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EUROPEJSKI I AMERYKAŃSKI HORROR FILMOWY1 JAKO TEKST ANTROPOLOGICZNY

Do twierdzenia że film jest tekstem antropologicznym par excellence nikogo dziś już nie trzeba
przekonywać. Obfita literatura na ten temat2 ukazuje film jako  tekst kultury analizowany dość często
kluczem antropologicznym. Zarówno perspektywa egzogenna (sytuująca kino jako medium czerpiące
inspiracje z zewnętrz, z szerokiego repozytorium kulturowych tematów, wykorzystujących przede
wszystkim osadzone w strukturze głębokiej kultury motywy mityczne), jak i perspektywa endogenna
(ukazująca film, jak i proces jego powstawania, jako środek do rekonstrukcji sposobu patrzenia i
odbierania rzeczywistości przez tworzącego je człowieka, jak również uwidaczniająca proces
tworzenia oryginalnych, filmowych mitów) odsłania gigantyczny potencjał znaczeniowy X muzy
analizowanej z punktu widzenia antropologii kultury. Choć w zasadzie każdy ze zrealizowanych
filmów jest swego rodzaju antropologicznym świadectwem kulturowej aktywności człowieka, zaś
niektóre rodzaje filmu (jak film dokumentalny) uznawane są nawet za filmy antropologiczne sensu
stricte3, to na obszarze kina fabularnego możemy wyszczególnić dzieła, do których cezura "filmu
antropologicznego" pasuje jak żadna inna. Pomijam  w tym miejscu obrazy, przez samych
antropologów oceniane jako przykłady ilustrujące kulturowe zachowania ludów będących
przedmiotem badań naukowych (słynny Walkabout, 1971, Nicholasa Roega - w którym losy białego
rodzeństwa zostały zderzone z losami aborygeńskiego chłopca odbywającego obrzęd przejścia), czy
też filmy będące artystycznym przetworzeniem autentycznych procesów antropologicznych

1 Tekst ten opisuje przede wszystkim zachodnie, zwłaszcza europejskie kino grozy. Ujęcie antropologiczne 
horrorów z innych części świata, zwłaszcza z Azji, niezwykle owocne (umożliwiające przeniknięcie do 
hermetycznych kultur) stanowi osobne, niezwykle interesujące zjawisko, opisywane już nawet w polskiej 
literaturze przedmiotu (np. Krzysztof Gonerski, Strach ma skośne oczy, Wyd. Kwiaty Orientu, Skarżysko-
Kamienna 2010). Jednakże w poniższym artykule skupiać się będę przede wszystkim na horrorze zachodniego 
kręgu kulturowego, by uwypuklić jego związki z zachodnią antropologią, opisującą fenomeny kultury naszej 
części świata. Nie oznacza to, rzecz jasna, że naukowa aparatura analityczna, wypracowana przez zachodnią 
antropologię nie umożliwia badania filmów grozy np. z Azji, "otwierając" drzwi do poznania mechanizmów 
kulturotwórczych azjatyckiego społeczeństwa uwidocznionych w przekazach kinematograficznych (choć kwestia 
zasadności stosowania zachodniej perspektywy naukowej do badania nie-zachodnich aktywności kulturowych, 
przynajmniej od czasu wydania Orientalizmu Edwarda Saida, w 1978, jest kwestią dyskusyjną - por. E. Said, 
Orientalizm, Monika Wyras-Wiśniewska (tłum.) Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 2005), jednak jest to zjawisko 
wieloaspektowe, wymagające odrębnego, szczegółowego opisu. 
2 Przeglądu podstawowych stanowisk związanych ze związkami filmoznawstwa i antropologii kultury, ze 
szczególnym uwzględnieniem filmu fabularnego dokonał A. S. Dudziak (A. Dudziak, Antropologia przestrzeni w 
filmie fabularnym, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 13-27; kino dokumentalne 
analizowane jako tekst antropologiczny analizuje w swej książce Sławomir Sikora (por. S. Sikora, Film i 
paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii, Wyd. DIG 2002). W tym zestawieniu należy przywołać 
znakomitą, pionierską książkę Moniki Sznajderman, Współczesna Biblia Pauperum. Szkice o wideo i kulturze 
popularnej, Wyd. WUJ, Kraków 1998, w której autorka dokonała antropologicznej analizy filmów klasy "B" 
(głównie science-fiction i filmów grozy) odnajdując w nich szereg analitycznych tropów odwołujących się do 
szeroko pojętej antropologii społeczno-kulturowej. Książka ta wciąż jest wzorcowa dla refleksji antropologicznej 
nad filmem fabularnym, również, a może przede wszystkim, gatunkowym.  
3 Odnosi się to przede wszystkim do tzw. "filmu etnograficznego" - stanowiącego film naukowy, będący 
zapisem kulturowej aktywności najczęściej przedstawicieli ludów niezachodniego kręgu kulturowego (por. Jay 
Ruby, Mówić do, mówić o..., Karolina Kosińska (tłum), "Kwartalnik filmowy" 2004, nr 47-48). Analizy filmu 
dokumentalnego jako pomocy naukowej w badaniach antropologicznych dokonał Adam Nobis (por. A. Nobis, 
Film dokumentalny i jego status poznawczy w antropologii społeczno-kulturowej, "Studia filmoznawcze" 2006, 
nr 26, s. 53 - 64.  
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zachodzących  w  obrębie  współczesnego  społeczeństwa,  również  znajdujących  się  w  orbicie
zainteresowania  antropologów  poświęcających  się  badaniom  tzw.  "antropologii  codzienności"
(Mroczne miasto, Trigger Effect, 1996, reż. David Koepp - przekonująca wizja regresu współczesnego
społeczeństwa do epoki neolitu przez proste pozbawienie jej elektryczności). Są oczywiście twórcy,
których  filmy  są  nieustannie  analizowane  jako  świadectwa  antropologicznej  aktywności
współczesnego  człowieka  (Werner  Herzog4,  Terrence  Mallick,  czy  Grzegorz  Królikiewicz)  również
badania  filmoznawcze,  inspirowane  antropologią,  starają  się  zgłębić  wiele  aspektów  sztuki
kinematograficznej, wcześniej postrzegane jedynie jako fenomen estetyczny, choćby problem autora
filmu, próbując ująć realizowany przez artystę film w kategoriach "wypowiedzi"  antropologicznej,
oddającej sens aktywności społecznej, w obrębie której i której reprezentantem jest filmowiec5. 
Jednakże, co zaskakujące, refleksja antropologiczna wchodząca na pole eksploracji filmoznawczej, czy
też refleksja filmoznawcza korzystające z dorobku antropologii, rzadko kiedy opisuje kino gatunkowe,
pozostawiając  jego  badanie  przede  wszystkim  socjologicznie  nastawionym  filmoznawcom,  (bądź
socjologom  zorientowanym  filmoznawczo),  których  jednak  nie  interesuje  wymiar  tekstowy,  lecz
bardziej  perspektywa  odbiorcza  (nakierowana  na  badanie  wpływu  tekstu  filmowego  na  filmową
widownie,  rzeczą  oczywistą  jest  fakt,  że  wobec  zglobalizowania  -  czytaj  -  zamerykanizowania
światowego rynku kinematograficznego, a więc co za tym idzie zdominowania przestrzeni produkcji i
dystrybucji  filmowej  przez  model  gatunkowy  kina).  Właśnie  filmy  genre'owe,  stanowią  główną
propozycję  kin,  pozostając  w  centrum  socjologicznie  zorientowanych  badaczy,  co  ważne,  nie
analizujących treści tychże produkcji - chyba tylko pod kątem pewnego modelu opowiadanych historii
- skupiających się bardziej na ich social impact factor.6

Dlatego  tak  ważne  są  filmoznawcze  propozycje7 obejmujące  swym  zakresem badawczym
filmy  gatunkowe,  ale  analizowane  pod  kątem  przede  wszystkim  treści  -  jawnych  i  ukrytych  -
ukrywających  w  sobie  potencjał  znaczeniowy  mogący  być  wdzięcznym  tematem,  z  ducha
antropologicznych dociekań.  Co więcej,  okazuje  się,  że  niektóre  gatunki  filmowe aż proszą  się  o
właśnie o "otwarcie" antropologicznym kluczem, ponieważ są świadectwem pewnych konkretnych
ogólnoludzkich, kulturowych zachowań, których odbicie zostało wpisane - świadomie bądź nie - przez
samego twórcę w tekst filmu.

4 Np. Tekst o kinie dokumentalnym Wernera Herzoga - por. Dariusz Czaja,  Szczątkowe obecności. Portrety Carla
Gesualdo, "Kwartalnik Filmowy" 2004, s. 244 - 265. 
5 Wydaje się, że znaczna część ukazujących się w ostatnim czasie monografii uznanych mistrzów kina stosuje
właśnie taki, antropologiczny klub (por. Łucja Demby, Harmonia świata. Twórczość filmowa Nikity Michałkowa,
Wyd. Rabid, Kraków 2009;  Iwona Grodź,  Zaszyfrowane w obrazie. O filmach fabularnych Wojciecha Jerzego
Hasa, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009; P. Kletowski,  Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa  , Wyd.
Sedno,  Warszawa  2013;  Barbara  Kudrycka,  Ukryte  spojrzenia  w  filmach  Bernarda  Bertolucciego,  Wyd.
słowo/obraz  terytorium,  Gdańsk  2016;  Alicja  Helman,  Nawiedzony  przez  obrazy.  Twórczość  filmowa  Tiana
Zhuanzhuanga¸ Wyd. WUJ, Kraków 2016.
6 Por. Marcin Adamczak,  Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino o 1989 roku, Wyd. słowo/obraz
terytoria,  Gdańsk  2010;  Marcin  Adamczak,  Konrad  Klejsa,  Wokół  zagadnień  dystrybucji  filmowej,  Wyd.
PWSFTviT, Łódź 2015.
7 Choć powinienem oddzielić stanowiska badawcze antropologów zajmujących się filmem, od filmoznawców -
w swych  poszukiwaniach  inspirujących  się  antropologicznymi  stanowiskami,  nie  robi  tego jednak,  bo -  jak
pokazuje  np.  przypadek  słynnego  badacza  kina  Dona  Frederiksena  podział  ten  jest  raczej  bezzasadny.
(Fredriksen  jest  pionierem  w  wykorzystaniu  jungowskiego  systemu  psychologicznego  wykorzystanego  do
interpretacji tzw. "kina symbolicznego" - przeciwstawionego "kinu znakowemu"). Amerykański badacz, choć nie
był z wykształcenia antropologiem dziś, dzięki swoim tekstom, zaliczany jest bardziej do grupy antropologów
zajmujących się kinem niż filmoznawców badających kino kluczem antropologicznym (por. Don Frederiksen,
Jung-znak-symbol-film, Alicja Helman (tłum.), (w:) Panorama współczesnej myśli filmowej, Alicja Helman (red.),
Wyd. Universitas, Kraków 1992, s. 109 -135). 
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Film  fantastyczny,  a  ściślej  rzecz  ujmując,  jego  wzbudzające  przerażenie  odmiana  -  czyli  horror
filmowy  -  jest  gatunkiem  zwykle  omawianym  w  dwóch  na  pozór  przeciwstawnych  ujęciach:
psychoanalitycznym  i  kognitywnym8.  Istnieją  rzecz  jasna  interpretacje  z  ducha  socjologicznego
(choćby pionierska praca Sigmunta Kracauera9 opisująca niemiecki film grozy doby ekspresjonizmu,
rozpatrywany  jako  medium  odbijające  zbiorowe  lęki  i  fobie  niemieckiego  społeczeństwa  doby
Republiki  Weimarskiej),  czy  też  oscylujące  na  granicy  socjologicznej  opisu  i  antropologicznego
uogólnienia (praca Stephena Kinga10, gdzie antropologiczny rys poświęcony literaturze grozy zderzony
jest  z  socjologicznym  ujęciem  współczesnego  horroru,  czy  też  klasyczna  już  pozycja  Carlosa
Clarence'a11 ,  w której  kino grozy  -  głównie  anglosaskie  -  ukazane jest  z  perspektywy pokrewnej
antropologii, psychologii społecznej), ale stoją one w cieniu, przede wszystkim psychoanalitycznego,
czy raczej psychologicznego ujęcia tematu. Nic więc dziwnego, że wszelkie próby antropologicznej z
ducha analizy kina grozy są wciąż pionierskie, stanowiąc nośną, ale wymagającą stałych uzupełnień
propozycję  dla  badaczy  kina  (zwłaszcza  kina  gatunkowego)  jako  tekstu  kultury.  Co  ciekawe  ta
"antropologiczna  pespektywa"  zaczyna  dominować  w  rodzimych  pracach  na  temat  horroru
filmowego. Doskonałym tego przykładem jest praca Magdaleny Kamińskiej  Upiór w kamerze. Zarys
kulturowej historii kina grozy12, w której - pośród innych, ważnych perspektyw badawczych - autorka
wykorzystuje  przede  wszystkim  metodę  antropologiczną,  rysując  przekonujący  obraz  horroru
będącego odbiciem kulturowych aktywności  człowieka Zachodniego (zwłaszcza  amerykańskiego)  i
Wschodniego  (Japonia)  kręgu  kulturowego.  Antropologiczna  pespektywa,  którą  wykorzystuje
Kamińska ma jakby podwójny wymiar (znów odwołam się do przywoływanego już w tym miejscu, ale
w nieco innych konfiguracjach podziału): endogenny (ukazujący jak horror stawał się "lustrem", w
którym odbijały się i wciąż odbijając się niepokoje człowieka ) ale też egzogenny (wewnętrztekstowy,
gdzie konkretne tematy, symbole, motywy, podług których ułożone są fabuły analizowanych filmów,
stają  się  wręcz  ilustracją  opisywanych  jednostkowych  zachowań  np.  aktywności  inicjacyjnych,
przywoływanych w klasycznych pracach antropologicznych poświęconych "obrzędom przejścia" Van
Arnolda Van Genneppa czy Victora Turnera13).

8 Stanowiska te, dla których nazwiskami symbolicznymi mogą być Robin Wood (psychoanaliza) i Noel Carroll
(kognitywizm)  omawia  M.  Przylipiak  w swym posłowiu  do tłumaczenia  książki  Carrolla  (por.  M.  Przylipiak,
Posłowie, (w:) Noel Carroll, Filozofia horroru, Mirosław Przylipiak (tłum.), Wyd. słowo/obraz terytorium, Gdańsk
2004, s. 357-386. 
9 Por. S. Kracauer,  Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, Wanda Wertenstein, Eugenia
Skrzywanowa (tłum.), Wyd. słowo/obraz terytorium, Gdańsk 2010.
10 Por. S. King, Dance Macabre, Paulina Braitner, Paweł Ziemkiewicz (tłum.), Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa
2009. W książce Kinga znajdziemy niezwykle ciekawą narrację filmoznawczą traktującą amerykański film grozy -
podobnie  jak  czynił  to  Kracauer  z  niemieckim filmem fantastycznym -  jako "lustro"  w którym odbijają  się
jednostkowe i zbiorowe lęki społeczeństwa (w tym przypadku społeczeństwa amerykańskiego). W tym ujęciu
takie filmy jak Noc żywych trupów  (Night of the Living Dead, 1968),  Egzorcysta  (The Exorcist, 1973, reż. W.
Friedkin), czy Teksaska masakra piłą łańcuchową (The Texas Chainsaw Massacre, 1974, Toby'ego Hoopera) są
traktowane  przez  pisarza  jako  swego  rodzaju  "socjologiczne  dokumenty"  ukazujące  gwałtowne  przemiany
społeczeństwa amerykańskiego w II połowie XX wieku. To niezwykle inspirujący trop, którym można "otworzyć"
wiele horrorów, także tych klasy "B" i "C", analizowane jako "socjologiczne dokumenty" otwierające nowe pola
interpretacyjne  (np.  film  Towarzystwo,  Society,  1989,  Briana  Yuzny  -  w  którym  główny  bohater  odkrywa
rządzący  miastem  spisek  zawiązany  przez  udające  ludzi  potwory,  staje  się  jednym  z  najtrafniejszych  w
amerykańskim kinie krytycznych głosów opisujących Amerykę pod rządami republikanów).   
11 C. Clarence,  An Illustrated History of Horror And Science-fiction Films, Da Capo Press, New York - London
1997. 
12 M. Kamińska, Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii kina grozy, Wyd. Galeria Miejska Aresenał, Poznań
2016.
13 Por. Ibid., s. 24 - 25. Przy czym autorka odnosi ten motyw przede wszystkim do jednego typu horrorów,
których bohaterami są dzieci, bądź młodzi ludzie, wchodzący właśnie w okres dorosłości, dla których zmierzenie
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Praca  Kamińskiej  wyznacza  pewien  szlak  w  myśleniu  o  horrorze  jako  tekście  antropologicznym,
podkreślającym jego niezwykłą trafność w ukazywaniu kulturowych aktywności -  tak jednostkowych,
jak  i  społecznych  -  zamocowanych  w  funkcjonalnych,  ściślej  rzecz  ujmując,  w  archetypicznych,
mitycznych strukturach zachowań.  Bo przecież horror - jak żaden filmowy gatunek - mimo, że zwykle
posługuje  się  przerysowaniem,  fantastycznym  przetworzeniem,  pokazuje  często  mechanizmy
tworzenia się kultury, jej  funkcjonowania, umiejscowienia jednostki w świecie - czyli  wszystko to,
czym - ogólnie rzecz ujmując -  zajmuje się antropologia kultury. Filmowe horrory obrazują często
"sytuację  antropologiczną"14 opartą  niekiedy  na  wydarzeniach  autentycznych,  by  dokonać  jej
fikcjonalnej eksploracji, która z jednej strony staje się fabularno-wizualną atrakcją, z drugiej zmusza
uważnego widza do analizy i interpretacji ukazanych na ekranie wydarzeń stanowiących przejaw już
nie fikcjonalnej, ale jak najbardziej realnej, uniwersalnej, kulturowej aktywności. Stąd kino grozy -
powtórzmy  to  raz  jeszcze  -  staje  się  swoistym  "świadectwem  antropologicznym  -
"zewnątrztekstowym" i "wewnątrztekstowym". Gdzie wymiar tekstowy dotyczy samej fabuły filmu,
zwykle  odnoszącej  się  do  przestrzeni  pozafilmowej  (np.  odnosząc  się  do  autentycznych  "faktów
antropologicznych")  -  zaś  wymiar  poza-tekstowy,  ukazuje  sprzężenie  zwrotne  między  filmem  a
publicznością (zwłaszcza w przypadku filmów realizowanych i  pokazywanych w obrębie taj  samej
grupy odbiorczej - której kulturowa aktywność dostarcza filmowemu twórcy inspiracji do stworzenia
filmu,  poczym  -  gdy  film  jest  gotowy  -  dzieło  filmowe  odpowiednio  stymuluje  zachowania
publiczności15). Zostawmy w tym miejscu wymiar "zewnątrztekstowy" - a skupmy się na wymiarze
"wewnątrztekstowym" (endogennym) - ukazującym w pełni horror jako tekst antropologiczny.

W historii kina grozy występuje pewne bardzo ciekawe zjawisko, będące odbiciem szerokiego
zainteresowania antropologią stosowaną, która w latach 50. i 60., dzięki popularności dokumentów

się z monstrum jest rodzajem obrzędu przejścia. Wydaje się jednak, że "horrory obrzędu przejścia" (jak można
nazwać ten rodzaj kina grozy) to nie tylko "filmy inicjacyjne", to często także filmy, w których bohaterami są
dorośli  zmuszeni  do konfrontacji  ze swymi  najgorszymi  lękami.  W tym wymiarze  efekt  "obrzędu przejścia"
łączyć się będzie z procesem indywiduacji (w ujęciu Jungowskim) i obejmować będzie szerszą grupę filmów
grozy, nie tylko podgatunek teen horror.
14 Termin  związany  m.in.  z  aktywnością  zwaną  "obserwacją  uczestniczącą",  wypracowaną  na  gruncie
brytyjskiej szkoły antropologicznej (Funkcjonalizmu), zwłaszcza przez takich badaczy jak B. Malinowski i A. R.
Radliffe-Brown, odnoszący się do konkretnego zachowania badanego (obserwowanego) człowieka, bądź grupy
społecznej,  na  bazie  którego  można  wysnuwać  tezy  natury  ogólniejszej  (por.  Robert  Deliege ,  Obserwacja
uczestnicząca, (w:) Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie¸Katarzyna Marczewska, Wyd. Oficyna Naukowa,
Warszawa 2011, s. 155 - 167.  
15 Chodzi  przede  wszystkim  o  tzw.  "odbiór  kultowy"  filmu,  choć  również  zachowania  anty-społeczne
wykazywane przez niektórych widzów filmowych. Co ciekawe, zaobserwowano, że zachowania kryminogenne
aktywują się pod wpływem nie tyle filmów grozy, krwawych horrorów, co filmów wydawałoby się neutralnych.
Na przykład głośna masakra w kinie w mieście Aurora, 20 lipca 2012 r., dokonana przez 25-letniego Jamesa
Holmesa, spowodowana była jego fascynacją postacią Jokera, bohatera filmu Christophera Nolana  Mroczny
rycerz, The Dark Knight¸ z 2008 r. Z kolei jeden z najbardziej odrażających przestępców w historii amerykańskiej
kryminologii - zabójca-kanibal  - zabijał m.in. pod wpływem filmu Powrót Jedi, (Return of the Jedi, 1983, w reż.
Richarda  Marquanda),  który  wielokrotnie  oglądał  na  VHS  (por.
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/surfergirl/2005/06/dinner_conversation.html, stan strony na
2017-10-02).  Co  ważne,  mimo  wielu  badań  na  gruncie  psychologii  wciąż  nie  dowiedziono  jednoznacznie
negatywnego wpływu krwawych obrazów, zapełniających kadry filmów grozy, z popełnianymi przestępstwami.
Można zaryzykować tezę odwrotną, że to właśnie widzowie horrorów, przyzwyczajeni do obrazów gwałtów i
przemocy  są  w  zasadzie  niezdolni  do  czynienia  podobnych  ekscesów  w  prawdziwym  życiu  (byłoby  to
potwierdzenie "Eksperymentu Lodovicka" ukazanego w  Mechanicznej pomarańczy,  1971, Stanleya Kubricka,
gdzie Alex De Large -  nastoletni  bandyta -  pod wpływem ukazywanych mu obrazów przemocy,  dodatkowo
stymulowany środkami psychotropowymi, nie jest zdolny do krzywdzenia innych i prędzej skrzywdzi siebie niż
drugiego człowieka).  Na temat pozytywnego wpływu obrazów filmowych na psychikę człowieka i  koncepcji
"kinoterapii" por. Małgorzata Kozubek, Filmoterapia, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016. 
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spod  znaku  cinema  verite,  przebiła  się  i  do  głównego  nurtu  kina.  Popularność  etnograficznych
dokumentów Jeana Roucha opisujących kulturową aktywność  zarówno ludów tzw.  III  świata  (Ja,
Czarny, Moi, un noir, 1958), ale też - traktowanych jako obiekt antropologicznej obserwacji obywateli
I  świata  (Kronika  pewnego  lata,  Chronique  d'un  été,  1961)  -  spowodowało,  że  repertuary  kin
zachodnich zapełniły filmy dokumentalne, czy raczej "dokumentalne", których podstawową funkcją
nie było zapewne oddać sprawiedliwość widzialnemu światu (dokonując wiernego, filmowego zapisu
oryginalnych aktywności kulturowych ludów mniej  lub bardziej  znanych szerszej  publiczności),  ale
przede  wszystkim  miały  one  za  zadanie  ukazać  najbardziej  szokujące,  wstrząsające,
niekonwencjonalne zachowania. Zachowania cechujące nie tylko przedstawicieli krajów odległych od
zachodnich centrów, ale również aktywności obywateli Europy Zachodniej, czy USA, oddających się
najbardziej  dziwacznym -  z  punktu widzenia  nie tylko antropologii  -  namiętnościom.  Pieski  świat
(Mondo cane,  1962) Paolo Cavary i Gualtiero Jacopettiego - ze słynną sceną autentycznej egzekucji
angolańskiego  partyzanta  -  stanowił  pierwszy  i,  mimo  ewidentnie  "atrakcyjnego"  profilu
produkcyjnego,  jeszcze  godny  (z  punktu  widzenia  kinematograficznego)  przypadek  owego
sensacyjnego  "filmu  antropologicznego"  dla  spragnionego  bardziej  rozrywki,  niż  antropologicznej
wiedzy masowego widza. O ile jednak w tym i innych filmach Jacopettiego groza dawkowana była
bardzo oszczędnie,  "przecinana" fragmentami autentycznie śmiesznymi (kto nie pamięta słynnych
sekwencji ukazujących pijanych Berlińczyków?), to o tyle późniejsze filmy tego reżysera (w tym słynne
fake-documentary,  Żegnaj,  wuju  Tomie,  Addio,  Zio  Tom,  1971,  współreżyserowane  z  Franco
Prosperim, gdzie Jacopetti stworzył coś na kształt odnalezionego "dokumentu" opisującego proceder
handlu niewolnikami w Ameryce sprzed Wojny Secesyjnej, ze słynną sceną ukazującą "rozpłodową
farmę") obfitują już w sceny ewokujące autentyczną grozę i przerażenie. 
O krok dalej poszli twórcy słynnego skądinąd cyklu Oblicza śmierci, (Faces of Death, I - IV, 1978-1990,
reż. John Alan Schwartz i inni), gdzie sekwencje autentycznych egzekucji (np. scenę zabicia skazańca
na  krześle  elektrycznym)  połączono  z  sekwencjami  wykreowanymi  jedynie  na  potrzeby  filmowej
produkcji,  choć  udające  (z  niemałym  powodzeniem)  rejestracje  tego  typu.  O  ile  te  "quasi-
antropologiczne  thrillery"  cieszyły  się  sporym  zainteresowaniem,  zwłaszcza  dystrybuowane  na
kasetach VHS, to  nie sposób "wyciągnąć" z nich jakichkolwiek znaczeń antropologicznych, może poza
konstatacją, że śmierć wciąż jest tabu w wysoko rozwiniętych społeczeństwach, choć z wolna staje się
elementem  stymulującym  "społeczeństwo  spektaklu",  pozbawiającego  ją  odium  czegoś  surowo
zakazanego, obwarowanego zakazami, zwłaszcza zakazem patrzenia na "śmierć przy robocie". 
Jednakże do tego typu produkcji wyraźnie nawiązywała seria włoskich horrorów kanibalistycznych z
przełomu lat 70. i 80.16 (). Najsłynniejszym z nich był, rozpoczynający zresztą całą serię, film Ruggero
Deodato17 Nadzy i poszarpani (Canibal Holocaust, 1980). Film ten zwany niekiedy właśnie "horrorem
antropologicznym"18,  udaje  nawet  -  z  powodzeniem  -  kino  etnograficzne,  dokonujące  zapisy
aktywności  ludów  pierwotnych,  choć  żyjących  jeszcze  w  dzisiejszych  czasach.  Film  ten,  mocno

16 Choć w myśl hitchockowskiej definicji, że w horrorze źródło grozy jest nieracjonalne, zaś w thrillerze jak
najbardziej, włoskim filmom kanibalistycznym, jak bardziej należy się miano "thrillerów", jednakże ze względu
na drastyczność i okrucieństwo, którym epatują - tak charakterystyczne dla podgatunku horroru zwanego gore -
można, z pewnym zastrzeżeniem - przypisać je właśnie do kategorii horroru. Por. Cannibal Holocaust, (w:) 100
European Horror Films, Steven Jay Schneider (ed.), Wyd. BFI Screen Guides, London 2007, s. 39 - 40.  
17 Przed  realizacją  Nagich  i  poszarpanych  Deodato  dał  się  poznać  jako  twórca  innego  horroru
kanibalistycznego, w 1977 r., realizując Zapomniany świat kabibali (Ultimo mondo cannibale), znany również pt.
Jungle Holocaust - por. http://www.imdb.com/title/tt0078437/?ref_=nv_sr_1 (stan strony 2017-01-01).
18 Podobnie jak film Jacopettiego zawiera autentyczne sceny egzekucji angolańskiego rebelianta, jak również
autentyczne sceny mordowania zwierząt.
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cenzurowany na całym świecie, którego twórców obłożono nawet licznymi karami sądowymi19 (co
było o tyle usprawiedliwione, że na planie filmu rzeczywiście dochodziło do zabijania prawdziwych
zwierząt,  fotografowania  autentycznej  seksualnej  penetracji  oraz  psychicznego  i  seksualnego
wykorzystania aktorów), mimo swej "rozrywkowej" funkcji, paradoksalnie, dotyka bardzo istotnego -
z  punktu  widzenia  antropologii  właśnie  sporu  dotyczącego  paradygmatu  badania  aktywności
kulturowych ludów reprezentujących niezachodni krąg kulturowy. Film składa się z dwóch części. W
części  pierwszej  śledzimy  ekspedycje  kierowaną  przez  światowej  sławy  antropologa  profesora
Monroe  (granego  przez  występującego  w  filmach  porno  Roberta  Kermana),  który  rusza  w  głąb
amazońskiej dżungli, by odnaleźć zaginioną przed rokiem inną wyprawę - kierowaną z kolei przez
młodego,  ale  już  słynnego  amerykańskiego  dokumentalistę  Alana  Yatesa  (Carl  Gabriel  Yorke)20.
Podczas  swej  wyprawy,  którą  profesor  Monroe  odbywa  w  towarzystwie  uzbrojonych  po  zęby
najemników, jest świadkiem okrucieństw jakich doświadczają rdzeni mieszkańcy Amazonii (których
duża grupa zostaje zmasakrowana, właściwie nie wiedzieć w jakim celu, przez grupę wojskowych), ale
również  jest  niemym  świadkiem  przerażającej  ceremonii,  podczas  której  autochton  z  plemienia
Yacumo brutalnie gwałci i morduje swoją żonę w akcie kary za cudzołóstwo. W końcu ekspedycja
dociera do wioski ludu Yamamonos, gdzie naukowiec jest częstowany mięsem (można domyślić się,
że  pochodzącym z zabitych wcześniej  ludzi)  oraz odnajduje  aluminiowe puszki  z  dokumentalnym
zapisem  ostatnich  dni  życia  członków  ekipy  Yatesa  zaginionych  w  niewyjaśnionych  wcześniej
okolicznościach. Akcja filmu przenosi się do telewizyjnego studia w Nowy, Yorku, gdzie prof. Monroe,
w towarzystwie przedstawicieli  telewizyjnej  stacji,  dokonuje przeglądu odnalezionych materiałów.
Materiały  te  opisują  losy  młodych  filmowców  zapędzających  się  w  mroki  zamieszkiwanej  przez
Indian-kanibali  dżungli  (ich forma imituje zapis dokumentalny -  część zdjęć zdejmowanych jest "z
ręki", miejscami zanika dźwięk, rozmywa się ostrość - choć rzecz jasna nie mamy tu do czynienia z
pełną  imitacją,  np.  sceny  najbardziej  przerażające  ilustrowane  są  elektroniczną,  rzecz  ciekawa
miejscami "przesłodzoną" muzyką ilustracyjną Riza Ortolaniego, co daje dość specyficzny efekt nie
tyle  "zmiękczający"  okrucieństwo  scen  przemocy,  co  czyniący  z  nich  bardzo  kontrowersyjny,
sadystyczny "spektakl"). Jak pokazuje film (wypełniający drugą część filmu Deodato) młodzi filmowcy
nie zachowują się w żadnym razie jak sumienni i szanujący kulturową odmienność antropologowie,
posłuszni wytycznym ojca "obserwacji uczestniczącej" Bronisława Malinowskiego21, lecz w brutalny
sposób ingerują w życie amazońskich autochtonów dokonując m.in. spalenia wioski Yacumos, wraz z
ich mieszkańcami, profanacji świętego miejsca Indian (przez ostentacyjne uprawianie weń seksu) czy
brutalnego gwałtu na Indiance - "małpie" - jak o niej mówią Amerykanie (która później, z powodu
swego  "skalania"  zostaje  przez  współplemieńców  wbita  na  pal).  Dlatego  też  kiedy  Yamamonos
ostatecznie  chwytają  członków  ekspedycji  i  po  okrutnych  torturach  mordują  i  zjadają,  mamy
wrażenie że aroganckich filmowców spotkała zasłużona kara z rąk czerwonoskórych kanibali. 

19 Na  temat  kłopotów  z  cenzurą  i  sądami  Deodato  w  kontekście  odbioru  Nagich  i  poszarpanych,  Por.
http://bloody-disgusting.com/editorials/3353272/green-inferno-cannibal-holocaust/
20 Fabuła  filmu  nawiązuje  w  tym  miejscu  do  autentycznego  wydarzenia  z  1961  r..,  kiedy  podróżnicza
ekspedycja  kierowana  przez  Michaela  Rockefellera  zaginęła  na  Nowej  Gwinei,  prawdopodobnie  zabita  i
zjedzona  przez  kanibali.  Historię  tę,  ale  w  formie  konwencjonalnego  filmu  sensacyjnego,  opowiada  film
Witajcie  w  dżungli,  Welcome  in  The  Jungle,  2001,  reż.  Jonathan  Henseigh  (na  temat  pechowej  wyprawy
Rockefellera -  por.  https://www.smithsonianmag.com/history/What-Really-Happened-to-Michael-Rockefeller-
180949813/ stan strony na 2017-10-02).
21 Paradoksalnie jednak, jak dowodzą tego osobiste dzienniki Malinowskiego, jego pogarda dla badanych przez
siebie Triobrandczyków, była niekiedy równie mocna, jak pogarda okazywana Indianom przez bohaterów filmu
Doedato, por. R. Deliege, Dziennik etnografa, op. cit. s. 182. 
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Na pierwszy rzut oka, odsądzany od czci i wiary, otoczony "czarną legendą" film Deodato 22

jest  przede  wszystkim  filmową  orgią  seksu  i  przemocy.  To  przedziwne  połączenie  otwarcie  i
realistycznie  ukazanej  seksualności  (ocierającej  się,  czy  wręcz  wprost  pornograficznej)  z
niespotykanymi  wcześniej,  bądź  występującymi  jedynie  śladowo,  i  to  przede  wszystkim  w  kinie
eksploatacji,  scenami  skrajnej  przemocy,  podanej  dodatkowo  jeszcze  w  hybrydycznej  formie  -  z
jednej strony naśladującej dokument, z drugiej posługującej się wizualizacją charakterystyczną dla
kina erotycznego (np. filmów Justa Jeackina) - dało niepowtarzalny efekt kinematograficzny, którego
odbiór  oscylujący  pomiędzy  całkowitym  odrzuceniem  a  fascynacją  nie  słabnie  po  dziś  dzień.  Co
jednak  najistotniejsze,  film  ten,  choć  w  sposób  niemalże  bezwstydny  imituje  właściwe  -  czytaj
dokumentalne - kino antropologiczne, po to przede wszystkim by poddać widzów skrajnej, zmysłowej
stymulacji,  paradoksalnie  chwyta  ważne  dla  tożsamości  antropologii  zjawiska  podejścia  "nauki  o
człowieku" do kwestii kultur nie-zachodnich, a więc podlegających zupełnie innym, od zachodniego,
paradygmatom  indywidualnego  i  zbiorowego  zachowania.  Nie  miejsce  tu  i  czas  by  dokładnie
przedstawiać zręby tego problemu23, najważniejszy jest fundament tego sporu, związany rzecz jasna z
ewolucją myśli antropologicznej na przestrzeni XIX i XX wieku, w której paradygmat wyższości kultury
zachodniej nad innymi kulturami (obecny choćby w ewolucjonizmie) ustępował z czasem relacjom
"równoważnym" (jak w funkcjonalizmie Malinowskiego),  by z czasem np. w amerykańskiej  szkole
"kultury i osobowości" Franza Boaza zostać zastąpionym kulturową relatywizmem, szanującym nawet
najbardziej szokujące (z punktu widzenia Białego człowieka) zachowania. Kiedy Deodato realizował
swój  film  do  głosu  w  antropologii  dochodził  właśnie  paradygmat  wypracowany  przez  szkołę
amerykańskich antropologów-postmodernistów pod wodzą Clifforda Geertza z jego koncepcją "opisu
gęstego",  właściwie  całkowicie  rezygnującego  z  wizji  całościowego,  systemowego  ujęcia  badanej
przez antropologa kultury, a co za tym idzie jakiejkolwiek etycznej oceny opisywanej przez badacza
ludzkiej aktywności. Choć trudno byłoby przypuszczać, że twórcy Nagich i poszarpanych zdawali sobie
sprawę z subtelnych sporów akademickich antropologów, to jednak w ich - zrealizowanym przede
wszystkim z powodów rozrywkowych filmie - można odnaleźć właśnie uproszczony, ale jednak na
swój  sposób  niezwykle  trafny  opis  tychże  sporów.  Widzimy  bowiem  z  jednej  strony  zderzenie
aroganckiej  postawy  białych  filmowców-badaczy,  którzy  niezrozumienie  wywołane  przez,  fakt,  że
brutalne  i  do  końca  nie  akceptowane  zachowania  tubylców,  reagują  pogardą,  przemocą  i
okrucieństwem, zaś ich ostatecznym celem jest nauczenie "małp" kultury. Młodzi bohaterowie filmu,
którzy  ostatecznie  kończą  jako  pieczyste  skonsumowane  ze  smakiem  przez  Indian,  postępują
dokładnie  jak  XIX-wieczni  antropologowie-ewolucjoniści,  którzy  swymi  teoriami  (jeszcze
przynależnymi bardziej  antropologii  fizycznej,  niż kulturowej)  usprawiedliwiali  brutalny,  kolonialny
wyzysk  "wyższością"  kolonizatorów  i  eksploatatorów.  Inną  postawę  reprezentuje  prof.  Monore,
będący filmowym odpowiednikiem antropologa-funkcjonalisty, który nawet widząc brutalny rytuał
dokonywany  przez  Indianina  nie  reaguje  przemocą.  "Nagrodą"  dla  naukowca  jest  wejście  do
wspólnoty Indian i  ocalenie przechwyconych przez nich materiałów. Finalnie jednak film Deodato
wyprowadza  w  swym  filmie  bardzo  gorzką  cezurę,  jakby  wyjętą  z  pism  Geertza,  mówiącą  o
nieprzystawalności,  i  o  niemożności  przeniknięcia,  zrozumienia  (do  końca)  jednej  kultury  przez

22 Który jednakowoż od początku cieszył się powodzeniem u publiczności, wzbudzając nawet zachwyt innych
filmowców - słynna jest po dziś dzień, pochwalna filipinka na część Canibal Holocaust, wygłoszona przez Sergio
Leone (por. G. Kłos Nadzy i poszarpani. Film zakazany w 53 krajach, por. http://magazyn.wp.pl/artykul/nadzy-i-
rozszarpani-film-zakazany-w-53-krajach, stan strony na 2017-10-02). 
23 Kwestię tę  zwięźle  omawia Deliege na przykładzie  sporu między Marshallem Sahlinsem a Gananathem
Obeyesekere (por. R. Deliege, Śmierć kapitana Cooka, op. cit., s. 130 - 140). 
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drugą24. Przy czym, paradoksalnie okrucieństwo, sadyzm, perwersja - zdają się mówić twórcy filmu -
cechuje wszystkie kultury, bez względu na szerokość geograficzną jaką zamieszkują25, oraz na poziom
"ucywilizowania".  Wyraża  to  ostatnia  sentencja  w  filmie  wygłaszana  przez  prof.  Monroe,
opuszczającego  studio  filmowe  po  skończonej  projekcji  Do  końca  nie  wiem,  kim  na  prawdę  są
prawdziwi  kanibale... (a  kamera panoramuje wysokościowce nowojorskiego City).  Widz pozostaje
jednak z sugestią, że okrucieństwo Indian - wynikające z sytuacji egzystencjalnej w jakim przyszło im
żyć - jest znacznie mniej "perwersyjne" od wyrachowanego i bezmyślnego okrucieństwa Białych. 
Horror Deodato, mimo, a może przede wszystkim zastosowanych w nim formalnych "eufemizmów"
jest  przerażającym,  brutalnym  filmem,  w  wymiarze  "poza-tekstowym"  ukazującym  przekraczanie
granic w głównym nurcie kina (zwłaszcza europejskiego), wynikającym z jednej strony z obniżenia
progu wrażliwości estetycznej przez współczesnego widza (powodowanym mnogościom medialnych
przekazów ukazujących obrazy przemocy, seksu, okrucieństwa - zresztą film Deodato nawiązuje do
medialnych przekazów tego typu,  scena pacyfikacji  wioski  przez filmowców przypomina podobne
"akcje" z wojny w Wietnamie),  z  drugiej  będąca dalekim echem realnego Holocaustu z czasów II
wojny światowej, którego emanacją - w jakimś sensie - były zawsze brutalniejsze i w sposób bardziej
otwarty operujące seksualnością (zdegradowaną) europejskie, w tym włoskie horrory26. 

Nadzy i  poszarpani  doczekali  się  rzecz jasna wielu kontynuacji,  zaś forma "odnalezionego
dokumentu", wykorzystana przez Deodato - z lepszym, bądź gorszym skutkiem - repetowana jest w
horrorze  światowym  po  dziś  dzień27.  Jednakże  dopiero  zrealizowany  w  2013  roku  przez
amerykańskiego specjalistę od "renowacji" horrorów z lat 70. - Eli Rotha - film  Zielone piekło (The
Green Inferno   -  określenie to pada w  Nagich i  poszarpanych  na określenie amazońskiej  dżungli)
stanowi  z  jednej  strony nawiązanie,  z  drugiej  polemikę z  "antropologicznym" włoskim horrorem.
Pierwotnie,  ta otwarcie nawiązująca do dzieła Dodeato produkcja28 miała mieć zbliżony, formalny
charakter do filmu Deodato (część historii miała mieć konwencjonalny charakter, część miała składać
się  z  materiału  nagranego na  odnalezionej  przez  ekspedycje  ratunkową telefonie  komórkowym).
Ponieważ jednak reżyser postawił na graficzne efekty, a w czasie realizacji filmu zakochał się i ożenił z
aktorka kreującą główną rolę w filmie (zjawiskowo piękna Chilijka Lorenza Izzo) - zmienił zasadniczo
koncepcję  filmu  (w  finale  Zielonego  piekła  główna  bohaterka  wyrywa  się  z  rąk  oprawców),  i  w
ostateczności  dzieło  Rotha  znacząco  odbiega  od  para-dokumentalnej  formy  filmu  Deodato.
I, dodajmy, mimo sprawności w tworzeniu na ekranie napięcia, wyższego poziomu realizacyjnego (co
w tym przypadku działa na niekorzyść dzieła) oraz antropologicznego naddatku cechującego wymowę
filmu, znacząco ustępuje włoskiemu filmowi, pod każdym w zasadzie względem. A jednak wciąż, jako
film antropologiczny, dzieło Rotha warte jest omówienia. 

24 R. Deliege, Geertz i podejście hermeteutyczne, op. cit., s. 140 - 149.
25 Rzecz znamienna, część zdjęć do filmu zrealizowano na pograniczu Brazylii i Kolumbii a członków fikcyjnych
plemion zagrali autentycznie Indianie, zamieszkujący zakole rzeki Orinoko. W czasie realizacji filmu prowadzący
tradycyjny, plemienny styl życia, dziś już całkowicie zarzucony. Stąd jeszcze jeden, prawdziwie antropologiczny
wymiar horroru Deodato.
26 Por.  P.  Kletowski,  Europejskie  kino  gatunkowe  -  w  stronę  opisu  zjawiska,  Grzegorz  Fortuna  Jt.  Horror
all'italiana. Krótka historia włoskiego kina grozy, (w:) Europejskie kino gatunków, P. Kletowski (red.), Wyd. WUJ,
Kraków 2016, s. 13-27, 137-155. 
27 Filmem otwarcie nawiązującym do dzieła Deodato jest choćby  The Blair Witch Project, 1999, reż. Daniel
Myrick, Eduardo Sanchez, którego treść stanowi filmowy zapis z pechowej ekspedycji trójki młodych filmowców
do marylendzkiego lasu, gdzie spotka ich śmierć z ręki demonicznych sił uosabianych przez tytułową wiedźmę.
28 Por.  https://www.theguardian.com/film/2016/feb/11/eli-roth-the-green-inferno-miss-films-where-think-
makers-were-insane, stan strony na 2017-02-01. W artykule tym pojawia się ciekawa informacja, że  Zielone
piekło kręcono  dokładnie  w  tym  samym miejscu  co  Aguirre  -  Gniew  Boży (Aguirre,  de  Zorn  Gottes¸1972)
Wernera Herzoga.

8



Główną bohaterką  Green Inferno jest studentka antropologii  o imieniu Justine, córka ambasadora
USA  przy  ONZ.  Staje  się  ona  członkiem  grupy  aktywistów  działających  na  rzecz  uratowania
indiańskiego plemienia,  którego egzystencja jest zagrożona przez wydobywczą korporację.  Młodzi
ludzie,  dowodzeni  przez  charyzmatycznego  lidera  Alejandro  (Ariel  Levy)  przeprowadzają  akcję
sabotażową,  w  wyniku  której  prace  eksploatacyjne  zostają  zatrzymane.  Jednakże  w  czasie  lotu
powrotnego  awionetka  przewożąca  bohaterów  ulega  awarii  i  młodzi  ludzie  dostają  się  w  ręce
malujących się na czerwono Indian (prawdopodobnie tych, w imieniu których przeprowadzali akcję).
"Czerwoni Indianie", którym przewodzi przerażająca szamanka, odprawiają krwawe rytuały, podczas
których zabijają i zjadają pochwyconych ludzi. W finale filmu, kiedy Justine, będąca jeszcze dziewicą,
ma zostać obrzezana podczas kolejnego, z krwawych rytuałów, ratuje ją mały, indiański chłopiec, z
którym dziewczyna nawiązuje kontakt (przy pomocy malutkiego wisiorka-fleciku, na którym gra - to
oczywiście  wyraźna  aluzja  do  słynnej  Misji,  The  Mission,  1986,  Rolanda  Joffe'a).  W finale  filmu,
bohaterka  dostaje  się  na  polanę,  gdzie  najemnicy  korporacji  dokonują  masakry  Indian  i  zostaje
uratowana (choć wcześniej, z premedytacją pozostawiła w środku wioski uwięzionego lidera grupy,
który  okazał  się  egoistą,  szowinistą  gotowym poświęcić  innych  dla  własnych  celów).  W jednej  z
ostatnich  sekwencji  filmu  widzimy  bohaterkę  składającą  zeznania  w  sprawie  zaginięcia  swych
kolegów i koleżanek, z premedytacją kłamie, mówiąc, że to Indianie uratowali ją po katastrofie zaś z
ich rąk nic złego nie spotkało ani jej ani towarzyszy jej wyprawy do dżungli.
Zielona  piekło  znów  podejmuje  temat  nieprzystawalności  kultur,  znów  zrównuje  barbarzyństwo
Indian  z  barbarzyństwem  "cywilizowanego"  człowieka,  choć  z  dwojga  złego  "wybiera"  rytualne,
oparte na koegzystencji z naturą barbarzyństwo Indian. Tym jednak, co różni oba filmy, abstrahując
rzecz jasna od różnic w formie (tym razem mamy do czynienia z mocno wypieszczonym wizualnie
filmem, z  szokującymi,  ale wspaniale  skomponowanymi przez specjalistę  od tworzenia  krwawych
efektów  specjalnych   Gregory'ego  Nicotero   scenami  gore,  spośród  których  pierwsza  scena
ćwiartowania i zabijania ofiary przez Indian wprawia widza w prawdziwe osłupienie), to przesłanie
filmu  -  całkowicie  stojące  za  rdzennymi  mieszkańcami  Amazonii,  choć  okrutnymi  w  swych
kulturowych obyczajach, wciąż nie tak "krwiożerczymi" jak przedstawiciele przemysłowych korporacji
(na usługach których stoją nawet, pozornie walczący z nimi ekologowie - co ironicznie pokazuje w
swym filmie  Roth).  Co  ciekawe,  najbardziej  niepokojące,  a  przy  tym dziwnie  kojące (po scenach
skrajnego okrucieństwa) są ujęcia ukazujące, idylliczny wprost, świat radosnych kanibali, w całkowitej
harmonii  z  naturą  i  z  samym sobą ogryzający  ludzie  szczątki  ugotowane w wywarze z  leguminy.
Można pokusić  się  o stwierdzenie,  że  finałowa deklaracja bohaterki  reprezentuje  punkt widzenia
współczesnych antropologów, zdających sobie sprawę z ostatecznej i nieodwracalnej agonii świata
ludów "prymitywnych" (w rzeczy samej często reprezentujących kulturę duchową daleko bardziej
rozwiniętą od kultury białego człowieka), o pozostawienie szczątków której trzeba toczyć nieustający
bój. 
Ale film Rotha ma jeszcze jedną, niepokojącą wizualną woltę, każącą Zielone piekło odbierać jako film,
mimo przede wszystkim cech kina rozrywkowego, jako rodzaj tekstu antropologicznego. Oto widzimy
idącą po korytarzu uczelni  bohaterkę,  która  niespodziewanie  spotyka cudem uratowanego lidera
ekologicznego komando.  Kiedy  ten  przytula  dziewczynę,  Justine  zamienia  się  w rękinoszczękiego
potwora i  przegryza mężczyźnie szyję. Wszystko rzecz jasna okazuje się koszmarnym snem, ale w
kontekście całego filmu można odbierać to zakończenie jako niezbyt optymistyczne przypomnienie
naszych krwawych pra-zwierzęcych atawizmów, wciąż tkwiących w najgłębszych obszarach naszego
mózgu. 
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Do filmów grozy, które moglibyśmy nazwać antropologicznymi są również te, które próbują
wdrożyć w fabułę konkretne stanowiska antropologiczne, a co za tym idzie, stanowiąc swego rodzaju
ich  swoistą,  filmową weryfikującą  ilustrację.  Istnieje  spora  grupa  takich  filmów,  z  których  chyba
najsłynniejszy  jest,  zrealizowany  w 1981  r.,  w  USA,  przez  brytyjskiego  reżysera-skandalistę  Kena
Russella  obraz  Odmienne  stany  świadomości  (Altered  States),  którego  scenariusz  -  autorstwa
Paddy'ego  Chayefsky'ego  -  jako  żywo  ilustruje  eksperymenty  z  substancjami  psychoaktywnymi,
przeprowadzanymi na amerykańskich uniwersytetach w latach 60. i  70.  Zasadniczo film Russella,
którego  bohaterem  jest  profesor  antropologii  (William  Hurt)  jest  ilustracją  tez  badawczych
wyprowadzonych przez Aldouxa Huxleya,  Timothy'ego Learego (twórcy  LSD),  a  przede wszystkim
Stanislawa  Grofa,  badającego  możliwości  używania  substancji  psychoaktywnych  w  penetracji
pokładów ludzkiego umysłu (dodatkowo uzupełnionymi o odkrycia naukowe Edwarda O. Wilsona i
Richarda  Dawkinsa  -  piewców  antropologii  ewolucyjnej).  Bohater  zażywający  narkotyki  (przede
wszystkim meskalinę) doświadcza wizji związanych z symbolami konstytutywnymi dla własnej kultury
(wyraźna  symbolika  judeochrześcijańska,  jak  wielooki  kozioł  przybity  do  krzyża),  by  ostatecznie
"dobić" się do pokładów pra-mózgu, w którym zapisano moment powstania życia przez wyładowanie
atmosferyczne ożywiające pramaterię. Skrajnie materialistyczna wizja ludzkiego życia, w którym brak
miejsca na metafizykę kończy zaskakująca, humanistyczna koda, w której bohater (uratowany z pętli
jaźni, w jaką wpadł przez swą ukochaną), zdaje sobie sprawę, że sens jego naukowych poszukiwań
zasadza  się  na  odnalezieniu  miłości  i  zrozumienia  u  drugiego  człowieka.  Film  Russella  -  pełen
wizjonerskich  scen,  będący  rodzajem  audiowizualnego  "tripu"  -  nie  wolny  od  rozwiązań
zaczerpniętych z horroru (sekwencja,  w której bohater "zregresjonowany" do poziomu zwierzęcia
urządza polowanie w zoo z pewnością do nich należy), jest jednym z wielu filmów grozy, które śmiało
określić  można  filmami  antropologicznymi,  próbującymi  ukazać  skrajne,  psychosomatyczne
doświadczenia człowieka, prowadzące do odkrywania tajemnic jego człowieczeństwa, związanego z
prapoczątkami zaistnienia życia na ziemi, ludzkiej jaźni, ludzkiej kultury. Doświadczeń, dodajmy, w
którym niepomierną rolę odgrywają substancje psychodeliczne. 
Do innych filmów tego typu zaliczyć można opartą na faktach  Drabinę Jakubową,  Jacob's Ladder,
1990, Adriana Lyne'a - gdzie weterani wojny w Wietnamie odczuwali fatalne skutki podawanych im w
czasie wojny środków psychodelicznych pobudzających agresję - i powodujących regres do poziomu
zwierzęcia. Film ten jest o tyle ciekawy, że stanowi polemikę z filmem Russella, ponieważ rozpatruje
wewnętrzną aktywność człowieka, stymulowaną przez narkotyki,  przez pryzmat nie ewolucyjnego
behawioryzmu,  lecz  przede  wszystkim  przez  pryzmat  psychologii  głębi  Junga,  zakładającego
aktywację i przekierowanie podświadomości człowieka na wymiar sensu stricte duchowy -  więc nie
immanentny, lecz transcendentny -  którego wyrazem są istniejące w zbiorowym psyche archetypy 29

(dlatego w filmie Lyne'a  główny bohater filmu doświadcza zarówno wizji  infernalnych, będących
emanacją jego Cienia, jak i  wizji  personifikujących pozytywne "boskie" archetypy - Starca-mędrca,
Trójcy Świętej - uzupełnionej o element negatywny, współtworzący Idealną Czwórcę - czy też symbol
Mandali, harmonii jaźni ludzkiej, która w finale staje się udziałem bohatera filmu). 
Innym przykładem psychodelicznego nurtu horroru będącego tekstem antropologicznym jest  film
Linia życia - Flatliners, 1990, Joela Schumachera, gdzie grupa młodych naukowców eksperymentuje
ze stanem śmierci klinicznej, dokonując "zawieszenia" swej jaźni między życiem i śmiercią za pomocą
narkotyków.  

O ile jednak wyżej wymienione horrory, mogą być rzecz jasna interpretowane jako emanacje
określonych stanowisk,  czy raczej badawczych strategii  antropologicznych, o tyle w na niwie kina

29 Por. D. Fredriksen, op. cit. s. 109 - 137. 
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grozy  odnajdziemy  z  powodzeniem  filmy  wprost  odwołujące  się  do  opisywanych  w  literaturze
antropologicznego przedmiotu zjawisk i obserwacji. 
Kiedy James George Frazer wydawał w 1890 r. swoją wiekopomną rozprawę z zakresu antropologii
religii pt.  Złota gałąź,30 nie przypuszczał że znajdzie się ona w kręgu inspiracji twórców filmowego
horroru,  realizowanego w jego ojczyźnie.  Zwłaszcza podgatunku brytyjskiego kina grozy tzw.  folk
horrors, tworzonych na fali popularności legendarnej wytwórni Hammer, przez konkurencyjne studia
Tigon i British Lion Film Corporation. W swej analizie aktywności religijnej, Frazer - którego ambicją
było udowodnienie prostego przełożenie elementów religii pogańskich na wierzenia chrześcijańskie (i
w jakiejś mierze jej - nie tyle zdyskredytowane - co udowodnienie braku wyjątkowości),  poczesne
miejsce znajduje opisanie rytuału letniego przesilenia,  czczonego w całym pogańskim świecie (na
które to święto, na zasadzie synkretyzmu, nałożyło się niejako chrześcijańskie święto Wielkiej Nocy). 31

Szczególnie  barwnie  święto  letniego  przesilenia,  zwane  Beltane,  obchodzili  Celtowie,  których
kapłanie  -  druidzi  wznosili  modły  ku  czci  celtyckich  bóstw  reprezentujących  płodność  i  wszelki
urodzaj. Nieodłącznym elementem świąt Beltane był zwyczaj składania ofiary z człowieka, najczęściej
na zasadzie całopalenia. Tak opisuje to sam Frazer:
A oto  główne  zarysy  obyczaju:  Celtowie  przechowywali  skazanych  przestępców,  by  złożyć  ich  w
ofierze bogom podczas wielkiego święta, odbywającego się raz na pięć lat. Im więcej było ofiar, tym
żyźniejsze miały być pola. Jeśli nie było dosyć przestępców, uzupełniano ich liczbę wziętymi do niewoli
jeńcami. Gdy nadchodziła wyznaczona pora, ofiary składali druidowie, czyli kapłani. Niektóre ofiary
zabijano z łuku, inne wbijano na pal, jeszcze inne palono żywcem w następujący sposób: robiono
olbrzymie  figury  z  trzciny  lub  drzewa i  trawy,  które  wypełniano  żywymi  ludźmi  bydłem i  innymi
zwierzętami.  Następnie  figury  podpalano  wraz  z  ich  żywą  zawartością.  Te  trzcinowe  olbrzymy
druidów miały do niedawna, a może nawet jeszcze do teraz swoje odpowiedniki na wiosennych i
letnich świętach Europy..32

Choć dziś, z perspektywy odkryć innych antropologów, badania "biurkowego antropologa" jakim był
Frazer żywo się kwestionuje (np. jego koncepcja ewolucji od magii, przez religię do nauki, całkowicie
się  nie  sprawdza,  jak  wykazali  to  antropolodzy-strukturaliści,  wykazując,  że  np.  zarówno  w
prymitywnych społeczeństwach, jak i w ich współczesnych odpowiednikach funkcjonują obok siebie
te trzy aktywności)33 myśl przewodnia przepajająca całą książkę, że oto pod powierzchnią kultury
chrześcijańskiej wciąż tli się pogańska siła zespolona z naturą, stanowiąca jej ekspiację, pojawia się
bardzo  wyraźnie  w  horrorach  wytwórni  Tigon  i  British  Lion  Film  Corporation  (jak  i  w  ich
współczesnych  wersjach),  wraz  z  ilustracjami  rytuałów,  jako  żywo  wyjętych  z  kart  opracowania
Frazera. Nurt folk horrors rozpoczęty został przez ponury horror Krew na szponie Szatana (Blood on
Satan's Claw, 1971,  reż. Piers Haggard), gdzie w XVII-wiecznej angielskiej wsi34 grupa młodych ludzi,

30 Książka ta pojawia się w biblioteczce pułkownika Kurtza (Marlon Brando), w słynnym  Czasie apokalipsy,
Apocalypse, Now!, 1979, F. F. Coppoli (którego fabuła zasadniczo nawiązuje do opisanego przez Frazera rytuału
zabicia Króla-kapłana (por.  James George Frazer,  Królowie-kapłani,  (w:)  Złota gałąź.  Studia z magii  i  religii,
Henryk Krzeczkowski (tłum.), Wyd. Vis-a-vis, Etiuda, Warszawa 2016, s. 13 - 16. 
31 Ibid., s. 460
32 Ibid., s. 460
33 Por. R. Deliege, James George Frazer, op. cit., s. 38-46.
34 Często  czas  akcji  folk  horrors  przypada  na  wiek  XVII,  a  konkretnie  na  okres  rewolucji  Cromwella  -
reformatora struktur politycznych Anglii, ale także zwolennika palenia na stosie czarownic i  kotów, którego
zajadła  antykatolicka  postawa  wytworzyła  wokół  jego  postaci  (i  czynów)  niejednoznaczną  aurę  grozy  i
okrucieństwa (której emanacją był choćby  Raj utracony Miltona - obraz Cromwellowskiej rewolucji ujętej w
wizji  walki  Lucyfera z Bogiem). Stąd wiele filmów zaliczanych do nurtu  folk horrors  rozgrywa się właśnie w
czasach wojny Cromwella z rojalistami np. uważany za sztandarowy dla wiejskiego kina grozy (przede wszystkim
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po odkryciu  na  polu  tajemniczego szkieletu,  staje  się  wyznawcami  Szatana.  Zaś  poprzez  krwawe
rytuały, polegające głównie na kopulowaniu w ruinach zburzonego katolickiego opactwa i zabijaniu
podstępnie  zwabionych  doń  ofiar  (głównie  młodych  dziewcząt,  obdarzonych  jednakowoż
tajemniczym znamieniem, wyglądającym jak  łata  z  futra)  młodzi  sataniści  starają  się  z  czczonych
szczątków wskrzesić Bestię. W finale filmu jego lordowska mość (Patrick Wymark) sprawująca pieczę
nad ziemiami, na których rozgrywają się diabelskie bezeceństwa podejmuję anty-sataniczną krucjatę i
obosiecznym  mieczem  świętego  Jakuba  (lord  jest  katolikiem,  skrycie  wyznającym  religię  swych
przodków),  w  finale  filmu  przebija,  powstającego  z  ziemi  obleczonego  już  w  ciało  Szatana.  Ten
niepokojący film posiada podstawowe dla folk horroru cechy, a więc charakterystyczne miejsce akcji
(głęboka, angielska prowincja z polami i  lasami,  w których pozostaje jeszcze pamięć po dawnych
celtyckich, pogańskich rytuałach, dziś przyjmujących wymiar wręcz sataniczny); bohatera - najczęściej
chrześcijanina - który wpada na trop pogańskich kultów - a przede wszystkim motyw ofiary 35 . Często
to właśnie główny bohater filmu zostaje wybrany na ofiarę, i albo udaje mu się uciec, albo składa swe
życie na ołtarzu pogańskiego bóstwa. W wymiarze głębokim folk horrory, zwłaszcza te rozgrywające
się współcześnie, z  powodzeniem mogą być  reprezentowane jako teksty  antropologiczne,  mówią
bowiem o - obserwowalnej, także i dziś - fali pogaństwa, czy raczej neopogaństwa, manifestowanego
przez ekstremistyczne ruchy feministyczne36 ekologiczne, wikańskie, czy też wręcz satanistyczne.  

z  powodu graficznych scen tortur i  egzekucji)  słynny  Generał  -  pogromca czarownic znany także pod dość
dziwnym tytułem Robak zwycięzca, (Witchfinder General,  Worm the Conqeror, 1968, reż. Michael Reeves), ze
wspaniałą  rolą  Vincenta  Price'a  jako  sadystycznego  i  przebiegłego  protestanckiego  inkwizytora,
dopuszczającego się gwałtów i morderstw na niewinnych ludziach podejrzanych o kontakt z siłami nieczystymi.
35 Łatwo można odnieść tego typu kina do sytuacji "kozła ofiarnego", opisanego przede wszystkim przez Rene
Girarda  w  jego  przełomowym,  antropologicznym  opracowaniu  (R.  Girard,  Kozioł  ofiarny,  Mirosława
Goszczyńska (tłum.), Wyd. Łódzkie, Łódź 1991). Przy czym w przypadku filmu Kult, sytuacja ofiarnicza odnosi się
bardziej do sytuacji  "ofiary zmazującej inne ofiary" - czyli  doskonałej ofiary Chrystusa, o jakiej pisze Girard,
ukazującej bezzasadność jakichkolwiek ofiar z ludzi, które uważane za konieczne dla podtrzymania wspólnoty
społecznej, w swej istocie prowadzą do jej destrukcji.
36 Ów  "powrót  do  natury",  próba  przywrócenia  matriarchatu  (nawet  na  zasadzie  aktywności  opartej  na
przemocy),  zwrócenie  uwagi  na  rolę  kobiet,  zwłaszcza  w  dawaniu  i  podtrzymywaniu  życia,  ale  także  w
przejmowaniu  władzy  nad  dyskursem  politycznym  dotychczas  zdominowanym  przez  mężczyzn,  słowem
"feministyczny zwrot" w kulturze zachodniej widoczny jest co najmniej od lat 60. XX wieku, a więc od czasów
kontrkultury, i wobec rozkwitu ruchów feministycznych walczących z - według przedstawicielek tych ruchów -
wysoce  opresyjnym,  fallocentrycznym  patriarchatem,  jest  zjawiskiem  wciąż  niesłabnącym,  a  nawet
podlegającym  zintensyfikownaniu.  Krytyką  tego  stan  rzeczy,  w  obrębie  konserwatywnego  kina  grozy,  jest
choćby amerykański remake Wicker Mana, film z 2001 r., (w Polsce funkcjonujący, tak jak jego pierwowzór pt.
Kult), w reżyserii Neila LeBute. LeBute - pochodzący z rodziny kwakrów - słynący z antyfeministycznej postawy
(co nie przeszkadza mu być uznanym autorem przenikliwych sztuk teatralnych i filmów, piętnujących zresztą nie
tylko  małostkowość  kobiet,  ale  i  głupotę  i  bezwzględność  mężczyzn  -  przykładem choćby  wybitny  film  W
towarzystwie mężczyzn,  In the Comapny of Man, 1993 r.) wyreżyserował remake filmu Hardy'ego, w którym
Nicholas Cage przybywa na zamieszkaną przez kobiecą społeczność wyspę (zorganizowaną na podobieństwo
pszczelego roju -  Królową Matką jako głową wspólnoty, by zostać złożony w ofierze bóstwu płodności). Film
ten  odbierano  jako  skrajnie  antyfeministyczny,  wzbudził  szereg  protestów  i  zajadłych  polemik.  Mimo
niezaprzeczalnego faktu,  że film LeButte nie dorównuje angielskiemu pierwowzorowi,  zasługuje na uznanie
choćby właśnie przez swój niepoprawny politycznie wydźwięk, jak też szereg symbolicznych scen (jak ujęcie
zatopionej figury Chrystusa pozostającej u wybrzeży zamieszkiwanej przez "kobiety-pszczoły" wyspy) mogące
być interpretowane jako  symboliczna emanacja  "antropologicznego aktu",  w tym przypadku zeświecczenia
amerykańskiego  społeczeństwa  i  skierowanie  jego  atencji  w  kierunku  szeroko  pojętego  "naturalizmu".  W
obrębie  kina  amerykańskiego  nurt  folk  horroru jest  wciąż  obecny,  także  w  "pogańskim"  wymiarze,  czego
dowodem choćby sugestywny horror Wiedźma (The Witch, 2015, reż. Robert Eggers) - rozgrywająca się w XVII-
wiecznej Nowej Anglii opowieść o ingerencji sił nieczystych w życie purytańskiej rodziny (z jedną z najbardziej
sugestywnych scen sabatu w historii kina).  
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Najsłynniejszym współczesnym folk horrorem, jest rzecz jasna słynny  Kult  (The Wicker Man, 1973,
reż. Robin Hardy. Śledzimy losy pobożnego policjanta sierżanta Howie (Edward Woodward), który
przybywa na wyspę Sammerisle,  by  wyjaśnić  sekret  zniknięcia dziewczynki,  o  odnalezienie  której
prosi  jej  matka.  Wyspa  zamieszkiwana  jest  przez  ludzi,  których  przodkowie  zajmowali  się
rybołówstwem, zaś dziś uprawiają słynące na całą Anglię owoce. Szybko okazuje się, że mieszkańcy
wysypy  to  nie  bogobojni  farmerzy.  Spotykając  się  z  przejawami  otwartej  wrogości  policjant
obserwuje dziwne zachowania tubylców: nocne tańce urządzane przez nagie kobiety, szkoła w której
uczy się dzieci  pogańskich praw natury,  wreszcie sprofanowany kościół  i  grób,  w którym zamiast
szczątków ludzkich kości, jest pochowane zwierzę. Aura zmysłowości, natury, pogaństwa udziela się
również bohaterowi, który jest kuszony przez taniec nagiej córki właściciela zajazdu w którym się
zatrzymał (scena ekstatycznego tańca nagiej  Britt Ekland -  w rzeczywistości  jej  dublerki,  w czasie
realizacji filmu Ekland była w dziewiątym miesiącu ciąży - przeszła do annałów najsłynniejszych scen
erotycznych, zresztą niemiłosiernie cenzurowanych).  Bohater odbywa również rozmowę z Lordem
Summerisle (jedna z najlepszych ról Christopher Lee), z którym "dobrodziej" wyspy próbuje wyjaśnić
policjantowi  pogańskie  podstaw  chrześcijaństwa  (jako  żywo  prezentując  skrót  książki  Frazera).
W finale filmu okazuje się, że sprawa zaginionej dziewczynki była pułapką zastawioną na bohatera,
który  zostaje  złożony  w ofierze  celtyckim bóstwom płodności,  płonąc  w tytułowym "wiklinowym
człowieku". Finał filmu jest dwuznaczny. Z jednej strony może być odbierany jako triumf mrocznych,
pogańskich sił (jednakowoż ofiara złożona przez pogan okazuje się czymś zupełnie zbędnym - wyspa,
sztucznie nawadniana, dziś wyjałowiona, nigdy już nie odzyska swoich życiodajnych mocy), z drugiej
jako  triumf  chrześcijaństwa,  przejawiającego  się  w  instytucji  ofiary  za  wiarę  (którą  uskutecznia
głęboko wierzący policjant). Ostatnie ujęcie filmu - wschód słońca nad dopalającymi się wiklinowym
olbrzymem, z sierżantem Howiem w środku -  podkreśla tę dwuznaczność:  wszak pogańskie kulty
(zwłaszcza Indian Mezoameryki) czciły Słońce, i składały swym bogom krwawe ofiary, by zapewnić
sobie pojawienie się Złotego Kręgu na nieboskłonie, ale z drugiej strony w symbolice chrześcijańskiej
zmartwychwstanie Chrystusa również obrazuje się właśnie w symbolu wschodzącego Słońca.37

Folk horror  stanowi wzorcowy przykład filmu grozy będącego tekstem antropologicznym, nie tylko
dlatego, że ilustruje pogańskie obrzędy szczegółowo opisane przez autora Złotej gałęzi, ale przekazuje
głęboki,  antropologiczny sens jego pisarstwa -  obecność  pogaństwa,  pogańskich treści,  czczących
naturalne siły przyrody - którym (i co może być odbierane jako polemika ze stanowiskiem Frazera)
przeciwstawia  się  chrześcijaństwo,  odnajdujące  głębszy  sens  w  figurze  ofiary  -  nie  tyle
potwierdzającej  bezwolną  łączność  człowieka  z  naturą,  co  wprost  przeciwnie  -  wynikającą  z
samoświadomości  (w  optyce  chrześcijańskiej  z  duchowości,  ale  sprzężonej  z  elementem  ratio)
odrębności  człowieka  -  jako  istoty  doskonalszej,  zdolnej  do  wyższych  uczuć  -  od  świata  natury.
Wicker  Man  jest  jednak  filmem  niepokojąco  wieloznacznym,  jego  siła  wypływa  właśnie  z  jego
interpretacyjnej otwartości, wzmocnionej dodatkowo świetnie wykreowanej na ekranie atmosferze
niepokoju, zawieszenia, zagrożenia. Na długo pozostaje w pamięci nie tylko groteskowa, ale na swój
nieoczywisty  sposób  wstrząsająca  scena  finałowa,  ale  też  ujęcia  wprowadzające  do  filmu  rodzaj
zaskakującej  dystrakcji  (jak  ujecia  dzieci  w  zwierzęcych  maskach  obserwujących  prowadzącego
śledztwo bohatera). Można sobie tylko wyobrażać jak wyglądała oryginalna dwuipółgodzinna wersja

37 Manfred Lurker,  Nie ma religii  bez symboli, (w:)  Przesłanie symboli,  Ryszard Wojnakowski  (tłum.),  Wyd.
Aletheia, Warszawa 2001, s. 87.
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filmu,  która  -  jak  powiedział  producent  filmu38 -  była  zbyt  intensywna  nawet  dla  najbardziej
wyrobionego widza i ostatecznie skrócona do 100 minut oficjalnej, kinowej wersji.
Choć folk horror był z powodzeniem realizowany w latach 70., a jego wpływ na inne gatunki filmowe
był bardzo widoczny (z pewnością intensywność Nędznych psów, Straw Dogs, 1971, Sama Peckinpaha
-  opowieść  o  pełnej  przemocy  walce  amerykańskiego  jajogłowego  z  hordą  prowincjonalnych,
angielskich wieśniaków, którzy zgwałcili mu żonę, nie mało czerpał z wiejskich filmów grozy), to odżył
dopiero w XXI wieku, kiedy do głosu doszli brytyjscy filmowcy, wychowani na filmach Hammera, czy
Tigona.  Jednym  z  nich  jest  z  pewnością  Ben  Wheatley  -  mistrz  kina  gatunkowego,  który  swymi
mesmerycznymi filmami, takimi jak  Pole w Anglii (A Field in England, 2013), czy przede wszystkim
Lista płatnych zleceń (Kill List, 2011) zrewitalizowali konwencję folk horroru, wzbogacając ją o nowe,
filmowe elementy. O ile Pole w Anglii  - niekonwencjonalny film historyczny, w którym żołnierze armii
Cromwella  zmuszeni  są  przez  charyzmatycznego  alchemika  do  poszukiwania  skarbu  ukrytego  na
tytułowym  polu  gdzieś  w  Anglii  (przy  okazji  znajdując  się  pod  wpływem  zjedzonych  w  gulaszu
muchomorów,  podanych  przez  adiutanta  magika)  -  można  zaliczyć  do  ciekawych,  filmowych
eksperymentów,  o  tyle  Lista  płatnych  zleceń to  o  wiele  poważniejsza  propozycja  filmowa,  z
pewnością zaliczająca się do tekstów antropologicznych.
Z pozoru jest to gatunkowy misz-masz. Zaczyna się jak konwencjonalny film obyczajowy, opisujący
rozkład  pożycia  małżeńskiego  przeciętnej,  angielskiej  rodziny.  Wkrótce  okazuje  się,  że  Jay  (Neil
Maskell) robiący piekielne awantury żonie to były żołnierz, obecnie zawodowy zabójca, wraz ze swym
kolegą  -  Galem  (Michael  Smiley)  wykonuje  zabójstwa  na  zlecenie.  Jego  nerwowy  rozrój
spowodowany jest nie traumatycznymi przeżyciami z przeszłości: służbą w Iraku, a przede wszystkim
nieudaną misją  na  Ukrainie.  Kiedy mężczyźni  przystępują  do wykonania  nowego zadania  (zabicia
trzech  ludzi:  księdza,  bibliotekarza  i  polityka  rezydującego  w  luksusowym  pałacu  gdzieś  na
przedmieściach), film obyczajowy zamienia się w brutalny film sensacyjny, w którym obserwujemy,
ukazane z detalami, sceny okrutnych tortur i morderstw (np. torturowanie i zabijanie przy pomocy
młotka). Wreszcie kiedy bohaterowie udają się pod ostatni adres, gdzie są świadkami przedziwnego,
pogańskiego rytuału, podczas którego wśród rytualnych śpiewów zamaskowanych postaci wiesza się
młoda kobieta, horror intensyfikuje się jeszcze bardziej. Kiedy zszokowani zabójcy otwierają ogień do
pogańskiego korowodu wywiązuje się walka w czasie której Gal ginie, zaś Jay - pochwycony przez
okultystów - przy świetle pochodni, zmuszony jest do walki z dziwnym, zamaskowanym garbusem
(jak  się  okaże  -  swoją  żoną  z  ich  synkiem  przywiązanym  do  pleców).  Wynik  pojedynku  łatwo
przewidzieć.
Choć elementy folk horroru dominują zwłaszcza w ostatniej części filmu, elementy grozy występują w
całym filmie Wheatleya. W otwierającej film scenie przyjęcia, dziewczyna Gala - Fiona (Emma Fryer)
której uroda przypomina divy z hororrów Tigomu i Hammera, rysuje tajemniczy symbol na odwrocie
lustra w mieszkaniu głównego bohatera. Nieco później w jednej z najbardziej niesamowitych scen,
dziewczyna pojawia się niespodziewanie w środku nocy, by z oddali pozdrowić zszokowanego tym
widokiem bohatera (scena ta przypomina jako żywo scenę z  Lokatora, The Tenant, 1978, Romana
Polańskiego,  w  której  bohater  widział  w  przeciwległym  oknie...  samego siebie).  Powieszony  kot,
dziwne symbole na które napotykają się bohaterowie w czasie wykonywania swego zbrodniczego
zadania,  przedstawiciele  tajemniczej  organizacji  pilnujący  by  zlecenie  zostało  solidnie  wykonane
(Inaczej zginiecie wy i wasi bliscy) dopełniają całości. 

38 Por.  The Wicker Man Enigma (https://www.youtube.com/watch?v=uyMQxzyEsIQ, stan strony na 2017-10-
02).
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Mimo współczesnego enturażu i fabularnej dezynwoltury, film  Lista płatnych zleceń realizuje w swej
istocie schemat  folk horroru, ukazując istnienie pogańskiego świata, tętniącego "pod powierzchnią"
świata,  w którym pogańskie  bóstwa już  dawno odesłano do szafy  z  bajkami.  Kill  List jest  jednak
filmem  daleko  bardziej  krytycznym  i  na  swój  sposób  poważniejszym,  niż  folk  horrory,  z  lat  70.,
aktywujące raczej historyczne sentymenty względem pogaństwa (lub odwołujące się do hipisowskiej
utopii  polegającej  na  łączności  człowieka  z  naturą).  Tym  razem  mamy  do  czynienia  z  tekstem
stanowiącym analizę współczesności: zeświecczonej, opartej wyłącznie na materializmie, wypełnionej
przemocą,  okrucieństwem,  nienawiścią,  w  której  znaczące  kiedyś  symbole  (głównie  związane  z
chrześcijaństwem) zostają wyjałowione przez amoralną postawę ludzi,  którzy powinni stać na ich
straży  (Gal,  choć  uważa  się  za  chrześcijanina,  morduje  i  kradnie  bez  opamiętanie,  zabity  ksiądz
prawdopodobnie należał do siatki pedofilów). Sataniści, czy raczej poganie, którzy pojawiają się na
końcu  filmu,  by  ostatecznie  zatriumfować,  nie  są  tak  na  prawdę amoralnym  przeciwstawieniem
świata "zewnętrznego", lecz jego logiczną konsekwencją, dopełnieniem (albo, zgodnie z mityczną,
kolistą  strukturą  czasu i  przestrzeni),  jego inspiracją  i  ostatecznym wypełnieniem.  Słowem świat,
który  pokazuje  w  swym  ekspresjonistycznym  filmie  Wheatley,  jest  światem  ze  wszech  miar
pogańskim,  w  którym  dobro,  reprezentowane  przez  chrześcijaństwo,  znajduje  się  w  wyraźnym
odwrocie. Co prawda w finale filmu kiler-katolik ma szanse odpokutować swe grzechy (jak polciant-
chrześcijanin z Wicker Mana) oddając życie za reprezentowane przez siebie idee (przy okazji próbując
ratować  swego  kolegę),  ale  i  tak  ostatecznie  mamy  do  czynienia  z  bardzo  pesymistyczną  wizją
współczesnego świata, gdzie zabijanie jest tylko interesem, więzi międzyludzkie są pozorne, liczy się
jedynie  pieniądz,  moralność  jest  pustym  słowem,  zaś  duchowość  wiąże  się  z  praktykami
okultystycznymi.  
Jeśli  więc  film  Wheatleya  nawiązuje  siłą  rzeczy  do  pracy  Frazera  to  pokazuje  -  na  zasadzie
artystycznego  przetworzenia  -  regres  świata  chrześcijańskiego  (spowodowany  prawdopodobnie
ludzką małością odzwyczajoną od dobra, odpowiedzialności,  współczucia,  bezinteresownej miłości
bliźniego) i  powolne ześlizgiwanie się w otchłań pogaństwa, prymitywizmu, okrucieństwa, natury,
oznaczającej po prostu rozkład, śmierć i ból. Tytuły innych folk horrorów, jak również nawiązujących
do  nich  filmów  grozy,  których  akcja  oscyluje  wokół,  ukazywanych  z  pietyzmem,  pogańskich,
krwawych  rytuałów  można  byłoby  mnożyć39,  są  one  -  mniej  lub  bardziej  udanym  tekstem
antropologicznym, wystawiającym gorzką cezurę współczesnemu "wydrążonemu" człowiekowi, który
zapomniawszy  o  duchowości  pozwalającej  mu  wydobyć  się  z  poziomu  zwierzęcia,  odnajduje
"duchowość" ale sprowadzającą go nazad do poziomu zwierzęcia. Jak pisze sam Frazer (odnosząc się
do sytuacji przecież sprzed wieku, a jednak dziwnie zbieżnej ze współczesnością):
Nie naszą jest rzeczą i nie miejsce po temu, by zastanawiać się nad wpływem, jaki może mieć dla
przyszłości  rodu  ludzkiego  stałe  istnienie  tak  twardego  złoża  dzikości  pod  powierzchnią
społeczeństwa, nietkniętego przez zewnętrzne zmiany kulturalne i religijne. Bezstronny obserwator,
któremu studia kazały sięgnąć głębiej, musi przyznać, że złoże to stanowi stałe zagrożenie cywilizacji.
Wydaje się, że poruszamy się po cienkiej skorupie, która w każdej chwili może być podmyta przez

39 Przykładem choćby śmieszno-straszny film  Bachanalia,  (Bacchanalia¸2017, reż. Gary Mayer),  gdzie grupa
turystów zabijana jest przez bandę przebranych w orszak Dionizosa oprawców, zaś krew zabitych użyźnia glebę
rosnącej nieopodal winnicy; czy też śmieszno-straszny horror The Shrine (Świątynia¸ 2010, Jona Knautza), gdzie
krwawi  czciciele  pogańskich  bóstw  operują  na...  polskiej  wsi,  polując  na  niczego  nie  podejrzewających
amerykańskich turystów, by złożyć ich w tytułowym, pogańskim chramie. Nieco ambitniejszą próbą ożywienia
obrzędowości druidycznej (ale również w wersji demonicznej) przynosi horror Williama Friedkina  Opiekunka
(The Guardian, 1990), gdzie posągowa druidka (Jenny Seagrove) próbowała nakarmić dzieckiem krwiożercze
drzewo.
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drzemiące pod nią podziemne siły.  Od czasu do czasu rozlega się podziemny głuchy pomruk albo
płomień wzbija się w nagłym wybuchu w powietrze, przypominając nam o tym, co się dzieje pod
naszymi stopami.  Raz po raz oświecone społeczeństwo zatrzymuje się  przerażone nad notatką w
gazecie  mówiącą  o  tym,  jak  w  Szkocji  znaleziono  wizerunek  nakłuty  szpilkami,  mający  na  celu
usunięcie jakiegoś niemiłego właściciela ziemskiego czy pastora, o tym, jak w Irlandii powoli smażono
na  śmierć  czarownicę  czy  w  Rosji  posiekano  na  kawałki  dziewczynkę,  by  sporządzić  z  ludzkiego
tłuszczu  świece,  przy  których  świetle  złodzieje  mają  nadzieję  osiągnąć  niewidzialność  w  ich
wyprawach  o  północy.  Nie  jest  jednak  sprawą  skromnego  badacza  przeszłości  i  teraźniejszości
rozstrzygnięcie, czy ostatecznie zwyciężą siły stanowiące o dalszym postępie, czy też te, które grożą
zniszczeniem  wszystkiego,  co  już  zostało  osiągnięte;  czy  silniejszą  okaże  się  energia  mniejszości,
prowadząca nas ku wyższym szczytom, czy też martwy ciężar większości, który ściąga nas w niziny.
Pozostawmy  te  sprawy  filozofom,  moralistom  i  mężom  stanu,  orlim  spojrzeniem  sięgającym  w
przyszłość.40

Czy duchowość, czy też "duchowość" pogańska może być jednak ukazana w sposób pozytywny w
filmie  grozy?  Sądzę,  że  nie  (przynajmniej  osobiście  nie  spotkałem  tego  typu  dzieł),  choć  np.  w
brytyjskim serialu  Przygody Robin Hooda (1983-7), nawiązującym siłą rzeczy do filmów Hammera i
folk horrorów, w którym znajdowały się elementy kina grozy (np. w niezwykle sugestywnym odcinku
serii  pt.  Miecze  Wylanda,  czcicielkami  Szatana  okazywały  się  zakonnice,  które  przy  pomocy
tytułowych mieczy chciały przywołać na świat samego Lucyfera - szczęśliwie żywot diabła zakończył
celny strzał z łuku oddany w decydującej chwili przez Robina z Sherwood), tytułowy bohater nosił
tytuł  Syna  Heerna-Myśliwego -  pogańskiego  Boga  Lasu,  obdarzającego  bohaterskiego  banitę
niezwykłą mocą, a nawet potrafiącego przenieść duszę zabitego banity z jednego ciała do drugiego.
(Czy  to  próba  pozytywnej  interpretacji  pogańskiej  duchowości?  Być  może,  ale  przewaga  filmów,
zwłaszcza  filmów  grozy  ukazujących  negatywny  aspekt  tej  aktywności,  świadczy  jednak  o
podkreśleniu jej destruktywnego wymiaru).41 

Ostatnią relacją na linii film grozy - antropologia - to przywoływane już wcześniej dwa wątki,
podnoszone przez innych autorów zajmujących się horrorem z antropologicznej perspektyw. Kwestia
"rytuałów przejścia" obecnych w tekście wielu filmów grozy, a także kwestia "mitu" (np. obecności
mitu  bohaterskiego,  w  którym  zawsze  występuje  walka  bohatera  z  monstrum  -  strukturalnie
archetypiczna dla kina grozy). Kwestia "rytuałów przejścia" omówiona została w książce Magdaleny
Kamińskiej dość dokładnie, w kontekście słynnego filmu Nocna zmora z Elm Street (Nightmare on Elm
Street, 1984) Wesa Cravena42. Choć, rzeczywiście, teoria rites of passages wykuta przez von Geneppa

40 James George Frazer, Rozdział czwarty: magia i religia, (w:) Złota gałąź, op. cit., s. 56.
41 Ciekawe jak w tym kontekście wypada magiczna moc Harry'ego Pottera -  małego czarodzieja, bohatera
książek J. K. Rowling (i serii filmów na ich podstawie), którego magiczne umiejętności reprezentują przecież
jawnie druidyczną proweniencję.
42 Rzecz istotna sam Craven - zanim rozpoczął pracę filmowca, był wykładowcą akademickim, antropologiem
kultury i literaturoznawcą, stąd - siłą rzeczy - jego filmy in status nescendi - są tekstami antropologicznymi, w
których Craven odnosi się do konkretnych teorii, obserwacji i stanowisk antropologicznych (w centrum kina
Cravena,  zwłaszcza  jego  wczesnych  filmów,  jest  problem  barbarzyństwa  współczesnego  człowieka,
"jaskiniowca" ukrytego, nie tak głęboko, w ciele homo sapiens końca XX i początku XXI wieku). Okrucieństwo
bohaterów  filmów  Ostatni  dom  po  lewej (Last  House  on  the  Left,  1972),  czy  zrównanie  brutalności
zapomnianych przez czas kanibali z barbarzyństwem ich kontratakujących "ofiar" z (Wzgórza mają oczy,  The
Hills  Have Eyes,  1977)  jest  tego dowodem. Z  czasem Craven wrócił  do swych  antropologicznych korzeni  -
ukazując w przeboju  Krzyk  (Scream,  1996) wpływ horroru na zachowania współczesnej młodzieży. Jednakże
najbardziej antropologicznym horrorem Cravena jest  Wąż i  tęcza (Serpent and the Rainbow,  1988),  gdzie -
podążając  tropem  antropologicznych  obserwacji  słynnej  amerykańskiej  reżyserki  kina  awangardowego  i
antropolożki badającej kult  voodoo na Taiti - Mai Daren - stworzył, pod płaszczykiem kina grozy o zombies,
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a utrwalona  przez  Victora  Turnera  sprawdza  się  najdoskonalej  właśnie  w  analizie  teen  horrorów
(czego dowodem choćby najnowsza ekranizacja powieści  Stephena Kinga  To!,  It,  2017, reż.  Andy
Muschietti), to można kategorię tę rozciągnąć na inne filmy, których bohaterami są dorośli, również
przechodzący "rytuały przejścia",  często sprzęgnięte  z  procesem indywiduacji43.  Taką konfigurację
dostrzec  można  w  wielu,  klasycznych  i  współczesnych  filmach  grozy,  w  których  bohater,  bądź
bohaterka, musi zmierzyć się z prawdziwymi demonami, będącymi personifikacją jego najgłębszych,
psychologicznych lęków. Bardzo często w modelu filmów grozy, w którym bohater przechodzi rytuał
przejścia  (z  obowiązującymi  etapami:  preliminalnym  -  "wyłączenia"  ze  wspólnoty,  liminalnym  -
okresem "przejściowym" i  postliminalnym -  ponownego "włączenia"44)  występuje również motyw
walki  z  monstrum,  tak  charakterystyczny  dla  struktury  mitu  bohaterskiego45.  W  cyklu  horrorów
zapoczątkowanych  filmem  Sama  Raimiego  Martwe  zło  (Evil  Dead,  1981)  -  przechodzący  kryzys
osobowościowy  (związany  z  koniecznością  wejścia  w  małżeńskie  więzi,  a  więc  porzucenia
młodzieńczej  beztroski  na  korzyść  dojrzałej  odpowiedzialności)  główny  bohater,  noszący  wielce
znaczące  imię  Ash  (Bruce  Campbell)  musi  toczyć  walkę  z  asyryjskimi  demonami  uwolnionymi
przypadkowo przez zaklęcia wyczytane z księgi czarnej magii, obleczonej w ludzką skórę, o nazwie
Necronomicon. Demony opętują przebywających w chacie, wraz z bohaterem, jego przyjaciół, którzy
muszą być fizycznie wyeliminowani za pomocą ognia, piły łańcuchowej, broni palnej. W finale filmu i
sam Ash zostaje opętany przez demona i aby ujść cało z życiem zmuszony jest do odcięcia sobie ręki
(która, pod wpływem demonicznych mocy, zaczyna żyć własnym życiem, stanowiąc zagrożenie dla
bohatera). W swym filmie - jak również w rozwijających wątki części pierwszej kolejnych odsłonach
przygód Asha46 (z których najciekawszą jest część III pt. Armia Ciemności, Army of Darkness, 1992, w
której bohater przenosi się do średniowiecza, by tam zmagać się z hordami żywych trupów, przy
okazji  nawet walcząc -  jak typowy mityczny bohater -  z chtonicznymi potworami wychodzącymi z
ziemi), twórcy filmu połączyli motyw obrzędu przejścia (przy tym etap ostatni "włączenia" jest wciąż
niedomknięty,  następuje  on  dopiero  w  serialu  rozwijającym  wątki  filmu)  z  elementami  mitu
bohaterskiego, w którym zasadniczą rolę pełni zmierzenie się z monstrum, często przybierającego
postać  mrocznego  alter  ego,  Cienia  głównego  bohatera  (i  w  swej  istocie  wypełniając  motyw
zmierzania  się  postaci  z  własnymi  słabościami).  Warto podkreślić,  że  przechodzenie  bohatera  na

pyszny,  filmowy  portrecik  zderzenia  materialistycznej  kultury  Zachodu  (reprezentowanej  przez  głównego
bohatera -  szukającego dowodu na istnienie  kultu  voodoo naukowca)  i  przesiąkniętej  duchowością  kultury
Taitańczyków  (uważanych  przez  ludzi  z  Zachodu  za  prymitywów,  oddających  się  wyłącznie  czczeniu
animistycznych bóstw i paleniu marihuany). Kino jest dla mnie nie tylko rozrywką - miał powiedzieć w jednym z
wywiadów Craven - jest przede wszystkim laboratorium, w którym mogę przyjrzeć się z bliska zachowaniom
człowieka i całego społeczeństwa (na temat socjologicznego i antropologicznego wymiaru wczesnych filmów
Cravena - por. David A. Cook, Lost Illusions: American Cinema in the Shadow of Watergate and Vietnam, 1970 -
1979, University of California Press, New York - London, 2002). 
43 Zresztą i  powieść Stephena Kinga, zaadaptowana już ale na potrzeby małego ekranu ( To!, It,  1990, reż.
Tommy  Lee Wallace, ze znakomitą rolą Tima Curry'ego w roli morderczego klauna) obejmuje losy małoletnich
bohaterów  jak  i  czas,  kiedy  -  już  jako  dorośli  -  powracają  do  Derry  -  by  dokonać  ostatecznej  rozprawy z
morderczą istotą. Wpisuje się więc również w ten "rozszerzony" paradygmat antropologiczny.
44 Robert Deliege, Arnold Van Gennep, op. cit., s. 103
45 Por. Joseph Campbell,  3. Bohater jako wojownik, (w:)  Bohater o tysiącu twarzy, tłum. Andrzej Jankowski,
Wyd.  Nomos,  213,  s.  280  -  286;  Eleazar  Mieletiński,  Pierwotne  źródła  eposu,  (w:)  Pochodzenie  eposu
bohaterskiego, tłum. Paweł Rojek, Wyd. Nomos, 2009, s. 19 - 91. Jak wykazuje Lurker (por. M. Lurker,  XVIII.
Spotkanie ze śmiercią, (w:)  Znaczenie symboli, op. cit., s. 369) Campbell wykazał istnienie obrzędów przejścia
jako konstytutywnych dla mitu bohaterskiego. 
46 W rezygnującym z nieco pastiszowego tonu, skrajnie drastycznym remake'u filmu Raimiego (Martwe zło, Evil
Dead, 2013, Fede Alvareza) bohatera zastępuje dziewczyna, zmuszona jak Ash do walki z demonami.
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"ciemną  stronę  mocy",  tak  charakterystyczne  dla,  opisanej  zwłaszcza  przez  Campbella47 kolistej
struktury  mitu  bohaterskiego  (w  której  to  heros,  po  zabiciu  potwora,  zmierzeniu  się  ze  swym
największym wrogiem, z czasem może nawet zająć jego miejsce, by samemu stać się potworem,
który z kolei musi zostać zabity przez nowego bohatera, przywracającego w miejsce chaosu, kosmos),
podkreśla antropologiczny wymiar serii filmów Sama Raimiego, aktywujące elementy stale obecne w
kulturze, zwłaszcza jej wymiarze głębokim.48

Połączenie  trzech,  tak  charakterystycznych  dla  myśli  antropologicznych  elementów:  obrzędu
przejścia,  procesu  indywiduacji  zakorzenionej  w  przestrzeni  archetypicznej  i  związanych  z  nią
elementów mitu bohaterskiego (tej jego części, która dotyczy walki bohatera z monstrum, będącym
często  personifikacją  jego  własnych  lęków)  odnajdziemy  w  wielu  horrorach,  ukazujących  walkę
bohaterów  z  wampirami,  wilkołakami,  potworami,  znamionującymi  zło,  zniszczenie,  destrukcję:
począwszy  od horrorów wampirycznych,  dla  których wzorcem jest  Dracula Brama Stokera  i  jego
liczne,  filmowe  emanacje  (zwłaszcza,  te,  w  których  uwypuklony  jest  konflikt  między  pogromcą
wampirów - Abrahamem Van Helsingiem a Księciem Draculą - np.  Dracula, 1979, Johna Badhama,
gdzie  do  walki  z  wampirem (Frank  Langella),  staje  Van  Helsing  (Laurence  Oliver),  którego  córka
została zwampirzona przez Księcia Ciemności), ale też takie filmy jak Egzorcysta (The Exorcist, 1973,
Williama Friedkina49), gdzie dwaj księża katoliccy (w tym jeden przeżywający kryzys wiary, zbiegający
się z kryzysem psychicznym spowodowanym śmiercią matki) zmierzyć się musi z demonem Pazuzu,
biorącym w posiadanie małoletnią dziewczynkę, czy też w serii filmów  zapoczątkowana filmem Dom
(The House, 1985, reż. Steve Miner) opisującym zmagania pisarza przeżywającego męki tworzenia,
ale też zmuszonego do przezwyciężenia truamy związanej z uczestnictwem w wojnie w Wietnamie.
Przykłady  można  byłoby  rzecz  jasna  mnożyć,  ważne,  że  struktury  mityczne,  które  mogą  być
wychwycone  dzięki  analizie  z  ducha  antropologicznej  (elementy  te  -  świadomie,  bądź  nie  -
umieszczone są siłą rzeczy w tekstach filmów grozy) stanowią bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy
mechanizm  tekstotwórczy  tego  typu  kina,  który  z  jednej  strony  umożliwia  tworzenie  ciekawych
rozwiązań  fabularnych  (nabierających  dodatkowych,  ogólnokulturowych  znaczeń),  z  drugiej  zaś
strony umiejscawia filmy grozy w szerokiej przestrzeni kulturowych, antropologicznych aktywności,
od  wieków  generujących  kreacje  zajmujących  narracji  niepozbawionych  wszakże  podstawowych
archetypicznych podtekstów i znaczeń.
Z pewnością analiza i interpretacja filmowego horroru, traktowanego jako tekst antropologiczny, nie
wyczerpuję  bogactwa  tego  typu  kina,  poprzez  swoje  zakorzenienie  w  najgłębszych  strukturach
kultury i ludzkiego umysłu produkując, czy raczej reprodukując znaczenia podstawowe dla kulturowej
aktywności człowieka, istoty zmagającej się ze swą śmiertelnością, starającą się - zarówno w zakresie

47 J. Campbell, Kosmiczne koło, op. cit., s. 221 - 227. 
48 Wyróżniona przez Claude'a Levi-Straussa "struktura głęboka" mitu zawiera jego najbardziej podstawowy
mitem ujmujący  zasadnicze  znaczenie  całej  opowieści  mitycznej  (np.  w  micie  Edypa  będzie  to  np.  motyw
zdobycia samoświadomości przez człowieka, stanowiący echo pojawienia się potrzeby społecznej integracji u
homo  sapiens  okresu  paleolitycznego)  -  por.  Claude  Levi-Strauss,  Struktura  mitu,  W.  Kwiatkowski  (tłum.),
"Pamiętnik literacki" 1968, s. 4.
49 Warto w tym miejscu wspomnieć o grupie "mitycznych" filmów grozy, wykorzystujących szerokie spektrum
mitologiczne (zwykle  w sposób raczej  powierzchowny,  "fetyszystyczny"),  do tworzenie  widowiska  strachu i
przerażania  (cała  seria  filmów  o  Mumii,  np.  klasyczna  Mumia,  1932,  Karla  Freudna,  czy  też  adaptacje
"mitycznych  horrorów"  Grahama  Mastertona,  wykorzystującego  enturaż  mitologiczny  do  stworzenia
straszących  z  kart  jego  powieści  monstrów  -  np.  Manitou,  1977,  William  Girdler).  Zresztą  do  owych
"mitycznych" filmów grozy zaliczyć można również podgatunek horrorów opowiadających o duchach (Ghost
Stories) - w mniejszym lub większym stopniu wykorzystującym ludzki lęk przede wszystkim przed naznaczoną
przez zło przeszłością, czy też widmem śmierci odciskającym swe piętno na nadchodzącej przyszłości.
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jednostkowym, jak i społecznym - bohatersko przetwarzać chaos w kosmos. Trop antropologiczny
jednak - czy traktowany jedynie jako rodzaj inspiracji, czy też emanacji jego prymarnych, kulturowych
mechanizmów, których istnienie  i  funkcjonowanie  rozświetla -  przynosi  zawsze odkrywcze efekty
ukazujące kino gatunkowe, ze swej natury będące kinem popularnym, ludycznym, masowym jako
medium, w którym wciąż odnaleźć można elementy fundamentalne dla istnienia zbiorowości  tak
wczoraj jak i dziś zmagającej się z tymi samymi demonami, tyle tylko że przyoblekającymi się w coraz
to nowsze cielesne, bądź bezcielesne powłoki. 
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