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Tajemnice żywych trupów.
Motyw zombie we współczesnej fantastyce polskiej 

(rekonesans)

Przyszła chwila -  jak to niejednokrotnie bywało już wcześniej -  
iż śród zupełnej nieprzytomności jęło mi świtać nikłe, nieokreślone 
poczucie istnienia. [...] Potem krótkie, ponowne zaprzepaszczenie

w niebycie, a po nim nagłe ocknienie. 
(Edgar Alan Poe: Przedwczesny pogrzeb. Tłum. Stanisław Wyrzykowski)

Powracający do życia zmarli stanowią temat niezwykle atrakcyjny 
dla literatury grozy. Popularność nekro-motywów odzwierciedla bowiem 
nie tylko obawy, lecz także fascynację śmiercią i tym, co ewentualnie po 
niej następuje. Anna Gemra pisze, że

bez względu na to, jak jest rozumiana nieśmiertelność, u jej podstaw leży założenie, 
że istota ludzka nie umiera -  nie może umrzeć -  śmiercią totalną, gdyż jest kimś 
wyjątkowym. Zapewnienie, że życie wieczne istnieje, jest zarazem próbą udzielenia 
odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań ludzkości: o to, co dzieje się z czło
wiekiem po jego zgonie. Śmierć przecież to ostateczny obszar niepoznanego; co 
więcej nie jest możliwe, w żaden sposób, opisanie doświadczenia śmierci [...], 
przekazanie jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, z wyjątkiem wiedzy biologicznej1.

Owa ontologiczna niemożność stanowi w fantastyce grozy podstawę do 
rozmaitych spekulacji w dziedzinie wariantów życia po śmierci. Dla tego 
typu literatury odpowiedzi zawierać się będą przede wszystkim w obrę
bie doświadczeń nieuwikłanych w materialnie i racjonalnie wytłumaczal- 
ną rzeczywistość. Strach i sprzeciw, jakie wzbudza śmierć, znajdują ujście 
poprzez ukonkretyzowanie ich, nadanie im postaci nadnaturalnego ad
wersarza.

Żeby [bowiem] przetrwać trwogę, trzeba [...] nadać jej jakiś kształt. Uzyskawszy 
przedmiotowe odniesienie, trwoga ulega neutralizacji i przestaje być aż tak dotkli
wa1 2.

1 Anna Gemra; Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i monstrum Frankensteina 
w wybranych utworach. Wrodaw 2008, s. 29.

2 Ibidem., s. 39.
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Upostaciowane zagrożenie zyskuje w ten sposób wymiar materialny jako 
wyobrażenie. W związku z tym fantazmaty

jako swoiste loci communes mogą [...] stanowić nieskomplikowany, uniwersalny 
kod komunikacyjny [...]. Dzięki temu jako powszechnie zrozumiałe ikony mogą 
być wykorzystywane przez twórców tekstów kultury, którym zależy przecież na 
jak największej liczbie odbiorców3.

W ten sposób wykreowane zostają pewne modele postaci na trwałe wpi
sane w estetykę literatury grozy. Jednym z takich najważniejszych, stałych 
toposów jest w opowieściach grozy motyw żywego trupa, realizowany 
przede wszystkim w wariancie wampira, upiora i pokrewnego im (do 
pewnego stopnia) zombie4.

Produktywność toposu monstrum dokumentowana jest zarówno 
mnogością utworów reprezentujących fantastykę grozy i horror, jak i po
mysłowością pisarzy. Wydaje się jednak, że -  jakkolwiek niegdyś straszne 
-  dziś zombie mogą być już tylko śmieszne. Dzieje się tak z powodu wy
czerpania się formuły wzbudzania strachu przez istoty pozbawione inte
ligencji, zdolności motorycznych, artykulacyjnych i motywacji innych niż 
pożądanie ludzkiego ciała w celach konsumpcyjnych5. Aby w sposób inte
resujący wyzyskać archetyp ożywieńca, autorzy sięgają do konwencji żar
tu, konstruując bohaterów nie tyle strasznych, ile śmiesznych, jak ma to 
np. miejsce w opowiadaniach Mariusza Kaszyńskiego (Przebudzenie) 
i Ewy Mroczek (Tylko ciało). W pierwszym utworze bohaterem jest prze

3 Ibidem.
4 Zob. Anna Gemra, op. cit., passim; Maria Janion: Wampir. Biografia symboliczna. 

Gdańsk 2002.
5 „Zombie, żywe trupy, umarlaki -  jakkolwiek nazwiemy te somnambuliczne stwo

ry -  są one (obok samej ludzkości) największym zagrożeniem dla rodzaju ludzkiego. Roz
ważanie sprawy w kategoriach drapieżcy i ofiary nie oddaje rzeczywistej natury rzeczy. 
Zombizm jest bowiem chorobą zakaźną, a ludzie są jej głównym nosicielem. Ofiary mają 
szczęście, jeśli zostają pożarte, a ich kości ogryzione do czysta. Tych, którzy nie mieli 
szczęścia, czeka los po stokroć gorszy: zasilają szeregi swoich prześladowców, przemie
nieni w przerażające krwiożercze potwory" (Max Brooks: Zombie survival. Podręcznik obrony 
przed atakiem żywych trupózo. Tłum. Leszek Erenfeicht. [b.m.j 2007, s. 7). Definiq'a ta odpo
wiada portretowi zombie zaprezentowanemu w filmie George'a Romero Noc żywych tru
pów (1968), który spopularyzował podobną interpretację tego nekro-motywu. Jak zauważa 
Gemra, „postaci ukazane w Nocy żywych trupózo nie mają jednak nic wspólnego z zombie 
znanym z voodoo, za to znacznie więcej zarówno z klasycznymi upiorami, jak i wampirami 
w stylu [Richarda Burtona] Mathesona [w powieści Jestem legezzdą (1954, poi. 1992)]" (Anna 
Gemra, op. cit., s. 215). Natomiast w pracy Jamesa R. Lewisa, pt. Życie po śmierci. Encyklope
dia wierzeń, mitozo, zjawisk termin zombie dotyczy „osoby zmarłej -  lub dokładniej -  po
zbawionych duszy zwłok -  która została sztucznie, zwykle za pomocą magii, przywrócona 
do życia" (Zombie. W: James R. Lewis: Życie po śmierci. Encyklopedia wierzeń, mitów, zjazoisk. 
Tłum. Jerzy Korpanty. Warszawa 1999, s. 382).
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obrażony w zombie Norbert, dealer narkotykowy, z którego perspektywy 
oglądany jest świat przedstawiony. Natomiast w utworze Mroczek boha
terką jest wiedźma Aliya, która zajmuje się nie tylko rzucaniem uroków, 
lecz także eliminacją zombie. Gra z czytelnikiem polega tutaj na swoistej 
„dekonspiracji" motywu zombie, nadania temu archetypowi znaczeń żar
tobliwych, dokonywanie oglądu z perspektywy nieco zaburzonej i niezbyt 
poważnej. Bywa także, iż twórcy podejmują wysiłek uwspółcześnienia 
tego motywu, wpisania go w aktualną sytuację cywilizacyjną. Dzięki te
mu motyw zombie może stać się ironicznym komentarzem do rzeczywi
stości, w której

styl i moda przyczyniają się do kształtowania tożsamości. Ludzie ulegają modom 
w procesie fikcjonalizacji rzeczywistości, przez który osamotniona jednostka staje 
się naśladowcą stylów fabrykowanych przez media. Tożsamość jednostki jest mo
dyfikowana przez bardziej zindywidualizowaną i płynną tożsamość związaną 
z określonym stylem życia6.

W ten sposób na przykład Jarosław Grzędowicz w opowiadaniu Nagroda 
pozbawia zombie tradycyjnego sztafażu i dokonuje rozliczenia ze współ
czesną kulturą i obyczajowością. Zombie Grzędowicza to korporacyjne 
kukiełki, przeistoczone w całkowicie poświęcające się pracy automaty, 
którym w sztuczny sposób odebrano ludzkie odczucia i pragnienia. Groza 
polega tutaj przede wszystkim na łudzącym podobieństwie do sytuacji 
faktycznej. Zjawisko pracoholizmu, modele pracy w wielkich korpora
cjach w dużym stopniu korespondują z sytuacją „żywego trupa". Istnienie 
człowieka wartościowane jakością wykonywanej pracy jest bowiem iden
tyczne z „nieistnieniem" czy raczej pół-istnieniem zombie. W Nagrodzie 
pracownicy nieprzestrzegający zasad integracji i poświęcenia w służbie 
firmy są wysłani na Karaiby, a następnie zamienieni przez bokora w po
słuszne zombie. Ironiczna interpretacja korporacyjnego oddania zasuge
rowana zostaje w finale opowiadania w postaci opisu identycznie wyglą
dających osobników.

Kobiety miały garsonki i rajstopy, mężczyźni zapięte marynarki i starannie zawią
zane krawaty pomimo wściekłego upału7.

Dehumanizacja w wielkich firmach odpowiada faktycznie pozbawieniu 
człowieka możliwości wyboru, stawianiu go w sytuacji wyrzeczenia się 
naturalnych odruchów czy właściwości (przepis o noszeniu rajstop czy 
marynarek nawet wówczas, gdy temperatura jest wysoka).

6 Wiesław Wątroba: Społeczeństioo informacyjne a ponowoczesna kultura konsumpcyjna. 
http://www.winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/365-373.pdf, 29.09.2008, s. 5.

7 Jarosław Grzędowicz: Nagroda. Idem: Wypychacz zwierząt. Lublin 2008, s. 84.
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Wymogi współczesnych wzorów organizacyjnych podporządkowują ludzi w coraz 
większym stopniu nie obyczajom, lecz kodeksom i sztucznym konwencjom, nie za
sadzie przyzwoitości, lecz regule organizacyjnej narzucającej nam prymat lojalności 
i posłuszeństwa8.

Podobnie dzieje się w przypadku zombie -  stworzeń ubezwłasno
wolnionych, nieświadomych własnego indywidualizmu, zależnych od 
woli i rozkazów swego pana czy -  w innym ujęciu -  po prostu „hordy 
żywych trupów"9, będących „zbiorowiskiem jednostek"10 11, tworzącym 
stado. W opowiadaniu rolę taką pełni korporacja, wymagająca absolutne
go poświęcenia czy całkowitego wyzbycia się człowieczeństwa. Groza 
sytuacji polega w istocie nie na wprowadzeniu motywu zombie, lecz na 
unaocznieniu pewnych funkcjonujących powszechnie prawideł. Tym, co 
wyznacza rytm korporacyjnego trwania, są powtarzane do znudzenia 
czynności, dokumentujące „regres człowieczeństwa, wskazując na zanik 
indywidualności człowieka, który staje się trybikiem maszyny, systemu, 
a jego praca pozbawiona zostaje pierwotnego elementu twórczego"11. Pra
cownik jest bezsilny wobec systemu korporacyjnego, którego jest inte
gralną częścią, dlatego w finale opowiadania grupka zombie zostaje okre
ślona przez opiekuna jako „po prostu wzorowi pracownicy"12. Zło obja
wia się tutaj przede wszystkim w perspektywie unifikacji czy depersona
lizacji, a los bohaterów wzbudza strach dlatego, że może stać się (i w 
pewnej mierze staje się) udziałem każdego uczestnika cywilizacji i kultu- 
ry.

Grzędowiczowskie zombie odpowiadają tu jednak także tradycji 
haitańskiego wudu, gdzie „niektórzy hungan [...] mają zdolność przywra
cania trupowi mrocznej formy życia i przekształcania umarłego w istotę 
na poły żyjącą, pod względem wydolności umysłowej oraz wrażliwości 
podobną do idioty"13. Bohaterowie są całkowicie pozbawieni krwiożer- 
czości, nie charakteryzuje ich żądza mordu lub apetyt na ludzkie mięso. 
Ubezwłasnowolnieni, pozbawieni możliwości samodecydowania stano

8 Tadeusz Paleczny: Typy tożsamości kulturowej a procesy globalizacji.
http://www3.uj.edu.pl/ISR/kulturoznawstwo_miedzynarodowe/publikacje/typy.doc, 
15.04.2008, s. 5.

9 Max Brooks, op. cit., s. 37.
10 Ibidem.
11 Magdalena Kędra: Przemyślenia, http://zb.eco.pl/publication/przemyslenia- 

p212011. „Zielone Brygady. Pismo Ekologów" luty 2002, nr 2 (170).
12 Jarosław Grzędowicz, op. cit., s. 85.
13 Alfonso di Nola: Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego po

wszechnej złowrogiej obecności wśród zuszystkich ludów, do czasów starożytnych aż po teraźniej
szość. Tłum. Ireneusz Kania. Kraków 2001, s. 286.
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wią cieleśnie i duchowo własność firmy, w której są zatrudnieni. Podobny 
stan koresponduje z haitańskim wyobrażeniem o zombie. Jak pisze Maya 
Dereń, „Popularnej wyobrażenie -  poza Haiti -  przedstawia zombi jako 
niezwykle potężnego olbrzyma, który będąc pozbawiony duszy i nie
zdolny do moralnego osądu, kiedy przez kontrolującą siłę jest wykorzy
stywany [...] pozostaje niepodatny na [...] perswazję. [...] Zombie [...] 
wykorzystuje się [...] jako nie narzekających na nic niewolników Ha- 
itańczyk [...] jest przerażony tym, że sam może [...] zostać [zombie]. [...] 
Jego przerażenie ma naturę moralną, związaną z głęboko zakorzenionym 
poczuciem wartości, jaką Haitańczyk nadaje mocy świadomości i towa
rzyszącej jej zdolności moralnego osądu, rozwagi i samokontroli"14. 
W Nagrodzie bohaterowie nie stanowią więc odpowiednika hollywoodz
kiego schematu, nie mając nic wspólnego z krwawymi opowieściami ro
dem z fabryki snów. Tekst Grzędowicza sytuuje się bowiem w płaszczyź
nie grozy (terroru), wysubtelniając ograny motyw zombie, sytuując oży- 
wieńców w kategorii bliższej rozważaniu o cywilizacji i człowieku niż 
spektakularnej krwawej wizji proponowanej przez przemysł filmowy. 
Sam proces powstania zombie nawiązuje do klasycznego modelu powo
ływania tych stworzeń do istnienia za pomocą specjalnego proszku15, 
podawanego ofierze przez szamana/czarownika/bokora. W Nagrodzie 
przemiana dokonuje się podczas pożegnalnej „balangi w stylu voodoo"16, 
przy hipnotyzującym wtórze bębnów, podczas tańca („tańczyli razem 
z Jamajczykami, skacząc w rytm dzikiej afrykańskiej muzyki, spoceni, 
równie dzicy, jak oni"17). Kapłan najpierw wprowadzał bohaterów w swo
isty trans, wyśpiewując inkantację do Legby, następnie

14 Maya Dereń; Taniec nieba i ziemi. Bogowie haitańskiego wudu. Tłum. Małgorzata Wi
śniewska, Zbigniew Zagajewski. Kraków 2000, s. 60-61.

15 Uważa się, że proszek ten to tetrodotoksyna. „Pierwszy objaw zatrucia to lekkie 
drętwienie warg i języka występujące pomiędzy 20 minutą i 3 godziną po spożyciu trującej 
ryby. Dalsze objawy to wzrastające mrowienie twarzy i kończyn, po których może wystą
pić uczucie lekkości i unoszenia. [...] Czasami pojawiają się trudności poruszania się. Dru
gą fazą zatrucia jest postępujący paraliż. Chorzy nie są zdolni do ruchu, nawet siedzenie 
sprawia kłopoty. Odczuwa się kłopoty oddechowe. Utrudniona jest mowa, zaś chory wy
kazuje objawy sinicy i obniżone ciśnienie. Wzmaga się paraliż i mogą pojawić się drgawki, 
upośledzenie umysłowe i arytmia serca. Chory, pomimo paraliżu, zachowuje przytomność 
i w kilku przypadkach jasność widzenia do chwili śmierci. Śmierć następuje zwykle po 4 
do 6 godzinach, choć znane przypadki śmierci następowały w czasie od 20 minut do 8 
godzin" (http://www.food-info.net/pl/tox/tetrodo.htm, 29.09.2008). Objawy zatrucia 
tetradotoksyną przypominają „objawy" stawania się zombie, na co wskazują choćby trud
ności w poruszaniu się czy całkowity paraliż.

16 Jarosław Grzędowicz, op. cit., s. 82.
17 Ibidem.
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zatrzymywał się przed każdym z nich i wpatrywał prosto w twarz tymi strasznymi, 
krwawymi oczami. [...] Szaman wyciągnął rękę i wykonał jakiś gest przed Krzyś- 
kiem, [który] runął na plecy sztywno jak decha i został na trawniku, wpatrując się 
w karaibskie niebo szeroko rozwartymi oczami18.

Ars magica jest tutaj elementem integralnym w procesie przemiany 
w zombie. Pojawia się więc zarówno szaman, jak i zawołanie do Legby 
„w magiczno-religijnym kulcie wudu [...] uchodzącego za pośrednika 
między ludźmi a światem nadziemskim"19, wreszcie magiczny „gorzki 
biały proszek, drobny jak mąka"20, który bokor wdmuchuje ofierze 
w twarz.

Wariant haitański jest jednak dość rzadko wykorzystywany jako 
leitmotiv utworów o zombie. O ile u Grzędowicza zostaje opisany cały 
obrządek towarzyszący przeistoczeniu, o tyle w pozostałych utworach nie 
pojawia się on wcale (Tylko ciało Mroczek, Październikowa opowieść Daniela 
Grepsa) lub stanowi swoiste i dość marginalnie potraktowane dopowie
dzenie historii, jak ma to miejsce w Przebudzeniu Kaszyńskiego. W tym 
ostatnim utworze artystyczna wizja zombie nawiązuje do tradycji haitań- 
skiego wudu wedle której „niektórzy hungan [...] mają zdolność przywra
cania trupowi mrocznej formy życia i przekształcania umarłego w istotę 
na poły żyjącą, pod względem wydolności umysłowej oraz wrażliwości 
podobną do idioty"21. Podobna charakterystyka zbliżona jest do opisu 
właściwości bohatera Przebudzenia. Zresztą sama przyczyna przeobrażenia 
Norberta w ożywionego trupa tkwi w jego śmierci z powodu przedaw
kowania „towarem [...] pierwsza klasa. Ponoć z Ameryki Środkowej. Ja
majki, Sramajki, czy skądś tam jeszcze"22, co jest tylko wariantem mecha
nizmu przeistoczenia bohatera w zombie23.

Konterfekt zombie we wszystkich tekstach jest zgodny z tradycyj
nym sposobem postrzegania ożywionych trupów; podlega on jedynie 
niewielkim modyfikaqom ze względu na przyjętą interpretację sposobu 
tworzenia się monstrów. U Grzędowicza stworzenia te charakteryzują się 
więc wprawdzie sztywnością ruchów, pewnymi ograniczeniami motory

18 Ibidem.
19 Manfred Lurker; Legba. W: Leksykon bóstw i demonów. Tłum. Jerzy Prokopiuk, Ro

bert Stiller. Warszawa 1999, s. 156.
20 Jarosław Grzędowicz, op. cit., s. 84.
21 Alfonso di Nola, op. cit., s.286.
22 Mariusz Kaszyński: Przebudzenie. W: Księga strachu. Warszawa 2007, t. 2, s. 214.
23 Biały proszek o właściwościach magiczno-toksycznych łatwo przecież pomylić 

z innym białym proszkiem o właściwościach odurzających.
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ki, przejawiającymi się jako potknięcia czy powłóczenie nogami24, lecz tak 
naprawdę jedynym nekro-elementem są „martwe, jak sparaliżowane twa
rze i straszny trupi uśmiech na każdym obliczu"25. Zombie z Nagrody są 
tylko ubezwłasnowolnionymi ludźmi, ich śmierć nie ma wymiaru fizycz
nego, lecz dokonuje się w płaszczyźnie psychicznej. W przypadku Przebu
dzenia Kaszyńskiego, fizjonomia Norberta i jego zdolności motoryczne 
oraz artykulacyjne mieszczą się już jednak w obrębie tradycyjnych przed
stawień takich postaci. Wygląd bohatera koresponduje z typowym wy
obrażeniem zombie, czyli obrazem rozkładających się zwłok. Odbicie w 
lustrze nie pozostawia wątpliwości, że dokonało się przeistoczenie, a isto
ta widziana przez bohatera to on sam. „Miał przed sobą potwora. Mon
strum, które według wszelkich prawideł powinno być martwe. Ba, było 
martwe. Zasuszone, z wyraźnymi śladami rozkładu. Spod skóry gdzie
niegdzie wystawały kości czaszki, a skurczone wargi odsłaniały sprawia
jące wrażenie nieproporcjonalnie dużych, umazane krwią zęby"26. Ręce 
Norberta są „raczej sine, z pomarszczoną, jakby przegniłą skórą. Wśród 
odstających płatów widział czerwonawobrązowe mięso i błyskające bielą 
kości"27. Ten makabryczny opis wizualizuje proces, jakiemu został pod
dany mężczyzna, odpowiadając równocześnie najbardziej rozpowszech
nionej metodzie deskrypcji postaci zombie w literaturze czy ukazywania 
jej w filmie28. Podobnie dzieje się w opowiadaniu Grepsa, w którym zom
bie są rozkładającymi się zwłokami: „umorusane ziemią głowy trzęsły się 
jak słoneczniki na połamanych łodygach, puste oczodoły ziały bezrozum- 
ną czernią, ciemniejszą niż noc"29. W ujęciu Mroczek wygląd zombie nie 
jest tak przerażający; ożywieńcy z Tylko ciało umarli niedawno, a procesu 
ich dezaktywacji dokonuje się krótko po śmierci. Dzieje się tak, gdyż -  jak 
wyjaśnia bohaterka -

nieboszczyka, który nie chce dobrowolnie zejść z tego świata, należy do tego zmu
sić jak najszybciej, dopóki jest jeszcze w fazie zombi. Inaczej przekształca się w su- 
pertrupa i staje się praktycznie nieśmiertelnym kawałkiem mięsa. Teraz jest jeszcze 
niegroźny, można nad nim zapanować30.

24 Co jest identyczne z opisem zombie obecnym w kompendium Maxa Brooksa. 
Por. „Powłócząc nogami, chwiejnym krokiem, [zombie] będą milcząco podążać przed 
siebie" (op. cit., s. 38).

25 Jarosław Grzędowicz, op. cit., s. 84.
26 Ibidem, s. 223.
27 Ibidem, s. 222.
28 Por. Krystyna Walc: Zombie. W tomie: Słownik literatury popularnej. Red. Tadeusz 

Żabski. Wrocław 1997, s. 458-459.
29 Daniel Greps: Październikowa opowieść. W: Pokój do wynajęcia. Zbiór opowiadań. 

[b.m.] 2008, s. 270.
30 Ewa Mroczek: Tylko ciało. W: Pokój do wynajęcia. Zbiór opowiadań, [b.m.] 2008, s. 23.
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Makabryczne wyobrażenie zombie determinowane jest nie tylko 
regułami literackiego czy filmowego horroru31. U podstaw sposobu uka
zywania tych monstrów leży bowiem przekonanie o personifikowaniu 
przez nie „lęku ludzi przed tym, co niewytłumaczalne, przed tajemnicą 
śmierci i życia"32. Zobrazowana w formie zombie fobia staje się wykładni
kiem konkretnego sposobu przedstawiania postaci, przyczyną, dla której 
„żywe trupy" ukazywane są jako rozkładające się, rozpadające zwłoki. 
Alfonso di Nola, pisząc o zmarłych, zauważa na przykład, iż obawa, którą 
oni budzą wynika z faktu, że

życie nie toleruje śmierci, reaguje na nią przerażeniem, a człowiek cofa się w popło
chu nie tylko wobec destrukcji istnienia, lecz także w obliczu procesu gnicia, po
przez który martwe ciało powraca do ogólnego fermentu życia. Owa podlegająca 
fermentacji, wydzielająca fetor [...] materia, która wygląda tak przerażająco [...] 
powoduje reakcje wstrętu, nudności, niesmaku. W gruncie rzeczy nieczystość, któ
rej doznajemy w obecności zwłok, [...] wynika z radykalnego wstrętu do zniszczo
nego, rozkładającego się ciała33.

Strach ten krystalizuje się właśnie jako postać potwornego antagonisty 
w horrorze. Dlatego w opowiadaniu Grepsa Październikowa opowieść oży- 
wieńcy są istotami na usługach zła. Zmarli zostają wskrzeszeni, by nękać 
głównego bohatera, stanowiąc jednocześnie swoiste unaocznienie doko
nania transgresji. Sfera numinosum istnieje bowiem początkowo jako nie
zwykle subtelne naruszenie porządku, aby w kulminacyjnym momencie 
zamanifestować się w najpełniejszy i najbardziej koszmarny sposób.

Teren wokół nas zdawał się poruszać. [...] Spod trawy wystrzeliła w górę koścista 
ręka. [...] Ziemia w kilku miejscach zapadała się jak przegniły melon, na po
wierzchni pojawiały się upiorne głowy z twarzami powykrzywianymi w nieludz
kich grymasach, szponiaste dłonie darły ściółkę34.

W żadnym z pozostałych opowiadań groza istnienia zombie nie jest tak 
silnie związana z lękiem przed zmarłym. U Grzędowicza zombie nie są

31 Mam tutaj na myśli m. in. archetyp „Obcego", „Innego", a także swoistą potrze
bę produkowania monstrualności, postaci budzących lęk wyglądem. Nie należy też zapo
minać, że -  pominąwszy kwestię martwoty cielesnej -  zombie podporządkowane są li 
tylko imperatywowi zaspokojenia głodu (poprzez pożeranie żywych), natomiast nie prze
jawiają żadnych jednostkowych, indywidualnych własności. Są anonimowe i zunifikowa
ne, a pozbawienie ich zdolności myślenia i odczuwania jedynie potęguje grozę, jaką wzbu
dzają.

32 Iwona Kolasińska: Widz w tekście horroru. Studium o gatunku. Cyt. za: Krystyna 
Walc, op. cit., s. 459.

33 Alfonso di Nola: Tabuizacje i unikania. W: Tryumf śmierci. Antropologia żałoby. 
Tłum. Jolanta Kornecka Kraków 2006, s. 160.

34 Daniel Greps, op. cit., s. 269.
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w rzeczywistości martwi, natomiast u Kaszyńskiego i Mroczek cielesność 
trupa jest tylko pretekstem do ośmieszenia motywu ożywieńca.

„Behawiorystyka" ożywieńca sytuuje go z reguły w kategorii po
twora, którego imperatywy zredukowane zostają głównie do potrzeby 
zaspokojenia głodu. Walory intelektualne „żywych trupów" są tradycyj
nie niezwykle niskie. Jak konstatuje Max Brooks,

inteligencja przeciętnego zombie znajduje się na poziomie owada, a może nawet
nieco niżej. W żadnym wypadku nie udowodniono ich zdolności do rozumowania
lub używania logiki35.

Wtóruje mu Maya Dereń, pisząc, że „zombi [...] jest niczym więcej jak cia
łem pozbawionym świadomych władz intelektu"36. W podobny sposób 
postrzega zombie b.ohaterka opowiadania Tylko ciało, konstatując, że nie- 
pogodzone z własną śmiercią ciało jeszcze przez jakiś czas poddaje się 
instynktom, które jednak wkrótce zanikają. Ożywieniec nie potrafi skupić 
wzroku ani odczuwać pragnienia, choć być może, że -  jak stwierdza Aliya 
-  istnieje jakiś „zombi-ekscentryk", którzy za życia „musiał być niezłym 
psycholem, skoro tak skończył"37. Z kolei w opowiadaniu Grepsa wyraź
nie zarysowana zostaje granic pomiędzy tym, co żywe a tym, co martwe. 
Zmartwychwstali są tylko zgalwanizowanymi powłokami, kierowanymi 
strachem: „Zombie wypełzały z podziemnych nor jak robaki, gramoliły 
się na równe nogi, otaczały nas pierścieniem"38.

W przypadku opowiadania Kaszyńskiego charakterystyka zombie 
zostaje znacząco rozbudowana i uzupełniona o relację „z pierwszej ręki". 
Zespół cech charakteryzujących bohatera jest zgodny z prezentowanym 
w literaturze i filmie katalogiem parametrów dla zombie dystynktyw- 
nych. Postępowanie bohatera zdeterminowane jest wprawdzie nadrzęd
nym dążeniem do zaspokojenia głodu, różnica polega jednak na konse
kwencji działania, zaktywizowaniu obszarów odpowiadających za wnio
skowanie. Dzieje się tak w przypadku zmiany lokalizacji, kiedy celowość 
podjętej aktywności wykłada się jako założenie, iż miejsce docelowe 
(mieszkanie dawnej dziewczyny, Mańki, która „na pewno coś miała"39) 
jest tym, gdzie można „zabić ten ból. I pragnienie"40. Bohater wykazuje się 
również inwencją, gdy usiłuje dostać się do budynku, w którym mieszka 
jego ukochana. Ponieważ nie pamięta numeru lokum, postanawia naci

35 Max Brooks, op. cit., s. 33.
36 Maya Dereń, op. cit., s. 61.
37 Ewa Mroczek, op. cit., s. 23.
38 Daniel Greps, op. cit., s. 270.
39 Mariusz Kaszyński, op. cit., s. 218.
40 Ibidem.
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snąć wszystkie klawisze domofonu. Okazuje się jednak, że nie jest w sta
nie wydobyć z siebie głosu, w związku z czym podejmuje kolejne działa
nia i rozbija kamieniem szklane drzwi. Taka operatywność wskazuje, że 
polska wersja „ożywionego trupa" diametralnie różni się od tradycyjnego 
zombie. Obraz rzeczywistości oglądany jest oczami bohatera i jest ade
kwatny do stanu jego wiedzy czy logiki. Norbert do końca nie wie, kim 
jest -  odczuwa głód, gdy widzi ludzi, budzi się na cmentarzu, usiłuje za
atakować sąsiadów dawnej dziewczyny, wreszcie zabija i zjada kolegę, 
Zupę. Potem kładzie się obok zemdlonej Mańki i zaczyna rozmyślać 
o przyszłości. Przemyślenia bohatera ogniskują się wokół uczuć wyż
szych, oscylując w górnych rejestrach optymizmu. Norbert stwierdza bo
wiem, iż „ludziom przytrafiają się gorsze nieszczęścia"41, a „gdy Mańka 
oprzytomnieje, zrozumie, że jakoś to będzie, ułożą sobie życie. On wciąż 
mógł pracować, nadal będzie sprzedawał prochy -  miał wielu wiernych 
klientów; nie opuszczą go dlatego, że się nieco zmienił -  a ona nadal bę
dzie wydawała jego pieniądze. Na tym polega miłość" 42 i nie jest ważne, 
„że zniknął na trzy miesiące"43, że „był kiedyś nieco przystojniejszy"44. 
Bohater wyjaśnia rzeczywistość w sposób sobie właściwy czy bliski, w 
kategoriach według niego dostosowanych do sytuacji, nie przyjmując do 
wiadomości niczego, co mogłoby zachwiać tym światopoglądem. Wcze
śniej podobnie konstruuje hipotezę dotyczącą pobytu na cmentarzu oraz 
nietypowego ubioru. Konstatuje, że „urwał mu się film, został okradzio
ny, a w dodatku ktoś [...] zdjął mu jedne ciuchy i włożył drugie"45. Nie 
kojarzy ani obecności na cmentarzu, ani przywdzianego stroju z pogrze
bem, ponieważ nie mieści się to w obrębie jego przekonań czy wiedzy 
o świecie. Jest przeświadczony, że istnieje logiczne wytłumaczenie, i że 
nie powinien się poddawać, a własny wygląd komentuje z dużą autoiro
nią:

miał na sobie ciemny garnitur, białą koszulę -  aktualnie porządnie zabrudzoną -  
krawat, a na nogach ciemne lakierki! Kto by pomyślał! Wyglądał jak jakaś menda, 
z gatunku tych, co to pokazują je w telewizji46.

Nawet wówczas, gdy obserwuje reakcję Mańki i słyszy słowa o własnej 
śmierci, usiłuje jeszcze tłumaczyć sobie, że to, co oczywiste dla innych, nie 
dzieje się naprawdę.

41 Ibidem, s. 224.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem, s. 217.
46 Ibidem, s. 218.

308



Tajemnice żywych trupów

Jak to nie żył? Brednie. Przecież truposzczaki leżą nieruchomo, a on był całkiem 
żwawy, czyż nie? Ruszał się, chodził, a zakrwawione szczątki Zupy dowodziły, że 
nawet był w stanie walczyć47.

Warto zresztą zwrócić uwagę na fakt, że ograniczenia motoryczne stano
wią immanentny składnik wyobrażenia o zombie. Brooks konstatuje żar
tobliwie, że

umarlak porusza się wolno, z wysiłkiem, kulejącym kaczym chodem. Nawet świe
żo reanimowany zombie ma problemy z koordynacją ruchów i zatacza się w trakcie 
chodu48.

W większości interpretacji motywu zombie pojawia się wzmianka o pro
blemach z poruszaniem się (teksty Grepsa, Grzędowicza, Kaszyńskiego). 
Jedynie w opowiadaniu Mroczek dynamizm motoryczny idzie w pa
rze z usposobieniem zmarłego, co zresztą staje się przyczyną rozmaitych 
kłopotów bohaterki:

przypominała sobie, jak kiedyś na walijskiej wsi musiała biegać za rozweselonym 
nieboszczykiem po okolicznych gospodarstwach49.

Należy także dodać, iż wiedźma nie wydaje się zaniepokojona wysokim 
libido nieboszczyka, o którym wspomina w rozmowie żona zmarłego. 
„Wczoraj w nocy mój mąż był u mnie. [...] Kochaliśmy się. Trupy się chy
ba nie kochają? -  Nie wiem, nigdy nie byłam tak zdesperowana, żeby to 
sprawdzać" 50 -  odpowiada bohaterka. Według Brooksa

zombie nie wykazują żadnych oznak podniecenia seksualnego względem siebie, jak 
i żywych ludzi51.

W tym kontekście wspomnieć należy, iż kwestie związane z seksualnością 
zombie wiążą się z nekro-motywami w szerszym rozumieniu. W przy
padku żywych trupów bywa to z reguły motyw odwrócony, ukazywany 
przede wszystkim w postaci rozrywania (rozczłonkowania) zwłok i wy
abstrahowany od erotyzmu52. Jednak w opowiadaniu Kaszyńskiego głód 
ściśle łączy się z pożądaniem. Najpierw Norbert marzy o narkotykach (bo 
tak interpretuje odczuwany głód): „koka wciągana z jej [Mańki] brzucha 
nie mogła się z niczym równać -  no chyba, że z tą wciąganą z jej cyc

47 Ibidem, s. 223.
48 Max Brooks, op. cit., s. 31.
49 Ewa Mroczek, op. cit., s. 19.
50 Ibidem, s. 33-34.
51 Max Brooks, op. cit., s. 30.
52 Ibidem, s. 220.
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ków"53. Potem, gdy zombie zabija ofiarę i zaspokaja dręczący go głód, 
znów powraca motyw miłosny:

wciąż ją kochał i pragnął, by ona wciąż kochała jego54.

Jednak nawet wtedy, gdy potwór układa się w łóżku obok ukochanej, nic 
nie jest w stanie powstrzymać „kolejnej fali głodu"55. Głód narkotyczny (a 
także i mięsa) okazuje się zatem tożsamy z głodem seksualnym. Kiedy 
Norbert szuka Mańki, dostrzega jej dość leciwą i nieatrakcyjną sąsiadkę. 
Wówczas bohater czuje, że

mimo wszystko coś pchało go do tej baby. Wydała mu się wybawieniem. Poczuł, że
jego mały stwardniał. Nie, nie chciał się z nią kochać, raczej [...] wgryźć się w nią56.

Zombie rzadko -  o ile w ogóle -występuje jako przedmiot pożądania już 
choćby z racji makabrycznego wyglądu i domniemanych ograniczeń inte- 
lektualno-emoqonalnych. Zwrócić trzeba jednak uwagę, że opowiadanie 
Kaszyńskiego przywołuje też drugi motyw o zabarwieniu nekrofilskim, 
dotyczący powracającego po ukochaną osobę zmarłego. Sposób realizacji 
przypomina nieco Lenorę Gottfrieda Augusta Burgera, zwłaszcza jeśli po
równać „martwego rycerza unoszącego żywą ukochaną" 57 z sytuaqą bo- 
hatera-zombie, przenoszącego zemdloną dziewczynę do łóżka. W przy
padku Przebudzenia motywację postępowania bohatera nie stanowi jednak 
miłość ani nawet pożądanie lub pamięć, ale odczucie głodu i przekonanie 
o możliwości jego zaspokojenia (Mańka „mieszkała znacznie bliżej, no i z 
pewnością mogła go czymś poratować. [...]. Tak, Mańka na pewno coś 
miała, nieważne co"58). Wątek erotyczny pojawia się pobocznie, a o miło
ści zombie myśli dopiero po skonsumowaniu ofiary („zamierzał zająć się 
ukochaną, ale wpierw musiał się posilić"59). Natomiast w utworze Mro
czek powrót zza grobu jest trawestacją motywu wampirycznego, realizo
wanego jako erotyczna fascynacja lub obsesja60. Powrót zmarłego zza gro

53 Mariusz Kaszyński, op. cit., s. 218.
54 Ibidem, s. 223.
55 Ibidem, s. 224.
56 Ibidem, s. 220.
57 Maria Janion, op. cit., s. 92.
58 Mariusz Kaszyński, op. cit., s. 218.
59 Ibidem, s. 223.
60 Jak pisze Gemra, „śmierć totalna to jedyny podarunek, jaki można otrzymać od 

demonicznego kochanka, ponieważ nie dąży on do stworzenia relacji między osobami -  to 
niemożliwe ze względu na sytuację, w jakiej się znajduje -  lecz do nadania ofierze swoich 
własnych cech, zrobienia z niej upiora. To ruch w jednym kierunku: wampir nigdy już nie 
będzie żywym człowiekiem, ale żywy człowiek zawsze może stać się wampirem, przejść 
na jego stronę" (Anna Gemra, op. cit., s. 150). Zasada ta jednoznacznie wyjaśnia działania
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bu jest w tym przypadku nie tylko powrotem, lecz i swoistym „głosem" 
w dyskusji na temat istnienia i nieistnienia.

Myśli pani, że wszystko jest takie czarno-białe? -  spytała [Geis] -  Tylko życie 
i śmierć, albo albo? - Życzyłabym sobie, żeby tak właśnie było -  mruknęła Aliya 
[...]. -  Wydaje się pani, że coś, co istnieje własną wolą, można po prostu rzucić do 
piachu?61.

Miłość do męża warunkuje niepełne lub nieprawdziwe postrzeganie rze
czywistości przez Geis, która nie potrafi i nie ma zamiaru uczestniczyć 
w obrzędzie pochówku. Nie godzi się na niewy ma wianie jego imienia 
(„martwi nie wiedzą, że mają prawo istnieć, dopóki nie poznają swojego 
imienia")62, stara się również przeszkodzić wiedźmie w unicestwieniu 
zmarłego, który w finale opowiadania okazuje się wampirem63. Jest to 
zresztą okoliczność wyjaśniająca erotyczne peregrynacje nieboszczyka do 
sypialni żony oraz obsesję, w którą popada Geis. W rezultacie doprowa
dza to do spektakularnego finału, w którym zaślepiona miłością małżonka 
próbuje zamordować bohaterkę, jednak w wyniku jej działań ginie Le
onard.

Blondynka dzierżyła spory tasak. [...] Ryknęła wściekle, zamachnęła się tasakiem 
i posłała go w stronę wiedźmy. Przeleciał ze świstem [...] i łupnął w coś z hukiem. 
[...] Leonard Borneo leżał na ławie w plątaninie kwiatów, szkła i zębów. [,..] Mię
dzy ciałem wampira a jego czerepem tkwił wbity tasak64.

W ten sposób dokonuje się ostateczne unicestwienie monstrum, choć -  
zgodnie z „epidemicznym" wariantem motywu wampirycznego/motywu 
zombie -  na uratowanie innych jest już za późno. Bo jest to już

Leonarda i jego relację z -  ciągle żywą -  żoną. Podobnie ukierunkowane działania prowa
dzą oczywiście w rezultacie do epidemii wampiryzmu w obrębie rodziny Borneo oraz ich 
gości, w tym samej bohaterki.

61 Ewa Mroczek, op. cit., s. 35.
62 Ibidem, s. 31.
63 Co istotne, elementy wampiryczne łączą się w opowiadaniu z motywem zombie. 

Warto dodać, że choć oba te toposy mają ze sobą wiele wspólnego (por. Gemra, op.cit.; 
Janion, op. cit.), to w utworze Mroczek czynnikiem szczególnie wyeksponowanym staje się 
pozorna rozłączność obu tych archetypów. W świecie przedstawionym świadomość zbio
rowa pojmuje zombie i wampira jako osobne byty, natomiast „fachowiec", jakim jest boha
terka, ma zamiar rozprawić się z zombie w sposób charakterystyczny raczej dla łowców 
wampirów, tj. za pomocą kołka lub przez dekapitację. „Przebijam serce osikowym koł
kiem. [ ...]-  Przecież to nie wampir -  zauważył Tony. -  Oczywiście, że nie -  roześmiała się 
wiedźma. -  Bądźmy poważni. Jednak właściwości drzewa osikowego przyśpieszają proces 
gnicia i pełnej mortyzacji [sic!]. To prosta reakcja chemiczna. Wykazały to badania w Skan
dynawii" (Mroczek, op. cit., s. 24).

64 Ibidem, s. 50-51.
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nie pojedynczy przypadek wampiryzmu, jak to działo się w przeszłości [...], lecz 
zmasowany atak nie-ludzkiego na ludzkie, oblężenie życia przez śmierć65.

Zwłaszcza że, jak mówi jeden z Bomeo'ów, ich zainfekowane wampiry- 
zmem dzieci zapewne „przywlokły to z przedszkola"66. Topos zombie 
z reguły realizuje się jako rozprzestrzeniająca się i zagrażająca ogółowi 
zaraza, co poświadczają filmowe realizaqe tego motywu67.

Opanowanie schematu gatunkowego oraz konwencji dotyczących 
sposobu istnienia postaci ożywieńców to czynniki, umożliwiające pełniej
szą percepcję treści, usytuowanie w kręgu tekstów w pewnej mierze po
lemizujących ze spopularyzowanym przez horror68 motywem zombie. 
Przede wszystkim dotyczy to sposobu narracji. W opowiadaniu Przebu
dzenie jest ona trzecioosobowa, ale prowadzona z perspektywy bohatera. 
Zabieg taki realizuje tutaj zamierzenie ambiwalentne, ponieważ ułatwia 
identyfikaqę z postacią (oraz jej akceptaqę), lecz jednocześnie owo cha
rakterystyczne unikanie wyeksponowania atrybutów bohatera przyczynia 
się wykreowania atmosfery napięcia czy nawet tajemniczości. Oczywiście 
suspens nie jest tutaj czynnikiem nadrzędnym; pojawia się raczej jako na
turalna konsekwencja niewiedzy „żywego trupa", stopniowania jego in
formacji o sobie i otaczającym go świecie, którego początkowo zupełnie 
nie pojmuje. Nie potrafi określić, dlaczego znalazł się na cmentarzu, kto 
ubrał go w garnitur, wreszcie,

dlaczego nie potrafił przypomnieć sobie, gdzie mieszka Marika? Dlaczego czuł się 
tak źle? Co się z nim stało?69.

Zdolności percepcyjne Norberta są dość ograniczone, sprowadzają się 
bowiem do poziomu instynktu (imperatyw głodu), natomiast umiejętność 
logicznego myślenia pojawia się w zasadzie już po zaspokojeniu apetytu 
na mięso i zanika w chwili, gdy łaknienie powraca.

65 Anna Gemra, op. cit., s. 219.
66 Ewa Mroczek, op. cit., s. 45.
67 W żartobliwym kompendium Brooksa pojawiają się rozdziały w całości poświę

cone epidemiom zombie. Z kolei w opowiadaniu Mroczek bohaterka konstatuje, że „za
grożenie istniało. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce ponad wiek temu. Eksplozja sa
dystycznych nieboszczyków w południowym Hill" (Ewa Mroczek, op. cit., s. 23).

68 Głównie filmowy. Charakterystyczne jest na przykład, że Zombie survival. Pod
ręcznik obrony przed atakiem żywych trupów autorstwa Brooksa odnosi się przede wszystkim 
do filmowych realizacji tego motywu. Inaczej rzecz ujmując, kinowy wizerunek żywego 
trupa jest wyrazistszy od realizacji literackich, ponieważ zdecydowanie sugestywniej od
działuje na percepcję odbiorcy, niż wszelkie -  nawet najlepsze -  deskrypcje zgalwanizo- 
wanych zwłok.

69 Mariusz Kaszyński, op. cit., s. 219.
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Podobny sposób narracji pojawia się w utworze Tylko ciało; tutaj 
również bohaterka zostaje przemieniona, choć nie w zombie, lecz 
w wampira. Jednak i w tym opowiadaniu istotną rolę odgrywa technika 
suspensu, bliższa zresztą kryminałowi, niż opowieści grozy. Wiedźma 
powoli odsłania prawdę dotyczącą stanu domniemanego zombie, dema
skując sekrety rodzinne i tajemnicę śmierci Leonarda, a w finale odkrywa
jąc także, iż sama uległa transformacji w wampira.

Aliya zerknęła na twarz i przeraziła się samej siebie. Żółta jak pergamin cera, fiole
towe usta, cienie pod oczami. [...] Dotknęła jedną dłonią drugiej. Nie czuła ani cie
pła ani chłodu, tylko sztywność. [...] Dotknęła swojej tętnicy. Nic. Dopiero wtedy 
zauważyła, że nie oddycha70.

Jak wspomniano, zarówno utwór Mroczek, jak i opowiadanie Prze
budzenie kwalifikują się do fantastyki grozy, lecz postrzegać je można tak
że jako próbę żartobliwej reinterpretaqi motywu „ożywionego trupa". 
Obydwie ewentualności znajdują potwierdzenie w tekstach, aczkolwiek 
odnotować należy zdecydowaną przewagę elementów o charakterze gro
teskowym lub ironicznym. W opowiadaniu Kaszyńskiego dotyczy to 
zwłaszcza „przemyśleń" Norberta oraz jego stosunku do sytuacji, w jakiej 
się znalazł. Śmierć staje się dlań oczywista w finale utworu i unaocznia się 
dopiero w momencie konfrontacji z własnym lustrzanym odbiciem i do
pełniającym je stwierdzeniem dziewczyny:

przecież ty nie żyjesz [...]. Przedawkowałeś... trzy miesiące temu71.

Reakcje bohatera zupełnie nie przystają do opisywanej sytuacji, nie miesz
cząc się w kategorii grozy. Grawitują one w stronę groteski, czarnego hu
moru nawet, ponieważ ani światopogląd Norberta, ani tym bardziej jego 
sposób interpretacji rzeczywistości nie przynależą do koturnowej niekie
dy i ponurej (a już na pewno pesymistycznie ukształtowanej) konwencji 
literatury grozy. Potwór, który bawi, przestaje być przerażający i ten fakt 
w opowiadaniu Kaszyńskiego potwierdza dążność do polemiki z arche
typem zombie. Ostatnia scena Przebudzenia dowodzi najpełniej tego 
związku grozy i śmieszności, gdyż leżący obok ukochanej zombie usiłuje 
„pocałować ją w czółko. I wtedy [czuje] zbliżającą się kolejną falę gło
du"72.

Z kolei w utworze Mroczek rzeczywistość przedstawiona wypeł
niona jest nadnormalnymi czynnikami, a dla bohaterki jednym z zadań 
w jej profesji jest zmaganie się z ożywionymi trupami. Makabra przenika
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70 Ewa Mroczek, op. cit., s. 48.
71 Mariusz Kaszyński, op. cit., s. 223.
72 Ibidem, s. 224.
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się tutaj z humorem, który odnosi się w zasadzie do wszystkich elemen
tów związanych z nekro-motywami. Dokumentuje ów stan choćby quasi- 
naukowe zacięcie, z jakim Aliya odnosi się do kwestii związanych ze 
zmarłymi czy postrzeganie przez bohaterkę własnych kompetenqi w uni
cestwianiu zombie. I znów finał opowiadania zdaje się równoważyć i spa
jać w całość pierwiastki śmieszności i grozy. Wprawdzie bowiem dialogi 
ujawniają zamiar parodystyczny ( „To nie ich wina. [...] Myślę, że przy
wlokły to z przedszkola"73; „Czy Nil... - zapytała. -  To bliźniaki ją dopa
dły? To akurat ja -  rzucił ostro Leonard [...] -  Nie mogłem się pohamo
wać. Zresztą... też mam swoje potrzeby -  tłumaczył się [wampir]"74; 
„Ma.. .mu.. .sia?! -  pan domu cedził słowa. [ . . . ] -  Mamusia będzie wampi
rem?"75), jednak zakończenie nie pozostawia wątpliwości, że także ele
ment grozy pełni tu ważną funkqę.

Wiedźma wciągnęła dym. Przyjemne ciepło przebiegło przez jej ciało. Nie było to 
jednak tętno życia, a jedynie jego namiastka. Ogień76.

Na uwagę zasługuje także opowiadanie Andrzeja Sawickiego A kto 
umarł, ten nie żyje?, w którym motyw zombie pojawia się w zupełnie innej 
interpretacji. Rekonstrukcja toposu żywego trupa odbywa się tu w kon
wencji bliższej Mathesonowskiemu Jestem legendą, niż tradycyjnemu uję
ciu. Sawicki odwołuje się zresztą zarówno do doświadczeń science fiction, 
jak i kryminału, a dopiero w dalszej kolejności do opowieści grozy77. 
W rzeczywistości przedstawionej istnienie zombie wyjaśnione zostaje w 
kontekście polityczno-magicznym, jako że

jeden z arabskich fundamentalistów zdobył gdzieś średniowieczną księgę umar
łych, legendarne dzieło napisane dawno temu przez innego szalonego Araba. [...] 
Postanowił wykorzystać zawartą w księdze wiedzę jako broń masowego rażenia. 
Z pomocą terrorystycznej organizacji wcielił w życie swój plan. [...] Skonstruował 
bomby nekromantyczne, które wybuchły w kilkunastu miastach na całym świecie78.

73 Ewa Mroczek, op. cit., s. 45.
74 Ibidem, s. 47.
75 Ibidem, s. 49.
76 Ibidem, s. 51.
77 Głównie w odniesieniu do figury „obcego" uobecniających się w literaturze gro

zy. Scenerią opowiadania staje się Cmentarz Powązkowski, amplifikując tak atmosferę 
odosobnienia, jak i tajemniczości czy lęku, ponieważ nawiązuje do najpopularniejszego 
stereotypu opowieści grozy -  nekropolii, w której częstokroć rozgrywają się przerażające 
wydarzenia.

78 Andrzej Sawicki; A kto umarł, ten nie żyje? „Magazyn Fantastyczny" 2007, nr 2,
s. 15.
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Skutkiem tego „rozpętała się zaraza żywej śmierci. Niedawno zmarli po
wstali z grobów, siejąc śmierć i zniszczenie. Bezrozumne zombi wyległy 
na ulice, mordując i rozszarpując każdego napotkanego żywego"79. Zgod
ne z klasycznym wzorcem są tutaj dwa elementy, a zatem „bezrozum- 
ność" wskrzeszonych istot oraz ich skłonności kanibalistyczne. Charakte
rystyczna jest również identyfikaqa ich modus operandi,

ofiara [bowiem] ma gardło rozerwane zębami, do tego dotkliwie pogryziony kark, 
z wyrwanymi kawałkami ciała80.

Natomiast przyczyny pojawienia się ożywieńców wyjaśniane są już raczej 
w kategoriach geopolitycznych81 i -  co istotniejsze -  w pełni zależnych od 
człowieka. Przyczyny te oczywiście współfunkcjonują z bardziej tradycyj
nym sposobem tworzenia zombie, a więc magią, jednak wykładnią 
wskrzeszenia staje się raczej terroryzm (zagrożenie współczesne), nie zaś 
same siły nadprzyrodzone. Podobny sposób interpretacji tego motywu 
uzupełniony również zostaje o postaci „rozumnych zombie"82, czyli

zmarłych dawno temu, którzy wchłaniali nekromantyczną energię bardzo wolno, 
a ta powoli odtwarzała ich ciała. I umysły. Wskrzeszeńcy budzili się świadomi, 
z wolną wolą, przytomnym umysłem83.

Ta jakościowa różnica powoduje, że wykreowane przez Sawickiego po
staci mają poza instynktem „niszczenia życia"84, nad którym w pełni pa
nują, także indywidualne cechy, stawiające znak równości pomiędzy nimi 
a żyjącymi. Równość ta jest jednak pozorna, ponieważ obcość czy inność 
wskrzeszonych owocuje niezgodą na ich istnienie.

Pewne kręgi żywych uważają nas za ohydne plugastwo z piekła rodem, przeczące 
swym istnieniem wszelkim prawom, zarówno boskim, jak i ludzkim. [...] Politycy, 
wywodzący się z kręgów skrajnie prawicowych upatrzyli sobie w nas symbol 
wszelkiego zła i zepsucia85.

Konflikt taki staje się przyczyną rozpaczliwego i okrutnego poszukiwania 
esenqi życia przez dwoje ożywieńców. Zombie Sawickiego realizują 
w pewnym sensie zasadę wykładającą się jako odwet za przekroczenie
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79 Ibidem.
80 Ibidem.
81 Ponieważ „przygotowano atak na zachodnią cywilizację [...]. Wśród niewier

nych, wśród wrogów jedynie prawdziwej wiary -  islamu. Oberwało się też Warszawie 
w nagrodę za wierne wspieranie Stanów" (Ibidem).

82 W odróżnieniu od „szalonych zombi" (Ibidem)
83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Ibidem.
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granic śmierci i swoiste „rozładowanie" lęku przed tym, co umarłe. Żywe 
trupy

bezustannie i bezmyślnie, powodowane nieznaną siłą, atakujące [...], odganiane 
i powracające [...] są straszne w swojej machinalnej drodze do przodu; ale równie 
straszni są ludzie, którzy w dzień biorą na nich odwet, świadomie i z własnej woli 
[...] mszcząc się za doznane krzywdy, za przeżyty lęk na nieżyjących86.

Skonfliktowanie życia i nie-życia to oczywiście motyw stale obecny 
w utworach fantastycznych, ale rozpatrywać go można w kontekście 
znacznie obszerniejszym. Zamknięci w cmentarnym getcie rozumni 
wskrzeszeni mordują, ponieważ poszukują człowieczeństwa. Poczucie 
odosobnienia potęgowane jest niezgodą ludzi na ich istnienie i tęsknotą za 
życiem, co pokrewne jest wizerunkowi współczesnego wampira, odczu
wającego swoisty „weltschmerz"87. Człowieczeństwo, interpretowane jako 
istnienie w pełnym wymiarze (a więc uzupełnienie walorów intelektual
nych i duchowych o element stricte biologiczny), „prawdziwe życie"88, 
jest motywem zbrodni. Już nie głód mięsa, lecz pożądanie życia staje im
peratywem „niedokładnie umarłych", co jednoznacznie oddziela wskrze
szonego od zombie, „starego, zepsutego do szpiku kości trupa"89.

Wyczerpanie się formuły i stereotypowe traktowanie motywu zom
bie zaowocowało zapotrzebowaniem na realizację w konwencji pastiszu 
lub przynajmniej odmiennym sposobem wyzyskania tego toposu. 
W przypadku opowiadań Kaszyńskiego i Mroczek schemat poddany zo
staje swoistej rekombinacji czy „renowacji" w perspektywie parodystycz- 
nej. Stąd w Przebudzeniu świat widziany jest oczami potwora, a w Tylko 
ciało nieudolność rzekomo doświadczonej wiedźmy staje się przyczyną jej 
przeobrażenia w monstrum (zresztą, co ważne, bohaterka przyjmuje in
formację o transformacji w wampira w zadziwiająco niefrasobliwy spo
sób). Z kolei Grzędowicz pokazuje motyw zombie w zupełnie innym 
oświetleniu, interpretując go w kontekście globalizaq'i i wykładając jako 
zagrożenie cywilizacyjne. Natomiast Greps powiela schemat zombie 
przede wszystkim w płaszczyźnie wizualnej, choć przyznać też trzeba, że 
monstra potraktowane zostały w Październikowej opowieści jako wątek po
boczny. Służą one dopełnieniu wizerunku zła w ogóle, stanowiąc wy
kładnię dla pierwotnych lęków każdego człowieka. Bohater Grepsa zma

86 Anna Gemra, op. cit., s. 219.
87 Por. Krystyna Walc: Kilka uwag o wampirze najnowszej generacji. W tomie: Literatura 

i wyobraźnia. Prace ofiarowane profesorowi Tadeuszowi Żabskiemu w 70 rocznicę urodzin. Red. 
Jacek Kolbuszewski. Wrocław 2006, s. 521-531.

88 Andrzej Sawicki, op. cit., s. 18.
89 Ibidem.
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ga się z upersonifikowanym Strachem i w tym fakcie należy szukać uza
sadnienia dla obecności ożywionych zmarłych. Opowiadanie Sawickiego 
rozgrywa się natomiast niejako wewnątrz uporządkowanego -  prze
strzennie i społecznie -  świata zmarłych, akceptujących -  do pewnego 
stopnia -  swój stan. Są to zmarli inteligentni, poszukujący celowości wła
snego istnienia (jak konstatuje bohater po nominacji na komisarza przy 
posterunku „P-Jeden, pierwszego na cmentarzu"90, „znów był komuś po
trzebny"91), wykreowani mocą sił nadprzyrodzonych wspomaganych 
działaniem człowieka. Zwłaszcza dla nich dotkliwa staje się „abiektal- 
ność", a więc odrzucenie92, wskazywane przez Marię Janion w odniesie
niu do postaci ożywionego trupa. W ujęciu Sawickiego wskrzeszeniec jest 
po prostu inną formą ludzkiego istnienia, o tyle dotkliwą, że wieczną, 
niepodatną na czas i zmiany. Człowiecza niezgoda na jego istnienie wyni
ka jedynie ze sprzeciwu wobec wszystkiego, co ze śmiercią związane. 
Zresztą antagonizm taki charakteryzuje wszystkie warianty motywu 
zombie, bowiem

trup [...] to coś bezpowrotnie upadłego, kloacznego umarłego. Gwałtownie wstrzą
sa tożsamością tego, który się z nim konfrontuje93.

90 Ibidem.
91 Ibidem.
92 Maria Janion, op. cit., s. 124. „Termin «abjection», «abiekcja» - wprowadzony 

przez Julię Kristevą -  oznacza tyle, co odrzucenie, odczucie wstrętu. Kristeva charaktery
zuje je na początku jako wieloznaczne i niepewne odczucie wobec trupa" {Ibidem).

93 Ibidem.
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* * *

„Secrets of the living dead Zombie motif in the contemporary Polish 
fantasy (an overview)". The dead brought back to life are an attractive 
theme for horror fiction. The popularity of necro-motifs reflects not only 
the fears but also the fascination with death and what, possibly, follows. 
The death-inspired fear and resistance to it are channelled through mate- 
rialisation: they are given the form of a supernatural adversary. In this 
way certain characters have been created that have come to stay in the 
realm of horror fiction aesthetics. One of such topoi in horror fiction is the 
motif of a living corpse, usually in the form of a vampire, phantom, or 
their relative (to some extent) -  zombie. The overexpIoitation of this motif 
and its standard treatment have resulted in the need for a novel applica- 
tion, often as pastiche -  which can be seen in the Polish horror fiction.
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Powieść -  wobec tajemnicy gatunku

Powieść pojawiła się w zakresie świadomości mieszkańca Europy 
kilka wieków temu. Pierwszy wytwór tego gatunku stanowił dzieło życia 
Cervantesa, który dzięki swemu Don Kichotowi stał się niejako twórcą po
mnikowym, autorem utworu niezniszczalnego ani przez czas, ani przez 
koleje dziejów. Przyniosła swemu „ojcu" ogromną sławę, ale w tym 
względzie w jego biografii znajdziemy też rys tragiczny. Cervantesowi nie 
udało się napisać drugiej powieści. Pozostał w kulturze światowej auto
rem jednego wyśmienitego tekstowego zdarzenia1. Jego Don Kichote był 
początkowo samotną wyspą wśród morza romansów, w opozyqi do któ
rych powstał. A przecież, można z perspektywy dzisiejszej powiedzieć, iż 
był to swoisty przewrót kopemikański w literaturze pięknej. Forma lite
racka dotarła przez ów pierwszy przedmiot genologiczny ją reprezentują
cy w sferę tego, co zwiemy ludzką kulturą. Nieobecna w żadnych rene
sansowych czy barokowych poetykach i przez to niejako „bękarcia", wy
rugowała po jakimś czasie romans na peryferie literatury, mało tego już 
w wieku dziewiętnastym stała się najważniejszą formą genologiczną, by 
utrzymać tę pozycję także w wieku dwudziestym. Żaden inny gatunek 
literacki nie może z powieścią rywalizować także dzisiaj. Zaakceptowany 
przez poetykę, oczekiwany przez konsumentów prozy artystycznej, uka
zywany w różnych aspektach swego bytu przez tysiące książek o nim 
traktujących, pisanych zarówno przez krytyków literackich, jak i literatu- 
roznawców -  naukowców. A przecież, paradoksalnie -  gatunek nieznany. 
Wymykający się ciągle racjonalnej, ścisłej myśli. Stanowiący, trzeba to 
jasno i bez fałszywego wstydu powiedzieć, największy kłopot współcze
snej genologii, czy też znajdując lepsze słowo -  największe wyzwanie.

Pierwszym pytaniem, jakie można by w odniesieniu do tej kłopotli
wej formy zadać, mając na uwadze tajemnicę samej genezy gatunku, mo
głoby brzmieć w sposób następujący: Dlaczego pierwszą powieść napisa
no na początku wieku siedemnastego i dlaczego w Hiszpanii? Dlaczego 
np. nie w wieku szesnastym lub osiemnastym i nie w innym rozwiniętym

1 Nie były powieściami inne jego docenione utwory: zbiór krótkich utworów Nowele 
przykładne oraz opublikowany po śmierci romans O niezzuykłych przygodach Persilesa i Segi- 
smundy


