. i 70. świetnie wpisują się w nurt kina kontestacji z uwagi na kwestio
nowanie dotychczasowego porządku społecznego i tradycyjnych wartości. Przykładem 
obrazującym krytyczny stosunek twórców do dominującego wówczas konserwatyw
nego światopoglądu Amerykanów była zmiana w sposobie ukazywania rodziny (zob. 
A. Pitrus, Gore – seks – ciało – psychoanaliza. Pułapka interpretacyjna, Siedlce 1992, 
s. 19–20). W kinie grozy lat 60. i 70. zło kryje się często w obrębie rodzinnej wspólnoty, 
przez co pewni autorzy, pisząc o filmach z tej dekady, posługują się terminem family 
horror (zob. P. Hutchings, Historical Dictionary of Horror Cinema, Lanham–Maryland 
2008, s. 112–113). Konsekwentne sytuowanie potworności w samym sercu rodziny ma 
charakter symboliczny, by nie powiedzieć, manifestacyjny. W klasycznym horrorze 
oraz kinie hollywoodzkim rodzina reprezentuje konserwatywny system wartości, 
będący rzekomą ostoją i gwarancją ładu społecznego. Patologiczne relacje łączące fana
tycznie religijną matkę i córkę w filmie Carrie (reż. B. De Palma, 1976), a także powra
cający w różnych filmach demoniczny wizerunek dziecka – między innymi Egzorcysta 
(The Exorcist, reż. W. Friedkin, USA 1973), A jednak żyje (It’s Alive, reż. L. Cohen, USA 
1974), Omen (reż. R. Donner, Wielka Brytania – USA 1976) – są świadomym bądź bez
wiednym wyrazem rosnącej nieufności Amerykanów wobec dawnej ikony praworząd
ności. W identycznym kluczu można odczytywać krytyczny wizerunek rodziny powra
cający w dwóch filmach Wesa Cravena: Ostatni dom po lewej (The Last House on the 
Left, USA 1972) i Wzgórza mają oczy (The Hills Have Eyes, USA 1977). Zob. D. J. Skal, The 
Monster Show: A Cultural History of Horror, Nowy Jork 2001, s. 372. P. Sawicki, Odraża-
jące, brudne, złe: 100 filmów gore, Wrocław 2011, s. 12; K. Kościelski, „Cóż za wspaniały 
dzień na egzorcyzm…” Amerykańskie kino grozy przełomu lat 60. i 70., Wrocław 2014.

53 Zob. K. Kościelski, op. cit., s. 51–57.

Milczenie owiec
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Hannibalem Lecterem, który odsiaduje wyrok za brutalne morderstwa. 
Ma on pomóc jej schwytać zabójcę określanego w mediach jako „Buf-
fallo Bill”. Postać ta łączy w sobie historie co najmniej trzech seryjnych 
morderców: Eda Geina, Teda Bundy’ego i Gary’ego Heidnika. Drugi 
z wymienionych przestępców zakładał na rękę temblak lub gips i prosił 
swe przyszłe ofiary o zaniesienie książek lub innych przedmiotów do 
samochodu54. „Buffalo Bill” działa w podobny sposób, pytając o pomoc 
w przeniesieniu dużego fotela do furgonetki. Osoby uprowadzone przez 
Heidnika były przetrzymywane w zamknięciu w piwnicy, identycznie 
jak ofiary seryjnego mordercy z Milczenia owiec. Charakterystyczny jest 
jednak cel prowokujący „Buffalo Billa” do popełniania zbrodni. Filmo-
wego bohatera z postacią Geina łączy fakt, że obaj mężczyźni szyją dla 
siebie kobiecy kostium z ludzkiej skóry, co sugerowałoby ich silne pra-
gnienie zmiany płci. W opinii Stukana motywacje mordercy z Plainfield 
mają o wiele bardziej złożony charakter.

Autor ten przekonuje, że Gein „nie był […] w żadnym razie trans-
seksualistą, a jego chęć stania się kobietą w najmniejszym stopniu nie 
miała podłoża biologicznego”55. Nie można zapominać, do jakiego stop-
nia seryjny morderca identyfikował się z własną matką, którą stawiał 
sobie za wzór do naśladowania. Równie istotny pozostaje fakt, że jego 
dzieciństwo było pozbawione męskiego autorytetu. Jak zauważa Stukan, 
Augusta ze względu na swój silny charakter pełniła dla syna w sensie 
symbolicznym dwie role – matki oraz nieobecnego ojca. U Geina mogła 

54 Do postaci tego mordercy nawiązuje też George Sluizer w filmie Zniknięcie (Spo-
orloos, Francja–Holandia 1988), którego jeden z bohaterów wykorzystuje podobną 
strategię, próbując wzbudzić zaufanie swych ofiar.

55 J. Stukan, op. cit., s. 134.

2. Kadr z filmu Teksańska 
masakra piłą mechaniczną
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pojawić się w pewnym momencie zdecydowana potrzeba do przeobraże-
nia w idealizowany przez siebie obiekt, co łączyło się z poczuciem straty 
po ukochanej osobie. Dlatego właśnie w opinii Stukana Gein nie tyle dą-
żył do zmiany płci, co pragnął zostać osobą „taką jak jego matka, posia-
dającą władzę, której on był pozbawiony, posiadającą szacunek, jakim ją 
darzył, w końcu kochaną tak mocno, jak on ją kochał”56. W osobie Au-
gusty dopełniały się postaci obu rodziców oraz wszelkie atrybuty koja-
rzone z tymi figurami. Skryte fantazje seryjnego mordercy niekoniecznie 
wynikały z chęci zmiany płci, w szczególności, biorąc pod uwagę fakt, że 
matka wpajała synowi nienawiść zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn.

Refleksje na temat motywacji kierujących Geinem ciekawie wypadają 
na tle wypowiedzi Jonathana Demme’a w związku z protestami aktywi-
stów związanych z ruchem LGBT, zdaniem których „Buffalo Bill” z Mil-
czenia owiec w negatywnym świetle przedstawia osoby transseksualne. 
Jak tłumaczy reżyser, na tę kwestię należałoby spojrzeć z zupełnie innej 
strony57. „Buffalo Bill” zostawia w gardle swoich ofiar poczwarki ciem, 
czyli motyli prowadzących nocny tryb życia. Fakt ten wskazuje, że mor-
derca odczuwa silnie pragnienie przeobrażenia się, o czym zresztą wprost 
mówi Hannibal Lecter podczas jednego ze spotkań z Clarice Starling. 
Główna bohaterka zauważa, że w fachowej literaturze nie ma związku 
między transseksualizmem a przemocą, a osoby o podobnych preferen-
cjach są z reguły bardzo pasywne. Lecter przyznaje rację agentce Star-
ling – w jego opinii „Buffalo Bill” nie jest prawdziwym transseksualistą, 
ponieważ, jak tłumaczy, nienawidzi własnej tożsamości i szuka sposobu, 
dzięki któremu przemieni się w symbolicznym sensie w motyla. W po-
dobny sposób o bohaterze wyrażał się sam reżyser, zauważając w jednym 
z wywiadów, że seryjnym mordercą kieruje pogarda do samego siebie58. 
Niskie poczucie wartości i doświadczona w dzieciństwie przemoc popy-
chają „Buffalo Billa” do zbrodni, które mają nadać mu inną tożsamość. 
W mniemaniu mordercy nowa osobowość umożliwiłaby mu akceptację 
własnego ja. Pozwoliłaby na przeobrażenie w idealizowany przez niego 
obiekt, co w sposób analogiczny tyczy się poczwarek ciem odnajdywanych 
w ciałach jego ofiar, a także koresponduje z życiorysem samego Geina.

Kwestia poszukiwania własnej tożsamości jest zresztą kluczowym te-
matem Milczenia owiec i dotyczy także równoległego wątku skupionego 
wokół starań Starling zmierzających w stronę schwytania „Buffalo Bil-
la”. Bohaterkę kilkukrotnie ukazuje się otoczoną przez grupę mężczyzn, 

56 Ibidem.
57 Jonathan Demme „Applauded” The LGBT Backlash Against „Silence Of The Lambs”, 

http://bit.ly/2ESBGCO [dostęp: 08.10.2016].
58 Ibidem.
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których rosła postura kontrastuje z jej szczupłą i niewielką sylwetką59. 
Charakterystyczny sposób kadrowania Starling został zastosowany już 
w samej czołówce filmu i na poziomie wizualnym podkreśla jej odmien-
ność względem policyjnego świata.

Poczucie odrębności protagonistki w tym środowisku potęguje nie 
tylko kwestia najbliższego otoczenia bohaterki, zdominowanego przez 
mężczyzn, czy też bycie nowicjuszką w swoim zawodzie; w równej mierze 
chodzi o fakt, że rozmaite postaci spoglądają na kadetkę przez pryzmat jej 
płci, a nie wykonywanej przez nią profesji. Osoby spotykane przez Starling 
podczas śledztwa wyraźnie zalecają się do agentki, całkowicie zapominając 
o charakterze jej pracy. Lecter sugeruje zresztą w jednej z rozmów, że sam 
Crawford ma zapewne równie nieprofesjonalny stosunek do Clarice. Doktor 
Chilton, czyli dyrektor zakładu, w którym trzymany jest Lecter, podziela 
jego zdanie, jakoby przełożony traktował kadetkę w sposób instrumentalny. 
Podczas pierwszego spotkania kierownik szpitala zauważa, że płeć bohaterki 

59 T. Elsaesser, W. Buckland, Studying Contemporary American Film: A Guide to 
Movie Analysis, New York 2002, s. 256.

3. Kadry z filmu Milczenie 
owiec
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mogła mieć duże znaczenie w wyborze Starling jako osoby kontaktującej się 
z Lecterem, ponieważ osadzony nie widział się z żadną kobietą przez ostat-
nich osiem lat. Clarice w rozmowie Chiltonem usiłuje bronić własnej pozycji. 
Odpierając jego zarzuty, wspomina o ukończonych przez siebie studiach, 
stawiając tym samym na pierwszym miejscu swoje kwalifikacje, a nie urodę.

Odbierana przez bohaterkę w zakończeniu filmu odznaka agentki FBI 
w sensie dosłownym i symbolicznym wskazuje, że mimo swej odmien-
ności Clarice udało się wywalczyć miejsce w policyjnym środowisku. To 
w końcu dzięki niej „Buffalo Bill” zostaje odnaleziony, a uprowadzona 
przez mordercę kobieta uratowana. Crawford sprawia przez moment 
wrażenie zakłopotanego, tuż po tym, jak gratuluje Starling ukończenia 
szkolenia i rozwiązania śledztwa. Clarice wyciąga do przełożonego rękę 
i pokazany w detalu uścisk ich dłoni podkreśla, że Starling jest w osta-
tecznym rozrachunku traktowana przez Crawforda na równi. Główna 
bohaterka stanowi zatem przeciwieństwo „Buffalo Billa” w tym sensie, 
że pragnąc akceptacji otoczenia, nie poszukuje usilnie nowej tożsa mości. 
Odczuwa początkowo swą obcość w środowisku policyjnym, które mar-
ginalizuje ją ze względu na jej płeć. Uścisk dłoni Crawforda pokazuje, że 
nawet mimo okazywanej jej na wstępie rezerwy, bohaterce udaje się zbu-
dować silną pozycję w tym świecie, a tym samym zyskać jego akceptację 
i poważanie, broniąc jednocześnie własnej tożsamości.

Ze względu na praktykowany przez Lectera kanibalizm można się za-
stanawiać, czy ta filmowa postać także nie nawiązuje do postaci Geina, któ-
remu przypisywano identyczne skłonności. Oskarżenia kierowane przeciw-
ko rzeźnikowi z Plainfield w oczach Stukana nie są w pełni uzasadnione. 
Na fali wielu wstrząsających informacji na temat odkryć w domu Geina 
pojawiła się pogłoska, że w piecu seryjnego mordercy znaleziono leżące na 
patelni serce Bernice Worden. Stukan powołuje się na pracę Danielsa, który 
gruntownie „przeanalizował wszystkie fakty i mity” dotyczące tej kwestii60. 
Serce Worden znajdowało się w rzeczywistości w worku w pobliżu pieca 
i według zeznań seryjnego mordercy miało w nim spłonąć. W ocenie Da-
nielsa nie istnieją dowody potwierdzające zjadanie przez Geina ludzkiego 
mięsa61. Co więcej, o ile inne zachowania seryjnego mordercy znajdują swo-
je uzasadnienie, o tyle kanibalistyczne skłonności zdaniem Stukana nieko-
niecznie pasują do profilu tego przestępcy. Znak zapytania względem tej 
kwestii stawia też film Landscape Suicide (reż. J. Benning, USA 1987), który 
w formie paradokumentu opowiada historie dwojga morderców – Berna-
dette Protti i Eda Geina. W obrazie Jamesa Benninga pojawia się proto-
kół z przesłuchania zabójcy z Plainfield, korespondujący z wcześniejszymi 

60 J. Stukan, op. cit., s. 133.
61 Ibidem, s. 133–134.
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uwagami na temat jego przypuszczalnych motywacji. Jak wynika z doku-
mentu, morderca często fantazjował, że jest kobietą. Wśród przedmiotów 
odnalezionych w domu Geina znajdowały się zasolone wargi sromowe, 
które, jak zeznał zabójca, zdarzyło mu się przykładać w miejsce swoich 
męskich organów rozrodczych. Zabójca podczas przesłuchania stwierdził, 
że mogła mieć miejsce sytuacja, w której zakładał na siebie damską bieli-
znę. W przedstawionym protokole Gein przyznaje się też do pokrywania 
żeńskich organów rozrodczych aluminiową farbą, aby uchronić je przed 
rozkładem. Uwagi te potwierdzają, że morderca w swoich działaniach pró-
bował w symbolicznym sensie przeciwdziałać śmierci.

Film Benninga opowiada o autentycznych wydarzeniach z życia Ge-
ina i wykorzystuje archiwalne materiały, ale zawiera także sceny, które 
zostały zaimprowizowane – w tym ta kluczowa, przedstawiająca rzekome 
przesłuchanie słynnego zabójcy (w rolę mordercy wcielił się Elion Sacker). 
Benning rekonstruuje na podstawie akt sądowych przesłuchanie Geina 
podczas rozprawy. W scenie tej reżyser skupia się w głównej mierze na 
szczegółowej relacji mieszkańca Plainfield dotyczącej zabójstwa Worden. 
Ze sceny wynika, że Gein nie potrafił w pełni odtworzyć przebiegu wyda-
rzeń, a nieścisłości i brak ciągłości w jego opowieści sugerują niestabilny 
stan umysłowy mordercy. Historia o seryjnym zabójcy ma znamiona do-
kumentu i jest przytaczana na podstawie zachowanych protokołów prze-
słuchań. Niewiele jednak brakowało, aby powstał film, w którym Gein 
osobiście opowiedziałby o dokonanych przez siebie zbrodniach.

Errol Morris ukończył Uniwersytet Wisconsin w Madison położony nie-
opodal Plainfield. Przyszły dokumentalista wspomina, że w czasie jego 
studiów sprawa seryjnego mordercy wciąż wywoływała żywe dyskusje 
wśród lokalnej społeczności. Kilka lat później Morris dostał się na wydział 
filozofii na prestiżowym Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie 
zamierzał napisać rozprawę doktorską poświęconą sądowej kategorii nie-
poczytalności (insanity plea). Na potrzeby swej dysertacji, której ostatecz-
nie nigdy nie dokończył, Morris zdecydował się przeprowadzić wywia-
dy z seryjnymi mordercami. Rozmówcami późniejszego dokumentalisty 
byli m.in. Ed Kemper, Herbert Mullen oraz John Linley Frazier62. Mniej 
więcej w tym samym czasie, czyli w połowie lat 70., Morris powrócił do 
Wisconsin z zamiarem przeprowadzenia wywiadu z Geinem, co ostatecz-
nie udało mu się zrealizować. Seryjny morderca przebywał wtedy w stano-
wym szpitalu psychiatrycznym w Waupun – w zakładzie o maksymalnych 
środkach bezpieczeństwa, przeznaczonym dla przestępców ze stwierdzoną 

62 R. Menken, E. Morris, „I started by interviewing murderers”, Errol Morris talks 
about his film Tabloid, http://bit.ly/2Nqht2X [dostęp: 20.02.2016].

Errol Morris
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niepoczytalnością. Morris był podobno jedną z niewielu osób w tamtym 
czasie, które podjęły wysiłek, aby zorganizować spotkanie z Geinem63.

Dokumentalista zaczął zbierać informacje na temat wspomnianego 
mordercy. Zrządzeniem losu wiadomości te pochodziły z pierwszej ręki. 
Podczas swego prywatnego „śledztwa” Morris przez większą część roku 
mieszkał u rodziny, która żyła w sąsiedztwie Geina64. Dokumentalista 
przeprowadził zresztą wiele wywiadów z ludźmi z najbliższego otoczenia 
mordercy, studiując w miejscowym sądzie akta dotyczące nie tylko spra-
wy Geina. Morris w trakcie swego „śledztwa” odkrył, że w Plainfield za-
mieszkanym przez ok. 700 osób pojawiło się w ostatnich 10 latach kilko-
ro seryjnych zabójców, jak gdyby spokojni dotychczas obywatele zaczęli 
pod wpływem sprawy Geina popadać w szaleństwo65. Dokumentaliście 
udało się utorować drogę do spotkania z niektórymi z nich66. W jednym 
przypadku Morris odważył się nawet nielegalnie wejść do szpitala psy-
chiatrycznego, za co został zatrzymany, a o całej sprawie poinformowa-
no władze uczelni w Berkeley67.

Podczas spotkań z mordercami przyszły dokumentalista zadawał 
jak najmniej pytań, aby w minimalnym stopniu ingerować w swobodę 
wypowiedzi więźniów68. Dzięki tej metodzie udało mu się sprowoko-
wać zabójców do monologu przypominającego strumień świadomości69.  

„Wywiad Joyce’owski” 70, jak określał go sam Morris, pozwalał na unik-
nięcie sytuacji, w której niezwykle trudne i zawstydzające pytania mo-
gły wprawić w zakłopotanie lub wręcz zablokować rozmówcę71. W pew-
nych przypadkach zwierzenia potrafiły trwać nieprzerwanie nawet przez 
dwie godziny72. Przyszły dokumentalista miał do dyspozycji setki go-
dzin rozmów, ale nie wiedział jeszcze, czy na podstawie zgromadzo-
nego materiału przygotować książkę czy zrealizować swój pierwszy 
film, którego tytuł roboczy brzmiał Digging up the Past. Wywiadów 
było zresztą zbyt dużo, aby samodzielnie spisać wszystkie konwersa-
cje, zaś stypendium z Uniwersytetu Kalifornijskiego i drobne wsparcie 

63 M. Singer, Predilections, http://bit.ly/2tABLXO [dostęp: 20.02.2016].
64 W. Herzog, E. Morris, Werner Herzog In Conversation with Errol Morris http://bit.

ly/2Xjft0S [dostęp: 20.02.2016].
65 Ibidem.
66 J. Hughes, E. Morris, The Eleven-Minute Psychiatrist, http://bit.ly/2GXV6kh[dostęp: 

20.02.2016].
67 M. Singer, op. cit.
68 Ibidem.
69 J. Hughes, E. Morris, op. cit.
70 R. Menken, E. Morris, op. cit.
71 J. Hughes, E. Morris, op. cit.
72 Ibidem.
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finansowe otrzymywane przez Morrisa ze strony rodziny nie wystar-
czało, aby opłacić transkrypcję przeprowadzonych rozmów73. Matka 
dokumentalisty była zresztą zaniepokojona fascynacją syna. Gdy pew-
nego dnia zapytała nieco oględnie, czy nie mógłby on spędzać więcej  
czasu z ludźmi w swoim wieku, Morris odpowiedział: „ale mamo, nie-
którzy z tych seryjnych morderców są w moim wieku”74.

Zainteresowanie osobą Geina doprowadziło do spotkania z doktorem 
Georgem Arndtem, który napisał książkę Reakcja wspólnoty na prze-
rażające wydarzenia (Community Reaction to a Horrifying Event, 1959). 
Publikacja ta była katalogiem najróżniejszych dowcipów na temat Geina 
i powstała, by zobrazować zachowanie lokalnej społeczności w obliczu 
wstrząsających wydarzeń75. Doktor Arndt dowiedział się od dokumen-
talisty, że zbezczeszczone przez mordercę groby tworzą okrąg wokół 
miejsca, gdzie pochowano jego matkę. Postępowanie zabójcy uznał on 
za typowy przykład mechanizmu obronnego określanego w psychologii 
jako sublimacja. Zdaniem lekarza Gein z uwagi na autorytet i pozycję 
Augusty nie mógł bezpośrednio naruszyć jej grobu, ale szukał zastęp-
czego obiektu albo też innego sposobu, aby zrealizować swój cel. Arndt 
spekulował, że morderca wykopał tunele prowadzące z innych grobów 
do miejsca spoczynku jego matki. Doktor wspólnie z Morrisem udali 
się na cmentarz. Arndt kazał dokumentaliście przyłożyć ucho do ziemi 
blisko grobu matki Geina i sprawdzić, czy nie usłyszy on pogłosu wska-
zującego na wydrążony tunel, kiedy lekarz będzie uderzał grubym kijem 
o grunt. Morrisowi nie udało się jednak odnotować niczego szczególnego. 
Zapytał więc, czy nie prościej byłoby dokopać się do miejsca spoczynku 
Augusty Gein76, ale propozycja ta wydała się Arndtowi zbyt radykalna.

O stawianej przez lekarza hipotezie dowiedział się Werner Herzog, 
któremu Morris opowiedział o swym projekcie. Niemiecki reżyser za-
proponował, aby obaj spotkali się w wyznaczonym terminie przy grobie 
Augusty Gein i pod osłoną nocy wyjaśnili tę kwestię. Morris początko-
wo zgodził się wziąć udział w całym procederze, lecz ostatecznie zmie-
nił zdanie, o czym Herzog dowiedział się dopiero w momencie, kiedy 
przybył do Plainfield77. Dokumentalista wyznał po latach, że z czasem 
przeraziła go wizja, w której przy świetle księżyca, w towarzystwie osoby 
mówiącej z niemieckim akcentem, zostaje skuty w kajdanki za profanację 

73 M. Singer, op. cit.
74 Ibidem.
75 Żarty o seryjnym mordercy charakteryzowały się niezwykle wisielczym humorem. 

Na pytanie, dlaczego Gein trzymał w nocy fotele pod przykryciem, odpowiedź 
brzmiała: aby nie dostały one gęsiej skórki. W. Herzog, E. Morris, op. cit.

76 M. Singer, op. cit.
77 M. Singer, op. cit.
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grobu78. Morris nie zrealizował ostatecznie filmu na temat Geina. Przy-
szłego dokumentalistę skreślono z listy studentów Uniwersytetu w Ber-
kley, a planowana przez niego rozprawa doktorska nigdy nie została 
ukończona79.

Wielowątkowa biografia Geina oraz złożona osobowość seryjnego mor-
dercy dały początek kilku ikonicznym bohaterom filmowym, wśród któ-
rych znalazły się takie postaci, jak Norman Bates z Psychozy, Leatherface 
z Teksańskiej masakry piłą mechaniczną czy „Buffalo Bill” z Milczenia 
owiec. Z jego historii czerpali reżyserzy o najrozmaitszym temperamen-
cie twórczym. Elementy poszczególnych filmów uwypuklają inne aspek-
ty związane ze sprawą Geina, często usiłując wejrzeć w psychikę i dra-
mat rozgrywający się w umyśle mordercy. W efekcie jego biografia sta-
ła się punktem wyjścia dla całkowicie odmiennych opowieści. Każdy 
z omówionych utworów przedstawia autonomiczną historię, ale wspól-
nie dają one obraz jednego człowieka, którego postać, mimo najróżniej-
szych przenikliwych filmowych portretów, w dalszym ciągu owiana jest 
aurą tajemnicy. Przy równie bogatej biografii nie sposób wykluczyć, 
że legenda Geina doczeka się jeszcze niejednego filmowego wcielenia.
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Zabójstwo honorowe, czyli Sycylia na celowniku komedii

Abstrakt
Na Sycylii honor stoi wyżej niż religia, moralność, miłość, poczucie obywatel
skie1, a zabójstwo honorowe było zjawiskiem powszechnym we Włoszech, szcze
gólnie południowych, jeszcze w zeszłym stuleciu. Dopiero w latach 80. został 
zniesiony artykuł 587 kodeksu karnego, który przewidywał łagodniejsze kary 
w stosunku do zbrodni popełnionych w imię honoru. Temat ten stał się częs
tym motywem tzw. komedii all’italiana, która obrała sobie za cel m.in. krytykę 
sycylijskiego społeczeństwa, jego staroświeckich tradycji i obyczajów, niepasu
jących do obrazu Włoch cudu ekonomicznego. W filmach Rozwód po włosku 
(reż. P. Germi, 1961), Uwiedziona i porzucona (reż. P. Germi, 1964), Dziewczyna 
z pistoletem (reż. M. Monicelli, 1968) akcja zbudowana jest wokół zabójstwa 
honorowego oraz małżeństwa naprawczego. Na pierwszy rzut oka filmy mają 
śmieszyć absurdalnością wydarzeń i sycylijskim obskurantyzmem, jednak po 
chwili zastanowienia śmiech przeradza się w strach.

Artykuł ma na celu przedstawienie zjawiska, jakim było zabójstwo honorowe 
na Sycylii z historycznego, jak i społecznego punktu widzenia, a następnie sku
pienie się na przeniesieniu go na duży ekran oraz jego ujęcia tragikomicznego 
w komediach all’italiana.

1 A. Moravia, Machiavelli risolve i peccati d’amore [w:] Alberto Moravia. Cinema 
italiano. Recensioni e interventi 1933–1990, red. A. Pezzotta, A. Gilardelli, Milano 
2010, s. 542.
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Zabójstwo honorowe, czyli Sycylia na celowniku komedii

Sycylia to miejsce szczególne, opisywane przez pisarzy i poetów, podróż-
ników, malarzy, fotografów czy reżyserów starających się uchwycić jej 
istotę, zamknąć ją w słowach, obrazach, fotografiach i filmach. Począwszy 
od 1913 r., za sprawą Nina Martoglia, który otwiera w Katanii pierwszą 
włoską wytwórnię filmową, Sycylia staje się stałym punktem rodzimej ki-
nematografii. W latach 30. jej twarzą na dużym ekranie jest Angelo Musco, 
aktor, który wciela się w postaci filmowe inspirowane głównie sztukami 
sycylijskiego teatru dialektalnego. Włochy epoki faszyzmu, propagujące 
idylliczny obraz kraju, niechętnie nawiązują do trudnych sycylijskich re-
aliów, ale od drugiej połowy lat 40., wraz z narodzeniem się neorealizmu, 
Sycylia powraca do kręgu zainteresowań reżyserów. Warto przypomnieć 
tytuły takie jak Paisà (reż. R. Rossellini, Włochy 1946), Stromboli, ziemia 
bogów (Stromboli (Terra di Dio), reż. R. Rossellini, Włochy 1950), Ziemia 
drży (La terra trema, reż. L. Visconti, Włochy 1947) czy Pod niebem Sycylii 
(In nome della legge, reż. P. Germi, Włochy 1949) wzorowany na westernie 
Johna Forda z 1946 r. Miasto bezprawia (My Darling Clementine, USA)1. 
Druga połowa lat 50. to dla włoskiego kina czas, kiedy serca narodowej 
publiczności podbija zupełnie nowy gatunek filmowy, komedia all’italia-
na2, w której sycylijska rzeczywistość zajmie trwałe miejsce.

1 M. Sesti, Il Cinema di Pietro Germi, Milano 1997, s. 190.
2 W niniejszym artykule autorka proponuje zamienne użycie nazw komedia all’ita-

liana i „komedia po włosku” w odniesieniu do włoskiego gatunku filmowego za
początkowanego przez obraz Sprawcy nieznani (I soliti ignoti, reż. M. Monicelli, 
Włochy 1958). Jak twierdzi Enrico Giacovelli, komedia all’italiana par excellance 
przypada na lata 1958–1964 i trwa tyle co włoski cud ekonomiczny, wyczerpuje 
się zaś wraz z nadejściem lat 80., kiedy to „sama pisze sobie mowę pogrzebową” 
(E. Giacovelli, La commedia all’italiana. La storia, i luoghi, gli autori, gli attori, 
i film, Roma 1990, s. 43 – przeł. A. G.R.). Warto pokrótce wyjaśnić, że nazwa gatun

Wstęp
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Niniejszy artykuł poświęcony jest obrazowi Sycylii w produkcjach 
filmowych wpisujących się w gatunek słynnej komedii po włosku i skupia 
się w szczególności na powracającym, dla wielu stereotypowym, moty-
wie delicta honoris causa, zbrodni popełnionych dla uratowania honoru.

W pierwszej części artykułu przyjrzę się pojęciom honoru i zbrod-
ni honorowej w kontynentalnych Włoszech i na Sycylii. W drugiej ko-
lejności odwołam się do włoskiej rzeczywistości epoki cudu gospodar-
czego, która jest podstawą do pełnego zrozumienia konwencji filmowej 
all’italiana. Wspomnę o specyfice komedii po włosku, przywołując jej 
najważniejsze elementy, aby następnie przejść do obrazu Sycylii, jaki się 
z niej wyłania. Druga część artykułu będzie poświęcona analizie filmo-
wego obrazu zbrodni „po sycylijsku”, czyli korpusu trzech filmów wpi-
sujących się w tradycję all’italiana, których fabuła jest skonstruowana 
wokół zabójstwa honorowego. Są to: zdobywca Oscara w kategorii naj-
lepszy scenariusz oryginalny Rozwód po włosku (Divorzio all’italiana, reż. 
P. Germi, Włochy 1961), Uwiedziona i porzucona (Sedotta e abbandona-
ta, reż. P. Germi, Włochy 1964) oraz nominowany do Oscara w katego-
rii najlepszy film nieanglojęzyczny Dziewczyna z pistoletem (La ragazza 
con la pistola, reż. M. Monicelli, Włochy 1968).

W latach 60. w centrum zainteresowań antropologów znalazły się pojęcie 
honoru i rola, jaką odgrywa on w społeczeństwach śródziemnomorskich3. 
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Juliana Pitt-Riversa honor to nie 
tylko wartość osoby w oczach jej samej, ale również w oczach społeczeń-
stwa, w którym żyje; nie tylko ona sama, lecz także otaczające ją środo wisko 
musi uznać jej prawo do honoru (right to pride)4. Innymi słowy, honor łą-
czy w sobie pogląd na własne „ja” z szacunkiem okazanym przez innych. 

ku jest kalką językową pochodzącą od tytułu filmu Divorzio all’italiana (Rozwód 
po włosku, reż. P. Germi, Włochy 1961) i przez wiele lat była używana w znaczeniu 
pejoratywnym. Jej negatywny wydźwięk był tak silny, że niektórzy twórcy ga
tunku czy historycy kina zastępowali ją neutralnym sformułowaniem commedia 
italiana (komedia włoska). Dziś jednak wiele włoskich opracowań zajmujących się 
dogłębnie omawianym gatunkiem nie stroni od przyimka (zob. E. Giacovelli, op. 
cit.; M. Grande, La commedia all’italiana, Roma 2003; M. D’Amico, La commedia 
all’italiana, Milano 2008; M. Comand, La commedia all’italiana, Milano 2010), 
w związku z czym, zdaniem autorki, nie można go pominąć w tłumaczeniu na 
język polski.

3 Powstały fundamentalne dla tematu opracowania, m.in. J. K. Campbell, Honour, 
Family and Patronage, Oxford 1961; Honour and Shame: The Values of Medi-terra-
nean Society, ed. by J. G. Peristiany, London–Chicago 1966, J. PittRivers, Honour 
[hasło] [w:] International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. VI, ed. by D. L. Sills, 
New York 1968, s. 503–11.

4 J. PittRivers, Honour and Social Status [w:] Honour and Shame..., s. 21.

Pojęcie honoru 
i zbrodni honorowej 
na Sycylii
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Kolejną, minimalistyczną definicję honoru zaproponował Frank H. Ste-
wart: prawo do szacunku (right to respect)5. Ponadto Stewart wyróżnia 
honor wertykalny (vertical honour), uwarunkowany pozycją i podlegający 
wartościowaniu, oraz – bardziej nas tutaj interesujący – honor horyzontalny 
(horizontal honour), odnoszący się do osób na tym samym szczeblu drabi-
ny społecznej. W tym przypadku nie podlega on wartościowaniu: albo jest, 
albo go nie ma. W tej perspektywie postrzegany on jest jako kolektywny, 
obejmujący konkretną grupę osób (klan, rodzinę, mniejszość etniczną, itp.), 
a kiedy zostanie utracony, odbija się to na każdym jej członku.

Na Sycylii honor uchodzi za wartość podstawową, ma wymiar spo-
łeczny i kulturowy oraz, jak pisze Alberto Moravia, „stoi ponad religią, 
moralnością, uczuciami, poczuciem obywatelskim, w sumie ponad wszyst-
kim”6. Jest uwarunkowany konkretnym zachowaniem, przestrzeganiem 
zwyczajowych ról, które kultura przypisała poszczególnym płciom: męż-
czyzna winien być odważny i męski, a kobieta wstydliwa; on aktywny, ona 
bierna; on musi bronić zarówno swojego honoru, jak i honoru całej rodziny, 
ona zaś starać się zachować swoją nieskazitelność (w świecie kobiecym 
honor odpowiada wstydowi, a dokładniej nieskalanej reputacji i dotrwania 
w czystości do nocy poślubnej)7. Honorowa Sycylijka, jak wynika z ankiety 
przeprowadzonej w latach 60. przez Lietę Harrison, nie wychodzi z domu, 
nie daje powodów do plotek, nie maluje się, nie farbuje włosów, ubiera 
się schludnie, nie prowokuje mężczyzn. Krótko mówiąc, wie gdzie jest 
jej miejsce8, a pojęcie honoru odpowiada, jak już wspomniano, czystości 
przedmałżeńskiej. Warto przytoczyć słowa jednej z uczestniczek badania, 
sycylijskiej gospodyni domowej: „Mężczyzna może utracić honor na wiele 
sposobów, kobieta tylko, jeśli nie jest dziewicą”9. Należy pamiętać, że spla-
miony honor ma nie tylko sama osoba zainteresowana, ale i cała jej rodzina, 
przyjaciele10 oraz, jak wyjaśnia baron Cefalù w Rozwodzie po włosku:

 5 F. H. Stewart, Honor, Chicago 1994, s. 21.
 6 A. Moravia, Machiavelli risolve i peccati d’amore [w:] Alberto Moravia. Cinema ita-

liano. Recensioni e interventi 1933–1990, red. A. Pezzotta, A. Gilardelli, Milano 2010, 
s. 542. Tekst po raz pierwszy opublikowano w dzienniku „L’Espresso” 16 lutego 1964 
roku. Wszystkie cytaty oraz fragmenty filmów przytoczone w niniejszym artykule, 
jeśli nie wskazano inaczej, zostały przetłumaczone przez autorkę tekstu.

 7 J. PittRivers, op. cit., s. 42.
 8 L. Harrison, Le svergognate, Roma 1963, s. 91–93.
 9 Ibidem, s. 59–62.
10 W ankiecie przeprowadzonej przez Harrison na pytanie, czy matka pozwoliłaby 

swojej córce utrzymywać stosunki z koleżanką, która ma nieślubne dziecko, wszyst
kie odpowiedzi były kategorycznie odmowne („Nie pozwoliłabym jej splamić ho
noru rodziny”; „To ujma, która dotyczyłaby również mojej córki”), podobnie jak 
na pytanie do dziewcząt, czy nadal utrzymywałyby stosunki z koleżanką, która 
urodziła nieślubne dziecko („Nie, nie lubię nowoczesnych dziewczyn”; „Musia
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wszyscy z klanu Cefalù. Krewni oraz bliżsi i dalsi znajomi. Nawet przyszłe poko
lenia jakoś spokrewnione z rodem Cefalù będą dzielić ten potworny los. Sumując, 
wszyscy! Wszyscy, nawet służba!11

W filmie dokumentalnym Piera Paola Pasoliniego Zgromadzenie 
miłosne (Comizi d’amore, Włochy 1965), Adele Cambria, jeden z waż-
niejszych kobiecych głosów kultury włoskiej lat 60., przypomina, że dla 
przeciętnego Sycylijczyka ówczesnego okresu, żyjącego z uprawy ziemi 
i nieposiadającego żadnego majątku, jedynym bogactwem pozostaje 
honor kobiety. Jeśli się go utraci, utraci się wszystko.

Także zdrada małżeńska jest plamą na honorze: kobieta, która zdra-
dza męża uznana jest za rozwiązłą, a jej reputacja poważnie naruszo-
na; naznaczony podobnym piętnem jest także zdradzony mąż. Aby 
dobre imię zostało uratowane, należy dokonać zemsty. Maria C., Sy-
cylijka z okolic Agrygentu, której córka straciła dziewictwo przed ślu-
bem, wyznała:

Żeby zmyć plamę na honorze, żebyśmy ja, moja rodzina i moja córka, znowu 
byli szanowani, tylko jedno można było zrobić: zabić! […] Zabiłam go [zdrajcę, 
mężczyznę, który odebrał dziewictwo córce – przyp. A. G.Z.], w południe, na 
placu. Moja córka i moja rodzina nie są już splamione i teraz cała wieś traktuje 
nas z szacunkiem. Nie żałuję tego, co zrobiłam; byłabym gotowa zrobić to raz 
jeszcze12.

Nie ma innego sposobu na uratowanie honoru niż zabicie osoby, któ-
ra go naruszyła. Pasolini we wspomnianym już filmie dokumentalnym 
zwięźle podsumowuje południową, w tym sycylijską, mentalność: „Po-
łudnie jest stare, ale nietknięte. Biada bezwstydnicom. Biada rogaczom. 
Biada tym, którzy nie potrafią zabijać w imię honoru. To jest prawo ludzi 
biednych, ale prawdziwych”13.

Włoskie prawo karne nie pozostawało obojętne wobec „instytucji” 
honoru. W pierwszym, wspólnym dla prawie całych Włoch14 kodeksie 
są już wzmianki o zbrodniach honorowych (a zatem kwestie pojawia-
ły się już we wcześniejszych regulacjach). Enrico Pessina wspomina, że 

łabym ją traktować gorzej niż kogoś obcego”; „Wiedziała co robi: ja już nie mogę 
się z nią przyjaźnić”; „Dla mnie jakby nie żyła; jak gdybym jej nigdy nie znała”;  
 „Wszystkie wiemy, że takie nieszczęście to jak śmierć”). Ibidem, s. 140–143.

11 Rozwód po włosku, reż. P. Germi, przeł. P. Zieliński, 2006.
12 L. Harrison, op. cit., s. 39–40.
13 Zgromadzenie miłosne.
14 Mowa tu o sabaudzkim kodeksie karnym obowiązującym w Królestwie Sardy

nii od 1840 r., a następnie, w 1859 r., po naniesieniu zmian, rozciągniętym na 
nowonarodzone Królestwo Włoch (poza Toskanią, która do 1889 r. posługiwała 
się własnym kodeksem). Kodeks sabaudzki obowiązywał do 1889 r., kiedy został 
zastąpiony przez włoski kodeks karny, zwany potocznie kodeksem Zanardellego, 
który z kolei zastąpiono w 1930 r. obowiązującym do dzisiaj kodeksem Rocco.
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zgodnie z kodeksem sabaudzkim złagodzenie kary dotyczyło nie tylko 
samych zainteresowanych, ale i członków ich rodzin, którzy dopuścili się 
zbrodni w obronie honoru krewnych. W przypadku zdrady małżeńskiej 
już nie tylko mąż mógł liczyć na zmniejszenie kary, zabiwszy w przy-
pływie zazdrości (jak stanowił kodeks z 1819 r.), ale również i żona. Pes-
sina zauważa, że jest pewnym, iż żona, zabijając, kieruje się jedynie za-
zdrością, zaś w duszy męża szaleje nie tylko zazdrość, ale również myśl 
o splamionym honorze i zniesławionym imieniu15. Regulacje dotyczą-
ce kar za zbrodnię honorową przechodziły z jednego kodeksu do dru-
giego w praktycznie niezmienionym brzmieniu. W XII części kodeksu 
Rocco, w rozdziale I (O przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu) arty-
kuł 587 stanowił, jak następuje:

Kto powoduje śmierć małżonka, córki lub siostry, działając odkrywszy ich bez
prawne pożycie (dokładnie: bezprawny związek cielesny) i w stanie gniewu powo
dowanego obrazą honoru jego lub rodziny, podlega karze pozbawienia wolności 
od trzech do siedmiu lat. Taka sama kara ma zastosowanie do każdej osoby, która 
w takich samych okolicznościach, powoduje śmierć osoby pozostającej w bezpraw
nym pożyciu z małżonkiem, córką lub siostrą16.

Pozbawienie życia osoby przyłapanej na zdradzie i odwołanie się do dzia-
łania w obronie własnego honoru podlegało karze trzy razy mniejszej 
niż zabójstwo z jakichkolwiek innych pobudek.

Z artykułem 587 ściśle wiąże się artykuł 544 kodeksu karnego. Na 
jego podstawie sprawca gwałtu na kobiecie, także nieletniej, mógł unik-
nąć kary dzięki tzw. małżeństwu naprawczemu (matrimonio riparatore). 
Oględnie mówiąc, zamiast więzienia – ślub z pokrzywdzoną, w dodatku 
bez prawa do posagu oraz obowiązek pokrycia wszystkich kosztów ce-
remonii. Warto wspomnieć, że w przypadku, gdy pokrzywdzona odmó-
wiłaby małżeństwa naprawczego, skazałaby swoją rodzinę na pogardę 
społeczną, a samą siebie na staropanieństwo. Nikt przecież nie chciałby 
pojąć za żonę nieobyczajnej panny.

Na początku lat 60. podniosły się głosy oburzenia żądające zrewi-
dowania wyżej przytoczonych artykułów, jednak pomimo kilku propo-
zycji, żadna nie została przyjęta. Szczególnie ostra dyskusja publiczna 
rozgorzała przy okazji sprawy Franki Violi, pierwszej Włoszki – Sycy-
lijki – która po tym, jak została porwana, zgwałcona i przetrzymywana, 
odrzuciła propozycję małżeństwa swojego oprawcy i wytoczyła mu pro-
ces. Viola stała się symbolem wolności i godności dla wszystkich kobiet, 
którym przyszło zmierzyć się z archaiczną mentalnością.

15 E. Pessina, Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX, Firenze 1868, 
s. 113–114.

16 Codice Penale, Libro II, Titolo XII, capo I, art. 587, przeł. M. D. Czornyj, https://
bit.ly/35mSxm6 [dostęp: 25.01.2016].
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Po nieudanych próbach w latach 60. oba artykuły zostały uchylone 
ustawą nr 442 z 5 sierpnia 1981 r., a ostatni raz sędzia powołał się na ar-
tykuł 587 w marcu 1981 r. podczas procesu sycylijskiego listonosza, który 
zabił swoją żonę i brata, nakrywszy ich podczas „intymnej rozmowy”. 
Sycylijczyk został skazany w pierwszej instancji na 13 lat więzienia, które 
sąd apelacyjny zredukował do sześciu17.

Zbrodnia honorowa i małżeństwo naprawcze były powszechnymi 
zjawiskami, szczególnie w południowych regionach Włoch, i – jak zdarza 
się jeszcze czytać w gazetach – nie do końca przebrzmiały18. W latach 
50. i 60. postępowe Włochy cudu ekonomicznego zaczęły walczyć ze 
staroświeckimi zwyczajami i obskurancką mentalnością, a najlepszą 
bronią okazała się satyra.

Zanim przejdziemy do poszczególnych elementów fabuły komedii all’ita-
liana, krótkiego komentarza wymaga sam gatunek oraz świat w nim 
przedstawiony. Nie zgłębiając złożonych kwestii definicyjnych, które sta-
wia przed badaczami komedia all’italiana, przychylimy się w tym miejscu 
do stwierdzenia Enrica Giacovellego, że winna ona być postrzegana jako 
zbiór stale pojawiających się elementów, które z czasem nabrały charakte-
ru jej cech dystynktywnych19. Komedie all’italiana odznaczają się wszech-
obecnym tragikomizmem i nietypowym dla klasycznej komedii, gorz-
kim zakończeniem. Do narracji filmowej wprowadzono śmierć, często 
jednego z głównych bohaterów (zob. np. Sprawcy nieznani; I soliti ignoti, 
Włochy 1958) oraz Wielka wojna; La grande guerra, Włochy 1959 – oba 
w reżyserii Monicellego). Typowym bohaterem jest mężczyzna (dopiero 
pod koniec lat 60. pojawią się pierwsze główne role kobiece all’italiana), 
homo italicus, który – pomimo wad – potrafi zaskarbić sobie sympatię 
widza. Świat przedstawiony to Włochy w dobie cudu ekonomicznego 
i głębokich przemian społeczno-kulturowych, a także językowych, zaś 
opowiadane historie, nierzadko zaczerpnięte z życia, to takie, w których 
przeciętny widz mógł rozpoznać samego siebie. Produkcje all’italiana 

17 A. Bolzoni, Ingiurie, vendette e tradimenti quando l’offesa si lavava col sangue, „La 
Repubblica” 2006, 25 marca, archiwum cyfrowe: www.ricerca.repubblica.it [dostęp: 
25.01.2016].

18 Dla przykładu kilka nagłówków prasowych: Zabił kochanka żony. Caccamo, murarz 
za kratkami („La Repubblica” 2010, 3 lipca); Zbrodnia honorowa: zabity przez ojca 
swojej kochanki („La Repubblica” 2002, 23 września); Messyna, powraca zbrodnia 
honorowa. Siostrzeniec bosa mafii strzela do siostry („La Repubblica” 2006, 25 
marca), archiwum cyfrowe www.ricerca.repubblica.it [dostęp: 9.02.2016]); Zbrod-
nia honorowa nie umiera nigdy („Corriere della Sera” 2014, 14 marca, archiwum 
cyfrowe: http://bit.ly/2VjldGp [dostęp: 09.02.2016]).

19 E. Giacovelli, Commedia all’italiana. La storia, i luoghi, gli autori, gli attori, i film, 
Roma, 1995, s. 9–11.
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pokazują i komentują aktualne problemy i nieszczęścia przez pryzmat 
satyry; to właśnie w nich znajduje ujście często ostra krytyka włoskiego 
społeczeństwa. Nie dziwi więc, że Sycylia stała się jedną ze znamiennych 
scenerii all’italiana, przede wszystkim ze względu na swoją archaiczną 
naturę i kontrowersyjne, trudne do zaakceptowania przez coraz bardziej 
wyzwolonych mieszkańców innych regionów, obyczaje i wzorce. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że również dzięki temu Sycylia wzbudza tyle 
zainteresowania. Według Germiego, „to jedno z niewielu miejsc, w któ-
rym czuć jeszcze zew przygody, to trochę Dziki Zachód z elementami 
tradycji, które nadają się zarówno do dramatu jak i do farsy”20. Zabójstwo 
honorowe niewątpliwie należy do tego grona.

W dalszej części przyjrzymy się bliżej konkretnym obrazom filmo-
wym z gatunku komedii po włosku, które przenoszą na duży ekran pro-
blematykę związaną z pojęciem honoru na Sycylii, a co za tym idzie – zja-
wiska zbrodni honorowej i małżeństwa naprawczego.

Rozwód po włosku jest najprawdopodobniej najsłynniejszym na świe-
cie filmem, który w tragikomicznej konwencji bierze na cel zabójstwo 
honorowe. Podczas powrotnej podróży pociągiem do rodzimego sy-
cylijskiego miasteczka baron Ferdinando Cefalù, zwany również Fefé 
(w tej roli Marcello Mastroianni), opowiada za pomocą reminiscencji 
swoją historię. Fefé prowadzi dość monotonne życie u boku mało uro-
dziwej i przesadnie opiekuńczej żony aż do dnia, w którym zakochuje 
się bez pamięci w swojej młodziutkiej kuzynce Angeli. Upewniwszy 
się, że jego uczucie jest odwzajemnione, Fefé szuka idealnego sposobu 
na pozbycie się małżonki. Z pomocą przychodzi mu włoskie prawo 
i wspomniany już artykuł 587 kodeksu karnego. Aby móc się na nie-
go powołać, Fefé w makiaweliczny sposób obmyśla plan doskonały: 
oddala się od żony, która – z braku uwagi ze strony męża – wpada 
w ramiona swojej dawnej miłości, Carmela Patané, celowo zaproszo-
nego do domu przez barona pod pretekstem odrestaurowania fresków. 
Carmelo i Rosalia – ku zaskoczeniu barona, który liczył, że przyłapie 
ich na gorącym uczynku – decydują się na ucieczkę, okrywając hańbą 
dobre imię całej rodziny Cefalù. Teraz, zgodnie z panującymi obycza-
jami, Ferdinando musi zmyć plamę na honorze, o czym przypomina 
mu miejscowy mafioso Don Ciccio:

Musi pan teraz wykonać jakiś ruch. Pana rodzina była powszechnie szanowana. 
Wszyscy mieszkańcy czekają. Nie możecie… Mówię jasno? Porozumieliśmy się 
z przyjaciółmi. Za 24 godziny będziemy wiedzieli, gdzie się zatrzymali. Odwagi21.

20 L. Autera, I film: Sedotta e abbandonata, „Bianco e Nero” 1964, r. 25, nr 2, s. 52.
21 Rozwód po włosku….

Rozwód po włosku 
(reż. P. Germi, 1961)
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Na ruch czeka także żona Carmela, która na ociąganie się barona 
reaguje gwałtownie i na oczach całego miasteczka pluje mu w twarz. 
Była to prowokacja, na którą czekał. Istotny dowód, że jego honor został 
splamiony, a jego wizerunek w oczach wszystkich mieszkańców uległ 
znacznemu pogorszeniu („Odtąd wszyscy mnie unikali, bo okrywała 
mnie hańba największa. Trąd. Jakbym był zadżumiony”22). Kolejnym 
dowodem utraconego honoru są prześmiewcze anonimowe listy, które 
baron sam sobie wysyła, a następnie skrupulatnie kolekcjonuje, aby wy-
korzystać je podczas procesu jako cenny dowód.

Porządek społeczny zostaje przywrócony, kiedy – jak głosi na główek 
w gazecie – „Baron Cefalù zabija żonę nakrytą w ramionach kochanka”23. 
W rzeczywistości było na odwrót, gdyż niezdecydowanego barona w wy-
mierzeniu sprawiedliwości ubiegła żona Carmela i jako pierwsza obro-
niła swój honor. „Wszystko potoczyło się tak, jak to przewidywałem”24 
podsumowuje proces baron Cefalù, którego skazano na najmniejszą 
karę: trzy lata. „W rzeczywistości trochę mniej, bo objęła mnie amne-
stia”25 dodaje na koniec. Kiedy wraca pociągiem do swojego miasteczka 
po odsiedzeniu wyroku, jest witany przez podekscytowanych krajanów 
niczym prawdziwy bohater.

Rozwód po włosku jest farsą, która skłania do refleksji nad pojęciem 
honoru oraz prowincjonalną mentalnością. Germi wykpiwa nie tylko 
artykuł 587 i anachroniczne, zaskorupiałe włoskie prawo, lecz także po-
lemizuje z sycylijską prowincją, którą uosabia sam baron Cefalù. Za-
bójstwo honorowe w owej groteskowej odsłonie jawiło się, szczególnie 
w swojej epoce, jako istotne novum w rodzimej kinematografii, jako nie-
znana dotąd strona kina zaangażowanego. „Jeśli istnieje sztuka, która 
rodzi się z oburzenia, ten film do niej należy”26.

Kolejny sycylijski film Germiego, Uwiedziona i porzucona, wykazuje 
tematyczne pokrewieństwo z Rozwodem po włosku, a według samego 
reżysera jest „przedstawieniem obyczajów, uprzedzeń i mentalności […], 
obrazem pewnego środowiska, pewnej społeczności: typów, charakte-
rów, konkretnego świata”27.

Nieletnia Agnese Ascalone zostaje uwiedziona przez narzeczonego 
swojej siostry, Peppina Califana, i zachodzi w ciążę. Zanim jednak doj-
dzie do małżeństwa naprawczego, które zmyje plamę z honoru rodziny 

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 L. Morandini, L. Morandini, M. Morandini, Il Morandini 2011, Bologna 2010, s. 420.
27 P. Germi, Sedotta e abbandonata, red. G. Gambetti, Bologna 1964, s. 33–34.

Uwiedziona 
i porzucona (reż. 
P. Germi, 1964)
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Ascalone i pozwoli Peppinowi uniknąć kary w imię prawidła „małżeństwo 
zaciera przestępstwo”, mają miejsce przeróżne zwroty akcji oraz wydarze-
nia, których celem jest przywrócenie dobrego imienia pokrzywdzonej i jej 
rodzinie. Kiedy pierwsze rozwiązania zawodzą (pomimo namów ze stro-
ny rodziców Peppino odmawia małżeństwa naprawczego z bezwstydnicą, 
powołując się na prawo do poślubienia nieskalanej panny), głowa rodziny 
Ascalone, Vincenzo, udaje się do swojego kuzyna-adwokata, aby wspólnie 
opracować nowy plan. Warto przytoczyć tutaj krótki fragment filmu:

Vincenzo: Ja go zabiję!
Adwokat: I dostaniecie 20 lat! Drogi kuzynie, gdybyście go zabili w momencie, 
kiedy odkryliście cały incydent, w przypływie złości za zhańbienie waszego honoru, 
kara mogła wahać się od 3 do 7 lat… […] W przypływie złości, czyli od razu, na 
gorąco! Dzisiaj już jest za późno. Kłótnia z Orlandem Califanem [ojciec Peppina  

 – przyp. A. G.Z.] to palec wymierzony prosto w was, oskarżenie. Premedytacja, 
czyli 20 lat. […] Chyba że… zemsta dokonałaby się z rąk innego członka rodziny, 
który nie rzucał gróźb. To znaczy ktoś, kto dopiero teraz dowiedziałby się o ujmie 
na honorze. Któż mógłby to być?
Vincenzo: Antonio! [brat Agnese – przyp. A. G.Z.]28

Następnie Antonio, z natury niezgułowaty i tchórzliwy, dostaje od ad-
wokata pozwolenie na broń (fałszywe) i pistolet oraz precyzyjne instrukcje:

Adwokat: Kiedy zbliżysz się do Peppina Califana, postawisz mu ultimatum: „Oże
nisz się z moją siostrą?”. Jak się zgodzi, lepiej dla wszystkich. W przeciwnym razie, 
cóż, wystrzelisz. […] Wystrzelisz cały magazynek, ale masz go trafić tylko raz. Raz, 
a śmiertelnie. To znaczy, ty strzelałeś całkowicie oślepiony wściekłością, a ten jeden 
celny strzał będzie po prostu tragicznym wypadkiem. Potrzebuję tego w sądzie!
Vincenzo: W ten sposób twój kuzyn zagwarantuje ci maksymalnie pięć lat!29

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obiecuje kuzyn-adwokat, sąd 
uzna zabójstwo Peppina za zbrodnię popełnioną w celu obrony hono-
ru. Antonio jednak wyjawia plan siostrze, która natychmiast zgłasza to 
miejscowym władzom i cały pomysł uratowania honoru rodziny Asca-
lone spala na panewce.

W Uwiedzionej i porzuconej do zbrodni nie dochodzi, jednak umie-
jętność konstruowania wydarzeń wokół niej, ukazuje – godząc tym sa-
mym w archaiczność sycylijskich wartości – niepodważalną prawdziwość 
i rangę instytucji zabójstwa honorowego. To kolejna obyczajowa grote-
ska zaangażowana w rewizję sycylijskich tradycji i przekonań, mająca 
dostarczyć materiału do refleksji nad logiką honoru. Celem deformacji, 
jakiej zostaje poddane sycylijskie społeczeństwo w omawianym obrazie, 
było wyostrzenie wizji wyspy, a jej tragikomiczna forma, zamiast dra-
matycznej, miała przynieść mocniejszy wydźwięk.

28 Uwiedziona i porzucona.
29 Ibidem.
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Ostatnim z omawianych tutaj sycylijskich obrazów, należących do dru-
giej fazy komedii po włosku, jest film Dziewczyna z pistoletem. Nowy 
etap, „komedia nowych dróg”, jak zwykł nazywać go Masolino D’Ami-
co30, objawia się powierzeniem głównych ról, dotąd zarezerwowanych 
wyłącznie dla mężczyzn, kobietom. Jest to opowieść o Assuncie (w tej roli 
Monica Vitti, dotychczas związana zawodowo głównie z Michelangelem 
Antonionim, tu w swojej pierwszej roli komediowej, która przyniesie jej 
niesłychaną sławę), porwanej przez pomyłkę zamiast swojej kuzynki, 
uwiedzionej i porzuconej zaraz następnego ranka. Jak się okazuje, po-
rywacz Vincenzo uciekł do Anglii, a Assunta jest zmuszona wrócić do 
domu. Jej powrotu oczekują z niecierpliwością wszyscy mieszkańcy, a gdy 
zjawia się sama, w podartej sukience i bez propozycji małżeństwa, może 
to oznaczać tylko jedno: hańbę dla całej rodziny i kogokolwiek, kto się 
do nich zbliży. Na jej widok, rodzina wpada w rozpacz:

Matka: Córko moja! Córko moja! Nie!!! Jesteś zhańbiona! Nikt już cię nie zechce 
za żonę!
Concetta: Tylko zakon cię uratuje, kuzynko!
Siostra: Rzuć się w morze z kamieniem na szyi!
Matka: Tylko to możesz zrobić, żeby uratować honor rodziny. Inaczej, twoje siostry 
zostaną pannami do końca życia31.

Narzeczony Assunty chce wiedzieć, jak doszło do nieszczęsnej sytu-
acji, jednak pomimo próśb dziewczyny nie zamierza ratować jej honoru, 
twierdząc, że powinni zająć się tym „mężczyźni z rodziny”32. Niestety, 
w rodzinie są jedynie kobiety, a więc Assunta sama musi stanąć w obro-
nie swojego honoru i decyduje się na podróż do Anglii. Matka, przejęta 
losem córki, zatroszczyła się o wszystko:

Matka: Tu masz pistolet. Paszport do Anglii. Adres zdrajcy. Zdjęcie zdrajcy. Święty 
Jan. Niech cię chroni. 10.000 lirów […] i bilet w jedną stronę.
Assunta: Tylko w jedną? A powrotny?
Matka: Niepotrzebny. Jak załatwisz sprawę, zgłosisz się na komisariat. Odeślą cię 
do domu za darmo, ze strażnikami33.

Assunta nagle znajduje się więc w nowej, zupełnie innej od znanej 
jej dotychczas rzeczywistości, w której musi podążać za sycylijskimi 
zasadami, żądna przelania krwi w walce o własny honor. Dowiedziawszy 
się, że Assunta depcze mu po piętach, Vincenzo pozoruje własną śmierć, 
a na wieść o niej dziewczyna wpada w czarną rozpacz: „Ty umarłeś, a ja 
pozostanę zhańbiona na zawsze! […] Miałam cię zabić! Ja! Własnymi 

30 M. D’Amico, La commedia all’italiana, Milano 2008, s. 179.
31 Dziewczyna z pistoletem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.

Dziewczyna 
z pistoletem (reż. 
M. Monicelli, 1968)
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rękoma! I co teraz będzie? Kto mi zwróci honor?”34. Przyjaciel zdrajcy, 
też Sycylijczyk, sugeruje jej, żeby wróciła na Sycylię i skłamała, że to 
ona zabiła Vincenza: „honorowo odsiedzicie dwa lub trzy lata, obraza 
naprawiona, honor odzyskany”35. Pamiętając o artykule 587 kodeksu 
karnego, obrona honoru stanowi przecież okoliczność łagodzącą. Dziew-
czyna jest jednak świadoma, że nie ma po co wracać na Sycylię i zaczyna 
nowe życie w Anglii, aż pewnego dnia widzi Vincenza z kochanką przy 
kawiarnianym stoliku. Odżywa – ze zdwojoną siłą – jej sycylijska natura 
i chęć zemsty za plamę na honorze. Ponownie jej jedynym celem staje 
się zabicie zdrajcy. Niestety, zamiast w Vincenza, trafia w kochankę. Jej 
przyjaciel, lekarz, oburzony prymitywnymi i dzikimi odruchami dziew-
czyny, wsadza ją do pierwszego samolotu na Sycylię. Assunta jednak 
wie, że jeśli wróci na wyspę, jej życie zamieni się w koszmar, a w oczach 
społeczeństwa na zawsze pozostanie disonorata, zhańbiona. Strach przed 
wykluczeniem odwodzi ją od powrotu: zgodnie z sycylijską wizją świata 
nie udało się uratować honoru, nie ma więc po co wracać.

Po raz kolejny Sycylia przybiera archaiczne i dzikie oblicze pogoni za 
zbrodnią w imię honoru i odkupienia winy. Stary porządek może zostać 
przywrócony tylko poprzez przelanie krwi zdrajcy. Agresywność w po-
dejmowaniu problematyki społecznej, potęga wykluczenia i rola „insty-
tucji” honoru przeplata się tutaj jednak z przeświadczeniem, że feudal-
ne wzorce mogą ulec zmianie, a ich uosobieniem jest przemiana, jaka 
dokonuje się w głównej bohaterce, która rezygnuje z powrotu na wyspę, 
zostaje w Londynie i zaczyna nowe życie, z dala od sycylijskiej wzorców.

Moravia napisał, że omawiane tu filmy Germiego (jednak twierdzenie to 
można z powodzeniem odnieść również do filmu Monicellego) wpisują 
się w zagorzałą i złośliwą polemikę, jaką mieszkańcy północnych Włoch 
prowadzą z mieszkańcami Południa. Polega ona, precyzuje Moravia,

z jednej strony na ośmieszaniu zmurszałych obyczajów byłego Królestwa Obojga 
Sycylii, a z drugiej wyraża nadzieję, że owe obyczaje i tradycje są rzeczywiście 
śmieszne, czyli są niczym innym jak malowniczą ciekawostką pochodzącą z folk
lorystycznego świata, który już przeminął36.

Do popularności motywu zbrodni honorowej we włoskiej kinema-
tografii, a przede wszystkim do jej ujęcia w konwencji tragikomicz-
nej, mogło przyczynić się wiele elementów. Sycylia, ze względu na swą 
tele geniczność, stała się idealną scenerią dla obrazów filmowych. Jej 
anachroniczność i nieruchomość cywilizacyjna nie współgrały z Wło-

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 A. Moravia, op. cit., s. 543. 

Podsumowanie



119Zabójstwo honorowe

chami cudu ekonomicznego i zmieniającego się światopoglądu. Stała się 
więc znakomitym tematem dla rodzącej się pod koniec lat 50. komedii 
all’italiana, której celem stało się piętnowanie wad włoskiego społe-
czeństwa i krytykowanie upadku moralności. Była to również swoista 
batalia z ociężałością włoskiego prawa, w którym nadal funkcjonowa-
ły przepisy feudalne, takie jak przytoczone tutaj obniżenie kar dla za-
bójców w imię honoru czy wyłączenie karalności gwałtu w przypadku 
zawarcia związku małżeńskiego z ofiarą.

Groteskowe zniekształcenie sycylijskiego obrazu, nakreślenie go przez 
pryzmat zbrodni honorowej było w komedii all’italiana walką z prze-
starzałymi, nieaktualnymi i godnymi potępienia obyczajami, zmaga-
niem z przebrzmiałą mentalnością i obnażaniem jej absurdów. Castigat 
ridendo mores.
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Abstrakt
W artykule przedstawiono ludobójstwo w Rwandzie w oczach kinematografii 
światowej. Na początku przedstawiono krótki zarys wydarzeń, które doprowa-
dziły do ludobójstwa. Następnie zostały przytoczone różnorodne przykłady 
kulturowej narracji opisywanych zdarzeń: w formie książek, komiksów oraz 
muzyki. Później autorka opisała krótko fabułę ośmiu filmów, których akcja 
związana jest z ludobójstwem w Rwandzie i powtarzające się w nich motywy: psy, 
ewakuacja obcokrajowców, Hotel Mille Collines i stacja radiowa RTMC. Artykuł 
został zakończony podsumowaniem.

Słowa klucze
ludobójstwo ~ Rwanda 
~ kino
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W 1994 r. mały kraj w Afryce Środkowej na 100 dni stał się nieomal pie-
kłem. Świat, wydaje się, długo nie chciał dopuścić do swojej świadomo-
ści tego, co się wydarzyło w Rwandzie. Unikano nawet wypowiadania 
kluczowego słowa – ludobójstwo. Pod koniec trudnego XX w., gdy raz 
na zawsze, zdawałoby się, zniknęło widmo wielkiej wojny pomiędzy im-
periami, ponownie doszło do ludobójstwa. Znowu ludzie byli ustawia-
ni w rzędzie i kolejny raz na podstawie wpisu w dokumentach jednym 
pozwalano żyć, a drugich kierowano na śmierć. Ludobójstwo ma na 
celu nie wyeliminowanie przeciwnika, ale „jego rodzaj”. Jest to problem 
trudny do analizy z punktu widzenia zachodniej, indywidualistycznej 
cywilizacji. Kultura musi zareagować, znaleźć własne odpowiedzi na 
pytania: „dlaczego?”, „jak?” i „co dalej?” W poniższym artykule pragnę 
opisać, jaką narrację ludobójstwu w Rwandzie nadała kinematografia.

Będę analizowała poszczególne filmy fabularne, należy jednak pod-
kreślić, iż prezentowana tematyka była omawiana także w licznych filmach 
dokumentalnych. Na początku pozwolę sobie przypomnieć tło historyczne 
i geograficzne omawianych wydarzeń. Przytoczę kilka wybranych kulturo-
wych adaptacji zagadnienia rwandyjskiego ludobójstwa – ze świadomością 
jednak, iż tę tematykę jedynie sygnalizuję. Następnie przejdę do meritum: 
przybliżę pokrótce filmy fabularne ukazujące tytułowe ludobójstwo. Póź-
niej wskażę wybrane, najczęściej pojawiające się w nich, motywy. Z ko-
nieczności wynikającej z charakteru poniższej publikacji, który ogranicza 
jej objętość, wątki pojawiające się w większej liczbie produkcji opiszę tylko 
na kilku przykładach, sygnalizując ich istnienie w pozostałych.

Poniższy artykuł nie ma na celu zestawienia fabuły filmów – nawet 
tych bazujących na prawdziwych wydarzeniach, a nie jedynie zlokalizo-
wanych w historycznej scenerii – ze stanem naszej wiedzy historycznej 
na temat przedstawionych w nich wydarzeń.

Wstęp
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Rwanda to mały kraj usytuowany w środkowo-wschodniej części konty-
nentu afrykańskiego. Zajmuje obszar 26 338 km² – czyli niewiele więcej 
niż np. województwo lubelskie (25 122 km²)1. Jego powierzchnia w znacz-
nej mierze pokryta jest licznymi wzniesieniami, co znalazło odzwier-
ciedlenie w potocznie funkcjonujących nazwach tego kraju: Szwajcaria 
Afryki lub Kraj Tysiąca Wzgórz2. Mieszkańcy uważają swoją ojczyznę 
za wyjątkowo piękną. Krąży wśród nich nawet opowieść, wedle której 
ze względu na urodę tej ziemi Bóg co dzień przybywa do Rwandy, aby 
pospacerować3. Stolicą kraju jest założona w 1907 r. Kigali4.

Rwanda zamieszkiwana jest przez trzy plemiona: Hutu, Tutsi oraz 
Twa. Literatura przedmiotu klasyfikuje istniejące w kraju podziały spo-
łeczne jako etniczne, acz wspomnieć należy, iż niektórzy badacze upatru-
ją ich genezy w niegdysiejszym podziale wewnętrznym zamieszkujących 
ten rejon ludów Bantu, na rolników i hodowców5. Plemiona stanowią 
odpowiednio: 89%, 10% i 1% populacji6.

Niewielka Rwanda przyciągnęła uwagę świata w latach 90. XX w. 
wskutek wydarzeń, które się w niej rozegrały. W potocznym rozumieniu 
tego konfliktu dwa dzielące kraj plamiona – Hutu i Tutsi – od pokoleń 
targane były wzajemną nienawiścią. Od 1990 do 1994 r. Rwanda była 
areną wojny domowej. W celu wskazania genezy konfliktu należy się 
cofnąć co najmniej do lat 60. ubiegłego stulecia. Wraz z ogłoszeniem 
1 lipca 1962 r. przez Rwandę niepodległości władzę w kraju przejęli po-
litycy Hutu – reprezentujący dyskryminowaną dotychczas większość 
społeczeństwa. Położenie uprzywilejowanych wcześniej przez władze 
kolonialne Tutsi w okresie bezpośrednio poprzedzającym uzyskanie 
niezależności diametralnie się pogorszyło. Padali oni często ofiarami 
pogromów, z których pierwsze datujemy na 1959 rok. Oprócz ofiar w lu-
dziach, konsekwencją masakr były masowe ucieczki z kraju kolejnych 
grup uchodźców. Wypędzeni Tutsi dokonywali partyzanckich najaz-
dów na kraj, co skutkowało kolejnymi odwetowymi atakami na ludność 
z plemienia Tutsi i kolejnymi falami uchodźców. Stan podziału społe-
czeństwa na dyskryminowaną mniejszość i uprzywilejowaną większość 
utrzymał się w zasadzie do ludobójstwa w 1994 roku. Chociaż kraj wedle 

1 J. Bar, Po ludobójstwie. Państwo i społeczeństwo w Rwandzie 1994–2012, Kraków 2013,  
s. 42.; Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2014, red. K. Markowski 
et al., Lublin 2014, s. 16, http://bit.ly/2TcZWk1 [dostęp: 15.03.2016].

2 J. Bar, op. cit., s. 40.
3 R. Rusinek, Dzieci Rwandy, Ząbki 2003, s. 13.
4 Kigali City Official Website, About Kigali, http://bit.ly/2H0598m [dostęp: 23.02.2016].
5 J. Bar, Rwanda, Warszawa 2013, s. 15–16, 21.
6 S. Wilkosz, Wszystko o Afryce, Warszawa 1982, s. 331. W zależności od okresu 

i źródła danych, liczby te mogą się w niewielkim stopniu różnić. 

Tło – targana wojną 
Rwanda
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konstytucji był republiką, od przewrotu wojskowego w 1973 r. mamy do 
czynienia z rządami o charakterze autorytarnym7.

Jednym z obszarów, na których najczęściej osiedlali się uchodźcy, była 
Uganda. Z czasem zamieszkujący ją Tutsi uwikłali się w walki o władzę 
toczone w tym kraju. Tam również w 1987 r. został powołany do życia 
Rwandyjski Front Patriotyczny (fr. Rwandase Patriotic Front, ang. The 
Rwandan Patriotic Front, dalej używa się RPF). Z czasem jednak, niegdy-
siejsi sojusznicy władz Ugandy, stali się dla nich źródłem problemów. 
Pomiędzy imigrantami a miejscową ludnością dochodziło do ostrych 
starć. Prezydent Ugandy podjął decyzję o m.in. pozbawieniu przebywa-
jących w Ugandzie Tutsich prawa do posiadania ziemi, mając nadzieję na 
skłonienie sił RPF do zbrojnego powrotu do ojczyzny8.

Wojna domowa rozpoczęła się 1 października 1990 r., gdy liczące cztery 
tysiące żołnierzy oddziały RPF przekroczyły granicę Rwandy. Inwazja posu-
wała się szybko, a siły zbrojne reżimu nie stawiały skutecznego oporu. Do-
piero wskutek pomocy, jakiej Francja udzieliła rządowi w Kigali, udało się 
zepchnąć oddziały RPF na północny obszar kraju. Rozpoczął się żmudny 
proces negocjacji pokojowych połączony z działaniami mającymi na celu 
zwiększenie stopnia demokratyzacji Rwandy, np. poprzez zniesienie sys-
temu jednopartyjnego. Kroki te powodowały niezadowolenie – szczegól-
nie wśród sprawujących wcześniej niepodzielną władzę elit Hutu. Owo-
cem negocjacji był układ podpisany w tanzańskiej Arushy 4 sierpnia 1993 
roku. Wśród jego postanowień znajdował się m.in. podziały dowodzenia 
w przyszłej zintegrowanej armii i samej władzy. Pojawiła się także kwestia 
powrotu uchodźców. Proces pokojowy nadzorować miały siły UNAMIR  
 – ONz-owskiej Misji Pomocy dla Rwandy (United Nations Assistance Mis-
sion for Rwanda). Układy jednak nigdy nie weszły w życie: negocjacjom to-
warzyszyła toczona z zapałem propaganda nienawiści i ideologicznego uza-
sadniania przemocy, kreująca poczucie wszechobecnego zagrożenia. Prym 
w tych działaniach wiodła założona w lipcu 1993 r. radiostacja: Wolne Ra-
dio i Telewizja Tysiąca Wzgórz (fr. Radio-Télévision Libre des Mille Collines, 
dalej RTMC). Nastroje w kraju zaostrzały się. Powstawały organizacje para-
militarne – w tym największa o nazwie Interahamwe – które dopuszczały 
się pierwszych ataków na Tutsich. Importowano do kraju ogromne ilości 
maczet. Trwały przygotowania do ludobójstwa: tworzono składy broni oraz 
układano listy z danymi tych, którzy mieli zginąć. Szkolono ludzi do walki9.

Ludobójstwo rozpoczęło się wieczorem 6 kwietnia 1994 r. – iskrą 
zapalną było zestrzelenie samolotu prezydenckiego z głową państwa na 

7 J. Bar, Po ludobójstwie…, s. 55–57. 
8 J. ReginaZacharski, Rwanda. Wojna i ludobójstwo, Warszawa 2012, s. 78 –83. 
9 J. Bar, Po ludobójstwie…, 58–62. 
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pokładzie – a zakończyło wraz z wygraniem przez RPF wojny domowej 
i zajęciem kraju w lipcu tego roku. Liczbę ofiar ludobójstwa szacuje się 
na 800 tys. do ponad miliona10.

Tematyka rwandyjskiego ludobójstwa była adaptowana przez rozliczne 
media oraz przetwarzana przez rozmaite formy wyrazu. Jednym z cie-
kawszych przykładów jest literatura. Abstrahując od pokaźnej liczby pu-
blikacji pamiętnikarskich i reportażowych, powstały fascynujące dzieła 
o charakterze beletrystycznym, podejmujące to zagadnienie.

Jako przykład można przywołać powieść Niedziela na basenie w Ki-
gali (Un dimanche à la piscine à Kigali, 2000; pol. 2005) pióra Gila Cour-
temanche11, opisującą m.in. rodzącą się dramatyczną miłość pomiędzy 
głównym bohaterami. Historia osadzona jest w czasie zaostrzającego 
się konfliktu w Rwandzie, w trakcie ludobójstwa oraz w okresie po nim 
następującym – gdy kraj starał się ponownie stanąć na nogi i powró-
cić do normalnego życia . Pomimo iż jest to powieść, autor we wstępie 
podkreśla:

Ta książka jest oczywiście powieścią, lecz ponadto kroniką i reportażem. Wszystkie 
występujące na jej kartach postaci istniały w rzeczywistości i w niemal wszyst
kich wypadkach nazwałem je ich prawdziwymi imionami. Jako powieściopisarz 
obdarzyłem je życiorysem, gestami i słowami, które streszczają lub symbolizują 
to, co zaobserwowałem jako dziennikarz, obcując z nimi. Aby lepiej opisać tych 
ludzi, tak bestialsko zamordowanych, pozwoliłem sobie na trochę inwencji w ich 
charakterystyce12.

W dedykacjach, obok kilku innych personaliów, znajduje się również 
niejaka Gentille – to samo imię nosiła główna bohaterka książki – „któ-
ra podawała mi jajka i piwo, i o której nie wiem, czy zginęła, czy żyje”13. 
Na kartach powieści bohaterka co prawda ludobójstwo przetrwała, lecz 
z powodu obrażeń wkrótce umarła, najpewniej zarażona przez gwałci-
cieli AIDS14. Powieść ta doczekała się ekranizacji, która zostanie omó-
wiona poniżej.

Niedziela na basenie w Kigali nie jest odosobnionym przypadkiem. 
Innymi powieściami, których akcja oscyluje wokół wojennej Rwandy są 
przykładowo Sto dni (Hundert Tage) – pióra Lukasa Bärfussa15 lub Krzy-
kacz z Rwandy (The Go-Away Bird) – autorstwa Warrena FitzGeralda16.

10 Ibidem, 65, 70, 72. 
11 G. Countemanche, Niedziela na basenie w Kigali, przeł. G. Majcher, Warszawa 2005.
12 Ibidem, s. 25. 
13 Ibidem, s. 5. 
14 Ibidem, s. 229–230. 
15 L. Bärfuss, Sto dni, przeł. M. Skalska, Kraków 2010. 
16 W. FitzGerald, Krzykacz z Rwandy, przeł. A. Śmieja, Piastów 2012.

Opowiedz mi, 
co wydarzyło się 
kiedyś w Rwandzie 
– wybrane 
przykłady adaptacji
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Tematykę rwandyjskiego genocydu podejmują również rysownicy 
komiksów. Wspomnieć trzeba przede wszystkim o dziele pt. Deogra-
tias. Opowieść o Rwandzie (Déogratias). Narysował go i stworzył doń 
scenariusz Jean-Philippe Stassen17. Jest to historia chłopca z plemienia 
Hutu, tytułowego Deogratiasa, który w okresie ludobójstwa przyłączył 
się do morderców i który po wojnie musiał zmierzyć się konsekwencja-
mi podjętych przez siebie decyzji. Innym przykładem może być Tugire 
Ubumwe. Zjednoczmy się! Lekcje z historii ludobójstwa w Rwandzie (Tu-
gire Ubumwe. Let’s Unite. Teaching lessons from the Rwanda genocide). 
Został narysowany przez Rwandyjczyka – jednego z ocalałych z ludo-
bójstwa w 1994 r. – Ruperta Bazambanze. Graficzna historia powstała 
we współpracy z edukacyjnym przedsięwzięciem Organizacji Narodów 
Zjednoczonych „Ludobójstwo w Rwandzie i Organizacja Narodów Zjed-
noczonych”. Narracja skupia się wokół trójga dzieci, z których każde 
reprezentowało inne z plemion rwandyjskich i musiało zmierzyć się 
z innym odcieniem traumy powstałej po ludobójstwie. Czuwała nad 
nimi, ocalona w 1994 r., nauczycielka18.

Motyw ludobójstwa w Rwandzie pojawia się także w muzyce – rów-
nież polskich zespołów. Jako przykład wskazać można utwór Ściąć wy-
sokie drzewa wykonywany przez zespół Myslovitz19. Hasło „Ścinajcie 
wysokie drzewa” miało być nadawanym przez radio zaszyfrowanym 
poleceniem przyłączenia się do ludobójstwa. Wspominał o tym w swo-
ich wspomnieniach m.in. Paul Rusesabagina20. W utworze zatytułowa-
nym Rwanda omawianą tematykę podjął również inny polski zespół  

 –Kobong21.

Dotychczas ukazało się osiem filmów fabularnych poruszających te-
matykę rwandyjskiego ludobójstwa. Ich tytuły to: Hotel Ruanda (Hotel 
Rwanda, reż. T. George, RPA–USA–Wielka Brytania–Włochy, 2004), Cza-
sem w kwietniu (Sometimes in April, reż. R. Peck, Francja–USA–Rwanda 
2005), Strzelając do psów (Schooting dogs, reż. M. Caton-Jones, Wielka 
Brytania – Niemcy 2005), Un dimanche à Kigali (reż. R. Favreau, Kana-
da 2006), Podać rękę diabłu (Shake Hands with the Devil, reż. R. Spot-
tiswood, Kanada 2007), Munyurangabo (reż. L. I. Chung, Rwanda–USA 

17 J.P. Stassen, Deogratias. Opowieść o Rwandzie, przeł. K. Uliszewski, Warszawa 
2009. 

18 R. Bazambanza, Tugire Ubumwe Zjednoczmy się! Lekcje z historii ludobójstwa 
w Rwandzie, Warszawa 2013, http://bit.ly/2E6BKXc, [dostęp:04.03.2016].

19 Myslowitz, Happiness is easy, http://bit.ly/2EaUy7o [dostęp: 04.03.2016]. 
20 P. Rusesabagina, T. Zoellner, Zwykły człowiek, przeł. A. Ploch, Warszawa 2008, 

s. 16. 
21 Kobong, Rwanda, http://bit.ly/2So1aom [dostęp: 04.03.2016].
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2007), Dzień, w którym Bóg odszedł (Le jour où Dieu est parti en voyage, 
reż. P. Van Leeuw, Bielgia–Francja 2009) i Kinyarwanda (reż. A. Brown, 
Francja–USA 2011)22. Pozwolę sobie pokrótce opisać wszystkie filmy.

Scenariusz Hotelu Ruanda bazuje na prawdziwych wydarzeniach. 
Tytułowy Hotel des Mille Colline jest usytuowany w stolicy kraju, Ki-
gali. Akcja filmu toczy się przed oraz w trakcie trwania genocydu 
i w większości umiejscowiona jest na terenie wspomnianego wyżej 
obiektu. W okresie ludobójstwa obowiązki dyrektora tej luksusowej 
placówki pełnił, wspomniany już wcześniej jako autor pamiętnika, Paul 
Rusesabagina. On też stał się głównym bohaterem opowieści. W jego 
hotelu schronili się uchodźcy w łącznej liczbie 1268 osób. Rusesabagi-
nie udało się ocalić poszukujących u niego azylu – pomimo że zaraz za 
granicami posiadłości ludzie byli w bestialski sposób mordowani. Po-
mógł prestiżowy charakter hotelu oraz kontakty p.o. dyrektora z wła-
dzami23. Film powstał w 2004 r., a jego reżyserem był Terry George. 
Co znaczące, w 2005 r. doczekał się trzech nominacji do Oscara: dla 
najlepszego aktora pierwszoplanowego, dla najlepszej aktorki drugo-
planowej i najlepszego scenariusza oryginalnego24. Zdjęcia do filmu 
kręcone były na terenie Republiki Południowej Afryki i w Rwandzie25.

Czasem w kwietniu to film z 2005 roku w reżyserii Raoula Pecka.  Film 
opowiada o losach kilku bohaterów w tym Augustina Muganza – rwandyj-
skiego żołnierza, który sprzeciwił się reżimowi, nie biorąc udziału w mor-
dach. Próbował on ocalić swoich bliskich z wojennej zawieruchy. Akcja 
filmu ulokowana jest bezpośrednio przed ludobójstwem, w jego trakcie 
oraz 10 lat później, gdy winni stawiani są przed obliczem sprawiedliwości. 
Na ławie oskarżonych przed Międz ynarodowym Trybunałem Karnym dla 
Rwandy zasiadł m.in. brat wspomnianego wcześniej bohatera. Augustin 
wyruszył w podroż, by spotkać się z nim i poznać odpowiedź na pytanie, co 
spotkało w kwietniu 1994 r. jego najbliższych. Zdjęcia do filmu wykonane 
zostały na terenie USA, Francji i Rwandy26.

Film Strzelając do psów w reżyserii Michaela Catona-Jonesa pow stał 
w 2005 roku. Zdjęcia kręcone były na obszarze Rwandy oraz Wielkiej 
Brytanii27. Co znaczące, w tworzeniu obrazu wzięli udział ocaleni 
z 1994 r. – są przedstawieni po zakończeniu filmu. Pokazano ich zdjęcia, 

22 Kinyarwanda, reż. A. Brown, Francja–USA, 2011.
23 J. ReginaZacharski, op. cit., s. 103. 
24 Orcars.org, The 77th Academy Awards 2005, http://bit.ly/2E6SOft [dostęp: 04.03.2016].
25 Filmweb, Hotel Ruanda, Ciekawostki, Miejsce kręcenia, http://bit.ly/2GXtTy4 [do

stęp: 04.03.2016]. 
26 Filmweb, Czasem w kwietniu, Ciekawostki, Miejsce kręcenia http://bit.ly/2Edl6Fs 

[dostęp: 04.03.2016].
27 Filmweb, Strzelając do psów, http://bit.ly/2T1CKLn [dostęp: 04.03.2016].
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personalia wraz z informacjami, jakie funkcje pełnili w ekipie filmowej 
oraz kogo stracili w 1994 r. i – czasem – jak udało im się przeżyć. Są 
wśród nich m.in. statystka, elektryk, kierownik transportu i asystenci 
reżysera28.

Akcja filmu opisuje historyczne wydarzenie: w pierwszych dniach 
ludobójstwa 90 żołnierzy UNAMIR ochraniało budynek Ecole Technique 
Officielle zlokalizowany w Kigali. W szkole szukało ratunku ponad 2 tys. 
uchodźców, w tym setki dzieci. Jednak 11 kwietnia żołnierze dostali 
polecenie opuszczenia szkoły, wskutek czego pozbawieni obrony ucie-
kinierzy zginęli z rąk bojówek Interahamwe29. Przeważająca część akcji 
filmu umiejscowiona jest w okresie poprzedzającym ludobójstwo i po 
jego wybuchu, aż do chwili, gdy siły UNAMIR opuściły budynek szkoły. 
Co ciekawe, jeden z członków ekipy filmowej przeżył opisywane wyda-
rzenia, uciekając z masakry30.

Kolejnym filmem podejmującym omawianą tematykę jest Un di-
manche à Kigali. Jak już zostało wspomniane, jego scenariusz powstał 
na podstawie powieści Courtemanche’a o podobnym tytule: Niedziela 
na basenie w Kigali. Film produkcji kanadyjskiej miał premierę w 2006 r. 
Reżyserował Robert Favreau31. Głównymi bohaterami byli Valcourt, Ka-
nadyjczyk w średnim wieku przebywający w Rwandzie, oraz Gentille, 
Rwanjdyjka z wpisem Hutu w dokumentach i wyglądem archetypowej 
wręcz Tutsi. Obie postaci połączyła miłość, jednak ludobójstwo rozdzie-
liło ich (pomimo ślubu i starań Valcourta, by wywieźć ukochaną z kraju). 
Historia jest zlokalizowana na dwóch płaszczyznach czasowych. Jedną 
z nich jest okres przed i w czasie ludobójstwa, druga toczy się już po 
tragicznych wydarzeniach – Valcourt podróżował po kraju w poszuki-
waniu wieści o żonie, z którą został rozdzielony32.

Podać rękę diabłu to film produkcji kanadyjskiej. Podstawą, na której 
bazował scenariusz produkcji, jest autobiograficzna książka autorstwa 
Roméa Dallaire’a pt. Shake hands with the devil33 (pol. Podać rękę diabłu, 
książka do dnia dzisiejszego nie została wydana w Polsce). Reżyserem 
filmu, którego premiera miała miejsce w 2007 r., był Roger Spottiswood34. 
Zdjęcia kręcono w Kanadzie i Rwandzie35.

28 Strzelając do psów… 
29 J. ReginaZacharski, op. cit., s. 99–101. 
30 Strzelając do psów…
31 IMDb, Un dimanche à Kigali, https://imdb.to/2IB8hdj [dostęp: 08.03.2016].
32 Un dimanche à Kigali… 
33 R. Dallaire, Shake hands with the devil, London 2004. 
34 Filmweb, Podać rękę diabłu, http://bit.ly/2E7AfrO [dostęp: 04.03.2016].
35 Filmweb, Podać rękę diabłu, Ciekawostki. Miejsce kręcenia, http://bit.ly/2E6bs7j 

[dostęp: 04.03.2016].
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Wspomniany generał Dallaire dowodził ONZ-owską misją pokojową 
w Rwandzie w okresie poprzedzającym genocyd i w jego trakcie.Dallaire 
informował ONZ o ludobójstwie w Rwandzie, nie wydaje się jednak, by 
zawierzono jego ocenie sytuacji. Dwudziestego pierwszego kwietnia 
podjęto decyzję o zmniejszeniu sił UNAMIR z 2,5 tys. do zaledwie 270 
żołnierzy. Możliwości ich działania również zostały znacznie ograni-
czone: mogli tylko monitorować rozwój wydarzeń oraz udzielać pomocy 
humanitarnej. Dopiero w połowie maja, gdy ludobójstwo zebrało już 
ogromne żniwo, podjęto decyzję o zwiększeniu sił UNAMIR i poszerzeniu 
ich mandatu działań36.

Gwoli ścisłości, wspomnieć trzeba, iż w filmie obecne są „polskie 
akcenty”. Na przykład przedstawiona zostaje siedziba istniejącej realnie, 
polskiej misji katolickiej na wzgórzu Gikondo w Kigali, gdzie 9 kwietnia 
1994 r. dokonała się masakra osób, które schroniły się na terenie kościoła. 
Liczbę ofiar szacuje się na 70 do 10037. W filmie widzimy misję już po 
tragedii, która się w niej wydarzyła38.

Premiera filmu Munyurangabo miała miejsce w 2007 r., a jego re-
żyserem był Lee Isaac Chung39. Tytułowy Munyurangabo to chłopiec 
z plemienia Tutsi, sierota po wydarzeniach z 1994 roku. Dowiadujemy 
się z filmu, że imię zostało mu nadane po mitycznym bohaterze, wojow-
niku rwandyjskim. Chłopak z przyjacielem Hutu, Sangwą, poszukiwał 
zabójcy swojego ojca, aby wymierzyć zemstę. Gdy go jednak odnalazł, 
nie zastał groźnego oprawcy, a człowieka umierającego powoli z powodu 
zaawansowanego AIDS i proszącego tylko o podanie wody40.

Co ciekawe, wszystkie dialogi pomiędzy bohaterami odbywały się 
w kinyarwanda – miejscowym języku, którym posługują się reprezen-
tanci wszystkich plemion zamieszkujących Rwandę. W filmie grają nie-
profesjonalni aktorzy i kręcono go przez 11 dni41.

Dzień, w którym Bóg odszedł to film z 2009 r. – tytuł oryginalny Le 
Jour où Dieu est parti en voyage – w reżyserii Philippe’a Van Leeuwa. Jest 
to produkcja belgijsko-francuska42. Akcja filmu toczy się w czasie ludo-
bójstwa. To specyficzny film: poza początkiem nieomal nie doświadczy-
my w nim dialogów. Zagraniczna rodzina, opuszczając Rwandę, ukryła 

36 J. ReginaZacharski, op. cit., s. 104–105, 108–109. 
37 Ibidem, s. 100. 
38 Podać rękę diabłu…
39 Filmweb, Munyurangabo, http://bit.ly/2tJNTWX [dostęp: 05.03.2016].
40 R. Wood, A Better Tomorrow: Munyurangabo. A tale of friendship and revenge in 

Rwanda, http://bit.ly/2SV3lVi [dostęp: 05.03.2016].
41 D. Lim, Rwanda, Speaking in Its Own Voice, https://nyti.ms/2GGEzlh [dostęp: 

05.03.2016]
42 Filmweb, Dzień w którym Bóg odszedł, http://bit.ly/2EsbeJh [dostęp: 05.03.2016].
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na strychu zatrudnioną u siebie, miejscową kobietę imieniem Jacqueline. 
Po pewnym czasie opuściła ona kryjówkę i udała się na poszukiwanie 
swoich dzieci – niestety, natrafia jedynie na ich martwe ciała. Następnie 
ukrywała się w lesie wraz z napotkanym w trakcie ucieczki mężczyzną43.

Co ciekawe, inspiracją do filmu były nieznane losy naprawdę żyjącej 
osoby. Reżyser i jednocześnie autor scenariusza wspominał, że jego znajomi 
ewakuując się z Rwandy, ukryli zatrudnioną u siebie rwandyjską opiekunkę 
do dziecka na strychu ich domu w Kigali. Nie wiedzieli, czy przeżyła44.

Premiera wyreżyserowanej przez Alricka Browna Kinyarwandy miała 
miejsce w 2011 roku45. Zdjęcia kręcono przez 16 dni w stołecznej Kiga-
li46. Akcja filmu ulokowana jest przede wszystkim w okresie ludobójstwa. 
Narracja w dużej mierze opowiada o słabo znanym wątku ludobójstwa 
w Rwandzie – postawie społeczności muzułmańskiej. Zarówno stanęła 
ona w obronie „swoich” Tutsich, jak i udzielała w meczetach schronienia 
uchodźcom innych wyznań. W filmie opowiedzianych zostało kilka hi-
storii, ostatecznie zbiegających się ze sobą: np. dziewczynki pochodzącej 
z mieszanego małżeństwa pomiędzy Tutsi i Hutu lub katolickiego księdza, 
który uciekł z masakry w kościele i odnalazł schronienie w meczecie47.

Niektóre z filmów są łagodniejsze w swym wyrazie – zdają się przyzna-
wać zwycięstwo życiu, nadziei i tym osobom, które „pomimo nieludzkiej 
sytuacji pozostali ludźmi”. Wskazać można tutaj na Hotel Ruanda lub 
Kinyarwandę – historie opowiadające o tych, którzy ratowali życie, gdy 
wszyscy dookoła zadawali śmierć. Bohaterowie tych produkcji – kierow-
nik hotelu oraz imam meczetu w Kigali – chcieli uratować nie tylko sie-
bie i swoje rodziny, ale także członków swojej społeczności i wszystkich 
tych, którzy poprosili o pomoc. Obaj też z racji sprawowanej funkcji byli 
znani i naturalnie przyjęli rolę liderów. Zgromadzonym w budynkach 
udaje się przetrwać ciężki czas ludobójstwa48.

Inna w swej wymowie jest produkcja Strzelając do psów. Historia 
opowiada o uchodźcach, którzy zgromadzili się w Ecole Technique Of-
ficielle. Zatrudniony w placówce ksiądz próbował pomóc im przetrwać 
ciężki czas. Ze względu na sprawowaną funkcję również był on na-
turalnym liderem społeczności. Morał filmu już nie został wyraźnie 
sformułowany. Obcokrajowcy uciekli, żołnierze opuścili ochraniany 

43 Dzień w którym Bóg odszedł… 
44 Kigaliwire, The Day God Walked Away, http://bit.ly/2T1cSdP [dostęp: 05.03.2016].
45 Filmweb, Kinyarwanda, http://www.filmweb.pl/film/Kinyarwanda2011–562054 

[dostęp: 05.03.2016].
46 G. Wisner, The Mosques of Rwanda, http://bit.ly/2tBZWM3 [dostęp: 05.03.2016].
47 Ibidem.
48 Hotel Ruanda…; Kinyarwanda… 
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obiekt, a tysiące niewinnych ludzi zostało w bestialski sposób zamordo-
wanych. Jeden z głównych bohaterów uciekł z kraju. Drugi zginął z ręki 
niegdysiejszego znajomego, próbując uratować chociaż garstkę dzieci, 
spośród których na pewno ocalała jedna dziewczynka49.

Obok historii o „wielkich sprawiedliwych”, poświęcających się dla 
nieznanych sobie ludzi, są też filmowe opowieści o pojedynczych oso-
bach, które po prostu chciały ocalić życie swoje i swoich bliskich. Wska-
zać należy Un dimanche à Kigali, w której główny bohater starał się ura-
tować ukochaną, oraz na Dzień, w którym Bóg odszedł, gdzie bohaterka  

 – nie mogąc pomóc swoim dzieciom – opatrzyła przypadkowo napotka-
nego, rannego towarzysza niedoli. Obie próby walki z okolicznościami 
są rozpaczliwe i nie kończą się powodzeniem. Gentille zginęła w ramio-
nach – i w zasadzie z ręki – ukochanego, na jej prośbę kończącego jej 
cierpienie. Wcześniej kobieta była torturowana i brutalnie gwałcona, 
a jej zamknięty za ścianą mąż mógł tylko słuchać jej krzyków. Jacqueli-
ne w geście poddania się opuściła las i ruszyła do wioski, w której naj-
prawdopodobniej będą na nią oczekiwać mordercy. Śmierć wygrywa50.

Pomiędzy tą klasyfikacją jest Munyurangabo – historia o chłopcu, 
który wyruszył w podróż, by odnaleźć zemstę. Po drodze rozdzielił się 
ze swoim przyjacielem. Otoczenie przypomniało im, iż pochodzą ze 
zantagonizowanych plemion. Ostatecznie bohaterowi udało się odszukać 
człowieka, który zamordował jego ojca. Zrezygnował jednak z wymierze-
nia mu zemsty, przerywając łańcuch przemocy. Jest to jedyny z opisanych 
filmów, którego akcja toczy się w całości po ludobójstwie51.

W opisanych powyżej filmach można zaobserwować powtarzające się 
motywy, które nabierają symbolicznego znaczenia. Pozwolę sobie przy-
toczyć wybrane z nich.

W omówionych produkcja kilkukrotnie można zaobserwować poja-
wienie się psów. Są wzmianki mówiące, iż ocaleni nie lubią tych zwierząt. 
W czasie ludobójstwa zdziczałe sfory jadły porzucone, rozkładające się 
zwłoki52. Nawet obecnie ludzie, którzy odwiedzają Rwandę, zauważają, 
iż nie jest łatwo spotkać tam na ulicy psa53, a jakiś rodzaj wstrętu do tych 
czworonogów wpisał się w rwandyjską kulturę54.

49 Strzelając do psów…
50 Un dimanche à Kigali…; Dzień w którym Bóg odszedł…
51 Munyurangabo…
52 W. Tochman, Dzisiaj narysujemy śmierć, Wołowiec 2010, s. 17, 27.
53 Globtrotter Guru, Why are there no Dogs in Rwanda? The 1994 Rwandan Genocide, 

2015, http://bit.ly/2E93PNZ [dostęp: 05.03.2016].
54 Chicago Tribune, Pets are making a slow comeback in Rwanda, http://bit.ly/2NpB57m 

[dostęp: 05.03.2016].
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Motyw psa pojawia się w różnego rodzaju narracjach na temat ludo-
bójstwa. Można jako przykład przywołać, wspomniany już wcześniej, 
komiks Deogratias. Tytułowy bohater zobaczył psy rozszarpujące zwłoki 
jego przyjaciół z okresu sprzed ludobójstwa – przyjaciół, w zamordo-
waniu których wziął udział. Co więcej sam – symbolicznie albo i nie, 
pozostawiam interpretacji własnej – nie mogąc poradzić sobie z ciężarem 
win, zmienia się powoli w psa55.

Wyraźny motyw psów pojawia się w trzech filmach. W Strzelając do 
psów – którego, oczywiście, sam tytuł filmu jest znaczący – jeden z żoł-
nierzy UNAMIR prosi księdza – głównego bohatera – by uprzedził ludzi 
zgromadzonych na terenie szkoły, że żołnierze będą strzelać do psów 
za bramą. Nie chce wywołać paniki. Argumentuje swoją decyzję tym, 
iż zwierzęta zjadają zwłoki. Wyczerpany psychicznie, zdenerwowany 
ksiądz odpowiada pytaniem, czy psy otwarły ogień w kierunku żołnierzy 
misji pokojowej ONZ – odnosząc się do ograniczonego mandatu żołnierzy, 
zakazującego im użycia broni, jeśli nie zostaną wcześniej zaatakowani56.

W Czasami w kwietniu pies pojawia się w zasadzie na kilka sekund, 
ale w dość znaczący sposób. Niedługo po zakończeniu ludobójstwa głów-
ny bohater chodzi po ruinach szkoły, do której uczęszczała jego córka, 
mając nadzieję, że być może ją odnajdzie. W przyległym doń ogrodzie 
leżą porozrzucane zwłoki. Unosił się odór tak intensywny, iż bohater 
musi zakrywać twarz. Właśnie w tym ogrodzie pałęta się pies. Męż-
czyzna natychmiast rzuca w zwierzę kamieniem, chcąc odpędzić je od 
zwłok, z których jedne mogą należeć do jego dziecka57.

Motyw ten pojawia się również w Podać rękę diabłu. Generał Dallaire 
w trakcie ludobójstwa przywozi kilka kóz do miejsca, w którym stacjo-
nował, czyniąc z nich coś w rodzaju maskotek dla żołnierzy. Chce, by to-
warzyszyło im jakieś żywe stworzenie. Jakiś czas potem – z filmu można 
wywnioskować, że ludobójstwo zbliżało się ku końcowi lub dopiero co się 
zakończyło – psy wdzierają się na teren jednostki i ze wściekłym ujada-
niem gonią przerażone kozy. Wyczerpany psychicznie generał wybiega 
na parking i w obronie zwierząt opróżnia magazynek broni, strzelając 
do psów biegających pomiędzy pojazdami ONZ. Jego podwładni przy-
glądają się temu z konsternacją na twarzach. Aby zrozumieć tę scenę, 
należy – moim zdaniem – pamiętać, iż UNAMIR dysponowało bardzo 
ograniczonym mandatem i żołnierze nie mogli zgodnie z nim użyć bro-
ni w obronie mordowanych ludzi. Chociaż jest to wyłącznie interpreta-
cja niżej podpisanej, symbolicznie kozy stały się kolejnym zagrożonym 

55 J.P. Stassen, Deogratias…, s. 77–79. 
56 Strzelając do psów… 
57 Czasem w kwietniu…
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życiem w Rwandzie, a psy kolejnymi żądnymi krwi mordercami. Gene-
rał zrobił to, co jako żołnierz pragnął czynić przez cały okres ludobój-
stwa i czego żądały od niego ofiary: użył broni w obronie tych, którzy tej 
obrony potrzebowali. W chwilę potem zobaczymy, iż generał zadzwoni 
do kogoś i poinformuje, że nie czuje się na silach, by dalej dowodzić58.

Kolejnym motywem, który pojawia się w większości analizowanych 
filmów, jest wątek ucieczki z Rwandy obcokrajowców. W niektórych 
przybiera bardzo dramatyczną formę. Możemy go zaobserwować w na-
stępujących produkcjach: Hotel Ruanda, Czasem w kwietniu, Strzelając 
do psów, Un dimanche à Kigali, Podać rękę diabłu, Dzień, w którym Bóg 
odszedł. Dokładniej motyw ten pozwolę sobie opisać na dwóch przykła-
dach: spokojniejszym oraz gwałtowniejszym. W pozostałych przypad-
kach pokrótce zasygnalizuję jego istnienie.

Ma on podłoże historyczne. Dziewiątego kwietnia 1994 r. – przypo-
mnę, iż ludobójstwo rozpoczęło się 6 kwietnia, chwilę po zestrzeleniu 
prezydenckiego samolotu – rozpoczęła się operacja „Amaryllis”. Miała 
ona na celu wywiezienie z Rwandy przebywających tam Europejczyków 
i wzięło w niej udział 460 francuskich komandosów, a pomocy udzieliły 
im wojska belgijskie i włoskie. Ostatecznie ewakuowano ponad 2 tys. 
osób. Przedsięwzięcie to wzbudza jednak kontrowersje. Z jednej strony, 
wywieziono w bezpieczne miejsce również rwandyjskich oficjeli zwią-
zanych z władzami kraju i tym samym z przygotowaniem ludobójstwa. 
Z drugiej, wśród Rwandyjczyków pojawiają się głosy, iż siły użyte wtedy 
w celach ewakuacji, mogły przy innym ich wykorzystaniu zakończyć 
rozprzestrzeniającą się falę mordów59.

W przypadku filmu Dzień, w którym Bóg odszedł zagraniczna rodzi-
na ewakuuje się, pozostawiając w Rwandzie zatrudnioną u siebie kobietę, 
Jacqueline. Tuż przed wyjazdem pani domu nakłania swoją pracownicę 
do ukrycia się w opuszczanym budynku. Jacqueline czuje jednak, że po-
winna być gdzie indziej: ze swoimi dziećmi, które są gdzieś tam, w ogar-
niętym ludobójstwem kraju. Pożegnanie jest ciepłe i bardzo smutne – gdy 
pani domu wynosi do auta swoją córkę, Jacqueline posyła w jej stronę 
pocałunek. Uspokaja także niemowlę na rękach, drugie dziecko państwa, 
u których pracuje. Gdy matka wraca po niemowlę, zaczyna przepraszać 
Jacqueline. Na koniec pan domu przynosi drabinę i pomaga Jacqueline 
ukryć się na strychu. Informuje pracownicę, że powrócą do domu, nie 
mówi jednak żadnych szczegółów. W całej scenie pożegnania czuć poś-
piech, ale nie paniczny. Ludzie pakują się, zanoszą dzieci do samochodu. 
Nie ma krzyków, nikt chaotycznie nie biega. Zmienia się to dopiero po 

58 Podać rękę diabłu… 
59 J. Bar, Rwanda…, s. 175. 
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opuszczeniu domu – obok odjeżdżającego auta biegnie Rwandyjczyk 
z bronią i celując do matki i jej dzieci daje im jasno do zrozumienia, że 
nie są tu mile widziani60.

Dla porównania inaczej motyw ten został przedstawiony w Hotelu 
Ruanda – znacznie dramatyczniej. Gdy na teren hotelu wjeżdżają wozy 
z uzbrojonymi żołnierzami, zgromadzeni w środku uchodźcy wybiega-
ją im na spotkanie. Wojskowi są ciepło powitani, niektórzy rzucają się 
im na szyję. Główny bohater, stojący na czele hotelu Paul Rusesabagina, 
najpierw cieszy się z innymi. Chwilę później dostrzega jednak, że zaprzy-
jaźniony i pomagający uchodźcom w hotelu dowódca sił ONZ kłóci się 
zapalczywie z nowoprzybyłym żołnierzem. Bohater spotyka się chwilę 
później ze znajomym dowódcą, a ten wyjaśnia, iż Rwanda została porzu-
cona przez „zachód”. Na początku ewakuacja zamieszkałych w hotelu 
obcokrajowców przebiega, można rzec, w sposób dobrze zorganizowany. 
Pracownicy hotelu trzymają parasolki nad udającymi się w deszczu do 
pojazdów białymi gośćmi, niosą ich bagaże. Jeden mężczyzna, członek 
ekipy telewizyjnej, zostaje zatrzymywany przez zapłakaną Rwandyjkę, 
która błaga, by jej nie opuszczał. Gdy pozostawia zrozpaczoną dziewczy-
nę za sobą i udaje się w strugach deszczu do samochodu, pobiegnie za 
nim pracownik hotelu z parasolką. Scena nabiera groteskowości – cho-
ciaż jest już to tylko interpretacja własna – a droga do auta staje się swe-
go rodzaju marszem wstydu. Obcokrajowcy w kilkumetrowej drodze 
do autobusu, który ma ich zawieźć w bezpieczne miejsce, są osłaniani 
parasolami trzymanymi przez Rwandyjczyków – być może właśnie po-
zostawianych tu na pewną śmierć61.

W ostatniej chwili przez odjazdem coś się jednak dzieję: bramę hotelu 
przekracza biegiem duża grupa ludzi. Można było dostrzec wśród nich 
księdza, białe i czarne siostry zakonne, a pomiędzy nimi dużo dzieci. 
Niosą francuską flagę. Można się tylko domyślać, że jest to personel 
i pensjonariusze domu dziecka. Za nimi idzie duża grupa dorosłych. Za-
chowawczo trzymają oni ręce podniesione do góry. Gdy ksiądz podbiega 
do żołnierza ten informuje go, że nie weźmie ze sobą żadnych Rwan-
dyjczyków. Ksiądz w pierwszych chwili nie rozumie, następnie zaczyna 
nakłaniać żołnierza do zabrania w bezpieczne miejsce chociaż dzieci. 
Bohater filmu interweniuje, ucina dyskusję wskazując, iż żołnierze nie 
przybyli tutaj w celu pomocy Rwandyjczykom. Grupa zaczyna się więc 
dzielić: biali na jedną stronę, czarni na drugą. Płaczące i przytulające się 
do siebie siostry zakonne zostają rozdzielone. Białej kobiecie niemal siłą 
wyjmuje się z rąk czarne dziecko. Ekipa dziennikarska stara się nagrać 

60 Dzień, w który Bóg odszedł… 
61 Hotel Ruanda… 
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rozgrywający się na parkingu dramat, a żołnierze próbują z kolei im to 
uniemożliwić. Gdy samochody z ewakuowanymi odjeżdżają, obie grupy 
wpatrują się w siebie. W tle sceny słychać śpiew dzieci62.

Motyw ten, jak wspomniałam, pojawia się jeszcze w:
• Strzelając do psów – obcokrajowcy i żołnierze wycofują się i pozo-

stawiają uchodźców na śmierć. Jednak wcześniej delegaci uchodź-
ców, w imieniu wszystkich zgromadzonych w szkole, proszą żoł-
nierzy, by przed śmiercią oszczędzili im bólu. Mianowicie, by 
pozwolili im zginąć od ONZ-owskich kul, zamiast od maczet czy-
hających za bramą morderców63.

• Czasem w kwietniu – zawiera scenę ewakuacji francuskiej szkoły 
Saint-Exupéry w Kigali. Żołnierze otoczyli ciężarówki i odpychają 
od nich starający się zbliżyć tłum zrozpaczonych Rwandyjczyków. 
Podobnie jak w Strzelając do psów słychać krzyki ludzi, którzy 
nie chcą umierać od maczet i proszą o zastrzelenie64.

• W filmie Un dimanche à Kigali – motyw ten pojawił się, gdy Val-
court wraz z żoną stara się ewakuować z Rwandy. Nie udaje im się 
jednak – ciężarówka zostaje zatrzymana na blokadzie65.

• W Podać rękę diabłu – motyw ten realizowany jest na lotnisku, 
gdzie cudzoziemcy wchodzą na pokład samolotu. Dallaire roz-
mawia ostrym tonem z żołnierzem kontrolującym akcje – in-
formuje go, iż ma doniesienia o dozbrajaniu rwandyjskiej armii 
przez siły przeprowadzające ewakuacje. Dodatkowo widać, iż 
wywożeni z kraju są również rwandyjscy notable, zaangażowa-
ni w organizację ludo bójstwa. Drugim akcentem jest ewakuacja 
amerykańskiej ambasady. Tłum uchodźców usiłuje się wedrzeć 
się na jej teren, uniemożliwia im to jednak wysoki mur. Okazuje 
się, iż lokalny personel ambasady nie będzie ewakuowany. Biali 
pracownicy ambasady przytulają na pożegnanie swoich rwan-
dyjskich współpracowników66.

Kolejnym motywem, który powtarza się w wielu filmach o tematyce 
rwandyjskiego ludobójstwa jest Hotel Mille Collines. Budynek ten został 
wzniesiony w 1973 r. przez korporację o nazwie Société Anonyme Belge 
d’Exploitation de la Navigation Aérienne. Posiada on 5 pięter i dysponuje 
112 pokojami dla gości67. O roli, jaką odegrał w ludobójstwie, wspomnia-
no już przy okazji opisywania akcji filmu Hotel Ruanda.

62 Ibidem.
63 Strzelając do psów…
64 Czasem w kwietniu…
65 Un dimanche à Kigali… 
66 Podać rękę diabłu…
67 Paul Rusesabagina, T. Zoellner, op. cit., s. 53–55. 



136 Danuta Ożarowska

Dla dalszej narracji niezbędne jest przytoczenie dwóch kwestii zwią-
zanych z hotelem Mille Collines. Pierwszą z nich jest zaopatrzenie w wodę. 
Niektóre budynki w kraju musiały obligatoryjnie posiadać rezerwowe za-
pasy wody. Dotyczyło to również omawianego hotelu. Jednak w czasie lu-
dobójstwa rezerwy powoli się wyczerpywały. Wtedy podjęto decyzję o po-
bieraniu wody do picia z basenu. Drugą jest próba ewakuowania z hotelu 
pewnej liczby osób. Zgoda na ich wyjazd była rezultatem negocjacji po-
między stronami konfliktu. Warunkiem było jednak otrzymanie na pi-
śmie zaproszenia z zagranicy. Ciężarówki z uchodźcami, którzy mogli 
przedłożyć zaproszenia, opuściły hotel 3 maja 1993 roku. W tym samym 
czasie radio RTLM poinformowało o ewakuacji, wzywając słuchaczy do 
zatrzymania pojazdów i uniemożliwienia ich pasażerom opuszczenia kra-
ju. Konwojowi udało się zawrócić do hotelu, jednak w wyniku walki, do 
której doszło w trakcie drogi, niektórzy pasażerowie ponieśli obrażenia68.

Hotel Millle Collines jest głównym miejscem akcji Hotelu Ruanda, 
jak również znacznej części Un dimanche à Kigali. Główną bohaterkę 
drugiego filmu poznajemy jako jedną z pracownic hotelu. Oba przed-
stawienia obiektu są jednak inne w swoim wyrazie. Pierwszy jest miej-
scem wyraźnie ekskluzywnym, przestronnym69. W przypadku drugie-
go filmu – w retrospekcji, jeszcze przed ludobójstwem – w hotelu panuje 

„inny klimat”. Po korytarzach kręcą się prostytutki i nie wszyscy goście 
są uprzejmi wobec obsługi, w tym głównej bohaterki. Raz do hotelu 
wtargnęli bojówkarze – przewracając krzesła, tłukąc zastawę i strasząc 
gości. W scenach, które rozgrywają się po ludobójstwie widzimy hotel 
doszczętnie zdemolowany. Woda w basenie jest do połowy spuszczona70.

W jednej ze scen Czasem w kwietniu główny bohater pobiera kubłem 
wodę z basenu – napis na dnie zbiornika informuje, iż jest w Mille Col-
lines. Najprawdopodobniej ma to miejsce już po wyczerpaniu zapasów 
wody pitnej. Później możemy zobaczyć te samą osobę siedzącą w sku-
lonej pozycji i płaczącą bezsilnie na korytarzu zatłoczonego hotelu, ra-
mię w ramię z innymi zgromadzonymi uchodźcami. Główny bohater 
znajduje się w – co prawda – bezpiecznym schronieniu, ale bez wieści 
o losie swoich dzieci i żony71.

Hotel pojawia się również w Podać rękę diabłu. Generał odwiedza 
go i oświadcza koczującym na zewnątrz członkom bojówki Interahem-
we, iż budynek jest pod ochroną ONZ. Bojówkarz nie okazuje strachu, 
ostentacyjnie patrzy generałowi w oczy. W innej scenie można zoba-

68 Ibidem, s. 150–151, 190–196. 
69 Hotel Ruanda…
70 Un dimanche à Kigali…
71 Czasem w kwietniu… 
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czyć próbę ewakuacji części zgromadzonych w nim ludzi. Był to wynik 
opisanych powyżej negocjacji pomiędzy stronami konfliktu, w których 
rolę pośrednika pełnił generał Dallaire. Gdy autobusy opuszczają hotel, 
przedstawiciele bojówki Interahamwe – pomimo że wcześniej ich przy-
wódcy zadeklarowali, iż nie staną na drodze ewakuacji – uniemożliwiają 
konwojowi dalszą podróż 72.

Kolejnym motywem, który pojawia się w wielu filmach, jest RTMC, 
a właściwie nadawany przez nie przekaz. Tylko w jednej z produkcji 
widzimy rozgłośnię od środka – mowa o Czasem w kwietniu73.

Stacja rozpoczęła nadawanie w eterze 8 sierpnia 1993 r. i określała 
sama siebie jako pierwszy i jedyny prywatny kanał radiowy w kraju. Na 
początku puszczała przede wszystkim muzykę kongijską, która stop-
niowo ustępowała coraz ostrzejszym wypowiedziom spikerów. Dodat-
kowym novum było, iż stacja miała charakter interaktywny. Słuchacze 
mogli do niej zadzwonić, by wypowiedzieć na antenie swoje zdanie, sko-
mentować coś. Rządowe Radio Ruanda, nadające nudne, oficjalne komu-
nikaty, pod kątem atrakcyjności nie mogło się równać z RTMC. Trzeba 
wspomnieć, iż radio jako medium miało w Rwandzie ogromne znaczenie 

– słuchane było z uwagą, często przez małe radiowe odbiorniki na baterie, 
na które natknąć się można było na każdym kroku74. Radio przeszło do 
historii przez rolę, jaką odegrało w ludobójstwie rwandyjskim. Uważa 
się, iż w okresie poprzedzającym zestrzelenie prezydenckiego samolotu, 
przygotowywało ono słuchaczy do przeprowadzenia genocydu. Po ata-
ku na samolot bezpośrednio wzywano ludzi do przyłączenia się do za-
bójstw. Jednym ze znanych słów, które padły na antenie RTMC i przeszły 
do historii, jest sformułowanie „Groby nie są jeszcze całkiem pełne”75.

Motyw audycji RTMC pojawia się, nawet kilkukrotnie, w następują-
cych filmach: Hotel Ruanda, Czasem w kwietniu, Strzelając do psów, Un 
dimanche à Kigali, Dzień, w którym Bóg odszedł, Kinyarwanda, Podać 
rękę diabłu. Nie występuje on tylko w Munyurangabo. Pozwolę sobie 
wskazać, w tym przypadku tylko kilka przykładów, w których pojawił 
się głos spikera siejącej nienawiść stacji.

W Kinyarwanda widzimy młodzież, która bierze udział w zaba-
wie u kogoś w domu – zgromadzeni tańczą w rytm muzyki płynącej 
z kasety w odtwarzaczu. W pewnym momencie jeden z uczestników 
przyjęcia chce obrócić kasetę na drugą stronę i radio przez chwilę ła-
pie fale RTMC. Ochrypły, groźny głos spikera informuje o karaluchach 

72 Podać rękę diabłu…
73 Czasem w kwietniu…
74 P. Rusesabagina, T. Zoellner, op. cit., s. 78–79. 
75 M. Martin, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, przeł. S. Piła

szewicz, Warszawa 2011, s. 446, 452–453. 
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(obelżywe określenie Tutsich) kryjących się w murach kościoła Sainte 
Famille. Przypomina bawiącym się, że za ścianą bezpiecznego domu 
trwa ludobójstwo76.

W Un dimanche à Kigal, gdy główni bohaterowie po odwiedzinach 
u rodziny Gentille wracają samochodem do stolicy, spiker w radiu za-
czyna wymieniać – celem ułatwienia słuchaczom identyfikacji – cechy 
charakterystyczne Tutsich. Idealnie pasują one do opisu bohaterki, bę-
dącej Hutu77.

W filmie Dzień, w którym Bóg odszedł główna bohaterka – Jacqueline  
 – ukryta na strychu domu obrabowanego przez bojówkarzy siedzi w ciem-
nościach i wysłuchuje odgłosów dochodzących z dołu. Przebywają tam 
mordercy: jedzą, grają w gry i słuchają RTMC. Na antenie wymieniane są 
nazwiska osób rzekomo współpracujących z rebeliantami78.

Pełne nienawiści audycje wskazywały słuchaczom cele: ludzi, których 
należało zabić. Podawały ich miejsca pobytu, nazwiska, cechy charak-
terystyczne, jednocześnie pozbawiając ludzi podmiotowości i określając 
ich mianem karaluchów. Można doszukiwać się również symbolicznej 
roli radia w filmie. Słowa płynące z eteru wydają się ucieleśnieniem sza-
leństwa, które ogarnęło kraj i jego mieszkańców.

Chociaż żaden z wyżej wymienionych filmów nie ma w swoich za-
łożeniach charakteru dokumentalnego, nie budzi wątpliwości fakt, 
że pub liczność będzie czerpała wiedzę o opisywanych wydarzeniach 
z produkcji fabularnych. Stąd odpowiedzialność, która spada na barki 
ich twórców. Poruszali oni tematykę w wielu aspektach niezwykle de-
likatną. Żyją jeszcze uczestnicy tych wydarzeń, żywa jest również pa-
mięć o ofiarach i sprawcach. Trwa świadomość postawy społeczności 
międzynarodowej wobec wydarzeń w tym małym afrykańskim kraju. 
Do chwili obecnej powstało kilka filmów, których bohaterowie zajęli 
inne miejsce w rwandyjskim chaosie i tym samym reprezentują inny 
punkt widzenia: uchodźców zgromadzonych w Mille de Collines lub 
Ecole Technique Officielle; żołnierzy ONZ; pojedynczych, samotnych 
ludzi rzuconych w wojenną pożogę; kochanków, dla których rozdzie-
lić się to stracić siebie nawzajem; chłopca, który idzie szukać zemsty 
za krzywdy ojca. Głównymi bohaterami są zarówno Rwandyjczycy  
 – tak Hutu, jak i Tutsi – jak również osoby spoza Rwandy. Filmy te 
łączą wspólne motywy, m.in.: hotel Mille Collines – do ostatniej chwi-
li niepewny, ale jednak bastion bezpieczeństwa; psy, które krążyły 

76 Kinyarwanda…
77 Un dimanche à Kigali… 
78 Dzień, w którym Bóg odszedł… 

Zakończenie



139Filmowy obraz ludobójstwa w Rwandzie

pomiędzy zwłokami, i wyłaniający się z fal radiowych głos spikera 
wieszczący śmierć.

Wszystkie osiem filmów tworzy razem mozaikę dostarczającą nie-
zorientowanemu w tematyce odbiorcy dostatecznie zróżnicowany obraz  

 – oczywiście niepełny, gdyż dopowiedzieć można nieskończenie wiele  
 – by mógł on budować na nim własną opinię i interpretację.
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Zbrodnicze kobiety – nieznana strona wojny w Bośni 
i Hercegowinie (1992–1995)

Abstrakt
Artykuł przedstawia jeden z aspektów wojny bośniackiej, który wciąż nie jest 
wystarczająco zbadany i opisany, czyli kwestię kobiet-zbrodniarek wojennych. 
Badania nad płcią kulturową wskazują, że kobieta jest istotą pokojową i niezdol-
ną do przemocy, a takie wyobrażenie niejako automatycznie odrzuca fakt, że ko-
biety niejednokrotnie dopuszczały się zbrodni wojennych. Jedyną akceptowaną 
rolą kobiecą podczas wojny wciąż jest figura kobiety-ofiary, co również wyraźnie 
podkreśla się w dzisiejszej przestrzeni symbolicznej Bośni i Hercegowiny. W tej 
wojnie kobiety nie były jednak wyłącznie ofiarami, ale także dopuszczały się 
zbrodni wojennych. W niniejszym artykule zostało opisanych kilka sylwetek 
zbrodniczych kobiet z lat 1992–1995.
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i Hercegowinie (1992–1995)

Kategorie takie jak kobieta-żołnierka czy kobieta-zbrodniarka wojenna 
są wciąż, mimo popularnego obecnie obszaru badawczego gender stu-
dies, niedostatecznie poznane, traktowane jako antagonizmy czy wręcz 

„wyśmiewane i świadomie […] eliminowane”1. Uwzględniające kontekst 
wojny rozważania naukowe dotyczące tożsamości (tj. płci kulturowej) 
oraz stereotypów związanych z płcią najczęściej wskazują, że kobiety 
kojarzone są z nastawieniem pokojowym i pasywnością. Uznaje się po-
nadto, iż one jako pierwsze doświadczają negatywnych skutków konflik-
tów zbrojnych, ponieważ pozbawione mężczyzny-głowy rodziny muszą 
wziąć odpowiedzialność za swój dom. Takie postrzeganie oznacza, że 
automatycznie wyklucza się ich aktywny udział w wojnie, niezależnie 
od tego, w jakiej roli miałyby występować, a przecież kobiety w uczest-
niczyły w bitwach jeszcze przed naszą erą. Pierwszy taki przykład to 
wyprawy Aleksandra Macedońskiego w IV w. p.n.e.2

Jak pisze Swietłana Aleksijewicz, białoruska pisarka i laureatka Na-
grody Nobla w dziedzinie literatury za 2015 r.: „Wszystko, co wiemy 
o wojnie, powiedział nam »męski głos«. Wszyscy tkwimy w niewoli »mę-
skich« wyobrażeń i »męskich« doznań wojennych. »Męskich« słów. Ko-
biety milczą”3. Tradycyjnie bowiem wojna postrzegana jest ekskluzyw-
nie jako męska, kobiety w niej nie figurują, ale jeśli już się pojawią, to 
jedyną uznaną żeńską rolą wojenną jest funkcja ofiary4. Nie inaczej jest 

1 C. M. Renzetti, D. J. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, przeł. A.  Grom  
kowskaMelosik, Warszawa 2005, s. 446.

2 S. Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, przeł. J. Czech, Wołowiec 2010, s. 5–6.
3 Ibidem, s. 9. 
4 A. Aganović, Z. Delić, Devedesete. Rat i nakon rata u Bosni i Hercegovini [w:] 

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku, red. E. Bošnjak, 
S. Gavrić, Sarajevo 2014, s. 179, 183.
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w przypadku wojny w Bośni i Hercegowinie (1992–1995), co implikuje 
tezę, iż zbrodnicze kobiety są nieznaną stroną tego konfliktu.

Pamięć o konflikcie zbrojnym w Bośni i Hercegowinie z lat 1992–1995 sta-
nowi istotny – jeśli nie najważniejszy – komponent tożsamości dzisiejszych 
obywateli bośniackich, wśród których dominują trzy grupy narodowe: Bosz-
niacy (do 1993 r. obowiązywało określenie Muzułmanie5), Chorwaci i Serbo-
wie6. Każda ze stron przedstawia wszak odmienną wizję wydarzeń wojen-
nych7, ale z punktu widzenia niniejszego artykułu szczególnego znaczenia 
nabiera boszniackie wyobrażenie o wojnie. Opiera się ono na obrazie obrony 
wielonarodowego państwa przed „wielkoserbskim” najeźdźcą, a w centrum 
tego wizerunku znajdują się: ludobójstwo w Srebrenicy z lipca 1995 r., trwa-
jące całą wojnę oblężenie Sarajewa, obozy koncentracyjne (najczęściej te 
w rejonie Prijedoru), kampania masowej przemocy seksualnej dokonywanej 
przez Serbów na Boszniaczkach oraz przymusowe przesiedlenia i ucieczki 
przed bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. W tej perspektywie 
Boszniacy uznają się za główną (zdania umiarkowane) czy wręcz jedyną (sta-
nowiska skrajne) ofiarę agresywnych i morderczych Serbów, którzy chcieli 
ich wypędzić z Bośni, a w najgorszym scenariuszu – unicestwić. Boszniacki 
obraz koresponduje ponadto z najczęstszym stereotypem przebiegu tej woj-
ny, rozpowszechnionym wśród społeczności międzynarodowej8.

Należy także wspomnieć o ewolucji współczesnych konfliktów zbroj-
nych, zaobserwowanej po raz pierwszy na przykładzie II wojny światowej. 
Zmiana charakteru wojen jednak najmocniej uwypukliła się na przełomie 
XX i XXI w., czego przykładem jest również wojna w Bośni i Hercegowinie. 

5 Od połowy XV w. część słowiańskich mieszkańców Bośni i Hercegowiny pod wpły
wem najazdu Turcji osmańskiej dokonywała konwersji religijnej na islam. Następ
nie grupa ta przeszła swoistą ewolucję od świadomości konfesyjnej, kulturalnej, 
po narodową. W lutym 1968 r. Komitet Centralny Związku Komunistów Bośni 
i Hercegowiny uznał bośniackich Słowian wyznających islam za naród. Odtąd więc 
Muzułmanin pisany wielką literą oznaczał członka narodu. We wrześniu 1993 r., 
czyli podczas ostatniej wojny, na Zgromadzeniu Boszniackim zmieniono nazwę 
Muzułmanin na Boszniak (Bošnjak). Z kolei Bośniak (Bosanac) oznacza obywatela 
Bośni i Hercegowiny bez względu na religię. Zob. M. Babić, Dramat tożsamości 
narodowej, Muzułmanie bośniaccy [w:] Islam w Europie. Bogactwo różnorodności 
czy źródło konfliktów?, red. M. WidyBiehesse, Warszawa 2012, s. 147–150.

6 A. Synowiec, (Re)konstrukcje tożsamości. Wielogłos pamięci zbiorowych na przy-
kładzie Republiki Bośni i Hercegowiny [w:] Wielokulturowość: konflikt czy koegzy-
stencja?, red. A. Śliz, M. S. Szczepański, Warszawa 2011, s. 164.

7 W. Stanisławski, Źródła kryzysu politycznego w Bośni i Hercegowinie [w:] Europej-
ski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej, red. 
M. Gniazdowski, Warszawa 2008, s. 34–35.

8 Ibidem, s. 37 oraz A. Synowiec, op. cit., s. 161, 167, 182.

Konflikt w Bośni 
i Hercegowinie 
a kobiety 
– wprowadzenie
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Tak zwane „nowe wojny”9 charakteryzują się głównie tym, że około 80% 
ofiar stanowi nieuczestnicząca bezpośrednio w działaniach zbrojnych lud-
ność cywilna (na początku XX w. wskaźnik ten wynosił 10–15%). Wśród 
ofiar dominują przede wszystkim kobiety, dzieci i osoby starsze, ale również 
mężczyźni, którzy nie znaleźli się w strukturach sił zbrojnych. Celem obec-
nych konfliktów zbrojnych nie jest pokonanie wroga, ale jego ograbienie 
czy fizyczne wyeliminowanie poprzez różne strategie (gwałty, morderstwa, 
wymuszone przesiedlanie itd.), określane mianem czystek etnicznych10.

Jak już zaznaczono, wybuch konfliktu zbrojnego zasadniczo wywra-
ca dotychczasowe role społeczne przedstawicielek płci pięknej, z tą jednak 
różnicą, że we współczesnych wojnach stały się one głównym celem ata-
ków. W przypadku wojny bośniackiej potwierdzeniem takiej tezy jest na 
przykład sytuacja kobiet ze Srebrenicy. Przed wojną była to społeczność 
patriarchalna, dlatego poświęcały się one wyłącznie rodzinie. W związku 
z serbskimi atakami na Srebrenicę i pobliskie wioski, które z różną inten-
sywnością trwały przez cały konflikt, miejscowa ludność uciekała ze swoich 
domostw w poszukiwaniu schronienia. Kulminacja nastąpiła w lecie 1995 r., 
kiedy to większość mieszkańców regionu srebrenickiego przeniosła się do 
pobliskiej wsi Potočari. Wówczas wojsko serbskie oddzieliło kobiety z dzieć-
mi od mężczyzn, których następnie wymordowano (w lipcu 1995 r. zginęło 
ponad 8 tys. mężczyzn). Dramat kobiet polegał nie tyle na tym, że zobligo-
wane były one do przyjęcia „męskich” ról w wojennych warunkach, co na 
fakcie, iż bezpośrednio odczuły konsekwencje konfliktu zgodnie z prawi-
dłowościami tzw. nowych wojen. Po ludobójstwie pozbawione męskiej opo-
ki musiały m.in. zorganizować powrót do domów, walczyć o godność czy 
rozpocząć poszukiwania zaginionych mężczyzn (większość z nich nie znała 
losu swoich ojców, braci i mężów). Stały się zatem podwójnymi ofiarami11.

Zwróćmy również uwagę na kwestię serbskich masowych gwałtów na 
Boszniaczkach (było o nich głośno zwłaszcza na początku wojny), ponieważ 
w przypadku kobiet wiary islamskiej nabierają one szczególnego znaczenia. 
Z antropologicznego punktu widzenia jest to zbrodnia nie tyle wymierzona 
w kobiety (konflikt w byłej Jugosławii przyczynił się zresztą do tego, że 
gwałt w międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych został uznany za 
zbrodnię wojenną)12, co przede wszystkim w daną społeczność, ponieważ 

 9 Pojęcie „nowych wojen” wprowadza m.in. niemiecki badacz Herfried Münkler. 
Zob. H. Münkler, Wojny naszych czasów, przeł. K. Matuszek, Kraków 2004, s. 8.

10 P. Chmielarz, Wojna a państwo. Wczoraj i dziś, Warszawa 2010, s. 217–218.
11 A. Aganović, Z. Delić, op. cit., s. 179–180.
12 Przemoc seksualna najczęściej traktowana była wyłącznie jako niemoralny występek 

i naturalne następstwo wojen. Stanowisko to uległo zmianie dzięki pracy Międzyna
rodowego Trybunału Karnego ds. zbrodni w byłej Jugosławii i Międzynarodowego 
Trybunału Karnego dla Rwandy. Ten pierwszy uznał gwałt za zbrodnię wojenną 
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przerywa jej ciągłość kulturową. Skrzywdzone muzułmanki miały urodzić 
„czystych etnicznie” Serbów, ale z drugiej strony należy zwrócić uwagę na 
fakt, iż zgwałcona muzułmanka, według islamu, nie może być później 
matką i żoną13. Zbrodnia gwałtu miała więc dwojaki wydźwięk.

Jak wskazuje Matthew Evangelista, poprzez gwałty oraz ucieczki/
wypędzanie z domów wojna w Bośni i Hercegowinie sprawiała wrażenie 
wojny przeciwko kobietom – głównie Boszniaczkom14. Takie postrzeganie 
wciąż jest aktualne, a sprzyja mu przede wszystkim działalność różnych 
kobiecych organizacji proboszniackich15. W 1996 r. powstał Ruch Matki 
ze Srebrenicy i Żepy (Pokret Majke enklave Srebrenice i Žepe), który za cel 
stawia sobie przede wszystkim odnalezienie zaginionych ofiar, a także 
zapewnienie opieki osamotnionym kobietom i dzieciom16. Inne pokrew-
ne stowarzyszenie Matki ze Srebrenicy (Majke ze Srebrenice17; często 
zresztą mylone z tym pierwszym) również stawia przed sobą podobne 
zamierzenia. Funkcjonuje także ugrupowanie Kobieta Ofiara Wojny 
(Žena – žrtva rata), walczące m.in. o pociągnięcie do odpowiedzialności 
sprawców przemocy seksualnej18. Na marginesie należy wspomnieć, że za 
pierwsze ofiary wojny bośniackiej uznano dwie kobiety, Suadę Dilberović 
oraz Olgę Sučić, które zostały dosięgnięte przez pociski snajperskie na 
początku kwietnia 1992 r. w stolicy Bośni, protestując przeciwko wojnie. 
Stały się później, zwłaszcza Dilberović, uosobieniem przeciwieństwa woj-
ny, ikonami dobra i symbolami ofiar snajperskiej kampanii w Sarajewie19.

(sprawa Tadić i sprawa Furundžija) i – co ważne – nie tylko w odniesieniu do ko
biet, ale także i mężczyzn. Drugi z kolei traktuje gwałty jako zbrodnię ludobójstwa. 
Zob. A. Domagała, Zagadnienie przemocy seksualnej w pracach Międzynarodowego 
Trybunału Karnego ds. zbrodni w byłej Jugosławii i Międzynarodowego Trybunału 
Karnego dla Rwandy [w:] Zbrodnia i kara. Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrod-
nie przeciwko ludzkości, red. W. Wacławczyk, K. Żarna, Toruń 2011, s. 69, 70–72, 75.

13 V. NahoumGrappe, Gwałt jako broń wojenna [w:] Czarna księga kobiet, red. 
Ch. Ockrent, współpraca z S. Treinerem, przeł. K. Bartkiewicz, J. Piejko, D. A. Pol
szewska, E. Biernacka, A. MańkaChmura, M. Kowalska, Warszawa 2007, s. 50–51 
oraz W. Żelazny, Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Poznań 2004, s. 197–198.

14 M. Evangelista, Gender, Nationalism, and War. Conflict on the Movie Screen, New 
York 2011, s. 104, 137.

15 Przemoc wobec kobiet na wojnie wpłynęła na rozwój feministycznych ruchów 
zarówno w Bośni i Hercegowinie, jak i Serbii oraz Chorwacji. Powstawały one 
w trakcie konfliktu zbrojnego, jak i po nim. Przywołane organizacje w tekście to 
wyłącznie przykłady.

16 Strona internetowa Ruchu Matki ze Srebrenicy i Żepy, http://enklavesrebrenica
zepa.org/ [dostęp: 15.10.2015].

17 Stowarzyszenie Matki ze Srebrenicy nie ma swojej strony internetowej.
18 Aktivnosti i ciljevi udruženja „Žena žrtva rata”, http://bit.ly/2Nrljsu [dostęp: 15.10.2015].
19 Od 1999 r. jeden z mostów w Bośni i Hercegowinie nosi nazwę Most Suady i Olgi. 

To w jego okolicach w 1992 r. zabita została Dilberović, dlatego od 1996 r. nosił 
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Kobieta-ofiara jest zatem głównym obrazem kojarzonym z wojną 
bośniacką, stąd inne żeńskie aspekty konfliktu z lat 1992–1995 są po-
mijane, m.in. fakt, że w tym konflikcie uczestniczyły również kobiety-

-zbrodniarki. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest, podkreślana 
przez wielu badaczy, dominacja stereotypu wojny jako „męskiego biz-
nesu”. Opowieści dotyczące aktywnie uczestniczącej w konflikcie zbroj-
nym płci pięknej, zakłóciłyby utrwalone cechy wojny zróżnicowane ze 
względu na płeć, a także bośniacką wizję wojny20. Warto także na mar-
ginesie zaznaczyć, że rozwijający się jugosłowiański feminizm (np. ko-
biety mogły już bez przeszkód zdobywać wykształcenie wyższe) zatrzy-
mała wojna. Ideologie nacjonalistyczne, które częściowo przyczyniły się 
do wybuchu konfliktu zbrojnego, zakładały powrót do tradycyjnych ról 
kobiecych, jak np. macierzyństwo, co również wpłynęło na to, że udział 
kobiet w wojnie bośniackiej postrzegany jest wyłącznie w kategoriach 
ofiary21. Nie można jednak pominąć przy tym patriarchalnego charak-
teru społeczeństw muzułmańskich.

22

Badania nad kobietami-zbrodniarkami są rzadko przeprowadzane. 
Najczęściej obiektem obserwacji staje się kobieta-przestępczyni. Ana-
lizy te, choć nie do końca pokrywają się z kwestią zbrodni wojennych 
poczynionych przez kobiety, wskazują kilka istotnych kwestii. Wspo-
mniana żeńska pasywność i pokojowe usposobienie mają swoje od-
niesienie również w przypadku agresji, ponieważ kobieta stroniąca od 
siłowych rozwiązań uznana jest za „normalną”, a ta dopuszczająca się 
zbrodni to jej antagonizm, czyli jednostka upośledzona. Badania nad 
przestępczością przedstawicielek płci pięknej wskazują, że mają one 
na swoim koncie znacznie mniej poważnych przestępstw od mężczyzn 
(są to tzw. przestępstwa miękkie)23. Nie wyklucza to jednak kobiecych 
skłonności do popełniania najgorszych czynów, np. fizycznego znę-
cania się nad ofiarą czy wręcz zabójstwa. Jak pisze Marian Cabalski, 

wyłącznie jej imię. Zob. M. Skrzeszewska, Kap moje krvi poteče i Bosna ne presuši  
 – pamięć o oblężeniu Sarajewa, „Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Filologii 
Słowiańskiej” 2014, nr 2 (6), s. 128.

20 L. Hadžiahmić, Žene borci u odbrani Sarajeva: činioci ili žrtve, „Bezbednost Za
padnog Balkana. Časopis Beogradskog centra za bezbednosnu politiku” 2011, nr 19, 
s. 36–37.

21 A. Aganović, Z. Delić, op. cit., s. 181 oraz W. Bell, Yugoslavia, Women and the Wars 
that accompanied the disintegrations of Yugoslavia [w:] Women and War. A Histo-
rical Encyclopedia from Antiquity to the Present. Volume Two, ed. by B. A. Cook, 
Santa Barbara 2006, s. 657–659.

22 Zdanie Kłary Siemionownej Tichowicz (starszy sierżant, artyleria przeciwlotnicza). 
S. Aleksijewicz, op. cit., s. 222.

23 C. M. Renzetti, D. J. Curran, op. cit., s. 359–368. 

Kobiety-zbrodniarki

„Czy kobieta może zabijać?!
To nienormalne kobiety, 

niepełnowartościowe…”22



149Zbrodnicze kobiety

„pogląd, że przemoc jest wyłącznie domeną mężczyzn, należy do sfery 
mitów i uprzedzeń”24. Wskazany autor w swojej rozbudowanej mo-
nografii wymienia również obszary, w których kobieta dopuszcza się 
przemocy i są to: przestępczość, konfliktowe interakcje między pra-
cownikami oraz intymne związki25. Nie wymienił jednak perspekty-
wy przemocy wojennej, co pokazuje, że jest to obszar wciąż nieznany. 
Oczywiście wpływ na ten fakt ma silnie zakorzeniony pokojowy ste-
reotyp kobiety, ale także to, iż przypadki kobiet-zbrodniarek są zdecy-
dowanie rzadsze, stąd poważne ograniczenie źródeł badawczych. Na-
leży też dostrzec, że przemoc na wojnie traktowana jest jako zjawisko 
naturalne, choć i w tym kontekście nie wolno pominąć determinacji 
czy żądzy zemsty, co zresztą Cabalski wymienił wśród czynników 
przestępczogennych26.

O kobietach na wojnie (w przypadku II wojny światowej) pisały 
m.in. wspomniana Aleksijewicz i Anna Krylova27. Jednakże obie autor-
ki skupiały się bardziej na „żeńskich barwach” wojny i na „nowej” toż-
samości żołnierki, choć wspomnienia płci pięknej, na które się powołują, 
opisują także momenty zabójstw. Odnosimy wszak wrażenie, że pozba-
wianie przez nie życia było naturalną konsekwencją konfliktu zbrojnego, 
a nie jego celem. Wyjątkową pozycją opisującą kobiety aktywnie zaan-
gażowane w machinę zbrodni wojennych jest książka Sprawczynie (Täte-
rinnen: Frauen im Nationalsozialismus) autorstwa Kathrin Kompisch. 
Autorka na wstępie zaznaczyła, że „wstrząsające występki były odosob-
nione”28 specjalnie, aby uniknąć dyskusji dotyczącej udziału nazistek 
w zbrodniach oraz w celu zachowania „możliwie spójnej, pozbawionej 
sprzeczności, uwarunkowanej płciowo identyfikacji”29. Doprowadza nas 
to do wniosku, że kobieca „aktywność” na wojnie, oprócz figury ofiary, 
ulega częstemu pominięciu, co według badaczki jest zabiegiem niewła-
ściwym, ponieważ – jak wyraźnie podkreśliła – bez kobiecego wspar-
cia nie byłoby np. Holocaustu30.

Jeden z rozdziałów Kompisch poświęciła nazistowskim strażnicz-
kom w kobiecych obozach koncentracyjnych (liczbę nadzorczyń szacuje 

24 M. Cabalski, Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne, Kraków 
2014, s. 21.

25 Ibidem, s. 49.
26 Ibidem, s. 524.
27 A. Krylova, Radzieckie kobiety w walce. Historia przemocy na froncie wschodnim, 

przeł. K. Janicki, Zakrzewo 2012. 
28 K. Kompisch, Sprawczynie, przeł. S. Kupisz, N. BadiyanSiekierzycka, Warszawa 

2012, s. 9. 
29 Ibidem, s. 13.
30 Ibidem, s. 112. 
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się na 3500–400031). Jak stwierdza: „Obraz kobiety noszącej broń ręczną 
naruszał stereotypy dotyczące płci, zgodnie z którymi kobiecie obce było 
wszystko, co związane z przemocą i wojskowością”32. Autorka następnie 
zastanawia się, jakie były motywy dopuszczania się bezwzględnej prze-
mocy przez nazistki wobec więźniarek. Według badaczki to:

Niemal nieograniczona władza nad życiem i śmiercią więźniarek, jak również 
całkowita bezkarność i brutalne środowisko, w którym pełniły służbę, to wszystko 
miało wpływ na pogardliwy stosunek nadzorczyń do osadzonych kobiet. Zapewne 
nie dowiemy się, czy to presja otoczenia, polecenia przełożonych, czy też osobiste 
predyspozycje zadecydowały o takiej postawie nadzorczyń33.

Część z nich stanęła przed wymiarem sprawiedliwości i usłyszała wy-
rok śmierci, np. jedna z najbardziej znanych nazistowskich zbrodniarek  

 – Irma Greese (strażniczka w Auschwitz, która po wojnie była czczona 
przez neonazistowski ruch skrajnej prawicy, dlatego np. zlikwidowano 
jej grób)34. Prześledźmy teraz, jak wygląda sytuacja w przypadku bo-
śniackich kobiet-zbrodniarek.

Pod tym tytułem w 2012 r. na łamach tygodnika „Przegląd” Magdalena 
Herman-Milenkovska opublikowała swój artykuł, w którym wymieniła 
pięć kobiet-zbrodniarek z czasów wojny w Bośni i Hercegowinie. Wów-
czas jedna z nich – Biljana Plavšić – została już osądzona za zbrodnie 
wojenne i zdążyła wyjść z więzienia, inna była w trakcie procesu sądo-
wego (Albina Trzić), a pozostałe czekały na postępowanie karne (Rase-
ma Handanović, Azra Alešević oraz Monika Simonović)35. Spójrzmy na 
sylwetki tych kobiet.

Bi ljana Plavšić „Żelazna Dama” była profesorem biologii (ze 
specjalizacją fitopatologia, tj. choroby roślin) na Uniwersytecie w Sa-
rajewie. W politykę zaangażowała się dopiero w 1990 r., kiedy to ko-
munistyczna federacja jugosłowiańska weszła w zaawansowaną fazę 
rozpadu36. Plavšić znalazła się wśród założycieli Serbskiej Partii Demo-
kratycznej (SDS), która wraz z innymi partiami narodowymi w Bośni  

 – muzułmańską Partią Akcji Demokratycznej (SDA) oraz Chorwacką 
Wspólnotą Demokratyczną (HDZ BiH) – w listopadzie 1990 r. wygrała 

31 Ibidem, s. 250.
32 Ibidem, s. 247.
33 Ibidem, s. 251.
34 Ibidem, s. 295.
35 M. HermanMilenkovska, Rzeźniczki Bośni, „Przegląd” 2012, nr 3; wersja elektro

niczna: http://bit.ly/2U4tgq5 [dostęp: 06.10.2015].
36 C. S. Lilly, J. A. Irvine, Leading the Nation: Extreme Right Women Leaders Among 

the Serbs [w:] Women of the Right. Comparisons and Interplay Across Borders, ed. by 
K. M. Blee, S. McGee Deutsch, Pensylvania 2012, s. 267.

Rzeźniczki Bośni
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wybory parlamentarne. W tym samym czasie przeprowadzono także 
wybory do kolektywnego prezydium, na mocy których Plavšić zajęła 
jedno z dwóch miejsc przeznaczonych dla bośniackich Serbów (łącznie 
na siedem możliwych)37.

W czerwcu 1991 r. Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość, a re-
perkusje tego kroku szybko wpłynęły na wewnętrzną sytuację w Bośni 
i Hercegowinie. Zaczęto bowiem snuć – zgoła odmienne – wizje przy-
szłości państwa bośniackiego. Pod nieobecność serbskich deputowanych 
 chorwaccy i muzułmańscy posłowie przegłosowali pod koniec 1991 r. 
decyzję o referendum niepodległościowym. Jego wynik wykazał wolę 
głosujących do uzyskania niezależności od jugosłowiańskich struktur 
federacyjnych. Serbowie, sprzeciwiający się oderwaniu państwa bośniac-
kiego od Jugosławii, utworzyli w październiku osobny serbski parlament, 
a gdy prezydium bośniackie skierowało międzynarodową prośbę o uzna-
nie państwa bośniackiego, ogłosili powstanie samozwańczej jednost-
ki terytorialnej pod nazwą Republika Serbska. Na początku kwietnia 
1992 r. niepodległość państwa bośniackiego uznała Europejska Wspól-
nota Gospodarcza (od 1993 r. Unia Europejska), a dzień później Stany 
Zjednoczone, dlatego Plavšić i pozostali Serbowie opuścili swoje miejsca 
w administracji państwowej i przenieśli się do Pale – nieformalnej wo-
jennej stolicy Republiki Serbskiej. Warto przy tym zaznaczyć, że jedy-
nym uznanym na arenie międzynarodowej podmiotem była Republika 
Bośni i Hercegowiny zamieszkana przez Boszniaków i Chorwatów38. 
Spór o niepodległość państwa bośniackiego doprowadził ostatecznie 
do wybuchu konfliktu zbrojnego w kwietniu 1992 roku.

Pod koniec 1992 r. prezydentem samozwańczego państwa serbskie-
go na obszarze bośniackim został Radovan Karadžić, a Plavšić objęła 
tekę wiceprezydenta39. Zasłynęła m.in. z „pocałunku śmierci” (w kwiet-
niu 1992 r. pocałowała w policzek Željka Ražnatovicia „Arkana”, przy-
wódcę jednej z serbskich grup paramilitarnych zwanej „Tygrysami”, 
co zinterpretowano jako uznanie dokonywanych przez niego czystek 
etnicznych w Bośni) czy rasistowskich sloganów40. Plavšić całkowicie 

37 S. L. Szczesio, Droga ku wojnie – sytuacja w Bośni i Hercegowinie w latach 1990–1992 [w:] 
Bałkany w XX i XXI wieku. Historia – polityka – kultura. Materiały z konferencji „Po-
znać Bałkany” Toruń, 29 maja 2009 roku, red. H. Stys, S. Sochacki, Toruń 2009, s. 24–28. 

38 K. Krysienel, Ewolucja systemu politycznego Bośni i Hercegowiny w latach 1990–1995 
[w:] Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, red. P. Chmielewski, 
S. L. Szczesio, Łódź 2013, s. 231–234. 

39 B. A. Cook, Plavsic, Biljana (1930–) [w:] Women and War…, s. 470. 
40 Najbardziej znane wypowiedzi to: Muzułmanie są „genetycznie zdeformowa

ni”, a mieszane serbskomuzułmańskie małżeństwa są „degeneracją serbskości”. 
M. Evangelista, op. cit., s. 105–106. 
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popierała konflikt zbrojny, ponieważ dzięki niemu miało dojść do od-
rodzenia serbskości, a ten, kto się sprzeciwiał zbrojnym rozwiązaniom, 
był zdrajcą narodowym. W związku z tym uznano ją za bardzo radykal-
nego polityka, stąd przydomek „Żelazna Dama” (taki sam, jaki nadano 
wcześniej brytyjskiej premier Margaret Thatcher)41. Po wojnie w latach 
1996 –1998 była prezydentem Republiki Serbskiej, obejmując stanowi-
sko po  Karadžiciu, jednocześnie przeciwstawiając się jemu i jego po-
plecznikom. Nie zmieniła co prawda swoich poglądów, ale była skora 
do współpracy z zachodnimi organizacjami, m.in. z NATO42.

Jako jedyna kobieta stanęła przed Międzynarodowym Trybuna-
łem Karnym dla byłej Jugosławii (MTKJ) utworzonym na mocy rezolu-
cji Rady Bezpieczeństwa ONZ w maju 1993 roku43. Na początku 2001 r. 
 dobrowolnie poddała się jurysdykcji MTKJ44, który oskarżył ją o popeł-
nienie zbrodni ludobójstwa i/lub współudział w tej zbrodni, ekstermi-
nację, zabójstwa, prześladowania, deportacje i nieludzkie akty oraz po-
gwałcenia praw i zwyczajów wojny. W wyniku porozumienia odrzucono 
zarzut ludobójstwa, a także dzięki okolicznościom łagodzącym, w tym 
m.in. przyznaniu się do winy oraz wiekowi oskarżonej (w 2003 r., kie-
dy ogłoszono wyrok, miała 72 lata), skazano ją na 11 lat więzienia za pla-
nowanie, podjudzanie, zarządzanie, pomaganie i wspieranie prześlado-
wań przeciwko bośniackim Muzułmanom (tj. Boszniakom), bośniackim 
Chorwatom oraz innej nieserbskiej ludności w 37 regionach Bośni i Her-
cegowiny. Karę, choć nie całą, ponieważ w międzyczasie złagodzono jej 
wymiar, odbyła w szwedzkim więzieniu. W 2009 r. opuściła areszt i wró-
ciła do Belgradu, gdzie mieszka do dziś45.

MTKJ od początku przewidziany był jako ad hoc, tj. tymczasowy46, 
a w związku ze świadomością, że nie zdąży on osądzić wszystkich 
zbrodniarzy47, z inicjatywy społeczności międzynarodowej ustano-
wiono w 2002 r. Trybunał dla Bośni i Hercegowiny z siedzibą w Sara-
jewie. W 2005 r. utworzono Izbę do spraw Zbrodni Wojennych (we-

41 C. S. Lilly, J. A. Irvine, op. cit., s. 268–269.
42 B. A. Cook, op. cit., s. 470. 
43 J. ChmuraPiwowarczyk, Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. 

Przesłanki powstania – działalność – znaczenie [w:] Zbrodnia i kara. Ludobójstwo  
 – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości, red. W. Wacławczyk, K. Żarna, 
Toruń 2011, s. 27–28.

44 B. A. Cook, op. cit., s. 470.
45 K. Wierczyńska, Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych 

trybunałów karnych ad hoc, Warszawa 2010, s. 99–100 oraz A. Aganović, Z. Delić, 
op. cit., s. 215.

46 J. ChmuraPiwowarczyk, op. cit., s. 39. 
47 Przed MTKJ trwają jeszcze ostatnie cztery procesy, w tym trzy odwoławcze. Pod 

koniec 2017 r. ma zapaść ostatni wyrok w sprawie Ratka Mladicia.
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wnątrz Izby Karnej, jednej z trzech, obok Izby Administracyjnej i Izby 
Apelacyjnej)48, przed którą stanęły dwie kolejne kobiety-zbrodniarki.

Pierwszą kobietą skazaną przez trybunał sarajewski była Rasema 
Handanović „Zolja” (pol. „osa”)49, Boszniaczka. W 1993 r., mając 21 lat, 
uczestniczyła w egzekucji Chorwatów we wsi Trusina (południowa Bo-
śnia i Hercegowina, dziś Federacja Boszniacko-Chorwacka) jako członek 
oddziału „Zulfikar” Armii Republiki Bośni i Hercegowiny. Po wojnie wy-
emigrowała do Stanów Zjednoczonych, z których w grudniu 2011 r. została 
wydalona na mocy ekstradycji50. Przyznała się do uczestnictwa w mordzie 
trzech cywilów i trzech żołnierzy (zabito wówczas łącznie 22 osoby, w tym 
czterech chorwackich wojskowych), a jednocześnie wyraziła skruchę i chęć 
współpracy podczas innych procesów, dlatego w kwietniu 2012 r. trybunał 
sarajewski wymierzył jej zmniejszoną karę pozbawienia wolności na okres 
pięciu lat i sześciu miesięcy. Warto zaznaczyć, że Handanović wcześniej 
była ofiarą gwałtu ze strony serbskich żołnierzy51. Evangelista enigmatycz-
nie wskazuje, iż niektóre Boszniaczki wstąpiły do armii bośniackiej po tym, 
jak zostały skrzywdzone, co miało być podyktowane chęcią zemsty52. To 
prawdopodobny scenariusz, choć trzeba wziąć pod uwagę to, iż Handanović 
zabijała Chorwatów, a ofiarą gwałtu padła ze strony serbskiej.

* * *

Jako ciekawostkę można zaznaczyć, że w Armii Republiki Bośni i Herce-
gowiny w grudniu 1995 r. liczba kobiet wynosiła 5360. Podczas wojny peł-
niły one różne role – były żołnierkami, pielęgniarkami, dziennikarkami 
itd. Brakuje bliższej informacji, ile dokładnie kobiet było żołnierkami, 
ale wiemy, że 13 z nich po wojnie uhonorowano najwyższym bośniac-
kim odznaczeniem państwowym – Zlatni ljiljan53. Początkowo człon-
kinie Armii były przedstawiane jako patriotki, ale szybko pominięto 
je w boszniackim kanonie narodowym. W nim najważniejsze stały się 

48 D. Dróżdż, Trybunał dla Bośni i Hercegowiny jako możliwość obciążenia Między-
narodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii [w:] Bośnia i Hercegowina 
15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy, red. P. Chmielewski, 
S. L. Szczesio, Łódź 2011, s. 442–443.

49 S1 1 K 009162 12 KRO – HANDANOVIĆ RASEMA, http://bit.ly/2TbxEqh [dostęp: 
13.01.2016]. 

50 Pierwsza kobieta skazana za zbrodnie, http://bit.ly/2E7UrK7 [dostęp: 13.01.2016]. 
51 A. Oliver, The US single mother who was actually a war criminal: Killer becomes first 

woman to be convicted of Bosnian war crimes, https://dailym.ai/2SnEF2z [dostęp: 
15.10.2015].

52 M. Evangelista, op. cit., s. 106. 
53 Były to: Fadila Bajrić, Zlata Gabizara, Dževada Tartaragić, Aida Zuko, Emira Bašić, 

Melvida Elčić, Kornelija Jurić, Atifa Karalić, Razija Merić, Judira Pjanić, Nerzeta 
Sefer, Fadila Odžaković Žuta, Edina Čamdžić.
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kobiety-ofiary agresji serbskiej. Inną ciekawostką jest fakt, że kobiety do 
struktur wojskowych, również do Armii Republiki Bośni i Hercegowiny, 
zgłaszały się całkowicie dobrowolnie, w odróżnieniu od mężczyzn, któ-
rzy do wojska byli powoływani54. Wskazują na to także Krylova i Kom-
pisch. Przytoczmy przykład kobiet radzieckich, które – zwłaszcza po 
wybuchu tzw. wielkiej wojny ojczyźnianej w czerwcu 1941 r. – zdecy-
dowały się wstąpić do Armii Czerwonej. Liczba radzieckich kobiet-żoł-
nierek – ponad 800 tys. – do dziś jest fenomenem. Krylova uznaje też, 
iż nie odwoływały się one do podstaw ideologicznych, wszechobecnych 
w czasach Stalina (np. że obrona ojczyzny jest „najwyższym prawem”). 
Decyzję o walce na wojnie podejmowały bardziej spontanicznie55. W re-
portażu Aleksijewicz przekonujemy się jednak, że pobudki ideologicz-
ne odgrywały często znaczącą rolę. W przypadku bośniackich kobiet- 

 -żołnierek i kobiet-zbrodniarek jednymi z czynników motywujących do 
uczestnictwa w wojnie były właśnie ideologia (przede wszystkim w przy-
padku Plavšić) i zemsta (np. Handanović). Na inne metody, których nie 
możemy wykluczyć także w przypadku bośniackich kobiet-zbrodniarek, 
wskazywała Kompisch.

* * *

Pod koniec 2012 r. na pięć lat więzienia trybunał sarajewski skazał trzecią 
kobietę. Była to Albina Terzić „Nina”56, Chorwatka, członkini HVO  

 – Chorwackiej Rady Obrony. Uznano ją za winną nieludzkiego traktowa-
nia serbskich więźniów (bicia i wykorzystywania seksualnego) w 1992 r. 
w miejscowości Odžak (północna Bośnia i Hercegowina, dzisiaj Republika 
Serbska). Również i ona, popełniając zbrodnie, miała zaledwie 20 lat57. Po 
wojnie ukrywała się pod fałszywą tożsamością w Stanach Zjednoczonych58. 
W 2013 r. w wyniku apelacji trybunał w Sarajewie zmniejszył wymiar kary 
z pięciu do trzech lat więzienia59.

Do dziś wymiar sprawiedliwości nie osądził Azry Alešev ić/Bašić 
(podawane są dwa nazwiska), pseudonim Azra Dwa Noże, Chorwatki 
(nie wiadomo jednak, do jakiej dokładnie chorwackiej struktury wojsko-
wej przynależała), która w 2011 r. została schwytana w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie ukrywała się pod zmienionym imieniem i nazwiskiem. 

54 A. Aganović, Z. Delić, op. cit., s. 189–191. 
55 A. Krylova, op. cit., s. 19, 44–45, 60. 
56 S1 1 K 005665 13 KRŽ – TERZIĆ ALBINA, http://bit.ly/2U523DV [dostęp: 13.01.2016]. 
57 U BiH pet žena osuđeno zbog ratnih zločina, http://bit.ly/2XlbhxS [dostęp: 15.10.2015].
58 A. Aganović, Z. Delić, op. cit., s. 215. 
59 Preinačena prvostepena presuda u predmetu Albina Terzić, http://bit.ly/2EtqvcI 

[dostęp: 15.10.2015].
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Od 2012 r. trwał proces o jej ekstradycję60. Ostatecznie pod koniec 2016 r. 
jej sprawa trafiła przed oblicze trybunału sarajewskiego. W styczniu 
2017 r. Azra nie przyznała się winy61. Została ona oskarżona o zbrodnie 
wojenne przeciwko Serbom w miejscowości Derventa w 1992 r. (północna 
Bośnia i Hercegowina, obecnie Republika Serbska), a oskarżenie wysto-
sowała prokuratora z tego miasta62. Jej przydomek pochodzi z pogłoski, 
iż ponoć zawsze w wojskowym bucie przechowywała dodatkowy nóż, 
którym dokonywała zbrodni63.

Ostatnią opisaną przez Herman-Milenkovską zbrodniarką bośniac-
ką jest Serbka Monika Karan/I l ić/Simonović (ze względu na zmia-
nę stanu cywilnego podawane są różne nazwiska). Jest to przypadek 
szczególny, ponieważ dopuszczała się ona zbrodni na nieserbskiej lud-
ności cywilnej w obozie „Luka” w Brčku (północno-wschodnia Bośnia 
i Hercegowinie, obecnie wydzielona jednostka administracyjna – tzw. 
Dystrykt Brčko), mając zaledwie 16 lat64. Ponadto jej brat Konstantin 
Simonović „Kole” był komendantem tegoż obozu, a chłopakiem miał 
być jeden z „pracowników obozu”, Goran Jelisić „Adolf”, który zasłynął 
ze szczególnego okrucieństwa. Simonović po wojnie ukrywała się raz 
w Bośni i Hercegowinie, raz w Serbii, zajmując się m.in. sprzedażą tele-
fonów komórkowych. Aresztowana pod koniec 2011 r.65, na podstawie 
wystosowanego przez sąd w Brčku międzynarodowego listu gończego66. 
W 2013 r. została skazana na cztery lata więzienia67, ale po kilku miesią-
cach karę skrócono do dwóch i pół roku. W jej poczet wliczono prze-
bywanie zbrodniarki w areszcie od 2011 r., co spowodowało, że Simović 
wyszła na wolność w połowie 2014 roku68.

Arijana Aganović i Zlatan Delić w swoim artykule o kobietach aktywnie 
działających podczas wojny w Bośni i Hercegowinie wymieniają kolej-
nych pięć bośniackich zbrodniarek; Indirę Kamerić, Draganę Đekić (jej 

60 Judge: Croatian woman can be extradited on war crime charges, http://bit.ly/
2GXn4MS [dostęp: 13.01.2016]. 

61 S1 1 K 018557 16 KRI – BAŠIĆ AZRA, http://bit.ly/2BSJyv8 [dostęp: 20.07.2017].
62 Ž. Kovačevič, BiH: I žene su činile ratne zločine, http://bit.ly/2Ns9TVI [dostęp: 

13.01.2016]. 
63 M. HermanMilenkovska, op. cit.
64 Ibidem. 
65 The Hunt for „Bad Monika”, http://bit.ly/2TfzHts [dostęp: 14.01.2016]. 
66 E. Gorinjac, Monika Simonović je svaki dan premlaćivala ljude i tražila novac, 

http://bit.ly/2NpPQqS [dostęp: 14.01.2016]. 
67 A. Huseinović, Monika – žena monstrum iz Brčkog, http://bit.ly/2Sqp1ng [27.02.2016]. 
68 Apelacioni sud: Moniki Ilić-Karan dvije i po godine zatvora, http://bit.ly/2BS9SFK 

[dostęp: 08.10.2016]. 
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przypadek nie będzie omawiany)69, Marinę Grubišić Fejzić, Radmilę 
Banjac oraz Borę Kuburić70.

W 2007 r. prokuratora w Doboju wszczęła postępowanie karne 
przeciwko Indirze Kamerić (często podaje się nazwisko Vrbanjac-

-Kamerić), Chorwatce, członkini HVO, która została oskarżona o popeł-
nianie zbrodni wojennych przeciwko serbskiej ludności cywilnej. Jako 
komendantka obozu zorganizowanego na stadionie Polet w miejscowo-
ści Bosanski Brod (północna Bośnia i Hercegowinia, dzisiaj Republika 
Serbska) m.in. pod osłoną nocy prowadziła kobiety-więźniarki obozu na 
linię frontu, gdzie były seksualnie wykorzystywane przez żołnierzy. Po 
wojnie mieszkała i pracowała w Tuzli71. W kwietniu 2015 r. została ska-
zana na trzy lata więzienia przez trybunał sarajewski, który przejął po-
stępowanie karne od prokuratury w Doboju pod koniec 2013 roku72. Ka-
merić nie przyznała się do zarzucanych jej czynów73. W grudniu 2015 r. 
do Izby Apelacyjnej tego trybunału trafiło pismo prokuratury bośniac-
kiej wyrażające zażalenie w sprawie wyroku oraz zawierające żądanie 
ponownego przeprowadzenia procesu. Powodem była przede wszystkim 
nieadekwatna kara, która według prokuratury powinna być wyższa74. 
W lutym 2016 r. wspomniana Izba zwiększyła wyrok Kamerić z trzech 
na okres czterech lat więzienia75.

Chorwatka Marina Grubišić Fejzić była członkinią paramilitar-
nych Chorwackich Sił Obrony (HOS) oraz nadzorczynią obozu w miej-
scowości Dretelj (południowa Bośnia i Hercegowina, obecnie Federacja 
Boszniacko-Chorwacka). Oskarżona została o zbrodnie wojenne w okre-
sie od maja do września 1992 r., jakich dopuszczała się na serbskiej lud-
ności cywilnej76. Od początku 2012 r. trwał zbiorowy proces, m.in. prze-
ciwko Fejzić, przed trybunałem w Sarajewie. Wyrok zapadł w kwietniu 

69 Problemem jest ustalenie dokładnych informacji na temat winy oraz sądzenia Dra
gany Đekić, która miała dopuszczać się zbrodni wojennych na nieserbskiej ludno
ści cywilnej na terenie dzisiejszej Republiki Serbskiej. Pojawią się wciąż sprzecz
ne informacje, np. że została skazana w 2013 r. na pięć lat więzienia za zbrodnie 
w Zvorniku. Następnie podano do wiadomości komunikat, że w maju 2017 r. ją 
aresztowano, ponieważ sąd karny w Belgradzie rozpoczął pracę nad oskarżeniem 
dotyczącym innej zbrodni z udziałem Đekić.

70 A. Aganović, Z. Delić, op. cit., s. 216. 
71 Žene su bile okrutnije u zločinama, http://bit.ly/2U4Hbwn [dostęp: 17.01.2016]. 
72 S1 1 K 010132 13 KRŽ – KEMERIĆ INDIRA, http://bit.ly/2GYrVNX [dostęp: 27.02.2016]. 
73 Indira Kamerić osuđena na 3 godine zatvora, http://bit.ly/2tzVLQO [dostęp: 

17.01.2016]. 
74 J. Đikoli, Zatraženo ukidanje presude Indiri Kamerić, http://bit.ly/2IuDQp4 [dostęp: 

17.01.2016]. 
75 L. Grebo, Povećana kazna Indiri Kamerić, http://bit.ly/2GJ2KzQ [dostęp: 08.10.2016]. 
76 Marina Grubisic-Fejzic, http://bit.ly/2GXlSJo [dostęp: 25.02.2016]. 
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2015 r. – uznano oskarżoną za winną popełnienia zbrodni i skazano ją 
na pięć lat pozbawienia wolności77.

Radmila Banjac oraz Bora Kuburić podczas wojny należały do 
Frontu Kobiet (Front žena) w ramach wojsk Republiki Serbskiej. W lutym 
2015 r. sąd w Bihaciu uznał je winnymi znęcania się nad pielęgniarką 
Armii Republiki Bośni i Hercegowiny – Karmen Kamenčić (w 1992 r. 
w regionie Bosanska Krupa78; północno-zachodnia Bośnia i Hercego-
wina, dziś Federacja Boszniacko-Chorwacka) – i skazał obie na cztery 
lata więzienia. Na niski wyrok miały wpływ m.in. wyrażenie skruchy 
przez Kuburić oraz zły stan zdrowia Banjac79.

* * *

Herman-Milenkovska wspomina także o matce Simonović, która miała 
zarządzać gospodą Vestfalija, gdzie wykorzystywano seksualnie nieserb-
skie kobiety80. Zajazd ten, na obrzeżach Brčka, po wybuchu wojny szybko 
przekształcił się w agencję towarzyską. Wszystkie źródła wskazują na to, że 
krzywdzone tam kobiety nie przeżyły81. W niektórych artykułach interneto-
wych dotyczących kobiet-zbrodniarek pojawia się także wzmianka o Mirja-
nie Janković. Pracowała ona w lokalnej jednostce rządu Republiki Serb-
skiej, a jednym z jej obowiązków był nadzór nad obozami w rejonie Prije-
doru. Miała ona się znęcać nad więźniami, zwłaszcza w obozie Omarska82.

Almira Krupić w swojej pracy magisterskiej, która została opubliko-
wana w formie monografii w 2010 r., wymienia na podstawie m.in. zebra-
nych wspomnień ofiar inne zbrodniarki. Wśród takich kobiet znalazły się 
Chorwatki np. Zorana Banić oraz Serbki. Tych ostatnich było najwięcej ze 
względu na przebieg konfliktu zbrojnego. W latach 1992-1995 serbskie siły 
wojskowe zajmowały zdecydowaną część terytorium państwa bośniackiego. 
Jak wskazuje Krupić w każdym mieście opanowanym przez Serbów znala-
zła się co najmniej jedna kobieta, która dopuszczała się zbrodni wojennych. 
Były to np. Dragana Bojić „Goga”, Bela Nikolić-Jovanović  (odpowiedzialne 
za zbrodnie w okolicy miejscowości Glogova; wschodnia Republika 
Serbska), Jovanka Osović, Nera Skakavac (Foča, południowo-wschodnia 
Republika Serbska), Jesalinka Petrović, Snežana Kojić i Dušica Drašković 

77 S1 1 K 009124 12 KRŽ – ZELENIKA IVAN ET AL., http://bit.ly/2EuJcwB [dostęp: 25.02.2016]. 
78 Potvđena optužnica za ratni zločin protiv Bore Kuburić i Radmile Banjac, https://

bit.ly/32vft2Y [dostęp: 17.02.2016]. 
79 Bori Kuburić i Radimili Banjac po četiri godine zatvora za ratni zločin, http://bit.

ly/2BT8e70 [dostęp: 17.02.2016]. 
80 M. HermanMilenkovska, op. cit.
81 S. Starčević, U srcu Posavine – Donji Rahić, 2008, s. 44. 
82 Ž. Kovačević, op. cit.
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(Višegrad, oddalony ponad 70 kilometrów od Fočy)83. W odróżnieniu od 
powyżej przedstawionych przykładów przypadki zaprezentowane przez 
Krupić były wcześniej nieznane, co tym mocniej pokazuje, iż kwestia kobiet 
 popełniających zbrodnie nie stała się przedmiotem takiego zainteresowania, 
jak zbrodniarze z lat 1992–1995.

Po pierwsze, przykład kobiet-zbrodniarek pokazuje, że utarta wśród Bosz-
niaków i społeczności międzynarodowej wizja wojny Boszniak-ofiara 
i Serb-agresor nie zawsze się potwierdza. Agresorami były zarówno strona 
boszniacka (np. Rasema Handanović), jak i chorwacka (m.in. Albina Te-
rzić). Ponadto kobiety nie były wyłącznie ofiarami, ponieważ zdarzały się 
przypadki, że stawały się one sprawczyniami zbrodni wojennych.

Po drugie, pociągnięcie kobiet-zbrodniarek do odpowiedzialności 
karnej było możliwe głównie dzięki zaangażowaniu społeczności między-
narodowej. Pierwsze kobiety sądzone za zbrodnie wojenne to zbrodniar-
ki nazistowskie, co było precedensem w prawie karnym. W przypadku 
bośniackim jeden proces został przeprowadzony przed międzynarodo-
wym trybunałem, część przed sarajewskim, a pozostałe przed regionalny-
mi sądami. Kwestią dyskusyjną pozostaje wymiar kary zasądzany zbrod-
niarkom, ponieważ przeważnie są to łagodniejsze wyroki od tych, które 
otrzymują mężczyźni, częstokroć za podobne zbrodnie. Same procesy 
kobiet-zbrodniarek wciąż jednak są precedensem prawnym i rzadkością. 
Na przykład w czerwcu 2011 r. Międzynarodowy Trybunał Karny dla 
Rwandy skazał na dożywocie za zbrodnię ludobójstwa pierwszą na świe-
cie kobietę – Pauline Nyiramasuhuko84. W tym samym roku przed Mię-
dzynarodowym Trybunałem Karnym stanęła pierwsza kobieta oskarżo-
na o zbrodnie wojenne u Wybrzeży Kości Słoniowej – Simone Gbagbo85.

Po trzecie, kategoria kobieta-ofiara jest jedynym bądź głównym obra-
zem kobiecym przyjmowanym w perspektywie wojennej, nie tylko w przy-
padku wojny bośniackiej. Wciąż odrzuca się kobiece skłonności do agresji 
i zabójstw. Argumentem przeciwko kobietom-zbrodniarkom jest np. to, 
że przedstawicielki płci pięknej nie są zdolne do pozbawienia życia, po-
nieważ same je dają. Zwróćmy przy tej okazji uwagę na jeden interesu-
jący fakt. Simonović przez swoje ofiary określana była jako potwór86 czy 

83 A. Krupić, Žene ratni zločinci s posebnim osvrtom na žene izvršioce ratnih zločina 
u Bosni i Hercegovini 1992–1995, Sarajevo 2010, s. 91–93, 96, 98–99.

84 Zob. A. Lipczak, Bataliony gwałcicieli złożone z chorych na AIDS, http://bit.ly/2EuJa7X 
[dostęp: 27.02.2016]. 

85 Zob. Simone Gbagbo ścigana listem gończym za zbrodnie wojenne, http://bit.ly/2IxI
baZ [dostęp 27.02.2016].

86 Ofiary nazywały ją „potworem” – robiła to będąc nastolatką, http://bit.ly/2U6JNKf 
[dostęp: 17.02.2016].
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monstrum87. Kompisch stwierdza, że „demonizowanie zbrodniarek wy-
tworzyło swego rodzaju parasol ochronny dla większości tzw. normalnych 
kobiet”88. Po pierwsze pokazuje to, jak silnie zakorzenione jest wyobraże-
nie o pacyfistycznym usposobieniu kobiet. Po drugie kobiety-zbrodniar-
ki utożsamia się z jednostkami antyspołecznymi, dlatego ich przypadki 
traktuje się raczej jako występki. Dodatkowo wyjaskrawieniu ulega ich 
rola, np. uważa się, że były one znacznie okrutniejsze od mężczyzn, co 
ma tym mocniej pokazać, iż agresja kobieca jest schorzeniem89. Ponad-
to określenia typu „potwór ” wskazują, według niektórych obserwatorów, 
że kobietę-zbrodniarkę obdziera się z kobiecości czy nawet z człowieczeń-
stwa90. Niebagatelną rolę w przypadku Simonović odegrał jej młody wiek 
(zresztą większość bośniackich kobiet-zbrodniarek nie przekroczyła 30. 
roku życia), ale podobnych epitetów używano także względem innych 
kobiet, m.in. Plavšić. To jednak nic szczególnego, ponieważ zbrodniarzy 
wojennych opisuje się w podobny sposób. Na marginesie należy zazna-
czyć, że na utratę kobiecości przez kobiety uwikłane w wojnę wskazywali  
także mężczyźni, z którymi pisarka Aleksijewicz rozmawiała o radzieckich 
kobietach-żołnierkach. Dobitnym tego przykładem jest następu jący cytat: 

„– Ostrzyc »po męsku«. – Ale to kobieta. – Nie, to żołnierz. Po wojnie bę-
dzie znowu kobietą”91. Potwierdza to tezę, że mimo wszystko w społecz-
nym odbiorze „wojna [nadal] nie ma w sobie nic z kobiecości”.

Aleksijewicz Swietłana, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, przeł. J. Czech, 
Wołowiec 2010.
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govini [w:] Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku, 
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Aktivnosti i ciljevi udruženja „Žena žrtva rata”, http://www.zzi.at/files/hase-
cic_molila_sam.pdf [dostęp: 15.10.2015].

Apelacioni sud: Moniki Ilić-Karan dvije i po godine zatvora, http://www.ebrc-
ko.net/vijesti/arhivirane-vijesti/13293-apelacioni-sud-moniki-ilic-karan-

-dvije-i-po-godine-zatvora [dostęp: 08.10.2016].
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87 M. Husejnović, I žene su činile ratne zločine, http://bit.ly/2Xk7EIi [dostęp: 
27.02.2016].

88 K. Kompisch, op. cit., s. 10.
89 M. Husejnović, op. cit.
90 L. Hadžiahmić, op. cit., s. 38. 
91 S. Aleksijewicz, op. cit., s. 107, 191.
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Summaries

Julia Poświatowska

Fictional female murderers of our times
The analysis of crime novels produced by female writers inclines one to ask if there is any 
particular model of female subjectivity and identity, if crime novels by female authors are 
specific in any way, and if the aforementioned authors present the characters in their novels 
by borrowing the models of characters from classical detective novels. Both male and female 
writers producing crime novels decide to address socially significant issues more and more 
often. In this sense, they get involved in ideological-political movement for socio-cultural 
change, which makes crime narratives an anthropological reflection of our times. Hence, 
female motives for murder become particularly interesting not only from a socio-cultural 
perspective, but also from a literary one. The question of the motives is therefore the question 
of the nature of a fictional murder; namely, whether it is a literary revenge, if a given text is 
a bloody murder on men, or whether it is the expression of misandry as writers’ emotional 
response to discrimination and prejudice held by patriarchal society.

Michał Rozmysł

Crime as a Work of Art? On the Margins of African Psycho by Alain 
Mabanckou

The article focuses on the problem of violence aesthetisation in the novel African Psycho 
by Alain Mabanckou. The first part refers to the essay On Murder Considered as one of the 
Fine Arts by Thomas de Quincey, which shows the parallels between crime and art. In the 
second part of the article, the story of Grégoire Nakobomayo, the main character in the 
Mabanckou’s novel, is presented in the context of de Quincey’s thought. The third part 
concerns the intertextual relations between the African Psycho and the novel American 
Psycho by Bret Easton Ellis.

Katarzyna Figat

On Criminal Intent: Grzegorz Królikiewicz’s 
Adaptataion of Killing Auntie by Andrzej Bursa

The novel tilted Killing Auntie is one of the most prominent works written by Andrzej 
Bursa – a prematurely deceased Cracovian poet who was the member of the Generation 
56 and poète maudits literature groups. While the text may not be a literary masterpiece, 
it is considered to be very important and interesting experiment at the conceptual level: 
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it is an analysis of the crime which was committed(?) without reason, sense and justifi-
cation. The question of whether the crime was really committed, the leitmotif of the plot, 
remains unanswered.

This unique text was adapted by the superior film director, Grzegorz Królikiewicz. 
Playing with expression, film language, surrealist aesthetics and referring to his own film 
theory, Królikiewicz creates a multi-layer world surrounding the main character – Jurek, 
a student. We follow Jurek as he is leading a conceptual performance that develops around 
auntie killing. The director is not only transposing the novel into the film, he is also deeply 
analyzing the condition of the Polish society in the 1980s.

The point of the following article is to analyze the adaptation method of the novel, 
adopted by Grzegorz Królikiewicz to create the film under the same title.

Anna Kaczmar

Does perfect crime exist? The case of Whitechapel murderer and 
his representation in literature nad culture

Within 1888–1891 in Whitechapel, an unidentified murderer had killed several prostitutes. The 
case shocked the London community as well as all law enforcement agencies, which have since 
not been able to identify the murderer known as Jack the Ripper. Ripper’s crimes became an 
inspiration for multiple copycat killers, and suspicions for the deeds were placed on Prince Al-
bert Victor and Lewis Carroll (the author of Alice’s Adventures in Wonderland), among others.

In this article the author presents aspects of the investigation based on the latest 
research which indicates ties between famous murderer and the emergence of the field 
of criminology called ‘the criminal profiling’. Author analyzes various literary interpre-
tations of the Whitechapel murderer over almost 120 years, including 1889 Lord Jacquelin 
Burkney The White Chapel Terror by Rodissi (a pseudonym of Jacob Ringgold) and the 
most famous novel of Marie Belloc Lowndes, 1911s The Lodger, which has several film ad-
aptations. One of the latest items is the Autobiography of Jack the Ripper by James Carnack, 
which allegedly was found in manuscript form in the home of S.G. Hulme-Beaman, the 
creator of children’s radio play Toytown. The author explains the phenomenon of this 
serial killer in popular culture through its presence in movies (The Lodger), series (Ripper 
Street), or computer games (Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper).

Kamil Kościelski

Edward Theodore Gein and his cinematic incarnations
Over the last half century, serial killer Ed Gein has become an infamous icon in the Amer-
ican culture. To this day it is difficult to tell how many people were murdered by the psy-
chopath. Investigators have been unable to fully determine which bones found in Gein’s 
house belonged to the bodies of his victims and which were dug up by him in the nearby 
cemetery. In his home, police discovered trophies from human skin and bones, such as 
a mask made from skin stripped off the face of Mary Hogan. Norman Bates, the killer from 
the movie Psycho, was the first character in cinema that was inspired by Ed Gein’s life. The 
film focused on the pathological relationship between the serial killer and his mother, but 
Gein’s case and his personality were so complex that various aspects of his story have been 
exploited in other movies as well. The article discusses connections between the films and 
the life of Ed Gein, mainly focusing on the Psycho, The Texas Chainsaw Massacre and The 
Silence of the Lambs, as well as an unfinished project of Errol Morris.
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Anna Grochowska-Reiter

Shame killing: Sicily according to Comedy Italian Style
In Sicily, honour has been a subject that nobody could ever make fun of, wrote Alberto 
Moravia. Honour is valued higher than religion, morality, love or sense of citizenship; in 
short, higher than anything else. Shame killing was widespread in Italy, especially in the 
South, even in the last century. It was only in the 1980s when Article 587 of The Italian 
Penal Code, which provided reduction of sentence in relation to crimes committed in 
the name of honour, was abolished.

This issue became a common theme of Comedy Italian Style, which has been partic-
ularly aimed at criticising Sicilian society with its old-fashioned traditions and customs, 
being far from the image of the Italian economic miracle.

The following titles, Divorce Italian Style (Pietro Germi, 1961), Seduced and Aban-
doned (Pietro Germi, 1964), and The Girl with the Pistol (Mario Moniceli, 1968) are only 
examples of films whose action is built around honour killing and shotgun wedding. At 
first glance, the spectator is amused by the absurdity of the events and Sicilian obscuran-
tism; however, after a moment of reflection, laughter turns into fear.

This paper is intended, firstly, to present, from the historical and social point of view, 
the phenomenon known as honour killing in Sicily, and then to focus on Italian films 
belonging to the genre of Comedy Italian Style, which subject honour killing to critical 
review by means of tragicomedy and satire.

Danuta Ożarowska

Cinematic image of genocide in Rwanda
This article presents genocide in Rwanda from the viewpoint of cinematography world-
wide. It begins with a short outline of historical events, which lead up to the genocide. 
Subsequently, a number of examples of various cultural narratives of described events 
is provided: in the form of books, comics and music. Next, the author provides a short 
description of the plot of eight diffetent movies which either touch upon or directy speak 
of the genocide in Rwanda, as well as the recurring motives found in them: the dogs, the 
evacuation of foreigners, Hotel Mille Collines and the radio station RTMC. 

Monika Skrzeszewska

Criminal women – the unknown side of the war in Bosnia and 
Herzegovina (1992–1995)

This article describes a still undescribed and unknown side of the war in Bosnia and 
Herzegovina: namely, the criminal women. Research on sex identity claims that women 
are generally peaceful and unable to become violent. Such a simplification ignores the 
fact that women can also be opressors, including war criminals. The only depiction of a 
woman during wartime is that of a victim, an image that still resonates strongly in, among 
other places, contemporary Bosnia and Herzegovina. This however, is not reflected in 
reality; as presented on multiple cases in this article, female war criminals were relevant 
to the Bosnian conflict.
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