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Gotowe na wszystko okiem polskiego debiutanta* 

 

Dyskontowanie sukcesu komercyjnego w popkulturze i zjawiskach z kręgu „kul-

tury niewysokiej”, zdaje się należeć do zjawisk na tyle powszechnych, że już jej odbior-

ców nie dziwią osobliwości, które serwują im „władcy zbiorowej wyobraźni”; w końcu – 

dlaczego nie? Przecież istnieje parafraza przygód dziewczęcej wersji potwora stworzo-

nego przez Victora Frankensteina, rywalizującego z japońską nastolatką-wampirzycą 

(Kyuketsu Shôjo tai Shôjo Furaken, reż. Yoshihiro Nishimura, Naoyuki Tomomatsu), zaś 

schemat fabularny serii filmów Piątek trzynastego został wykorzystany w jednym z se-

riali kryminałów retro (Detektyw Murdoch, reż. Laurie Lynd i in., sezon 7, odc. 14: „Fri-

day, the 13th, 1901”).  

Tym bardziej nie powinno dziwić, że rodzimy pisarz sięga do tak znamienitego 

wzorca, jak amerykański thriller filmowy, jakim jest serial Gotowe na wszystko (USA 

2004-2012, reż. Fred Gerber i in.). Autorem owej opowieści jest nieznany bliżej miłośni-

kom literatury Bartosz Kaiser, zaś Krwawe nadzienie to zapewne jego debiut artystycz-

ny. Co istotne, opublikowany został w czasie, gdy perypetie bohaterek przywołanego tu 

serialu zmierzały ku finałowi, wciąż był on jednak łatwo rozpoznawalny. Nie dziwi prze-

to, że uległ pokusie przeniesienia opowieści o „zdesperowanych gospodyniach domo-

wych” (tak właśnie brzmi oryginalny tytuł serialu) na karty swego literackiego debiutu. 

Bardziej niezrozumiała jest decyzja pisarza – mimo tak oczywistego intertekstu, jakim 

pozostaje wspomniany serial – o braku sięgnięcia po możliwości oferowane przez iro-

niczny dystans, decydujący zresztą w dużej mierze o kultowości Gotowych na wszystko1.  

 
* Recenzja książki: Bartosz Kaiser, Krwawe nadzienie, Gdynia: NovaeRes Wydawnictwo Innowacyjne 2012, 
ISBN: 978-83-7722-437-3, ss. 249. 
 
1 Tym bardziej zawiodą się miłośnicy wysublimowanego „czarnego humoru”, którzy byliby skłonni poszu-

kiwać go w powieści kierując się okładką, stylizowaną na imitacje realiów lat pięćdziesiątych XX wieku. 

Jakkolwiek bowiem jej autorka – Pamela Jaworska – potrafiła zaakcentować ironiczny wydźwięk sceny, 
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W efekcie otrzymujemy niezbyt sprawnie skonstruowaną opowieść o szaleństwie 

i zemście, której akcja rozgrywa się w (pozornie) sielskich quasi-realiach amerykańskie-

go przedmieścia niezbyt wielkiego miasta, które mogłoby być równie dobrze przedmie-

ściami metropolii, a nawet małym miasteczkiem, znajdującym się w dowolnej części 

USA; sam autor pozostaje w tej mierze zresztą niekonsekwentny, raz lokalizując akcję na 

przedmieściu (s.7), innym zaś określając miejsce zamieszkania bohaterek jako miastecz-

ko (s. 31)2. W przeciwieństwie bowiem do Adama Zalewskiego, autora Małego miastecz-

ka (2012), Kaiser podąża raczej tropem Nostalgii za Sluag Side Andrzeja Ziemiańskiego i 

Andrzeja Drzewińskiego (1990) oraz piosenki Stany zespołu „T.Love” (1992). Amery-

kańska prowincja w „Krwawym nadzieniu” zostaje (jak się wydaje – nieintencjonalnie), 

zredukowana do kilku liczmanów: bielonych werand, zadbanych ogródków przydomo-

wych, żywopłotów. Trudno jednakże oczekiwać czegoś innego, skoro już pierwsze spoj-

rzenie na miejsce akcji nie pozostawia złudzeń, co do deklaratywnego charakteru jego 

przedstawienia: 

„Południe na przedmieściach Tametown snuło się swoim spokojnym rytmem. Gospodynie pielęg-

nowały domowe zacisza, mężowie ciężko pracowali. Nie działo się tam nic godnego uwagi. Ulice 

były zupełnie puste. Od czasu do czasu można było dostrzec zbłąkanego psa, ale szybko 

pozbywano się problemu. W Tametown zwierzęta nie mogły biegać na wolności. Wszystko miało 

swoje miejsce i określony porządek. W Tametown wszystko było idealne”3. 

Nie mniej (deklaratywne) idealne okazuje się sąsiedzkie przyjęcie przy grillu, 

którego główną atrakcją pozostaje bogato zastawiony stół (s. 23) oraz same bohaterki 

(s. 6) – nawet te, które wyjechały do Polski (w opowieści Kaisera nie brakło bowiem 

i tropu polskiego). Nawet możliwość popełnienia zbrodni ukazana została jako okazja do 

plotek przy przedpołudniowej kawie, a przy okazji sposób na sprawdzenie własnego 

miejsca w lokalnym rankingu towarzyskim (s. 27).  

 
dzięki odpowiednio przerysowanej” kolorystyce i gestowi postaci, pozostaje ona niekoherentna 

z rozłożeniem akcentów uwag w utworze. Tym bardziej szkoda, że tak interesująca ilustracja została wy-

korzystana w nieprzemyślany sposób. 
2 Wbrew pozorom nieścisłość ta nie pozostaje obojętna dla kreacji postaci. Inny system wartości preferują 

mieszkańcy miast-satelitów metropolii, inny zaś przedmieść miejskiej aglomeracji. Na układ ten nakłada 

się inny, wynikający z geograficznej lokalizacji i związanymi z nią preferencjami obyczajowymi oraz nor-

mami moralnymi (Południe, zwłaszcza środkowe, jest zdecydowanie bardziej restrykcyjne pod tym 

względem, niż Zachód, bądź pasmo wielkich miast na Wschodnim Wybrzeżu). Toteż, jeśli autorowi zależa-

ło na wiarygodnym przedstawieniu postaci, należałoby odwołać się do lektury choćby popularnonauko-

wych esejów na temat obyczajowości Midwestu, np. Delicji ciotki Dee Teresy Hołówki (1990). 
3 B. Kaiser, dz. cyt. s. 7. 
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I tylko na dalszym planie rozgrywa się dramat zdrady i zemsty, który – gdyby au-

tor zdecydował się inaczej rozłożyć akcenty fabularne – mógłby wydobyć to, co zaledwie 

zostało zasygnalizowane w rozważaniach jednej z protagonistek na temat dwoistości 

natury ludzkiej (s. 27-28). A szkoda, bowiem irracjonalność działań mordercy, zwłaszcza 

jeśli działa on pod wpływem emocji, uwydatnia osobliwość czynu przestępcy. Pozwala 

też na uwypuklenie jego rysów demonicznych, jakkolwiek jego działania nadal nie mają 

charakteru nadprzyrodzonego; mimo to są oni coraz częściej rozpatrywani jako bohate-

rowie horroru4.  

Być może owo chybione konstrukcyjnie rozplanowanie fabuły ma swe źródło w 

niezdecydowaniu autora, czy chce ukazać nostalgiczny obraz amerykańskiej prowincji 

połowy XX wieku czy też bliższe pozostaje mu pragnienie obnażenia ówczesnej (a 

i wciąż obecnej w mentalności małomiasteczkowej) pruderii, której konsekwencją są 

wykluczenia z dyskursów społecznych różnych „mniejszości”. Obrany czas akcji, kiedy 

powojenne społeczeństwo amerykańskie zaczynało postrzegać zmiany, wprowadzone 

jako wymóg „wojny totalnej” (tj. takiej, w której cała produkcja zaplecza nastawiona by-

łą na zaspokojenie potrzeb frontu5) z pewnością pozostaje atrakcyjny, bowiem to wów-

czas zaczyna się postrzeganie modelu rodziny, w której kobieta zajmuje się domem jako 

nie bezalternatywny. Jednakże nic z owych przemian nie zostaje ukazane w opowieści 

Kaisera; pozostają one również bez wpływu na motywacje bohaterek. Toteż „Krwawe 

nadzienie” zdaje się potwierdzać prawdę, iż nie należy osądzać etyki społeczności po 

wyglądzie miasteczka, książki zaś – po okładce6. 

 
4 Postać zabójcy – zwłaszcza seryjnego mordercy – w kontekście jego związków z różnymi nurtami fanta-

styki grozy (przede wszystkim horrorem) badacze rozważają odwołując się do irracjonalności jego czy-

nów; zob.: K. Olkusz, Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy, Raci-

bórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2010, ss. 100-108; A. Has-Tokarz, Horror w 

literaturze współczesnej i filmie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2011, s. 

338-358.  
5 Zob.: S. Förster, J. Nagler, Introduction, w: On the Road to Total War : the American Civil War and the Ger-

man Wars of Unification, 1861-1871, red. S. Förster, J. Nagler Cambridge : Cambridge University Press 

2002, s. 10. 
6 Być może naszkicowane tu ułomności powieści sprawiły, iż nie doczekała się ona jakichkolwiek recenzji 

nie tylko zresztą na portalu „Zaczytany.pl” (http://zaczytani.pl/ksiazka/krwawe_nadzienie,druk; dostęp: 

27 września 2014]), będącym forum wydawnictwa NovaeRes, ale i innych portalach adresowanych do 

miłośników literatury. Jedyną wzmiankę (o charakterze promocji twórczości znajomego) możemy odna-

leźć na portalu księgarni „BookMaster.pl”; czytamy: „Rewelacyjna treść, niesamowite zakończenie. Autora 

znam osobiście i jak na 20-letniego studenta, niesamowity język opisów zdarzeń i postaci. Przypuszczam, 

iż treść nadaje się na scenariusz filmowy. Byłaby to nowość. Bartek! Tak trzymać! Pisz jeszcze!” 

(http://www.bookmaster.pl/krwawe,nadzienie/bartosz,kaiser/ksiazka/675990.xhtml [dostęp: 27 wrze-

śnia 2014]. Trudno jednak przywołaną tu opinię uznać za merytorycznie wartościową. 

http://zaczytani.pl/ksiazka/krwawe_nadzienie,druk
http://www.bookmaster.pl/krwawe,nadzienie/bartosz,kaiser/ksiazka/675990.xhtml

