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Makabryczne tryumfy mięsożerców.
Motywy kanibalistyczne we współczesnej polskiej fantastyce grozy

Pisząc o horrorze, Anna Gemra konstatuje, że „istnieje wiele instrumen
tów, którymi autorzy [...] posługują się do osiągnięcia najważniejszego sta
wianego sobie celu: wzbudzenia u odbiorców grozy, strachu, obrzydzenia, 
przerażenia czy lęku. Właściwa odpowiedź na pytanie o to, czego się boimy, 
jest dla twórców uprawiających ten gatunek kluczem do sukcesu"1. Jedną 
z metod wzbudzania lęku jest przywołanie elementu uznawanego powszech
nie za wykroczenie, przełamanie tabu. Podobne działanie ma na celu zaktywi
zowanie odruchów wstrętu, obrzydzenia, niechęci i wywołanie szoku czy 
sprzeciwu, wiążących się z przekonaniem o dokonaniu transgresji. Przykła
dem tak wyzyskiwanego motywu jest niewątpliwie kanibalizm, uznawany 
w naszym kręgu kulturowym za jedną z najbardziej ekstremalnych form 
przekroczenia.

Motyw antropofagii umożliwia autorom horrorów wyeksponowanie ob
cości monstrum, sygnalizując swoistą deprawaqę, obecność „ciemnej" strony 
rzeczywistości. Jako sprzeczny z moralnością i obyczajami zachodniej cywili
zacji, kanibalizm staje się także formą transgresji, wpisując się w schematy 
konstrukcyjne świata przedstawionego2. Wykroczenie to jest niekiedy po
dwójne, dotycząc w tym wypadku zarówno sfery cielesnej, jak i obszaru psy
chiki. To deformaqa sposobu postrzegania świata, odwrócenie naturalnych

1 A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i monstrum Frankensteina w wybranych utwo
rach, Wrocław 2008, s. 6.
2 Swoista ambiwalenq'a przestrzeni, polegająca na podziale na obszar „normalności" i „inności". 
Zob. M. Aguirre, Geometria strachu. Wykorzystanie przestani w literaturze gotyckiej, przeł. A. Izdebska, 
[w:] Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda. A. Izdebska, J. Płuciennik, Kra
ków 2002, s. 15-32.
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potrzeb i ukierunkowanie ich na imperatyw pochłaniania ludzkiego ciała. 
Demoniczność czy bestialskość są w tym rozumieniu kwantyfikatorami prze
strzeni nieokreślonej, niedostępnej człowiekowi. Niewytłumaczalność zła po
tęguje jedynie efekt grozy, stając się sygnałem owego rozdarcia, które narusza 
przestrzeń bezpieczną, bo kontrolowaną przez człowieka.

Podobna sytuacja staje się leitmotivem opowiadania Roberta Cichowlasa 
pt. Życzenie. Autor eksponuje tu przede wszystkim kwestię cierpienia i pustki, 
jakie odczuwa żyjący po utracie bliskiej osoby i wokół tej kwestii ogniskuje 
element transgresyjny, a więc przywrócenie do istnienia, będące naruszeniem 
ustalonego porządku. Bohaterem utworu jest młody małżonek, którego cię
żarna żona ginie w wypadku. Pogrążony w żalu mężczyzna wypowiada ży
czenie: „aby wróciła [...]. Chcę, aby do mnie wróciła. Z Dawidem. Niczego 
więcej nie pragnę"3. Jednak to, co martwe nie może zostać przywrócone do 
życia bez konsekwenqi, w związku z czym powracająca z zaświatów kobieta 
nie jest już taka, jak dotychczas. Bohaterkę od żywych odróżnia przede 
wszystkim pragnienie zaspokojenia ustawicznie dręczącego ją głodu. Dominu
jący nad intelektem instynkt czyni z niej w rezultacie żywiącego się mięsem 
potwora. Monstrum to stopniowo zaczyna pragnąć posiłku z człowieka i, nie 
potrafiąc się z tym imperatywem pogodzić, domaga się ostatecznego unice
stwienia.

W horrorze motywy fanatyczne niezwykle często łączą się z motywami 
konsumpcji, co w swoisty sposób odpowiada przekonaniu, iż „związek 
śmierć-pożywienie jest powszechny. Ponieważ pożywienie związane jest 
z życiem, oczywiste wydaje się, że fakt jedzenia stanowi zachowanie obronne, 
zmierzające do zanegowania śmierci. [...] Poprzez takie symboliczne przesu
nięcie zmarły reintegrowany jest z życiem: albo się odżywia, aby przeżył, albo 
łączy się z nim w posiłkach, do których jest pretekstem"4. W opowieści grozy 
owo dążenie do zespolenia się z życiem konkretyzuje się często jako niepoha
mowany głód zmarłego, przy czym jest to oczywiście łaknienie ludzkiego 
mięsa. Te właśnie skłonności wykazuje przywrócona do życia małżonka boha
tera Życzenia, powtarzająca najpierw: „Mięsa. [Chcę] surowego mięsa"5, 
a wreszcie „Nie mogę już dłużej pożywiać się zwierzęcym mięsem [...]. Coś 
się zmieniło"6. Rozpaczliwie próbując przeciwstawić się owemu imperatywo
wi, decyduje się na samobójstwo.

Diametralnie odmienną postawę przyjmuje jej syn, u którego apetyt na 
ludzkie mięso zaczyna przeważać nad zakazami moralnymi czy obyczajowy

3 R. Cichowlas, Życzenie, [w:] R. Cichowlas, J. M. Rostocki, Sępy, Lublin 2009, s. 52.
4 L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, przeł. K. Koqan, Łódź 1991, s. 67.
5 R. Cichowlas, op. cit., s. 59.
6 Ibidem, s. 61.
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mi. Ojciec jednak wypiera ze świadomości prawdę o naturze dziecka, nie do
strzegając symptomów jego stopniowej dehumanizaqi. Wydaje się on nie 
dziwić, że syn „jadł zupełnie co innego niż jego rówieśnicy. Uwielbiał mięso. 
Świeże, soczyste, surowe mięso" i choć „ sądził, że chłopca czeka ten sam los, 
co Anetę"7, to „z czasem te obawy zniknęły"8.

Utwór Cichowlasa prezentuje także w dość uproszczony sposób konse
kwencje ponoszone przez uczestniczącego we wskrzeszeniu (czy przywróce
niu martwego do życia). Czyn ów postrzegany jest jako sprzeciw wobec natu
ralnej kolei rzeczy, będący w istocie wykroczeniem wobec całego porządku 
życia, hierarchii czy kolei istnienia. Schemat ten współgra z powszechnym 
przeświadczeniem, że „im większa i bardziej przerażająca zbrodnia czy prze
stępstwo ukazane na kartach dzieła, tym większą mamy świadomość istnienia 
i nienaruszalności [...] sfery sacrum i tabu"9.

Permanentna niemożność kontrolowania poczynań powracającego z za
światów wiąże się z jego wykluczeniem ze świata żywych, bowiem zmarły nie 
przynależy już przecież do porządku, który umierając opuścił10. Dziecko mar
twej kobiety nie może zatem w pełni przynależeć do świata żywych, bo jego 
egzystenqa jest w pewnym sensie makabryczną mistyfikacją. Mimo że owo 
„potworne potomstwo" rozwija się tak, jak „normalne" dzieci, a początkowo 
jego zainteresowania skupiają się wokół zwyczajnych spraw nastolatków (np. 
gry komputerowe), to jednak w pewnym momencie ten „obcy" czynnik za
czyna dominować. Prawidłowość tę ilustruje fragment opisujący sposób spo
żywania pokarmu przez małoletniego bohatera: „Jedząc, pomrukiwał z zado
wolenia. Połykał w całości duże kawałki [surowego] mięsa, krew ściekała mu 
kącikami ust. Siorbał, mlaskał, pomrukiwał... I tak w kółko. Zupełnie jak 
zwierzę, pomyślał [ojciec]"11. „Zwierzęcość" zachowań nastolatka sytuuje go 
w kręgu istot nieludzkich, których motywacje koncentrują wokół się zaspoko
jenia podstawowego instynktu. Nieestetyczność sposobu jedzenia oraz skon- 
trastowanie z elementarnymi zasadami zachowania się podczas posiłku sta
nowią czynnik dehumanizujący młodego bohatera. Jako istota przynależna do 
„osobnego" porządku trwania, Dawid ulega prymamej potrzebie destrukqi 
ludzkiego świata. Jest reprezentantem sił niszczących tradycyjny układ czy 
hierarchię istnienia rzeczywistości.

7 Ibidem, s. 63.
8 Ibidem, s. 64.
9 M. Kruszelnicki, Oblicza strachu. Tradycja i współczesność horroru literackiego, Toruń 2003, s. 104.
10 Gemra pisze, że „zmarły przynależy już do innego świata, nieznanego, obcego, przerażającego, 
a być może i wrogiego, którego trzeba się obawiać" (op. cit., s. 218).
11 R. Cichowlas, op. cit., s. 69.
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Warunkiem przetrwania dziecka-monstrum jest regularne spożywanie 
ludzkich tkanek, będące formą aberracji, związanej z przynależnością do „in
nego", „tamtego" świata. Odkrywszy tę przerażająca prawidłowość, ojciec po
czątkowo postanawia rozkopać świeży grób i jego zawartością nakarmić syna. 
Potem jednak ofiarowuje Dawidowi pokarm z własnego ciała, uznając za swój 
obowiązek utrzymanie jego istnienia za wszelką cenę. „Musiał to zrobić. Dla 
dobra dziecka"12.

Ten skądinąd makabryczny dowód miłości ojcowskiej pokrewny jest po
tocznym wyobrażeniom dotyczącym miary uczucia łączącego dziecko i rodzi
ca. W motywie tym pobrzmiewają też echa chińskiego przekonaniu, że ludz
kie mięso może stanowić lekarstwo, a obowiązek „dzielenia się" ciałem spo
czywa na członkach rodziny13. Podobny motyw realizuje również Łukasz 
Śmigiel w opowiadaniu Imago, w którym bohater staje się posiłkiem własnych 
córek, będących owocem związku z demonem. Ów akt antropofagii nieroze
rwalnie łączy się tutaj z cyklem rozwojowym istot nadnaturalnych. Pożerając 
ojca, dzieci opowiadają mu „trawiącym je głodzie. Mówiły o tym, że już nie
długo będą przygotowane do macierzyństwa i że powinien być dumny ze 
swoich córek"14. Proces przepoczwarzania się zwieńczony zostaje sukcesem 
jedynie pod warunkiem pochłonięcia ciała rodzica.

Widać zatem wyraźnie, że każdy „demoniczny" element jako destrukcyjny 
wobec człowieka i jego zasad, przynależy do układu, w którym rządzą reguły 
najbardziej prymitywne. Uproszczona wizja świata w horrorze przyjmuje za 
punkt wyjścia przekonanie, że zmaganie z mocami nadnaturalnymi zawsze 
podlega prawu siły. Monstrualność jawi się więc tutaj jako uleganie najbar
dziej elementarnemu dążeniu do zaspokojenia swoich potrzeb kosztem in
nych, w tym także przedstawicieli własnego gatunku. Tym samym kanibalizm 
interpretowany jest w kategorii transgresji ambiwalentnej, będąc zarówno sy
gnałem „obcości" nadnaturalnej, jak i metodą ukazania dehumanizacji w wy
miarze psychiki. Zdolność do popełnienia tego rodzaju czynu zdaje się pełnić 
rolę identyfikatora, kwalifikując się jako forma ostatecznej degradacji czy za
niknięcia człowieczeństwa, ponieważ „linię podziału między «swoim» a «ob- 
cym» wyznacza status ontologiczny i ideologiczny postaci, dlatego jest ona 
płynna"15.

12 Ibidem, s. 74.
13 Zob.: N. Constantine, Historia kanibalizmu, przeł. P. Głuchowska, Warszawa 2007, s. 44-46.
14 Ł. Śmigiel, Imago, [bm] 2008, s. 167.
15 A. Gemra, Twarz pod maską. Kilka uwag na marginesie wybranych ikon grozy, [w:] Literatura i wyobraź
nia. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Żabskiemu w 70 rocznicę urodzin, pod red. J. Kolbuszewskie- 
go, Wrocław 2006, s. 502.
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Tego rodzaju przekroczenie prezentuje m. in. Jarosław Moździoch w opo
wiadaniu Pensjonat Heli, w którym młodzi przestępcy, przybywający do poło
żonego na uboczu hoteliku, zostają przez właścicielki zmuszeni do wzajemne
go pożerania się. Ta potrzeba zaspokojenia apetytu wiąże się przede wszyst
kim z wpływem, jaki te nadnaturalne istoty wywierają na ludzi. Manipulują 
one bohaterami, aktywizując ich podstawowe instynkty oraz deformując spo
sób postrzegania świata. Młodzi podróżni stają się zabawkami w rękach żąd
nych wrażeń demonów, które igrają z ich świadomością, percepcją, odczucia
mi. Akty antropofagii uwikłane są w pewien sposób w hierarchię ważności 
w obrębie grupy -  na początku ginie bowiem jednostka najsłabsza, pełniąca 
najmniej istotną rolę. Dopiero potem sytuacja ulega odwróceniu; to przywód
ca zostaje zaatakowany i zjedzony żywcem przez swoją dziewczynę.

W podobnym obszarze tematycznym sytuuje się również opowiadanie 
Jacka M. Rostockiego Griot, gdzie istota demoniczna steruje poczynaniami 
grupy filmowców. Akcja utworu rozgrywa się we współczesnej Afryce, w bli
skim sąsiedztwie terytorium krwawego konfliktu zbrojnego. Infemalna istota 
zmusza reżysera filmu do konfrontacji, aranżując masakrę całej ekipy, a na
stępnie wykładając bohaterowi swoje credo oraz oczekiwania wobec jego oso
by. Przypieczętowaniem paktu jest moment spożycia przezeń zwłok przyjacie
la. Czyn kanibalistyczny ma tu poniekąd symboliczny wymiar, demaskując 
nie tylko redukqę emoqi, ale też ilustrując prawidła walki o przetrwanie, 
pojmowane właśnie jako mechanizm eliminacji słabszych organizmów przez 
silniejsze. Scena wieńcząca opowiadanie jest wymowna, choć oszczędnie 
skonstruowana i ma formę dialogu pomiędzy tytułowym demonicznym grio- 
fem-manipulantem a reżyserem-manipulowanym: Jesz. -  Tak. -  To mięso
z twojego przyjaciela. -  Wiem"16.

Warto tu jednak zauważyć, że w horrorze kanibalizm traktowany jest 
w sposób dosłowny i jednoznaczny, a więc autorzy nie rezygnują z klasyczne
go układu, jakim jest wyraźne eksponowanie bezwzględności atakujące- 
go/spożywającego i bezsilności ofiary/spożywanego. Punkt ciężkości zostaje 
jednak przeniesiony głównie na makabryczność samego faktu „pożerania" czy 
„bycia pożeranym". Unikanie subtelności deskrypqi staje się tym samym ele
mentem konstytutywnym w budowaniu nastroju zagrożenia. Akt dominacji 
i kontroli, jakim staje się ukazana w ten sposób sytuacja, jest niezwykle czytel
ny i sugestywny. Siła takiego przekazu polega na całkowitym przekroczeniu 
moralnych i obyczajowych tabu, jednoznacznie kwalifikując taki czyn jako zło, 
bądź transgresję.

16 J. M. Rostocki, Griot, [w:] R. Cichowlas, J.M. Rostocki, op. cit., s. 140.
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Podobne odczucia mogą towarzyszyć lekturze finałowej sceny opowiada
nia Roberta Cichowlasa i Kazimierza Kyrcza Jr pt. Poświęcenie. Ten niewielki 
objętościowo utwór wieńczy wyznanie obłąkanego bohatera-mordercy, który 
informuje swojego brata o tym, że poćwiartował i zaserwował na obiad jego 
żonę. Upodobanie, z jakim szaleniec opisuje ostatnie chwile bratowej, wskazu
je wyraźnie na jego psychiczną dewiaqę. „Dała się pokroić żywcem, stary. 
Wiesz, co to znaczy dać się pokroić żywcem? [...] Widziałem, jak bardzo cier
pi. Kiedy odrąbywałem ręce i nogi, wciąż żyła. Błagała mnie, aby ją wypatro
szył"17. Makabryczne szczegóły -  głównie uporczywe podkreślanie, że roz- 
członkowywana ofiara żyła i błagała o litość -  mają na celu sterowanie emo
cjami czytelnika. Dodatkowym elementem stymulującym odczucia odbiorcy 
jest fakt, że aktu kanibalizmu dokonuje nieświadomy niczego mąż, podczas 
gdy bezpośrednią odpowiedzialność za śmierć zjedzonej kobiety ponosi ktoś 
inny.

Dążenie do zaszokowania odbiorcy potwierdza także scena z przywołane
go już opowiadania Moździocha. Żerujące na ludzkich żądzach demony skła
niają swoje ofiary do aktów największego okrucieństwa i perwersji. Przemoc 
fizyczna łączy się w utworze bardzo ściśle ze sferą seksualności. Pozostająca 
przy życiu para odczuwa nie tylko głód pokarmu, lecz także potrzebę zaspo
kojenia erotycznego. Oba te aspekty zostają ze sobą nierozerwalnie związane, 
przywodząc zresztą na myśl oczywiste skojarzenie z modliszką pochłaniającą 
swojego partnera. „Koniec ostrza [...] wszedł w brzuch chłopaka [...]. Spojrzał 
zdziwiony na Wańkę, a potem na swoje wnętrzności. [...] Ona rzuciła się na 
jego wątrobę... Oszalała i głodna zaczęła szarpać jego ciało [...]. Ze zwierzę
cym krzykiem, przepełniona czymś, czego nie potrafiła nazwać, zdarła z siebie 
ubranie i rzuciła się na niego. Nadziała się na niego jak na pal. Wbijając ręce 
w jego bebechy, łaskawie pozwalała mu wbijać się w nią. Wznosiła się i bez
władnie opadała [...]. Z uśmiechem patrzył, jak wyrywa z jego brzucha ochła
py surowego mięsa i wpycha je sobie do ust. [...] Poczuła w sobie wytrysk 
[który] rozlał się w niej i zastygł [...]. Jednym uderzeniem wyłamała żebra le
żącego [...]. Złapała serce i wyrwała je"18. Makabryczny opis kanibalistyczno- 
seksualnej orgii wpisuje się wyraźnie w kanony horroru. Perwersyjny, ludo
żerczy i lubieżny szał bohaterki determinuje w dużym stopniu wstręt odbior
cy, wykraczając poza ustalone modele etyczne i estetyczne.

Deskrypcja tak drastycznego aktu przemocy, jakim jest kanibalizm, wy
maga przede wszystkim sugestywnego i operującego brutalnymi detalami

17 R. Cichowlas, K. Kyrcz Jr, Poświęcenie, [w:] R. Cichowlas, K. Kyrcz Jr, Twarze szatana, Lublin 2009, 
s. 330.
18 J. Moździoch, Pensjonat Heli, [bm] 2007, s. 31-32.
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opisu napaści i cierpienia, zadawanego ludzkiemu ciału, a często także psy
chice. Nasycenie literackiej wizji okrucieństwem czy makabrą determinuje 
sposób interpretowania bądź postrzegania rzeczywistości przedstawionej. „Je
śli sztuka chce uczynić przemoc zdarzeniem, musi siebie uczynić zdarzeniem. 
Jeśli chce pokazać wybuch przemocy, musi dopuścić do kulminaqi swoich 
środków. Aby pokazać (dosłowną) przemoc, sztuka musi okazać zaufanie do 
swojej (metaforycznej) przemocy"19. Odwołanie się do przemocy jest stanowi 
więc nie tylko jako element modus operandi postaci, lecz znacząco oddziałuje na 
emoqe czytelnika. Subtelność i powściągliwość w metodzie deskrypcji nie jest 
w tym wypadku pożądana, albowiem, aby unaocznić transgresję, pisarz musi 
odwołać się na najbardziej obrazotwórczych metod konstruowania scen agre
sji czy śmierci. Jest to szczególnie relewantne wówczas, gdy sam przerażający 
konterfekt monstrum nie wystarcza, by wzbudzić u czytelnika pożądaną (sil
ną) emocję. Zaznaczyć wszak trzeba, że granica pomiędzy tym, co stosownie 
okrutnie a tym, co już odrażające, jest niezwykle delikatna. Jak konstatuje Mar
tin Seel, „cezura przemocy fizycznej jawi się jako cezura postaci artystycznej. 
Siła artystycznej przemocy żyje siłą, z jaką przedstawia się tę przemoc"20. Sam 
akt odebrania życia jest wystarczająco traumatyczny, jednak autorzy horrorów 
idą niejako o krok dalej, prezentując kolejną formę dehumanizacji, drastyczne
go przełamania zasad rządzących rzeczywistością. To rodzaj sprzeciwu wobec 
tego, co przypisane człowiekowi, a więc formowanie postaci monstrum, spe
cyficzne warunkowanie odczuć i wrażeń odbiorcy tekstu.

Wyraźnie wyeksponowane w opowiadaniu Moździocha zachwianie pro- 
porqi pomiędzy światem demonów a światem ludzi nie jest jednoznaczne, 
ponieważ moralna kondyq'a bohaterów budzi wątpliwość. W akcie kanibali
zmu uczestniczą bowiem młodzi mordercy, którzy z całą bezwzględnością 
pozbawili życia inną osobę, czerpiąc z tego niebywałą satysfakcję. Są oni za
tem predestynowani do czynienia zła, podobnie zresztą, jak reżyser z utworu 
Rostockiego. Przedmiotowe traktowanie ludzi skutkuje więc w jakimś stopniu 
kontaktem z wymiarem infemalnym, warunkując przekroczenie granicy. Za
równo bohaterowie Pensjonatu Heli, jak i Griota czy Poświęcenia pozbawieni są 
elementarnej wrażliwości na cudzą krzywdę. Ich emocjonalna atrofia koreluje 
z późniejszymi czynami (świadomymi czy nie), będąc uzasadnieniem dla 
przekroczenia granicy pomiędzy tym, co ludzkie a tym, co już takie nie jest. 
Demoniczny sztafaż może być zatem jedynie metodą unaocznienia zła we
wnętrznego, konkretyzując się w wymiarze nadnaturalnym wyłącznie jako

19 M. Seel, Estetyka obecności fenomenalnej, przeł. K. Krzemieniowa, red. nauk. K. Wilkoszewska, Kra
ków 2008, s. 230.
20 Ibidem, s. 231.
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komfortowe uzasadnienie dla kreacji postaci. W tym też sensie działania mon
strów w horrorze wykładają się nie jako świadoma potrzeba czynienia zła, lecz 
stanowią po prostu element wpisany na stałe w modus operandi potwora. Rów
nowaga pomiędzy dobrem a złem jest więc w tym przypadku relatywna, choć 
w odniesieniu do ludzi optyka taka ulega zmianie. O ile łatwiej jest wskazać 
monstrualność istoty z „tamtego" świata jako cechę przypisaną jej na stałe, 
o tyle trudniej jest zaakceptować psychiczną aberrację człowieka. Z tej przy
czyny bohaterowie dokonujący antropofagii są moralnie zdeformowani, bo 
w domniemaniu -  niezdolni do podejmowania decyzji zgodnych z człowie
czymi standardami. Problem odpowiedzialności za czyn kanibalistyczny może 
jednak zostać zaprezentowany w nieco bardziej dwuznacznej interpretaqi, tak 
jak ma to miejsce w Poświęceniu Cichowlasa i Kyrcza Jr.

Pamiętać należy, że relaqe o zjadaniu zwłok przynależą zresztą do kanonu 
opowieści (co najmniej) niesamowitych, przywołując ścisłe skojarzenia z ne
kropoliami i ich pracownikami. Naznaczenie poprzez obcowanie z tym, co 
martwe, powoduje ukształtowanie się określonych stereotypów odnoszących 
się do sfery funeralnej. „Śmierć definiuje się przede wszystkim jako proces 
abolicyjny: niszczy żywego w rozkładzie jego ciała"21, fascynaqa lub upodo
banie do spożywania martwej tkanki nadal sytuuje się w sferze traumatycznej 
transgresji.

Egzemplifikuje ten cassus utwór Piotra Połubińskiego, zatytułowany Z pa
miętników szalonego grabarza: Trupojad. Opowiadanie jest co prawda utrzymane 
w konwenqi humorystycznej, jednak wyraźnie przywołuje motywy grozy 
związane z tematem spożywania ludzkich zwłok. Tytułowy „trupojad" wyka
zuje makabryczną skłonność do kanibalizmu, przy czym „mięsa" poszukuje 
głównie na cmentarzu. Wprawdzie „trup nie jest niczym innym, jak tylko ma
są protein w procesach gnicia i mineralizacji"22, to wszakże „z punktu widze
nia bliskich, którzy uczuciowo odrzucają rzeczywistość śmierci, nie jest on po
zbawiony swej osobowej jakości. Wszelka fizyczna szkoda, która narusza jego 
integralność lub zniekształca tożsamość, jawi się tedy jako świętokradcza 
agresja"23. To z kolei powoduje, że osoba bezczeszcząca w zwłoki aktem an
tropofagii postrzegana jest jako przekraczająca sferę sacrum, pogwałcająca 
wszelkie ludzkie prawa.

Dodać trzeba, że tytułowy „trupojad" jest prymitywny, intelektualnie 
ograniczony, niezdolny do odczuwania wyższych emocji, odznaczając się 
również wyjątkowo odrażającą aparycją. „Ogorzała, pomarszczona twarz.

21 L.-V. Thomas, op. cit., s. 127.
22 Ibidem, s. 139.
23 Ibidem.
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Podkrążone oczy. Opadające na ramiona, tłuste, skołtunione włosy. Sięgająca 
do piersi zaniedbana broda. Stare, podarte brudne łachy [...]. Podziurawione 
buty. Brak dwóch przednich zębów. Długie, zakrzywione jak u zwierząt pazu
ry, pod którymi od razu rozpoznałem czarną, grobową ziemię"24. Rozsiewany 
przezeń zapach jednoznacznie zresztą identyfikuje upodobania bohatera. Jak 
konstatuje narrator, „ten wychudzony człowiek z groteskowo pomarszczoną 
twarzą, usianą czerwonymi pryszczami, był stałym bywalcem bardziej lub 
mniej świeżych grobów"25. Ten konterfekt abnegata-dewianta, znajdującego 
upodobanie w spożywaniu zwłok, koreluje z utrwalonym w powszechnym 
wyobrażeniu wizerunkiem monstrum, co amplifikują jeszcze skojarzenia czy 
odwołania do z pierwiastka zwierzęcego („zakrzywione jak u zwierząt pazu
ry")-

Kanibalizm ściśle wiąże się z przekraczaniem tabu oraz dramatyczną 
transgresją. Do takiej wykładni nawiązuje makabryczne opowiadanie Grzę- 
dowicza pt. Specjały kuchni Wschodu. Grupa bohaterów posila się w chińskiej 
restauracji, słynącej z przyrządzania potraw na życzenie klientów. Jest to, jak 
konstatuje jeden z protagonistów, „taki rodzaj chińskiej terapii. Możesz sym
bolicznie pożreć swoje problemy. Coś cię gnębi, zjadasz to i zaczynasz sobie 
dawać radę [...]. Te krzaczki tam na ścianie oznaczają: «Przyrządzimy wszyst
ko!^ Wszystko, rozumiesz? Recesję, posła albo teściową"26. Finał utworu 
ujawnia jednak, że owo symboliczne spożywanie problemów jest przez wła
ścicieli restauracji interpretowane dosłownie, co oznacza, że przyrządzają oni 
ciało antagonisty bohaterów. Ci z kolei orientują się w sytuaqi dopiero po ja
kimś czasie, a zatem już w trakcie konsumpcji. Dostrzegają, że „za zasłoną 
z paciorków dwóch kucharzy rąbało tasakiem wielki połeć mięsa"27, dopiero 
później łącząc ten fakt z serwowanymi pokarmami. Dodać trzeba, że w opo
wiadaniu Grzędowicza pierwiastek grozy ściśle komponuje się z pierwiast
kiem humorystycznym. Scena finalna wydaje się nie tyle odrealniona, 
co wręcz surrealistycznie makabryczna: „Uchwycił niewielką porcję wątróbki 
Hrabiego w sosie ostrygowym i [...] wsadził do ust. -  Zimne. -  Zemsta najle
piej smakuje na zimno"28.

Czarny humor, będący cechą konstytutywną Specjałów kuchni Wschodu 
Grzędowicza oraz Z pamiętników szalonego grabarza... Połubińskiego, świadczy 
jednak o pewnej tendenqi związanej z trudnością wykroczenia poza skonkre

24 P. Połubiński, Z pamiętników obłąkanego grabarza: Trupojad, [w:] Trupojad -  nie ma ocalenia. Antologia, 
wstęp J. Grzędowicz, [bm] 2007, s. 15.
25 Ibidem.
26 J. Grzędowicz, Specjały kuchni Wschodu, Lublin 2008, s. 222.
27 Ibidem, s. 223.
28 Ibidem.
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tyzowane uprzednio granice estetyki. Antropofagia, motyw tyleż skandalicz
ny, co niełatwy do niekonwencjonalnego (a także nie chybionego pod wzglę
dem artystycznym) zrealizowania, wpisuje się w utworach obu autorów 
w niebanalną oprawę, zdecydowanie bliższą literackiemu żartowi niż kotur
nowości lub uporczywemu dążeniu do wzbudzenia wstrętu. Przyjęta przez 
obu autorów strategia pisarska nawiązuje do formuły makabrycznych humo
resek, dystansujących się od poważnego (a tym samym często niewybredne
go) traktowania motywów kanibalistycznych.

W utworach przywołujących motywy antropofagiczne pojawia się niekie
dy predylekcja do amplifikowania sytuacji kanibalizmu nieświadomego, cze
go przykładem jest wspominane już opowiadanie Cichowlasa i Kyrcza Jr Po
święcenie. W takich schemacie fabularnym ofiarą jest nie tylko spożywany, lecz 
również spożywający, który nie wie, że pochłania ciało innej osoby. Identycz
ną sytuaq‘ę prezentuje też Moździoch w opowiadaniu Pensjonat Heli. Nieco 
inaczej ten sam autor konstruuje fabułę utworu Chłopiec z aluminiowym kubkiem 
w dłoni, w którym hodowane na ubój świnie pożerają małego chłopca. Elemen
tem „traumatyzującym" przestrzeń przedstawioną jest niemożność przeciw
stawienia się wydarzeniom prowadzącym do aktu antropofagii (który bez 
wątpienia nastąpi -  zwierzęta są przecież przeznaczone do przetworzenia na 
mięso czy wędliny) oraz związane z tym potenqalne uczestnictwo w kanibali
zmie osób, które potem będą spożywać wieprzowinę pochodzącą z opisywa
nej hodowli. Owo znamienne „uwspólnienie" doświadczeń i przeniesienie ich 
w szerszy krąg konsumentów, ma za zadanie wywołać złudzenie zderzenia 
elementów rzeczywistości normalnej, bliskiej odbiorcy z czynnikami nieakcep
towanymi, będącymi formą transgresji.

Silna traumatyzacja doświadczeń związanych z kanibalizmem stanowi 
podstawę do przywoływania tego motywu w horrorze. Jak konstatuje Noel 
Carroll, „horror [...] zapewnia swoim miłośnikom przyjemność, wykorzystu
jąc różnego rodzaju czynniki wywołujące niepokój, niechęć, irytaqę"29, a ta 
szczególna własność sprawia, że możliwe i uzasadnione staje się przywołanie 
motywów antropofagicznych. Swoista jednoznaczność prezentacji tych aktów 
powoduje jednak, że składnik ten ulega schematyzaqi, nie znajdując oryginal
nych czy interesujących rozwiązań. Jego podstawowym zadaniem jest wywo
łanie wstrętu i sprzeciwu wobec tak przerażającej aktywności; to przekrocze
nie tabu sprawia, że bohaterowie dokonujący kanibalizmu jawią się jako mon
stra, nieprzestrzegające ludzkich prawideł, wykraczające poza normy etyczne 
i moralne.

29 N. Carroll, Filozofia horroru albo paradoksy uczuć. Przekład i posł. M. Przylipiak, Gdańsk 2004, s. 268.
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