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O zmianach na rynku powieści kryminalnych, kulisach pracy twórczej  
i najnowszej książce Do cna z królową polskiego kryminału  
Katarzyną Bondą rozmawiają Rafał Bielski i Piotr Sternal.

Pisząc  
o kanibalizmie, 

Katarzyna Bonda

Rafał Bielski: Zadebiutowałaś w 2007 r.  
kryminałem Sprawa Niny Frank, pierw-
szą powieścią z cyklu o Hubercie Mey-
erze. Teraz spotykamy się tuż przed 
premierą  Do  cna, trzeciego tomu se-
rii o Jakubie Sobieskim. Jak oceniasz 
zmiany na rynku wydawniczym, jakie 
zaszły przez te szesnaście lat?
Katarzyna Bonda: Kiedy zaczynałam, 
wydawcy uważali wydawanie pol-
skiej literatury kryminalnej za  wiel-
ce ryzykowne. Uznawali ją za literatu-
rę wagonową, gorszą i było doprawdy 
niewielu autorów kryminałów.  Pa-
miętam, że kiedy pierwszy raz nomi-
nowano mnie do Nagrody Wielkiego 
Kalibru, było nas bodajże dziesięcioro i to był cały 
zestaw gatunku w tym kraju. To się jednak bardzo 
szybko zmieniło. W tej chwili  są różne podgrupy  
i podgatunki powieści kryminalnych, a auto-
rzy sami mogą zdecydować, w którym z nich chcą 

tworzyć. Na rynku jest ich zresztą 
mnóstwo – niesamowitych i bardzo 
utalentowanych. Staram się być na 
bieżąco, ale nie jest to możliwe, że-
bym przeczytała wszystkich.
Literatura kryminalna opiera się 
przede wszystkim na warsztacie. To 
jest nie tylko kwestia pomysłu, talen-
tu literackiego i umiejętności zbu-
dowania historii, ale też zdolności 
do przygotowania produktu, który 
ma być stricte rozrywkowy. Staram 
się dostarczać czytelnikom przede 
wszystkim rozrywki,  żeby po prze-
czytaniu mojej  książki  ludzie czu-
li się wspaniale, lecz czuli niedosyt, 

chcieli jeszcze, następny odcinek przygód bohatera, 
jak w serialu... Dzisiaj to oni, a nie recenzenci mają 
ostatnie słowo. 
R.B.: Pamiętasz, jak wyglądała praca nad Twoją de-
biutancką książką?

zostałam 
wegetarianką
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K.B.:  Sprawę Niny Frank  napisałam całkowicie  
z głowy, bo była to moja pierwsza książka i nie mia-
łam wtedy zielonego pojęcia, jak się pisze krymina-
ły. Książka została zresztą odrzucona przez dziewię-
ciu wydawców i czekałam trzy lata na jej publikację. 
Dopiero kiedy już opublikowałam dwa dokumen-
ty Polskie morderczynie i Zbrodnia niedoskonała, wy-
dawcy zaczęli się nią interesować,  a ja już miałam 
ją wydaną gdzieś  indziej. To pokazuje, jak począt-
kowo wolno zmieniał się ten system. Dziś na rynku 
są prężnie działające wydawnictwa specjalizujące się  
w kryminałach.  Pamiętam, że na początku ta cała 
inność moich książek, te wszystkie elementy przy-
pisane do mojej pieczęci autorskiej, były dość moc-
no krytykowane. 

To ma swoje zalety, szczególnie w przypadku, kiedy 
budujesz taką konstrukcję, jaką jest tetralogia. Te-
tralogia  Cztery żywioły Saszy Załuskiej  była specy-
ficznym tworem, bardzo dokładnie ją planowałam. 
Przyszłam do wydawcy z siedemnastoma stronami 
konspektu, w którym bardzo dokładnie opisałam, 
która książka o czym będzie, włącznie z zakończe-
niami oraz profilem psychologicznym i zawodowym 
głównej bohaterki Saszy Załuskiej. Jak sobie dzi-
siaj o tym myślę, to szkoda mi czasu, bo bym chy-
ba zwariowała. Wtedy jednak było mniej autorów 
na rynku, a czytelników równie dużo jak dziś, więc 
kryminał był gatunkiem poszukiwanym. Ta sytuacja 
była więc dla mnie bardzo komfortowa. Dopiesz-
czasz wtedy całą konstrukcję i jest ona wysmakowa-
na. Potrafiłam czytać wielokrotnie, robić sobie prze-
rwy – taka praca w starym stylu. Kochałam to!
P.S.:  Cztery żywioły Saszy Załuskiej  okazały się be-
stsellerem, a w 2020 r. powstał nawet serial telewi-
zyjny Żywioły Saszy. Ogień z Magdaleną Boczarską  
w roli głównej. 
K.B.: Tetralogia Saszy to są cztery tomy, które należy 
przeczytać razem. Żadna inna moja seria nie zmusza 
cię do tego, a sama druga część Okularnik ma prze-
cież prawie tysiąc stron. Pisząc tak obszerną książkę, 
musiałam panować nad wszystkimi wątkami i posta-
ciami, więc dokładne planowanie było uzasadnione. 
Trzecia część Lampiony to z kolei książka o mieście 
Łodzi. Jest to kryminał, ale zarazem każdy element 
jest tam udokumentowany – każda ulica, wszystkie 

Pierwszą książkę napisałam 
intuicyjnie, ale kolejne bardzo 
planowałam, ponieważ wiedziałam 
już, że chcę to dalej robić.

R.B.: Ja z kolei mam w pamięci swoje emocje po pre-
mierze Sprawy Niny Frank – to był pewnego rodzaju 
szok, że Polka może tak pisać. Wtedy w rankingach 
czytelnictwa Biblioteki Narodowej poza Henrykiem 
Sienkiewiczem nie było polskich nazwisk. Teraz 
nie ma problemu, by Katarzyna Bonda figurowała  
w nich jako najchętniej czytana autorka. Starasz się 
nadążać za trendami?
K.B.: Nie staram się nadążać za trendami, w ogó-
le mnie to nie zajmuje. Pierwszą książkę napisałam 
intuicyjnie, ale kolejne bardzo planowałam, ponie-
waż wiedziałam już, że chcę to dalej robić. Żeby jed-
nak być zawodowym pisarzem, musisz panować 
nad warsztatem. Tak więc zaczęłam się szkolić, czy-
tać mnóstwo literatury kryminalnej i jeździć na róż-
ne zajęcia dotyczące tego, jak konstruuje się fabułę, 
żeby ona trzymała w napięciu. 
Piotr Sternal: Kiedyś wydawałaś książki nawet raz 
na trzy lata, dzisiaj wydajesz ich kilka rocznie. Czy 
ten dodatkowy czas, jaki miałaś, wpływał na spo-
sób Twojej pracy?
K.B.: Wtedy miałam książki rozpisane w punktach  
i bardzo długo je planowałam. Nadal mam te wszyst-
kie materiały, bo po napisaniu książki pakuję cały 
materiał do kartonów i wynoszę do piwnicy. Tam są 
tylko półki z kartonami z napisami, która to książka. 

katarzyna bonDa
Najpopularniejsza autorka powieści kryminalnych  
w Polsce. Jest autorką serii kryminalnej z Hubertem Mey-
erem (Sprawa Niny Frank, Tylko martwi nie kłamią, Floryst-
ka, Nikt nie musi wiedzieć, Klatka dla niewinnych, Balwierz, 
Zimna sprawa, Kobieta w walizce), tetralogii z profilerką 
Saszą Załuską (Pochłaniacz, Okularnik, Lampiony i Czer-
wony Pająk), a także powieści kryminalnych inspirowa-
nych prawdziwymi zdarzeniami Miłość leczy rany i Miłość 
czyni dobrym. Pisarka ma w dorobku również dokumen-
ty kryminalne: Polskie morderczynie oraz Zbrodnia nie-
doskonała i Motyw ukryty napisane wspólnie z Bogda-
nem Lachem.  Bohaterem nowej serii kryminalnej jest 
detektyw Jakub Sobieski (O włos, Ze złości, Do cna). Do 
tej pory książki Katarzyny Bondy sprzedały się w Polsce  
w nakładzie trzech milionów egzemplarzy. Są wydawane  
w 16 krajach. Prawa do edycji zagranicznych zakupi-
ły największe wydawnictwa na świecie, m.in. Hodder  
& Stoughton i Random House. Na podstawie Lampio-
nów powstał serial Żywioły Saszy emitowany przez stację 
TVN. Prawa do adaptacji książki dokumentalnej Polskie 
morderczynie zakupiła Nordic Entertainment Group – se-
rial fabularny będzie emitowany w Viaplay w 2023 roku.
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detale, nazwiska i wydarzenia, które albo faktycznie 
się wydarzyły, albo stanowiły patchwork rzeczywi-
stości i fikcji. W międzyczasie napisałam jeszcze dwa 
dokumenty  Polskie morderczynie  i  Zbrodnia niedo-
skonała, które pisze się zupełnie inaczej. Musisz trzy-
mać się faktów, a jednocześnie opisywać je w bardzo 
atrakcyjny sposób. 
P.S.: Jaki zatem obrałaś sposób na opisanie zbrod-
ni w polskim wydaniu tak, aby zafascynowała czy-
telników?
K.B.: Polska zbrodnia nie zawsze jest atrakcyjna, więc 
musisz znaleźć w niej elementy, które są fabularne. 
To zwykle niesamowite smaczki, jak np. w Polskich 
morderczyniach  jest historia lekarki, która zabiła 
żonę swojego kochanka, a następnie poprosiła kole-
gę, ratownika medycznego, żeby pożyczył jej czarny 
worek, bo koleżanka potrzebuje na suknię ślubną. 
To jest autentyczny dialog. Albo np. sama dopro-
wadziła do tego, żeby wspólnik zbrodni doprowa-
dził do ujawnienia ciała, choć zapewne pozostałaby 
bezkarna, bo była świetna w mataczeniu i zacieraniu 
śladów. Zrobiła to, ponieważ chciała wyjść za mąż za 
kochanka, a nie mogła tego zrobić, dopóki jego żona 
była zaginiona. Takich właśnie elementów fabular-
nych poszukuje autor kryminału, takich nieprawdo-
podobieństw w prawdziwej historii. 
R.B.: Nadal dbasz o odpowiednią dokumentację 
przy tworzeniu kryminałów?
K.B.:  Tak.  Podczas pracy  nad  Do cna  o ludożer-
cy  bardzo  dużo czytałam, oglądałam  archiwalia   
i sprawdzałam, a także rozmawiałam z ekspertami  
i jeździłam do Żyrardowa, tak jak przy Lampionach. 
Natomiast w książkach, które są o połowę krótsze, 
pozwalam sobie pracować intuicyjnie. Po prostu 
idę za bohaterami i ufam im, że oni mnie poprowa-
dzą. Kiedyś wiedziałam nawet, jaka jest ostatnia sce-
na książki, wszystko miałam zaplanowane. Teraz na-
uczyłam się zapisywać od razu na czysto i skupiam 
się przede wszystkim na kluczowych elementach in-
trygi. Po zakończeniu zapisu „brudny maszynopis” 
czyta moja przyjaciółka i od jej opinii zależy, czy 
książka idzie do kosza, czy wyślę ją wydawcy. Szaki-
ra od lat jest moim pierwszym krytykiem.

P.S.: Skoro mowa o wydawcach, często mają oni  
w stosunku do autorów określone wymagania  
i oczekiwania. Zdarzyło Ci się kiedyś napisać jakąś 
książkę „na zlecenie”?
K.B.: Uważam, że każdy autor ma swój wewnętrz-
ny radar i jesteśmy w naszej pracy subiektywni. Pi-
szę o tym, co naprawdę mnie kręci, przeraża lub fa-
scynuje. Wiem, że jeśli napiszę tę książkę, poświęcę 
mój czas, energię i serce, to zadziała. Dlatego nigdy 
nie napisałam niczego na zlecenie i prawdopodob-
nie nie umiałabym tego zrobić. 
P.S.: Są autorzy, którzy piszą to samo od kilkunastu 
lat, też w kryminale. Czy to nie jest tak, że jest się 
zakładnikiem własnego sukcesu i myślenia o tym, 
że każda kolejna książka musi być lepsza od po-
przedniej, która była bardzo dobra?
K.B.:  Takie komplementy najbardziej lubię  –   
gdy wychodzi nowa książka, a czytelnicy mi mó-
wią: To jest pani najlepsza książka. To nie jest jednak 
tak, że drżę, czy ta następna będzie lepsza albo czy  
w ogóle będzie dobra. Gdybym myślała w ten spo-
sób, nie napisałabym ani jednego słowa. Sam sobie 
wtedy podcinasz skrzydła i ten wiszący nad głową 
miecz Damoklesa eliminuje czystą radość z pracy. 
Kiedy siadam do komputera, nie myślę o książ-
ce w kontekście całościowym, tylko skupiam się 
na tej jednej scenie, którą mam akurat napisać. 

Katarzyna Bonda, Rafał Bielski i Piotr Sternal

Raz w tygodniu w ogóle nie pracuję, 
robię sobie dzień resetu i to nie 
zawsze jest niedziela.
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Piszę jedną scenę albo dwie dziennie. Czasem, jak 
mi się uda – gdy dziecko nie daje mi do wiwatu  
i nie mam jakichś rodzinnych zadań – stuknę jesz-
cze  jedną na wieczornej warcie. Drugi ulubiony 
komplement to z kolei, kiedy ludzie mówią mi, że 
nie mogli przestać czytać i połknęli książkę w je-
den wieczór lub w jedną noc, no i pytają kiedy bę-
dzie następna…
R.B.: Na przestrzeni lat widzimy, jak zmieniła się 
konsumpcja literatury  –  pojawił się choćby taki 
twór jak audiobooki. Jak to odbierasz, gdy Twoją 
książkę ktoś czyta, interpretuje i próbuje przekazać 
w niej swoje emocje?
K.B.: To jest cudowne uczucie! Bardzo lubię lekto-
rów czytających moje książki, to jak melasa, któ-
ra wlewa się do ucha. Na początku, gdy zaczynam 
słuchać, czuję, jakby to nie była moja książka, tyl-
ko jakby ktoś opowiadał mi jakąś obcą, nieznaną hi-
storię.  Podczas dłuższych tras samochodem sama 

dyscyplina jest bardzo ważna, ale mam oczywiście 
swoje dni lenia i zajmuję się wtedy cały dzień czy-
taniem cudzych książek, oglądaniem filmów lub nie 
robieniem nic. 
P.S.: Co zatem „robi” Katarzyna Bonda, kiedy nie 
robi nic?
K.B.: Skupiam się na odnalezieniu spokoju i skon-
taktowaniu ze sobą. Zanurzam się w mojej norze  
i właściwie z niej nie wychodzę, a jak  idę  z psem, 
to w piżamie. Nie kontaktuję się z ludźmi, w ogó-
le z nikim nie rozmawiam. Przez to, że ostatnio tak 
dużo piszę, prawie nie używam telefonu. Robię so-
bie takie dni ciszy i są to dla mnie najbardziej owoc-
ne i transformujące momenty. Raz w tygodniu  
w ogóle nie pracuję, robię sobie dzień resetu i to nie 
zawsze jest niedziela. Nie chodzi tu o życie rodzin-
ne w weekend, kiedy idę do filharmonii, spotykam 
się ze znajomymi czy chodzę po domu i sprzątam. 
Bardzo często jest to np. poniedziałek. Wszyscy za-
czynają pracę, a ja w tym czasie kładę się do łóżka  
i zajmuję się myśleniem o niczym. Odcinam się od 
tego kołowrotka, w którym funkcjonujemy wszyscy 
bez wyjątku. Uważam, że nie można być efektyw-
nym pisarzem bez zanurzania się w bezruchu i takie-
go kompletnego odpuszczania świata zewnętrznego. 
Ten namysł jest bazą do pracy twórczej, zwłaszcza je-
śli robi się w działce powieści psychologicznych, jaką 
jest kryminał. W takie dni przychodzą mi do gło-
wy najlepsze pomysły i rozwiązania dramaturgiczne. 
To tak jakbyś schował się w szczelinie między świa-
tami i przysięgam, że to dokładnie tak działa. Nie 
ma mnie, zniknęłam, a kiedy wracam, mam kon-
cept nowej serii albo przynajmniej nowego zakoń-
czenia poprzedniej książki, co jest podstawą. Nic in-
nego w powieści kryminalnej nie jest tak ważne jak 
zaskakujące zakończenie. Za to przecież ludzie płacą 
w księgarni: by być uwiedzionym.
R.B.: Wróćmy jednak do pisania. Jak sobie radzisz  
z takimi tematami jak kanibalizm, o którym piszesz 
w Do cna? Musisz dużo o tym przeczytać, wczuć się 
w temat i go opisać…
K.B.: Podczas zapisu tej książki zostałam wegetarian-
ką (śmiech). Tak naprawdę ta książka nie wzięła się 
z mojej fascynacji ludojadami i ludożerstwem, tyl-
ko z błahej anegdotycznej historii. Moja inna przy-
jaciółka, Sylwia, pokazała mi zdjęcie zafoliowanego 
steku, a potem innego mięsa zapakowanego próż-
niowo, które dostała od swojego adoratora. Jedni 
mężczyźni przynoszą kwiaty, biżuterię czy czekolad-
ki, a ten pan przynosił jej mięso. Wtedy pomyślałam 
sobie, jakby to było, gdyby to mięso było ludzkie,  
i tak narodził się pomysł na książkę. Zaczęłam 

Polska zbrodnia nie zawsze jest 
atrakcyjna, więc musisz znaleźć  
w niej elementy, które są fabularne.

zresztą słucham bardzo dużo audiobooków. Książ-
ka słuchana aktywuje inne przestrzenie mózgu, po-
nieważ trafia do czytelnika przez zmysł słuchu,  
a nie wzroku, ale wyobraźnia pracuje na tych sa-
mych obrotach. Jest też mnóstwo osób, np. star-
szych czy niewidomych, które nie mają szansy  na 
lekturę w papierze i audiobook jest dla nich najlep-
szym rozwiązaniem. 
R.B.: Jesteś nazywana królową polskiego krymina-
łu, a każda kolejna Twoja książka staje się sprzeda-
żowym hitem. Jak to jest być takim pisarzem jak Ka-
tarzyna Bonda?
K.B.: Bardzo fajnie, chociaż zupełnie zwyczajnie. Lu-
bię moją pracę i moje życie. Mam swój rytm, który 
sama sobie narzucam. W tym zawodzie musisz być 
poetą i generałem w jednym, czyli wszystkie swo-
je artystyczne wizje wtłoczyć w jakiś rodzaj  struk-
tury. Zauważyłam, że im więcej piszę, tym jestem 
sprawniejsza. Kiedyś grałam na fortepianie i po po-
wrocie z ferii czy wakacji palce zawsze były sztywne, 
więc musiałam się rozegrać, żeby dojść do tej samej 
formy. Dokładnie tak samo jest z zapisem  –  je-
żeli piszę non  stop, nie  mam tego problemu. Ta 



książki pisze się  
z podświadomości,  

to wszystko jest magicznym 
działaniem. i pisarz z czasem 

uczy się to akceptować,  
że tak naprawdę niewiele  

od niego zależy.
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zaczęłam interesować się tematem, 
kupiłam sobie na urlop Dzieje 
kanibalizmu, Historię ludożerstwa,  
mit ludożercy i inne podobne. czytałam 
te książki na plaży, a ludzie omijali  
mnie szerokim łukiem.

interesować się tematem, kupiłam sobie na urlop Dzie-
je kanibalizmu, Historię ludożerstwa, Mit ludożercy   
i inne podobne. Czytałam te książki na plaży, a lu-
dzie omijali mnie szerokim łukiem (śmiech). Potem 
zastanawiałam się już tylko, któremu bohaterowi 
dać tę historię do rozwiązania.
R.B.: No właśnie, na początku 2022 r. zaczęłaś 
nową serię kryminalną z detektywem Jakubem 
Sobieskim, ale jednocześnie kontynuujesz cykl  
z Hubertem Meyerem. Jak Ci się żyje z tymi dwo-
ma facetami?
K.B.:  Bardzo  inspirująco,  naprawdę  lubię płodo-
zmian. Każdy z nich ma inne kompetencje i są  
w różnym wieku, więc mają różne przygody i życio-
wy background. Hubert Meyer jest starym wyjada-
czem, bardzo pewnym siebie buntownikiem. Sobie-
ski jest z kolei na starcie, młody i jeszcze niepewny, 
ale też jest w nim rewolta. Mają jednak pewne ce-
chy wspólne, jak poczucie honoru czy hart ducha, 
czyli to, co bardzo cenię u mężczyzn. Facet powi-
nien być po prostu waleczny  i skutecznie działać,  
a nie gadać i bić pianę. Kiedy widzi ścianę, to nie 
będzie jej analizował i utyskiwał, że stoi bezprawnie 
w tym miejscu, tylko spróbuje znaleźć sposób, jak 
ją rozebrać, ominąć, zburzyć, a czasem przechytrzyć 
jej budowniczego. Wszystko po to, żeby pójść dalej. 
Poza tym moi bohaterowie wiodący różnią się wła-
ściwie wszystkim. Dlatego mogę przydzielać im cał-
kiem odmienne zadania.
R.B.: Czy mogłabyś zdradzić czytelnikom, jak naro-
dził się ten drugi mężczyzna – Jakub Sobieski?
K.B.: Pisałam o zbrodniach na prostytutkach i po-
myślałam, że Hubert Meyer potrzebuje pomocni-
ka, który pod przykrywką wejdzie w to środowisko, 
bo nie da się rozwiązać tej zagadki w formalny spo-
sób. Wtedy pojawił się Jakub Sobieski, czyli skom-
promitowany policjant, który ma ku temu możli-
wości, a jednocześnie nie ma nic do stracenia. Kiedy 
jednak zaczęłam zapisywać, stwierdziłam, że właści-
wie po co tutaj Hubert. Trzeba dać młodemu tę za-
gadkę do rozwiązania i jechać z ostrą jazdą bez trzy-
manki. W połowie pracy miałam moment kryzysu  
i chciałam wyrzucić maszynopis, ale moja przyja-
ciółka,  wspomniana już Szakira,  zabrała tę poło-
wę na urlop. Przeczytała ją w kilka godzin i zażąda-
ła, że jeśli nie chcę tego wydawać, to moja decyzja, 
ale mam pisać dalej, bo ona chce wiedzieć, jak to się 
skończy. Tak zrobiłam i oczywiście zadedykowałam 
jej O włos.
R.B.: Czyta nas wielu ludzi, którzy chcą zacząć pisać, 
więc w ich imieniu pytam: jakie rady mogłabyś dać 
młodym autorom, którzy marzą o tym, by rozpo-
cząć działalność literacką?

K.B.: Po pierwsze, jeżeli nie musisz tego zawodu wy-
konywać, to od razu sobie odpuść, bo to jest wkro-
czenie na ścieżkę Dnia świra, z tym, że trwa on 365 
dni i nie ma świąt, wakacji ani emerytury. Wszyscy 
moi przyjaciele, mój facet i moje dziecko  są w ja-
kimś stopniu niewolnikami mojej roboty, ale bardzo 
dużo ludzi w przeszłości po prostu odeszło. Nie wia-
domo też, jak to będzie z sukcesem komercyjnym. 
Splendor i przyjemności związane z zapisem poja-
wiają się dopiero wtedy, gdy wystrzeli sprzedaż. Jeśli 
zaś chodzi o kwestie warsztatowe, to mam tylko jed-
ną główną radę, która dotyczy każdego rodzaju lite-
ratury. Zawsze trzeba kierować się sercem, jak zale-
ca Mały Książę. Największym błędem, jaki można 
popełnić, jest naśladownictwo i silenie się na kogoś 
innego. Trzeba być autentycznym, dokształcać się  
i rozwijać, a także być cierpliwym. Jeżeli to faktycz-
nie ma zadziałać, to zadziała, najwyżej trzeba będzie 
poczekać kilka lat. Książki pisze się z podświadomo-
ści, to wszystko jest magicznym działaniem. I pisarz 
z czasem uczy się to akceptować, że tak naprawdę 
niewiele od niego zależy. Czasem napiszesz lepszą 
książkę, innym razem gorszą. Nie dogodzisz wszyst-
kim. Ważne jest tylko to, czy z honorem jesteś w sta-
nie podpisać się pod tym maszynopisem własnym 
nazwiskiem.
P.S.: Serce sercem, podświadomość podświadomo-
ścią, ale rozum chyba też ma duże znaczenie? 
K.B.: Rozumowego myślenia należy używać tylko 
wtedy, kiedy podpisuje się umowę z wydawcą. 
R.B.: Można odnieść wrażenie, że jesteś kobietą 
spełnioną. Masz jeszcze jakieś niezrealizowane ma-
rzenia literackie?
K.B.: Nie mam marzeń, tylko realne projekty, któ-
re zamierzam wypełnić zgodnie z planem. Ale gdy 
spotkamy się za rok, obiecuję, że znajdę jakieś ma-
rzenia, bo pomyślisz, że nigdy nie bujam w obło-
kach. To nieprawda. Robię to nieustannie, w fabu-
le (śmiech). n
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Ludożerstwo, czyli kanibalizm lub antropofagia (gr. anthropos – człowiek,  
phagein – pożerać) to praktyka jedzenia ludzkiego ciała. Może przyjmować  

różne formy, od nekrofagii (spożywania umarłych z innych przyczyn),  
po aktywne zabijanie w celu zdobycia pokarmu. Może być różnorako motywowana, 

od spełnienia wymogów kultowych, po zaspokojenie głodu,  
zwłaszcza w sytuacjach wyjątkowych (izolacja, nieurodzaj). 

kanibal
nasz Przyjaciel, 

P
raktycznie w całej spisanej historii (z drobnymi 
wyjątkami; którymi jednak nie zajmiemy się  
w niniejszym szkicu) potępiano te praktykę 

jako przejaw dzikości, szaleństwa lub świadome-
go okrucieństwa. Czasem w kulturze europejskiej 
szukano wyjaśnienia dla nekrofagii, dokonywanej  
w celu ratowania życia. Nie było to jednak usprawie-
dliwienie objętej tabu praktyki, ale jedynie warun-
kowe zawieszenie kary wobec sprawców. Zazwyczaj 
jednak kanibalizm był uważany za przejaw czyste-
go zła i jako taki nierozłącznie wiąże się z historią 
zbrodni. Choć o mordercach-kanibalach słyszymy 
głównie w ostatnich dekadach, sam strach przed lu-
dożerczą praktyką jest tak stary jak nasza kultura.  
W tym krótkim szkicu przyjrzymy się kilku najbardziej 
znanym przypadkom ludożerstwa, które ukształtowa-
ły nasze spojrzenie na owe straszną praktykę.

SZaleńSTWo Boga
Saturn zżera własne dzieci
Szatan się w rokoko wkradł – śpiewał Jacek Karcz-
marski w piosence „Sąd nad Goyą”.

Skojarzenie kanibalizmu z szaleństwem wydaje się 
motywem starożytnym. Jednak w mitologii greckiej 
nie zawsze ów koncept należy traktować dosłownie: 
choćby Kronos (lub Saturn) pożerający własne dzie-
ci to mit opisujący cykliczność kosmosu oraz histo-
rii. Różne wersje opowieści o Tantalu, poddającym 
bogów olimpijskich próbie, opierały się na potępie-
niu kanibalizmu. Na pewno król Lidii chciał podać 

bóstwom ciało swojego syna, choć w różnych poda-
niach robi to z różnych powodów. Ostatecznie bo-
gowie odkrywają podstęp i nie jedzą ludzkiego mię-
sa (z wyjątkiem pogrążonej w żalu Demeter, która 
skosztowała fragment z łopatki chłopca). Ofiara zo-
stała przywrócona do życia, a sam Tantal skazany 
na wymyślne męki po śmierci, związane z niemoż-
nością nasycenia głodu i pragnienia. Mit o Tantalu 
należy do tych najdziwniejszych elementów religii 
greckiej. Być może stanowi odległe echo dawnych 
ofiar z ludzi i wytwór bliższego nam chronologicz-
nie, „oświeconego” pogaństwa, które rytualne za-
bijanie ludzi już odrzucało… przynajmniej w zwy-
kłych okolicznościach. Córkę na ofiarę przeznaczył 
choćby wódz wyprawy trojańskiej, Agamemnon, 
jednak bogini Artemida uratowała niewinną Ifige-
nię, przyjmując ofiarę z łani.

Doniesienia o ludożerstwie towarzyszą niektórym 
opisom starożytnych wojen i klęsk żywiołowych. Jó-
zef Flawiusz opisał kanibalizm zdesperowanej ko-
biety podczas oblężenia Jerozolimy przez Rzymian  
w 70 roku. Zabicie i zjedzenie zwłok syna miałoby 
być symbolem okrucieństwa wojny, ale też barba-
rzyńskości wrogów Rzymu. W epoce schyłku Cesar-
stwa Rzymskiego kanibalizm był zwykle ukazywany 
jako cecha barbarzyńców. Zwłaszcza Hunowie do-
czekali się opinii łasych na mięso człowieka (zwłasz-
cza tego z Zachodu), ale także inne ludy, choćby 
walczące z Bizancjum, były uważane za dzikie do 
granic ludożerstwa.

tekst: adaM POdLewSKi
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Saturn pożerający własne dzieci 
Francisco goya, 
domena publiczna
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STRaCH PRZed NieZNaNyM
Choć przypadki kanibalizmu zdarzały się incyden-
talnie też Europejczykom (głównie podczas wojen-
nego głodu i klęsk naturalnych XIV wieku), nasi 
przodkowie szybko nabrali o sobie niezwykle dobre-
go mniemania i uznali jedzenie ludzkiego mięsa za 
widoczną oznakę niższości ludów zamorskich. Może 
dlatego zdarzające się wciąż przypadku ludożerstwa 
były opisywane przez historiografię niechętnie, albo 
wręcz przeciwnie: budziły niezdrowe zainteresowa-
nie i fascynację.

Głód po wojnie litewsko-rosyjskiej z lat 1558–
1570, katastrofa pierwszej lokacji kolonii w Jame-
stown w 1609 czy legendy o zwyczajach ludów Sy-
berii, pomieszane z opowieściami o kanibalizmie 
podbijających ich Kozaków, rozbudzały wyobraźnię 
ludzi w Europie. Kilka ewidentnych przypadków 
ofiar z ludzi (niekoniecznie połączonych ze spoży-
ciem ciała), zwłaszcza podczas hiszpańskiego pod-
boju Mezoameryki, ułatwiły powstanie uprzedzenia 
wobec każdego zamorskiego ludu. Europejczycy po-
dejrzewali każdych „dzikich” o kanibalizm, jedno-
cześnie bojąc się śmiertelnie, że trudny los podróż-
ników i zdobywców zmusi ich kiedyś do podobnych 
praktyk. Strach przed kanibalizmem stał się jed-
nocześnie elementem uzasadnienia dla polityki 

kolonialnej, usprawiedliwiał europejskie mocarstwa, 
porządkujące świat, a jednocześnie w mieszkańcach 
Starego Kontynentu kodował strach przed obcymi 
lądami, w których nawet cywilizowani Europejczycy 
mogli popaść w ludożercze barbarzyństwo. Dlatego 
gdy w XIX wieku rozpoczęła się epoka względnie 
szybkiej (w porównaniu z poprzednimi wiekami) 
komunikacji i masowego obiegu informacji, kilka 
strasznych, ale wcale nie masowych przypadków an-
tropofagii ukształtowało nasze myślenie o zbrodni 
Saturna, zarówno w przestępczym, jak i niezawinio-
nym wydaniu.

Warto jednak pamiętać, że ludożerstwo może 
zdarzyć się nie tylko na antypodach, ale też w naj-
dzikszych ostępach Europy, i (przynajmniej w wy-
obraźni twórców kultury) nie jest do zdarzenie 
rzadkie. Jednym z najbardziej znanych, choć nie 
zrealizowanych do końca aktów kanibalizmu jest 
próba zjedzenia Jasia i Małgosi, unieśmiertelniona 
przez braci Grimm. W baśniowej wersji lasów He-
sji strach przed pragnącą ludzkiego mięsa czarowni-
cą nawiedzał niemieckie dzieci, a potem na dobre 
dostał się do europejskiego folkloru, ale i współcze-
snej popkultury. To właśnie cytat z Jasia i Małgosi 
stał się mottem najnowszej powieści Katarzyny Bon-
dy, choć kanibalizm w Do cna nie odbywa się w ger-
mańskiej dziczy, ale w polskim Żyrardowie, na gra-
nicy światów zgniłego moralnie miasta i obeznanej  
z przemocą (nie tylko wobec zwierząt) wsi.

MeduZa i WieloRyB
Czasem dramatyczne zdarzenie zostaje unieśmier-
telnione w masowej pamięci nie dzięki swej bez-
pośredniej wadze, ale przez przypadek lub geniusz 
opiewających ją obserwatorów. Do takich epizo-
dów zaliczyć można katastrofę francuskiej fregaty 
„Méduse” w lipcu 1816. O przebiegu samej kata-
strofy nie wiadomo wiele. Na pewno okręt, będą-
cy częścią konwoju żołnierzy, urzędników i osad-
ników, płynących do odzyskanego przez Francję  Jaś i Małgosia, alexander Zick

europejczycy podejrzewali każdych 
„dzikich” o kanibalizm, jednocześnie 
bojąc się śmiertelnie, że trudny los 
podróżników i zdobywców zmusi  
ich kiedyś do podobnych praktyk. 
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w wyniku traktatów pokojowych Senegalu, wpadł 
na rafę 2 lipca 1816. Stało się to około 60 kilome-
trów od wybrzeża Afryki (dzisiejszej Mauretanii), 
więc załoga i pasażerowie zdecydowali się dopły-
nąć na ląd szalupami i zbudowaną naprędce tratwą. 
Niestety po pierwszych trudnościach z holowaniem 
tratwy marynarze z łodzi porzucili 151 rozbitków 
(głównie żołnierzy) na pastwę losu, a sami konty-
nuowali rejs na wschód. Udało im się (choć nie bez 
trudu) dotrzeć wybrzeżem do miejsca docelowe-
go, tymczasem porzuceni na wodzie pechowcy cier-
pieli pragnienie i głód. Gdy 17 lipca odnalazł ich 
okręt Argus, na tratwie pozostało już tylko piętna-
stu żywych ludzi. Reszta została zmyta przez sztorm, 
zabita w walce o zapasy jedzenia oraz (co budziło 
największą zgrozę) zjedzona przez zdesperowanych 
towarzyszy. Droga francuskich żołnierzy od cywili-
zacji do barbarzyństwa trwała niecałe dwa tygodnie, 
co było niepokojącym świadectwem, że dzikie po-
pędy natury nie są tylko domeną ludów egzotycz-
nych, ale siedzą tak samo w sercu dumnego białego 
budowniczego cywilizacji.

Choć kapitan „Méduse”, Hugues Duroy de 
Chaumareys został niemal natychmiast osądzony  
i skazany na 3 lata więzienia (groziła mu nawet kara 

śmierci), opozycja antymonarchistyczna we Francji 
uczyniła z niego symbol nieudolności władzy Lu-
dwika XVIII, który powierzył dowodzenie emigran-
towi, przez 20 lat niemającemu żadnego kontaktu  
z marynarką. Ostrze społecznego gniewu skierowało 
się przeciw niekompetentnemu oficerowi, który do-
puścił się zaniedbań, a nie wobec rozbitków, którzy 
dokonali kanibalskich aktów.

Pionier romantyzmu we francuskim malarstwie, 
Théodore Géricault, poświęcił swoje najsłynniej-
sze dzieło atlantyckim rozbitkom. Na pokazanym  

Tratwa Meduzy, Théodore géricault, domena publiczna

gdy 17 lipca odnalazł ich okręt argus, 
na tratwie pozostało już tylko piętnastu 
żywych ludzi. reszta została zmyta 
przez sztorm, zabita w walce o zapasy 
jedzenia oraz (co budziło największą 
zgrozę) zjedzona przez  
zdesperowanych towarzyszy. 
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w 1819 malowidle podkreślone jest męczeństwo 
ofiar głodu oraz izolacji, a nie ich dehumaniza-
cja. Zmuszeni do kanibalizmu mężczyźni pokazani 
są jako ofiary, a nie sprawcy zła, którego Géricault  
i jemu współcześni kazali szukać wśród oficerów 
okrętu.

Historia ta inspirowała nie tylko malarzy, i nie 
tylko w XIX wieku. W roku 2009 zespół o znaczą-
cej nazwie Ahab wydał płytę zatytułowaną „The 
Divinity of Oceans”, której okładka zawiera obraz 
Géricault. Mroczna muzyka tej metalowej forma-
cji prowadzi nas do kolejnego epizodu ludożercze-
go, który wstrząsnął naszymi przodkami. Otóż choć 
okładka płyty pokazuje tratwę Meduzy, teksty piose-
nek dotyczą katastrofy statku wielorybniczego Essex  
w 1820. Jego historia może być nam znana z dwóch 
powodów. Po pierwsze los wielorybnika, starano-
wanego przez gigantycznego kaszalota zainspirował 
Hermana Melville’a do napisania Moby Dicka. Po 
wtóre: pechowcy, którzy przeżyli zatonięcie statku 
przez prawie trzy miesiące dryfowali po Pacyfiku, na 
trzech szalupach, doświadczając pragnienia, głodu  
i pokusy kanibalizmu. Nie wszyscy rozbitkowie się 
jej oparli.

PięTNo MięSa
O tragedii wiemy z prasowych doniesień epoki,  
a źródłami głównymi są relacje dwóch członków za-
łogi, którzy przetrwali: Owena Chase’a i Thomasa 
Nickersona (jednak ta druga nie była powszechnie 
znana przed potwierdzeniem autorstwa i publikacją 
w 1984). Podczas rejsu po Pacyfiku „Essex” został 
staranowany przez kaszalota i w wyniku uszkodzeń 
zatonął. Załoga (rozmieszczona w trzech łodziach 
wielorybniczych) rozpoczęła półroczną odyseję  
w poszukiwaniu ratunku. Podczas tego okresu (zna-
nego jedynie z oszczędnych zeznań uratowanych 
rozbitków oraz dwóch relacji) w szalupach doszło 
do przerażających i – z perspektywy sytych czytelni-
ków – niewyobrażalnych zdarzeń.

Cała historia Chase’a jest opowieścią o stopnio-
wym rozpadzie hierarchii i ludzkich odruchów. 
Drogę do piekła nieszczęśnicy rozpoczęli jako lu-
dzie cywilizowani, wyposażeni w wiedzę oraz nie-
które zdobycze techniki. Oficer wskazał na kompasy 
i sekstanty – te ostatnie drobinki, artefakty cywiliza-
cji – jako nośnik całej nadziei. Jednak z czasem pula 
nieludzkich czynników, przeciwstawionych cnotom  
i przyzwyczajeniom rozbitków rosła. Z czasem wie-
lorybnicy zostali zmuszeni do przekroczenia pierw-
szego tabu żywieniowego – picia krwi. W pierwszym 
etapie odysei wielorybnicy posiadali skąpe zasoby, 

zabrane ze statku; te jednak szybko się skończyły. 
Kolejna bariera została złamana kilka dni później, 
kiedy rozbitkowie po raz pierwszy zjedli surową (czy 
wręcz żywą) rybę, co ostatecznie przerwało łączność 
z przyjętymi zwyczajami żywieniowymi, poczuciem 
brudu oraz obrzydliwości. Niedługo potem w łodzi 
Owena Chase’a zaczęto żuć skóry, mimo świadomo-
ści, że stanowi to tylko oszukiwanie zmysłów. Kolej-
nym stadium upadku rozbitków było naruszenie so-
lidarności w grupie i złamanie prawa.

„W nocy zdarzył się wypadek (…) jeden z czar-
noskórych towarzyszy podkradł kawałek chleba. 
(…) Odpuściliśmy mu z wyraźnym ostrzeżeniem, że 
za następne przewinienie zapłaci życiem”. Oskarżo-
ny przyznał się do zbrodni, przeprosił rozbitków za 
brak opanowania, ale jednocześnie przekazał załodze 
czytelny sygnał – życie marynarzy zależy od zacho-
wania zasad będących emanacją człowieczeństwa. 
Groźba kary śmierci wydaje się szokująca, stanowi 
przy tym smutne świadectwo uprzedzeń epoki. Roz-
bitkowie, oceniając winę towarzysza, nie wzięli pod 
uwagę, że był on – wedle wszelkiego prawdopodo-
bieństwa – jako niepełnoprawny członek załogi go-
rzej żywiony podczas rejsu i szybciej zaczął odczu-
wać wyczerpanie. 

Ostatecznie wszyscy rozbitkowie z pierwszej sza-
lupy przekraczają granicę kanibalizmu, zjadając cia-
ło zmarłego towarzysza. Sam akt zjedzenia nieszczę-
śnika opisany jest bardzo oględnie, ubrany w gładkie 
i unikające ocen słowa, zwłaszcza że ludzki język nie 
jest w stanie oddać stanów przekraczających zacho-
wania właściwe dziecku Bożemu. Jednak tuż potem 
następuje horror ostateczny:

ostatecznie wszyscy rozbitkowie 
z pierwszej szalupy przekraczają 
granicę kanibalizmu, zjadając ciało 
zmarłego towarzysza. sam akt zjedzenia 
nieszczęśnika opisany jest bardzo 
oględnie, ubrany w gładkie i unikające 
ocen słowa, zwłaszcza że ludzki 
język nie jest w stanie oddać stanów 
przekraczających zachowania właściwe 
dziecku bożemu. 
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Pierwszego stycznia, po spożyciu ostatnich resztek 
[zmarłego kilka dni wcześniej towarzysza – przyp. 
AP], kapitan i trzej marynarze zostali zmuszeni do 
ciągnięcia losów. Nieszczęście to przypadło Owenowi 
Coffinowi, który przyjął wyrok z godnością i spoko-
jem. Pozostali ciągnęli losy raz jeszcze, aby wskazać, 
kto zastrzeli ofiarę. A Owen bez strachu położył się, 
aby umrzeć i został zabity przez Charlesa Ramsdale’a, 
który miał nieszczęście zostać katem. 

Pierwszy oficer Essex przedstawił dramat kapi-
tańskiej łodzi w tonie współczucia i zrozumienia, 
nie wydając sądów wobec kapitana ani niechętne-
go zabójcy. W tym zdarzeniu wyróżnia dwie ofia-
ry: zastrzelonego i kata, gdyż ten drugi w pewnym 
aspekcie staje się pokrzywdzonym bardziej niż mar-
twy Coffin. Dzielny marynarz, oddający swoje ży-
cie za towarzyszy, uchronił godność, nie przyjął na 
siebie piętna ludożercy. Ramsdale staje się – z wy-
roku ślepego losu – winnym podwójnie (zabójstwa  
i grzesznego posiłku), nie podejmując żadnej de-
cyzji. Jego los przypomina wybory bohaterów an-
tycznych tragedii, w których szlachetne intencje nie 
chronią przed bezlitosnym fatum.

Czytając doniesienia o tragedii wielorybnika, an-
glosaska opinia publiczna była zszokowana, ale (jak 

w przypadku Francuzów poznających los „Medu-
zy”) zaskakująco nieprędka do wydawania jedno-
znacznych sądów moralnych. Bardzo podobnie ode-
brano relacje z pechowej wyprawy Johna Franklina.

Franklin, znany już podróżnik i celebryta, przez 
całe dorosłe życie szukał Szlaku Północno-Zachod-
niego, bezpiecznej drogi przez Ocean Arktyczny. 
Jego lądowa wyprawa z lat 1819-22 zakończyła się 
chaotycznym marszem znad brzegów Oceanu Ark-
tycznego ku Fortowi Enterprise, a potem dalej na 
południe. Podczas tego odwrotu doszło do gorszą-
cych i nigdy nie wyjaśnionych do końca wypadków 
mordu oraz ludożerstwa, znanych z relacji samego 
dowódcy i lekarza ekspedycji. 

Pomysł, aby szanowany i prowadzący salonowe 
życie kontradmirał Jego Królewskiej Mości był lu-
dożercą wydawał się groteskowy. Dlatego pechowy 
polarnik przedstawił losy swoje oraz swoich ludzi  
w delikatny i unikający konkretu sposób. Winą za 
nakarmienie podróżnika ludzkim mięsem został 
obarczony, jakże by inaczej, społecznie najmniej 
istotny członek ekspedycji, kanadyjski przewodnik. 
Miał on charakteryzować się niezdolnością do prze-
widywania i racjonalnego planowania, dlatego naj-
szybciej pozwolił zbrodniczym instynktom przejąć 
władzę.

Sam John Franklin i reszta jego towarzyszy został 
uratowany w 1822, ale w swojej ostatniej podróży 
nie uniknął losu, którego obawiał się przez całe ży-
cie. Jego morska wyprawa z lat 1845–1847 zakoń-
czyła się śmiercią wszystkich uczestników, a wedle 
podróżnika, który odnalazł ostatnich marynarzy 
Franklina, Johna Rae, „ze zmasakrowanego sta-
nu wielu ciał i zawartości naczyń wynikało, że nasi 

Kanibalizm w Rosji i na litwie, 1571 r.

wiek XX to epoka wielkich kataklizmów, 
głównie tych wywołanych przez 
człowieka. Dwie światowe wojny to nie 
tylko śmierć na polu bitwy przy użyciu 
nowoczesnej technologii, ale także 
strach przed losem bardzo pierwotnym: 
głodem. głód po wielkiej wojnie (na 
równi z rozwojem technik komunikacji) 
przyczynił się do śmiertelnego żniwa 
grypy zwanej „Hiszpanką” (która 
pochłonęła więcej istnień niż same 
działania wojenne), a większość ofiar 
dwóch wielkich totalitaryzmów, które 
doprowadziły do ii wojny światowej,  
to ofiary nie wymyślnych tortur,  
ale głodu i wycieńczenia pracą.
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umęczeni krajanie zostali popchnięci do ostateczno-
ści i dopuścili się kanibalizmu, aby przedłużyć swo-
ją egzystencję”.

W załodze Franklina nie było czarnoskórych 
majtków ani indiańskich przewodników. Piętno ka-
nibalizmu spadało na idącego w awangardzie postę-
pu białego człowieka. Ta historia budziła przerażenie 
wśród mniemających o swojej wszechmocy Europej-
czyków.

WieK głodu
Wiek XX to epoka wielkich kataklizmów, głównie 
tych wywołanych przez człowieka. Dwie światowe 
wojny to nie tylko śmierć na polu bitwy przy użyciu 
nowoczesnej technologii, ale także strach przed lo-
sem bardzo pierwotnym: głodem. Głód po Wielkiej 
Wojnie (na równi z rozwojem technik komunika-
cji) przyczynił się do śmiertelnego żniwa grypy zwa-
nej „Hiszpanką” (która pochłonęła więcej istnień niż 
same działania wojenne), a większość ofiar dwóch 
wielkich totalitaryzmów, które doprowadziły do II 
wojny światowej, to ofiary nie wymyślnych tortur, 
ale głodu i wycieńczenia pracą.

Rewolucja październikowa i wojna domowa  
w Rosji należały do wyjątkowych konfliktów. Były 
to wydarzenia w miarę skrupulatnie opisywane  
w mediach, o których czytali względnie syci i bez-
pieczni mieszkańcy Zachodu. Skąpe, ale szokują-
ce relacje świadków (w tym semireporterska książ-
ka Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego Przez 
kraj ludzi, zwierząt i bogów) przedstawiały zrewol-
towaną Rosję jako przestrzeń barbarzyństwa, gdzie 
czyny ludożercze były smutną codziennością. Nie-
długo potem doniesienia o wielkim głodzie, który 
wedle współczesnych szacunków w samej Ukraiń-
skiej SRR miał zabić ponad trzy miliony ludzi (a na 
terenie całego Związku Sowieckiego być może i dwa 
razy więcej) utwierdziły wszystkich (prócz zatwar-
działych komunistów) w przekonaniu o zbrodni-
czości czerwonego reżimu. Jednak Hołodomor nie 
był końcem cierpienia ludów pod sowieckim jarz-
mem, choć kilkanaście lat później odczuli oni ter-
ror innego kata. Klęski głodu spowodowane wojną 
i rabunkową gospodarką sił okupacyjnych III Rze-
szy dołożyły swoje krwawe żniwo. W dodatku kil-
ka epizodów wojennych zaczęto wiązać powszech-
nie z kanibalizmem, mimo prób komunistycznego 
i narodowosocjalistycznego aparatu propagandowe-
go. Trwająca ponad dwa lata blokada Leningradu 
przyniosła zagładę (wedle różnych szacunków) od 
600 000 do miliona mieszkańców. Sowiecka propa-
ganda podkreślała ich męczeństwo, choć nigdy nie 

precyzowała, jaki procent zmarłych było ofiarami 
głodu, a tym bardziej na ile rozpowszechnione plot-
ki o kanibalizmie miały potwierdzenie w rzeczywi-
stości. Podobnie, choć na mniejszą skalę, wojska Osi 
blokowały wszelkie doniesienia o przypadkach ludo-
żerstwa wśród odciętych sił niemieckich, włoskich, 
węgierskich i rumuńskich pod Stalingradem. Był to 
propagandowy policzek dla „aryjskich nadludzi”, 
którzy mieli przecież ów „dziki Wschód” cywilizo-
wać, a nie poddawać się najmroczniejszym skłonno-
ściom w obliczu załamania własnej potęgi.

Czy ludzie zjadali bliźnich w innych teatrach wo-
jennych, na innych frontach i na innych okupowa-
nych ziemiach, w wygłodzonych miastach i za dru-
tami obozów koncentracyjnych? Na pewno, choć 
szukanie tych przypadków przekracza ramy niniej-
szego artykułu. Zwłaszcza jeśli chodzi późniejsze 
systemy totalitarne: maoistowskie Chiny Ludowe  
i Koreę Północną, kraje, które bardzo skutecznie od-
izolowały się od zachodnich obserwatorów, kryją do 
dziś nieopisane tragedie kanibalskie.

Pozostańmy przy ostrożnej konstatacji, że wid-
mo wywołanego skrajnym głodem ludożerstwa –  
w XIX wieku przerażająca, ale egzotyczna wizja – 
stało się zagrożeniem dla milionów ludzi w umęczo-
nych wojną krajach. Tym bardziej społeczne oburze-
nie i obrzydzenie musiała budzić zbrodnicza moda 
na ludożerstwo wśród dwudziestowiecznych mor-
derców seryjnych.

ZBRodNiCZe PoSiłKi
Kanibalizm kultowy i seksualny, związany ze zbrod-
nią, nie jest wymysłem nowym, ale w dzięki rozwo-
jowi mediów i zainteresowaniu kryminologią w XX 

Jeffrey dahmer
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wieku przeżył swój niechlubny zenit. Omawianie 
wszystkich kanibali tego stulecia znacznie przekra-
cza ramy niniejszego artykułu, wspomnimy jednak 
o niesławnych „gwiazdach” tego fenomenu.

Andriej Romanowicz Czikatiło (1936–1994), 
ukraiński seryjny morderca, zwany „Rzeźnikiem  
z Rostowa” ma na sumieniu co najmniej 52 ofiary. 
Choć zjadał on tylko drobne części ciał ofiar, jego 
przypadek jest o tyle interesujący, że inspiracją dla 
kanibalizmu mogła być dziecięca trauma, a poten-
cjalnie nawet doświadczenie kanibalizmu z czasów 
wojennego głodu.

Jeffrey Dahmer (1960–1994) to mroczny boha-
ter popkultury, rozsławiony przez niedawno emito-
wany na platformie Netflix serial. Już wcześniej był 
on jednak jednym z najsłynniejszych morderców se-
ryjnych, także z powodu aktów ludożerczych. Dah-
mer zjadał znaczne części ciał ofiar, a nawet starannie 
przygotowywał ludzkie mięso do spożycia (twier-
dząc, że bez obróbki jest zbyt twarde). Przypisywa-
ne są mu rozważania nad smakiem ciała, które wedle 
mordercy miało „smakować jak filet mignon”.

Ci dwaj degeneraci łączyli zbrodnie i kanibalizm 
z zaspokojeniem płciowym (Czikatiło heteroseksu-
alnym, Dahmer homoseksulanym), działali świa-
domie, ale pod wpływem zaburzeń psychicznych  
i przez lata ukrywali swój krwawy nałóg. Byli ideal-
nymi bestiami, czarnymi charakterami, których na 
pierwszy rzut oka trudno nie nienawidzić. Dlatego 
szokujący może być fakt, że ich zbrodnie inspirują 
do dziś popkulturę.

MięSo W MTV
Dziś poznam pewnego pana,
Który z chęcią mnie zje… – śpiewał w 2004 roku 
Till Lindemann z zespołu Rammstein. Tekst ten 
odnosi się do prawdziwego, choć zmitologizowa-
nego zdarzenia. Do nowszych przypadków kaniba-
lizmu, który poruszył umysły całego świata należy 
sprawa Armina Meiwesa (zwanego Der Metzgerme-
ister) i jego ofiary – Bernda Brandesa. Wyjątkowe 
okazały się okoliczności tego dokonanego 9 marca 
2001 zabójstwa. Wedle późniejszych ustaleń policji 
śmierć Brandesa była dobrowolna – odpowiedział 
on na umieszczone w Internecie ogłoszenie Meiwesa 
i z własnej woli oddał się w ręce kanibala. Pozwolił 
oprawcy odciąć swojego członka (którego potem ra-
zem zjedli), a potem śmiertelnie się zadźgać. Meiwes 
spożył potem sam znaczą część ciała ofiary. W 2002 
został aresztowany, a w 2004 skazany, najpierw na  
8 i pół roku więzienia, a potem (po powtórnym pro-
cesie w 2005) na karę dożywocia.

Zbrodnia odbiła się głośnym echem w Niem-
czech, jednak światowy rozgłos zdobyła nieco póź-
niej, po 26 lipca 2004, kiedy industrialny zespół 
Rammstein opublikował piosenkę „Mein Teil” wraz 
z szokującym teledyskiem. Piosenka i promujący ją 
klip nawiązywały do seksualnych aspektów zabój-
stwa, a z powodu dosadnych elementów wizualnych, 
teledysk mógł być emitowany w niemieckiej telewi-
zji tylko po godzinie 23. Przez fanów zespołu utwór 
został uznany za jeden z lepszych z płyty „Reise, Re-
sise” i zdobył znaczną popularność. Wykonywana na 
koncertach piosenka często bywała okraszona maka-
brycznym performance, pokazującym dwóch człon-
ków zespołu: wokalistę Tilla Lindemanna gotujące-
go w kotle klawiszowca Christiana „Flake” Lorenza.

Niemiecki zespół wybrał kanibalską zbrodnię, jak 
wiele innych tematów swoich piosenek, jako szoku-
jące, dające pretekst do pokazania obrazoburczego 
teledysku i wulgarnego tekstu, przekroczenie tabu. 
We współczesnym świecie popkultura zdaje się nam 
mówić, że kanibal tkwi w każdym z nas. Skoro nie 
można wypchnąć widma ludożercy w odległe kra-
iny, zrzucić winę za zbrodnię Saturna na mitycznych 
„dzikich”, owej dzikości szukamy w sobie. Czy jest 
to poważna analiza ludzkich słabości i pułapek sza-
lonego umysłu, czy też próba zwrócenia uwagi od-
biorcy: na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy 
pisarz, muzyk i scenarzysta. n

jeffrey Dahmer (1960–1994) to mroczny 
bohater popkultury, rozsławiony  
przez niedawno emitowany na platformie 
netflix serial. już wcześniej był  
on jednak jednym z najsłynniejszych 
morderców seryjnych, także z powodu 
aktów ludożerczych. Dahmer zjadał 
znaczne części ciał ofiar, a nawet 
starannie przygotowywał ludzkie mięso 
do spożycia (twierdząc, że bez obróbki 
jest zbyt twarde). Przypisywane są mu 
rozważania nad smakiem ciała,  
które wedle mordercy miało  
„smakować jak filet mignon”.


