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Monogra$a Kultura jedzenia, jedzenie 
w kulturze jest zbiorem recenzowanych, 
starannie wyselekcjonowanych tekstów 
powsta!ych na kanwie referatów wyg!o-
szonych na ogólnopolskiej, studencko-
-doktorancko-eksperckiej konferencji 
naukowej Kultura jedzenia, jedzenie w kul- 
turze, która odby!a si# w Krakowie  
16 oraz 17 listopada 2013 r. Analogia  
zawiera spójne tematycznie opracowa-
nia naukowe, które w sposób oryginalny  
i twórczy przedstawiaj( zagadnienie je-
dzenia w ró)nych kulturach %wiata. Ka)dy 
rozdzia! zawiera bibliogra$# oraz abstrakt 
w j#zyku angielskim. Mamy nadziej#, )e 
proponowana Czytelnikowi monogra$a 
b#dzie dla Niego stanowi* nie tylko in-
teresuj(c( i rozwijaj(c( lektur#, ale tak)e 
intelektualn( przygod#. 
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Wydzia! Filozo"czny Uniwersytetu Jagiello#skiego

Nawet bohaterowi literackiemu zdarza si$ czasem zje%&. Ró'nie jadaj( bohate-
rowie – czasem delektuj( si$ smakiem niebia#skich uczt, czasem w)po%piechu 
wrzucaj( do ust kolejny k$s zwyczajnych potraw, czasem t$skni( do smaków dzie-
ci#stwa, czasem odkrywaj( egzotyczne rozkosze podniebienia. Kulinaria w)prozie, 
dramacie czy w)poezji opisywa& mo'na rozmaicie – niekiedy drobiazgowo i)pla-
stycznie, niekiedy ledwie schematycznie. Mnogo%& owych mo'liwo%ci sprawia, i' 
niezwykle interesuj(ce zdaje si$ by& prze%ledzenie jad!ospisu wy!aniaj(cego si$ 
z)kart prozy i)wersów poezji, analiza potraw, które zajmuj( nale'ne miejsce na 
literackim pó!misku.

Kulinaria bywaj( doskona!ym no%nikiem realizmu sytuacyjnego i)psycholo-
gicznego – czytelnik przekonuje si$, 'e rzeczywisto%& narracyjna bliska jest %wiatu, 
który go otacza – wszak tak on, jak i)bohater doceniaj( smakowe wra'enia – na 
przyk!ad – podczas uczty Babette1, a)niejeden móg!by powtarza& wraz z)Mic-
kiewiczem – „i) ja […] miód i)wino pi!em”2. Sensualne, skrupulatne deskryp-
cje potraw konkretyzuj( jednocze%nie narracj$ i)pobudzaj( zmys!y, sprawiaj(c, 'e 
%wiat przedstawiony nie tylko wizualizuje si$ odbiorcy przed oczami, ale tak'e 
wyczuwalny jest jego zapach i)smak. Gastronomiczne odniesienia ozdabiaj( t!o 
utworu, nios( symboliczne znaczenia oraz uzupe!niaj( atmosfer$ sentymental-
nym !adunkiem – najlepszym przyk!adem tego mechanizmu mo'e by& magda-
lenka Prousta3. To w!a%nie zwyczajne ciasteczko staje si$ d*wigni( reminiscencji 
i)pobudza bohatera do poszukiwa# straconego czasu, a)czytelnik mo'e podczas 
lektury poczu& smak magdalenki i)tak'e odda& si$ wspomnieniom.

A) gdyby na moment zapomnie& o) produktach przyziemnych, smakowito-
%ciach typowych, realistycznie przedstawionych, zapo'yczonych z)prawdziwego 
%wiata? Gdy si$gnie si$ po kulinarn( nomenklatur$, w)menu artyku!u znajd( 
si$ potrawy niecodzienne i)dziwaczne, owoce literackiego kunsztu i)wyobra*ni, 
1 Zob. K. Blixen, Uczta Babette i!inne opowie"ci o!przeznaczeniu, t!um. W. Juszczak, Pozna# 2003.
2 Zob. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1979, s. 356. 
3 Zob. M. Proust, W! poszukiwaniu straconego czasu, tom 1+7, t!um. T. Boy-,ele#ski et al., 

Warszawa 2000+2003.



od których !o"#dek przewraca si$... ze zdumienia. Kulinarnej groteski i%absurdu 
na talerzu jest w% literaturze wspó"czesnej niema"o, poczucie dziwno&ci przeni-
ka tak proz$, jak i% liryk$ oraz dramat; zaprezentowany wybór stanowi wi$c je-
dynie pewien wycinek, zbiór reprezentatywnych i% interesuj#cych z%perspektywy  
tematu przyk"adów4.

Czym jest groteska? Jak dowodzi Wolfgang Kayser, immanentn# cech# termi-
nu „groteska” jest jego niesamowita wieloznaczno&' i%pojemno&' – „j$zyk […] ma 
w%pogotowiu stale ten sam wyraz »groteskowe«, cho' ró!ne bywa to, co jest nim 
okre&lane”5. I%rzeczywi&cie – „groteskow#” okre&lana jest tak kategoria estetyczna, 
jak i%nurt w%sztuce, tak sytuacja literacka, jak i%konkretny motyw. Najpro&ciej i%bez 
przek"ama( de)niowa' j# wi$c mo!na jako radykalne zaprzeczenie klasycznego 
mimetyzmu i% realistycznych zasad twórczo&ci – zamiast tego groteska ch$tnie 
"#czy si$ z%parodi# i%karykatur#, brzydot# i%wyolbrzymieniem, absurdem, sytuacyj-
n# dziwno&ci# oraz kumulacj# elementów kontrastuj#cych ze sob#, komicznych 
i%makabrycznych zarazem.

Chc#c analizowa' kulinarn# grotesk$ we wspó"czesnej literaturze, warto przy-
wo"a' chocia! dwa istotne dla tradycji owego zjawiska nazwiska, François Rabe-
lais’go i%Niko"aja Gogola, które pos"u!# tak!e jako ilustracja owej ró!norodno&ci 
terminu „groteska”. Rabelais z%pieczo"owito&ci# serwowa" czytelnikom godbile, 
„t"uste *aki z%wo"ów tuczonych przy !"obie […] *aków by"a ob)to&' […] a%by"y 
tak smakowite, i! wszystko oblizywa"o palce”6. Na drugie danie poleca" tak!e 
sze&ciu pielgrzymów w%sa"acie, którzy to zostali „[w"o!eni] wraz z%sa"at# w%sala-
terk$ […] i%[zaprawieni] oliw#, octem i%sol#”7, a%nast$pnie po!arci przez Gargan-
tu$. Analizuj#c stylistyk$, mo!na zauwa!y', i! autor pos"uguje si$ hiperbolizacj# 
i% redundancj#, nie stroni tak!e od j$zykowego kreacjonizmu, a% tekst g$sty jest 
od absurdu. Zupe"nie inn# metod$ obra" Gogol, którego groteska opiera si$ na 
minimalizmie i% kontrastowych zestawieniach realizmu oraz absurdu. Ilustracj# 
mo!e by' sytuacja opisywana w%noweli Nos, której g"ówny bohater, cyrulik Iwan 
Jakowlewicz, budzi si$ pewnego prozaicznie zwyk"ego poranka, czuj#c zapach go-
r#cego chleba, wypiekanego przez ma"!onk$. Staranna deskrypcja &niadaniowych 
zmaga( Iwana oraz jego !ony nie budzi zaskoczenia – czas p"ynie powoli, panuje 
podejrzanie swojska atmosfera – do czasu, gdy bohater w%posi"ku zupe"nie try-
wialnym odkrywa element mocno kontrastuj#cy: „zajrza" do &rodka – i%ku swemu 
zdumieniu spostrzeg", !e si$ tam co& bieli. […] Wsun#" palce w%g"#b i%wyci#gn#" 

4 Ze wzgl$du na specy)k$ tekstu, którego celem nie jest typologia kulinarnej groteski pod 
wzgl$dem gatunku literackiego, ale przekrojowa wizja tematu, autorka celowo zamierza 
przeprowadzi' analiz$ w% szerokim kontek&cie, odwo"uj#c si$ do wybranych przyk"adów 
z%ró!nych gatunków.

5 Kayser W., Próba okre!lenia istoty groteskowo!ci, t"um. R. Handke, [w:] Groteska,  
red. M. G"owi(ski, Gda(sk 2003, s. 17.

6 F. Rabelais, Gargantua i"Pantagruel, t. 1, t"um. T. Boy-+ele(ski, Warszawa 1973, s. 104.
7 Ibidem.



– nos!”8. Groteskowy element wprowadza w!"wiat narracyjny #adunek zaskoczenia 
i!absurdalnego humoru, a!komizm sytuacyjny powstaje przez po#$czenie nieodpo-
wiadaj$cych sobie elementów.

Ró%norodne oblicza groteski znajduj$ swoje odbicie w! literackim menu ab-
surdu, które tak%e zaskakuje wielobarwno"ci$ i!wykorzystuje mnogo"& "rodków  
stylistycznych i!zabiegów lingwistycznych. Aby uporz$dkowa& rozwa%ania, obrazy 
groteskowych pyszno"ci mo%na podzieli& na kilka grup; proponowana systema-
tyka jest oczywi"cie jedynie pewn$ sugesti$, a!poszczególne przyk#ady niejedno-
krotnie b'd$ przenika#y mi'dzy kategoriami – groteska wszak niech'tnie poddaje 
si' sztywnym regu#om czy tradycyjnym klasy(kacjom. Mimo to kategoryzacja 
ta pozwoli w! sposób uporz$dkowany przedstawi& kolejne kreacje potraw oraz  
ich funkcj'.

Pierwsz$ grup' stanowi groteska sytuacyjna, a!wi'c przedziwne uczty oraz za-
skakuj$ce sytuacje z!kulinariami w!roli g#ównej, kontrastuj$ce zestawienia i!pe#ne 
komizmu rozgrywki przy stole. Mo%na obserwowa& tutaj tak%e potrawy znane, 
lecz w! uj'ciu niecodziennym, a!wi'c bliskie kubkom smakowym zwyczajnego 
zjadacza chleba wiktua#y, które jednak przybra#y zgo#a niecodzienn$ form', nie 
brakuje te% parodii, humorystycznych przerysowa) oraz karykaturalnych uj'& in-
grediencji, które zdaj$ si' ewoluowa& i!prezentowa& coraz to nowe oblicza. Grupa 
druga to groteska zwi$zana z!grami j'zykowymi, a!wi'c kulinarne kalambury, ku-
riozalne s#owne gierki, kreacjonizm w!nazewnictwie oraz niesmaczne nowotwory 
j'zykowe. Trzecia kategoria zawiera grotesk' ocieraj$c$ si' o!czarny humor, okra-
szon$ #adunkiem grozy i!ekspresjonizmu, a!wi'c uczty, od których opisu przeszywa 
czytelnika uczucie niepokoju, a!rytua# jedzenia z!radosnego staje si' przera%aj$cy.

Pierwsze danie groteski sytuacyjnej to przysmak znany – acz niekoniecznie 
oczekiwany na talerzu – jesiotr „drugiej "wie%o"ci”9 z! powie"ci Mistrz i!Ma"-
gorzata Michai#a Bu#hakowa. Ju% sam niegrzesz$cy "wie%o"ci$ smako#yk budzi 
ironiczny u"miech czytelnika, ale kunszt groteski Bu#hakowa ujawnia si' przede 
wszystkim w!szerszym kontek"cie – prawdziwy komizm sytuacyjny rodzi kontra-
stuj$ce zestawienie wystawnego (w!za#o%eniach) bufetu w! teatrze Variétés oraz 
potraw, które przecz$ jakiejkolwiek elegancji, bo przecie%: „druga "wie%o"& to 
nonsens! *wie%o"& bywa tylko jedna – pierwsza i! tym samym ostatnia, […] to 
oznacza to po prostu, %e jest zepsuty”10. Groteskowy jesiotr stanowi doskona#e 
pars pro toto porewolucyjnej rzeczywisto"ci absurdu, któr$, generuj$c narracyjne 
sytuacje komiczne, wy"miewa Bu#hakow. Moskiewskie uniwersum zostaje sparo-
diowane jako "wiat gorszy nawet od i"cie piekielnych wizji – nic wszak dziwnego, 
%e przy takim menu wi'ksz$ popularno"ci$ cieszy si' bal u!samego Szatana, gdzie 
wodospady szampana i!spieniony koniak wype#niaj$ basen o!kryszta#owym dnie.
8 Niko#aj Gogol, Nos, [w:] idem, Opowiadania, t#um. J. Tuwim, Warszawa 1965, s. 146.
9 M. Bu#hakow, Mistrz i!Ma"gorzata, t#um. I. Lewandowska i!W. D$browski, Warszawa 2002,  

s. 284.
10 Ibidem.



Podobny pomys! powraca jako kryptocytat w"Ma!ej Apokalipsie Tadeusza Kon-
wickiego, satyrycznym przedstawieniu rzeczywisto#ci PRL-u. Po raz kolejny na 
bajecznie udekorowanym stole króluje jesiotr, któremu jednak #wie$o#ci – tym 
razem – nie brakuje:

le$a! na !%czce z"pietruszki ogromny jesiotr, car-jesiotr, ob!o$ony seledynow%, migo-
tliw% galaret%, przypominaj%c% g!&biny Jeziora Bajkalskiego. […] Nie opodal sta!y 
wy$!obione bry!y b!&kitnego lodu, w"których# skry! si& kawior czerwony i"czarny. 
[…] A"mi&dzy tymi gigantami sztuki kulinarnej nie#mia!o polegiwa!y staro$ytne 
pó!miski z"pol&dwic%, schabem, kie!bas% litewsk%11.

Suto zastawiony stó! groteskowo kontrastuje jednak z"prostactwem obecnych na 
przyj&ciu go#ci: „kto# ju$, niestety, womitowa! przy s%siedniej kolumnie”12, „jaki# 
typek ci%gn%! koniak francuski prosto z"butelki”13, „Rysio […] wy$era! w&dliny, 
zostawiaj%c na pó!miskach moje bony na dania mi&sne”14 – charakteryzuje pre-
cyzyjnie autor g!osem g!ównego bohatera. 'akomstwo „#mietanki towarzyskiej” 
przeczy wszelkim zasadom grzeczno#ci i"dobrego smaku, a"Konwicki z"powo-
dzeniem stosuje wypróbowan% ju$ przez Bu!hakowa metod& akcentuj%c% sytu-
acyjn% dziwno#( i"groteskowe zestawienia. Obok „gigantów sztuki kulinarnej” nie 
w" smak czytelnikowi obserwowa( !apczywe kradzie$e („[Pani Gosia] walczy!a 
z"przepe!nion% torb%, która nie chcia!a si& zamkn%(”15) i"pozbawione manier po-
ch!anianie, wr&cz po$eranie potraw. Zgodnie z"groteskow% zasad% hiperboliza-
cji i"gromadzenia niejednorodnych elementów, kontrastuj%ce ze sob% deskryp-
cje wspania!ych smaków i"ma!o wykwintnych zachowa) ucztuj%cych to idealny 
przyk!ad absurdalnego komizmu sytuacyjnego. Jedzenie, cho( opisane w"sposób 
plastyczny, smakowite i"wyra*nowane w"gu#cie partyjnych dygnitarzy, traci swoj% 
elegancj& w"#wietle analizy ca!o#ci sytuacji wokó! sto!u. Pisarz ironizuje i"miesza 
narracj& pe!n% pozornej wznios!o#ci z" j&zykiem potocznym, wykorzystuj%c opis 
kulinarnych podbojów bohaterów jako element groteskowego obrazowania schy!-
kowej komunistycznej rzeczywisto#ci.

Kolejna grupa literackich kulinariów, groteska zwi%zan% z"grami j&zykowymi, 
znajduje swój wyraz tak$e w"dramacie. Smakowite gry j&zykowe, lingwistyczne 
zabawy, które przybiera( mog% rozmaite formy – od gro+nie brzmi%cych, zde-
formowanych nowotworów j&zykowych, do przyjemnych w" odbiorze, zabaw-
nych rymowanek. Te pierwsze, to domena Stanis!awa Witkiewicza; ten, który 
spiskowa! z"form%, doskonale wie, i$ „coraz wi&cej jest na tym #wiecie pykników. 
Ma se radio, ma se stylo, ma se kino, ma se daktylo, ma se brzucho”16. A"skoro  
11 T. Konwicki, Ma!a Apokalipsa, Warszawa 1991, s. 127.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 S. I. Witkiewicz, Szewcy, [w:] idem, Dramaty, Warszawa 1985, s. 378.



bohaterowie charakteryzowani s! mi"dzy innymi jako posiadacze brzucha, to 
i#jego zawarto$% musi znale&% swoje miejsce w#tekstach artysty. U#Witkacego ku-
linarne produkty spotyka specy'czna deformacja – z#jednej strony pojawiaj! si" 
elementy znane – ryby, makaron czy te( wspomniane ju( daktyle. Jednocze$nie 
za$ opisy potraw uzupe)niane s! przez nieznane specy'ki, których nazwy budz! 
zdziwienie, a#smaki znane z#realnego jad)ospisu wyst"puj! w#towarzystwie zaska-
kuj!cych wytworów wyobra&ni artysty – oprócz makaronu mo(na wszak „(re% te 
w!parsje, te m!twy tak smaczne diabelnie”17, „je$% pulardy, langusty, wermuje i#pa-
pawerdy zakrapiane oblikatoryjnymi f!frami”18. Niezale(nie od statusu ontyczne-
go opisywanych kulinariów, deskrypcja serwowana przez artyst" nie zach"ca do 
jedzenia, a#raczej przywodzi na my$l niesmaczn! redundancj" Rabelais’go. Pre-
zentowane przyk)ady, wykorzystuj!ce deformacj", hiperbolizacj", mieszanie sty-
lów, doskonale wpisuj! si" w#ca)o$% twórczo$ci Witkacego. Wystarczy przyjrze% 
si" dok)adniej wspomnianej w!parsji – potrawa, mimo i( tajemnicza i#wyszukana 
(„w#sosach nieomal astralnych”19) s!siaduje z#nieelegancko brzmi!cym kolokwia-
lizmem „(re%”. Oczywi$cie lingwistyczne gry, tworzenie s)ów nowych oraz prze-
kr"canie nazw znanych, a#tak(e groteskowe nowotwory j"zykowe, przywodz!ce 
na my$l zdeformowan! i#wrog! rzeczywisto$%, to niemal programowe narz"dzie 
artysty. W#swoich utworach komizm )!czy z#tragizmem a#powag" z#b)aze*stwem, 
wszystko okraszaj!c jednocze$nie spor! dawk! turpizmu. Zgodnie z#przy$wie-
caj!cym mu katastro'cznym $wiatopogl!dem, bohaterowie dramatów przedsta-
wieni s! w#$wiecie pe)nym grozy i#przemocy – nic dziwnego, i( tak(e ich po(y-
wienie wydaje si" mocno nieprzyjazne... ale przecie( w)a$nie uczucie niesmaku 
autor pragnie wzbudzi% w# czytelniku. „B"d" niesmaczny – b"d"! Do$% smaku. 
Wyw!trobi" wszystko na smród i#brud ostateczny”20 – deklaruje otwarcie Witka-
cy, a#spotkanie z#jego dzie)em ka(dorazowo jest dla czytelnika &ród)em niepokoju 
i#sytuacyjnej dziwno$ci.

Jednak(e – na szcz"$cie – nie zawsze j"zykowe manipulacje prowadzi% mu-
sz! do nieprzyjemnych skojarze*. Zupe)nie inn! metod" obra)a wszak Wis)awa 
Szymborska, która nazwy potraw wplata w#tre$% (artobliwych rymowanek. Lin-
gwistyczny kunszt Szymborskiej jest niezmierzony – poetka wykorzystuje ko-
miczne zestawienia w#duchu tuwimowskiej satyry21 oraz zasypuje czytelników li-
merykami o#wielu obliczach; si"ga po humor sytuacyjny i#j"zykowy, tworzy nowe, 
zaskakuj!ce gatunki (jak na przyk)ad lepieje czy te( altruitki), nie boi si" tak(e 
parodystycznych pseudointelektualizmów ani rymów cz"stochowskich: „czym 
17  Ibidem, s. 404.
18 Ibidem, s. 435.
19 Ibidem, s. 403.
20 Ibidem, s. 382.
21 Gry s)owne Szymborskiej przywodz! na my$l lingwistyczne zabawy i# satyr" J. Tuwima,  

np. „Przy bufecie – ()opanina, / Parskanina, mlaskanina” oraz „A#najgorzej przy kawiorze: / 
Tam – na zabój, tam – na no(e” (Bal w!operze) oraz parodystyczn! bufetiad" w#Kwiatach polskich.  
(Por. J. Tuwim, Bal w!operze, Warszawa 1982, s. 18; Idem, Kwiaty polskie, Warszawa 1975, s. 151.)



jest dla ziemniaków stonka / tym dla ciebie jest golonka”22. Inspiracj! do tworze-
nia dowcipnych rymowanek s! potrawy wzi"te z#codziennego jad$ospisu, a#lekka 
i#%artobliwa atmosfera nie przypomina niesmacznych deformacji rodem z#utwo-
rów Witkacego. A# jednak nie mo%na twórczo&ci poetki odmówi' pewnej dozy 
groteskowo&ci – jest to oczywi&cie groteska znacznie bardziej dyskretna i#delikat-
na ni% ta, któr! prezentowa$ Witkiewicz, ale i#humor Szymborskiej bywa jadowity, 
nie stroni tak%e od absurdalnych zestawie( i#porówna(. Limeryki przypomina-
j! zdeformowane, nonsensowne przys$owia, a#efekt komiczny pot"guje, typowe 
dla groteski, mieszanie stylów wypowiedzi. Doskona$ym przyk$adem mo%e by' 
cho'by limeryk: „Za górami, za lasami / ludzie truj! si" salami”23, gdzie element 
nawi!zuj!cy swoj! stylistyk! do ba&ni i#opowie&ci („za górami i# lasami”) zderza 
si" groteskowo z# prozaiczn! wizj! zjadaczy salami. Szymborska nie zapomina 
tak%e, i% obok jedzenia równie istotne s! tak%e napoje... a#szczególnie te alkoho-
lowe. Oczywi&cie nie od dzi& alkohol znajduje swoje miejsce zarówno w#poezji, 
jak i#w#prozie, nigdy dot!d nie po&wi"cono mu jednak osobnego gatunku. Poetka 
prezentuje za& odwódki – absurdalne rymowanki przedstawiaj!ce zgubne skutki 
picia. „Od sznapsa wezm" ci" za psa”24, „Od whisky iloraz niski”25 – to tylko kilka 
groteskowych ostrze%e( autorki.

Zamykaj!c w!tek lingwistycznych gier wykorzystuj!cych kulinaria – a#zara-
zem pozostaj!c w#klimatach alkoholem zakrapianych – warto przedstawi' jeszcze 
jednego pisarza, który nie wyobra%a sobie literatury bez gier j"zykowych.

– Napi$bym si" z#przyjemno&ci! wódeczki. Zmarz$em.
– Smirno)? Stoliczna? Absolut?
– Absolut […] Poza tym mia$bym jeszcze ochot"... […] Na co& odpr"%aj!cego.
– Psylocybki? Barbituraty? Extasy? [...]
– Wie pan co? Prosz" wzi!' ekstaz" i#rozpu&ci' j! w#absolucie. B"dzie w#sam raz.26

Autorem dialogu jest Wiktor Pielewin, wspó$czesny prozaik rosyjski, który 
grotesk" i# satyr" traktuje jako podstaw" pisarskiego warsztatu. Pielewin, pisz!c 
utwory na wskro& absurdalne, pe$ne fantastycznych zdarze( i#zarazem wy&mie-
waj!ce rzeczywisto&' najnowsz!, koncentruje si" jednocze&nie na tematyce o&wie-
cenia i#duchowej przemiany bohatera. Absolut jest doskona$! dwuznaczno&ci!, 
któr! autor ch"tnie wprowadza w# tre&' powie&ci27 i# która staje si" elementem  
$!cz!cym obie p$aszczyzny narracji. Owe spajanie spraw przyziemnych z# *lo-
zo*cznym dyskursem na temat wolno&ci i# &wiadomo&ci towarzyszy prozaikowi 
22 W. Szymborska, B!ysk rewolwru, Warszawa 2013, s. 76.
23 Ibidem.
24 Eadem, Rymowanki dla du"ych dzieci z#wyklejankami autorki, Kraków 2003, s. 28.
25 Ibidem.
26 W. Pielewin, Ma!y palec Buddy, t$um. H. Broniatowska, Warszawa 2003, s. 338.
27 Warto doda', i% podobna gra s$owna powróci tak%e w#kolejnej powie&ci Pielewina: „poczekaj, 

odleje ci troche wódki. […] Nie bój sie, nie bój, mam absolut”, Idem, Generation „P”,  
t$um. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2010, s. 222.



przez ca!" twórczo#ci – groteska Pielewina to nie tylko absurdalne przerysowy-
wanie #wiata znanego czytelnikowi, ale tak$e zr%czne operowanie paradoksem, 
akcentowanie niedomówie& i' fragmentaryczno#ci rzeczywisto#ci. Gry j%zykowe 
stanowi" tutaj doskona!e medium, w' którym pisarz wyra$a swoje w"tpliwo#ci 
o' do prawdziwo#ci otaczaj"cego go uniwersum, porównuj"c jego istnienie do  
konwencjonalno#ci j%zyka.

Ostatni" grup% groteskowych przedstawie& kulinarnych stanowi" potrawy, 
które opisywane s" przez po!"czenie tragizmu z'komizmem, absurdu z'ekspresjo-
nizmem i'czarnym humorem. Mistrzem takich zestawie& jest S!awomir Mro$ek, 
który jeden ze swoich dramatów Na pe!nym morzu opiera wprost na tragikomicz-
nej wizji rozbitków na morzu, którzy dyplomatycznie próbuj" rozwi"za( problem 
narastaj"cego g!odu:

)REDNI: Zjedzmy co#!
GRUBY: „Co#”?... Niech panowie b%d" realistami. Raczej... (…) Musimy zje#( nie 
co#, ale kogo#...
[…] Musimy zje#( kogo# z'nas.
)REDNI: Zjedzmy!
MA*Y [...]: Tak! Tak! Zjedzmy!
GRUBY: Panowie, nie b"d+my dzie(mi. Zwracam wam uwag%, $e nie mo$emy wo-
!a( wszyscy trzej razem „zjedzmy” [...] kto# z'nas musi powiedzie(: „Prosz% bardzo. 
Panowie b%d" !askawi si% pocz%stowa(”28.

Wybór dania g!ównego okazuje si% jednak nie!atwy i'wzbudza ogromn" konfu-
zj%, $aden z'bohaterów nie wykazuje bowiem altruistycznej postawy i'nie pa!a 
ch%ci" po#wi%cenia si% dla towarzyszy podró$y. Próby racjonalnego rozwi"zania 
problemu („Zrobimy losowanie […] mo$emy zorganizowa( wybory powszech-
ne”29, „nie mo$emy pomin"( etapu propagandy przedwyborczej”30 – to niektó-
re z'propozycji wysuwanych przez protagonistów dramatu) wydaj" si% na pozór 
niezwykle komiczne, ale gdy u#wiadomi( sobie dramat tkwi"cych na otwartym 
morzu bohaterów, wizja z' zabawnej przeradza si% w'przera$aj"c". Przywodz"-
ca na my#l grotesk% Gogola sytuacyjna absurdalno#( i'zderzenie wizji spo$ycia 
cz!owieka na surowo ze skrupulatnym planowaniem posi!ku („Czy mam poda( 
tak$e ma!e !y$eczki?”31) budzi zarówno #miech, jak i'niejasny niepokój. Karyka-
turalna uprzejmo#( i'z'maniakalnym wr%cz uporem podkre#lane przez bohaterów 
kulturalne i'kulinarne obycie („Serwetki? […] Naturalnie. […] Jeste#my lud+mi  
kulturalnymi”32) kontrastuj" z'kanibalistycznymi $"dzami, zapewniaj"c czytelni-
kom spor" dawk% #miechu splecionego z'groz".

28  S. Mro$ek, Na pe!nym morzu, [w:] idem, Teatr 6, Warszawa 1998, ss. 150,151.
29 Ibidem.
30 Ibidem, s, 151.
31 Ibidem, s. 164.
32 Ibidem.



Kanibalizm jest tak!e t"em innego istotnego przyk"adu groteski po"#czonej 
z$czarnym humorem, ukazanego przez Witolda Gombrowicza w$opowiadaniu, 
którego sam tytu" – Biesiada u!hrabiny Kot"ubaj – wskazuje na kulinarn# tematyk%. 
Tytu"owa bohaterka trudni si% wyprawianiem pi#tkowych postnych obiadów, któ-
re gromadz# towarzysk# &mietank%, arystokratycznych smakoszy. Jad"ospis rów-
nie! jest wyra'nowany, hrabina serwuje „zup% z$dyni pasztetowej”33 oraz – danie 
g"ówne – „olbrzymiego kala'ora oblanego &wie!ym mase"kiem, cudownie zaru-
mienionego”, którego smak go&cie opisuj# w$ samych superlatywach: „doskona-
"y”34, „nadzwyczaj [od!ywczy] – musi mie( mnóstwo witamin”35. I$oto opowiadanie 
mog"oby zako)czy( si% smakowitym akcentem i$pozostawi( równie smakowite 
wspomnienia, gdyby nie sprytnie wprowadzony przez Gombrowicza element 
dra!ni#cej konfuzji. Narracja utworu przebiega paralelnie i$dwutorowo: gdy ary-
stokraci delektuj# si% smakiem kala'ora, ch"opiec o$nieprzypadkowo dobranym 
nazwisku Kala'or ucieka z$domu i$b"#ka si% po polu, aby w$ko)cu zamarzn#( na 
&mier(. Autor gra z$czytelnikiem, z$niezwyk"# skrupulatno&ci# zestawiaj#c ze sob# 
plastyczne opisy ucztowania oraz fragmentaryczne, zatrwa!aj#ce wie&ci o$zagi-
nionym36. Literacki kunszt Gombrowicza sprawia, !e chocia! czytelnik doskonale 
zdaje sobie spraw%, i! odr%bnym bytem jest kala'or na talerzu, a$odr%bnym – Ka-
la'or-ch"opiec, w$pewnym momencie zlewaj# si% one ze sob#, a$atmosfera uczty 
z$radosnej staje si% mocno niepokoj#ca:

– My, arystokracja [...] bywamy frywolni, a$nierzadko [...] ordynaryjni. Ale nie trze-
ba si% zaraz przera!a(! [...]
– Nie, nie jeste&my straszni! – pisn%"a hrabina. – Nikogo nie zjadamy !ywcem!
– Nikogo nie zjadamy, z$wyj#tkiem... 
– Ophócz....! [...]
– Kala'or! – doda" baron, krztusz#c si% podejrzanie.37

Nie&mia"o – acz nieprzerwanie – pobrzmiewaj#ca w$ tle utworu wizja kanibali-
stycznych praktyk doskonale wpasowuje si% w$okraszone nutk# makabry grote-
skowe opowiadanie Gombrowicza. I$cho( absurdalne zdaje si% skojarzenie m"o-
dego ch"opca z$warzywn# potrawk#... to 'na"em utworu okazuje si% wszak „trup, 
trup o&mioletniego ch"opczyka, wychudzony do tego stopnia, !e mo!na by rzec 
– doszcz%tnie prze!arty”38.

Przyk"ady kulinarnej groteski mo!na oczywi&cie mno!y(, ich ró!norodno&( po-
zwala za& na bogactwo interpretacji i$wieloznaczne wnioski. Kulinaria oraz uczty 
33 W. Gombrowicz, Biesiada u!hrabiny Kot"ubaj,[w:] idem, Bakakaj, Kraków 1987, s. 64.
34 Ibidem, s. 67.
35 Ibidem.
36 Warto doda(, i! Jerzy Jarz%bski rozpatruje owe zestawienie ch"opiec-warzywo w$&wietle metafory 

i$metonimii, za pomoc# których Gombrowicz dokonuje rekonstrukcji znacze) i$pogrywa ze 
&wiadomo&ci# czytelnika. Zob. J. Jarz%bski, Gra w!Gombrowicza, Warszawa 1982, s. 232.

37 W. Gombrowicz, op. cit., ss. 72*73.
38 Ibidem, s. 82.



ukazywane przez prozaików i!poetów w! atmosferze dziwno"ci i! groteskowym 
"wietle – od parodii i!jadowitej satyry, przez nonsens i!gry j#zykowe, a$ do czar-
nego humoru – ka$dorazowo wzbudzaj% w!czytelnikach emocje: od zdziwienia, 
przez zaskoczenie i!"miech, a$ do niesmaku i!niepewno"ci. Ale deskrypcja serwo-
wanych potraw oraz szczegó&owe opisy towarzysz%cej ich spo$ywaniu atmosfery 
s% jednocze"nie doskona&ym narz#dziem deformacji i!wynaturzania rzeczywisto-
"ci, mechanizmem eksponowania jej niepewno"ci i!chwiejno"ci. Pisarz nie tylko 
zaskakuje czytelnika, ale tak$e wzbudza w!nim niepokój i!w%tpliwo"ci oraz wpro-
wadza go do "wiata nieco dziwnego, obalaj%c prostoduszny mimetyzm klasycznej 
literatury. Literatura XX i!XXI wieku ch#tnie sprzeciwia si# konwencjom, nie lubi 
ogranicze', zamiast tego opowiada si# po stronie wyobra(ni, ekspresji i!swobody – 
"wiat narracyjny jest heterogeniczny, zaskakuj%cy, niejednorodny, a!autorzy opisu-
j% rzeczywisto") z!ironicznym dystansem. Jest to wszak rzeczywisto") ju$ odcza-
rowana: uniwersum obce, absurdalne, niespójne i!niezrozumia&e, pe&ne kontrastów 
i!sprzeczno"ci – nic dziwnego, i$ tak$e jad&ospis smakuje raczej groteskowo ni$ 
realistycznie. „Jesiotr drugiej "wie$o"ci” czy „w%parsje w!sosach astralnych” staj% si# 
w!takiej sytuacji elementem gry, któr% pisarz uprawia ze "wiatem, odpowiadaj%c 
absurdem na absurd. A!groteskowe danie, cho) nierzadko bywa niesmaczne, jest 
zawsze daniem... do my"lenia.
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!e following article focuses on the issue of grotesque descriptions of food and 
cuisine in contemporary literature. !e main objective of the text is not only 
to present how various writers (M. Bulgakov, W. Gombrowicz, T. Kowicki, St. 
Mro"ek, V. Pelevin, W. Szymborska and St. I. Witkiewicz) use grotesque in their 
works, but also to analyze such images and their signi#cance in literature. Bas-
ing on a$reseach material, the conclusion of the article shows, that the usage of 
grotesque, irony, parody or absurdity in contemporary literary works is not only 
authors’ way to suprise their readers, but becomes a$way of dealing with this het-
erogeneous, strange, modern world.


