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Nota edytorska

Na potrzeby tomu Zombie w kulturze przyjęta została ujednolicona forma zapisu słowa „zombie” oraz jego pochodnych, jak na przykład „zombizm” czy „zombiczny”. Powodem było dążenie do zneutralizowania konotacji i zlikwidowania nacechowań, jakie niosły ze sobą takie sformułowania, jak choćby „zombiastyczny” lub „zombilijny”.
Świadomie także zrezygnowano ze stosowanej niekiedy formy „zombi”.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady filologiczne z języków obcych zamieszczone w tekście głównym lub przypisach dolnych zostały przygotowane przez
autorów rozdziałów. Przekłady w tekście głównym opatrzone są kursywioną cytacją
z oryginału zapisanego w nawiasie kwadratowym, źródła przekładów dłuższych partii
cytowanych znajdują się zaś w przypisach dolnych.

Nota o prawach autorskich

Zezwala się na korzystanie z monografii Zombie w kulturze oraz z poszczególnych składających się na nią rozdziałów na warunkach licencji „Creative Commons Uznanie
autorstwa 4.0” (znanej również jako CC-BY 4.0.), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons. Zgodnie z warunkami licencji CC-BY 4.0, przy cytowaniu, parafrazowaniu lub
wykorzystywaniu w jakikolwiek inny sposób fragmentów niniejszej książki, konieczne
jest wyraźne wskazanie autora przywoływanego utworu. W cytatach prosimy korzystać z notacji bibliograficznej uwzględniającej zarówno autora rozdziału, jak i redaktora całego tomu, na przykład: Jędrzej Burszta, ‘Queerowe zombie. Pomiędzy polityką,
pastiszem a pornografią’, w: Ksenia Olkusz (red.), Zombie w kulturze, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2016.

Wprowadzenie

Jak „ugryźć” temat?
Wieloaspektowość figur zombie
KSENIA OLKUSZ ∗

Take a bit of my bad girl meat (bad girl meat)
Take a bite my me
Show me your teeth
Let me see your mean […]
The truth is sexy.
Lady GaGa, Teeth

Moda na zombie rozprzestrzenia się jak one same, „pandemizując” rozmaite wymiary
ludzkiego funkcjonowania, uobecniając się tak w sferze rozrywki (nowe media, literatura, zombie-walki etc.), jak i w dyskursie ekonomicznym czy społecznym (jak choćby
wskazywanie tożsamości pomiędzy wylegającymi na ulice tłumami protestujących
a hordami ożywionych zmarłych). Epidemiczność terminu wyraźnie także widać
w powszechnym uzusie, w którym stał się on słowem-wytrychem oznaczającym każdą
osobę, której wygląd, niezborność motoryczna czy bezwład emocjonalny dają asumpt
do porównania do chodzących zwłok. W podobny sposób wskazuje się na pewną znamienną niemożność, opozycję pomiędzy wolicjonalnością a pozbawieniem kontroli
nad samym sobą na kilku płaszczyznach. Nieprzypadkowo wszakże takiego sformułowania używa się w odniesieniu do wyczerpanych i powtarzających te same czynności
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pracowników korporacji. Bywa, że słowo „zombie” opisuje zachowania osób znajdujących się pod wpływem substancji odurzających, ewentualnie nad wyraz zmęczonych,
wycieńczonych fizycznie lub psychicznie. Tendencję do opisywania rzeczywistości za
pomocą zombie-paralelności wykazują też specjaliści, w tym chociażby informatycy,
określający takim mianem zainfekowane lub przejęte przez hakera komputery, które
bez wiedzy ich posiadaczy wykorzystywane są w celach z reguły niezgodnych z prawem. Co więcej owe zombie-maszyny grupowane są niekiedy w struktury – do złudzenia przypominające hordy – zwane botnetami (sieć-zombie, zdalnie sterowane maszyny), używane do przesyłu spamu lub ataków typu denial-of-service. Przenikanie
zombizmu do życia społecznego zauważa i potwierdza na przykład socjolog Todd K.
Platts, który pisze:
Zombie, powszechnie kojarzone z powstałymi z martwych zwłokami, kierowanymi drapieżnym
instynktem każącym im żerować na żywych, wywołują lęk związany inherentnie z ludzką naturą
i w specyficzny sposób związany z czasem zmartwychwstania. Z perspektywy ewolucjonistycznej
zombie sieją strach z uwagi na głęboko zakorzeniony lęk przed infekcją, zakażeniem, zatratą własnej tożsamości i wreszcie – śmiercią […]. Z kulturowego punktu widzenia zombie to tabula rasa
monstrualności, na której wciąż można rejestrować funkcjonujące do dziś lęki społeczne […].
W swej nowoczesnej postaci, narracje o zombie zazwyczaj są apokaliptyczną przypowieścią o społeczeństwach na krawędzi upadku (albo już upadłych), w których garstka ocalałych zmuszona jest
szukać klaustrofobicznego schronienia przed hordami nieumarłych. I owo tymczasowe schronienie rozpada się najczęściej nie za sprawą zombie, ale z uwagi na niezdolność ocalałych do znalezienia płaszczyzny porozumienia ponad dzielącymi ich różnicami. Stąd i narracje o zombie często
wykorzystują obrazy opustoszałych wspólnot, zainfekowanych ludzi, porzuconych zwłok i wędrownych grup samozwańczych bohaterów (Platts 2013: 547).

Spopularyzowaniu się – czy wspomnianej pandemiczności – kulturowej figury
zombie towarzyszy właśnie owa migotliwa wielość znaczeń czy punktów odniesienia.
Zreanimowane zwłoki stają się swoistym archetypem i rekwizytem kultury (głównie)
popularnej, wszelako jednowymiarowe, rozrywkowe ich postrzeganie zanegowane zostaje poprzez metaforyczną tożsamość z problemami zglobalizowanego świata. Jeszcze
inne znaczenie ma figura zombie jako konstrukt obcości, uwikłany w interpretacje filozoficzne, psychologiczne czy socjologiczne. Warto tutaj zwrócić uwagę na znamienną zbieżność pomiędzy zjawiskami i procesami dokonującymi się w aktualnej rzeczywistości a zombie-prefiguracjami prezentowanymi w tekstach kultury. Widać to
choćby na przykładzie medialnej dyskusji z lata 2015 roku na temat największego kryzysu migracyjnego od czasów II wojny światowej i zagrożeń, jakie wiążą się z przybyciem do granic Unii Europejskiej fali imigrantów z Afryki oraz Bliskiego Wschodu.
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Pokazywane w telewizji sceny napływającej ludności, forsującej ogrodzenia wzniesione
przez rząd węgierski i wdzierającej się w głąb Unii Europejskiej do złudzenia przypominają obrazy żywych trupów pokonujących wszelkie bariery oddzielające je od ludzi.
Podobne ujęcia obiegły media przy okazji innego kryzysu z tego samego roku –
krachu ekonomicznego, który szczególnie mocno dotknął gospodarki południowoeuropejskich krajów, doprowadzając do załamania rynku w Grecji. Wylegające na ulice
największych greckich miast fale protestujących, którzy ścierali się z siłami porządkowymi, także rodziły skojarzenia z filmami o zombie; wszak wiele obrazów o żywych
trupach zawiera scenę walki nieumarłych z wojskiem lub policją.
Te dwa wielkie problemy – z jednej strony kryzys społeczny, z drugiej ekonomiczny – pozwoliły na jakiś czas usunąć sprzed oczu trzecie, być może największe zagrożenie dla Europy, czyli kryzys demograficzny i związane z nim nadmierne starzenie
się społeczeństw Unii. Społeczeństwa europejskie to przecież w coraz większym stopniu społeczeństwa emerytów próbujących wegetować na głodowych emeryturach
i przypominających pod pewnym względami filmowe żywe trupy. To nie przypadek,
że w Nocy żywych trupów Romero w powolnych, niezgrabnych i zdolnych jedynie do
konsumpcji zombie możemy dostrzec metaforę emerytów oraz ludzi starszych, odkrytych na nowo przez Amerykanów właśnie w latach sześćdziesiątych. To przecież czas,
gdy na emerytury przechodzą beneficjenci między innymi dobrej koniunktury gospodarczej w latach pięćdziesiątych (teraz zdolni już jedynie do wieloletniej, powolnej konsumpcji), w których pokolenie „dzieci kwiatów” widzi jak najbardziej realne i w pewnym sensie potworne zagrożenie. W tym kontekście warto chyba również przywołać
scenę z Planet Terror Roberta Rodrigueza, w którym za zombie uznany zostaje starszy
mężczyzna podłączony do kroplówki – i być może to wcale nie jest pomyłka.
Widma zalewających Europę obcych, o odmiennym od naszego kolorze skóry,
wyznaniu i przekonaniach, którzy być może u siebie byli ludźmi, ale nam wydają się
łaknącymi naszych dóbr i przywilejów potworami; krwiożerczych banków, które chcą
odebrać ludziom ich domy i oszczędności życia, skazując na anonimową egzystencję
żywego trupa na marginesie społeczeństwa; coraz bardziej długowiecznych emerytów,
niezdolnych do pracy, ale zdolnych do konsumpcji – wszystkie te widma do złudzenia
przypominają projektowaną w tekstach współczesnej kultury apokalipsę zombie. Jak
wskazuje Tomasz Nowicki:
narodziny żywego trupa stanowią wyjątek w ciągłości istnienia populacji, wieszcząc stan wyjątkowy biowładzy. Kolektywna (nie)świadomość oraz epidemiologiczny strach będą stanowić dystynktywne znamiona nowoczesności, stanowiące tło dla powstania figury żywego trupa-kanibala.
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Żywy trup jest produktem nowoczesności. Utrwaleniu się opowieści o epidemii żywych trupów
w przestrzeni symbolicznej towarzyszyły przemiany ekonomiczno-gospodarcze i polityczne (Nowicki 2013: 118-119).

Odpowiedź na pytanie o powód zintensyfikowania się tendencji do prezentacji
figury tego monstrum w narracjach kulturowych nie jest jednak aż tak prosta, bowiem
nie tylko czynniki historyczne, ekonomiczne, społeczne czy demograficzne wpłynęły
na wzmożenie zainteresowania zombie. Pamiętać bowiem trzeba, że impulsem do
multiplikacji fabuł zombie-centrycznych mogła być również potrzeba estetyczna, wynikająca ze znużenia kolejnymi odsłonami narracji wampirycznych. Przesycenie
rynku, a co za tym idzie, znużenie odbiorców podobną tematyką – przy jednoczesnej
stałej ich fascynacji grozą – także mogły stanowić asumpt do pojawienia się (nad)produkcji tekstów o zombie. Przesunięcie fascynacji ze zbonizowanego zła, jakie uosabiały
wampiry przemienione z mrocznych bytów w namiętnych, niekiedy zbolałych amantów, na pozbawione świadomości, kierowane instynktem epidemizowania i pożerania
ludzi istoty jest o tyle symptomatyczne, że wskazuje wyraźnie na wyczerpanie się pewnego zasobu tematycznego i zastąpienie go nowym imaginarium. Takim, w którym
pola znaczeniowe nie konotują jedynej i wykluczającej inne interpretacji, a możliwości
fabularne są wbrew pozorom bardzo obfite. Konstrukty zombiczne uosabiają bowiem
całą gamę ludzkich lęków, a także postaw wobec nieznanego czy nienazwanego, jak
również sytuacji granicznych, w których człowiek zostaje skonfrontowany z nagła z zagładą znanego mu świata. Jak nadmienia wspomniany już Platts:
Można się pokusić o zbycie fenomenu zombie jako nieistotnej efemerydy popkulturowej. Zombie
wpłynęły jednakże na kulturę i teraz generują około pięciu milionów dolarów rocznego przychodu w światowej ekonomii […]. Niezależnie od filmów, komiksów, książek i gier wideo, zwykli
ludzie nieustannie tworzą skomplikowane projekty kostiumów zombie, by potem maszerować
w „pochodach zombie [zombie walks]” lub grać w gry RPG, jak np. Ludzie vs. Zombie – by nie
wspomnieć jeszcze całych zombie-franczyz (np. koszulki, kubki, podkładki pod mysz, zabawki,
naklejki na zderzaki), muzyki (np. The Zombies and Evenings in Quarantine: The Zombie Opera),
czy stron fanowskich (np. allthingszombie.com czy zmdb.org [trawestujący portal filmowy
imdb.com – przyp. KO]. Choć nie jest to możliwe do opisania w tym tekście, zombie stały się
również metaforą zadłużonych banków zależnych od subsydiów rządowych […] i upadłych, lecz
wciąż żywych idei neoliberalizmu […].Filozofowie rozważali również możliwość wykorzystania
figury zombie do debaty nad świadomością fenomenalną […]. Wszystko wskazuje więc na to, że
większość aspektów popkultury została pochłonięta przez hordę zombie […] – co ewidentnie
oznacza, że figura zombie sprzyja tworzeniu społecznie zaangażowanych narracji dedykowanych
ludziom, którzy w jakiś sposób odnajdują w nich swoje podobieństwo (Platts 2013: 547).
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Materia tematyczna jest zatem niezwykle rozległa, stwarzająca ogrom możliwości
realizacyjnych czy interpretacyjnych.
Jednak podstawową determinantą tekstów o zombie bywa przede wszystkim
wskazanie szczególnej epidemiczności, niemożliwej do zaprezentowania w zwykłej
narracji katastroficznej.
Jednym z elementów konstruowania dramaturgii opowiadania o żywym trupie jest sytuacja epidemii dotykającej ludzką populację. Na tkance biologicznego pola władzy, na skutek prowadzenia
polityki zarządzania życiem i śmiercią, dochodzi do niekontrolowanego pokawałkowania populacji, wskutek czego część tkanki biopolitycznej staje się nagim życiem zagrażającym życiu politycznemu. W ten sposób zostaje wydzielona grupa istot przez władzę nazwanych zarażonymi oraz nosicielami epidemii zagrażającej reszcie populacji. Następnie maszyny konstruujące dyskurs przekazują komunikat, że osoby dotknięte epidemią stały się nagim życiem (które można zabić, ale nie
złożyć w ofierze). Epidemia jest zjawiskiem masowym, które wymaga podjęcia zorganizowanych
działań politycznych (Nowicki 2013: 124).

Samo rozprzestrzenienie się wirusa nie stanowi z reguły osi fabularnej, tą bowiem
jest głównie walka o przetrwanie, zachowanie człowieczeństwa, poszukiwanie schronienia, lekarstwa, szczepionki etc. Pandemiczność zombizmu jest wszelako bardzo
szczególna, bo oparta na nieskomplikowanych wbrew pozorom podstawach, a więc
prezentacji obcości oraz szczególnej formie przekroczenia tabu, jakim jest antropofagia. Zanimowane zwłoki pożerające żywych to w narracjach zombie-centrycznych synonim najwyższego zagrożenia, tym bardziej obcego, im bardziej przemienionego.
Wspomniana obcość ma jednakowoż podwójną wykładnię – jest bowiem zarówno
zewnętrzna, konkretyzująca się w hordach czy jako pojedynczy „szwendacze”, ale i wewnętrzna, bowiem każdy żywy człowiek jawić się może jako potencjalny obcy, ponieważ jest nosicielem nieaktywnej postaci wirusa, który zrestartuje jego ciało po śmierci.
W pewnym więc sensie każdy z bohaterów jest potencjalnym „obcym”, noszącym
w sobie możliwość, ewentualność przemiany i z tym przeświadczeniem zmagać się
muszą tak bohaterowie, jak i odbiorcy. Świadomość podobnej nieuchronności jest jednym z istotniejszych czynników lękotwórczych charakteryzujących narracje o zombie.
Potwór ten, jak konstatuje Ryszard Knapek, choć „podobny do człowieka, jest równocześnie jego najstraszniejszym przeciwieństwem, animizuje (personifikacja nie byłaby odpowiednim określeniem) ludzki strach przed umarłymi i bezsensem śmierci”
(Knapek 2012: 301). Badaczowi wtóruje przywołany już Nowicki, stwierdzając, że:
Z faktu, że w przypadku żywych trupów mamy do czynienia z biowładzą, surowym i niedającym
się dalej kategoryzować (przez władzę) życiem i fabrykowaniem trupów, wynika kolejna dystynk-
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tywna cecha nieobecności samoświadomości. Brak samoświadomości jest cechą życia sprowadzonego do gatunku, do kategorii biologicznych, którym przypisujemy istnienie reguł zachowania,
lecz nie wolność. Żywe trupy są pozbawione zdolności przeżywania bólu i emocji (Nowicki 2013:
123-124).

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, jak ważna w narracjach zombie-centrycznych
staje się kategoria nie-ludzkości konkretyzująca się w obrazach szczególnej dehumanizacji powstałych z martwych i łaknących żywego ciała konstruktów. Tak znamienne
odczłowieczenie wiąże się nie tylko z lękiem przed tym, co naznaczone śmiercią, lecz
przywołuje tutaj skojarzenia z aspektami nieco bardziej złożonymi. Zombie bowiem
jest i jednocześnie nie jest człowiekiem – to twór, który zachował (zdeformowaną)
ludzką postać, ale utracił to, co istotę myślącą definiuje: samoświadomość, wolę,
a przede wszystkim zdolność do kreatywności oraz ekspresji. Mikołaj Marcela ujmuje
ową utratę następująco: „żywe trupy to […] monstra, które przestały być ludźmi,
a stały się pozbawionymi głosu Rzeczami” (Marcela 2012: 17), a zatem nie-ludzka
obcość staje się cechą dystynktywną tych istot. Jak odnotowuje zaś niemiecki fenomenolog Bernhard Waldenfels:
Obce nie jest po prostu czymś innym (έτερον; aliud), które – tak jak w Sofiście Platona – powstaje
poprzez odgraniczenie od tego, co jest tym samym (ταύτόν; idem). […] Obce nie znajduje się po
prostu gdzie indziej od tego, co w danym przypadku własne, oddziela je pewien próg – podobnie
jak sen od czuwania, zdrowie od choroby, wiek dojrzały od młodości (Waldenfels 2002: 16-17).

W odniesieniu do zombie progiem tym jest rzecz jasna śmierć, która aktywizuje
określoną reakcję fizjologiczną ciała i prowadzi do reanimacji zmarłego, co równoznaczne jest z jego niewolicjonalnym przystąpieniem do tej drugiej, zagrażającej żywym
frakcji. Co więcej, „radykalność obcego bynajmniej nie znaczy, że obce jest czymś zupełnie innym niż własne i dobrze nam znane, znaczy jednak, że ani nie sposób wywieść
go z własnego, ani też nie da się go unieważnić w powszechności” (Waldenfels 2005:
54). W narracjach o zombie punktem tożsamym staje się zdefiniowanie śmierci jako
wyznacznika czy determinanty obcości. W podobnym kontekście utrata życia każdorazowo równoznaczna jest z wykluczeniem i obawą związaną z powrotem zmarłego.
Warto wszakże zwrócić uwagę na fakt, że różnorodność dylematów wynikających z zetknięcia ze zreanimowanymi jest ogromna, co świadczy o sporej nośności i pojemności
tematyki zmartwychwstania czy raczej w-martwych-trwania.
W przeciwieństwie jednakowoż do „zwykłego” obcego, zombie w żaden sposób
nie można oswoić, albowiem znajdują się one na terytorium zawłaszczonym już przez
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śmierć 1. Choć motyw dezombifikacji obecny jest w kulturze i istnieje wiele narracji
przetwarzających odrębność na swojskość, to jednak ta pierwsza wciąż pozostaje prymarną cechą tych bohaterów, którym udaje się owo zawłaszczenie przez śmierć pokonać. Wydaje się zatem, że powiązania obcości z zombizmem (pokonanym czy nie) nie
sposób uniknąć, co jest wyraźną konsekwencją uwikłania tej figury w aspekt mortyfikacyjno-antropofagiczny 2. U podstaw tej korelacji leżą być może lęki czy odczucia wpisane w odbiór tych postaci, a więc sprzeciw, obrzydzenie, wstręt. Zwłaszcza ten ostatni
stanowi tutaj kategorię niezwykle istotną, wikłającą zombizm w dyskurs natury filozoficzno-etyczno-psychologicznej. Jak bowiem zauważa Martha C. Nussbaum:
Wstręt, jak mogliśmy się o tym do teraz przekonać, jest różny nie tylko od lęku przed niebezpieczeństwem, ale również od lęku przed gniewem czy odrazą [indignation]. Wstręt jako idea wiąże
się przede wszystkim z obawą przed zanieczyszczeniem samego siebie [contamination to the self],
jako uczucie zaś przejawia się w woli odrzucenia tego, co zanieczyszczające [rejection of the possible
contaminant]. To zaś, co przeważnie uznawane jako wstrętne, przypomina w istocie o tym, co
śmiertelne i zwierzęce - a więc z perspektywy ludzkiej nieczyste [pollutant to the human]. Odraza,
a contrario, łączy się zaś raczej z ideą szkodliwości lub krzywdy (Nussbaum 2004: 99).

Podobny kontekst umożliwia właściwą interpretację tego, co konkretyzuje się
w postaci zombie; jest to bowiem nie tylko figura zdehumanizowana i uprzedmiotowiona przez śmierć, lecz również – poprzez zanieczyszczenie (antropofagia, dekompozycja cielesna) i zanieczyszczanie (imperatyw epidemiczności) – uosabia wszystko to,
co szkodliwe, krzywdzące, skierowane przeciwko istotom ludzkim, transgresyjne wobec ich istnienia i funkcjonowania.
Narracje zombie-centryczne nadbudowują zatem określone emocje na ugruntowanych, bo wpisanych w cywilizację zachodnią, sposobach postrzegania czy raczej reagowania na określone bodźce, kumulując się właśnie w figurze żywego trupa. Wszak,
co podkreśla znów Nussbaum:
Wstręt jest jedną z najsilniejszych emocji w życiu większości istot ludzkich. Kształtuje on naszą
intymność i narzuca określony rytm codzienności, gdy tylko myjemy nasze ciała, poszukujemy

1

2

Postrzeganą jako transgresja, bo – jak wskazuje Philippe Ariés – „przestano uważać śmierć za konieczne zjawisko naturalne” (ARIÉS 2011: 583).
Wszak nawet „dobre zombie” z fantastyczno-komediowo-proceduralnego serialu iZombie (The CW
2015-) musi spożywać ludzkie mózgi, by nie ulec instynktom i nie przeobrazić się w krwiożercze monstrum. Podobnie R. bohater książki Isaaca Mariona Ciepłe ciała (oryg. Warm bodies) oraz filmu na jej
podstawie w reż. Jonathana Levine’a (Wiecznie żywy) – zanim na powrót stanie się członkiem ludzkiej społeczności, pochłania mózgi i ciała upolowanych przez siebie ludzi.
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ustronnych miejsc, chcąc oddać mocz lub defekować, usuwamy nieprzyjemny zapach z ust szczoteczką i pastą do zębów, obwąchujemy się skrycie pod ramionami czy wycieramy starannie nos
przed lustrem. Także nasze relacje społeczne są na wiele sposobów kształtowane przez to, co
wstrętne, i przez nasze różnorakie próby ustrzeżenia się przed tym. Wypracowane przez nas sposoby radzenia sobie z odrażającymi substancjami pochodzenia zwierzęcego – takimi jak odchody,
zwłoki czy gnijące mięso – są dominującym źródłem zwyczajów społecznych (Nussbaum 2004:
72).

Nic tedy niezwykłego także i w tym, że fabuły obudowane wokół motywu reanimowanych zwłok wzbudzają konkretne emocje, uzasadniające się jako pochodne konstruktów kulturowych, pewnego szczególnego uzusu. Postrzeganie zombie jako obcego i jako zagrożenia jednocześnie stanowi wypadkową powszechnej metody radzenia
sobie ze wstrętem (odrazą), a więc odizolowania się od nieczystości i niebezpieczeństwa
zarazem. Jak zauważa Nussbaum, „większość społeczeństw uczy unikać określonych
grup ludzi jako fizycznie odpychających, bowiem będących nosicielami zanieczyszczeń, które dominująca większość pragnie trzymać od siebie z daleka” (Nussbaum
2004: 72).
Kolejnym aspektem związanym z polami interpretacyjnymi figury zombie może
być także – wielokrotnie tutaj przywoływana – epidemiczność. Jest to o tyle ważki
problem, że wiąże się on z dwiema zasadniczymi akcjami podejmowanymi w tekstach
kultury przez zombie, a więc pożeraniem i zarażaniem. Istotne jest wszelako nie samo
konsumowanie żywych, lecz impuls wyzwalający owo dążenie do pochłaniania ludzkiej tkanki. To nie bowiem imperatyw zaspokojenia głodu determinuje – wbrew pozorom – reakcje zombie, lecz nadrzędny wobec niego dyktat infekowania zdrowych
organizmów (z reguły tego samego gatunku). Metoda działania skażonych jednostek
przypomina naturalistyczne koncepcje inspirowane tezami Darwina dotyczącymi
przetrwania. Każdym żywym organizmem kieruje bowiem instynkt głodu oraz instynkt rozmnażania (wyłożony w tym ujęciu jako instynkt miłości). W sytuacjach ekstremalnie krytycznych kontrolę przejmuje ten z instynktów, którego zaspokojenie
staje się prymarne, a zablokowaniu ulegają wszystkie pozostałe. W wypadku zombie
mówić można o imperatywie rozmnażania się (instynkt miłości w zmonstrualizowanej
wersji), który ukryty został pod pozorami zaspokojenia głodu. Ten bowiem jest jedynie bodźcem determinującym akt ustawicznego poszukiwania pokarmu, dążenia do
pożerania, pochłaniania, a więc także bezpośrednio do rozprzestrzeniania infekcji. Refleksy darwinistycznych i naturalistycznych koncepcji obecne w narracjach zombiecentrycznych nie są wszelako inkrustacjami o charakterze celowym, wynikając raczej

Jak „ugryźć” temat? Wieloaspektowość figur zombie

z ugruntowania się pewnych elementów tych przekonań w świadomości zbiorowej,
i stanowią rezultat nieintencjonalnego ich przeniesienia na żywioł fabularny.
W odniesieniu do problematyki epidemiczności zauważyć trzeba, że samo istnienie i przenoszenie się infekcji uznać już można za element lękotwórczy, dookreślający
transgresyjny charakter figury zombie. Jako nosiciele zarazy żywe trupy nie są bowiem
abiektalne wyłącznie z uwagi na ich nieobecną świadomość, lecz również w perspektywie imperatywu przenoszenia wirusa, którego istnienie podtrzymywane jest poprzez
bezustanną aktywność i gotowość do infekowania, oraz niestrudzonych, bo nieodczuwających niczego, nosicieli. Owo epidemiologiczne zagrożenie jest zresztą jednym
z najbardziej symptomatycznych zagrożeń przeciwstawnych wobec ustawicznego dążenia ludzkości do zwiększania populacji, sztucznego doskonalenia się, powielania
własnych i cudzych komórek, budowania odporności. Jak zauważa Jean Baudrillard:
Wirusowe zakażenia są niedomaganiem typowym dla obwodów zamkniętych i scalonych, są wynikiem nieustannych bezpośrednich i przygodnych kontaktów, niepowstrzymanych reakcji łańcuchowych. Są patologią kazirodczego charakteru, w szerokim i metaforycznym sensie tego słowa.
Ten, kto żyje tym samym, od tego samego zginie (Baudrillard 2009: 73-74).

Wypadkową istnienia cywilizacji jest tedy groźba dysfunkcyjności w jej obrębie,
wyczerpanie się możliwości w zakresie zasad trwania i pojawienie się zagrożenia nie
zewnętrznego, ale wewnętrznego właśnie, co zresztą może być ironicznym podsumowaniem zachowań wsobnych i ksobnych w obszarze mediów społecznościowych.
Zombizm stanowić więc może rewers owego pozytywnego, zdrowego aspektu
ludzkiego trwania, jawiąc się nie tylko jako przeciwieństwo istnienia, lecz również
kontrarnie wobec określonego stylu tego istnienia 3. Zombie są zaprzeczeniem życia,
będąc jednocześnie ucieleśnieniem obcości, choć ta postrzegana być może w niejednoznaczny sposób. Wszak:
Paradoks wszelkiej ksenologii polega na tym, że nie tylko każde mówienie o obcym, ale także każde
doświadczenie obcego odsyła do obcego, na które jest odpowiedzią, choć go nie dosięga. Gdyby

3

W ujęciu Baudrillarda, „ujednorodnienie i scalenie obwodów, syntetyczny i protetyczny wszechświat
idealny, wszechświat pozytywny […] i w pełni wydolny – wszystko to tworzy świat nie do przyjęcia.
Nie tylko ciało buntuje się przeciwko wszelkim próbom dokonywania nań przeszczepów i wyposażania go w sztuczne protezy; nie tylko zwierzęce dusze, lecz również sam duch wznieca powstanie
przeciw synergii, do której się go zmusza z pomocą niezliczonych postaci alergii” (BAUDRILLARD 2009:
81), co w kontekście fabuł zombie-centrycznych wykłada się jako konsekwencja działań niezgodnych
z faktycznym sposobem istnienia.
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doświadczeniu udało się dosięgnąć obce, to nie byłoby już ono tym, do czego pretenduje (Waldenfels 2002: 116).

Owo niedookreślenie obcości, niemożność jednoznacznego jej zdefiniowania
sprawia, że multiplikacji ulegają rozwiązania interpretacyjne, poszerzające zasób konotacji, które niesie ze sobą figura zombie, niesłusznie sytuowana w jednym tylko – horrorowym – kontekście. Tymczasem wobec wyczerpania czy ogrania schematów znanych z survival horrorów, twórcy ustawicznie poszukują nowej formuły reinterpretowania motywu żywych trupów 4. W podobnych warunkach trudno więc zgodzić się
z uproszczoną wizją funkcji obcości proponowaną m.in. przez Bogdana Trochę w artykule Literatura popularna jako przestrzeń gry, spekulacji i poszukiwań, w którym
badacz stawia tezę o istnieniu dwóch wymiarów operowania tym motywem:
[…] operowanie motywem obcości będzie miało […] dwa podstawowe wymiary: pierwszy – ornamentacyjny, zwiększający atrakcyjność schematu fabularnego, oraz drugi – poznawczo-spekulacyjny, w którym narracja będzie odkrywać sensy obcości (antropologiczno-religijne w mitach,
matematyczne w kosmosie i socjologiczne w cywilizacji) (Trocha 2012: 36).

Zawężenie zwłaszcza tego drugiego wymiaru jedynie do sfery antropologicznoreligijnej, matematycznej i osobno socjologicznej, a nadto aplikowanie tychże do konkretnych przypadków czy wręcz konwencji skutkuje ograniczeniem pola znaczeniowego obcości, zwłaszcza w ujęciu epidemicznym. Narracje zombie-centryczne nie opisują jedynie sytuacji antropologicznych czy ogólnie cywilizacyjnych, lecz odnoszą się
do zdecydowanie większej liczby aspektów, jak psychologia, socjologia, ekonomia, demografia, filozofia etc. Wskazanie obcości nie jest wyłącznie funkcją tekstów, w których jest ona leitmotivem, ponieważ można ją reinterpretować w przeróżnych konwencjach (interferujących częstokroć ze sobą) i przy użyciu najrozmaitszych narzędzi. Trocha niefortunnie wykłada rolę konstruktu obcości w tekstach, argumentując, że:
[…] obce musi podlegać opisowi, czyli również racjonalizacji. Efektem tego jest takie operowanie
tym motywem, które pozwala na odkrywanie i poznawanie reguł rządzących przestrzenią obcości.
To poznawanie będzie motywowane z jednej strony odkryciami naukowymi etnologów, religioznawców, fizyków i astrofizyków, z drugiej natomiast – spekulacyjnym modelem postaw wobec

4

Julia Round zauważa, że „zombie są wszędzie – ale wygląda na to, że przestaliśmy się ich obawiać.
[…] Te historie wyewoluowały i to zwykle ludzie są w nich nowymi zombie przynosząc prawdziwy
horror” (ROUND 2012: 155).
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rozmaitych możliwości bycia w przestrzeni obcości (począwszy od przygody, przez rytuały przejścia, na spekulacjach technologicznych, aksjologicznych, metafizycznych i antropologicznych
skończywszy) (Trocha 2012: 36).

Model proponowany przez badacza w żaden wszelako sposób nie przystaje (może
poza ornamentacyjnością) do motywu zombie, a jeszcze szerzej – do motywu apokalipsy i jej rezultatów. A ponieważ skutki tejże pokazywane mogą być wieloparametrowo i z różnych perspektyw, przeto wskazanie obcości jako układu zamkniętego jest
interpretacyjnie chybione.
Przykład narracji zombie-centrycznych dowodzi bowiem, że poszukiwanie zgodnego czy stosownego sposobu na opowiedzenie o obcości wcielonej i powielonej stanowi genezę ewolucji figury żywego trupa, impulsu do nadawania jej mnogich znaczeń i nadbudowania treści. Egzemplifikuje ową tendencję choćby możliwość wskazania zależności pomiędzy obawą przed złamaniem tabu antropofagicznego a współczesnymi sposobami przeżywania kultury czy socjalizowania się. Kanibalizm jest wszak
kwintesencją obcości, spożywanie ludzkiego mięsa determinuje sprzeciw, odrzucenie,
negację, a więc te emocje, które towarzyszą prezentacji figury zombie. To jedno z najbardziej ekstremalnych wykroczeń przeciwko człowieczeństwu jest – w ujęciu zachodnim – swego rodzaju formą zdehumanizowania zjadającego i w pewnej mierze także
zjadanego (uprzedmiotowienie). Człowiek pochłaniający innego człowieka nie należy
już do akceptowalnego porządku świata, staje się numinosum, obiektem nieczystym,
którego istnienie stanowi rodzaj aberracji. I to właśnie ona, multiplikowana w hordach
„szwendaczy”, amplifikowana zostaje do wymiaru pandemii, choroby, która – literalnie – „pożera” społeczeństwa, tworzące je jednostki, odbiera tożsamość i naznacza
monstrualnością. Antropofagia wpisana w topos zombie zdaje się mieć wiele znaczeń
odnoszących się nie tylko do kulturowego tabu, ale także do aspektów zewnętrznych
jako prefiguracja głodnych zysku korporacji, banków bezwzględnie pochłaniających
kredytobiorców czy uchodźców szturmujących rzekome bramy europejskiego raju.
Wszystko to rozgrywa się wszak w kontekście zaspokajania głodu, wchłaniania, konsumowania jednostek. Motyw zombie pojawiać się może również w perspektywie psycho- i socjologicznej jako związany z cywilizacyjnymi fobiami społecznymi, jak rozpadające się więzi międzyludzkie, bezwzględna rywalizacja o wyższe zarobki, korporacyjny „wyścig szczurów” czy wszystkie te sytuacje, którym sprostać musi współczesny
człowiek w świecie, który także go pochłania. W tym wymiarze zombiczność postrzegać można jako izolację, odcięcie od świata fizycznego, zanurzenie w wirtualności,
„karmienie” innych poprzez social media, będące już nie tyle formą ekshibicjonizmu,
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co raczej stopniowego oferowania siebie adresatom postów, tweetów, blogów etc. To
intymność i prywatność „rozdarta na strzępy” fascynacją odbiorców i procesem autopromocji/autodestrukcji osoby poświęcającej swój czas nie sobie, lecz innym, nie po
to, by istnieć, ale po to, aby podzielić owo istnienie z nieznajomymi. W podobnym
rozumieniu wszyscy jesteśmy kanibalami przeżuwającymi fragmenty cudzego życia.
Współcześni ludzie to hordy z Facebooka, Twittera, Instagramu, którzy konsumują i
są konsumowani. To kanibalizm social media, którego refleksów upatrywać można
także w aktualnym modelu mediów, ponieważ „spożywanie” informacyjnej pulpy jest
przecież niczym innym, jak tylko symbolicznym aktem antropofagii.
Opresyjność aktualnej rzeczywistości wyzwala pragnienie zutylizowania lęków
i nadania im skonkretyzowanego, a całkowicie fikcjonalnego kształtu. Narracje zombie-centryczne mogą tedy stanowić pretekst do realizacji eskapistycznych dążeń i jednocześnie upostaciowywać pewne uniwersalne mechanizmy, jak postawa wobec sytuacji granicznych, budowanie na ich tle relacji czy więzi, konsolidowanie grup społecznych, tworzenie nowych (nie zawsze poprawnych czy funkcjonalnych) konstruktów
władzy etc. Świat ulegający anihilacji i niszczony przez ludzi-nie-ludzi pożerających żywych stanowi rezultat kumulacji przeróżnych fobii, lęków czy obaw i jako ich prefiguracja stać się może wartościowym poznawczo wycinkiem kultury. Ta bowiem jest tworem nieustannie ewoluującym, rejestrującym i podnoszącym pewne konkretne dylematy, monitorującym i kształtującym rozmaite dyskursy.
Wszystko to sprawia, że obok postaci zombie nie sposób już przejść obojętnie.
Domaga się ona namysłu oraz naukowego omówienia. Najważniejsze pytanie brzmi,
co sprawiło, że wyobrażenie apokalipsy żywych trupów jest tak popularne? Dlaczego
dzisiaj to właśnie postać zombie najlepiej oddaje niepokoje i pragnienia współczesnych
społeczeństw? Autorzy rozdziałów zawartych w tomie starają się często wyjaśnić to zagadnienie, zrekonstruować genezę i przebieg ewolucji figury zombie, wskazać jej dawniejsze i współczesne realizacje, nakreślić rozmaitość możliwości interpretacyjnych
tego motywu. Układ monografii odpowiada określonym grupom tematycznym,
a prymarnym wyznacznikiem podziału stała się wskazana w tytule tomu kultura i uobecnione w niej rozmaite realizacje oraz warianty interpretacji zombizmu. Znalazły się
tutaj teksty poświęcone interpretacji figury żywego trupa w kontekście filozoficznym,
w sztukach wizualnych oraz literaturze.
Monografia Zombie w kulturze stanowi pierwszy z wielu planowanych tomów
w serii „Perspektywy Ponowoczesności”, która odtąd ukazywać się będzie pod auspicjami Ośrodka Badawczego Facta Ficta. Wszystkie zbiory będą recenzowane i dostępne
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nieodpłatnie w otwartym dostępie (open access). Zapraszam Państwa do lektury tomu,
a także do współpracy przy tworzeniu kolejnych monografii.
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Queerowe zombie.
Pomiędzy polityką, pastiszem a pornografią
JĘDRZEJ BURSZTA ∗

Wprowadzenie
Zasygnalizowany w tytule przedmiot zainteresowania – figury „queerowych zombie”
– sugeruje istnienie związków pomiędzy pochodzącymi z repertuaru horroru postaciami „żywych trupów” a seksualnością. Propozycja tego typu odczytania, czy też reinterpretacji zombie, wpisuje się w analityczny nurt rozważań nad kinem grozy skupiający się na poszukiwaniu miejsc przecięcia obrazu kinowego z ideologią podejmowany choćby przez Noëla Carrolla w Filozofii horroru, zarówno jeśli myślimy o tych
cechach gatunku, które wspierają obecny porządek społeczny, stanowiąc tym samym
środek politycznej represji, jak i tych, które prezentują treści o charakterze wywrotowym. Trudno nie zgodzić się z Carrollem, który sprzeciwia się perspektywie esencjalistycznej, wedle której gatunek horroru zawsze wyraża motywy represyjne ideologicznie (Carroll 2004: 326-330). Wielkie kwantyfikatory bywają zwodnicze – nie każdy
film grozy, w treści czy formie, mierzy się z wątkami ideologicznymi. Być może bardziej
adekwatne byłoby stwierdzenie, że podobnie jak inne gatunki popularne, horror charakteryzuje specyficzny potencjał do wspierania bądź podważania dominujących prze-
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konań o naturze ideologicznej. Chciałbym pokrótce prześledzić tę tradycję odczytywania filmów o zombie, a następnie zająć się niszą zyskującą na popularności w ostatnich
latach, jaką są filmy portretujące zombie jako figury queerowe, a przez to angażujące
się w ponowoczesne dyskursy polityki tożsamościowej.
Jak twierdzi autor Filozofii horroru:
[…] opowiadanie grozy przedstawia zawsze ścieranie się normalnego z nienormalnym, a w starciu
tym to, co normalne, zostaje powtórnie ustanowione i przez to – utwierdzone. Horror można
więc uważać za symboliczną obronę kulturowych standardów normalności. To, co nienormalne,
zostaje pokonane przez siły normalności (CARROLL 2004: 332).

Napięcie pomiędzy różnie definiowanymi normami leży u podłoża wielu narracji
kina grozy, w których wdarcie się do świata inności doprowadza do przełamania dotychczas obowiązującego status quo. Podgatunek horrorów ukazujących przerażające
zderzenie z plagą zombie stosunkowo szybko doczekał się interpretacji politycznych,
co pod wieloma względami jest zasługą serii klasycznych filmów George’a Romero zapoczątkowanych Nocą żywych trupów z 1968 roku, które wytyczyły ścieżkę dla ukonstytuowania się najpopularniejszych modeli interpretacji. W tej optyce obrazy apokalipsy zombie odczytywane były jako nośniki treści krytycznych wobec polityki imperialnej (zimna wojna, lęk przed wojną atomową) czy, w epizodach późniejszych, wobec
systemu neoliberalnego. Począwszy od lat osiemdziesiątych w kulturze popularnej doszło do utrwalenia metaforycznego odczytania „żywych trupów” jako karykaturalnego przedstawienia społeczeństwa konsumenckiego. Masa złaknionych pożywienia
zombie opanowująca przestrzeń centrum handlowego funkcjonuje jako symboliczna
scenografia gatunku, reprodukowana w niezliczonych obrazach epigonów Romero.
U podstaw pierwszych powiązań figur zombie z treściami politycznymi znajdują się
bezdyskusyjnie kwestie rasy (tradycja kontynuowana zresztą w kolejnych odsłonach
serii Living Dead). Zombie odczytywano w odniesieniu do dyskursu rasistowskiego,
wywodzącego się z historycznych korzeni samej koncepcji zombie, zaczerpniętej z haitańskich wierzeń voodoo. Zombie po raz pierwszy pojawił się w kinie za sprawą filmu
Victora Halperina White Zombie z 1932, stanowiąc w istocie symbol niewolnictwa
(Hutchings 2009: 37). Biali kolonialiści z filmu napotykają na jakże odmienną kulturowo, egzotyczną rzeczywistość niezrozumiałych obyczajów skolonizowanych innych, o ciemnym kolorze skóry, których finalna rebelia, atak zombie na granego przez
Belę Lugosiego mistrza voodoo, to próba uwolnienia niewolników spod władzy białego pana.
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Począwszy od końca lat sześćdziesiątych figura zombie uwolniła się od źródeł wiążących ją z wierzeniami haitańskimi – a przynajmniej szczególną popkulturową rekonfiguracją tych wierzeń – przybierając nową znaną nam dobrze formę. Zombie przestali
być niewolnikami kontrolowanymi przez mistrza czarnej magii, a przemienili w pozbawione świadomości, bezosobowe monstra żywiące się ludzkim mięsem. Jednym
z kluczowych elementów imaginarium zombie stała się plaga: masowość zagrożenia,
rozprzestrzeniającego się zazwyczaj za sprawą ugryzienia, które przemienia ludzi w bezmyślne reanimowane zwłoki. W szerszej perspektywie politycznej wizje nagłej, przychodzącej znikąd apokalipsy zombie można odczytać jako próbę wyobrażenia sobie
radykalnej rewolucji, systemowego przewrotu o globalnym zasięgu. Przewrotu niemożliwego do powstrzymania, a co więcej, pozbawionego kontroli, celu czy sensu.
Z pozoru półżywa i półmartwa istota, jaką jest zombie, sprawia wrażenie pustej
znaczeniowo. Powracające z martwych, rozpadające się ciała „żywych trupów”, chociaż pozornie wykazujące podobieństwo do innego tego typu istot o proweniencji gotyckiej – duchów, wampirów, mumii – pozbawione są jednak ich charyzmy. Zombie
nie posiadają osobowości, żadnych cech szczególnych wyróżniających pojedyncze jednostki. Zawsze występują jako tłum. Przerażenie, jakie wzbudzają, wynika z rażącej
bezsensowności ich działania – zarażone, rozpadające się „ożywione truchła” kierują
się wyłącznie głodem, nigdy niezaspokojoną potrzebą pożerania napotykanych na
drodze zdrowych ciał. Zombie konsumuje, albo zaraża, włączając w swoje szeregi.
W porównaniu z innymi popularnymi figurami horroru, ich związek z dawnym stanem, z byciem człowiekiem, jest najsłabszy. Motywacja zombie pozostaje pierwotna:
łącząc się w hordy, rozprzestrzeniają plagę i kanibalizują wszystkie inne żywe ciała, na
które napotykają. W przypadku zombie to właśnie napięcie pomiędzy masą a indywidualnością, jednostką a tłumem, wydaje się najistotniejsze dla zrozumienia mechanizmu, który wywołuje w nas lęk oraz fascynację – i na styku tych dwóch właściwości
pojawia się przestrzeń do refleksji na temat możliwości queerowania horroru z jednej
strony, a tworzenia pełnoprawnego „horroru queerowego” z drugiej.

Queerowanie horroru
Związki horroru filmowego z przedstawieniami nienormatywnej seksualności jako jeden z pierwszych tropił amerykański badacz Harry M. Benshoff, autor wydanej w 1997
roku pracy Monsters in the Closet. Homosexuality and the Horror Film, filmoznawca
i medioznawca specjalizujący się w historii kina queerowego. Benshoff doszukiwał się
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podobieństwa pomiędzy pochodzącymi z kina figurami potworów a homoseksualizmem postrzeganym jako rodzaj „monstrualnej”, „spotworniałej” kondycji człowieka.
W przywołanej książce śledził pojawiające się na przestrzeni lat w kinie hollywoodzkim
przedstawienia figur gejów i lesbijek korzystające z ikonografii kina grozy, tropiąc kulturowe znaczenia przypisywane nienormatywnym monstrom horroru w kontekście
społeczno-kulturowych przemian zachodzących w Stanach Zjednoczonych. Dla Benshoffa potworne i krwiożercze bestie z filmów klasy B wywołują ten sam kulturowy
lęk, pomieszanie strachu i obrzydzenia, co widmo zagrożenia homoseksualnego. Zarówno potwory, jak i geje oraz lesbijki, wychodząc z tytułowej szafy 1, pojawiając się
w świetle dnia, wywołują grozę i panikę. Szukanie nieoczywistych reprezentacji homoseksualizmu, pewnej specyficznej „aury”, jaką emanują postacie, wydaje się istotne
przy analizie hollywoodzkich filmów tworzonych w okresie cenzury reprezentowanej
przez tzw. Kodeks Hayesa, który regulował to, jakie elementy i struktury (postaci,
wątki) mogły być dopuszczalne w filmach. Wszelkie przedstawienia nieheteronormatywnych zachowań seksualnych były objęte zakazem. W tym czasie w kinie w ogóle,
a w horrorze być może w szczególności, obecności na ekranie postaci homoseksualnych towarzyszyła szczególna aluzyjność:
[…] homoseksualizm raczej czaił się na obrzeżach tekstu oraz postaci, aniżeli był ogłaszany otwarcie. W filmach takich jak White Zombie (1932), The Seventh Victim (1943) czy How To Make
a Monster (1958) homoseksualność stawała się subtelnym acz bez wątpienia obecnym znakiem,
zazwyczaj służącym scharakteryzowaniu czarnego charakteru bądź potwora (Benshoff 1997: 15).

Z interesującej mnie perspektywy „queerowania” figur zombie – podobnie jak
w przypadku queerowania innych przedstawień fikcyjnych, oznacza to poszukiwanie
tego, co dziwne, niecodzienne, podważające hierarchie i hegemonie dominujących podziałów – szczególnie znaczący wydaje się kontekst zagrożenia, jakie niesie ze sobą the
queer monster, „odmieńczy potwór”. Dokonując oglądu z perspektywy Stanów Zjednoczonych i kina hollywoodzkiego, Benshoff zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką
w świadomości odbiorców kina grozy pełnił kryzys AIDS z lat osiemdziesiątych.
W szczególności zaś reakcja chrześcijańskich ugrupowań fundamentalistycznych,

Owa „szafa” z tytułu książki Benshoffa stanowi skądinąd również odwołanie do bardzo ważnego dokumentu Celluloid Closet (1995) w reżyserii Roba Epsteina i Jeffreya Friedmana, opartego na pionierskiej
książce Victora Russo, opublikowanej pod tym samym tytułem czternaście lat wcześniej, w której prześledzono historię reprezentacji postaci homoseksualnych w amerykańskim kinie.
1
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które w prowadzonych kampaniach medialnych powielały retorykę sytuującą homoseksualizm jako zagrożenie, przenoszone przez krew, a więc, cytując autora Monsters
in the Closet: „teraz, jeszcze wyraźniej niż kiedykolwiek, geje są zarazą – jak wampir –
mogąc zarazić czyste i niewinne ofiary, zaledwie jednym zmieszaniem krwi, przemieniając je w „»żywe trupy«” (Benshoff 1997: 2). Benshoff pisze o wampirach, ale to
właśnie figura zombie – a raczej masa, bezwładna i zaraźliwa horda tych istot – wydaje
się ostateczną filmową realizacją symboliki plagi AIDS. W większości kinowych obrazów zombie okazują się być plagą trawiącą przede wszystkim wielkie miasta; scenografią, przez którą przetaczają się zarażone istoty, stają się właśnie opustoszałe metropolie,
puste ulice, ciemne zaułki i nadal rozświetlone centra handlowe.
Różnorodnie realizowane polityczno-kulturowe role, jakie dotychczas spełniały
w kinie zombie – alegorie napięć na tle rasy, konsumeryzmu, ideologii neoliberalnej
czy dyskursu AIDS – wydają się istotne w świetle nie tylko obecnego renesansu kina
o zombie (nakładającego się z grubsza na rzeczywistość Ameryki po doświadczeniu
11. września), ale pojawienia się nowej konstrukcji tej figury, a mianowicie – zombie
queerowego. Jest to połączenie o tyleż niespodziewane, że związki zombie z seksualnością wydają się co najwyżej znikome. Co więcej, zestawianie zombie i seksualności może
się wręcz wydawać prowokacją. O pożądaniu możemy mówić w przypadku wampira,
klasycznego w tradycji horroru seksualnego drapieżnika nieczyniącego rozróżnienia na
płcie ofiar. Czy zombie mogą pożądać ciała w sposób seksualny, a nie jako mięsa? O ile
jeszcze można uznać zombie za istoty reprodukujące się, o tyle wpisana w ich szczególny stan dehumanizacja zdaje się przekreślać jakąkolwiek możliwość obdzielenia „żywych trupów” popędem seksualnym. Podążając tropem psychoanalitycznym można
jednak postrzegać łaknące ciała zombie jako reprezentację Freudowskiej dwoistości
ludzkiego instynktu, rozpiętego pomiędzy dwoma zwalczającymi się popędami – życia i śmierci. Eros i Thanatos spotykają się w figurze ożywionego potwora, który łaknie
żywego ciała z intensywnością popędu seksualnego, dając ujście stłumionym dotąd potrzebom, a jednocześnie, poprzez następujące po zaspokojeniu pożądania zarażenie
konsumowanego ciała, redukuje owo życie, jednostkę ludzką, do formy prostszej i surowszej, znajdując tym samym ujście dla realizacji popędu destrukcyjnego. Ugryzienie
przez zombie ma zatem wymiar zarówno erotyczny, jak i służy zaspokojeniu instynktownej i agresywnej potrzeby regresji, czego rezultatem w obrazie filmowym staje się
przerażająca potworność wizji plagi „żywych trupów” (Clark 2006: 197-209).
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Wyzwanie, jakim jest splecenie zombie z seksualnością (realizowaną nie tylko
w duchu psychoanalitycznym), zostało w ostatnich latach podjęte przez grupę twórców reprezentujących niszę w obrębie gatunku filmów o zombie. Począwszy od późnych lat dziewięćdziesiątych, możemy mówić o wzrastającej obecności zombie ukazywanych jako figury seksualne. Wnikliwiej analizują to autorzy wydanej niedawno antologii Zombies and Sexuality. Essays on Desire and the Living Dead, poruszając różne
wymiary współistnienia zombie i seksu, m.in. pojawianie się tematu zombie-nekrofilii,
propozycje queerowych kontr-odczytań klasycznych obrazów filmowych czy też serii
komiksowej The Walking Dead Roberta Kirkmana. W ostatniej dekadzie twórczość
popkulturowa mierzy się jednak z tym tematem bezpośrednio. W niektórych obrazach
zombie – w formie żeńskiej – stają się obiektem pełnoprawnej męskiej (heteroseksualnej) fantazji seksualnej, jak choćby w komiksie Lesbian Zombies from Outer Space
z 2013 roku, grze Zombie Hooker Nightmare (2009), czy filmach takich jak Zombie
Strippers! (2008), Deadgirl (2008). W dwu ostatnich przypadkach występy nieżywych
striptizerek stają się spektaklem przeznaczonym dla męskiego oka. Jak zwracają uwagę
badacze „popkultury zombie”, trend seksualizowania „żywych trupów” skierowany
jest prawie zawsze do męskiej heteroseksualnej publiczności (Jones, McGlotten
2014: 10). Zarażenie chorobą, która przemienia pracownice nocnego klubu w zombie,
nie pozbawia je jednak seksualności – przeciwnie, chociaż stają się zagrożeniem, nadal
wypełniają swoją rolę, zapewniając gościom klubu spektakl. Można rzec, że nawet
przemiana w „żywe trupy” nie uwalnia bohaterek filmu od uwarunkowania zachodniej kultury patriarchalnej. Przemiana w zombie nie oznacza emancypacji. Odwrócenie tego schematu pojawia się natomiast w japońskim filmie Reipu Zombie: Lust of
the Dead, w którym to zarażeni mężczyźni stają się, dosłownie, hordą ogarniętych pożądaniem zombie zagrażających grupie kobiecych bohaterek. Przemiana w zombie jedynie intensyfikuje ich popęd do konsumpcji zdrowych ciał.

Queerowe zombie Bruce'a LaBruce'a
Swego rodzaju niszą w niszy jest horror o zombie queerowych, konwencja wywrotowego i subwersywnego wykorzystania figury zombie, mająca na celu – jak postaram
się udowodnić – wyraźny polityczny cel. W dwóch filmach w reżyserii Bruce’a LaBruce’a zombie są nie tylko spragnione seksu – pragną one seksu z mężczyznami.
Bruce LaBruce to kanadyjski filmowiec specjalizujący się w obrazach transgresji,
kojarzony z ruchem New Queer Cinema z lat dziewięćdziesiątych. W kontrowersyjnej
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twórczości filmowej łączy ze sobą stylistykę undergroundowych produkcji artystowskich z gejowską pornografią. Jego filmy, w tym m.in. Hustler White z 1996 roku, budują dość klasyczne narracje, filmowane przy użyciu standardowych rozwiązań operatorskich, przy jednoczesnym wprowadzaniu rozbudowanych scen pornograficznych
obrazujących zazwyczaj praktyki uznawane powszechnie za margines zachowań seksualnych, w tym m.in. takie preferencje seksualne czy fetysze, jak parafilia, BDSM, prostytucja czy akrotomofilia.
Film Otto, or, Up With Dead People (polski tytuł: Otto, czyli niech żyją umarlaki) miał swoją premierę na festiwalu w Sundance w 2008 roku. Przybliża on historię
Otto, młodego zombie podróżującego autostopem do Berlina. Rzecz dzieje się w nieodległej przyszłości, w której istnienie „żywych trupów” stało się akceptowalnym elementem rzeczywistości. Pod tym względem świat Otto kojarzyć się może z rzeczywistością sportretowaną w popularnym serialu produkcji HBO Czysta krew, w którym
swoje istnienie ujawniły wampiry, „wychodząc z trumny”. Otto jednak, ponury i mrukliwy nastolatek, pozostaje wykluczony podwójnie: jest zombie-gejem. Film LaBruce’a wykorzystuje postmodernistyczny zabieg filmu w filmie, nastoletni zombie spotyka bowiem na swojej drodze reżyserkę Medeę Yarn, która pragnie nakręcić film dokumentalny o jego życiu. Jednocześnie od wielu lat pracuje ona nad pornograficznym
opus magnum o zombie, będącym zarazem radykalnym manifestem politycznym, noszącym tytuł Up with Dead People, w którym przywrócony do życia martwy buntownik, „Che Guevara żywych trupów”, ma stawić czoło cywilizacji żywych, dowodząc
armią reanimowanych queerowych zombie.
Otto pozbawiony jest tożsamości. Dotknięty amnezją (będącą być może pobocznym skutkiem przemiany), nie pamięta nic ze swojego dawnego życia. Dopiero odnalezienie portfela z dokumentami przywraca mu częściowo pamięć; przypomina sobie
tragiczną historię swojego rozstania z chłopakiem. Jak sugeruje badaczka Shaka
McGlotten, film LaBruce’a zawiera w sobie radykalną antykapitalistyczną krytykę
współczesnych dążeń do „znormalizowania” życia queerowego, wpisania i asymilacji
inności w obręb norm i moralności podzielanej przez większość społeczeństwa, rozgrywanego na styku napięcia pomiędzy indywidualnymi pragnieniami i tęsknotami
a szerszą ramą narzucaną przez system kapitalistyczny, w tym pułapkę dyskursu „reprodukcyjnego futuryzmu”, sformułowaną po raz pierwszy przez Lee Edelmana w No
Future. Pisze McGlotten:
Film LaBruce’a oraz film-wewnątrz-filmu Yarny zrównują ze sobą kamp oraz dosadną, wnikliwą
i szczerą krytykę „stłumionego życia [the deadened living]” współczesnej kultury. [...] Pytanie o
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prawdziwy status Otto reżyser świadomie pozostawia otwartym. Zmusza widzów, by do końca
zastanawiali się nad tym, czy Otto rzeczywiście jest zombie, czy jedynie odgrywa rolę, próbuje stać
się łudząco podobnym do zombie (McGlotten 2011: 183-184).

Płynność tożsamości bohaterów Otto staje się tym bardziej problematyczna, że na
swojej drodze nastoletni gej-zombie napotyka także innych homoseksualistów, którzy
przebierają się za „drag zombie” w popularnym podziemnym klubie nocnym o znaczącej nazwie „Flesh”.
Jeszcze większe kontrowersje wzbudził kolejny obraz Bruce’a LaBruce’a noszący
tytuł L.A. Zombie, tym razem jednoznacznie pornograficzny film (chociaż ukazał się
w dwóch wersjach: softcore i hardcore) z 2010 roku. Odniesienie do mainstreamowego
nurtu kina o zombie widoczne jest już w formie plastycznej, plakat do L.A. Zombie
stanowi bowiem reprodukcję plakatu Świtu żywych trupów (1978), drugiej instalacji
w serii George’a Romero. Głównym bohaterem L.A. Zombie jest pochodzący z kosmosu zombie, który pojawia się pewnego dnia na Ziemi. Otwierająca film scena ukazuje obcego wyłaniającego się z wody. Półtoragodzinny film to kronika wędrówki bezimiennego umarlaka, granego przez gwiazdę gejowskiego kina pornograficznego Francois Sagata, po obrzeżach kalifornijskiego miasta. Akcja rozgrywa się w ponurym krajobrazie nie-miejsc: opuszczonych parkingów, walących się sklejek zamieszkałych przez
bezdomnych, wreszcie, w finalnym akcie, na cmentarzu. Tytułowy zombie jest zmiennokształtny; nie do końca wiadomo, czy jest on rzeczywiście przybyłą spoza naszej planety obcą formą życia, zarażonym zombie, czy po prostu bezdomnym wagabundą
o wybujałej wyobraźni. W niektórych scenach wydaje się być zwykłym człowiekiem,
w innych zaś, szczególnie w interakcjach z napotykanymi na opuszczonych terenach
mężczyznami, jego skóra nabiera ciemnoniebieskiego odcienia, a z ust wyrastają groźnie wyglądające kły.
Włóczący się zombie wydaje się motywowany popędem śmierci. Natrafiając na
świeże zwłoki – ofiarę wypadku samochodowego, pracownika biurowego zastrzelonego przez partnera biznesowego, bezdomnego, który przedawkował narkotyki –
grany przez Sagata potwór przywraca do życia nieboszczyków. Reanimacja umarłych
stanowi w każdym przypadku wstęp do rozbudowanej sceny pornograficznej. Jedynym celem bezimiennego zombie jest zresztą potrzeba zaspokojenia seksualnego: ożywianie zwłok przemienia zakrwawione ciała w półżywe zombie, które natychmiast oddają się stosunkowi fizycznemu. W odróżnieniu od filmu Otto, czyli niech żyją umarlaki, kolejny zombie film Bruce’a LaBruce’a przynależy już bez wątpienia do gatunku
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pornograficznego. Grający w filmie aktorzy uczestniczą w autentycznych scenach zbliżenia, ukazanych jednak w estetyce gore: zakrwawione, kompulsywnie drgające ciała,
otwarte rany i wychodzące na wierzch wnętrzności składają się na makabryczną i bez
wątpienia kontrowersyjną oprawę estetyczną. Co ciekawe, LaBruce nie jest pierwszym
twórcą, który zdecydował się sfilmować sceny seksu zombie. Wcześniejsze filmy, które
poruszały ten temat – przede wszystkim film Vidkida Timo pod tytułem At Twilight
Come the Flesh Eaters (1998), gejowska produkcja pornograficzna będąca pastiszem
Nocy żywych trupów – realizowane były raczej w konwencji parodii. Można się pokusić o stwierdzenie, że kalifornijski zombie-film reżysera Gerontofilii jako pierwszy podchodzi do zagadnienia z powagą: pomimo kampowego przerysowania, jego film nigdy
nie zbacza w rejony czystego pastiszu. Wydaje się, że celem kanadyjskiego filmowca
było raczej wywołanie u widza poczucia niepokoju czy też nieprzystawalności pozornie wykluczających się elementów – obrzydzenia i podniecenia.
L.A. Zombie nie można zatem zaklasyfikować wyłącznie jako pastiszu filmów
o zombie skrojonego pod homoseksualną publiczność przemysłu pornograficznego.
Możliwe, że bezdomny bohater filmu LaBruce’a jedynie wyobraża sobie siebie jako
opętanego niezaspokojonym pragnieniem nieżywego potwora, monstrum, które odnajduje się w środowisku opuszczonej metropolii, w pustych i pozbawionych znaczenia przestrzeniach. Jego inność czy też potworność – nie tylko fizyczna, ale również
działania, jakich się podejmuje – wyraża niezgodę na przyjmowanie obowiązujących
w heteronormatywnym świecie ról (Elliot-Smith 2014: 140-158). We wcześniejszej
arthouse'owej twórczości Bruce LaBruce dał się poznać jako postać niewygodna dla
kina queerowego, twórca, który w swoich obrazach tyleż często atakuje system kapitalistyczny i heteronormę, co mainstreamową kulturę gejowską Ameryki. Zombie
z L.A., współczesny odmieńczy potwór przemierzający ulice w pragnieniu odnalezienia spełnienia w anonimowym seksie, to postać queerowa również w tym sensie, że
podważa i rozsadza ona tożsamość gejowską. Funkcjonuje w wyraźnej opozycji do paradygmatu heteronormatywnego. Seksualność bezimiennego zombie naznaczona jest
cierpieniem, brudem, anonimowością podmiejskich przestrzeni. W swoim odczytaniu
filmu Aldana Reyes wprost sugeruje, że figury zombie w obrazach kanadyjskiego
reżysera odzwierciedlają, czy wręcz ucieleśniają, etos „no future” wspólnot gejowskich, sceptycyzm wobec neoliberalnych obietnic asymilacji w istocie pozbawiającej
podmiot polityczności (Reyes 2014: 10). Przyszłość Otto oraz bezimiennego niebie-
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skoskórego zombie jawi się jako wielka niewiadoma, ale to w tym braku pewności zawiera się być może autentyczna przestrzeń do wyrażanie siebie, punkt wyjścia dla kolejnych subwersywnych interwencji kultury popularnej.
LaBruce wykorzystuje potencjał zawarty w gatunku zombie horroru do wyrażania treści radykalnych, nasycając go dodatkowo cielesnością i seksualnością, żeby stworzyć przestrzeń do ukazywania autentycznej jego zdaniem odmieńczości. Potwór, którego powinno się obawiać, to właśnie queerowe zombie, które przeciwstawia się nie
tylko heteroseksualnej większości, ale i dominującej w społeczeństwie amerykańskim
polityce tożsamości asymilującej gejów i lesbijki w obrębie całego społeczeństwa. To
wyzwanie rzucone kapitalistycznej heteronormatywności, jak pisze Aldana Reyes,
w kontekście:
[…] procesów integracji gejów i lesbijek w tradycyjne struktury społeczne, poprzez małżeństwa
jednopłciowe oraz prawo do adopcji, które okazały się niczym więcej niż efektem placebo dla tożsamości queerowej, zmuszając ją do podporządkowania się heteronormatywnemu porządkowi
(Reyes 2014: 8).

Zarówno nastoletni Otto, jak i bezimienny drifter z Los Angeles, to przedstawienia zombie jednostkowego, indywidualności wyodrębnione z bezosobowej masy
hordy ożywionych zwłok. To również zombie posiadające świadomość, a co za tym
idzie, odczuwające emocje – strach, przygnębienie, złość czy wreszcie pożądanie. Nie
bez znaczenia jest fakt, że prowokacyjni bohaterowie LaBruce'a nie doczekali się póki
co następców, chociaż seksualność zdaje się odgrywać coraz większą rolę w filmach
o zombie, być może przede wszystkim w telewizji, czego dowodem choćby kontrowersje, z jakimi spotkał się pierwszy gejowski pocałunek bohaterów serialu The Walking
Dead. Być może czeka nas jeszcze ekspansja tej figury, wkroczenie queerowego zombie
do mainstreamu filmowego horroru?
Figura queerowego zombie pojawia się jako specyficzna reinterpretacja politycznego znaczenia metafory „zombie apokalipsy”, wyjście poza dobrze osadzone już
w popkulturze odniesienia do takich problemów społeczno-politycznych, jak kwestia
rasowa, neoliberalizm, lęk przed wojną atomową, dyskurs choroby i zarażenia etc. To
ambitna i obrazoburcza propozycja uczynienia z jednego z popularniejszych obecnie
symboli horroru nośnika treści subwersywnych; odmieńcze zombie stanowią zagrożenie dla normalności, są figurami emancypacji wykraczającej poza oczekiwania większości społeczeństwa. Co istotne, jest to póki co treść skierowana raczej do wewnątrz, kontrowersja pomyślana przede wszystkim jako punkt wyjścia służący podważeniu dys-
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kursów polityki tożsamościowej obecnych przede wszystkim w amerykańskim i zachodnioeuropejskim ruchu LGBT. Na grząskim i bez wątpienia problematycznym
pograniczu pastiszu i pornografii queerowe zombie „wychodzą z szafy”, uwalniając się
również od swojej gatunkowej proweniencji, swoją nieoczywistą obecnością poszerzając i pogłębiając nasze rozumienie popkulturowego fenomenu zombie – fenomenu,
który coraz wyraźniej i coraz odważniej wkracza w nowe, dotąd niezagospodarowane
rejony produkcji kulturowej.

English summary
The chapter Queer Zombies: Between Politics, Pastiche and Pornography is dedicated
to an analysis of the meaning of the eponymous “queer zombie” figure that appears
in contemporary films. Jędrzej Burszta draws attention here to the Canadian filmmaker Bruce LaBruce and his two recent films: Otto, or Up with Dead People and
L.A. Zombie. Drawing inspiration from ideological interpretations of zombie films
(focusing on race relations, consumerism, neoliberalism etc.), the author argues that
the political potential present in the figure of the zombie can be translated into a manifesto of true queerness. Various frightening creatures and monsters depicted in horror films have often been linked to homosexuality through the apparent similarities
in their marginal character and status as outsiders in a society which fears everything
that is unknown, strange and different. The analysis of LaBruce's films serves to introduce a proposal for a subversive challenge to the identity politics of sexual minorities.
The essay attempts to prove that the horror genre (here combined with elements
of pastiche and pornography) can indeed express complex critique of social relations
in the contemporary Western world.
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„Tym, co znika, jest Człowiek we właściwym znaczeniu”.
O relacji między Kojèviańską „śmiercią człowieka”
a ekspansją popkulturowej figury żywego trupa
MARCIN CZARDYBON ∗

Co powraca? Hipotezy dotyczące przyczyn ekspansji
Zadajemy sobie pytanie o przyczyny kulturowej ekspansji zombie. O przyczyny, które
sprawiły, że figura tego właśnie monstrum zdominowała ostatnimi czasy masową wyobraźnię, stając się przewodnim tematem popularnych filmów, książek i gier wideo.
Niezwykle trudno jest bronić tezy, jakoby ta nieprawdopodobna wręcz popularność
była przypadkiem, bądź stanowiła jedynie efekt wyczerpania się komercyjnego potencjału innych słynnych straszydeł. Możemy oczywiście stwierdzić, chociażby za Anną
E. Kubiak (Kubiak 2014: 172-175), że karnawał zombie oznacza kolejny krok w swoistym przerabianiu przez zachodnią kulturę traumy śmierci. Więcej – możemy zobaczyć w tym zalewie produkcji o żywych trupach kolejną odsłonę nigdy niedocierającej
do kresu narracji o konfrontacji sformatowanego przez logos produktu dojrzałej cywilizacji z radykalną innością, z obcym w całej jego budzącej strach, wrogość i obrzydzenie postaci. Są to bardzo wygodne odpowiedzi, bowiem przy całej swej naukowej głębi
i wnikliwości nie wnoszą, jak można sądzić, wiele.
Czym jest zombie? Wizerunek, który wyłania się z uniwersum, cytując pewnego
słoweńskiego filozofa, „boskiego idiotyzmu popkultury”, jest stosunkowo łatwy do
∗

Uniwersytet Warszawski | kontakt: czardymar@gmail.com

46

Marcin Czardybon

uchwycenia. To „ożywione ciała w trakcie procesu rozkładu” (Clasen 2010: 1), to bezrefleksyjna siła dążąca do realizacji swej – związanej z konsumpcją – potrzeby, to amalgamat agresji i bodźców budzących odrazę, to niemal egzemplifikacja kategorii groteski. Pamiętajmy jednocześnie o tym, że figura żywego trupa przeszła w ciągu XX wieku
pewną ewolucję. Wszak – wedle wszelkich danych – u źródeł figury zombie tkwi całe
uniwersum (a zarazem bestiarium) związane z kultem voodoo (Owusu 2003: 81).To
pochodzenie figury zombie jest powszechnie znane. Przypomnijmy jednak znaczący
rys tej postaci, który powoli zanikał wraz z procesem adaptacji żywego trupa do porządku popkulturowego uniwersum. W figurze zombie dopatrujemy się dziś nierzadko alegoryzacji szeroko pojętej cielesności w jej drodze ku zerwaniu cywilizacyjnych
i kulturowych pęt. W porządek logocentrycznego świata, świata doskonale zrytualizowanego, znormalizowanego, świata języka, prawa i zakazu wdziera się, w postaci żywego trupa, niema siła, czysty popęd. Amorficzna potęga czystej cielesności, która swe
(koncesjonowane przez interesy wydawców i producentów filmowych) święto celebruje w reżimie popkultury. Jest to niewątpliwie interesująca interpretacja fenomenu
ekspansji zombie (Clasen 2010; Twohy 2008).
Wdzięczna to również formuła, doskonale wpisująca się w psychoanalityczny żargon. Wyparte powraca w symbolicznym. Wykluczone – w realnym. Jeśli przyjmiemy
tę koncepcję, popkulturowa ekspansja zombie okaże się symptomem paranoi i/lub
nerwicy. Treści wyparte (nieskrępowane, niezwyciężone popędy) powracają w symbolicznym (kod popkultury). Ten intelektualny konstrukt jest nader operatywny, jednakże pozwolę sobie w dalszej części rozdziału przedstawić hipotezę, która – jeśli nie
zaneguje – to uzupełni tę narrację o pewne spostrzeżenia dotyczące fenomenu wtargnięcia żywych trupów na kinowe ekrany i karty książek. Rysem, który niknie w parapsychoanalitycznej wizji, z oczywistych względów skoncentrowanej wokół diady ErosThanatos, jest niewolniczy charakter figury zombie w porządku voodoo. W haitańskiej
tradycji nie znajdziemy, w odniesieniu do fenomenu żywego trupa, żadnej przesłanki,
która pozwalałaby postrzegać tę postać jako oznaczającą wolnościowe dążenia. Słowo
emancypacja, i jakiekolwiek jego pochodne, w odniesieniu do zombie są niemożliwe.
Dzieje się tak z nader prostej przyczyny. Zombie powstaje na skutek wywołanej przez
bokora śmierci mózgu u potencjalnej ofiary. Następnie dusza tej ostatniej zmuszana
jest do wniknięcia w naczynie, w którym zostaje poddana tresurze, która ma uczynić
z niej demona służebnego. Martwe ciało zostaje ożywione i, na tym etapie zombifikacji, powstaje „pozbawione woli ciało, które wykona każdy rozkaz bokora” (Owusu
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2003: 81). Łatwo jest w tym momencie zrozumieć, dlaczego wolnościowe lub emancypacyjne kategorie w odniesieniu do postaci żywego trupa, budzić mogą uzasadnione
wątpliwości.

Martwe mięso i Hollywood
Haitański zombie-niewolnik (wykorzystywany do prac polowych) wszedł do popkultury Zachodu już w latach dwudziestych XX wieku. Jednakże – znana nam dziś
doskonale – „abiektalna” figura to pokłosie lat sześćdziesiątych. Zaryzykujmy tezę, że
dominującą we współczesnych tekstach formę nadał i dopracował w odniesieniu do
żywych trupów George A. Romero. Na tym jednak nie kończą się „zasługi” wymienionego twórcy. Seria filmów o żywych trupach – poza oczywistą funkcją dostarczania
ludycznej przyjemności – została przezeń wzbogacona o komponent krytyki szeroko
pojętego reżimu „Zachodu”, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych
Ameryki (Williams 2003). Podobnie jak Frankenstein Mary Shelley, temat zombie
okazał się doskonałym nośnikiem pesymistycznych diagnoz o charakterze społecznym, tym razem dotyczących konsumpcjonizmu, rasizmu, nietolerancji i bezrefleksyjności mas w późnonowoczesnym lub – ponowoczesnym– porządku. Noc żywych trupów obnażała, a raczej wskazywała na hipokryzję, patriarchalizm i rasizm społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Brawurowa druga odsłona słynnej serii Romero za miejsce akcji miała gigantyczne centrum handlowe. Zombie w ogromnym supermarkecie to niezwykle sugestywny wizualny komentarz do społeczeństwa konsumpcyjnego reżimu. Z kolei groza i niepokój, które budzi w nas postęp naukowy,
zostały doskonale uchwycone w Dniu żywych trupów (Williams 2003).
Przez ostatnie pół wieku – osobliwie w kinematografii państw zachodnich ze
szczególnym uwzględnieniem USA (co jest pośrednio związane z pochodzeniem fenomenu zombie) – nastąpił prawdziwy boom wysoko- i niskobudżetowych produkcji
związanych z figurą żywego trupa: od początku serii Romero, poprzez tak intrygujące
projekty, jak Zombie striptizerki, aż po uniwersum Resident Evil i ekranizacje prozy
Brooksa (Newman 1988).
Wspomnijmy jeszcze przynajmniej niektóre z nich, choćby dla samego obcowania
ze specyficzną poetyką tytułów tych dzieł: Astro Zombie, Grobowce ślepej śmierci,
Dziewica wśród żywych trupów, Rebelia umarłych, Śmierć z kosmosu, Martwe Zło, Tajemnicze lądowanie, Noc komety, Reanimator, Koszmar zombie, Wieśniaccy zombie,
Gorączka śmierci, Zmotoryzowane laski w krainie zombich, Martwica mózgu, Armia
Ciemności, Krwawa łaźnia zombie, Ulica zombich, Ed i jego zmarła matka, Droga 666,
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28 dni później, Zombie z Berkley, Noc Zombie, Martwe mięso, Zombie SS i tak dalej.
Charakter tych dzieł był oczywiście rozmaity. Trudno dopatrywać się wielkich pokładów subwersywnego potencjału w tak intrygujących produkcjach, jak Zombie SS, czy
– kultowe – Martwe zło (wcześniej – Zło). Istotna jest inna obserwacja. Ilekroć zombie
stawały się – w jakikolwiek sposób – pretekstem do społeczno-antropologicznych dywagacji, tylekroć miały one, w przeważającej mierze, wydźwięk analogiczny do tego,
który znamy z produkcji Romero: żywy trup – metonimia ogółu społeczeństwa aideologicznego, spauperyzowanego, wegetującego, bezrefleksyjnego – przedstawiciel hedonistycznej, tępej masy (Newman 1988: 146). Czas zadać pytanie: jakie czynniki mogły spowodować tę inwazję żywych trupów? Czy nie powinniśmy powiązać ze sobą
takich fenomenów, jak reżim kapitalistyczny, z całym jego alienującym, reifikującym
porządkiem, prymat liberalnej demokracji i wreszcie, dyskutowany oraz dyskusyjny
(a im bardziej dyskusyjny, tym bardziej dyskutowany – a więc i coraz bardziej realny),
problem globalizacji? W dużym uproszczeniu, wszystkie te komponenty łączą się
w konstrukt, który roboczo nazwiemy ideologią „końca historii”.

Francis Fukuyama i liberalne państwo powszechne
Nie bez powodu przytaczam tu słynne określenie Francisa Fukuyamy. W moim przekonaniu to właśnie w jego dziele z 1992 roku, zatytułowanym – nomen omen – Koniec
historii, ostatni człowiek (Fukuyama: 1997 a; Fukuyama 1997 b), zderzamy się z destylatem ideologicznej orientacji kultury anglosaskiej drugiej połowy XX wieku. Pragnę wykazać, że figura zombie nie jest jedynie groteskowym komentarzem animatorów masowej wyobraźni wymierzonym w społeczeństwo późnej nowoczesności.
Rzecz jest nieco bardziej zawiła. Boski idiotyzm popkultury ponownie, być może nieświadomie, odkrył bowiem coś, co od samego początku tkwiło u podstawy filozoficznego dyskursu dotyczącego „reżimu końca historii”.
Jeśli pójdziemy za tą myślą, stwierdzimy, że żywy trup został explicite wpisany
w koncepcję homogenicznego, powszechnego, ostatniego państwa. Państwa, o którym pisał Fukuyama, państwa, które przez pewien czas jawiło się jako logiczna i korzystna konsekwencja ruchów związanych z przepływami kapitału i rewolucją informacyjną. Powtarzam, traktuję „koniec historii” jako pewien destylat postulatów, konceptów i nadziei, które doszły do głosu w kulturze Zachodu u schyłku dwudziestego
stulecia. Przyjrzyjmy się pokrótce tej wizji.
Amerykański neoheglista podkreśla rolę, jaką w liberalnej demokracji odgrywa
potrzeba uznania. Zacytujmy znaczący ustęp z tekstu Fukuyamy:
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Liberalizm Hegla daje się postrzegać jako dążenie do racjonalnego uznania, czyli uznania opartego
na uniwersalnej podstawie, w którym godność każdego człowieka jako wolnej i suwerennej osoby
jest uznawana przez wszystkich. Kiedy wybieramy życie w demokracji liberalnej, stawką jest coś
więcej niż fakt, że zyskujemy wolność do zarobkowania i zaspokajania pożądliwej części duszy.
Ważniejszą i w ostateczności bardziej satysfakcjonującą rzeczą, którą zapewnia nam demokracja
liberalna, jest uznanie naszej godności. […] Państwo liberalno-demokratyczne ceni nas współmiernie do naszego poczucia własnej wartości, dzięki czemu prócz części pożądliwej także część tymotejska znajduje zaspokojenie (Fukuyama 1997 a: 288).

Możemy przytaczać jeszcze wiele mądrych i wzniosłych passusów z tej publikacji
Francisa Fukuyamy. Znajdziemy tam tezy dotyczące tego, że gospodarka stwarza równość „de facto, zanim nastąpi to de jure”, a także interesujący akapit, traktujący o liberalnym uniwersalizmie:
Państwo liberalne musi być uniwersalne, czyli przyznawać uznanie wszystkim obywatelom ze
względu na ich człowieczeństwo, a nie ze względu na członkostwo w jakiejś grupie etnicznej, rasowej czy narodowej. Musi też być homogeniczne, to znaczy kreować społeczeństwo oparte na zniesieniu rozróżnienia pomiędzy panami a niewolnikami (Fukuyama 1997 a: 290).

Cała myślowa konstrukcja stworzona przez Fukuyamę nie jest wszakże wolna od
pewnych niedopowiedzeń, wynikających z przyjętego przezeń języka opisu. Jednym
z pytań, które cisną się na usta, jest to dotyczące osobliwej antropomorfizacji bytu państwowego, który „stwarza obywateli”, „przyznaje” obywatelom uznanie, oraz „ceni”
obywateli. Czym jest ta wszechpotężna siła? Truizmem będzie, jeśli stwierdzimy, że
rdzeniem tego monolitu władzy jest ekonomia. Nazwijmy ją więc nieco mniej enigmatycznie – to przepływy kapitału, sieci interesów pomiędzy istotnymi – a słowo to ma
ogromne znaczenie – graczami na międzynarodowym rynku. Krótko mówiąc – w liberalno-demokratycznym reżimie końca historii jednostka poddawana jest wszechstronnemu naciskowi amorficznej siły, lub – mówiąc językiem Guya Deborda – uczestniczy w „spektaklu”, wchłaniającym wszelkie działania i zagarniającym cały dyskurs:
Ruch spektaklu polega zasadniczo na przekształcaniu tego wszystkiego, co w działalności ludzkiej
ma postać płynną, w zakrzepłe rzeczy, które jako negatyw w bezpośrednio doświadczanej wartości
stają się wartością jedyną. […] Kontemplacja spektaklu opanowuje materialnie rzeczywiste życie,
które odtwarza porządek spektaklowy. […] Nie można abstrakcyjnie przeciwstawiać spektaklu
i rzeczywistej działalności społecznej […]. Spektakl, który wywraca rzeczywistość na opak, jest realnie wytwarzany. […] Rzeczywistość przejawia się w spektaklu, a spektakl jest rzeczywisty (Debord 2006: 35).

Druga kwestia, która zastanawia w narracji Fukuyamy, to dość zawiły opis funkcjonowania społeczeństwa – nie w kontekście reprodukcji wzorców, lecz wpływu, jaki
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reżim końca historii, ów reżim specyficznie rozumianego „powszechnego uznania”,
będzie miał – lub ma – na jednostkę. Wedle koncepcji amerykańskiego politologa,
sprawiedliwe państwo to takie, w którym „wszystkie trzy części duszy są zaspokojone
i zrównoważone pod nadzorem rozumu. Najlepszy ustrój […] musi zaspokoić równocześnie całego człowieka, jego rozum, pożądanie i thymos” (Fukuyama 1997 b: 189).
Fukuyama, rzecz oczywista, twierdzi, że po przyjęciu takiej definicji:
[…] liberalna demokracja daje najpełniejsze pole do popisu wszystkim trzem częściom duszy. Jeśli
nawet nie kwalifikuje się – wedle określenia Sokratesa – do miana najsprawiedliwszego ustroju
w słowach, jest chyba najsprawiedliwszy w rzeczywistości. Kluczem zaś do całości tej intelektualnej konstrukcji jest właśnie powszechne uznanie każdego przez wszystkich (Fukuyama 1997 b:
189).

Można jedynie dodać, że owo „powszechne uznanie każdego przez wszystkich”
może przybierać różnorakie formy. Sprawiedliwość kapitalistyczno-demokratycznego
reżimu stanowi sumę nieodzownych dlań czynników, jakimi są konsumpcja i masa.
Czyż pamiętna scena forsowania przez żywe trupy „Jerusalem Wall” w filmie World
War Z nie stanowi w istocie (być może wbrew intencjom twórców tej produkcji) ilustracji „Fukuyamowo” rozumianego „powszechnego uznania”?

Mędrzec i postczłowiek. O państwie powszechnym Alexandre’a Kojève’a
W odniesieniu do optymistycznych, acz nieco enigmatycznych, enuncjacji Fukuyamy,
warto chyba cofnąć się nieco i odkryć ponownie, niecieszącego się obecnie wielkim
uznaniem w naukowym dyskursie, francuskiego filozofa, Alexandre’a Kojève’a: radzieckiego emigranta, heglistę, marksistę i – jak sam o sobie mówił – stalinistę. Tego,
na którego paryskie wykłady uczęszczali Jacques Lacan, Georges Bataille, Raymond
Aron, Jean-Paul Sartre, Pierre Klossowski czy Maurice Merleau-Ponty. O jego dyplomatycznej działalności po II wojnie światowej Stanley Rosen pisał:
Zakres jego wpływów w rządzie, związanych ze stanowiskiem w ministerstwie oraz we francuskiej
delegacji GATT i ONZ, gdzie pracował jako samouk ekonomista światowej klasy – ustępował
prawdopodobnie jedynie wpływom samego de Gaulle’a. Podczas gdy inne kraje będące członkami
GATT miały specjalistę od każdego paragrafu międzynarodowego kontraktu o cłach, Francja
miała Kojève’a, który był specjalistą od każdego paragrafu (Rosen 1998: 124-125).

Alexandre Kojève to człowiek, który w 1945 roku kreślił zręby Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali, mającej się później przekształcić w Unię Europejską. Stanley
Rosen pisał w swej pracy zatytułowanej Hermeneutyka jako polityka: „Nie jest łatwo
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powiedzieć, kim był Kojève, on sam skłaniał się do określenia… Bóg” (Rosen 1998:
125). Ten francuski myśliciel, interpretując koncepcje Hegla, podkreślał znaczenie dla
całego Heglowskiego systemu „domknięcia” historii, które następowało po – a właściwie w trakcie – tworzenia Fenomenologii ducha:
Jeśli historia ma koniec, to nie dlatego, że ten koniec jest sprawdzony czy też dowiedziony przez
filozofię Hegla, która jest prawdziwa sama w sobie (albo przez odniesienie do prawdy wiecznej czy
też boskiej). Wręcz przeciwnie, jeśli ta filozofia jest prawdziwa, to tylko dlatego, że historia zakończyła się, że człowiek już nie neguje, nie przekształca już rzeczywistości objawionej przez ostatnią
filozofię, która tym samym nie jest już filozofią, czyli poszukiwaniem prawdy, lecz prawdą samą,
czyli Mądrością (Kojève 2014 a: 117).

Ta Mądrość zakłada homogeniczne, powszechne państwo ogólnej „szczęśliwości”, w którym nad szczęściem mas czuwaliby milczący mędrcy, trawiący w sobie
prawdę (Kojèviańskiej interpretacji) Fenomenologii ducha. Kojève był apologetą i prorokiem tego powszechnego, homogenicznego państwa sytego tłumu (Kojève 1999:
455; Rosen 1998: 130-140; Nowak 2006). Co więcej – swą działalność akademicką
i dyplomatyczną poświęcił pracy nad zrealizowaniem tego tworu, będącego, choć zabrzmi to paradoksalnie, historyczną koniecznością po końcu historii. Warto podkreślić, że filozofia Alexandre’a Kojève’a była jednym z podstawowych punktów odniesienia i inspiracją dla Francisa Fukuyamy podczas tworzenia pracy zatytułowanej Koniec historii, ostatni człowiek (Fukuyama 1997 b: 189-193). Przytoczmy więc słowa
francuskiego myśliciela:
Prawda absolutna, albo Nauka Mędrca, czyli w istocie Hegla, to znaczy adekwatne i zupełne objawienie tego, co Rzeczywiste, w jego całości, jest więc całościową syntezą wszystkich filozofii zaistniałych w trakcie historii [...]. Znaczy to, że dyskurs Hegla wyczerpuje wszystkie możliwości
myślenia (Kojève 1999: 404).

Następuje tryumf „Mądrości”, który w narracji Fukuyamy jest tożsamy z tryumfem liberalno-demokratycznego ładu. Alexandre Kojéve, opierając się na Heglowskim
tekście, stworzył zręby myślenia, które legły u podstaw finalistycznej narracji głoszącej
śmierć człowieka:
[…] nie ma już [...] Człowieka we właściwym tego słowa znaczeniu. [...] Tym, co pozostaje po tej
śmierci, są 1. Żywe ciała mające ludzką postać, ale pozbawione Ducha, to znaczy Czasu albo twórczego potencjału; 2. Duch, który istnieje empirycznie, ale w formie rzeczywistości nieorganicznej,
nieożywionej: jako Książka, która – nie będąc nawet życiem zwierzęcym – nie ma nic wspólnego
z Czasem (Kojève 1999: 405);
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W rzeczywistości koniec ludzkiego Czasu albo Historii, to znaczy ostateczne unicestwienie Człowieka we właściwym znaczeniu, czyli wolnego i historycznego indywiduum, oznacza całkiem po
prostu ustanie Działania w mocnym sensie tego słowa. W praktyce oznacza to zniknięcie wojen
i krwawych rewolucji. A także zniknięcie Filozofii (Kojève: 1999: 454).

Tym, co zostaje po kresie czasu są „post-historyczne zwierzęta z gatunku Homo
sapiens” (Kojève 1999: 454). Te żyjące, pozbawione Ducha ciała, o których pisał Kojève, znajdują doskonałą egzemplifikację w twórczości przywoływanego już George’a
Romero. Wspomnijmy chociażby znamienną scenę z filmu Świt żywych trupów. Wyrwane z inteligibilnego reżimu, przejawiające agresywne skłonności istoty, lgną do
drzwi wejściowych gigantycznego centrum handlowego. Czyż sekwencja ta potrzebuje
jakiegokolwiek komentarza?
Fukuyama jednoznacznie interpretuje Kojeviański tryumf mądrości jako tryumf
liberalnej demokracji. W tym punkcie amerykański politolog znacząco upraszcza koncepcje francuskiego filozofa. Jeżeli pokrótce przynajmniej opiszemy ideologiczne predylekcje Kojève’a i ich ewolucję, okaże się, że kwestia ta jawi się nieco inaczej.
Konieczne jest, byśmy zwrócili uwagę na to, że to nie liberalizm, lecz komunizm
był pierwszym „wyborem” filozofa. To rewolucja bolszewicka doprowadzić miała do
homogenizacji społeczności globu, mówiąc za McLuhanem, „globalnej wioski”. Rychło jednak Kojève poddał nieznacznej korekcie swe ówczesne intuicje. Jak pisał – dostrzegł, że to nie Związek Radziecki, ale reżim zachodniej demokracji jest tym, w którym realizuje się najszybciej przewidziany przezeń scenariusz wielkiego zjednoczenia
(Kojève i Schmitt 2014):
Kapitaliści widzieli dokładnie to samo, co widział i opisywał Marks (jakkolwiek niezależnie od
niego i z pewnym opóźnieniem) [...]. Innymi słowy, postmarksistowcy kapitaliści zrozumieli, że
nowoczesny, wysoce uprzemysłowiony kapitalizm produkcji masowej nie tylko pozwala na stały
wzrost dochodów oraz poziomu życiowego pracujących mas, ale wręcz go wymaga. I zgodnie
z tym postępowali. Krótko mówiąc, kapitaliści zrobili dokładnie to, co zgodnie z marksistowską
teorią powinni byli zrobić, aby uczynić rewolucję społeczną niemożliwą, to znaczy zbędną. Ta
marksistowska przebudowa pierwotnego kapitalizmu została dokonana w dużej mierze anonimowo. Wszelako, jak zawsze, także i tutaj, pojawił się wielki ideolog, mianowicie Henry Ford.
Można zatem powiedzieć, że Henry Ford był jedynym wielkim, autentycznym marksistą XX
wieku (Kojève 2014 b: 7).

W powyższym obszernym fragmencie doskonale oddane zostało to, w jaki sposób
apologeta ostatniego, powszechnego państwa przeszedł od rewolucji komunistycznej
do prób ustalania posthistorycznego ładu poprzez mechanizmy kapitalistycznej, liberalnej demokracji.
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Treści wyparte
Przyjmijmy jednak Fukuyamową lekturę pism Kojève’a. Uzupełnijmy zarazem opis
światowego ładu sporządzony przez amerykańskiego politologa o pewne szczegóły dotyczące kondycji człowieka w porządku homogenicznego, powszechnego państwa,
szczegóły, którymi Kojève dopełniał obraz reżimu rozumu. Napotkamy tu oczywiście
pewne trudności. Zestawianie stosunkowo klarownego wywodu Francisa Fukuyamy
z – wręcz ocierającym się o ezoterykę – stylem Kojève’a to zadanie niezwykle skomplikowane. Nie zmienia to wszakże faktu, że gdy opis autora Końca historii uzupełnimy
słowami francuskiego (cytowanego przezeń) myśliciela powstanie nam pewien niepokojący konstrukt, który brzmiałby: w reżimie liberalnej demokracji (bądź reżimie,
który ustanawia liberalna demokracja) egzystować będą (lub już egzystują) „post-historyczne zwierzęta z gatunku homo-sapiens”.
Poświęćmy nieco uwagi tym bytom. Wśród licznych hipotez dotyczących ich natury, które stawia Kojève, jedna – ze zrozumiałych względów – będzie nam szczególnie
bliska. Chodzi o zezwierzęcenie, które francuski myśliciel – co intrygujące – łączył
z przyjęciem w powszechnym państwie politycznych i kulturalnych wzorców zaczerpniętych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Chodzi o bezrefleksyjną wegetację w systemie „prawdziwych”, idealnych zasad. Posthistoryczne zwierzę to byt, który „nie
zmienia już w istotny sposób samego siebie, nie ma bowiem już nic do zmieniania”
(Kojève 1999: 454). Pozostaje nie tyle szczęśliwy, ile „usatysfakcjonowany”. Opis ten
doskonale koresponduje z popkulturowym wizerunkiem zombie. Związana z konsumpcją satysfakcja zastępuje szczęście. Nie musimy daleko szukać, by znaleźć filmowy
(zombie) przykład tego zjawiska: w 15 odcinku 5 sezonu głośnego serialu The Walking
Dead w sekwencji śmierci Noaha odkryjemy par excellence ów rys przypisywany przez
twórcę Wstępu do wykładów o Heglu posthistorycznemu zwierzęciu.
Cytując dalej Kojève’a:
[…] ostateczne zniknięcie człowieka we właściwym znaczeniu – oznacza również ostateczne zniknięcie ludzkiej mowy (logosu) we właściwym tego słowa znaczeniu (Kojève 1999: 454).
Zwierzęta z gatunku homo sapiens reagowałyby na zasadzie odruchów warunkowych na sygnały
dźwiękowe albo mimiczne i w rezultacie ich tak zwane rozmowy byłyby podobne do rzekomego
języka pszczół. Tym, co by wówczas znikło, nie jest więc tylko Filozofia, czyli poszukiwanie dyskursywnej mądrości, ale także sama ta mądrość. Bo u tych zwierząt post-historycznych nie byłoby
już dyskursywnego „poznania świata i ziemi” (Kojève 1999: 455).

I raz jeszcze:
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Doszedłem do wniosku, że American way of life to sposób bycia właściwy dla okresu post-historycznego, jako że to, czym są Stany Zjednoczone, stanowi zapowiedź „wiecznie teraźniejszej” przyszłości całej ludzkości. W rezultacie powrót Człowieka do zwierzęcości przestał mi się jawić jako
możliwość, która ma się dopiero urzeczywistnić, a uświadomiłem sobie, że jest to już rzecz pewna
– jako teraźniejszy fakt (Kojève 1999: 455).

Historia dobiegła końca, mówi Kojève. Zostają posthistoryczne zwierzęta z gatunku homo sapiens. Bełkoczące poza porządkiem logosu masy i milczący mędrcy –
strażnicy Mądrości, dzięki której trwa wieczny karnawał, wielka fiesta bezrefleksyjnych
tłumów.
Celowo sprowadzam optymistyczną narrację Fukuyamy do jej nihilistycznego,
Kojèviańskiego rdzenia. Czynię to, ponieważ – jak możemy sądzić – obecnie, i to już
od 50 lat, w porządku boskiego idiotyzmu popkultury, powraca posthistoryczne zwierzę z tekstów i wykładów francuskiego filozofa. W nowej, turpistycznej formie powraca postczłowiek, powracają zombie – homogeniczna, wyłączona z systemu logosu
masa – żywe (albo ożywione) ciała, ale bez duszy, za to wzbogacone o rys agresji. Czyż
możemy traktować jako przypadek to, że medialne powodzenie, medialna ekspansja
żywych trupów przypada dokładnie na czas rewolucji informacyjnej, związanej z nią
globalizacji i przekonaniu o prymacie liberalnej demokracji? Oznacza to zatem, że popkulturowy kod obnażył, ponownie odkrył pewien istotny rys konceptu „powszechnego” i, jak chciał Francis Fukuyama, liberalno-demokratycznego państwa. W ironicznym – na swój sposób autorefleksyjnym – komentarzu pojawił się niemal dokładnie
ten sam twór, którego wizja wyłoniła się u podstawy dwudziestowiecznej, finalistycznej narracji. Jeśli zapragniemy wyrazić to w psychoanalitycznym żargonie, zabrzmi to
w następujący sposób: wyparte treści o posthistorycznym zwierzęciu powróciły w formie zombie.

English summary
In the chapter “What Disappears is Man in the Proper Sense”. On the Relationship
Between the Kojèvian “Death of Man” and the Expansion of the Zombie Figure in
Popular Culture, Marcin Czardybon shows the convergence taking place between
the globalist, anti-ideological narrative that found its voice at the end of the 20th Century and the expansion of the character of the zombie in texts of culture. It corresponds perfectly with theses that construct expressions about the “end of history”.
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One often forgets that Francis Fukuyama’s claims and beliefs about the imminent primacy of Western, consumerist, liberal-democratic culture are – in their fundamental
principles – only a reflection of the idea preached by a French philosopher of Russian
origin, Alexandre Kojève. If we consider the phenomenon of the rising popularity of
the zombie in cinema and literature as a kind of social reaction to the homogenization
of individuals in a-ideological realities of late modernity, we cannot avoid returning to
the claims of this philosopher. In his famous Introduction to the Reading of Hegel, in
an intriguing way the condition and role of the individual in the realities of post-historical times were described. This vision, apart from components of turpitude and
aggression, perfectly matches the image of zombies described in contemporary texts
of culture. We can say that the expansion of “living corpses” in popular culture in
the late 20th and early 21st Centuries is a (grotesque) disclosure of this content, which
from the very beginning lay at the roots of this the final narrative about the end of
history, ideology, struggle and work. Citizens of post-historical state are zombies, an
inherent part of the world that Fukuyama and his enthusiasts saw and described in
their theses.
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The Rise and Fall and Rise of The Walking Dead.
Od Nocy żywych trupów do 11 września
SANTANA MURAWSKA ∗

Wprowadzenie
The Rise and Fall and Rise to fragment tytułu książki poświęconej figurze zombie
w kulturze popularnej. Jej autor – Kyle William Bishop – zwraca uwagę na pewnego
rodzaju cykliczne szczyty popularności, odnoszące się do stosowania figury zombie
w kinematografii, wyróżniając szczyt rozwojowy, szczyt klasyczny, szczyt parodystyczny oraz szczyt renesansowy (Bishop 2010:14). Zgodnie z jego ustaleniami szczyt
rozwojowy jest pokłosiem pierwszego filmu George’a A. Romero – Night of the
Living Dead (1968). Kolejny film Romero, Dawn of the Dead (1978), ma już wyznaczać szczyt klasyczny. Następnym okresem wyznaczonym w American Zombie
Gothic… jest szczyt parodystyczny, w którym to nakręcono takie filmy, jak Bride of ReAnimator (1990), Chopper Chicks in Zombietown (1991) czy Braindead (1992). Nie
były to jednak pierwsze w historii filmografii zombie parodie – powstawały one już
choćby w latach 40. XX wieku, czego dowodem niech będą filmy King of Zombie
(1941) czy Get Along Little Zombie (1946). Szczyt parodystyczny można potraktować
więc jako okres chwilowego wyczerpania formuły. Ostatnim cyklem, na który zwraca
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uwagę Bishop, jest szczyt renesansowy. Pierwsze filmy odrodzenia zombie zaczęły powstawać po atakach z 11 września, co jest cenną informacją, jak okaże się w dalszym
toku rozważań. Obecnie trwa okres powstawania wysokobudżetowych produkcji
o tematyce apokaliptycznej i postapokaliptycznej, w tym związanych z postacią zombie. Słuszne będzie wysunięcie tezy, że okres ów jest okresem nadobecności figury
zombie.
W myśl moich rozważań bardziej adekwatne zdaje się być wyszczególnienie następujących czterech cykli związanych z popularnością: początek, rozkwit, schyłek oraz
renesans. Zajmując się popkulturowym dyskursem zombie związanym z filmografią,
wyróżniłam trzy cykle metaforyczności figury zombie. Oba wyróżnienia, a więc związane zarówno z popularnością, jak i z metaforycznością, pokrywają się w pewien sposób. Ta korelacja właśnie jest przedmiotem niniejszego rozdziału i została przedstawiona w stworzonym w toku rozważań schemacie (Rysunek 1.):
IDEOLOGIA
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Rysunek 1. Zestawienie szczytów popularności narracji o zombie z dyskursywnymi cyklami metaforycznymi (opracowanie własne)

Zombie jako metafora
Postać zombie jako metafora stosowana jest w kulturze na wiele różnych sposobów.
Także kinematografia posługuje się nią zgodnie z wieloma znaczeniami. Wśród wszystkich metaforycznych możliwości trzy zdają się wyróżniać szczególnie z uwagi na ich
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powszechność i związek z pewnymi wydarzeniami lub paradygmatami natury społecznej oraz polityczno-gospodarczej. Metafory te dotyczą niewolnictwa (kolonializmu),
zewnętrznego zagrożenia (militarnego i politycznego) oraz ideologii (np. konsumpcjonizmu czy neoliberalizmu).
Metaforę niewolnictwa należy wiązać z zachodnio-afrykańską genezą zombizmu
i późniejszym pochodzeniem haitańskim figury zombie, powiązanym z woduistycznymi 1 wierzeniami i haitańskim folklorem. Początek filmografii zombie to także debiut stosowania metafory kolonialnej w takich produkcjach jak White Zombie (1932),
I walked with a Zombie (1943) czy Voodoo Man (1944). To gotyckie romanse, w których zombizm dotyka czarną, na dodatek zniewoloną kolonialnie społeczność, pracującą na haitańskich plantacjach oraz postaci bezbronnych, białych niewiast. Filmy
pierwszego cyklu metaforycznego (będące również filmami pierwszego cyklu popularności) tworzą wyjątkowy przypadek metaforyczny. Metafora została tu oparta o wierzenia społeczności haitańskiej, jednak posłużyć miała jako narzędzie wytworzenia dyskursywnej różnicy, prowadzącej do usprawiedliwienia okupacji Haiti przez Stany
Zjednoczone, trwającej od 1915 do 1934 roku (Lorenz 2007: 111-113). Scenariusze filmów w pierwszych cyklach – zarówno metaforycznym, jak i popularności – tworzono, opierając się o informacje zawarte z słynnej książce Williama Seabrooka Magiczna wyspa oraz innych doniesieniach o zombizmie haitańskim. Metafora niewolnictwa w kinematografii zombie pojawiała się często w latach 30. i 40. XX wieku, jednak
sporadycznie także do lat 90. Jednym z ostatnich obrazów był film The Serpent and
the Rainbow (1988) 2.
Nowe narracje dotyczące zombie przyniosła zimna wojna. Rozpoczął się kolejny
cykl metaforyczny, odnoszący się do lęków zimnowojennych i przejawiający się w obrazach filmowych, przedstawiających cywilizacje pozaziemskie (kosmitów) lub szalo-

1

Wybór pisowni „woduistyczny” podyktowany jest tym, że chodzi tu o nie tyle o popkulturowy desygnat znany jako voodoo, ile o społeczno-religijne wierzenia społeczności haitańskiej – vodou. W polskiej literaturze używa się spolszczenia „wodu”, stąd użyta tu forma „woduistyczny”. Sformułowanie
„voodooistyczny” byłoby błędem, ponieważ wskazywałoby, jakoby metaforyczność figury zombie
miała czerpać z popkulturowej wizji voodoo, a tymczasem jest odwrotnie – to bowiem voodoo w popkulturze jest efektem wielokrotnego powielania wątku woduistycznego w literaturze, filmach etc.

2

Film powstał w oparciu o książkę The Serpent and the Rainbow: A Harvard Scientist's Astonishing Journey into the Secret Societies of Haitian Voodoo, Zombies, and Magic, napisaną przez etnobotanika –
Wade’a Davisa – chcącego odkryć składniki słynnego proszku zombie (coup poudre), mającego stać
za haitańską zombifikacją.
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nych naukowców, tworzących zombie i zniewalających ludzi dla własnych celów. Naukowiec lub kosmita symbolizują w tym przypadku zewnętrzne zagrożenie – Związek
Radziecki. Ze względu na fakt, że zimnowojenne lęki były reprodukowane głównie
w amerykańskiej popkulturze, takie filmy jak Quatermass 2 (1957), Plan 9 from Outer
Space (1959) czy I was a zombie for the FBI (1982) nie są szczególnie znane lub bywają
pomijane. Warto jednak podkreślić, że wpisują się one w szerszą tendencję przedstawiania lęków zimnowojennych na ekranach kin.
Zombie w postaci najbardziej powszechnej i rozpoznawalnej, czyli jako ożywione
zwłoki łaknące ludzkiego mięsa, „zadebiutowało” w filmie Night of the Living Dead
(1968). Od tej pory w znakomitej większości produkcji przedstawiano zombie jako zainfekowane i ożywione martwe ciała. Konwencjonalnie w filmach trzeciego cyklu metaforycznego (rozpoczętego przez Romero), zombie powstaje poprzez zainfekowanie
tajemniczym wirusem lub skażenie wywołane opadem radioaktywnym. Niedawno
zmarli powstają z grobów jako zombie, których zachowanie zredukowano do instynktownego pożerania mięsa. Filmy Romero (także Dawn of the Dead z 1978 roku) nie
tylko wpłynęły na postać zombie, zmieniając jego fizjonomię, ale zmieniły także metaforyczność tej figury – trzecia metafora dotyczy ideologii w szerokim rozumieniu.
Warto skupić się na trzeciej metaforze, której początek wpłynął na wykreowanie drugiego cyklu popularności (rozkwit).
W Night of the Living Dead przyczyną epidemii jest amerykańska rakieta wystrzelona w kierunku planety Wenus, która z nieznanych przyczyn eksplodowała przed
osiągnięciem celu – dochodzi do opadu radioaktywnego. Naukowcy zalecają niegrzebanie zwłok, zaś lokalna policja strzela do bezbronnych obywateli, myląc ich z zombie.
W innej części filmu biały bohater próbuje zabarykadować się wraz z rodziną w piwnicy, odcinając się od pozostałych ocalałych, a kierując się swymi uprzedzeniami odmawia udzielenia pomocy człowiekowi o innym kolorze skóry (Romero 1968). Film
stanowi krytykę władzy oraz jej nieudolności, mediów, a także hipokryzji białych południowców oraz ich rasistowskich postaw.
Dawn of the Dead korzysta z postaci zombie, by swą krytyką objąć konsumpcjonizm. Film przedstawia społeczność amerykańską jako prawdziwe zombie – niewolników w rękach konsumpcjonizmu. Amerykanie przebywają w centrach handlowych
i niemal instynktownie konsumują (Romero 1978). Po tym, jak epidemia zombizmu
spowodowała zniszczenie niemal całego ludzkiego społeczeństwa, garstka ocalałych
stara się odbudować to społeczeństwo zgodnie z jedynym paradygmatem, jaki znają –
konsumpcjonizmem. Żyjąc w przestrzeni centrum handlowego bohaterowie filmu
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posiadają wszystko, czego mogliby zapragnąć (nie tylko środków niezbędnych do przeżycia). Zatracili oni zdolność wytwarzania jakichkolwiek dóbr samodzielnie, ponieważ
nie muszą niczego produkować. Każda wykonywana przez bohaterów praca służy wyłącznie przetrwaniu, a nie produktywności (Lorenz 2007: 129-130).
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku przyniosły schyłek stosowania figury zombie.
Formuła zdawała się wyczerpywać. Odrodzenie stosowania postaci zombie wiąże się
z atakami terrorystycznymi z 11 września 2001 roku. Właśnie po tych wydarzeniach zaczęły powstawać wysokobudżetowe produkcje, takie jak Resident Evil (2002) czy 28
Days Later (2002). Wciąż odnoszą się one do metaforyczności związanej z ideologią –
dotyczą neoliberalizmu.

Neoliberalne zombie
Warto poświęcić nieco uwagi samemu neoliberalizmowi, ponieważ termin ten poza
pewnymi kręgami jest wciąż nieczęsto używany. Bardziej popularnym sformułowaniem jest z pewnością wolny rynek, a jako wolnorynkowe określa się działania neoliberalne. Neoliberalizm jest podstawowym paradygmatem polityczno-ekonomicznym, na który składają się procedury, dzięki którym władza nad licznymi skupia się
w rękach nielicznych – jakiejś grupy uprzywilejowanej, np. bogatych inwestorów
(McChesney 1999: 7-8). Polityka wolnego rynku jest usprawiedliwiana przez neoliberalny dyskurs, którego jednym z przejawów jest specjalnie stworzona nowomowa
służąca ukrywaniu klasowego charakteru praktyk wolnego rynku, w tym podstaw wyzysku i dominacji (Bihr 2008: 13). Skutki neoliberalnej polityki dotyczą nie tylko sfery
ekonomii, a do ważniejszych można zaliczyć m.in. wzrost nierówności społecznej
i ekonomicznej, fatalny stan środowiska naturalnego czy niestabilność gospodarki
światowej, a w tym ograniczoną możliwość zaspokajania potrzeb biednych państw.
Kulturowo najważniejszym skutkiem ubocznym wolnego rynku jest odpolityzowane
społeczeństwo złożone z apatycznych obywateli i obywatelek (McChesney 1999:
8-10).
Wolny rynek i skutki jego funkcjonowania wpłynęły w pewien sposób na tworzenie się teorii spiskowych dotyczących przywołanych wcześniej wydarzeń z 11 września, a które mają znaczenie również dla dyskursu zombie. Teoria spiskowa to narracja
oparta na strachu przed nieistniejącą zmową. Narracje takie były bardzo popularne
w czasie trwania zimnej wojny, a w latach dziewięćdziesiątych XX wieku rozwinęły się
do postaci, w jakiej znamy je dzisiaj (Arnold 2008: 2-3). Popularność teorii spiskowych powodowana jest szerszą tendencją wzmagania się lęku przed końcem czasów –
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niegdyś paranoja przed apokalipsą potrafiła ogarniać całe społeczeństwa. Takie obawy
szerzyły się i wciąż rozprzestrzeniają się za pomocą mediów. Niegdyś ich rolę spełniali
wędrowni mnisi oraz tzw. dziady wędrowne. Wkrótce przychylnym wynalazkiem okazał się druk, ikonografia czy teatr, a w XX wieku kino (Jezierski 2012: 206). W XXI
wieku teorie spiskowe mogą rozprzestrzeniać się dzięki Internetowi jeszcze szybciej
i sięgać dalej niż to robiły apokaliptyczne przepowiednie. Niezwykle szybko rozprzestrzeniły się przykładowo teorie spiskowe, zgodnie z którymi za ataki z 11 września odpowiedzialny jest rząd Stanów Zjednoczonych lub dokładniej bogaci inwestorzy,
w tym bankierzy, wykorzystujący polityczne i ekonomiczne wpływy na rzecz osiągania
jeszcze większych zysków.
Jak wspomniano wyżej, jednym z filmów powstałych po atakach terrorystycznych dokonanych m.in. w Nowym Jorku, był Resident Evil (Anderson 2002).
Zgodnie z fabułą filmu zombie jest wynikiem nieoficjalnych działań korporacji Umbrella, której tajne eksperymenty wpłynęły na rozwój epidemii zombizmu 3. Podobnie
jak w wielu teoriach spiskowych dotyczących 11 września, w fabule filmu Resident Evil
możemy określić położenie wroga odpowiedzialnego za zło. Wróg znajduje się powyżej (w teorii spiskowej powyżej zwykłego obywatela czy obywatelki znajduje się rząd
lub inwestor, natomiast w filmie Resident Evil powyżej znajduje się korporacja Umbrella). Podobnie w filmie 28 Days Later (Boyle 2002) wirus powodujący zombifikację wydostaje się z laboratorium, do którego włamują się obrońcy praw zwierząt.
Uwolnione przez nich zwierzęta stają się tzw. pacjentami zero – od nich rozpoczyna
się epidemia. Wirus zostaje jednak stworzony przez bliżej nieokreślonych naukowców.
W przypadku teorii spiskowych z określeniem wroga bywa różnie. Czasem do ich
identyfikacji używa się ogólnych sformułowań (np. inwestorzy, bankierzy, rząd, Żydzi). Bywa też tak, że teoria spiskowa wskazuje wprost na sprawców odpowiedzialnych
za spisek (jak w filmie Zeitgeist, Joseph 2007), gdzie za winnych zmowy uznano całe
rodziny – Rockeffelerów, Morganów, Wargburgów i Rockchildów. Innym interesującym obrazem jest film I am Legend (Lawrence 2007). Powstał on już kilka lat po
wspominanych atakach terrorystycznych i różni się od pozostałych obrazów, ponieważ sposób wyzyskania w nim postaci zombie przybliża go nieco do gier komputerowych, takich jak Left 4 Dead czy The Last of Us. W grach (zwłaszcza w grach typu
FPS, first person shooter) korzysta się z figury bossa, a w tym przypadku zombie bossa.
Taka postać odróżnia się od zombie standardowego typu. W grze często jest to postać
3

W pierwszej części filmu oczywiście epidemia nie osiąga jeszcze swego apogeum, niemniej jednak
we wszystkich częściach odpowiedzialność wciąż spoczywa na barkach korporacji.
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trudniejsza do zlikwidowania przez gracza. Charakteryzuje się ona odmiennym od innych zombie wyglądem i może posiadać jakieś szczególne umiejętności. W filmie I am
Legend w podobny sposób spośród wszystkich filmowych potworów wyszczególniono samca i samicę alfa. Jednak nawet taka zmiana w strukturze powstawania postaci zombie nie wpłynęła na neoliberalny charakter fabuły. Tutaj również za powstanie wywołującego epidemię wirusa odpowiedzialny jest pewien wróg, znajdujący się
powyżej – rząd (główny bohater jest naukowcem pracującym niegdyś na usługach
rządu amerykańskiego). Omawiane tu filmy należą do trzeciego cyklu metaforycznego
i czwartego cyklu popularności.

Bokor jako Inny w dyskursie zombie
Kluczowe we wszystkich cyklach metaforycznych jest korzystanie z figury Innego, odpowiedzialnego za zombifikację. Zarówno w haitańskim folklorze, jak i w filmach nim
inspirowanych, zombie tworzy bokor – czarownik. To istota metaforyczności zombizmu. Po woduistycznym kinie przedstawiającym zombie haitańskie, bokor w pewnym
sensie był wciąż obecny w kinematografii. Obecność ta przejawiała się na dwóch poziomach. Na pierwszym poziomie funkcję bokora spełniał szalony naukowiec bądź
obca cywilizacja. Na drugim poziomie metaforyczności bokorem jest oczywiście Związek Radziecki, ponieważ powstające na początku trwania wyścigu zbrojeń filmy
o zombie dotyczyły właśnie zagrożenia mającego płynąć ze strony ZSRR 4. W trzecim
cyklu metaforycznym również funkcjonuje bokor. W filmie Dawn of the Dead jako
bokor wskazany został konsumpcjonizm. Kieruje on ludźmi, by ci konsumowali. Gdy
zombie w ostatnim cyklu popularności swoją metaforą objęło neoliberalizm, postać
bokora znów zaczęła istnieć na dwóch poziomach (jak w przypadku Związku Radzieckiego) i wiąże się z teoriami spiskowymi dotyczącymi 11 września. W tym przypadku
bokorem jest korporacja, laboratorium, naukowcy, rząd – wspomniany neoliberalizm, który oskarżany jest także o bycie bezpośrednią przyczyną ataków z 11 września.
Posługiwanie się metaforycznością zombie na dwóch poziomach okazało się skuteczne. Obecność zombie w dyskursie codziennym i medialnym oraz dwupoziomowa
metaforyczność odcisnęła piętno na ruchu survivalowym (dokładnie ruchu preppers),
4

Na temat Związku Radzieckiego podczas trwania zimnej wojny powstawało wiele teorii spiskowych.
Niektóre są żywe do dziś. Szczególnie interesujące teorie dotyczą naukowców z ZSRR pracujących
nad sposobem wpływania na czyjąś świadomość (co miało być przydatne w walce z USA) – w teoriach spiskowych również obecna jest postać bokora.
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w którego szeregach pojawiają się osoby starające się przygotować na okoliczność nadejścia apokalipsy zombie. W przypadku pojawiania się medialnych doniesień o tematyce zombie, np. artykułu dotyczącego tzw. „zombie z Miami” (Onet.pl 2013), nasilenie promocji jest zwykle większe niż wkład włożony w promocję wiadomości mających za zadanie dementować wypływające z takich doniesień teorie, które mogą wpływać na wiarę w zombie. Pozwala to członkom i członkiniom ruchów preppers tkwić
w swoich dążeniach, a skupianie się na przygotowywaniu do odparcia nierealnego zagrożenia odsuwa ich od skierowania uwagi na zagrożenia płynące z neoliberalnej polityki i gospodarki. Nie bez powodu poza dyskursem akademickim w USA termin neoliberalizm nie jest szczególnie używany (i rozumiany), a mówi się głównie o strategiach
wolnorynkowych. Poza filmami fabularnymi, ogromny wpływ na rozwój wiary
w zombizm i rozwój ruchu survivalowego czy ruchu preppersów w takim, a nie innym
kierunku, są również filmy paradokumentalne o zombie oraz pojawiające się podręczniki zombie survivalu. Jednym z twórców takiego typu podręcznika jest Max Brooks,
znany autor książki World War Z. Światowa wojna zombie w relacjach uczestników 5,
na podstawie której wyprodukowano film o tym samym tytule. Brooks bywa zapraszany jako gość-ekspert przy okazji powstawania wspomnianych produkcji paradokumentalnych, w których podekscytowany opowiada o potencjalnej epidemii. Dla przykładu wystąpił w filmie The Truth Behind Zombies (Wafer 2010). Film został wyprodukowany przez National Geographic. W tym paradokumentalnym obrazie goście
– eksperci i ekspertki – to osoby reprezentujące różne dziedziny (także nauki). W przypadku paradokumentów między potencjalnie prawdziwymi informacjami dotyczącymi przykładowo faktów z dziedziny chemii, można przemycić niedorzeczne informacje. W tym przypadku takie informacje miałyby dotyczyć rzekomo możliwego
zagrożenia, mającego płynąć ze strony nadejścia epidemii zombie. Niezwykłe, niesamowite informacje dostosowują się do modalności prawdziwych, naukowych wiadomości (Kajfosz 2012:55). Absurdalne wieści o domniemanej możliwości wystąpienia
epidemii zombizmu mogą zostać potraktowane jako prawdziwe.
Max Brooks jest też autorem podręcznika survivalu (Zombie survival. Podręcznik
technik obrony przed atakiem żywych trupów), który w pewien sposób odnosi się do
5

Max Brooks w książce World War Z podaje wiele określeń na epidemię zombie. Jednym z nich jest
Wielki Kryzys. Interesujące, że sformułowaniem Wielki Kryzys określa się kryzys gospodarczy w XX
wieku, który objął praktycznie wszystkie kraje i niemal wszystkie dziedziny gospodarki. Teorie spiskowe dotyczące ataków z 11 września za Wielki Kryzys obwiniają rodziny bankierów, którzy równie
dobrze mogą być osobami odpowiedzialnymi za neoliberalną gospodarkę.
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książki World War Z. W podręczniku można znaleźć cały rozdział, który w zabawny
sposób przedstawia wymyślone historie domniemanych ataków i śladów zombie w historii. Nosi on tytuł Zombie na przestrzeni dziejów i stanowi przykład preparowania
rzekomej obecności zombie w dawnych czasach. Odbywa się ono dzięki zjawisku wzajemnej legitymizacji. Jeden z przykładów, który podaje Brooks dotyczy Hierakonpolis
sprzed 3000 lat p.n.e:
W roku 1892 Brytyjczycy odkryli tajemniczy grób. Nie potrafiono znaleźć odpowiedzi na pytanie,
kogo tam pochowano ani jakie miejsce w hierarchii społecznej zajmował ten osobnik. Po otwarciu
krypty odnaleziono w jej rogu skulone, jedynie częściowo rozłożone ciało. Wszystkie wewnętrzne
powierzchnie krypty pokryte były rysami, jakby ktoś próbował od środka wydrapać sobie drogę
na zewnątrz. Eksperci sądowi stwierdzili potem, że rysy te powstawały w ciągu kilku lat! Na tkankach zachowanej części ciała stwierdzono kilka śladów ukąszeń, których zarys wskazywał na to, że
były to ślady ludzkich szczęk. Sekcja zwłok wykazała pełną zgodność obrazu patologicznego mózgu z zanotowanymi skutkami działania zombizmu (całkowity rozkład płata czołowego), a nawet
pozwoliła stwierdzić obecność śladów samego wirusa. Do dziś trwają debaty, czy to nie właśnie
ten przypadek sprawił, że egipscy specjaliści zaczynali potem mumifikowanie ciał od usunięcia
mózgu (Brooks 2013: 320-321).

Chcąc sprawdzić zamieszczone przez Brooksa w podręczniku informacje (sam autor nie podaje źródeł) i korzystając w tym celu z Internetu, można dotrzeć do artykułów dotyczących śladów niegdysiejszej bytności zombie w Egipcie 6. Podręcznik Brooksa wydano w 2004 roku, jednak internetowe artykuły zaczęły pojawiać się w okresie
od 2006 roku. Dochodzi zatem do wzajemnego uprawomocniania się narracji o zombie. Książka Brooksa legitymizuje artykuły zamieszczone w Internecie, natomiast te
uprawomocniają treści zawarte w podręczniku survivalu.

Podsumowanie
Jak widać, różnorakie paradygmaty o charakterze politycznym i ideologicznym, lęki
społeczne i ważne wydarzenia (istotne na społeczno-gospodarczej scenie) wpływają na
kształt i strukturę filmografii posługującej się figurą zombie. W takim kontekście
istotne jest to, na jakie cykle składają się filmy należące do wspomnianej filmografii,
a te odnoszą się do metaforyczności figury zombie oraz do popularności i częstotliwo-

6

Oto kilka przykładów tytułów takich artykułów i wątków, odnalezionych po wpisaniu frazy „Hierankopolis zombie” w wyszukiwarkach internetowych: Atak Zombie w Hierakonpolis, Dowód historycznego
ataku zombie w Hierakonpolis, Znaleziono zombie w Hierakonpolis! etc.
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ści, z jaką takie produkcje się pojawiały. Cykle metaforyczne zostały wykreowane poprzez wpływ wierzeń haitańskich, które stanowią sumę wpływów religijnych, magicznych, traumy niewolniczej oraz legitymizacji okupacji Haiti przez USA. Na cykle
metaforyczne wpływały także lęki zimnowojenne, konsumpcjonizm, neoliberalizm
i teorie spiskowe. Cykliczność związana z częstotliwością stosowania figury zombie
w filmach jest równie ważna, co metaforyczność. W trakcie trwania trzeciego cyklu
metaforycznego (odnoszącego się do ideologii) doszło do osłabienia tendencji korzystania z figury zombie, a następnie do jej odrodzenia. Renesans to efekt wpływu lęków
dotyczących ataków terrorystycznych z 2001 roku oraz tych wynikających z podsycania
lęku teoriami spiskowymi. Lęki wynikające z ataków terrorystycznych oraz ich związek
z neoliberalizmem prowadzić muszą do zainteresowania się teoriami spiskowymi, co
następnie wskazuje na związek owych teorii z kwestią legitymizacji doniesień i innych,
wątpliwego pochodzenia, informacji o zombie. Obecne w dyskursie zombie myślenie
magiczne (wynikające z rozważań Frazera nad magią) odnosi się nie tylko do wierzeń
haitańskich, ale również do procesów legitymizacji informacji dotyczących zombie
(manipulowanie modalnością różnych treści oraz przenoszenie modalności z jednych
narracji na inne). Legitymizacja prowadzi następnie do umacniania się teorii spiskowych dotyczących zombizmu.

English summary
The subject of the chapter The Rise and Fall and Rise of the Walking Dead – from
“Night of the Living Dead” to September 11 is the figure of the zombie in mainstream
filmography. The zombie is a kind of “uncanny body”—a figure used in the cinema,
but also a phenomenon whose origins should be sought in the beliefs of the West African communities which, together with slaves, found their way to the area of today’s
Haiti. The subject of this article is the figure of zombie in mainstream filmography,
with the main objective to show the zombie as a metaphor (used in films from
the 1930s) and the correlation of such metaphors and the cyclical emergence of zombie
films. The article presents three metaphors: the zombie as a metaphor of slavery, as an
external threat, and as an ideology; and four cycles of periodicity: the beginning, flourishing, decadence, and renaissance. The correlation between cycles is used to link zombie discourse with conspiracy theories and magical thinking.
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Zombie w kulturze wizualnej
CZĘŚĆ DRUGA

Wstęp do struktury zombizmu
(czyli film i serial jako pretekst)
MARCIN SZEWCZYK ∗

Wprowadzenie
Analizy struktury filmowego zombizmu, które w swojej skrajnie uproszczonej postaci
sprowadzają się do katalogującego określenia cech charakterystycznych i wyróżniających – wraz z zachowaniem warunków dostateczności i konieczności – postaci zombie, są konsekwencją badań gatunkowych związanych z próbą takiego dookreślenia
filmów, w których pojawiają się zombie. Same studia nad strukturą gatunkową twórczości filmowej stanowią jeden z tradycyjnych i trwałych elementów badań filmoznawczych, towarzyszących powstaniu i rozwojowi sztuki filmowej (Przylipiak
1993: 6-7, 24-29).
Pomimo pewnego pozoru – przy szczegółowej analizie podjętego tematu – nie
jest łatwo jednoznacznie stwierdzić, czy postać pojawiająca się w filmie z pewnością jest
zombie. O ile przypisanie cech wizualnych postaciom nieumarłych 1 z jednej strony jest
stosunkowo proste (choć jednak na poziomie szczegółowym różnorodne) – zarówno

∗

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | kontakt: mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl

1

Terminy na określenie zombie stosowane są w tekście wymiennie, choć mają różne znaczenie i niosą
ze sobą konsekwencje strukturalne dla świata przedstawionego i samego dookreślenia zombizmu.
Zagadnienie to zostało szerzej wyjaśnione w części dotyczącej określenia zombie.
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po stronie twórcy, jak i odbiorców – o tyle jednak sama sfera ikoniczna nie jest decydująca w przypadku dookreślania ich cech konstytutywnych, co wymaga sięgnięcia do
innych metod kategoryzacji i dookreślania ich właściwości na podstawie prezentacji
elementów świata przedstawionego. Dopiero ich połączenie sprawia, że o określonej
postaci można mówić jako o zombie. Problematyczny pozostaje jednak w dalszym
ciągu katalog cech, zmienny w wymiarze historycznym, począwszy od 1968 roku (początkowo zlekceważona i skrytykowana Noc żywych trupów (Night of the Living
Dead) George’a A. Romero), który to rok – pomimo wcześniejszego filmu Białe zombie (White Zombie) Victora Halperino z 1932 roku – należy uznać za moment powstania gatunku (Bordwell, Thompson 2010: 364).
Ogólną podstawą metodologiczną do niniejszego studium jest ścieżka analityczna
wytyczona w Strukturze westernu Willa Wrighta (1978), a także koncepcja podstawowej struktury podziału wprowadzona w infografice The Map of Zombies Jasona Bradleya Thompsona (Thompson 2014).Główny materiał analityczny to australijski
Wyrmwood: Road of the Dead Kiaha Roache-Turnera z 2014 roku, a także pierwszy
sezon serialu Zombie Diane Ruggiero i Roba Thomasa z 2015 roku, opartego na komiksowej serii Chrisa Robersona i Michaela Allreda o tym samym tytule.
Pomimo przyjętego celu analizy, dotyczącego dookreślenia jednoznacznych cech
pozwalających na skonstruowanie opisowej i jednoznacznej definicji zombie, roboczą
tezą jest założenie zmienności kontekstowej kategorii zombizmu. W konsekwencji, bez
względu na zakres takiej definicji, zawsze będą się pojawiały – wynikające z wielu czynników zewnętrznych – elementy, które mogą uzupełniać klasyczne rozumienie zombie, dominując w twórczości filmowej przez jakiś czas, pojawiając się w jednym obrazie
lub też wchodząc na zawsze do kanonu. Prowadzi to z kolei – w celu stworzenia pełnej,
choć w dalszym ciągu opisowej definicji zombie – do konieczności (w dłuższej perspektywie czasu) analizy strukturalnej wszystkich filmów, w których pojawia się postać zombie.
Systemowe badanie struktury nie będzie prowadziło do powstania rozstrzygającej definicji, a jedynie do określenia stałych konstytutywnych składników będących
rdzeniem systemu oraz jego miękkiego otoczenia (pozostającego w systemie), a także
i tego, co wyraźnie w tym systemie się nie mieści. Kryteria takiego określenia zakresu
systemu nie są przyjmowane a priori, lecz pojawiają się w wyniku analizy materiału
empirycznego.

Wstęp do struktury zombizmu (czyli film i serial jako pretekst)

O gatunkach, strukturach i zombie
Punktem wyjścia do niniejszych rozważań jest stwierdzenie, że zgodnie z klasycznym
i pierwotnym przyporządkowaniem film o zombie jest horrorem. Tak niewątpliwie
było w przypadku filmu Romero (Kołodyński 1986: 216) 2. Zresztą dzięki niemu powiązanie modernistycznej kategorii zombie z materią filmową jest oczywiste. To Romero przywołał w tej formie przekazu zombie do kultury masowej, otwierając wtórnie
(choć nie drugorzędnie) możliwości wykorzystania tej postaci w innych mediach związanych z kulturą popularną. Jednak to film pozostaje medium pierwotnym i to od
niego można wymagać jakiejkolwiek i jakkolwiek rozumianej czystości gatunkowej.
Przy wskazanym powyżej punkcie wyjścia (jeśli zombie to horror) bez większych
problemów można by podążyć drogą badania struktury gatunkowej (lub w tym przypadku podgatunkowej) filmu wyznaczonej przez Willa Wrighta i dokonać strukturalnego rozbioru i takiegoż dookreślenia horroru, w którym straszydłem jest zombie.
Jednak różnorodność twórczości filmowej związanej z zombie – tak na poziomie
konstrukcji świata przedstawionego, jak i dowolności wprowadzania czynników zombizmu – wymusza ponadgatunkowe badania struktury filmów. Tym samym koniecznym staje się wprowadzenie kategorii „filmu z zombie” oraz kategorii „filmu o zombie”. Ta ostatnia pozostawałaby w kręgu horroru – czyniąc z zombie główny temat
lub główną siłę sprawczą narracji. Filmy z zombie stają się szeroką kategorią, wykorzystującą ich postać jako element świata przedstawionego. Nie muszą, a nawet nie powinny one być horrorami – są natomiast przyporządkowane do innych gatunków.
Zombie i artystyczne kreacje z nimi związane nie tworzą bowiem gatunku, ale są
jedynie, i zarazem aż, tematem, który wpisuje się w wielogatunkową produkcję filmową (i nie tylko). Odpowiedzialna za to jest szeroka gama powstających filmów,
w których pojawia się postać zombie, wykorzystywana do różnorodnych celów przyświecających twórcom. Najczęściej chcą oni przedstawić kryzysową sytuację świata,
jaki znamy. Starają się przy tym niejednokrotnie skoncentrować, przynajmniej
w pewnym stopniu, na specyfice zombie w aspekcie „kto? co? dlaczego? jak?”, jednak
najczęściej jest to obowiązkowy element uzupełniający, który kształtowany jest przede
wszystkim w zgodzie z założeniami twórców wobec powstającego obrazu filmowego
i podporządkowany treści, dla której zombie stanowią jednak wyłącznie tło. Można
by zaryzykować wykorzystanie jednego z narzędzi logicznych, które sprowadza się
2

Choć pojawiły się głosy podkreślające jego gatunkową hybrydowość z science fiction – być może za
sprawą skojarzenia z Inwazją łowców ciał (Invasion of the Body Snatchers) Dona Siegela z 1956 roku.
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w tym przypadku do prostego pytania: czy po usunięciu/zastąpieniu zombie przez
inny czynnik film uległby drastycznej (ogólnotreściowej, koncepcyjnej, dyskursywnej)
zmianie?
Bardzo interesująco wypada przyłożenie takiego narzędzia do seriali. Prześwietny
w swojej rozbudowanej wielowątkowej strukturze serial Żywe trupy (The Walking
Dead) Franka Darabonta, rozpoczęty w 2010 roku, traktowany jako całość staje się filmem z zombie poprzez koncentrację na czynniku ludzkim – choć pojedyncze wątki
i odcinki niewątpliwie mieszczą się w kategorii filmu o zombie. O wiele bardziej zombicznie wypada przy takiej analizie mniej psychologiczno-społeczny Z Nation Craiga
Englera i Karla Schaefera z 2014 roku.
Ostatecznie trzeba przyznać, że niemożliwością (zarówno na płaszczyźnie semiotycznej, jak i strukturalnej) jest stworzenie pełnej opisowej struktury filmu z zombie,
ze względu na różnorodność gatunkową i stylistyczną takich produkcji. W mniejszym
stopniu dotyczy to kategorii filmu o zombie (w skrajnym przypadku – tylko o zombie,
co byłoby absurdem, ponieważ sens istnienia zombie jest uwarunkowany jego zetknięciem z żyjącym człowiekiem, choć zdarzały się bliskie temu queerowe eksperymenty –
jak L.A. Zombie Bruce’a LaBruce’a z 2010 roku czy Otto tego samego reżysera z 2008
roku). W tym przypadku problem w mniejszym stopniu wynika z kwestii gatunkowych, a o wiele bardziej wiąże się z definiowaniem pewnych i utrwalonych czynników
zombizmu, które traktowane są przez twórców z taką samą dowolnością, jak wykorzystywanie postaci nieumarłych jako tła/pretekstu dla różnorodnych opowieści.
Sama struktura najczęściej tworzy określony system, który ze swojej definicji nie
może być stały i niezmienny. W szczególności w sytuacji zmiany swojego otoczenia,
z którym jest sprzężony zwrotnie, a także w przypadku swojego własnego powstawania i wzrastania, które nadaje mu coraz pełniejszy kształt (Sadowski 1978: 63-64) 3.
Otoczenie ustalonej przez Romero (zombie jako racjonalny [sic!] element współczesnego świata) struktury zombizmu zmienia się nie tylko za sprawą twórców wprowadzających wyjaśnienia (których brakowało) lub cechy (które rozwijają lub burzą pierwotne założenia), ale także przez rewolucję wynikającą z rozwoju i upowszechnienia
nowych form zelektronizowanego medialnego przekazu i kształtu kultury popularnej
nastawionej na dynamiczny rozwój i zmianę. Komiksy, książki, gry, fandom wpływają
na kształtowanie pełnej struktury zombizmu w nie mniejszym stopniu niż pierwotne
medium (film), które powołało je w modernistycznej wersji do życia (śmierci). O ile
3

Zasada wzajemnego wpływu systemu i otoczenia została określona przez Henryego Quastlera jako
jeden z elementów istoty ujęcia systemowego.

Wstęp do struktury zombizmu (czyli film i serial jako pretekst)

w przypadku najbardziej eksplorowanego wampiryzmu wiele podstaw nie może zostać zmienionych, a twórcy dla odświeżenia tematu zaczęli łączyć wampiry z innymi
straszydłami (wilkołaki, zombie), o tyle temat zombie jest na tyle nowy i daje takie
możliwości, że wciąż dochodzi do jego samodookreślania i samodefiniowania, bez konieczności sięgania do innych pewnych/sprawdzonych tematów, które pozwalają odbiorcom na b e z p i e c z n y strach. Jednak brak konieczności nie sprawia, że twórcy
filmów tego nie robią.
Nie należy zapominać przy tym, że podczas ciągłego kształtowania struktury systemu mogą powstawać mylne ścieżki, które – wykorzystując chaotyczną zachłanność
entropii związanej ze stanem dynamicznym – rozwijają się i choć często, jak już wspomniano, szybko znikają, mogą mimo to zdominować zombiczny mainstream.

Film i serial jako pretekst
Podejmując próbę stworzenia podstaw do struktury zombizmu, wystarczy za podstawę pretekstualnie przyjąć niewielki materiał filmowy, który wraz z pojedynczymi
odwołaniami do bogatej i podstawowej filmografii tematu pozwoli przynajmniej wytyczyć ścieżkę dalszego – bardziej szczegółowego – badania. Wyznaczając granicę zombizmu należy postępować bardzo ostrożnie, aby nie odrzucić cennych, choć nowatorskich elementów stanowiących dla tej kategorii wartość dodaną. Jednocześnie jednak
należy brać pod uwagę stały, klasyczny i niezmienny układ odniesienia, jakim jest film
Romero. Pomocne w tym będzie przyjęcie wielopłaszczyznowej struktury badanej kategorii, ujęcie jej raczej w układzie wielowarstwowym – uzupełniającym jej podstawowy zakres.
Podstawą analizy – stanowiącą jedynie pretekst do wskazywania różnorodnych
składników kreowania postaci żywych trupów – będą w tym przypadku film i serial.
Film

Wyrmwood: Road of the Dead jest niewątpliwie filmem o zombie. Występujący w filmie motyw zombizmu trudno byłoby zastąpić jakąkolwiek inną formą, która nie odmieniłaby wielopłaszczyznowej struktury filmu. Nie znaczy to jednak, że wszystkie
obecne w nim strategie konstruowania obrazu żywych trupów są klasyczne, co więcej
– pojawiają się w nim nowatorskie elementy, które nie zawsze można wyprowadzić
z podstawowej konstrukcji postaci zombie. Należą do nich możliwość sterowania nimi

75

76

Marcin Szewczyk

poprzez kontakt telepatyczny osoby, której wstrzyknięto ich krew, kamera przyjmująca kilkakrotnie ich punkt widzenia, a także biologiczny gaz wytwarzany przez nie,
determinujący ich dzienną i nocną aktywność.
To, co zwraca szczególną uwagę w strukturze filmu, a co często pojawia się w filmach o zombie, to retrospekcja, która pozwala powoli wprowadzić odbiorcę w pełen
obraz świata przedstawionego. Zabieg ten jest zastosowany na tyle intensywnie i wielopoziomowo, że konstrukcja fabuły nie jest całkowicie automatyczna.
Serial

Serial iZombie jest natomiast filmem z zombie. Mamy tu bowiem do czynienia z kryminałem. Pojawia się w nim wątek – częsty we współczesnych produkcjach – osoby
nie będącej policjantem, jednak z policją w jakiś sposób związanej (koroner), która
dzięki swoim specyficznym zdolnościom 4 wspomaga prowadzenie dochodzeń.
W filmie dochodzi do rezygnacji z większości typowych cech żywych trupów
(poza koniecznością jedzenia mózgu), natomiast zostaje wprowadzona świadomość
zombie skutkująca możliwością niemalże normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, a uzależniona od regularnego spożywania ludzkich mózgów. Brak tego pokarmu prowadzi do nieodwracalnej przemiany i osiągnięcia stanu klasycznej zombicznie martwoty. Jednak temat zombie jest tu mocno eksplorowany i choć stanowi jedynie pretekst dla kryminalnej intrygi, to jednak bohaterowie starają się dotrzeć do sedna
bycia zombie i wyleczyć główną bohaterkę. Nie zmienia to wszakże faktu, że protagonistka ma jednak więcej cech przypisywanych wampirom niż żywym trupom, a mózgi
można by zastąpić krwią.
Ponieważ seriale rządzą się nieco innymi prawami niż filmy, w jakimś stopniu
usprawiedliwieniem dla tak znacznej modyfikacji cech zombie są względy ekonomii
produkcyjnej oraz komiksowe podstawy serialu, wyraźnie przywoływane w warstwie
wizualnej.

Cechy i charakterystyka
Starając się dookreślić zombizm, można przyjąć, że jest to zespół cech sprawiających, że
postać ze świata przedstawionego jest określana jako zombie. Jednak w tym przypadku
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Analogicznym do tych, jakie są przedstawione w niezombicznym sensacyjno-kryminalnym komiksie
Chew Johna Laymana i Roba Guilloryego.
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w znacznym stopniu odsyłamy samych siebie do odbiorczej rzeczywistości społecznej,
gdyż dla każdego granice bycia zombie będą inne. Jednak – ponieważ zombie jest produktem kultury popularnej i ma spełniać oczekiwania społeczne właśnie w jej zakresie
–można pozostawić takie dookreślenie jako – na tym etapie analizy – wystarczające.
Cechy zombie są bardzo zróżnicowane i niejednokrotnie sprzeczne. Nie można
jednak oczekiwać od cywilizacji postmodernistycznej, aby poddała się uporządkowaniu i ograniczeniu. W końcu McDonald’s jest nazywany restauracją, a nie barem,
wampir może błyszczeć w słońcu, zamiast płonąć, a definicje nie stanowią najważniejszej podstawy do porządkowania rzeczywistości.
Za fundament dalszej analizy przyjęto pytania, które najściślej wiążą się z zombie,
pojawiają się w filmach i w zakresie podstawowym pozwalają na określenia pierwszorzędowych cech tych postaci.
Jak powstają zombie?

Pytanie „jak się to zaczęło?”, pojawia się w większości filmów. W produkcji Romero
z 1968 sugerowana jest przyczyna kosmiczno-radioaktywna, w White Zombie jest to
jasno wyjaśnione zgodnie z mistycznym kluczem voodoo.
W Wyrmwood – jak w wielu filmach – pojawiają się spekulacje bohaterów na ten
temat. Pewnym tropem może być czołówka wskazująca na to, że być może „to” przyszło z kosmosu. Dodatkową wskazówką, mówiącą o obcości zombie, jest gaz wydobywający się z ich ust, który nie tylko je napędza, ale i jest czynnikiem rozprzestrzeniającym plagę zombie. W iZombie sprawa jest jasna – rekreacyjny narkotyk o nazwie Utopium (Utopia) w wersji zanieczyszczonej prowadzi do pełnej przemiany w połączeniu
z drugą substancją chemiczną (Max Rager – napój energetyczny dla sportowców). Podobnie działa także zadrapanie przez zombie, co jest głównym sposobem rozprzestrzeniania się epidemii w tym serialu i zarazem sposobem, w jaki uległa zarażeniu główna
bohaterka.
Możliwości modernistycznego (zgodnego z duchem Romero) powstania zombie
jest wiele, choć nie zawsze są wskazywane. Eksperymenty naukowe i wirus stały się
w XXI wieku jedną z najpowszechniejszych i zarazem racjonalnych – zgodnie z oczekiwaniami odbiorców i ich lękami – przyczyn (World War Z Marca Forstera z 2013
roku, 28 dni później (28 Days Later…) Danny’ego Boyle’a z 2002 roku, Z Nation), co
jednak przy okazji stanowi podstawę do tego, aby modyfikować wiele cech zombie,
włączając w to to, czego zombie chcą, jak się rozprzestrzeniają i jakie są ich cechy fizyczne. We wcześniejszym okresie (choć nigdy nie porzucono tego pomysłu – Zombie
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bobry [Zombeavers] Jordana Rubina z 2014 roku) główna przyczyna tkwiła w chemikaliach, a najlepiej w chemikaliach radioaktywnych (jak w Incubo sullacittà contaminata Umberto Lenziego z 1980 roku i Z-108 qicheng Joego Chiena z 2012 roku).
Sięgając do legend voodoo (Neece 2013: 4-5) 5, zombizm zbliża się pod względem
odwołania do praktyk magicznych, do mistycyzmu i demonizmu. Jednak ta ścieżka
została domyślnie porzucona w romerowskim świecie modernistycznego białego zombizmu. Niestety pojawia się ponownie między innymi w serii filmów Rec Jaume Balagueróa i Paco Plaza, realizowanej od 2007 roku (nie odbierając im ich ogólnej wartości), a najmocniej w Rec 3: Geneza ([Rec]3 Génesis), odbiegając od nurtu realistycznego.
Wydaje się jednak, że jest to droga poboczna, która nie ma szansy (na razie) zdominować głównego nurtu zombizmu. Bywa jednak wykorzystywana – choćby w komediach Umrzeć przed świtem (Dead Before Dawn 3D) April Mullen z 2012 roku.
Mistyczno-demoniczne podejście do zombie trwa przy zabieraniu duszy, podczas gdy
romerowska wizja koncentruje się na odbieraniu porządku świata, jaki znamy (na
końcu naszych prywatnych rajów). Znacząco osadzająca zombizm we współczesnym
realnym świecie jest romerowska scena grilla/pikniku Amerykanów podczas prób zatrzymania przez kordon rozprzestrzeniania się zombie, a także sceny pokazujące przemienionych w zagrożenie zwykłych obywateli.
Kolejne zombie powstają przez zagryzienie, ugryzienie, zadrapanie, kontakt
z krwią, przez bezpośrednie zakażenie wirusem, gazem, chemikaliami. Tak czy inaczej
dochodzi do przemiany. Wolnej lub szybkiej.
Czego chcą zombie?

Z motywacją będzie związane rozprzestrzenianie się zombie. Jeśli zombie – klasycznie
i tradycyjnie – chcą jedynie naszych mózgów, nie ma problemu z ich opanowaniem.
W większości przypadków filmowy zombie musi posiadać mózg i jego uszkodzenie
zabija je (prawie zawsze). Zatem należy jedynie – dla dobra ludzkości – przyjąć strategię
bycia wobec nich uległym po pierwszym ugryzieniu (lub zadrapaniu). W takiej sytuacji zombie zjada mózg (lub jego część) i w ten sposób nie powstaje kolejny żywy trup,
a epidemia się nie rozprzestrzenia. Jeśli uciekniemy – staniemy się zombie.
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Ich podstawą może być wykorzystywanie do odurzenia wielu różnych substancji narkotycznych, mieszanek odzwierzęcych i roślinnych. Podobne działanie ma także skopolamina oraz trucizna – tetrodotoksyna (TTX).
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Jednak nie zawsze zombie łakną wyłącznie mózgu. Często chcą mięsa, rozszarpywania, gryzienia albo nawet – jak w wirusowej wersji przedstawionej w World War Z
– rozprzestrzeniania, co zakłada jednak jakąś celowość ich działania. Zatem gryząc,
skrzętnie omijają mózg i te części ciała, które są odpowiedzialne za poruszanie się kolejnego zombie. Należałoby przyjąć znaczny stopień zorganizowania czynnika wywołującego zombizm, aby to uzasadnić. Tak jest w przypadku zakażenia mrówek grzybem Ophiocordyceps unilateralis (wykorzystane w szerszy sposób w Cieplarni Briana
W. Aldisa).
W Road of the Dead zombie są agresywne i generalnie chcą ugryźć i zagryźć, ale
docierają także ostatecznie do mózgu. Jeśli ich instynkt jest tak nieopanowany, a apetyt
tak ogromny, dlaczego miałyby się zatrzymać przed jego zjedzeniem, a ofiara po wielu
ugryzieniach na pewno sama im nie ucieknie.
W iZombie żywe trupy pragną mózgu. Tylko spożycie tego organu jest w stanie
ich zaspokoić. Nie znaczy to jednak, że świadome zombie rozkoszują się jego smakiem.
Przez to główna bohaterka serialu najczęściej zjada mózgi z ostrymi przyprawami.
Oczywiście niemyślące zombie – bez stałych dostaw mózgu – są klasycznie agresywne.
Jednak, w obydwu przypadkach, ostatecznym celem pozostaje mózg.
Może się także pojawić sytuacja, w której zombie chcą wszystkiego, co żywe,
w tym zwierząt i także one zostają zarażone (zapoczątkowujący serię: Resident Evil
Paul W.S. Andersona z 2002 roku). Jest to element szczególnie chętnie wykorzystywany w grach. Oczywiście poza sytuacjami, kiedy to zwierzęta są pierwotnym źródłem
zombizmu, jak ma to miejsce choćby w wykorzystującym w niemalże perfekcyjny sposób materię filmową i możliwości gatunkowe parodii, a przy tym bardzo konsekwentnym w konstrukcji i sposobie uporządkowania świata przedstawionego, filmie Zombevears.
Jakie szczególne właściwości fizyczne mają zombie?

Błędem jest założenie, jakoby zombie miały takie same właściwości i zmysły, jak człowiek. Nie chodzi tu o jakąś magiczną przemianę, ale możliwość (bez względu na pochodzenie zombie) wyostrzenia zmysłów, czy też wykorzystania pełnych możliwości
mięśni. Nie zapominajmy, że problem w zdobywaniu znaczących osiągów fizycznych
u ludzi wynika z bólu, niewykorzystywania pełnej siły mięśniowej, oraz skurczu mięśni. Także jeśli chodzi o zmysły, to taka a nie inna percepcja wynika u człowieka
w większym stopniu z „przepustowości” mózgu niż z niedoskonałości samego aparatu
zmysłowego. Ponieważ zombie się nie męczą i nie odczuwają bólu, mogą zatem być
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o wiele silniejsze i szybsze niż żywi ludzie. Jednak i w tym przypadku istnieją pewne
granice. Nie mogą choćby biegać swobodnie po suficie, co bywa wykorzystywane
w filmach, a co jednak łamie realno-modernistyczną wizję opierającą się na romerowskiej kreacji. Warto także podkreślić, że poza brakiem koordynacji nie wszystkie zombie w Night of the Living Dead były aż tak bardzo powolne. Jednak upowszechnienie
wizerunku szybkich zombie dokonało się dopiero w XXI wieku, za sprawą 28 Days
Later… oraz klasycznego w swej konstrukcji (i uznawanego – choć jednak nie w pełni
słusznie – za remake filmu Romero o tym samym tytule z 1978 roku) Świtu żywych
trupów (Dawn of the Dead) Zacka Snydera z 2004 roku.
Mówiąc o właściwościach, trzeba się także odnieść do potencjalnego instynktu
stadnego czy innych zorganizowanych działań. Masa i nieustępliwość w dążeniu do
celu, bez względu na inne cechy, są główną siłą zombie. Masa bowiem nie potrzebuje
strategii, a właściwie jest strategią samą w sobie. Jednak masowe dążenie grup zombie
w kierunku choćby dźwięku (lub ku ludziom) jest wykorzystywane bodajże we wszystkich filmach.
Pod względem działań grupowych niebędących aktywnością zaplanowaną, a jedynie masowym dążeniem do celu bez względu na jakiekolwiek koszty własne, ideałem
jest wręcz World War Z i scena ataku na mur w Jerozolimie. Ogólne zachowanie
stadne (niepowstrzymana i ogromna fala zombie płynąca w jednym kierunku) jest
także przedstawione w serialu Z Nation. Jednak nie są to działania zorganizowane,
a jedynie najzwyklejsze dążenie wielu jednostek do tego samego celu.
W Road of the Dead zombie w nocy metabolizują gaz, przez co stają się bardziej
agresywne i szybsze. W ciągu dnia gaz ten jest przez nie wydalany. Ten częsty w ostatnim czasie element zmiany zachowania zombie po zmroku w większości przypadków
nie jest racjonalnie wyjaśniony – wiąże się często z grami (choćby z DyingLight z 2015
roku), może też mieć znamiona mistycyzmu i w pewnym stopniu odsyła nas do świata
wampirów. Nie wynika to z jakiegokolwiek wyeksponowania korelacji pomiędzy
wampirycznością i zombizmem, a jedynie wprowadza do tej drugiej kategorii element
spotykany w wampirycznych opowieściach, różnicując zachowanie w zależności od
pory doby.
W iZombie pełne właściwości zombie (szybkość, agresywność, sprawność, siła)
objawiają się we wściekłym wejściu w pełen tryb zombie. Dodatkowe cechy charakterystyczne odsyłają nas do kontaktu psychicznego i widzenia tego, co widziały
osoby, których mózg został zjedzony oraz do proroczych snów.
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Z właściwościami zombie wiąże się także sposób ich zabicia. Najczęściej wystarczy
uszkodzenie mózgu. Jednak czasem konieczne jest spalenie – przykładem jest Powrót
żywych trupów (The Return of the Living Dead) Dana O'Bannona z 1985 roku. To
w znacznej mierze determinuje broń. Przy małym dystansie stosunkowo rewolucyjna
metoda została pokazana w The Walking Dead. W przypadku odległości większej niż
kilka metrów bardzo dobrze sprawdza się broń palna, jednak to rozwiązanie niesie ze
sobą wiele ograniczeń. Najbanalniejszymi z nich jest brak amunicji, trzeba jednak pamiętać o umiejętności trafiania do celu przy okazji strzelania, a także o tym, że w polskich warunkach broń palna nie jest tak powszechnie dostępna, jak w USA, przez co
przestaje być aż tak oczywistym rozwiązaniem, jak ma to miejsce w ojczyźnie modernistycznego zombizmu (Brooks 2003: 41-50). Średni – najczęstszy – dystans odpowiedni jest dla mieczy (głównie samurajskich), szabli, maczet i pałek. Jednak każdy, kto
miał tego typu broń w ręku, ma świadomość, że po pierwsze trzeba umieć się nią posługiwać (co pokazał ostatni odcinek piątego sezonu The Walking Dead), nie jest ona
lekka i jednak potrzeba znacznej siły do jej skutecznego użycia. Pałki najeżone kolcami
i kilofy łatwo pozostają w ciele zombie i najpewniejszym wyborem okazuje się jednak
kolejarski młotek – stosunkowo lekki, tępy, na bardzo długim trzonku.
Jednak wykorzystanie każdej z opisanych tu form obrony/ataku wiąże się z powolnością zombie i koniecznością posiadania przez nie mózgu, co pozwala na ich stosunkowo łatwe unieszkodliwienie. W przypadku, gdy pod względem szybkości jest
inaczej – jak choćby w 28 Days Later… – od razu najlepiej przyłączyć się do zwycięzców.
Jak kształtuje się relacja: zombie a człowiek?

Główna wzajemna relacja to agresja. W obydwu przypadkach najczęściej w celu przetrwania. Ludzie w zombie wzbudzają głód, a właściwie pragnienie, natomiast zombie
wywołują u ludzi strach przed tym, że można stać się jednym z monstrów.
W Wyrmwood pojawia się wspomniana wcześniej możliwość sterowania zombie,
a także – dość abstrakcyjne – bezpośrednie podłączenia zombie do silnika w celu wykorzystania wytwarzanego przez nie gazu w roli paliwa.
Możliwość sterowania zombie pojawia się także w innych filmach. W Z Nation
zaszczepiony (a jednak pogryziony) Murphy traktowany jest przez zombie jak jeden
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z nich, a co więcej – może wywierać na nie wpływ. Dodatkową cechą bohatera jest to,
że jego ugryzienie leczy z zombizmu 6.
W iZombie możliwe są wszystkie relacje, w jakie można wejść także z żywym człowiekiem, łącznie z seksualnymi – zombie zachowują bowiem ciśnienie krwi i nie są
lodowato zimne. Ponadto nie gniją i (domyślnie) samoistnie leczą uszkodzenia ciała,
co ponownie przesuwa konstrukcję ich jestestwa w stronę cech wampirycznych.
W jednym z komiksów (Zombie King Franka Cho z 2005 roku) zdefiniowano
zombizm poprzez sprowadzenie potrzeb żywych trupów do nieopanowanego jedzenia i seksu. O nieograniczaniu się apetytu zombie do ludzi świadczy świetnie skonstruowana scena spotkania zombie z krową, której ten wcale nie ma zamiaru zjeść.
Zbliżony motyw seksualnych pragnień zombie został wykorzystany w Rape Zombie:
Lust of the Dead Naoyukiego Tomomatsu z 2012 roku. Jest to jednak kierunek poboczny, który nie ma raczej szansy na upowszechnienie
Sam wątek seksualny jest bardzo atrakcyjny dla twórczości filmowej. Pojawia się
jednak przede wszystkim w komediach (w Dead Before Dawn 3D pocałunek z zombie
czyni zeń niewolnika), w kinie niszowym (L.A. Zombie) oraz w kinie niezależnym
(Animate Your Dead Date Jennifer Johnson i Adonisa Weira z 2014 roku), a także
filmach kultywujących jakościowe tradycje wytwórni Troma (Zombie Women of Satan Stevena O'Briena Warrena Speeda z 2009 roku). Zdarzają się jednak także filmy
poważniej traktujące ten temat, jak choćby Martwa dziewczyna (Dead girl) Marcela
Sarmiento i Gadiego Harela z 2008 roku.
Istnieją także pomysły na wykorzystanie zombie jako siły roboczej, czego najlepszym – lecz nie jedynym, gdyż wystarczy sięgnąć choćby do humorystycznego finału
Wysypu żywych trupów (Shaun of the Dead) Edgara Wrighta z 2004 roku – przykładem jest Fido Andrew Curriego z 2006 roku. Natomiast z wątkiem zaprzyjaźnienia się
z zombie i traktowania ich niemalże jak ludzi, idealnie i drastycznie zarazem rozprawiło

6

Ten trop został wskazany w siódmym odcinku pierwszego sezonie serialu, kiedy jedna z postaci (Forman), uprzednio ugryziona przez Murphyego, po śmierci nie odradza się jako zombie. W drugim sezonie – odbiegającym zarówno pod względem stylistyki, jak i konstrukcji świata przedstawionego od
wizji realizowanej w pierwszym – jego ugryzienie albo tworzy martwych nie-zombie (Cassandra),
albo poddaje żyjących (czy jednak aby na pewno?) jego mocom psychicznym (przybrani rodzice córki
Murphy’ego – Lucy). Ten drugi wariant został także wstępnie ukazany w przedostatnim odcinku
(Murphy's Law) pierwszego sezonu, w którym Murphy odkrywa tę zdolność.

Wstęp do struktury zombizmu (czyli film i serial jako pretekst)

się włączenie tego motywu do czwartego sezonu The Walking Dead wraz z tragicznymi konsekwencjami takiego podejścia 7.
Czy zombie są martwe, czy nieumarłe?

Najbezpieczniej byłoby potraktować to drugie określenie jedynie jako figurę retoryczną, bo zombie to nie „trochę inni” ludzie. Zombie to trupy, które w dalszym ciągu
się poruszają. Aby zostać zombie, trzeba najpierw umrzeć. W wielu produkcjach wykorzystujących jako źródło zombizmu zakażenie wirusowe (The Walking Dead,
Z Nation), każdy po śmierci – nawet naturalnej – staje się zombie.
W Wormwood jest to oczywiste – zombie to ożywione trupy. W iZombie sprawa
jest nieco bardziej skomplikowana. Główna bohaterka umiera i dopiero staje się zombie. Nie powstrzymuje to jednak jej współpracownika w kostnicy od poszukiwania lekarstwa, które przywróciłoby ją do normalności, co prawdopodobnie się udaje 8.
Jeśli bycie zombie nie jest konsekwencją śmierci – co pojawia się w filmowych realizacjach równolegle z wirusowym źródłem tej epidemii (zatem w XXI wieku) – a jedynie pewnym stanem, to można z niego wyjść. Można cofnąć zachodzące zmiany.
Wątek ten został bardzo mocno uwypuklony w Przywróconych (The Returned) Manuela Carballo z 2013 roku.
Jednak dominującym w filmografii podejściem jest brak takiej możliwości. Najczęściej, jeśli prowadzone są badania, to mają one uodpornić pozostałą (jeszcze żyjącą)
część ludzkości na czynnik zombizmu. Jedynym sposobem na przywrócenie zombie
do normalności jest cofnięcie czasu – jak miało to miejsce w Dead Before Dawn 3D.

7

To nawiązanie dotyczy pojawiającego się w ostatnich odcinkach czwartego sezonu motywu Lizzie
– dziewczynki zafascynowanej zombie, uznającej, że chodzący zmarli są w jakiejś części (znaczącej)
istotami czującymi i rozumnymi, zabijającej w d o br ej wierze swoją siostrę, aby ta stała się zombie.
Ostatecznie – ta niebezpieczna i psychotyczna jednostka – zostaje (dla dobra ludzi, którzy wciąż
żyją) zastrzelona przez Carol.

8

Udaje się to pod koniec pierwszego sezonu, choć lekarstwo wykorzystujące narkotyk (Utopię) Liv
używa, odbierając zombizm Blaine’owi, a także ratując Majora po tym, jak – w celu zachowania go
przy życiu – zaraziła go. W ten sposób – tracąc szansę na własne wyleczenie (ze względu na ograniczoną ilość próbek l ek a rs tw a) i pozostając świadomym zombie – zagwarantowała możliwość
kontynuowania serialu.
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Podsumowanie
Bez względu na to, w jaki sposób będziemy kategoryzowali filmy o zombie i filmy
z zombie oraz do jakich utrwalonych grup gatunkowych będziemy starali się je przyporządkowywać – odpowiednio: horror i inne gatunki – niewątpliwie podstawą do
ich nazywania pozostanie postać zombie. Dopiero określenie jej cech charakterystycznych (bez względu na to, jak szeroki byłby katalog owych cech), będzie nam jednoznacznie wskazywało na przynależność do odpowiedniej kategorii filmów.
Zatem taką determinantą będzie zawsze sposób ukonstytuowania postaci samych
zombie. Prowadzi to do rezygnacji z pytania o tradycyjnie rozumiany gatunek filmu,
a także unieważnia znaczenie filmowej formy przekazu (film, serial, seria, webserial
etc.). Między innymi z tego powodu struktura filmu z/o zombie nie może zostać łatwo
ustalona, choć częstym jej elementem jest retrospekcja opisująca sposób zarażenia i/lub
rozprzestrzeniania epidemii, nie będąca jednak ani warunkiem koniecznym, ani dostatecznym. Po części za czynnik konieczny można uznać studium chaosu, jakim w każdym przypadku jest film o zombie.
Samo dookreślanie zombizmu jedynie na podstawie filmów jest możliwe, jednak
należy brać pod uwagę fakt, że ich twórcy nie funkcjonują w izolacji i to, jak kształtują
tę kategorię, pozostaje w ścisłym związku z grami, komiksami, książkami i innymi
utrwalonymi w świadomości zbiorowej składnikami współczesnej kultury. Stąd możliwość zawężenia analizy do świata przedstawionego w filmach, jednak z zachowaniem
świadomości wielu pozafilmowych źródeł jego kształtowania. Należy także brać pod
uwagę ewolucję wewnątrzfilmowego definiowania zombie, uzależnioną od kontekstu
społeczno-kulturowego, w znacznej mierze odzwierciedlającego masowe lęki modernistycznego społeczeństwa.
Jak pokazano na podstawie wybranych fragmentów i wątków analizowanych materiałów, starania mające na celu identyfikację cech charakterystycznych dla zombie
i sformułowanie jednoznacznej definicji tych ostatnich, nie wytrzymują próby zetknięcia z szerszym dyskursem o zombie przejawiającym się w przestrzeni kultury masowej. Nawet sam przekaz filmowy został w takim stopniu uwikłany w postmodernistyczne związki z innymi formami popularnej komunikacji masowej, że nie można się
do niego ograniczać, pomimo wyraźnego wskazywania na pierwotność materii filmowej – jako odpowiadającej romerowskiemu zapoczątkowaniu tematu.
Być może należałoby dla każdej rzeczywistości świata przedstawionego przyjąć
odmienną definicję zombie. Być może część z nich pasowałaby do wielu filmów. Choć
jednak częściej pozostawałaby przyporządkowana do jednego z nich. Tak jak definicja
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sformułowana w ostatnim odcinku pierwszego sezonu iZombie przez Vaughna Du
Clarka: „łaknie mózgu, nie umiera, jego serce uderza raz na 6 sekund”(Fields 2015).
Rozdział ten z pewnością pozostawia więcej wątpliwości, niż daje gotowych odpowiedzi, jednak pełniejsze dookreślanie struktury zombizmu, czy nawet próby pełniejszego strukturalnego badania filmu z/o zombie, wymagają długotrwałych, bardzo
usystematyzowanych i szerokich badań kinematografii (nie tylko amerykańskiej), wyraźnych kryteriów doboru materiału oraz prześledzenia tropów relacji filmowej przestrzeni zombie z innymi tworami kultury. To, co zostało zaprezentowane, jest zatem
zaledwie wstępem wytyczającym kierunek badań struktur postaci i filmów związanych
z koncepcją zombie.

English summary
The chapter Introduction to the Structure of Zombism (Film and TV Series as a Pretext) by Marcin Szewczyk focuses on genre films which—despite encountering many
difficulties—reveal the character of the zombie. The main problem faced is the definition of a zombie. This primarily concerns the freedom to create the form of the undead, as almost every filmmaker is attempting to create a zombie character that will
possess new and original features. In addition, the zombie theme is used in films that
belong to different genres. Thus attempts to analyse the structure of a film with zombies inevitably come down to determining characteristics of the zombie form. Repeatedly they depart from the classical image (i.e., as in George Romero’s 1968 film) image
of the undead. Thus there is a need for a descriptive definition of the zombie based on
a selection of characteristics appearing in a wide range of films. The distinction between “a film with zombies” and “a film about zombies” could be helpful in this analysis, however it does not guarantee an analytical and definitional success due to
the fact that it is closely connected with the analysis of a number of relationships that
form the modernist image of zombies in films. These links include the entire space of
popular culture, extending to computer games, comics, and literature—which makes
this chapter only the eponymous introduction to a much broader study of the structure of zombism.
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Romeo! Czemuż ty jesteś zombie!
O filmie Wiecznie żywy Jonathana Levine’a
MARIUSZ KORYCIŃSKI ∗

Wprowadzenie
W 1886 roku ukazuje się opowiadanie Lwa Tołstoja zatytułowane Bystronogi, zawierające narrację przedstawiającą sposób myślenia konia. W 1917 roku Wiktor Szkłowski
– w tekście pt. Sztuka jako chwyt – sięga po tę właśnie nowelę, by zilustrować, czym
jest dla niego uniezwyklenie. Pragnąc oddać specyfikę opisywanego środka stylistycznego, zwraca uwagę, że autor Anny Kareniny zachowuje poetykę raz obranego
chwytu nawet wtedy, gdy w jego utworze koń pada martwy. Wspomina także inne
przykłady udziwnienia wypracowane przez pisarza z Białej Polany, jak choćby opisy
religijne, określane czasami mianem świętokradztwa, które „niejednego raniło boleśnie” (Szkłowski 2007: 105). W roku 2013 powstaje film Wiecznie żywy Jonathana
Levine’a, zrealizowany na podstawie książki Isaaca Mariona Ciepłe ciała. Głównym
bohaterem i narratorem jest w nim zombie.
Powyższy przegląd nie dowodzi, że najmłodszy z wymienionych utworów stanowił kontynuację dzieł wcześniejszych. Ukazuje raczej nieprzemijalność pewnych tendencji: oto współczesny pisarz stosuje podobne rozwiązanie, co twórca dziewiętnastowieczny – z tym, że doprowadza je do ekstremum; następnie jego chwyt powtarza
∗
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w swoim filmie Levine. Uświadamia też nieprzemijalność pewnych oczekiwań odbiorców wobec sztuki: oto dokonania autora Wojny i pokoju wzbudzały kontrowersje
z podobnych przyczyn, co Wiecznie żywy.

Wbrew regułom albo krytyka czystego zombie
Akcja filmu osadzona została w świecie zdziesiątkowanym przez dziwną chorobę, której istoty nie poznajemy. Świadomi jesteśmy jedynie jej skutków: część ludzi zmieniła
się w zazwyczaj powolne zombie, część w szybkie Szkieletory. Garstki ocalałych opuściły swoje domostwa i przeniosły się do miasta, otaczając je murem, chroniącym przed
atakami nie-ludzi. Na czele mieszkańców metropolii stanął Grigio, zajmujący się organizacją wojska i walką z potworami. Jego córką jest piękna Julia, która pewnego dnia,
wraz z oddziałem ochotników, zapuszcza się na tereny zamieszkane przez antagonistów. Tam dochodzi do walki między dwiema grupami, w wyniku czego dziewczyna
trafia pod opiekę młodo zmarłego zombie. Pamięta on jedynie pierwszą literę swojego
imienia – to właśnie dlatego Julia nazywać go będzie po prostu „R.”.
Streszczenie fabuły filmu jest niezbędne, aby lepiej zrozumieć wspomniane kontrowersje. Wiążą się one z przyjęciem Wiecznie żywego podczas konferencji „Zombie
w kulturze”, zorganizowanej w dniach 24-25 kwietnia 2015 roku w Katowicach. Otóż
kilkoro uczestników sesji odrzuciło film Levine’a z jednej przyczyny: według nich R.
– pomimo zewnętrznego podobieństwa do zakorzenionego w kulturze wizerunku
zombie, a więc np. powolnych i mechanicznych ruchów oraz bladej twarzy – nie spełnia definicji nieumarłego, ponieważ ożywa na skutek miłości.
Słownik oxfordzki podaje następujące definicje słowa „zombie”. W węższym znaczeniu: „ciało uważane za ożywione na skutek czarów, zwłaszcza w pewnych religiach
z obszarów Afryki i Karaibów [A corpse said to be revived by witchcraft, especially in
certain African and Caribbean religions]”, oraz w znaczeniu szerszym: „[Fikcyjna postać] osoba lub ożywione ciało zamienione w istotę zdolną do poruszania – lecz już nie
do racjonalnego myślenia – która żywi się ludzkim mięsem [(In popular fiction) a person or reanimated corpse that has been turned into a creature capable of movement but
not of rational thought, which feeds on human flesh]” (Oxford Dictionaries 2015).
Jak widać, definicje te nie zakładają odwracalności stanu zombizmu, o zdolności przedstawiciela żywych trupów do mówienia nawet nie wspominając.
Czyżby więc R. rzeczywiście nie powinien zostać uznany za nieumarłego? Chcąc
mieć pełen obraz wybranego zagadnienia, nie wystarczy poznać jedynie jego słowni-
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kowe ujęcie, lecz także – a może przede wszystkim – praktykę twórców, podejmujących dany temat. Okazać się bowiem może, że definicja obejmuje zjawisko całościowo
lub też przeciwnie – wybiórczo.
Jako że przedmiotem analizy jest film, warto choćby pokrótce przybliżyć dzieje
kina pod kątem pojawiania się w nim chodzących zmarłych. Próbka ta okaże się na tyle
pomocna, że nie będzie konieczne badanie innych dziedzin sztuki. Należy jednak nadmienić, iż o żywych trupach powstawały seriale i komiksy, jak The Walking Dead na
podstawie powieści graficznej Roberta Kirkmana i Tonyego Moore’a, gry komputerowe, np. Resident Evil Shinji Mikamiego, a także książki, jak Noc żywych Żydów Igora
Ostachowicza. Jako historię o zombie można odczytywać także Śledztwo Stanisława
Lema, opisujące serię tajemniczych poruszeń się martwych ciał.
Za pierwszy pełnometrażowy obraz o wzmiankowanej tematyce uważany jest
Białe Zombie Victora Halperiniego z 1932 roku, z Belą Lugosim w jednej z ról. W 1943
roku Jacques Tourneur reżyseruje klasyczną już pozycję pt. Wędrowałem z zombie.
Oryginalne tytuły obu filmów brzmią: White Zombie oraz I Walked with a Zombie;
polskie tłumaczenie jest więc im wierne. Jakie postaci określa się w obu realizacjach
mianem zombie? W filmie Halperiniego chodzi o Madeleine – mimo iż ostatecznie
okazuje się być ona żywą, wprowadzoną w stan otępienia; u Tourneura zaś o chorą
żonę plantatora Hollanda – co do której jednak nie ma pewności, iż rzeczywiście była
chodzącym trupem.
Jedna z przełomowych produkcji dla horroru jako gatunku filmowego traktuje
właśnie o powstałych z grobu zmarłych, a dokładniej – o ich ataku na amerykańskie
miasta. Mowa tu o niezależnej Nocy żywych trupów George’a Romero z 1968 roku.
Bartłomiej Paszylk w Leksykonie filmowego horroru zwracał uwagę, że „nigdy wcześniej horror nie sprawiał wrażenia tak surowego i autentycznego” (Paszylk 2005: 70).
Amerykański reżyser uczynił z filmów o zombie swój znak firmowy – niczym Richard
Donner z serii Zabójcza broń, George Lucas z Gwiezdnych wojen lub Steven Spielberg
z Indiany Jonesa – i zrealizował jeszcze kilka zombie-horrorów. Warto odnotować
zwłaszcza Świt żywych trupów (1978), który w 2014 roku zamknął pierwszą dziesiątkę
rankingu najlepszych filmów grozy według portalu Time Out.
Oddziałując na innych twórców, Romero przyczynił się do utrwalenia figury
zombie jako poruszającego się z mozołem umarłego. Echa takiej kreacji odnaleźć
można choćby w teledysku do piosenki Michaela Jacksona Thriller w reżyserii Johna
Landisa z 1983 roku. Pisał o tym Peter Dendle w The Zombie Movie Encyclopedia:
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„mimo że beztroska w potraktowaniu konwencjonalnych dla horroru rozwiązań, zawarta w nim sekwencja – zainspirowana Nocą żywych trupów – jest na tyle poważna,
iż oddaje wrażenia klaustrofobii i braku nadziei” (Dendle 2010: 171) 1. Wideoklip Landisa jest więc przetworzeniem filmowych klisz – bo przedstawia tańczące trupy – zachowuje przy tym jednak w jakiejś mierze ich aktualność.
Z rozwiązań wypracowanych w obrębie zombie-tradycji zrezygnował po latach
Danny Boyle w 28 dni później (2002). Jego film zapoczątkował zresztą modę na „odnowione” oblicze zombie, po które sięgnęli później twórcy Świtu żywych trupów (Zack
Snyder, 2004; remake horroru Romero) oraz World War Z (Marc Forster, 2013).
Ostatnie z wymienionych dzieł ukazywało ludzi zarażonych tajemniczą chorobą, przypominającą wściekliznę, i poruszających się – wbrew utartym wyobrażeniom – w szybkim tempie. Należy jednak zaznaczyć, że nie była to pierwsza produkcja, w której nieumarli potrafili biegać. Za pionierskie realizacje pod tym względem można uznać m.in.
Nightmare City Umberto Lenziego (1980) oraz Powrót żywych trupów Dana O’Bannona (1985).
Przywołane filmy różnią sposoby przedstawiania zombie, realizujące się w modyfikowaniu zachowań potworów oraz odmiennym wyjaśnianiu przyczyn ich funkcjonowania. Większość produkcji zdaje się natomiast łączyć zgoda twórców co do istoty
zombie jako ciała pozbawionego – choćby tymczasowo – przyrodzonej mu świadomości. Madeleine z Białego zombie nie jest przecież martwa, w przeciwieństwie do
zombie z Powrótu żywych trupów. Praktyka artystyczna wydaje się więc pokrywać
w dużym stopniu z definicją przytoczoną kilka akapitów wcześniej, obejmującą zarówno ożywionych martwych, jak i żywe osoby z „wyłączoną” świadomością. Obserwacja ta – oczywiście niepretendująca do uznania jej za całościową– zachęca do dwóch
stwierdzeń.
Po pierwsze: w dalszej części rozważań uzasadnione będzie zrezygnowanie z – synonimicznych wobec słowa „zombie” – określeń typu „nieumarły”, „żywy trup” lub
„chodzący trup”. Nazbyt wiążą one bowiem status bycia zombie z martwotą ciała,
czego nie odzwierciedlają przywołane filmy.
Po drugie: w świetle ustaleń dotyczących dużej zgodności definicji i praktyki, zastrzeżenia wobec głównego bohatera Wiecznie żywego – poczynione przez część uczestników konferencji „Zombie w kulturze” – zdają się uprawnione. R. stanowi bowiem
1

Przekład własny za: “Though dizzy with conventional horror frames and devices, the video still treats
the basic Night-inspired zombie invasion sequence seriously enough to capture the feeling of claustrophobia and helplessness”.
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znaczącą modyfikację tradycyjnego wizerunku zombie: cechuje go nie tylko „przywracalność” do życia (z biologicznego punktu widzenia), lecz przede wszystkim świadomość bycia martwym. W jaki więc sposób należy interpretować tę postać – jest ona
zombie, czy też nie?
Wydaje się, że można zająć w tej sprawie dwa odmienne stanowiska. Zwolennicy
pierwszego uznają, iż R. jest zombie, ponieważ jego wizerunek powiela w pewnym
stopniu utrwalone w kulturze schematy przedstawiania tego typu postaci. Zwolennicy drugiego zaś, że wizerunek i sposób zachowania nie czynią z R. zombie, a jedynie
figurę „zombiepodobną”.
Taka oto niejednoznaczna odpowiedź uzyskana została w wyniku porównania
definicji z praktyką, a następnie zastosowania wysnutych wniosków do analizy postaci
R. Można na niej poprzestać, warto jednak zastanowić się, czy zadanie kolejnego pytania pomoże w zrozumieniu głównego bohatera Levine’a – i to nie tylko w kontekście
zombie-tradycji? Innymi słowy: warto zastanowić się, czy R. jest, czy też nie jest – by
odwołać się do pojęcia wprowadzonego przez Immanuela Kanta – „zombie samym
w sobie”? Czy jego istota jest dla odbiorców kultury niepoznawalna, czy przeciwnie –
daje się zrozumieć?

Jak zrobiony jest Wiecznie żywy Levine’a?
Odpowiedź na postawione w poprzednim podrozdziale pytanie musi być negatywna,
ponieważ zombie – jeśli odrzucić perspektywę religijną – nie są od ludzi niezależne,
stanowią przecież wytwór wyobraźni artystów. Nie są tym bardziej niepoznawalne:
ich wizerunek jest dany odbiorcom kultury np. na ekranie lub na kartach komiksów.
Choć należy jeszcze inaczej to ująć, bowiem stwierdzenie o wizerunku danym odbiorcom sugeruje, iż istnieje jakiś obiektywny porządek funkcjonowania zombie. Tymczasem wizerunek zombie – czyli postaci fikcyjnej – jest jej esencją. Dlatego właśnie najważniejsze pytanie, jakie można postawić w kontekście analizowanego filmu, nie powinno brzmieć: „czy R. jest zombie, czy też zombie nie jest?”, lecz: „dlaczego R. nie
jest typowym zombie?”.
Najbardziej prawdopodobna odpowiedź brzmi: dzieje się tak, ponieważ model
postaci, jaką jest R., stanowi rezultat połączenia dwóch konwencji – romansu i horroru. Jako że film Levine’a powstał na podstawie książki Mariona, połączenie to należy
analizować, biorąc na warsztat powieść Ciepłe ciała.
Maria Bujnicka w haśle Romans w Słowniku literatury popularnej wskazuje na
następujące ramy kompozycyjne omawianego przez nią zagadnienia:
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[…] spotkanie, oczarowanie lub niechęć, wrogość; rozłączenie lub konieczność obcowania, spotkań; wzrost uczucia, tęsknota, pożądanie, miłość lub lęk, wstręt, nienawiść; przeszkody pozornie
nie do pokonania przyczyną cierpienia lub nadzieja na zmianę sytuacji, próby wyzwolenia; nowi
sprzymierzeńcy, zmiana, powrót do sytuacji początkowej lub nowi wrogowie, fałszywi przyjaciele,
przyspieszenie akcji i happy end lub katastrofa (Bujnicka 2006: 370-371).

Powieść Mariona – a za nią film Levine’a – realizuje znakomitą większość tych
wyznaczników: podczas pierwszego spotkania R. jest oczarowany Julią, która żywi wobec niego wrogość; dziewczyna zmuszona jest do obcowania z nim, ponieważ chroni
on ją przed groźniejszymi niebezpieczeństwami; niechęć Julii wobec zakochanego
zombie zamienia się z czasem w pozytywne uczucie; wojna pomiędzy zombie i ludźmi
stanowi przeszkodę w rozwoju znajomości protagonistów; powolna przemiana R.
przynosi nadzieję na zmianę tej sytuacji; główni bohaterowie pozyskują sprzymierzeńca w osobie koleżanki Julii, nie udaje im się jednak przekonać do swoich racji Grigio (ten element został w filmie zmieniony); całość wieńczy szczęśliwy finał.
Co ciekawe, autor Ciepłych ciał podkreśla romansową proweniencję swojej książki, nawiązując do jednej z najsłynniejszych historii miłosnych wszechczasów, Romea
i Julii Williama Shakespeare’a. Na trop ten naprowadzają choćby imiona bohaterów:
Julie – jak Julia, i R. – jak Romeo, oraz powtórzenie sceny balkonowej. Także podział
świata na wrogie grupy: ludzi z jednej strony, z drugiej zaś zombie i Szkieletorów, przywodzi na myśl skłócone rodziny Montekich i Kapuletich. Dzieło Shakespeare’a od
książki Mariona i jego adaptacji różnią oczywiście zakończenia – Wiecznie żywego i Ciepłe ciała wieńczy bowiem happy end. Modyfikację tę należy jednak usprawiedliwić
zmianą wcześniejszą – skoro R. był od początku martwy, może w finale przeobrazić
się w żywego.
Zgodność fabuły powieści ze schematem romansu ani też odwołanie do Romea
i Julii nie zmienią faktu, że Marion czyni kochankiem istotę nadprzyrodzoną, zapożyczoną z horroru. Ma to dwojakie w tym wypadku konsekwencje: postać R. – choć nie
tylko ona – wprowadza w ramy romansu elementy grozy (choćby ograniczały się w jej
wypadku jedynie do sztafażu, tj. wizerunku głównego bohatera), z kolei schemat romansu wyposaża postać zombie w niecharakterystyczne dla tej figury cechy. Relacja ta
polega wprawdzie na wzajemnym czerpaniu z siebie, nie jest jednak wyważona, ponieważ nadrzędny jest tu doprowadzony do szczęśliwego finału wątek romansowy. Przykładowo: dzięki temu, że R. myśli, ma wyrzuty sumienia, i umie mówić, uprawdopodobnieniu ulega sytuacja, w której na powrót staje się on człowiekiem.
Istotę tych modyfikacji dobrze oddają słowa Zofii Mitosek, podsumowującej
przemyślenia rosyjskich formalistów. Autorka Teorii badań literackich zwróciła uwa-
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gę, że w opisywanej przez nią szkole „postać literacka wynika z transformacji materiału
w temat artystyczny” (Mitosek 1995: 240). Już Szkłowski utrzymywał, że łączenie
różnych wydarzeń na obszarze dzieła literackiego wynika nie z logiki materiału – a więc
fabuły branej na warsztat, lecz z logiki tematu – a więc zagadnień estetycznych (Mitosek 1995: 238-239). Przekładając jego rozważania na grunt niniejszej analizy należałoby napisać, że postać R. wynika nie z logiki kanonu kina opowiadającego o zombie,
lecz połączenia romansu i horroru.
Warto w tym miejscu powrócić do kategorii chwytu. Jednym z najprostszych
przykładów chwytu jest metafora (Ostaszewski 2010: 78-79). Zarówno książkę Mariona, jak i film Levine’a można odczytać jako przenośnię. Do jej zbudowania przyczynił się chwyt właśnie: polegał on na niestandardowym wykorzystaniu figury zombie,
a więc osadzeniu jej w ramach romansu. Dzięki temu zombie stać się może symbolem
ludzi pozbawionych miłości – w domyśle: wewnętrznie martwych – którzy dzięki sile
uczucia odradzają się, zyskując pełnię człowieczeństwa.
Zarówno o korzyściach, jak i problemach wynikających z zastosowania chwytu
pisał – choć nie zawsze wprost – Szkłowski. Teoretycznie zabieg ten ma według niego
sprawić, że czytelnik koncentruje się na formie dzieła (Mitosek 1995: 236-237). Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach odciąga uwagę od formy utworu, np. wówczas, gdy zostaje odebrany jako prowokacja, bluźnierstwo (casus Tołstoja). Do podobnych wniosków prowadzi analiza recepcji Ciepłych ciał. Mówił o tym sam Marion
w jednym z wywiadów:
Reakcje na moją książkę można podzielić na dwa obozy. Obóz pierwszy to ludzie, którzy rozumieją, iż zombie to fikcyjna postać […]. Obóz drugi to ludzie, których zupełnie nie rozumiem,
sądzący, iż zombie są prawdziwymi postaciami, definiowanymi naukowo. Uważają oni także, iż
istnieją niezmienne »zasady« jak zombie powinni funkcjonować w fikcyjnym świecie (Smith
2013).

Warto porównać uczestników katowickiej konferencji z „obozem drugim”, o którym opowiadał pisarz. Wyszczególnione grupy nie stanowią rzecz jasna wszystkich widzów Wiecznie żywego oraz wszystkich czytelników Ciepłych ciał, a jedynie jakiś ich
ułamek. Można jednak założyć, iż większość odbiorców kultury, nie tylko omawianych dzieł, przystępuje do seansu lub lektury z określonymi wobec nich oczekiwaniami. Mogą one wynikać np. z doświadczeń życiowych, przesądów, wiedzy wywiedzionej z książek lub filmów. Warunkować one będą pozytywny lub negatywny odbiór nowych utworów, podejmujących tematykę, o której odbiorcy posiadają już jakieś
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sądy. W rezultacie widzowie lub czytelnicy – w sposób nieuświadomienie arbitralny –
albo akceptują, albo odrzucają utwory nieodpowiadające ich oczekiwaniom.
Powyższa refleksja dobrze opisuje zachowanie niektórych uczestników konferencji „Zombie w kulturze”, Marionowskiego „obozu drugiego” oraz czytelników Tołstoja, o których pisał Szkłowski. Otóż kręgi te łączy podobna w swej istocie reakcja na
ten sam mechanizm reakcję tę wywołujący, oraz podobne wartościowanie tematyki,
do przedstawienia której mechanizm ów został użyty. Podobna reakcja polega na odrzuceniu – ze względów pozaartystycznych – utworów rozumianych jako systemy formalne; ten sam mechanizm jest zaś oczywiście chwytem artystycznym. W praktyce
chodzi więc o naruszenie – poprzez zastosowanie chwytu – nienaruszalnego dla określonych grup porządku: w wypadku Tołstoja religii, w wypadku Mariona i Levine’a –
kanonu przedstawiania zombie.
Podobieństwa, jakie udało się odkryć dzięki zestawieniu reakcji odbiorców kultury z XIX i początku XXI wieku, prowadzić mogą z kolei do następującej tezy: być
może popkultura jest dla wielu rodzajem współczesnej religii, odpowiadającej zapotrzebowaniu na przekraczający ludzkie doświadczenie obiektywny porządek. W porządku tym umieszczane są często postaci fikcyjne, co skutkuje postrzeganiem ich niemalże jako istot od nas niezależnych.
Nawet jeśli perspektywa ta zostanie odrzucona, do rozważenia pozostaje inna: być
może wiele osób, w tym badających kulturę (nie tylko w jej wersji „pop”) powiela nieświadomie pewne błędy, popełniane zresztą od dawna. Jednym z nich jest przeświadczenie, iż sztuka musi odzwierciedlać określony, przez nas zaakceptowany ład. Drugim
zaś, z poprzedniego wywiedzionym, że proces definiowania nie musi być uzależniony
od praktyki przez definicje tę opisywaną.

Zakończenie. Współczesny barok czy po prostu postmodernizm?
Dla wielu odbiorców Ciepłe ciała – łącząc tematykę zombie oraz wątki z tragedii Shakespeare’a – będą mashupem (Anderson 2009), kolejnym przejawem postmodernizmu, nieumiejętności tworzenia przez artystów oryginalnych utworów. Czy tak jest
jednak na pewno? Być może mamy do czynienia ze zwyczajem znanym co najmniej od
kilku wieków? W końcu Shakespeare nie wymyślił Romea i Julii – inspirował się
sztuką Artura Brooke’a, który również nie był pierwszym, bo przed nim o kochankach
z Werony pisali m.in. Matteo Bandello czy Luigi da Porto (McKittrick 2006). Wydaje się, że współczesna kultura – jeśli mowa o praktykach twórczych – nie różni się
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bardzo od dawnej, pozostając zbiorem toposów i konwencji, gotowych do przetworzenia przez kolejnych pisarzy, reżyserów oraz muzyków.
Historia sceny balkonowej z Romea i Julii jest dobrą ilustracją powyższej tezy.
Otóż Kapuleti pojawia się w tej scenie nie na balkonie, a w oknie. Lois Leveen wyjaśnia, że w literaturze anglojęzycznej słowo „balcony” odnotowane zostało po raz pierwszy nie wcześniej, niż w dwa lata po śmierci Shakespeare’a (Leveen 2014). Dlaczego
więc utożsamiamy jego dzieło z tym właśnie elementem architektury? Prawdopodobnie za sprawą siedemnastowiecznego dramatopisarza Thomasa Otwaya – twierdzi autorka książki Juliet’s Nurse – który swoją sztukę The History and Fall of Caius Marius
oparł na tragedii Shakespeare’a. Z tym, że zmodyfikował scenę schadzki kochanków,
zamieniając okno na balkon (Leveen 2014). Oto przykład na „nieczystość” kanonu,
dowód tego, jak modyfikacje wzoru wpływać mogą już nie tylko na jego pochodne, ale
bezpośrednio na sam wzór, zrastając się z nim nierozerwalnie. Być może z transformacją postaci zombie, zaproponowaną przez Mariona, stanie się podobnie?
Jeśli spojrzeć na popkulturę w kontekście wcześniejszych rozważań – przypomina
ona nieco zombie. Z jednej strony jest bowiem martwa – mieści w sobie dzieła artystów epok dawno minionych – z drugiej wciąż żyje, bo dzieła czasu minionego w niej
i poprzez nią odżywają. Niegdyś nie umiała mówić – cała była stroną bierną: to ją czytano, to ją oglądano i to jej słuchano. Dziś zyskała głos: przemawia dzięki filmom, esejom i piosenkom. Niegdyś poruszała się bardzo wolno, wpełzając do umysłów dzieci
i dorosłych – poprzez komiksy kupione w kiosku za rogiem i kasety VHS, przekazywane ukradkiem z rąk do rąk. Dziś pędzi przez wszystkie sfery życia: pokazuje się w galeriach, pojawia na deskach teatrów, uczestniczy w telewizyjnych programach.
Wystarczy okazać jej nieco miłości, a przestaniemy się jej bać.

English summary
In the chapter Romeo! Wherefore Art Thou Zombie! On Jonathan Levine’s “Warm
Bodies”, Mariusz Koryciński focuses on the analysis of two issues. Firstly, the membership of the main character of Jonathan Levine’s movie Warm Bodies in the zombie
caste. Secondly, the formal assumptions of this movie which have had a particular influence on shaping its protagonist. Additionally, the author analyses references to
the tragedy of Romeo and Juliet which are clearly present throughout Levine’s film.
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Zombie-naziści w horrorach,
czyli jak Zombie SS stało się elementem popkultury
MARIA PIĄTKOWSKA ∗

Wprowadzenie
Koncepcja nazistów, powracających zza grobu i gloryfikujących idee III Rzeszy, pojawiła się w kinematografii już w latach czterdziestych XX wieku. Film w reżyserii Jeana
Yarbrougha King of the Zombies z 1941 roku doczekał się nawet nominacji do Nagrody
Akademii Filmowej za najlepszą ścieżkę dźwiękową (Dendle 2001: 96-97). Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX w. obfitowały w różnorodne przedstawienia zombie-nazistów, którzy uparcie dążyli do odrestaurowania III Rzeszy w imię Führera. Takie produkcje, jak Shock Waves z 1977 roku czy Oasis of Zombies z 1981, można zaliczyć
niemal do klasyki gatunku, który szerzej opisuje Peter Dendle w The Zombie Movie
Encyclopedia. Po chwilowym braku zainteresowania motywem u schyłku XX stulecia1, filmy o zombie-nazistach doczekały się powrotu popularności, który z kolei zaowocował wieloma realizacjami przeróżnych ujęć tego zagadnienia na początku XXI
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1

Jak podaje Peter Dendle, powodem depopularyzacji filmów o zombie w latach dziewięćdziesiątych.
może być ogromny wzrost zainteresowania tematem wampiryzmu w tamtych czasach, wynikający
z popularności cyklu powieści Anne Rice Kroniki Wampirów i późniejszej adaptacji filmowej Wywiadu
z Wampirem w 1994 roku (DENDLE 2001: 5).
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wieku. Na ekranach pojawili się m.in. zombie-naziści powstali w wyniku tajnego eksperymentu Hitlera (Barker: 2008), zombie-naziści w zaśnieżonej Norwegii, broniący
terytorium i skarbu (Wirkola: 2009), a nawet zombie-naziści konfrontujący się
z wojskami alianckimi jeszcze na frontach II wojny światowej (Ross 2006).
Skąd tak wielka popularność motywu zombie-nazisty w kulturze masowej? Nazizm słusznie kojarzony jest ze złem, a popkultura łaknie wszelkich ujęć zła zarówno
w filmie, jak i w literaturze. Naziści wraz ze swoją diabelską otoczką (symbol trupiej
czaszki, okultystyczne nawiązania, odwołania do germańskich mitów) idealnie wpasowują się w obecne w kulturze masowej filmowe wyobrażenie armii ciemności i sił niszczycielskich. Jeśli powiąże się te fakty z upiornym zjawiskiem zombie, w prosty sposób
można otrzymać grupę niezwyciężonych, demonicznych czarnych charakterów.

Zombie – jakie jest, każdy widzi
Pochodzenia koncepcji zombie należy szukać w religii voodoo, kojarzonej przede wszystkim z kulturą mieszkańców Haiti. Mianem zombie określa się obiekt silnie podatny
na wpływy i polecenia osoby go kontrolującej. W praktykach voodoo rozróżnia się dwa
rodzaje zombie: cielesne (cadavre) i astralne (astrale). Pierwszy termin określa wskrzeszonych umarłych, a drugi odnosi się do ducha zmarłej osoby:
W tworzeniu zombie istotna jest administracyjna procedura uznania osoby za zmarłą. Jednak zanim to następuje, jeszcze za życia osoby bokor podaje wybranemu do przemiany w zombie człowiekowi truciznę (tetrodoksynę), która wprowadza go w letarg, skutkujący zanikiem objawów
życia. Następnie odbywa się uroczystość pogrzebowa, w której uczestniczą krewni. W krótkim
czasie po pogrzebie na cmentarz przybywa bokor wraz ze swoimi pomocnikami, którzy odkopują
ciało zmarłego. Po raz kolejny podawana jest trucizna, która tym razem wybudza umarłego z letargu (Nowicki 2013: 117).

Wyjaśnienie pochodzenia zjawiska zombie natychmiast zwraca uwagę na pewien
fakt. Możliwość bycia w pełni decyzyjnym w zakresie losu innej jednostki, wydawania
rozkazów i absolutne posłuszeństwo danego obiektu mogą odnosić się do ideologii
i struktury nazistowskiego reżimu. Ponadto sprawczą postacią jest tu zawsze charyzmatyczny czarownik manipulujący podległymi mu jednostkami. Skojarzenie z figurą
dyktatora jest automatyczne. Takie nawiązanie można zaobserwować już w jednej
z pierwszych filmowych produkcji o zombie – King of the Zombies (Yarbrough
1941), w której końcowa scena przemiany w zombie jednego z głównych bohaterów –
Jamesa Maca McCarthy’ego – przypomina ceremonię zaprzysiężenia członka formacji
SS. Wyraźną korelację można również dostrzec w tym, że właściciel domu na wyspie,
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do którego trafili bohaterowie – dr Miklos Sangre (będący także niemieckim szpiegiem) – mówi z wyraźnym niemieckim akcentem, wydając swoim podwładnym zombie rozkazy w tym języku. Polecenia gospodarza, rozbrzmiewające na całą posiadłość
z samolotowego radia, nieustannie docierają do bohaterów, Maca i Billy’ego.
Chociaż w King of the Zombies ani razu nie pojawia się bezpośrednie nawiązanie
do nazistów lub III Rzeszy, odbiorca nie ma wątpliwości, jakiej narodowości jest
dr Sangre oraz czym zajmuje się on na wyspie. Z uwagi na wspomniane zabiegi fabularne oraz osadzenie akcji filmu podczas II wojny światowej konotacja wydaje się oczywista. Produkcja Yarbrougha doczekała się kontynuacji pod tytułem Revenge of the
Zombies (Sekely 1943). W drugiej części odbiorca zapoznaje się z zamiarami i działaniami szalonego naukowca – dr. Maxa Heinricha von Altermanna – do którego posiadłości przybywają bohaterowie. Z rozmowy, którą doktor prowadzi przez radio
z samym Adolfem Hitlerem, Scott Warrington dowiaduje się, że główny antagonista
pracuje nad stworzeniem na potrzeby III Rzeszy nieśmiertelnej armii zombie. Wykorzystaną tutaj ideę nieśmiertelności nazistów w pełni obrazuje przemówienie Josepha
Goebbelsa do jego towarzyszy w 1945 roku:
Panowie, za sto lat będą powstawać kolejne kolorowe filmy obrazujące te straszne dni, które przeżywamy teraz. Czy chcecie odegrać w tych filmach swoją rolę, która zapewni Wam nieśmiertelność? [gentlemen, in a hundred years still another color film will portray the terrible days we are
undergoing now. Do you want to play a role in that film which will let you live again in a hundred
years?] (Barta 1998: 130).

Można powiedzieć, że idea Tysiącletniej Rzeszy tak bardzo forsowana przez najwyższych dygnitarzy nazistowskich Niemiec w pewnym sensie została osiągnięta.
Liczba powstałych po wojnie powieści grozy oraz produkcji filmowych wykorzystujących motyw nazistów jako głównych antagonistów świadczy o ich ciągłej obecności
w kulturze popularnej.

Zombie-nazista w kulturze popularnej
Prawdziwe apogeum prezentowania postaci zombie-nazisty nastąpiło dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Nie oznacza to jednak, że we
wcześniejszych dekadach nie podejmowano się połączenia tych dwóch zjawisk na wielkim ekranie. Za pierwszą powojenną filmową produkcję grozy zawierającą motyw
zombie-nazisty należy uznać brytyjski Frozen Dead (Leder: 1966). W filmie szalony
naukowiec dr Ted Roberts postanawia przywrócić do życia żołnierzy III Rzeszy.
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W tym celu próbuje połączyć zahibernowane głowy niemieckich oficerów z nowymi
korpusami, w efekcie otrzymując bezwolne zombie, które na nowo trzeba nauczyć życiowych funkcji.
Jedna ze scen z filmu Frozen Dead przedstawia dr. Robertsa wyprowadzającego
na spacer swoich więźniów. Bezlitosne eksperymenty, jakich dopuścił się główny bohater w celu przywrócenia Wielkiej Rzeszy, okazały się fatalne w skutkach. Powstałe
obiekty stały się bezmyślnymi istotami, pozbawionymi woli. W filmie wyraźne jest nie
tylko wykorzystanie zjawiska zombie, ale również nawiązanie do nazistowskich obozów śmierci i eksperymentów przeprowadzanych na żywych ludziach. Powyższy kadr
może nasuwać skojarzenia z obozami koncentracyjnymi zakładanymi przez władze III
Rzeszy na terenach okupowanych krajów. Ujęcie nazistów jako więźniów poddawanych medycznym eksperymentom można odczytać jako próbę zadośćuczynienia
zbrodniom wojennym, których się dopuścili, mającego pełnić funkcję kompensacyjną.
Ubrania, w których zombie spacerują na zdjęciu, są jednakowe, co podkreśla całkowity
brak indywidualności. Zabieg ten również można postrzegać jako nawiązanie do obozów koncentracyjnych, w których wszyscy więźniowie nosili takie same stroje.
W kontekście przedstawiania więźniów obozów koncentracyjnych należy wspomnieć o tekście włoskiego filozofa Giorgio Agambena Co zostaje z Auschwitz, gdzie
autor charakteryzuje postać tzw. muzułmana (Muselmanna). Słowo to określało więźnia, którego kondycja fizyczna i psychiczna wskazywały na stan agonalny. Więzień ten
całkowicie poddawał się oprawcy i okrutnej rzeczywistości obozu zagłady. Powołując
się na Jeana Amery’ego, Agamben wyjaśnia: „Tak zwany muzułman, jak w żargonie
obozowym nazywało się więźnia, który poddał się rezygnacji i którego wykluczyli też
towarzysze niedoli, nie dysponował już żadną przestrzenią świadomości. […] Był on
po prostu ledwie trzymającym się na chwiejnych nogach trupem” (Amery 2007: 38).
Autor wyjaśnia pochodzenie tego określenia w następujący sposób:
Określenie to, używane przede wszystkim w Auschwitz, wydaje się pochodzić od typowej dla
więźniów skulonej postawy, siedzących w kucki na ziemi, z podkulonymi na sposób wschodni
nogami, o odrętwiałej twarzy przypominającej maskę (Agamben 2008: 45).

Muzułmanie zamiennie nazywani byli także „żywymi trupami”, co jasno wskazuje na zakwalifikowanie ich jako nieludzi. Tak jak bohaterowie filmów uciekają od
zombie, nie chcąc ryzykować swojego życia i utraty człowieczeństwa, tak samo inni
więźniowie woleli trzymać się z daleka od muzułmanów. Zombie w momencie zaatakowania człowieka zaraża go, tym samym człowiek po ugryzieniu przez zombie staje

Zombie-naziści w horrorach, czyli jak Zombie SS stało się elementem popkultury 101

się taki sam jak oprawca – fizycznie i psychicznie. Bohaterowie, stykając się ze zjawiskiem zombie, świadomi są ryzyka i konsekwencji ich ataku. Analogicznie więźniowie
obozów, obserwując muzułmanów, wiedzieli, że w końcu ich także to czeka. Cytując
Agambena: „muzułmana unikają wszyscy, wszyscy bowiem rozpoznają siebie w jego
pozbawionym wyrazu obliczu” (Agamben 2008: 52). Uległość, zobojętnienie, brak
świadomości i częściowy rozkład ciała muzułmanów czyniły z nich „żywe trupy”
w oczach innych. Jeszcze nie byli martwi, ale w pewnym sensie już nie żyli. Tak jak
w przypadku zombie, stanowili oni granicę pomiędzy życiem a śmiercią. Zdaniem
Agambena: „Muzułman […] wyznacza raczej próg między człowiekiem a istotą nieludzką” (Agamben 2008: 55).
Biorąc pod uwagę takie produkcje jak wspomniane King of the Zombies, Revenge
of the Zombies oraz Frozen Dead, można zaobserwować, że głównymi antagonistami
nie są same zombie, tylko ich twórcy. To oni ucieleśniają ideę zła, próbując doprowadzić swój innowacyjny, lecz zagrażający światu plan do realizacji. Zombie to jedynie
narzędzia, którymi się posługują. Same zombie to pozbawione własnej świadomości
i woli bezmyślne istoty, które nie zagrażają bezpośrednio protagonistom, a zarazem
bez rozkazu twórcy nie podejmują żadnych działań i nie są agresywne.
Inne podejście zaczęto propagować w filmach powstałych po ekranizacji Nocy żywych trupów George’a A. Romero w 1968 roku. Przedstawione tam zombie nie są kontrolowane przez szalonego naukowca ani nekromantę. Mają własną wolę, świadomość
i dążą do określonego celu – do zdobycia pożywienia, którym oczywiście okazują się
krew i mięso śmiertelnych. Dzieło Romero jest pierwszym w historii kina, które ukazuje zombie w ten sposób. Zgodnie z opinią Todda Plattsa:
Producenci, wykorzystujący folklor haitański, wykazują małe zainteresowanie aspektami antropologicznymi tej kultury i religii. Z głębszego kontekstu wyjęli ideę zombie – bezmyślnego żywego
trupa, i zaczęli kręcić filmy (Platts 2013:46) 2.

George Romero zakorzenił w kulturze popularnej wizerunek zombie jako pozbawionej empatii bestii żywiącej się ludzkim mięsem. Każda osoba ugryziona przez zombie staje się takim samym ustawicznie nienasyconym żywym trupem. Motyw spożywania ludzkiego mięsa wiedzie bezpośrednio do pojęcia kanibalizmu. Zombie jest postrzegane nie jako człowiek, lecz jako wróg i zwierzę. Romero przełamał pewne tabu,
2

Przekład własny za: “filmmakers exploiting haitian folklife have «shown little interest in anthropologically rigorous approaches to haitian culture or religion. They have taken the concept of the zombie,
the mindless walking dead, and run with it”.
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utrwalając wyobrażenie o zombie-istocie pozbawionej człowieczeństwa. Zgodnie
z opinią Tomasza Nowickiego:
Kanibalizm wyznacza granicę ludzkiego, ten kto zostaje oskarżony o zjadanie ludzkiego mięsa –
zostaje pozbawiony prawa bycia człowiekiem. Ludzkie ciało wyznacza granice moralności, a ten,
kto ją przekracza, pokonuje drogę między kulturą a naturą, stając się częścią przyrody. Człowiek
zjadający ludzkie mięso staje się nie odróżnialny od zwierzęcia; staje się zwierzęciem (Nowicki
2013: 115).

Zombie zostały całkowicie zdehumanizowane. Nadano im cechy zezwierzęcenia,
potworów. Zaczęto je postrzegać jako zło oraz zagrożenie. W etyce Arystotelesa dehumanizacja oznacza bestialstwo, które przyrównuje człowieka do zwierzęcia. W piątym
rozdziale II księgi Etyki wielkiej termin bestialstwo jest równoznaczny z nadmiarem
zła lub złem totalnym (Arystoteles 2010). To tłumaczy, dlaczego naziści są często
utożsamiani w horrorach właśnie ze zjawiskiem zombie. Nie ulega wątpliwości, że decyzje oraz działania podejmowane przez zwierzchników III Rzeszy były kwintesencją
zła. Rozkazy o masowym ludobójstwie wydawane z pełną świadomością należy nazywać bestialstwem. W oczach świata w obliczu wojny narodowi socjaliści niemieccy zostali, tak samo jak zombie, pozbawieni człowieczeństwa i moralności.
Dehumanizację można postrzegać także przez pryzmat moralnych mechanizmów
obronnych 3. W psychologii ten termin rozumiany jest jako brak dostrzegania przez
jednostki cech ludzkich w ludziach. Koncepcję mechanizmów obronnych wprowadził
do psychologii Zygmunt Freud. Zdehumanizowane obiekty są traktowane przez podmiot jak zwierzęta lub podludzie. Przykładem dehumanizacji poprzez czyny, w tym
uzasadnienie i usprawiedliwianie poniżania, okazywanie wrogości i okrucieństwo,
mogą być działania III Rzeszy w trakcie II wojny światowej. Naziści, uważając siebie
za rasę panów i najpotężniejszą na ziemi, dehumanizowali naród żydowski, traktując
go jak gorszy, niższy i pozbawiony praw do życia. Takie podejście obniżało wartość
dyskryminowanego narodu żydowskiego w oczach nazistów. O wiele łatwiej było likwidować nie-aryjczyków niż prawowitych (prawowitych, czyli uznanych przez władze
III Rzeszy za potomków rasy panów ) obywateli i ludzi.
3

M o ral n e, czyli takie, które pomimo naruszania ogólnie przyjętych zasad moralnych wciąż akceptują jednostkę jako dobrą. Zgodnie ze Stigiem Fahnerem: „Mechanizmy obronne to struktury psychiczne ego […]” (FAHNER 1996: 106). Ego, zgodnie z założeniem Freuda jest instancją należącą w dużej części do nieświadomości. W tej sytuacji nie można zaklasyfikować zachwiania ogólnie przyjętych zasad moralnych jako działania świadomego, ergo człowiek naruszający zasady moralne nie
robi tego ze złej woli.
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Gdy przyjmie się ten punkt widzenia, dostrzec można cechy wspólne nazistów
oraz wizerunku zombie po realizacji filmu Romero. Zombie stali się ucieleśnieniem
zła we współczesnej kinematografii. Pozbawieni cech ludzkich i odarci z człowieczeństwa przeistoczyli się w bestie obce ludzkiej świadomości i kulturze. Cytując Petera
Dendle’a: „Zombie są pozbawione poczucia jestestwa, są jak naczynie wypełnione niczym, zupełnie obce” (Dendle 2001: 5). Według Howarda Philipsa Lovecrafta obcość
to uczucie, potęgujące strach w człowieku. Jeśli coś jest obce, niezbadane, w sposób
naturalny wywołuje lęk. W rozbudowanym eseju historycznoliterackim Nadnaturalny horror w literaturze Lovecraft definiuje najważniejsze cechy konwencji horroru:
„Najstarszą i najmocniejszą emocją ludzką jest strach, a najstarszym i najmocniejszym
rodzajem strachu jest strach przed nieznanym” (Lovecraft 2008: 14). Nieznane oznacza obce. Jeśli zombie jest pozbawione cech ludzkich, to naturalnie postrzega się je
jako obce. Klasycznym schematem struktury horroru jest przełamywanie tabu, które
w obrębie motywu zombie realizuje się poprzez kwestię kanibalizmu. Podsumowując,
zombie jako obcy człowieczeństwu kanibal, przekraczający normy moralne, wpisuje
się idealnie w schemat absolutnego zła. Jeśli więc zestawi się go z innym istniejącym
w kulturze symbolem zła i dehumanizacji – nazistami, otrzyma się receptę na niewyczerpane źródło inspiracji dla twórców czarnych charakterów w filmach grozy. Cynthia J. Miller, cytując w eseju Tommy’ego Wirkolę, reżysera Zombie SS, zauważa: „Co
może być bardziej złe od zombie? Oczywiście zombie-nazista!! [I mean, what is more
evil than a zombie? A Nazi-Zombie!!]” (Miller 2014: 207). Połączenie motywu nazistów z motywem zjawiska zombie prowadzi do powstania podwojonego zła.
W filmie Shock Waves (Widenhorn 1977) zombie są przedstawione jako żądni
krwi zabójcy. Grupa studentów przybywa na wyspę, gdzie ukrywa się naukowiec, były
nazista dążący do odrestaurowania Wielkiej Rzeszy za pomocą armii nieumarłych
zombie-nazistów. Ci, żyjąc pod wodą, atakują wszystkich żywych, którzy znajdą się
w pobliżu. Ich twarze nie wyrażają żadnych emocji, co można odczytać jako odzwierciedlenie całkowitego braku ludzkich cech. Człowiek, egzystując, przejawia emocje,
które zawsze są w jakiś sposób widoczne. W przypadku produkcji Widenhorna odbiorca ma więc do czynienia z agresywnym wizerunkiem zombie-kanibala całkowicie
pozbawionego wszelkich odruchów człowieczeństwa. Należy również zaznaczyć, że
podwodni zombie-naziści nie mają określonego celu, który motywowałby ich działania. Ataki na bohaterów są podyktowane jedynie pustą żądzą zabijania, co tym bardziej
podkreśla ich wyobcowanie i wykroczenie poza granice ogólnie przyjętej moralności.
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W filmach Oasis of the Zombies (1982) Jesusa Franco oraz Zombie SS (2009)
Tommy’ego Wirkoli przedstawienie zombie-nazistów zasadniczo różni się od koncepcji zawartej w produkcji Widenhorna. W pierwszym przypadku grupa poszukiwaczy
wyrusza do Afryki w celu odnalezienia dawno zaginionego nazistowskiego skarbu.
Kiedy przeczesują pustynię, okazuje się, że skarb jest strzeżony przez nieumarłych
członków Afrika Korps, którzy powstali z martwych, aby bronić swoich kosztowności. W drugiej przywołanej produkcji grupa studentów medycyny przyjeżdża do ośnieżonej miejscowości Oksfjord w Norwegii, aby jeździć na skuterach śnieżnych. W wynajętym domku w górach znajdują skrzynkę z kosztownościami, która okazuje się
zawierać przeklęte złoto nazistów. W czasie II wojny światowej armia porucznika
Herzoga ukryła się w tym miejscu, a szkatułka była w posiadaniu żołnierzy. W chwili
odkrycia skarbu naziści powstają z martwych jako zombie i próbują odzyskać swoją
własność w brutalny i bezwzględny sposób. Armia Herzoga nikogo nie oszczędza, bohaterowie filmu giną jeden po drugim, a zombie-naziści mordują i żywią się ludzkim
mięsem. Te pozbawione człowieczeństwa bestie w filmach Franco i Wirkoli są prawdziwie przerażające, ponieważ kierują się własnym, jasno określonym celem. Nie powstałyby z grobu, gdyby ich skarb nie został odkryty i skradziony. Zombie-naziści już
nie są tylko powolnymi, pozbawionymi woli, bezmyślnymi istotami. Wiedzą dobrze,
czego chcą i po co walczą. Jak podkreśla Steve Barker, reżyser filmów grozy: „Zombienazista ma cel, ma jakiś zamiar i to jest naprawdę przerażające. [a Nazi Zombie has an
intent, and that’s really frightening].” (Miller 2014: 200). Działania zombie-nazistów w Zombie SS są podyktowane pragnieniem osiągnięcia sprecyzowanego rezultatu. Bohaterowie ukradli przeklęte złoto, więc muszą ponieść konsekwencje. Ożywiona armia Herzoga karze studentów za chciwość i kradzież. W ludzkim pojmowaniu jest to poniesienie kary za popełniony błąd.
Można zauważyć, że XXI wiek stał się w kinematografii czasem renesansu produkcji o zombie-nazistach. Pomiędzy 2006 a 2011 rokiem powstało co najmniej pięć
takich filmów 4. Jednak jeśli w Horrors at War czy Zombie SS osie fabularne lokalizują
się głównie w obszarze konfliktu pomiędzy protagonistami a armią krwiożerczych
zombie, to w produkcji Steve’a Barkera Eksperyment SS zombie przedstawieni są jako
nieliczna grupa pozostała po nazistowskich eksperymentach w czasie II wojny światowej. Odkrycie bunkra, do którego przybyli bohaterowie, wzbudziło gniew potworów,
które postanowiły zemścić się za swój zburzony spokój. Atmosfera filmu opiera się
4

Mam tu na myśli: Horrors at War (2006) Petera J. Rossa, trylogię Steve’a Barkera Eksperyment SS
(2007) oraz Zombie SS Tommy’ego Wirkoli (2009).
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głównie na budowaniu napięcia grozy, a nie, jak w przypadku wcześniejszych produkcji, na krwawej wojnie i polowaniu na głównych bohaterów. Jak przyznaje reżyser,
Steve Barker: „Nie chcieliśmy przekraczać pewnych granic dobrego smaku i okazywać
brak szacunku tym milionom ludzi, którzy zginęli w ludobójstwie wojennym [We
didn’t want to cross the boundaries of taste and disrespect the millions of lives lost to
genocide]” (Miller 2014: 208).
Z drugiej strony takie przekraczanie granic widoczne jest w innych obrazach podejmujących motywy nazistowskie. W takich filmach jak Nazistowscy surferzy muszą
umrzeć (George 1987) czy Iron Sky (Vuorensola 2012) naziści przedstawieni są
w przerysowany sposób. Z jednej strony jako gang nazistów-surferów siejących postrach w Los Angeles, a z drugiej, w kontekście kosmicznych baz III Rzeszy odrestaurowanych na Księżycu, szykujących się do inwazji na Ziemię. Trywializacja i kiczowate
ujęcie głównych antagonistów, absolutnego zła, jakim byli naziści, może służyć oswajaniu historii i tragicznej przeszłości. Zło przestaje przerażać, jeśli obróci się je w żart
i przedstawi w sposób śmieszny, odarty ze strachu i traumy. W tym wypadku to naziści
przestają przerażać, a zaczynają wzbudzać litość, a nawet wywołują pobłażliwy uśmiech. Taki zabieg może służyć okiełznaniu pamięci o wojnie.
Współczesne filmowe produkcje grozy obfitują w motywy nazistowskie. Główni
antagoniści są przedstawieni zarówno jako złaknieni krwi zombie, jak i jako nieśmiertelne wampiry (BloodRayne, 2011) lub powracający z kosmosu obywatele rosnącej
w siłę Wielkiej III Rzeszy. Wizerunek zombie zakorzeniony w kulturze popularnej to
wizerunek pozbawionego cech ludzkich zwierzęcia, polującego na ludzkie mięso. Filmowe koncepty sił niszczycielskich i niezwyciężonych armii ciemności ucieleśniają zło
w czystej postaci. Antagoniści najczęściej pragną władzy nad światem, ponieważ z natury są źli. Zjawisko bezwzględnego i prącego naprzód, wygłodniałego zombie pozbawionego skrupułów i resztek ludzkich odruchów wydaje się więc najtrafniejszym pomysłem. Dodatkowo, łącząc ten aspekt ze wspomnieniem nazizmu, który przez
wzgląd na historię postrzegany jest jako absolutne zło rzeczywiste, wytwórnie filmowe
mają pełny wachlarz fabularnych koncepcji na najbliższe dekady. Zgodnie ze słowami
Tony’ego Barty: „Co sprawiło, że naziści stali się tak nośnym tematem w filmach?
Oczywiście: ich wcielone Zło i bezwzględne dążenie do destrukcji. [What is it the Nazis had that will continue to make them irresistible to the movies. The Touch of Evil,
of course, and its horrendous drive to destruction]” (Barta 1998: 130). Można uznać,
że zombie-naziści wpasowują się idealnie w popularne wyobrażenie arcywroga – sta-
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nowią bowiem zestawienie dwóch czynników kojarzonych z absolutnym złem. Z jednej strony nieustanne przepracowywanie motywu może służyć oswojeniu tematu III
Rzeszy, której idee popadły w zapomnienie wraz z końcem wojny. Filmowe przedstawienia, umiejscawiając nazistów jednoznacznie po stronie czarnych charakterów, pomagają skategoryzować rzeczywistość. Temat oswojony, podporządkowany pewnej
kategorii, przestaje być traktowany jak tabu. Z drugiej strony wykorzystanie nazistów
w kulturze popularnej zapewniło III Rzeszy faktyczną, choć metaforyczną nieśmiertelność, o którą ideologicznie walczyli. Warto jednak zwrócić uwagę na świadomość
historyczną rozwijającą się dzięki takim produkcjom. Zombie-nazista, przedstawiony
jako zło absolutne, podkreśla wagę zbrodni, których dopuścili się funkcjonariusze
III Rzeszy w czasie wojny. We wszystkich filmowych produkcjach wykorzystujących
motyw zombie-nazisty 5 antagoniści ostatecznie przegrywają, co jednoznacznie wskazuje także na faktyczną klęskę III Rzeszy w II wojnie światowej.

English summary
Maria Piątkowska’s chapter Zombie-Nazis in Horrors, or How the Zombie SS Became
Part of Popular Culture notes that undead Nazi soldiers appeared in the cinema as
early as the 1940s: the black comedy King of the Zombies (1941) directed by Jean Yarbrough was even nominated for an Academy Award for best music. The decades of
the 1970s and 1980s abounded in various, often trashy, depictions of zombie-Nazis
who aimed to restore the greatness of the Third Reich, e.g. Shock Waves (1977) or
Oasis of the Zombies (1981). Contemporary producers and directors have continued
using the image of the zombie SS soldier in their cinematic productions. The 21st Century has witnessed the appearance of such films as: Dead Snow (2009), Horrors at War
(2006), and Outpost (2008). Why is this theme constantly used in popular culture?
The Third Reich is aptly associated with the idea of pure evil, and the popular culture
craves evil. The iconography of the Nazis (e.g., their interest in occultism and references to German mythology) fits the popular image of evil forces in film and literature.
By combining this theme with the cruel zombie, one may obtain an almost immortal
villain.

5

W większości filmowych produkcji można zauważyć tendencję do pokazywania dobra, które zawsze
zwycięża. Tu jednak odwołuję się do konkretnych przykładów, opisanych w tekście.
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Les Revenants, czyli francuska odpowiedź
na amerykańskie zombie
LIDIA PROKOPOWICZ ∗

Wprowadzenie
Współcześni twórcy opowieści o powracających do życia zmarłych na próżno starają
się wzbudzić w odbiorcach uczucie strachu i obrzydzenia. Uparcie i często bezowocnie
poszukują coraz to nowszych i oryginalniejszych rozwiązań, by mieć realną szansę oddziaływania na psychikę czytelnika bądź widza. Jak pisze w artykule Tajemnice żywych
trupów Ksenia Olkusz:
Wydaje się jednak, że – jakkolwiek niegdyś straszne – dziś zombie mogą być już tylko śmieszne.
Dzieje się tak z powodu wyczerpania się formuły strachu przez istoty pozbawione inteligencji,
zdolności motorycznych, artykulacyjnych i motywacji innych niż pożądanie ludzkiego ciała w celach konsumpcyjnych (Olkusz 2011: 300).

Nie budzi wątpliwości fakt, że motyw zombie jest dziś (nad)obecny zarówno
w dyskursie artystycznym, jak i naukowym. Do rąk zainteresowanych ową tematyką
trafiają liczne naukowe i paranaukowe opracowania genealogii zjawiska, a na prze-
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strzeni minionego wieku ujrzała światło dzienne niezliczona ilość produkcji poświęconych owej nekrotematyce. Figura zombie stopniowo ewoluowała, przybierając w końcu formę nie tyle ostateczną, ile silnie ukorzenioną i na tyle trwałą, że zaczęto ją dekonstruować.
Współczesne teksty kultury, takie jak World War Z: Światowa wojna zombie
w relacjach uczestników (World War Z: An Oral History of the Zombie War) Maxa
Brooksa, serial The Walking Dead (Żywe trupy) czy film 28 dni później (28 Days Later), prezentują apokaliptyczną wizję zagłady przeważającej części ludzkości. Na marginesie zdają się pozostawać dzieła, których twórcy zrezygnowali z eksplorowania tematyki zombie apokalipsy, skupiając swoją uwagę na tragicznym losie jednostki w obliczu jej prywatnego końca świata. Jednym z takich tekstów jest francuska produkcja
Les Revenants (2012-) opowiadająca o losach tytułowych „rewenantów”, czyli osób,
które pewnego dnia powróciły zza grobu. Postaci te nie zdają sobie sprawy z tego, że
nie żyją, pragnąc powrócić do swoich bliskich oraz rodzin. O globalnej apokalipsie
przeciwstawionej wydarzeniom mającym zakres lokalny (rodzinny) pisze w artykule
Qué se hace con los muertos (Les Revenants/The Walking Dead) Roman Setton, zauważając, że o ile w serii The Walking Dead odbiorca ma do czynienia z atakiem zombie
o charakterze globalnym, o tyle w Les Revenants atak (o ile rzeczywiście miał on miejsce) dotyka małej społeczności (Setton 2014). Izolacja mieszkańców wioski, w której
rozgrywa się akcja francuskiego serialu, jest elementem kluczowym i świadomie przez
twórców zastosowanym. Porównując serię Les Revenants oraz film o tym samym tytule z roku 2004 (Les Revenants, reż. Robin Campillo) widać, że scenariusz wcześniejszej produkcji w tym aspekcie znacznie się różni. Po pierwsze, „rewenanci” Campillo
działają w dużej, wewnętrznie spójnej grupie – wszyscy jednego dnia wychodzą
z cmentarza na ulice miasta, ponadto ich komunikaty są niezrozumiałe dla reszty społeczeństwa. W filmie do głosu dochodzi również polityka: podejmowane są próby systemowego, odgórnego zapanowania nad sytuacją, w zgodzie z duchem demokracji.
W serialu Les Revenants władzę reprezentuje garstka przedstawicieli żandarmerii i są
to postaci osobiście zaangażowane w kontakty z „rewenantami”, ich wzajemne relacje
nie są ani obiektywne, ani odpowiednio zdystansowane. W przeciwieństwie do filmu
Campillo w pierwszym sezonie produkcji z 2012 roku nieobecny jest przekaz polityczny, brak też odwołań do ówczesnej sytuacji Francji.
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„Rewenanci”
Akcja francuskiego serialu (osiem epizodów) rozgrywa się w małym, lecz – co istotne
– nowoczesnym górskim miasteczku usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie tamy. Owo specyficzne milieu jest, jak zaznaczają twórcy serialu, niezwykle istotne dla
zrozumienia całej produkcji. Producent Jimmy Desmarais w wywiadzie mówił o potrzebie znalezienia miejsca, w którym góry są stale obecne:
Szukaliśmy miejsca ze stałą obecnością gór. Konieczny był także dość nowoczesny klimat. Dlatego
zwróciliśmy się w stronę Veyrier du Lac. A scena w bibliotece jest najprawdopodobniej jedyną, na
której nie widać masywów górskich (Burdin 2012) 1.

Odbiorca ma być nieustannie świadomy tego, że bohaterowie serialu żyją w cieniu gór, otoczeni lasami. W kontraście natomiast pozostaje nowoczesna zabudowa –
osiedle, w którym mieszka Julie (Céline Sallette), biblioteka, gdzie pracuje Adele (Clotilde Hesme) czy wielka tama – są to przestrzenie stworzone po to, by służyć człowiekowi, jednak ostatecznie również one stają się mu wrogie.
W oficjalnych materiałach zamieszczonych na stronie stacji Canal+ odnaleźć
można zdanie: „górskie miasto zdominowane jest przez gigantyczną tamę [Une ville
de montagne dominée par un gigantesque barrage]” (Les Revenants 2015). Znamienny jest już sam dobór słów – tama budzi lęk i całkowicie góruje nad okolicą,
w kręgu jej niesprecyzowanego, ale potencjalnie niebezpiecznego oddziaływania znajdują się również mieszkańcy miasteczka. Niepokojące wydarzenia związane z tamą są
systematycznie wprowadzane przez twórców serialu niemal w każdym odcinku.
W epizodzie drugim córka Adele z przerażeniem obserwuje, jak brudna woda wpływa
do umywalki przez rurę odpływową, następna scena ukazuje pracowników tamy rozmawiających o opadającym poziomie wody w zbiorniku. Od tego momentu motyw
brudnej wody i niepokojącego stanu zbiornika przy tamie będzie stale obecny. Epizod
piąty przyniesie informację o istnieniu starego miasteczka, znajdującego się pod wodą,
oraz wieści o kilkudziesięciu utopionych w zbiorniku zwierzętach, które popełniły samobójstwo (sic!), uciekając przed czymś z lasu. W kolejnym odcinku sprofanowany
zostaje grób jednej z „rewenantek” i ukazana jest trumna bez ciała wypełniona po

1

Przekład własny za: “On a cherché un décor avec la présence permanente de la montagne. Il nous
fallait également une ambiance assez moderne. Pour cela nous avons tourné à Veyrier-du-Lac par
exemple. La scène de la médiathèque est peut-être l’une des seules où l’on ne voit pas les massifs”.
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brzegi brudną wodą. W finale sezonu w pierwszych scenach akcja przenosi się trzydzieści pięć lat wstecz, prezentując miasteczko, które zostało zalane przez wodę wskutek
zawalenia się starej tamy. Wtedy również widz jest świadkiem dialogu pomiędzy panią
Costa (Laetitia de Fombelle) i matką Victora (Swann Nambotin). Pierwsza z kobiet
mówi, że ofiary katastrofy powrócą, by zemścić się na tych, którzy przyczynili się do
owej tragedii. Jest to bezpośrednia zapowiedź licznych powrotów zza grobu.
Tama jest niezwykle istotnym elementem fabuły, mimo że twórcy w pewnym
sensie poukrywali sceny z nią związane, nadając im pozór nieważności. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że dzięki wprowadzeniu takiego zabiegu producenci serialu budują specyficzny nastrój (przywodzący na myśl popularną japońską serię powieści wizualnych
Higurashi no naku koro ni), ponadto niektóre sceny związane z gigantyczną budowlą
czy zbiornikiem wodnym nigdy nie zostają wyjaśnione. Masowa śmierć zwierząt czy
też fakt stopniowego opadania poziomu wody, która odsłania wieżę zatopionego kościoła i dachy najwyższych domów stanowią dla widza zagadkę.
Siedem pierwszych epizodów serialu Les Revenants przybliża widzom losy kilku
ważnych dla serii postaci oraz ukazuje ich na tle rodziny bądź społeczności. Tytułując
kolejne odcinki, twórcy wykorzystali imiona bohaterów: Camille, Simon, Julie, Victor,
Serge et Toni, Lucy, Adele. Finał sezonu zatytułowany został La Horde (Horda), co
stanowi jedno z dwóch bezpośrednich nawiązań do dyskursu o zombie. Pierwszym są
oczywiście słowa Camille kierowane do Simona w epizodzie piątym – dziewczynka
mówi „my zombie” i jest to niejako wzięcie w nawias całej sytuacji, zdystansowanie się
zarówno postaci, jak i twórców do owej nekrotematyki. Powracająca ma bowiem świadomość tego, że może być zombie, analizuje sytuację i wyciąga wnioski.
Jednak mimo tej świadomości Camille czuje się żywa i zachowuje się jak każda nastolatka w jej wieku – pragnie miłości ze strony rodziny, pożąda chłopaka, w którym
zakochana była zanim doszło do wypadku, w którym zginęła, kłóci się ze – starszą w tej
sytuacji o cztery lata – siostrą-bliźniaczką. Twórcy serialu starają się podkreślić ową
normalność w nienormalności, traktując powrót zza grobu niczym powrót z odosobnienia.
Wspomniany wcześniej Simon również jest „rewenantem” i rozpaczliwie próbuje
odzyskać swoją narzeczoną. Od śmierci bohatera minęło jednak dziesięć lat, a jego powrót jest brutalnym wtargnięciem w życie Adele, jej partnera i córki. Początkowo kobieta bierze Simona za wytwór swojej wyobraźni czy nawet nawrót choroby psychicznej. Protagonistka balansuje na granicy szaleństwa, stopniowo dopuszczając do siebie
dawnego kochanka. Widz do końca nie może być pewien, czy w chwili gdy między
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kobietą i mężczyzną dochodzi do zbliżenia Adele jest całkowicie świadoma, że Simon
nie jest wytworem jej wyobraźni.
Epizod czwarty skupia się na postaci małego Victora, który został zamordowany
we własnym domu przez włamywaczy. Chłopiec jest pierwszym z dwójki bohaterów
niejako spinających całą serię. Dodatkową zagadkę stanowi fakt, że nie wiadomo kiedy
dokonał się jego powrót – to on spowodował wypadek autokaru, w którym jechała
Camille, na cztery lata przed rozpoczęciem akcji serialu. Drugą, obok Victora, ważną
postacią jest Lucy (Ana Girardot), która przyjechała do miasta zaraz po wypadku autobusu i zginęła już w czasie trwania serii. Owa młoda kobieta, której pochodzenie nie
jest znane, widzi zmarłych w czasie, kiedy odbywa stosunki seksualne z ich bliskimi.
W finale staje się ona nieformalną przywódczynią „rewenantów” i zdaje się rozumieć
z zaistniałej sytuacji więcej niż inni jej podobni.
Odcinek piąty opowiada historię braci: Toniego i Serge’a. Na siedem lat przed
rozpoczęciem akcji serialu Toni jest zmuszony zabić swojego brata, który okazuje się
seryjnym (?) mordercą kobiet, dokonując zbrodni w jednym z miejskich tuneli. Serge
powraca i atakuje Lucy, która w zależności od przyjętej wersji interpretacyjnej: 1) albo
umiera w szpitalu i zaraz potem powraca; 2) albo zostaje zaatakowana już jako „rewenantka” (nie wiadomo kiedy powróciła) i dlatego jej rany goją się szybciej niż u normalnego człowieka. Camille, Simon, Victor i Serge oraz pani Costa (której twórcy nie
poświęcili osobnego odcinka) bez wątpienia są „rewenantami”, niejasny jest natomiast
status Julie i Adele.

Syndrom żywego trupa
„Rewenanci” stopniowo zdają sobie sprawę z tego, że umarli i wrócili. W przypadku
Camille, Simona i Serge’a jest to proces dłuższy; pani Costa i Victor, z racji wieloletniej
nieobecności, szybko zdają sobie sprawę z różnic, jakie zaszły w mieście i uświadamiają
sobie swój status. Twórcy serialu postarali się, by „rewenanci” na pierwszy rzut oka
niczym nie przypominali wspominanych przez Camille zombie – nie powstają z grobów, czym różnią się od postaci z australijskiego serialu Glitch (2015-), które dosłownie
wychodzą z ziemi, w której zostali pochowani. Początkowo także nie przejawiają żadnych fizycznych zmian, takich jak dekompozycja, zmętnienie rogówki czy zaburzona
motoryka. Dopiero w epizodzie szóstym widzimy rozpoczynający się u Victora stopniowy proces rozkładu; podobne objawy występują później u Camille oraz Simona.
Bohaterowie Les Revenants nie pragną spożywać ludzkiego mięsa, ani mózgu, ani na-
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wet krwi. Cechuje ich jednak pewna żarłoczność i fakt, że często odczuwają głód. „Rewenanci” mają także problem z zaśnięciem – Simon zasypia dopiero po stosunku
z Lucy, a Camille śpi tylko w domu pomocy społecznej.
Wiele wątpliwości może wzbudzać w odbiorcy nie do końca jasny status postaci
młodej pielęgniarki Julie. Kobieta na siedem lat przed wydarzeniami ukazanymi w serialu zostaje zaatakowana przez brata Toniego, Serge’a. Mężczyzna poluje na samotne
kobiety we wspominanym już tunelu – dźgając nożem, obezwładnia swe ofiary, a następnie konsumuje, gdy wciąż jeszcze są żywe. Ów akt kanibalizmu uznać można za
bezpośrednie nawiązanie do motywu zombie – Serge nie może powstrzymać żądzy
spożywania ludzkich (kobiecych) organów. Mężczyzna w sposób właściwy dla ludzi,
bo przy użyciu ostrego narzędzia, doprowadza swoje ofiary do utraty świadomości, by
następnie w ukryciu oddać się nie-ludzkiej praktyce spożywania ich ciała. Jedynie Julie
zostaje uratowana i odwieziona do szpitala. W rozmowie ze swoją byłą kochanką kobieta ostatecznie wyznaje, iż od czasu ataku czuła się mniej ludzka i nie mogła pogodzić
się z rzeczywistością. Na oczach widza Julie stopniowo zaczyna utwierdzać się w fakcie,
że nie przeżyła ataku w tunelu i ostatecznie jest powracającym zmarłym. Bez wątpienia
w jej psychice zachodzi proces opisany przez Michela de M’Uzana w eseju A.j.j.m:
Któregoś dnia, niewiadomo skąd i dlaczego, nachodzi nas myśl: „A jeśli jestem martwy...” – myśl
oczywiście niewypowiedziana i zlekceważona. […] Przy kolejnej okazji myśl opanowuje nas ze
wzmożoną siłą i pozostaje w świadomości nieco dłużej. Powtórzenia dokonują się w różnych,
niekiedy bardzo długich odstępach czasu.. Zaczynamy – z początku na próżno – dopatrywać się
okoliczności, które towarzyszyły pierwszemu pojawieniu się myśli lub też je poprzedziły. Trochę
przypadkowo przypominamy sobie wypadek, którego szczęśliwie uniknęliśmy, dolegliwość, której wspomnienie już się zatarło (de M’Uzan 2002: 65).

W Les Revenants to właśnie ta myśl o własnej (dokonanej już) śmierci nie daje
spokoju Julie. W odcinku siódmym kobieta stwierdza, iż jest niemal pewna, że umarła
w dniu ataku, czego dowodem ma być fakt stwierdzenia u niej śmierci klinicznej. Kobieta stopniowo zaczyna wierzyć, że rzeczywiście nie żyje, ponadto wykazuje niebywałe przywiązanie do chłopca, o którym doskonale wie, iż został zamordowany trzydzieści pięć lat wcześniej. Dla Julie ważniejszy jest mały Victor niż jej żywa ukochana –
w finale odcinka podejmuje świadomą decyzję o odejściu z bezpiecznego domu opieki,
by wraz z Victorem dołączyć do grupy „rewenantów”. Jej zachowanie przywodzi również na myśl zespół zaburzeń psychicznych nazywanych Zespołem Cotarda (bądź
syndromem żywego trupa). Francuski neurolog Jules Cotard w artykule z 1882 roku
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noszącym tytuł Du delire des negations opisuje zachowanie jednego z pacjentów, zaznaczając, że osoba dotknięta owym zespołem zaburzeń wierzy zarówno w fakt, iż jest
martwa, jak i w to, że nie może już drugi raz umrzeć. Jak wyjaśnia:
[…] ta idea nieśmiertelności rozpoznawana jest zwłaszcza w przypadkach, w których nerwowy
niepokój zdominowany został przez otępienie, chorzy wyobrażają sobie, iż są martwi (Cotard
1882: 161) 2.

W serialu Les Revenants owładnięta wątpliwościami Julie postanawia popełnić
samobójstwo, by ostatecznie dowieść tego, że nie żyje. W ostatniej chwili zostaje powstrzymana, jednak paradoksalnie od tego czasu zdaje się być utwierdzona w swoim
przekonaniu. Twórcy serialu postarali się bowiem, by fakt, że „rewenanci” nie mogą
ponownie umrzeć, był możliwy do odczytania w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze,
ciała osób, które powróciły, rzeczywiście przejawiają niezwykłe zdolności regeneracyjne – Simon został postrzelony, lecz po pewnym czasie jego rana znikła, a on ponownie powrócił; po drugie, liczne zbiegi okoliczności sprawiają, że osoby (które później
zaczną wątpić w fakt, iż żyją) są odwodzone od myśli o samobójstwie bądź w ostatniej
chwili odratowywane.
Wiele wątpliwości wzbudza także postać Adele, narzeczonej zmarłego dziesięć lat
wcześniej Simona, która próbuje popełnić (bądź popełnia) samobójstwo. Kobieta jednak wypiera ową próbę samobójczą ze swojej świadomości i nigdy nie zaprzecza realności swojego życia. Wątpliwości wyraża jednak jej córka, mająca wizje dotyczące
śmierci ojca oraz samej Adele. W finale sezonu kobieta dowiaduje się, że ma dołączyć
do grupy „rewenantów”, jednak nie robi tego, zachowując tym samym (przynajmniej
w aspekcie metaforycznym) status żywej osoby.

My i oni
Warto zauważyć rysujące się na przestrzeni dwóch ostatnich epizodów rozróżnienie
„my” – „oni”, gdzie każda z grup postrzega drugą jako potencjalnego wroga, Innego,
który jest zagrożeniem. Co ciekawe, do pierwszej grupy, która zamknęła się w domu
pomocy społecznej, należą także (wrodzy?) „rewenanci”: Camille, Victor i pani Costa.
Po drugiej stronie znajdują się natomiast powracający z lasu oraz Lucy i Simon wraz
z porwaną córką Adele. W finalnych scenach szóstego odcinka, w momencie gdy Lena
2

Przekład własny za: “Cette idée d'immortalite se rencontre surtout dans les cas ou l'agitation anxieuse prédomine dans la stupeur, les malades s'imaginer plutôt qu'ils sont morts”.
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dostrzega dużą grupę mieszkających w lesie „rewenantów”, uświadamia sobie, że
mieszkańcy miasteczka nie znają rzeczywistej liczby wszystkich tych, którzy powrócili.
Warto także zauważyć, że właśnie wtedy dotychczasowa poetyka proponowana przez
twórców ulega zmianie. Coraz więcej scen odwoływać się będzie do wypracowywanego przez lata, ukonstytuowanego obecnie obrazu zombie. W epizodzie La Horde
Thomas, przemierzając zdewastowany przez powracających bar, widzi kucającą postać
pijącą wodę z muszli klozetowej. Ta, zawołana, odwraca się i w specyficzny, zwierzęcy
sposób rzuca się na zaskoczonego policjanta. Inny przedstawiciel miejscowych władz
dostrzega grupę osób zmierzających łąkami, na przełaj, w stronę domu pomocy społecznej, w którym przebywa większa część społeczności. Ich sposób poruszania się jest
mechaniczny i cechuje go sztywność oraz typowy dla zombie upór. Zarówno widz, jak
i bohater niemal nie mają wątpliwości, że mają do czynienia z hordą (zombie).
Ostatni epizod pierwszego sezonu jest niejako odpowiedzią na nurtujące odbiorcę
pytanie – czy mamy do czynienia z zombie, czy też z innymi istotami? Twórcy serialu
decydują się na krok w stronę jednoznacznej odpowiedzi. „Rewenanci” zdają się być
w pierwszym stadium przemiany w zombie; niczym bohaterka filmu Contracted w reżyserii Erica Englanda (2013), powoli gniją i zatracają swoje człowieczeństwo. Nie
można jednak nie zauważyć, że bohaterowie francuskiej produkcji posiadają pewne cechy, które nie dają się określić jako jednoznacznie należące do istot takich jak zombie.
Już sam tytuł sugeruje, że mamy do czynienia z istotami „powracającymi”, a nie bezpośrednio z żywymi trupami. Dla twórców to wieloznaczne słowo jest zwrotem
w stronę świata duchów i upiorów; to dzięki niemu mogą wyposażyć swe postaci
w charakter o wiele bardziej złożony, niż czynią to wspominane na początku amerykańskie produkcje.
W ostatnich dwóch epizodach scenarzyści stopniowo odsłaniają odbiorcom inne
oblicze „rewenantów”, ujawniając odpowiedź na pytanie, dlaczego powróciły właśnie
te, a nie inne osoby? Śmierć każdego „rewenanta” związana była z tragicznymi okolicznościami: Camille zginęła w wypadku, który pośrednio spowodowała, Simon popełnił samobójstwo w dniu swojego ślubu, Victor został zamordowany wraz z całą rodziną przez włamywaczy, Serge został ogłuszony i zakopany żywcem przez własnego
brata, Lucy i być może Julie były ofiarami brutalnego mordu. Każdy z bohaterów powraca z piętnem swojej śmierci, uświadomionym bądź nie, i toczy walkę, by powrócić
do normalnej egzystencji.
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Od samego początku otoczona przez bliskich Camille uporczywie stara się odnaleźć swoje miejsce w społeczności – zmuszona przez okoliczności, a także chęć uspokojenia swojego sumienia, zaczyna twierdzić, że ma kontakt z innymi dziećmi, które zginęły w tym samym wypadku samochodowym co ona. Determinuje ją chęć ulżenia otaczającym ją dorosłym pogrążonym w nieustannej żałobie. Jej słowa otuchy przynoszą
jednak odwrotny od zamierzonego efekt, powodując samobójczą śmierć tęskniącej za
swoim dzieckiem pary. Mimo że Camille nie pragnęła śmierci państwa Koretzkych,
zostaje posądzona o celowe działanie. W jej obronie staje rodzina i ma to symboliczny
wydźwięk – dzięki bliskim dziewczyna ma szansę pozostać normalna i ludzka. Negatywną przemianę można z kolei dostrzec w odrzuconym przez społeczeństwo Simonie
– początkowo mężczyzna, mimo że jest zrozpaczony swoją sytuacją, zachowuje się
przyjaźnie w stosunku do Adele. Jednak pozostawiony sam sobie, powoli zatraca swoje
człowieczeństwo.
W pewnym sensie seria Les Revenants opowiada o losach ludzi zmuszonych do
tego, by zająć miejsce na marginesie społeczeństwa, przez co zwracają się przeciwko
niemu i zaczynają je atakować. Postaci, które od początku usytuowały się poza wspólnotą, bądź nie miały możliwości powrotu do rodziny, przejawiają chęć zadawania
(normalnym) ludziom cierpienia.
Mały Victor zarówno zachowaniem, jak i wyglądem wzbudza niepokój w widzu.
Przywodzi na myśl demoniczne dzieci, które sprawiają jedynie pozory bezbronności.
Twórcy serii niewątpliwie w tym przypadku inspirowali się bohaterką szwedzkiego
filmu noszącego tytuł Låt den rätte komma in (Alfredson 2008). W owej produkcji
dziewczynka Eli, podobnie jak Victor, okazuje się zagrożeniem dla otaczających ją
osób. To właśnie obecność chłopca na środku górskiej drogi przyczyniła się do wypadku autokaru, w którym podróżowała Camille. Ponadto chłopiec ma dar zsyłania
dziwnych wizji na osoby, z którymi rozmawia. Ofiarami jego oddziaływania stają się
kolejno sąsiadka z bloku, Julie, Toni oraz córka Adele. Co znamienne, Victor nie poszukuje łatwej zemsty, pozostawia przy życiu człowieka, który przed trzydziestu pięciu
laty brał udział w feralnym napadzie na dom rodzinny chłopca. Najmłodszy z „rewenantów”, podobnie jak Lucy, sprawia wrażenie, że wie znacznie więcej niż pozostali
bohaterowie. Charakteryzuje go ślepa chęć krzywdzenia ludzi, wykorzystuje nadarzające się okazje, by dręczyć tych, którzy są wokół niego. Jego niepokojąca postawa jest
kluczem do zrozumienia istoty „rewenantów”, którzy stopniowo uświadamiają sobie,
iż już nie są ludźmi, a istotami o nadzwyczajnych zdolnościach. Z odcinka na odcinek
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pogłębia się przepaść pomiędzy powracającymi a resztą społeczeństwa, na jaw wychodzą kolejne wstrząsające fakty, a mieszkańcy miasteczka czują się coraz bardziej zagrożeni. Osoby, które – tak jak Camille – odnalazły swoje miejsce w rodzinach, zachowują
swój ludzki charakter, natomiast ci, którzy przebywają w lesie, stają się potworami.
Zmarli w Les Revenants powracają i o wiele silniej niż zombie znane z filmów George’a
Romero czy najnowszych produkcji XXI wieku upominają się o swoje miejsce w społeczeństwie. We francuskim serialu ci, którzy powstali z martwych, mają głos, mogą
wyartykułować swoje żądania względem innych. Bez wątpienia posiadają także emocje
– mogą coraz silniej nienawidzić osoby, które się od nich różnią. W tym przypadku
widz ma do czynienia z dwiema zagrażającymi sobie grupami (wzajemne akty agresji),
których racje pod wieloma względami są równoważne.
Najważniejszą zagadką pozostaje finał odcinka La Horda. Twórcy serii zdecydowali się bowiem na konfrontację obu grup, jednak odbiorca nie może mieć pewności,
co rzeczywiście zaszło w nocy pod domem opieki społecznej. Ostatnie sceny ukazują
bowiem wnętrze budynku i zgromadzonych w nim ludzi nasłuchujących odgłosów
z zewnątrz. Widz domyśla się, że doszło do walki pomiędzy „rewenantami” a miejscową żandarmerią, jednak kiedy wstaje świt, a bohaterowie wychodzą z ukrycia, wokół
zabudowań nie ma żadnych śladów nocnych zajść. Horda, wraz z broniącymi placówki
osobami, zniknęła. Jest to jawne przeciwstawienie się tradycji ukazywania ataków
zombie znanych chociażby z takich produkcji jak Dead Set (2008) czy wspominane już
nieraz The Walking Dead (2010-), gdzie nacisk niemal każdorazowo położony jest na
ukazanie ataku hordy i rozpaczliwej walki z ogromną ilością zombie.

Podsumowanie
Podejmując próbę zrozumienia ukrytych w Les Revenants sensów należy ponownie
zwrócić się w stronę motywu tamy, który – jak wcześniej wskazałam – wydaje się kluczowy. Nie budzi wątpliwości fakt, że obecność tak ogromnej budowli powstrzymującej niezliczoną ilość wody jest silną ingerencją człowieka w środowisko i naturę. Bieg
rzeki zostaje powstrzymany, zmienia się ekosystem. Także ludzie zaczynają inaczej żyć,
do podświadomości spychając fakt o zagrożeniu katastrofą.
W Les Revenants przedstawione zostało społeczeństwo, które odseparowało się
od natury i zbudowało swoją nowoczesną enklawę w samym sercu gór i wielkiego lasu.
Ostatecznie miejsce to stało się więzieniem, z którego nie sposób uciec – droga wiodąca
poza dolinę tworzy pętlę i każdorazowo uniemożliwia wyjeżdżającym ucieczkę z miasta. Ludzie, którzy wyrzekli się tego, co zgodne z przyrodą, i tego, co leży po stronie
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natury, zawierzając technologii i monumentalnym budowlom, stali się ofiarami własnych praktyk. Co więcej, nawet naturalny bieg ludzkich losów został zachwiany, woda
z tamy zaczęła znikać, zwierzęta wyrzekać się swoich instynktów i popełniać samobójstwa, a zmarli powrócili i weszli wśród żywych. O odczytaniu figury monstrum (zombie, „rewenanta”), jako istoty przypominającej o istnieniu granic, pisze w eseju Potwór
nie my. Rzecz (o) zombie Mikołaj Marcela:
Wydaje się, że w pewnym sensie potwór to obraz na ekranie (naszej fantazji) – zjawia się po to, aby
coś ukryć. Jest w(y)kroczeniem: przekracza normy, będąc przy tym ostrzeżeniem przed naruszaniem granicy, ale również wkracza do naszego świata, będąc tym, co w ukryciu powinno pozostać
nieodsłonięte. Paradoksalnie, rolą monstrów jest utrzymanie porządku, któremu zdają się zagrażać. Cohen zauważa, że są one przede wszystkim „potworami zakazu” [monsters of prohibition]:
przekraczania granic oraz eksploracji (świata, inności, itd.). W związku z tym są przy tym fantazmatycznym ukryciem luk porządku symbolicznego, w swojej nieokreślonej kondycji pozostając
„cieniem tego, co nie jest” (Marcela 2012: 107).

Mała społeczność ukazana we francuskiej produkcji jest już tak dalece odseparowana od tego, co naturalne, że jest w stanie zaakceptować wśród swoich członków nawet powracających zmarłych, do końca nie mając świadomości faktu, że „rewenanci”,
jako jedynie lustrzane odbicie ludzi, nie mają z żywymi nic wspólnego. Warto także
zauważyć, że niepokój mieszkańców miasteczka i agresję wzbudza nie fakt zachwiania
naturalnego porządku, a wystąpienie przeciwko prawu, przeciwko sztucznemu systemowi (Simon jest ścigany, gdyż pobił mężczyznę w restauracji, a nie dlatego, że powinien nie żyć). „Rewenanci” są Innymi, gdyż paradoksalnie znajdują się po stronie natury – mieszkają w lesie, a ich pojawienie się jest silnie związane z żywiołem wody, ponadto stanowią zagrożenie dla kultury i porządku stworzonych przez wspólnotę.
W tym miejscu warto wspomnieć o niejednoznacznej symbolice, z jaką łączy się
żywioł wody – jest ona zarazem symbolem nowego życia i odrodzenia, ale także niesie
ze sobą śmierć. Wody w zbiorniku zaczyna ubywać wraz z pojawieniem się kolejnych
„rewenantów”, ostatecznie odsłonięte zostaje zalane przed laty miasteczko, dawne
miejsce zamieszkania wielu z tych, którzy powrócili. W brudnej, stojącej wodzie lęgnie
się wszystko to, czego boją się mieszkańcy górskiej miejscowości. Zbiornik stanowi też
wymowny symbol spętania natury przez człowieka, wystąpienia przeciwko naturalnemu porządkowi oraz ingerencji w naturalny bieg rzeki-życia. Woda ze zbiornika,
najprawdopodobniej wsiąkająca w ziemię, w której pogrzebani są zmarli, przywraca
ich do życia, wypełniając pustkę. Przywodzi na myśl żywą, mszczącą się za wyrządzone
krzywdy istotę, bóstwo, które może decydować o życiu i śmierci. Mieszkańcy wioski
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nie zwracają jednak uwagi na wydarzenia związane z tamą. Są całkowicie obojętni wobec całej otaczającej ich natury.
Interesujący wydaje się również fakt, że powracający zmarli w bohaterach serialu
nie budzą grozy, wszelkie przejawy normalnych i zdrowych zachowań (niechęć Leny
do martwej siostry) szybko zanikają, przyjmując formę biernej akceptacji. Niepewność
i obawa już od samego początku towarzyszą jednak odbiorcom, którzy doskonale
uświadamiają sobie absurdalność i grozę, mające swe źródło w ukazanej w serialu sytuacji. „Rewenanci” bowiem nie tylko są strażnikami starego porządku, są także kreatorami nowej rzeczywistości. Ich ekspansja jest konsekwentnie realizowana i, co najważniejsze, ma szansę na powodzenie.
W porównaniu Les Revenants do amerykańskich produkcji o apokalipsie zombie,
nie może umknąć uwadze fakt, iż domeną bohaterów francuskiej produkcji nie jest
destrukcja, a tworzenie nowej (lepszej?) rzeczywistości. Twórcy serialu nacisk kładą
przede wszystkim na kwestię Inności – dla nich „rewenant”-zombie to nie tylko potwór, lecz każdy Inny mogący zagrażać danej społeczności.
W ostatecznym rozrachunku nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na zawarte
w tytule pytanie – zwłaszcza, że Les Revenants doczekało się swojego amerykańskiego
odpowiednika The Returned (2015-). Intuicja podpowiada również, iż motyw zombie
apokalipsy zostanie wkrótce wyeksploatowany, a jego miejsce zastąpi masowa tendencja do zacierania jednoznacznych granic pomiędzy człowiekiem a potworem.

English summary
In the chapter Les Revenants—A French Response to an American Zombie?, Lidia
Prokopowicz presents a discussion of the eponymous TV series Les Revenants (2012-)
aimed at analysing and interpreting the production as well as attempting to answer
the question posed in the title. The creators of Les Revenants are seeking to develop
original solutions that offer a real chance of making an impact on the psyche of the
viewer to whom the series is addressed. Les Revenants is a kind of game between the
story and its recipient that can bring a new quality to the discourse on zombies. A review of productions such as Les Revenants (Robin Campillo 2004), Låt den rätte
komma in (Tomas Alfredson 2010), Higurashi no naku koro ni (Studio Deen 20062007) and also The Walking Dead (2010-), Dead Set (2008), and Contracted (2013)
invites a further reflection on the magical closed space and the local community’s reaction to the contact with the supernatural.
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Nie każdy zombie wychodzi z grobu:
różne genezy zombie w grach komputerowych i wideo
MIŁOSZ MARKOCKI ∗

Wprowadzenie
Od dłuższego już czasu można zaobserwować znaczny wzrost popularności postaci
zombie w różnych mediach. Nie powinien w związku z tym wzbudzać zdziwienia fakt,
że w ciągu kilku ostatnich lat została wydana pokaźna liczba gier cyfrowych (zarówno
komputerowych, jak i gier wideo), w których zadaniem graczy jest zmierzenie się
z zombie. Twórcy gier niezwykle skrzętnie wykorzystują to, że w zachodniej kulturze
nie istnieje jeden precyzyjnie określony, jednorodny kanon tej postaci, a przynajmniej
nie jednorodny w takim stopniu, jak ma to miejsce w przypadku duchów czy wampirów. W powszechnej wyobraźni odbiorców i, co za tym idzie, również graczy, istnieje
pewien zarys – z grubsza określony zestaw cech – pozwalający im odczytać i zidentyfikować daną postać w filmie czy grze jako zombie. Jednak o ile można powiedzieć, że
zarówno wśród odbiorców, jak i wśród twórców tekstów kultury popularnej występuje pewien konsensus dotyczący tego, jak powinien wyglądać i zachowywać się zombie, o tyle kwestia jego pochodzenia nie jest już tak jasno sprecyzowana. Pozwala to
twórcom gier na dużą swobodę i kreatywność w kwestii uzasadnienia pojawienia się
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zombie w świecie ich gry oraz w tworzeniu fabuły i oryginalnych elementów lub mechanik gry, które mają pomóc danemu tytułowi wyróżnić się na tle innych gier o zombie.

Zombie po-Romerowski
Wielu badaczy zajmujących się motywem zombie wskazuje film Noc żywych trupów
(Night of the Living Dead, Romero 1968) jako takie dzieło kulturowe, które zdefiniowało wizerunek współcześnie rozumianego zombie, i do którego współcześni twórcy
filmów i gier odnoszą się w swoich produkcjach (Pulliam 2007: 723). Należy również
zwrócić uwagę, że dla większości współczesnych odbiorców to, co uznają oni za oczywisty wizerunek zombie (na który składa się to, jak stwór ten ma wyglądać i się zachowywać) – innymi słowy, obraz powolnej, bezmyślnej istoty, która nie posługuje się
narzędziami, konsumuje ludzkie mięso oraz atakuje każdego napotkanego żywego
człowieka oraz którą można zabić jedynie strzałem albo silnym uderzeniem w głowę –
zostało ukonstytuowane w filmie Romero (Weise 2009: 253). Kolejną cechą zombie
powielaną po Romero w wielu innych dziełach jest, między innymi, brak umiejętności
komunikacji – zombie nie potrafią mówić, ani przesyłać informacji w sposób niewerbalny, jednak reagują na różne bodźce, jak na przykład dźwięk, w ten sam sposób, co
może z pozoru sprawiać wrażenie skoordynowanego działania. Jedną z cech najlepiej
definiujących po-Romerowskie zombie, która pojawia się prawie w każdym współczesnym utworze o tej tematyce, jest nieugięta zaciekłość, z jaką ściga swoje ofiary. Właśnie ta cecha zombie jest najczęściej wykorzystywana w grach jako główne źródło zagrożenia dla gracza ze strony tych monstrów – poruszające się zwłoki, które nie czują
zmęczenia, nigdy nie zaprzestaną pogoni, jak również nie można ich zranić lub zabić
jak żywych przeciwników, a aby je powstrzymać, trzeba je zniszczyć całkowicie (Marak 2014: 148).

Strategie przedstawiania genezy zombie w grach
Jeśli przyjrzeć się różnym grom, w których występują zombie, możliwe jest dostrzeżenie dwóch głównych strategii przyjmowania przez twórców gier kwestii wyjaśniania
genezy zombie w świecie gry. Pierwszą strategią jest unikanie podawania jakiejkolwiek
wykładni pochodzenia zombie. Jest to powszechna strategia znamienna dla wielu gier
niezależnych oraz gier cechujących się mniejszą skalą (np. gry przeznaczone na urzą-
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dzenia przenośne, czyli gry mobilne), które nie uwzględniają warstwy fabularnej. Najlepszym przykładem tego rodzaju gier jest tytuł Plants vs Zombie (PopCap Games
2009), w której gracz broni swojego ogrodu przed inwazją zombie. W tej grze graczom
nie podaje się żadnego wyjaśnienia odnośnie genezy żywych trupów – ani co do tego,
skąd się wzięły, ani też tego, jak powstały. Jedynie na ekranie ładowania można zauważyć, że zombie nadchodzą od strony cmentarza. Gracz jednak nie otrzymuje żadnych
informacji dotyczących tego, co spowodowało ich pojawienie się – wie tylko, że musi
pokonać nadchodzące fale przeciwników, chcących dostać się do jego domu, poprzez
wykorzystanie do obrony rozmaitych roślin o różnorodnych zdolnościach bojowych.
Kwestia tego, skąd i dlaczego zombie przybyły, jest w tej grze pozostawiona całkowicie
wyobraźni graczy.
Druga strategia, będąca właściwym tematem niniejszego rozdziału, charakterystyczna dla gier o rozbudowanej warstwie fabularnej, polega na podaniu graczom bardziej lub mniej szczegółowego wyjaśnienia powodów zaistnienia zombie w świecie gry.
W niektórych grach odkrywanie genezy zombie należy do głównych wątków fabularnych, a poznanie dokładnych powodów pojawienia się tych postaci jest dodatkową
nagrodą dla gracza za ukończenie rozgrywki. Zróżnicowanie etiologii zombie w grach
jest znaczne; niektóre z tych genez posiadają nawet po kilka odmiennych wersji, jednak
w celu możliwie najbardziej przejrzystego ich opracowania zdecydowałem się dokonać
pewnych uproszczeń oraz uogólnień. Zaproponowany przeze mnie podział ma charakter przekrojowy, a samo studium powinno się raczej traktować jako przegląd i wstępne usystematyzowanie materiału zawartego w różnych grach cyfrowych, będącego
punktem wyjścia do dalszej, bardziej wnikliwej lub ukierunkowanej analizy.
Zarówno w grach komputerowych, jak w grach wideo można zaobserwować trzy
główne kategorie genezy zombie; pierwsza z nich przyjmuje, że zombie w świecie gry
powstały wskutek zjawisk lub sił takich jak magia, zło, szeroko pojęte (i najczęściej bliżej niesprecyzowane) siły nadprzyrodzone, demony lub siły demoniczne, ewentualnie
piekielne – taki rodzaj genezy określam jako mistyczno-magiczny. Kolejny typ uzasadnia pojawienie się zombie działaniem jakiegoś rodzaju wirusa, choroby, obcego organizmu lub nieudanego (bądź, co gorsza, udanego) eksperymentu naukowego; takie
wyjaśnienie nazywam genezą naukowo-biologiczną. Trzecia kategoria łączy w sobie
różne elementy jednej z wcześniejszych kategorii lub kombinację elementów obu,
przez co w grze występuje więcej niż jedno wyjaśnienie pojawienia się zombie; taki
przypadek nazywany jest w niniejszym tekście genezą hybrydyczną.
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Geneza mistyczno-magiczna
Geneza mistyczno-magiczna jest charakterystyczna głównie dla gier z gatunku fantasy,
w których występowanie magii w świecie przedstawionym jest czymś całkowicie naturalnym. W takich grach magia jest nierzadko dzielona na różne rodzaje, do których
należy między innymi tak zwana nekromancja. Ten rodzaj magii pozwala przy pomocy
odpowiednich czarów i zaklęć powołać ponownie do życia (czy też raczej do działania)
martwe ciała lub kości ludzi oraz innych istot materialnych. Znamienne jest to, że
w tym rodzaju genezy wskrzeszone ludzkie zwłoki, czyli zombie, najczęściej znajdują
się pod całkowitą kontrolą nekromanty rzucającego zaklęcie. Przykładem gier wykorzystujących ten rodzaj genezy zombie jest choćby seria gier Icewind Dale, zwłaszcza
zaś druga część trylogii – Icewind Dale II (Black Isle Studios 2002). W tej grze
postać gracza, o ile ten stworzył bohatera posługującego się magią, ma dostęp do nekromancji, przy pomocy której może wskrzeszać ciała pokonanych wrogów, aby te następnie były posłuszne jego woli. Taka geneza zombie występuje również w serii gier
Heroes of Might and Magic, w której od drugiego tytułu w serii – Heroes of Might
and Magic II: The Succession Wars (New World Computing 1996) – występuje
frakcja nekromantów. Tym, co ją charakteryzuje, jest możliwość używania magii celem
wskrzeszania pokonanych wrogów, aby ci służyli graczom w ich armii nieumarłych,
a jedną z podstawowych jednostek nekromantów są właśnie zombie. W grach z serii
Heroes of Might and Magic jest wyraźnie stwierdzone, że zombie są martwymi ciałami
powołanymi ponownie do działania dzięki czarnej magii. Jednak magowie parający się
nekromancją nie są w grach fantasy jedynymi osobami mogącymi wskrzeszać zwłoki
zmarłych. W grze Baldur’s Gate (BioWare 1998) tworzyć zombie przy pomocy czarów mogli również kapłani, pod warunkiem, że służyli oni złym bogom. W mechanice
gry zostało to rozwiązane w taki sposób, że postać złego kapłana mogła przy pomocy
magii tworzyć zombie albo przejmować kontrolę nad już istniejącymi zombie, a dobry
kapłan mógł używać magii tylko w celu ich zniszczenia i, w konsekwencji, nie miał
dostępu do czarów służących ożywianiu zwłok pokonanych wrogów 1.

1

W tym miejscu należy dodać, że w przypadku gier komputerowych i wideo bardzo trudno o wskazanie
genezy zombie nawiązującej do praktyk voodoo. Przykład czarownika voodoo, który przy pomocy
magii kradnie i więzi duszę człowieka, zmieniając ciało pozbawione duszy w zombie, znany z książek
i filmów, nie pojawił się w żadnej z gier przeanalizowanych na potrzeby tego rozdziału. W kilku grach
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Bezpośrednie rzucanie czarów i używanie nekromancji nie jest jedynym magicznym uzasadnieniem pojawienia się zombie w świecie gry. Innymi sposobami wykorzystania tego aspektu rozgrywki przez twórców są rytuały i klątwy rzucane na konkretną
postać lub miejsce. Najbardziej klasyczną wariacją takiego rodzaju genezy, czyli powołanego ponownie do życia klątwą ciała – jest motyw mumii ze starożytnego Egiptu.
Dzięki takim filmom jak The Mummy’s Curse w reżyserii Lesliego Goodwinsa (1944)
oraz, być może lepiej znanej współczesnemu odbiorcy, Mumii w reżyserii Stephena
Sommersa (1999), motyw ten na dobre zadomowił się we współczesnej masowej wyobraźni. W grach ten rodzaj genezy zombie zazwyczaj bardzo przypomina motyw klątwy egipskiej mumii, czyli idei zaburzenia spokoju zmarłych.
W praktyce realizacja tego motywu w grach wygląda następująco: najczęściej
w świecie gry znajduje się pewna lokacja (z reguły jest to jakiegoś rodzaju grobowiec),
której spokój gracz zaburza, skierowawszy tam swojego awatara; w konsekwencji pogrzebani tam zmarli powstaną z grobów, aby dokonać zemsty na intruzie bezczeszczącym miejsce ich pochówku. Dobrym przykładem i jednocześnie interesującą wariacją
na temat tego motywu jest gra The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks
2011). W świecie tej gry występują liczne kurhany i grobowce, które gracz może, a czasem wręcz powinien, eksplorować. Jednak, co charakterystyczne dla takich miejsc, kurhany owe zwykle są pełne pochowanych tam wojowników, którzy powstają z martwych, aby zaatakować postać gracza, zakłócającego spokój danego grobowca. W tej
grze takie powstałe z grobów ciała wojowników nie są nazywane zombie, lecz noszą
miano draugów. Wiąże się to z faktem, że świat gry The Elder Scrolls V: Skyrim jest
bardzo mocno inspirowany kulturą i mitologią nordycką. Opisy draugów z oryginalnej nordyckiej mitologii mają wiele elementów wspólnych z opisami zombie występującymi w kulturze popularnej – oba rodzaje istot są martwymi ciałami, które powstały
z grobu, i które atakują żywych ludzi (Smith 2007). Jedną z nielicznych różnic jest to,
że – podobnie jak ma to miejsce w przypadku mumii – draug ożywa najczęściej wtedy,
kiedy ktoś zakłóci jego spoczynek. Dodatkowym powodem, dla którego twórcy gry
zdecydowali się użyć mniej znanej nordyckiej nazwy „draug” na określenie ‘wskrzeszonych zwłok’ (zamiast nazwania ich po prostu „zombie”), może być fakt, że – jak przedstawia to jedno z podań ze zbioru islandzkich legend z czternastego wieku, zebranych

pojawiły się nawiązania do voodoo albo postacie, mające wywoływać skojarzenia z czarownikami
voodoo, jednak w grach tworzyły one zombie zwykle poprzez wskrzeszanie zwłok (podobnie jak nekromanci), nie zaś poprzez zmienianie żywych ludzi w zombie po pozbawieniu ich ciał duszy.
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w Fernir forníslenzkar rímnaflokkar przez Finnura Jónssona w 1896 roku – drauga
może pokonać tylko prawdziwy bohater, co dodatkowo może posłużyć podkreśleniu
wyjątkowości postaci kierowanej przez gracza. W efekcie powstaje zbiór znaczących
konotacji: gracz prowadzi postać, która jest bohaterem nie tylko dlatego, że walczy
z zombie, ale dlatego, że walczy ze specjalnym rodzajem zombie, który może być pokonany tylko przez prawdziwego herosa.
W grach występuje jeszcze jedno wyjaśnienie etiologii zombie, które opiera się na
działaniu magii. Jest nim spontaniczne powołanie do życia martwych ciał ludzi na skutek wyładowania magicznego, które zakłóciło równowagę sił świata przedstawionego
gry. Znakomitym przykładem tego rodzaju genezy zombie jest prezentacja tej postaci
w pierwszym akcie gry Diablo III (Blizzard 2012). W Diablo III gracz rozpoczyna
rozgrywkę w pobliżu osady Nowe Tristam, która jest oblężona przez hordy zombie.
W Diablo III jest wyraźnie stwierdzone, że zombie są ciałami zmarłych, które powstały z grobów na skutek silnego wyładowania magii. Gracz dowiaduje się, że powodem wyładowań magicznych – i, co za tym idzie, spontanicznego powstania zmarłych
z grobów – jest kometa, która spadła w pobliżu cmentarza znajdującego się niedaleko
Nowego Tristam, lecz są to jedyne informacje dostępne w grze.

Geneza naukowo-biologiczna
Naukowo-biologiczna proweniencja zombie ma najczęściej związek nie z magią, ale nauką, a konkretniej eksperymentami naukowymi lub infekcjami obcego organizmu
ukazanymi jako źródło pojawienia się żywych trupów. Jednym z najpopularniejszych
schematów w tego typu genezie jest uzasadnienie, że zombie powstały wskutek działania wirusa lub broni biologicznej. W takim przypadku zombie nie są przywołanymi
ponownie do życia ciałami zmarłych, lecz w większości przypadków żywymi ludźmi,
którzy wskutek zarażenia zostają przeistoczeni w zombie. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że twórcy gry często nie precyzują, czy wirus zabija zarażoną osobę,
a następnie wskrzesza jej zwłoki, czy raczej unicestwia tylko jej umysł, ponieważ ciało
dalej się porusza i funkcjonuje. Chyba najbardziej znanym przykładem zastosowania
takiego rodzaju genezy zombie w grze jest seria gier Resident Evil, której pierwsza część
została wydana w roku 1996 – Resident Evil (Capcom 1996). W świecie gier z tej serii
istnieje wirus o bardzo dużych zdolnościach mutacyjnych, zwany wirusem „T” (znanym także jako Clay virus ε-strain). Został on opracowany w laboratorium celem
stworzenia jak najskuteczniejszej (co oznacza w praktyce: najbardziej śmiercionośnej)
broni biologicznej. Ze względu na zdolności do mutacji wirus przeistacza w zombie
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zarówno tych nosicieli, którzy byli żywi w momencie zarażenia (poprzez zakłócenie
i ostateczne zniszczenie wyższych funkcji mózgu), jak i tych, którzy w chwili ekspozycji
byli martwi (reanimując ciało). Osoba może zostać zarażona wirusem przez bezpośredni kontakt, na przykład przez wypicie skażonej wody, albo jeśli została ugryziona
przez zombie, w którym to przypadku wirus znajdujący się w ślinie zombie dostaje się
do krwioobiegu ofiary poprzez ranę. W grach z serii Resident Evil gracz, przechodząc
kolejne etapy gier, nie tylko walczy z hordami zombie, ale również poznaje coraz więcej
szczegółów pochodzenia i funkcjonowania wirusa T. Seria ta jest przykładem tego
typu gier, które nie tylko dostarczają bardzo dokładnego wyjaśnienia pochodzenia
zombie, ale również używają motywu zidentyfikowania proweniencji zombie jako rodzaju motywacji i nagrody dla graczy.
Inny przykład genezy naukowo-biologicznej proponowany jest w grze Dead Island produkcji polskiego studia Techland (2011). Mimo że źródło pochodzenia zombie może wydawać się bardzo podobne do tego zaproponowanego przez serię Resident
Evil, to jednak Dead Island oferuje bardzo interesujący zwrot w kierunku jak najwiarygodniejszego uzasadnienia infekcji zmieniającej ludzi w zombie. Podczas gdy wirus
T w grach z serii Resident Evil jest całkowicie fikcyjny – wymyślony przez twórców
gry od początku do końca – to wirus HK z Dead Island jest nieco zmodyfikowaną
wariacją rzeczywiście istniejącej choroby o nazwie Kuru. W prawdziwym świecie choroby tej nie powoduje wirus, a błędnie konfigurujące się proteiny, które zaburzają
funkcjonowanie komórek. Jednak dwa elementy związane z tą chorobą spowodowały,
że twórcy gry postanowili wykorzystać ją jako podstawę genezy zombie w Dead Island
– po pierwsze, jeśli błędnie skonfigurowane proteiny zaburzą działanie centralnego
układu nerwowego, może to prowadzić do zmian zachowania u chorej osoby; niektóre
osoby pod wpływem choroby stają się bardzo agresywne. Po drugie – i najistotniejsze
w kontekście wpasowania tej choroby w narrację o zombie – istotną cechą Kuru jest
sposób, w jaki można się nią zarazić. Do zarażenia może dojść głównie przez zjedzenie
zainfekowanej tkanki, dlatego najprostszym sposobem, w jaki człowiek może się zarazić tą chorobą, jest zjedzenie przez niego mózgu chorej osoby 2. W celu nadania większego realizmu światu przedstawionemu gry polscy twórcy umieścili akcję gry na wymyślonej wyspie Banoi, którą umieścili wśród wysp Papui Nowej Gwinei , i na której

2

Z tego względu choroba ta jest endemiczna dla plemion Papui Nowej Gwinei, które praktykowały
kanibalizm (LINDENBAUM 2008).
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wśród lokalnej populacji odnotowano przypadki zachorowań na Kuru. Głównym celem gracza w Dead Island jest przetrwanie apokalipsy zombie oraz znalezienie sposobu
na opuszczenie wyspy. W tej grze zostaje wyjaśnione, że wirus zabija zarażone osoby,
a zombie są w istocie ciałami działającymi tylko na bazie odruchów i podstawowego
instynktu. Na kolejnych etapach scenariusza gracz poznaje coraz więcej informacji na
temat wirusa HK oraz tego, w jaki sposób naukowcom z tajemniczego konsorcjum
udało się stworzyć wirusa zmieniającego ludzi w zombie przy wykorzystaniu badań
nad chorobą Kuru. Mimo dużych podobieństw w przedstawionych genezach zombie
przez gry Resident Evil oraz Dead Island, zdecydowałem się zaklasyfikować je jako
osobne typy genezy o charakterze naukowo-biologicznym z uwagi na fakt, że w Resident Evil źródłem zombie jest wirus-T, który jest zmodyfikowaną wersją innego wirusa. Natomiast w Dead Island ostatecznym źródłem zombie jest istniejąca w świecie
rzeczywistym choroba Kuru (nawet jeśli została ona zmodyfikowana na potrzeby gry),
na której został oparty wirus HK.
Gry prezentujące naukowo-biologiczne genezy zombie nie ograniczają jednak wykładni epidemii wyłącznie do wirusów i chorób. Jedną z okazjonalnie wykorzystywanych alternatyw jest przemiana ludzi na skutek działania obcego organizmu. Jedną
z bardziej interesujących genez zombie tego typu prezentuje gra The Last of Us (Naughty Dog 2013), w której źródłem apokalipsy zombie jest działanie grzyba z rodzaju
Cordyceps (w polskiej literaturze występujący między innymi pod nazwą maczużnik)
występującego w świecie rzeczywistym. Jest to pasożytniczy typ grzyba, który atakuje
owady i inne grzyby. Tym, co charakteryzuje pewne gatunki tego rodzaju grzybów,
jest ich zdolność do przejęcia kontroli nad układem nerwowym swojej ofiary. Kiedy
grzybowi uda się zarazić na przykład pojedynczą mrówkę i przejąć kontrolę nad jej
układem nerwowym, to jest w stanie zmusić ją do powrotu do mrowiska. Następnie
maczużnik zmusza nosicielkę do atakowania innych mrówek, dzięki czemu będzie
mógł on zainfekować swoimi zarodnikami większą ilość owadów (Pontopiddan
2009). Zarażone grzybem mrówki-zombie służą tylko celom maczużnika – bronią go
i dążą do zarażenia jak największej liczby owadów, aby jak najbardziej rozprzestrzenić
grzyb. Twórcy gry The Last of Us prezentują graczom przykład naukowo-biologicznej
genezy zombie, w której jeden z gatunków maczużnika jest w stanie zarazić i przejąć
kontrolę nad układem nerwowym bardziej złożonych organizmów, a dokładnie ludzi.
Zarażeni umierają, ponieważ grzyb rośnie kosztem oryginalnej tkanki, a pierwszym organem atakowanym przez maczużnika jest w grze mózg człowieka. Następnie bezwolne martwe ciała przejmuje grzyb, ale jego kontrola nad ludzkim ciałem jest dosyć

Nie każdy zombie wychodzi z grobu: różne genezy zombie w grach komputerowych i wideo 131

ograniczona. The Last of Us prezentuje zainfekowanych maczużnikiem ludzi w sposób podobny do metody klasycznego przedstawienia zombie; ludzie ci są bezmyślnymi
chodzącymi zwłokami, które reagują tylko na postać gracza i atakują żywych.
Mimo usilnych poszukiwań nie jest łatwo znaleźć przykład gry, w której geneza
zombie wskazywałaby na skażenie radioaktywne jako powód pojawienia się żywych
trupów. W kilku grach, w których prezentowany jest świat po wojnie nuklearnej, pojawiają się istoty, które wyglądem i/lub zachowaniem przypominają zombie, jednak
zazwyczaj są one określane jako mutanty i tak samo traktowane. W wyjaśnieniach,
które może odnaleźć gracz, najczęściej pochodzenie tego rodzaju istot (z czego słynie
zwłaszcza seria gier Fallout) jest tłumaczone tym, że żywe zwierzęta bądź ludzie pod
wpływem napromieniowania zmutowali do takiej postaci – dlatego też, mimo dużych
podobieństw do zombie, są oni nadal żywymi istotami, a nie wskrzeszonymi ciałami
zmarłych. Podobnie bardzo trudno jest odnaleźć tytuł, który w genezie zombie wskazywałby na jakiegokolwiek rodzaju chemikalia bądź skażenie chemiczne jako powód
pojawienia się zombie. Jedyne przypadki pojawienia się chemikaliów w kontekście
zombie opierały się na założeniu, że te mogą być odpowiedzialne za występowanie różnych odmian zombie, lecz nie stanowiły samego źródła pojawienia się żywych trupów,
jak ma to miejsce we wspomnianej wcześniej grze Dead Island.

Geneza hybrydyczna
W grach prezentujących ten rodzaj genezy zombie występuje więcej niż jeden powód
pojawienia się żywych trupów w świecie przedstawionym gry. Często w grach z gatunku fantasy wykorzystywane są dwa lub nawet wszystkie trzy rodzaje genealogii mistyczno-magicznej. Wszak skoro w świecie przedstawionym gry występuje magia, nie
ma powodu, dla którego twórcy gry mieliby ograniczać się tylko do jednego rodzaju
wykorzystania magii do tworzenia zombie. W grze typu MMOPRG Guild Wars 2
(ArenaNet 2012) gracze mogą stworzyć postać maga, którego następnie mogą wyspecjalizować w sztuce nekromancji, dzięki której gracz będzie mógł wskrzeszać zwłoki
pokonanych wrogów. Jednak w grze Guild Wars 2 geneza zombie nie ogranicza się
tylko do bezpośredniego działania nekromantów; w świecie przedstawionym gry znajdują się regiony, w których wyładowania energii magicznych powodują samoistne powoływanie do życia ciał zmarłych. Tak więc gracze mogą spotkać zombie nie tylko
w obecności nekromantów, ale również w różnych regionach świata gry, gdzie pojawiają się one bez ich magicznej ingerencji.
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Gry mogą również proponować hybrydyczną genezę zombie prezentującą na pozór wykluczające się nawzajem uzasadnienia należące zarówno do typu genezy mistyczno-magicznej, jak również naukowo-biologicznej. Taki przykład przedstawiają
gry Warcraft III (Blizzard 2002) oraz World of Warcraft (Blizzard 2004), kontynuująca fabułę, wątki i świat gry ukonstytuowane w grze Warcraft III. W świecie
tych gier zostają zaprezentowane dwa główne powody pojawienia się zombie. Pierwszy należy do genezy mistyczno-magicznej i jako źródło pojawienia się żywych trupów
wskazuje na działania nekromantów, którzy przy pomocy magii powołują do działania
ciała zmarłych. Drugi natomiast należy do genezy naukowo-biologicznej i wskazuje na
bliżej nieokreślony środek chemiczno-biologiczny. W czasie rozgrywki w Warcraft III
gracz odkrywa spisek tajemniczego kultu, który opracował pewnego rodzaju broń biologiczną, znaną pod nazwą Plaga. Kultyści używają Plagi do skażenia żywności, a następnie starają się tę żywność rozdystrybuować do jak największej ilości ludzi. Ludzie
po zjedzeniu skażonego pożywienia zapadają na chorobę, wskutek której zmieniają się
w zombie. W grze nie jest jednak sprecyzowane, czy Plaga zabija zarażone osoby i następnie reanimuje ich zwłoki, czy tylko przeistacza ludzi w zombie, podobnie jak we
wspomnianym wcześniej Resident Evil. Jest to interesujący przykład, ponieważ twórcom Warcraft III i World of Warcraft udało się połączyć genezy zombie o charakterze
magicznym oraz naukowym w taki sposób, że nie dość, że sobie nie przeczą, ale wręcz
dobrze się dopełniają. Mimo że gry przedstawiają świat fantasy, co implikuje raczej
ograniczony poziom rozwoju technologicznego, to uzasadnienie, że kult zastosował
magię i alchemię do zmodyfikowania jakieś istniejącej już choroby w taki sposób, aby
ta nie tylko zabijała, lecz by przeistaczała ofiary w zombie, jest w realiach świata przedstawionego tych gier jak najbardziej wiarygodne.

Zombie w roli zagrożenia i przeciwnika dla graczy
Jest jeszcze jeden aspekt dotyczący występowania zombie w grach, który w większości
tytułów gier bezpośrednio wynika z rodzaju zastosowanej przez twórców genezy zombie – jest to mianowicie sposób, w jaki zombie jest przedstawiany w świecie gry w kontekście pełnionej przez niego roli przeciwnika gracza. Wyodrębnić tu można dwie
główne tendencje interpretacyjne twórców. Jedną jest przedstawienie zombie jako zaledwie jednego z wielu różnych zagrożeń, a drugą jest umieszczenie gracza w świecie,
w którym zombie, a raczej horda zombie, jest głównym antagonistą.
Zastosowanie przez twórców gry zombie jako jednego z wielu rodzajów potworów i przeciwników, z którymi przyjdzie walczyć graczom, jest charakterystyczne dla
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gier fantasy wykorzystujących najczęściej genezę mistyczno-magiczną. W serii Baldur’s
Gate zombie są jednym z wielu rodzajów przeciwników i są zaprezentowane w najbardziej klasycznej formie – jako powolne i pozbawione inteligencji chodzące zwłoki.
W takich grach występuje tylko jeden typ zombie, które przedstawione są jako niezbyt
duże zagrożenie dla postaci gracza. W większości gier fantasy zombie są jednymi ze
słabszych przeciwników i stanowią ewentualne niebezpieczeństwo tylko w początkowym etapie gry. Również z tego względu w grach przedstawiających genezę mistycznomagiczną zombie bardzo rzadko pełni rolę bossa – przeciwnie, prawie zawsze występuje w dużych grupach, których przewaga, a co za tym idzie, trudność dla gracza,
wynika wyłącznie z liczebności, a nie z siły pojedynczego zombie.
Inaczej wygląda kwestia przedstawiania zombie jako antagonisty w grach sytuujących zombie w roli jedynego przeciwnika graczy. Najczęściej dotyczy to tytułów,
w których twórcy zdecydowali się na zastosowanie naukowo-biologicznej genezy zombie. Podobne światy przedstawione bardzo często są wzorowane na współczesnych realiach, co uniemożliwia twórcom przywoływanie szerokiej gamy potworów. Dlatego
dla urozmaicenia rozgrywki twórcy często wykorzystują jeden z aspektów genezy naukowo-biologicznej, który pozwala na wprowadzenie różnych rodzajów zombie.
Twórcy gier, wykorzystując zmutowaną wersję wirusa albo choroby jako źródła pojawienia się zombie, zapewniają sobie bardzo proste i wiarygodne uzasadnienia dla występowania różnych odmian zombie w świecie gry. Skoro wirus albo choroba działa
na każdą osobę trochę inaczej, to czemu pewne osoby pod wpływem wirusa nie miałyby się zmienić w rodzaj zombie odmienny od klasycznych, powolnych, pozbawionych inteligencji chodzących zwłok? Gra State of Decay (Microsoft Studios 2013)
wykorzystuje naukowo-biologiczną genezę zombie jako uzasadnienie występowania
kilku specjalnych rodzajów zombie w świecie przedstawionym gry. W takim przypadku zombie w klasycznym rozumieniu są tylko słabszymi przeciwnikami, podczas
gdy rolę bossów w grze pełnią zmutowane czy specjalne – a co za tym idzie silniejsze –
osobniki, często mało przypominające tradycyjne zombie. Przykłady specjalnych zmutowanych zombie pełniących rolę bossów odnaleźć można chociażby we wspomnianych wcześniej grach Resident Evil oraz Dead Island.

Podsumowanie
Wyraźnie widać, że twórcy gier sięgają po wiele różnych genez zombie, których zadaniem jest wyjaśnienie występowania tych istot w świecie danej gry. Zastosowanie konkretnej genealogii często dyktowane jest kontekstem świata przedstawionego gry. Stąd
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twórcy gier przedstawiających światy fantasy najchętniej sięgają po etiologie mistyczno-magiczne, ponieważ właśnie one najbardziej pasują do realiów świata gry. Podobnie w grach przedstawiających świat inspirowany aktualnie istniejącym jako o wiele
bardziej prawdopodobna zostanie odebrana geneza naukowo-biologiczna. Jednak
tym, co według autora tych słów stanowi najbardziej interesujący aspekt kwestii genez
zombie przedstawianych w grach komputerowych i wideo, jest różnorodność punktów wyjścia, które w większości przypadków zmierzają mniej więcej do tego samego
celu. W przywołanych przykładach gier prezentowane zombie są do siebie bardzo podobne – poruszające się powoli, bezmyślne i rozkładające się zwłoki, których główna
siła tkwi w olbrzymiej przewadze liczebnej. Należy zwrócić uwagę, że nawet w grach,
w których pojawia się kilka rodzajów zombie, zdecydowana większość tych stworzeń
nadal jest prezentowana w zgodzie z najbardziej klasycznym i rozpowszechnionym
w powszechnej wyobraźni wizerunkiem tych istot. Świadczy to zapewne o powszechności i sile owego ikonicznego wręcz wizerunku zombie w ogólnej świadomości odbiorców, skoro twórcy gier starają się ograniczać w swoich dziełach ingerencje i zmiany
w samej postaci zombie, a determinantu oryginalności i innowacyjności szukają głównie w genezie tych istot. Wydaje się, że deweloperzy gier kierują się zasadą, że najważniejsze jest to, aby gracz rozpoznał w przeciwniku zombie, natomiast uzasadnienie pojawienia się tych stworów jest jedynie dodatkiem i ciekawostką dla użytkownika.

English summary
Over the last few years, the popularity of zombies has been rising in both popular culture and mass media—the living dead have spread from cinemas to TV series and novels as well as computer and video games. In the 2000s alone more than eighty games
referring to zombies either in the title or in the content were published. Since zombies
have become so common in the game industry, game developers strive to make their
games different from others, so that their title does not end up as “just another zombie
game.” In order to remain recognisable and to be readily associated with the threat
that zombies create, game developers cannot change the representation of the zombie
in any significant manner. Thus they reach for originality and innovation in their
games—not in the character of the zombie itself, but in the depiction of its origins. In
the case of the living dead, most variations do not come from the physical appearance
or behaviour of zombies but from the reasons for which they came to be: what caused
the gameworld to be full of mindless and tenacious creatures that are thirsty for
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the blood and flesh of the living humans? Miłosz Markocki’s goal in the chapter Not
Every Zombie Rises from Its Grave: On Different Origins of Zombies in Video and
Computer Games is to present a number of general patterns used by game developers
to explain the origins of the zombies in gameworlds, as well as to present more interesting variations of these schemas and hybrid variants. Comparing various types of
zombie origins presented in games, the diversity of paths taken by game developers is
depicted—even though they all have the same goal that is establishing the character of
the zombie in the gameworld.
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Ewolucja wizerunku zombie w grach wideo
BARTOSZ MAZURKIEWICZ ∗

Wprowadzenie
Wizerunek zombie obecny jest w grach wideo już od lat osiemdziesiątych XX wieku.
Zombie w ciągu niecałych 40 lat od czasu opatentowania pierwszej gry wideo pojawiły
się w formie umożliwiającej użytkownikowi interakcję (Goldsmith 1948: 3). Jedna
z pierwszych gier wideo, której fabuła oparta była o walkę bohatera z zombie – Zombie
Zombie – pochodzi z roku 1984 i wydana została na platformę ZX Spectrum. Przez
kolejne 30 lat powstało ponad 100 gier, które w fabule odnoszą się do motywu zombie,
pozwalają na walkę z nimi, wykorzystują ich wizerunek jako tło historii lub umożliwiają wcielenie się w zombie. Pomimo wysokiej dynamiki na rynku gier i szybko zmieniających się trendów, zombie nie tracą na popularności i pojawiają się w kolejnych
grach wideo. Należy wskazać serię Resident Evil, liczącą około 30 gier (począwszy od
1996 roku), które zostały wydane na większość istniejących platform sprzętowych,
a wciąż powstają kolejne części i reedycje. Obecnie marka funkcjonuje również z powodzeniem w serii książek i filmów, np. Resident Evil: Retrybucja, Resident Evil:
Zagłada, Resident Evil: The Umbrella Conspiracy.
Zmianie na przestrzeni lat uległa przede wszystkim grafika w grach, co spowodowało, że przedstawione światy, bohaterowie i przede wszystkim zombie są odwzorowywane w grach coraz dokładniej i coraz bardziej szczegółowo. Gry wideo nie są
∗
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pierwszym medium, w którym pojawia się motyw zombie, stąd ich wizerunek prezentowany graczom nawiązuje często do innych dzieł kultury. Pierwsze gry, ze względu
na wspomniane ograniczenia technologiczne, przedstawiały zombie jako zbiór kilkukolorowych pikseli wykazujących agresywne zachowania w stosunku do gracza prezentowanego również jako jednolita, jednokolorowa bryła. Moc obliczeniowa współczesnych sprzętów pozwala na bliskie filmowemu odwzorowanie postaci w grach. Wykorzystanie technologii motion capture oraz rozwiązania oparte o rzeczywistość wirtualną pozwalają znacząco wpłynąć na gracza i dzięki urzeczywistnieniu świata oraz postaci w grze zwiększyć imersję.
Poza techniczną stroną gier samo przedstawienie zombie ulega ciągłej ewolucji.
Gry wideo, w których jest zombie, najczęściej przedstawiają je jako bezmyślne, powolne istoty, których jedynym celem jest ugryzienie lub „skonsumowanie” gracza.
Istnieją jednak produkcje, które „ocieplają” wizerunek zombie. Animowane przedstawienie zabawnie zachowujących się zombie, które walczą z roślinami, pozwoliło na
zdobycie bardzo dużej popularności gry o żywych trupach wśród użytkowników urządzeń mobilnych, komputerów i konsol do gry. Coraz więcej gier wideo pozwala użytkownikowi na wcielenie się w zombie i walkę z ludźmi.
Zamiarem autora niniejszego studium jest dokonanie przeglądu oraz uproszczonej analizy wybranych gier związanych z tematyką zombie ze wskazaniem kluczowych
z punktu widzenia wizerunku zombie. Rozważania związane z ukazywaniem zombie
w grach wideo należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia samego wizerunku. Wizerunek
definiowany jest jako portret, podobizna, obraz, zdjęcie lub fotografia (Sobol 2002:
1134) i w tym rozumieniu traktowany jest w tym rozdziale.

Podział gier wideo
Biuro Patentów i Znaków Towarowych USA określa grę wideo jako grę elektroniczną,
która angażuje interakcje z człowiekiem poprzez interfejs, aby wygenerować wizualną
informację zwrotną na urządzeniu wideo. Klasyfikacja gier wideo jest wciąż tematem
sporów zarówno naukowych, jak i wśród przedstawicieli branży gier (Osathanunkul 2015: 35). Istniejące klasyfikacje opierają się o kategorie dotyczące:
1)
2)
3)
4)

tematu przewodniego dla historii w grze;
platformy sprzętowej;
typu gry;
systemu prowadzenia rozgrywki;
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5) liczby uczestników;
6) klasyfikacji wg PEGI (Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier).
Sporządzona na potrzeby rozważań klasyfikacja gier wideo została oparta o studia
literaturowe (Urbańska-Galanciak 2009: 186; Osathanunkul 2015: 35; Wolf
2001:12-17; Filiciak 2006:71-84; Apperley 2006:6-23), portale branżowe oraz doświadczenia autora. Podstawowy podział, który ma znaczenie szczególnie w dzisiejszych czasach, w dobie praktycznie nieograniczonego dostępu do Internetu, to podział
ze względu na liczbę graczy biorących udział w rozgrywce. Można w związku z tym
wyróżnić gry:
1) Singleplayer – gry dla pojedynczego gracza, który sam uczestniczy w rozgrywce. Współcześnie oferowana jest najczęściej możliwość wyboru trybu
rozgrywki jedno- lub wieloosobowej, co może mieć wpływ na prowadzoną
w grze narrację. W grze przeznaczonej dla pojedynczego gracza nacisk położony jest najczęściej na fabułę, historię i grafikę. Rozgrywka singleplayer prowadzona jest najczęściej w trybie tzw. kampanii.
2) Multiplayer – gra dla wielu osób. Dawniej często występowała jako jeden
z trybów obok rozgrywki dla jednego gracza. Obecnie wiele gier powstaje wyłącznie z przeznaczeniem do rozgrywki wieloosobowej, w której ważna jest
możliwość rywalizacji, porównywanie wyników z innymi graczami, wspólne
radzenie sobie z wyzwaniami, wsparcie. Spopularyzowanie rozgrywek wieloosobowych związane jest głównie ze zwiększoną dostępnością do sieci.
3) Massively multiplayer online game (MMO, MMOG) – traktowane od kilku
lat jako osobna grupa gier, głównie ze względu na spopularyzowanie tytułów
takich, jak League of Legends, World of Tanks czy wcześniej Tibia. Gry
MMO oparte są o rozgrywkę przeznaczoną dla wielu osób, wspólne eksplorowanie światów, wypełnianie zadań oraz walkę z bossami i bierze w nich
udział nawet do kilkuset (tysięcy) osób w tym samym czasie. Większość istniejących gatunków gier może występować również w wersji MMO, np.
MMORPG, MMOFPS etc. Najpopularniejsza gra MMORPG – World of
Warcraft obecna jest na rynku od 10 lat.
Inny podział gier dotyczy tzw. gatunku gry i pozwala na wyróżnienie kilku podstawowych kategorii: role-playing game (RPG), gry strategiczne, gry akcji, symulacje,
gry sportowe, gry przygodowe. Kategoryzacja ta może zostać rozszerzona o kilkadziesiąt podgatunków.
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Wiele powstających współcześnie gier łączy w sobie elementy kilku (nawet kilkunastu) wyszczególnionych tutaj gatunków. Powstanie nowej kategorii gier związane
jest często ze wzrostem popularności określonej produkcji, która zaczyna być wzorem
dla innych twórców i inspiracją do powstawania nowych gier opartych o podobną mechanikę i założenia rozgrywki. Przypadek gry League of Legends jest przykładem
„bodźca” wzrostu popularności gier MOBA.

Zombie w grach wideo
W wielu grach wideo przyjęło się stosowanie zamiennie pojęcia zombie oraz nieumarły. Historia gier z zombie jest odzwierciedleniem historii wszystkich gier wideo
oraz wiąże się ściśle ze zmianami zachodzącymi na rynku sprzętu umożliwiającego granie w gry. Gry o zombie lub nawiązujące do zombie pojawiły się na prawie wszystkich
platformach sprzętowych, począwszy od ZX Spectrum, Commodore64 i Atari, aż po
najnowszą generację konsol PS4 i Xbox One. Wizerunek zombie pojawia się praktycznie w każdym rodzaju gry, niezależnie od gatunku, jaki reprezentuje oraz jaki tryb rozgrywki oferuje. Pomimo ponad trzech dekad funkcjonowania na rynku, rozgrywka
z zombie nie straciła na popularności, a wciąż powstające wariacje na temat ich wizerunku stanowią inspirację do tworzenia kolejnych produkcji. Pomimo znaczących różnic w tym, jak zombie „wygląda” w kolejnych grach wideo, wynikających głównie
z możliwości akceleratorów graficznych, zdolnych generować wysoce zaawansowane
światy wirtualne, niezmienne pozostaje prawie zawsze to, że żywy trup jest w grze antagonistą. Większość produkcji wykorzystuje również wizerunek, który obecny jest
w filmie Noc żywych trupów z 1968 roku. Pojedyncze tytuły proponują „złagodzony”
lub wręcz zbanalizowany wizerunek zombie, co wpisuje się w trend niejednorodnego
podejścia do tematyki. Warto zauważyć, że twórcy gier dość zachowawczo i monochromatycznie podchodzą do genezy zombie w rozgrywce. Najczęściej powody pojawienia się potworów są „klasyczne” – ingerencja obcej cywilizacji, tajemniczy wirus,
eksperymenty rządu lub korporacji. W wielu produkcjach zombie po prostu są integralną częścią świata, z założeniem, że gracz zna na tyle postać zombie, że będzie w stanie sam dopisać historię lub domyślić się, jakie wydarzenia doprowadziły do powstania
nieumarłych. Bez względu na stopień wprowadzenia w fabułę gracze automatycznie
powinni być przygotowani, że zombie jest z pewnością wrogiem.
Wybrane gry uszeregowane są w sposób chronologiczny, a kryterium wyboru danej produkcji związane jest z wyróżnikiem charakteryzującym grę. Wzięte zostały pod

Ewolucja wizerunku zombie w grach wideo 141

uwagę aspekty związane z rozgrywką, wizerunkiem zombie, elementem wyróżniającym, popularnością gry oraz niespotykanymi wcześniej rozwiązaniami.
Zombie Zombie (1984)

Wyróżnik: Jedna z pierwszych gier o zombie.
Ze względu na ograniczenia sprzętowe fabuła pierwszych gier nie mogła być zbyt
skomplikowana. Zadaniem bohatera była walka z zombie, które opanowały miasto.
Za ciekawostkę można uznać fakt, że bohater faktycznie nie zabijał zombie, tylko strzelał do nich ze strzelby, która zamiast pocisków wyrzucała strumień powietrza. Ważna
jest z pewnością swoista odwaga autorów związana z wprowadzeniem postaci zombie
do nowego medium, jakim były w tamtych czasach gry wideo. Odtworzenie wizerunku wykreowanego głównie przez filmografię nie było możliwe ze względu na ograniczenia technologii, ale motyw „zombie=zły” został zachowany.
Realm of Impossibility (1984)

Wyróżnik: Jedna z pierwszych gier o zombie.
Gra umożliwiała przeprawę przez 13 lochów, w których należało pokonać węże,
pająki oraz zombie. Świat gry stworzony został na zasadzie labiryntów, a główny bohater walczył z przeciwnikami za pomocą trzech dostępnych czarów – zamrożenia,
ochrony oraz zmieszania. Jako jedna z pierwszych gier, Realm of Impossibility umożliwiała grę z innym graczem na jednym ekranie.
The Evil Dead (1984)

Wyróżnik: Jedna z pierwszych gier o zombie.
Gra przygodowa, która polegała na jednoczesnej próbie zamknięcia pomieszczenia, w którym znajduje się bohater, oraz na walce z wchodzącymi do niego zombie.
Protagonista wykorzystywał do tego celu różne rodzaje broni, takie jak łopaty, strzelby czy topory. W1984 roku pojawiły się aż trzy gry o tematyce zombie.
Super Mario Bros 3 (1988)

Wyróżnik: Po raz pierwszy wykorzystano zombie w grze o uznanej już marce.
W 1988 roku po raz pierwszy w grze z serii Super Mario pojawili się przeciwnicy,
którzy byli zwierzęcymi zombie. Bohater nie mógł ich zabić w „tradycyjny” sposób,
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ponieważ odnawiali swoje życie i znów stawali na jego drodze. Poza wykorzystaniem
zombie jako przeciwników rozgrywka tej gry platformowej nie odbiegała od założeń
serii gier Mario i polegała na pokonywaniu kolejnych plansz, walce z przeciwnikami
oraz zbieraniu monet.
Wolfenstein 3D (1992)

Wyróżnik: Zombie w grze FPS.
Gra uznawana za klasykę gatunku FPS, w której bohater walczył z armią nazistów.
Rewolucyjna jak na tamte czasy mechanika gry oraz sposób prowadzenia rozgrywki
z perspektywy pierwszej osoby, poza „zwykłymi” przeciwnikami pozwalały na skonfrontowanie bohatera z zombie. Ten nietypowy w tamtym okresie zabieg pozwalał na
znaczne urozmaicenie rozgrywki. W odróżnieniu od filmów i książek, w których bohaterowie zabijali żywe trupy, dzięki Wolfenstein 3D gracz mógł po raz pierwszy wcielić się w takiego bohatera i poczuć satysfakcję z zabijania zombie.
Zombies Ate My Neighbors (1993)

Wyróżnik: Humorystyczne podejście do tematyki zombie.
Gra polega na uratowaniu sąsiadów poprzez walkę z zombie i innymi potworami,
które opanowały miasto. Główni bohaterowie, którymi można prowadzić rozgrywkę
samodzielnie lub w trybie kooperacji, mieli za zadanie uratować różnych sąsiadów –
nauczycieli, turystów, dzieci – wykorzystując szereg dostępnych broni, takich jak pistolety, uzi, bazooki czy pomidory. Rozgrywka luźno nawiązywała do dzieł popkultury i ukazywała walkę z zombie poprzez zabawną konwencję.
The House of the Dead (1995)

Wyróżnik: „Szybkie” zombie.
Ta gra akcji, która była utrzymana w konwencji horroru, pozwalała na wcielenie
się w agenta służb specjalnych i walkę z żywymi trupami z perspektywy bohatera.
The House of the Dead, która umożliwiała rozgrywkę dla jednego lub dwóch graczy,
wyróżniało przede wszystkim ukazanie zombie jako szybkich i zwinnych istot, co
wcześniej nie miało miejsca.
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Resident Evil (1996)

Wyróżnik: seria licząca około 30 gier, samodzielnie funkcjonująca marka.
Uważana za jedną z najpopularniejszych gier o zombie w historii gier w ogóle, zapoczątkowała serię gier, filmów oraz książek, których akcja rozgrywa się w uniwersum
stworzonym na potrzeby Resident Evil. Akcja gry utrzymana była w atmosferze grozy,
a zadaniem bohatera była walka z zombie, które są zainfekowanymi przez wirusa
mieszkańcami miasta Raccoon, a za wirusem stała tajemnicza korporacja Umbrella. Seria doczekała się dotychczas kilkudziesięciu tytułów na różne platformy i reprezentujących różne gatunki. Często to właśnie Resident Evil przywoływane jest jako najbardziej znaczący przykład gry o zombie lub najlepszej gry o zombie. Marka Resident Evil
funkcjonuje współcześnie również poza samą grą i kojarzona jest właśnie z zombie.
Left 4 Dead (2008)

Wyróżnik: Rozbudowany tryb kooperacji.
Gra opierała się na sieciowej rywalizacji dwóch drużyn reprezentowanych przez
ludzi i zombie. Czteroosobowe drużyny składały się z bohaterów o specjalistycznych
i unikalnych umiejętnościach oraz walczyły ze sobą na jednej z aren (las, opuszczony
budynek etc.). Praktycznie niemożliwe było pokonanie przeciwnej drużyny bez odpowiedniego zgrania, taktyki oraz wykorzystania specjalnych umiejętności każdego z bohaterów. Rozgrywka bardzo dobrze oddawała wrażenie „zaszczucia” przez napierające
hordy zombie.
Plants vs Zombies (2009)

Wyróżniki: Złagodzenie i banalizacja wizerunku zombie.
Gra polegała na sadzeniu kwiatów różnego typu, które bronią domu przed atakującymi hordami zombie. Utrzymanie gry w formie tzw. tower defense, w którym
gracz rozstawia różnorodne konstrukcje, aby wyeliminować pojawiające się fale coraz
silniejszych wrogów, doskonale sprawdziło się na urządzeniach mobilnych. Wykorzystanie tego faktu oraz taka kreacja świata gry, w którym dominują barwy, pojawiają się
uśmiechnięte kwiaty, a zombie „przebrano” za postaci znane m.in. z popkultury (jak
Elvis Presley, czarodziej czy hipis) pozwoliły na ocieplenie wizerunku zombie. Zachęciło to również osoby młodsze, które mogą obawiać się stereotypowo do tej pory
przedstawianych, rozkładających się, powoli poruszających się stworów. Gra odniosła
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ogromny sukces komercyjny, została wydana również na inne platformy oraz doczekała się kontynuacji. Plants vs Zombies jest całkowitym odwróceniem wizerunku zombie jako groźnych, nieestetycznych, potworów. Kreskówkowy charakter oraz rozgrywka opierająca się o humorystyczne rozwiązania były czymś niespotykanym wcześniej w filmach czy serialach.
Rock of the Dead (2010)

Wyróżnik: Walka z zombie za pomocą gitary.
Gra wykorzystywała specjalną gitarę, która służyła jako urządzenie podłączane do
konsoli. Zadaniem gracza była walka z pojawiającymi się przeciwnikami poprzez odpowiednio zagrany na gitarze utwór, dopasowany do rytmu oraz pojawiających się
podpowiedzi. Gra umożliwiała kooperację dwóch graczy. Pomimo standardowego
przedstawienia zombie po raz pierwszy do walki z zombie wykorzystana została gitara.
Jest to bardzo dobry przykład dowodzący ogromnego potencjału gier wideo. Można
przewidywać, że gdyby bohaterowie jakiegokolwiek filmu walczyli z zombie za pomocą utworów granych na gitarach, odbiorcy uznaliby to za absurdalne i niepoważne.
Red Dead Redemption: Undead Nightmare (2010)

Wyróżnik: Obecność zombie na Dzikim Zachodzie.
Gra funkcjonowała jako dodatek do Red Dead Redemption i opierała się na takich samych założeniach. Akcja gry osadzona była na Dzikim Zachodzie, a jako główny
bohater gracz poszukiwał lekarstwa na trwającą plagę zombie. Wśród przeciwników,
oprócz zainfekowanych ludzi, znalazły się również zwierzęta zombie, z którymi należało walczyć m.in. za pomocą specjalnej strzelby. Główny wątek fabularny rozbudowany został o serię zadań pobocznych, które można było wykonywać podczas wędrówki po świecie gry.
Minecraft (2011)

Wyróżnik: Zombie w najpopularniejszym sandboxie.
Jedna z najbardziej znanych na świecie gier stawiała przeciwników-zombie na drodze budowniczych i odkrywców. Otwarty świat, który gromadzi miliony graczy, pozwalał na całkowitą swobodę rozgrywki oraz umożliwiał stworzenie konstrukcji ograniczanych jedynie przez wyobraźnię użytkowników. Zombie zostały zaprojektowane
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w specyficzny dla Minecrafta, „kostkowy” sposób oraz wyróżniały się zielonym kolorem. Gracze musieli w odpowiedni sposób zabezpieczyć się przed nimi na czas nocy
w grze. Zaczerpnięty z innych dzieł kultury wizerunek zombie pozwalał na bardzo
symboliczne potraktowanie ich w Minecrafcie i rozpoznanie żywych trupów bez pozostawiania wątpliwości co do ich zamiarów wobec bohatera.
ZombiU (2012)

Wyróżnik: Sterowanie bohaterem za pomocą kontrolera ruchowego.
Rozgrywka prowadzona była z perspektywy pierwszej osoby, a gracz walczył
z przeciwnikami zombie za pomocą kontrolera ruchowego, którym musiał odpowiednio poruszać. Fabuła nie odbiegała od innych popularnych gier z zombie, a one same
przedstawione zostały w sposób stereotypowy. Innowacyjne wykorzystanie kontrolera ruchu pozwalało natomiast na znaczne zwiększenie imersji podczas rozgrywki, co
nie byłoby możliwe w przypadku filmu lub serialu.
The Walking Dead: Season One (2012)

Wyróżnik: Interaktywny film
Gra przygodowa, która wykorzystywała licencję serii komiksowej The Walking
Dead. Podobnie jak serial telewizyjny podzielona była na epizody oraz sezony, które
wydawane były w określonych odstępach czasowych. Bohaterowie gry są odpowiednikami tych pojawiających się w komiksie, a fabuła ukazywała apokalipsę zombie. Sposób prowadzenia rozgrywki był bardzo ograniczony i opierał się głównie na zwiedzaniu przestrzeni, rozmowach i zbieraniu przedmiotów, choć bez dużego pola swobody
dla gracza. Najważniejszy był scenariusz oraz opowiedziana historia, w której zombie
przedstawione zostały dokładnie tak samo, jak w komiksie oraz serialu o tym samym
tytule.
DayZ (2013)

Wyróżniki: MMO z zombie.
Gra MMO, w której głównym zadaniem było przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie. Poza potworami, które starały się zabić bohatera, w świecie gry
swoje cele realizowali również inni gracze, z którymi można było współpracować lub
rywalizować. Rozgrywka wymagała zapewnienia podstawowych warunków do prze-
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życia, takich jak jedzenie, ubranie, lekarstwa czy broń, które łatwiej zdobywać w grupie. Fenomen gry, wydanej w początkowej fazie jako modyfikacja do gry ArmA II,
polegał na wykreowaniu świata, w którym podstawową zasadą przeżycia było ograniczone zaufanie do wszystkich innych. Po raz pierwszy udało się w grze o zombie wywołać strach nie przed samymi potworami, lecz przed innymi graczami.
Dying Light (2015)

Wyróżnik: Otwarty świat i możliwość wcielenia się w zombie.
Produkcja polskiego studia Techland opierała się na przetrwaniu w otwartym,
sandboxowym świecie. Podczas dnia należało uzbroić się oraz przygotować na nadchodzące ataki zombie nasilające się nocą. Walka polega głównie na wykorzystaniu
broni białej, ale też na systemie tzw. craftingu, czyli wykonywania samodzielnych
ulepszeń broni poprzez wykorzystanie znalezionych elementów. Główny bohater,
dzięki zdolności pokonywania przeszkód terenowych, mógł swobodnie podróżować
po świecie gry, a dodatkowo istniała możliwość prowadzenia rozgrywki jako jeden
z zombie – łowca.

Przyszłość zombie w grach
Poza produkcjami powstającymi na tzw. „duże platformy”, jak PC czy konsole do gier,
powstaje coraz więcej gier dedykowanych urządzeniom mobilnym, które mogą stać się
za jakiś czas najbardziej popularnymi urządzeniami służącymi rozgrywkom. Zombie
jest również bardzo popularnym tematem w grach mobilnych, dostępnych głównie
na systemy Android oraz iOS. Ze względu na wciąż (relatywnie) niewielką moc obliczeniową smartfonów oraz tabletów, gry mają raczej proste formy i niezaawansowaną
grafikę. Istnieją platformowe, logiczne czy zręcznościowe gry o zombie, ale największą
popularność na urządzeniach mobilnych zyskały gry typu tower defense. Gry tworzone
z myślą o urządzeniach mobilnych są bardzo dobrym sposobem na „oswojenie” użytkowników z wizerunkiem zombie oraz zachęceniem ich do przyjrzenia się większym
produkcjom tego typu. Przyszłość gier o zombie nie odbiega z pewnością od tendencji
panujących na całym rynku gier. Próby wykorzystania kontrolerów ruchowych oraz
gitary jako oręża są naturalnymi konsekwencjami rozwoju sprzętów peryferyjnych wykorzystywanych w grach. Jako pozytywne zjawisko można ocenić eksperymentowanie
twórców z różnymi konwencjami i intencjonalne mieszanie różnych gatunków w celu
urozmaicenia rozgrywki. Jeżeli urządzenia pozwalające na wykorzystanie wirtualnej
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rzeczywistości w grach wideo, takie jak Oculus Rift, pojawią się na rynku i utrzymają
się na nim, można spodziewać się gry wykorzystującej wizerunek zombie właśnie w takiej formie. Postać, która ma wystraszyć gracza, wydaje się doskonale wpisywać w założenia stojące za okularami rzeczywistości wirtualnej. Zadziwiające jest, że ogromna
popularność gier MOBA nie przełożyła się do tej pory na żadną znaczącą produkcję
tego typu z zombie w roli głównej.

Podsumowanie
Zombie na trwałe wpisały się w gałąź rozrywki związaną z grami wideo. Od początków
powstawania wszelkich produkcji wykorzystywano je jako antagonistów, tło fabularne, bossów czy żołnierzy, których można wcielić w szeregi własnych armii. Wizerunek zombie ewoluował w grach wideo na przestrzeni lat. W czasach Dying Light
trudno wyobrazić sobie, że zlepek pikseli z 1984 roku jest tym samym zombie, co obecnie. Pomimo zmiany wizerunku zewnętrznego zombie, idea walki z nimi oraz uczynienia z nich wrogów pozostała niezmienna. Zmieniająca się prędkość poruszania
zombie, umiejętności, inteligencja czy zdolność kooperacji stanowią urozmaicenie
wprowadzane na potrzeby danej gry, ale gracz samo określenie „zombie” może postrzegać jako nacechowane pejoratywnie. Gry wideo, w których pojawia się zombie,
systematycznie umacniają swoją pozycję wśród innych rodzajów gier. Ponad 30 lat skutecznego wykorzystywania wizerunku zombie w grach wideo udowadnia, że ten motyw przewodni jest ponadczasowy oraz może być z powodzeniem wykorzystywany
przez kolejne dekady. Pierwsze gry wideo, które poruszały tematykę zombie, przedstawiały potwory w zgodzie z wizerunkiem wypracowanym przez przemysł filmowy.
Dynamika zmian na rynku gier wideo może jednak spowodować pojawianie się coraz
bardziej kreatywnych projektów żywych trupów, które pozwolą na wypracowanie
unikalnego wizerunku dla tego medium.

English summary
The video games industry has been successfully using the image of the zombie for decades. Since the first game released in 1984, the zombie-slaying theme has appeared in
more than 100 video games and still remains popular. In-game realities, characters and
zombies have been portrayed with ever more precision and detail over the years. Video
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games are not the first medium in which zombies have appeared, thus an in-game zombie image often refers to other cultural works. Video games generally portray zombies
as brainless, slow creatures whose sole purpose is to bite or eat the player. However,
there are productions attempting to “warm up” the image of zombies. The animated
presentation of amusing zombies fighting with plants gained great popularity among
users of mobile devices, computers and video game consoles. In the chapter Evolution
of the Image of the Zombie in Video Games, Bartosz Mazurkiewicz looks more closely
at the evolution of zombie-themed games in order to distinguish the characteristics of
the entire genre and examine which of those games inspired other productions.
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Misja: epidemia. Strach przed mutacją jako podstawa
światotwórcza gier z trylogii StarCraft II
KRZYSZTOF M. MAJ∗

The only modern myth is the myth of zombies.
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Anti-Oedypus

Wprowadzenie
Rozpleniające się w ponowoczesnych narracjach zombie, choć interpretowane powszechnie jako jedna z typowych figur postapokaliptycznych, wpisują się paradoksalnie
nie tyle w narrację końca, ile początku i genezy. Zarówno bowiem w większości narracji zombie-centrycznych 1, jak i w semiotycznej logice postapokalipsy obserwuje się retroaktywny związek narracyjnego status quo z apokalipsą – która jest tu jednakże zagładą, która nie następuje (jak w dyskursie millenarystycznym i chiliastycznym) po
tym, co dopiero będzie, lecz poprzedza (jak w dyskursie mitograficznym), to, co tu
i teraz jest. Za tego rodzaju wykładnią opowiedzieli się Gilles Deleuze i Félix Guattari
w Tysiącu półwyspów, proponując nie destruktywną i nihilistyczną, lecz przewrotnie
konstruktywną wykładnię zombie jako swoiście pojętej figury czasu mitycznego:
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1

Wykorzystuję tu termin stosowany konsekwentnie w różnych pracach Kseni Olkusz poświęconych
narracjom postapokaliptycznym i dystopiom.
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Mit o zombie, o żywych trupach, jest mitem pracy, a nie wojny. Okaleczenie wprawdzie jest konsekwencją działań wojennych, ale jest to zarazem konieczny warunek, presupozycja funkcjonowania aparatu państwa i organizacji pracy. […]. Ludzkość toczyła wojny od samego początku świata,
ale trudno przypomnieć sobie choćby jeden fragment z Iliady, w którym byłaby mowa o utracie
ręki lub nogi. Mitologia zarezerwowała okaleczenie dla potworów, dla ludzkich bestii pokroju
Tantala czy Prokrusta (Deleuze, Guattari 1987: 425-426) 2.

Kluczowym słowem pojawiającym się w tym krótkim i z konieczności nieco zdekontekstualizowanym fragmencie Kapitalizmu i schizofrenii jest „presupozycja”,
a ściślej mówiąc idea potraktowania wojny jako owego „koniecznego warunku” późniejszej społecznej reorganizacji – uświadamiająca, dlaczego narracja postapokaliptyczna przywołuje pytania charakterystyczne nie dla mitu końca, lecz mitu początku. Świat
zniszczony, nękany śmiertelną epidemią i trawersowany przez hordy zombie czy mutantów przeraża nie samym status quo, lecz tym, co doń doprowadziło. W analizie
światotwórczego uwarunkowania takiej narracji kluczowe staje się pytanie o ontogenezę, które jest znakomitym pretekstem do ekspozycji przestrzeni allotopijnej – innej
i obcej nie w relacji do świata rzeczywistego zgodnego z empirycznym, lecz do świata
allo(pre)historycznego. Trudno zaś o lepszy przykład funkcjonowania wojny jako presupozycji światotwórstwa, niż komputerowe gry strategiczne z rozbudowaną fabułą –
a więc nieograniczające się jedynie do emulowania środowiska wirtualnej rozgrywki,
lecz wzbogacające je diegetycznie, stwarzając przestrzeń do renarracji mitu początku
i allogenezy 3.

Starcraft na tle innych gier strategicznych
Wybór serii gier RTS (real time strategy, strategii czasu rzeczywistego) StarCraft 4 akurat w charakterze egzemplifikacji ponowoczesnego mitu zombie może budzić uzasa2

Przekład własny za: „The myth of the zombie, of the living dead, is a work myth and not a war myth.
Mutilation is a consequence of war, but it is a necessary condition, a presupposition of the State
apparatus and the organization of work […]. Mankind has waged wars since the world began, but I
can't remember one single example in the Iliad where the loss of an arm or a leg is reported. Mythology reserved mutilation for monsters, for human beasts of the race of Tantalus or Procrustes”.

3

W akapicie tym wykorzystuję autorską terminologię wprowadzoną i opisaną w książce: Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych (MAJ 2015 A).

4

Z uwagi na problemowy (a nie przeglądowy) charakter niniejszego rozdziału, ograniczam się tu do
trylogii StarCraft II, lepiej skądinąd dopracowanej od niezwykle wprawdzie grywalnej, lecz nieco uboższej pod względem światotwórczym części poprzedniej.
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dnione wątpliwości, zwłaszcza w zestawieniu z klarownymi jego realizacjami w grach
reprezentujących konwencję survival horroru 5 czy tower defense 6. Nie można bowiem
powiedzieć, by w świecie StarCrafta pojawiały się jakiekolwiek bezpośrednie odwołania do figury zombie – głównym tematem gier jest ogólnoplanetarna walka trzech fikcyjnych ras Terran, Zergów i Protossów o wolność, równowagę sił oraz raison d’être,
tajemniczo powiązany z kosmiczną aktywnością pradawnej rasy Xel-Naga, „Wędrowców z Oddali [Wanderers from Afar]” (Underwood i in. 1998: 71). I tu już widać
charakterystyczny rys StarCrafta, odróżniający produkcję studia Blizzard Entertainment – znanego także z bijącego rekordy popuarności MMORPG World of Warcraft
oraz serii gier Diablo – od innych gier strategicznych, a mianowicie skrupulatne opracowanie całościowego materiału narracyjnego składającego się na fikcyjny światoobraz 7, czyli w tym kontekście całokształt informacji o fikcyjnym świecie (lore).
Pozafabularna aktywność światotwórcza, konieczna do wywołania tego rodzaju
reakcji odbiorczych, jest w grach strategicznych niezmiernie trudna do realizacji –
głównie z uwagi na to, że specyfika rozgrywki w grze RTS, sprowadzająca się do efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami ekonomicznymi i wojskowymi w celu zajęcia określonego terytorium, wyparcia z niego wrogich sił lub doprowadzenia do ich
5

Konwencję, dodajmy, znacznie wykraczającą poza medium gier wideo i będącą istotnym składnikiem
tzw. narracji zombie-centrycznych. Jak wyjaśnia autorka terminu, Ksenia Olkusz: „Motyw zombie odgrywa więc w najbardziej elementarnym ujęciu rolę lękotwórczą, stając się relewantnym składnikiem
wspomagającym kreację atmosfery grozy i ustawicznego terroru. W takim artystycznym kontekście
konkretyzują się te narracje, które określić można jako osadzone w konwencji horroru i tzw. survival
horroru, z fabułą mocno uschematyzowaną, ograniczoną w zasadzie do zmagania bohaterów z zagrażającym im bezustannie niebezpieczeństwem” (OLKUSZ 2015: 78).

6

Wobec faktu, że narracja w grach strategicznych tower defense opiera się na jednym z najistotniejszych toposów survival horroru, jakim jest obrona ostatniego przyczółka przed niekończącymi się
atakami hordy zombie — tak świetnie sportretowana przez Maxa Brooksa w fingowanym reportażu
World War Z: An Oral History of the Zombie War — bardzo dziwi brak opracowań naukowych na ten
temat, i to zarówno w Polsce, jak i na świecie. A mowa o tak wielu tytułach (głównie flashowych gier
przeglądarkowych), jak Mastermind: World Conquerer (2009), Plants vs. Zombies 2 (2009), Rebuilt 2
(2011), Zombie Tower Defense: Reborn (2011), Zombie Tower Defense: Uprise (2012), Robots vs. Zombies 2 (2012), Plants vs. Zombies 2: It’s About Time (2013), Knights vs. Zombies (2013), The Last Stand:
Dead Zone (2014) i wiele innych. W przeważającą większość z nich można zagrać w serwisie Kongregate.com.

7

Przewotnie przywołuję tutaj Heideggerowską koncepcję światoobrazu jako „świata pojmowanego
jako obraz” (HEIDEGGER 1977: 141), dobrze oddającą wiązkę znaczeniową angielskiego lore, tożsamego z ogólną wiedzą na temat fikcyjnego świata i rozeznaniem w jego realiach (KRZYWINSKA 2008:
124-127).
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całkowitej eliminacji, utrudnia realizację bardziej złożonych scenariuszy fabularnych,
cóż zaś dopiero zachęcanie do poświęcenia taktycznej rozgrywki na rzecz poznawczego
zanurzenia w realiach innej rzeczywistości. W grach strategicznych trudno o wyjście
poza trzy podstawowe schematy narracyjne w postaci (1) obrony przyczółka; (2) ataku,
inwazji lub oblężenia oraz (3) infliltracji, odpowiadających odpowiednio za podstawowe trzy style rozgrywki – (1) defensywny, (2) ofensywny oraz (3) stealth – składające
się razem na szereg różnorodnych misji tworzących spójną strategicznie i zazwyczaj
dość monoperspektywiczną (bowiem ukazującą wojnę z perspektywy jednej ze stron)
kampanię (Pederson 2012; Jenkins i McGuire 2008).
Większość strategii czasu rzeczywistego radziła sobie z problemem niedostatków
światotwórstwa na dwa proste sposoby, a więc albo poprzez osadzenie gry w określonym i definiowanym przez faktyczną lub kontrfaktyczną encyklopedię okresie historycznym, albo poprzez spłycenie politycznej i etycznej doniosłości wojny w kukiełkowym teatrzyku zmagań nieskalanych obrońców ludzkości z przeciwnymi naturze
monstrami. W obydwu przypadkach twórcy gier, jakkolwiek by one nie były innowacyjne pod względem mechaniki rozgrywki, nie byli zobligowani do ukazywania złożoności wykreowanego na ich potrzeby świata, gdyż był on jedynie nieistotnym tłem
taktycznych zmagań – szachownicą, na której można zrealizować najryzykowniejsze
nawet scenariusze bitewne bez konieczności troszczenia się o straty w cywilach czy
zniszczenie otoczenia. Apogeum tego rodzaju stosunku do świata osiągnęły niewątpliwie narracje superbohaterskie, w których najeżone wysokościowcami i szklanymi biurowcami metropolie służyły w zasadzie tylko i wyłącznie do tego, by malowniczo rozpadać się pod potężnymi ciosami komiksowych półbogów, znajdujących szczególne
upodobanie w ciskaniu antagonistami wskroś zaludnionych przez cywili wieżowców.
To niefrasobliwość niezwykle charakterystyczna dla pobłażliwego podejścia do fantastyki, w której przecież, skoro rzeczywistość jest kreowana „na niby”, to i „na niby”
giną niewinni ludzie, „na niby” rozpadają się domy mieszkalne i „na niby” giną całe
światy, niewydawszy nawet krzyku przerażenia z milionów gardeł. W strategii Praetorians (2003), osada służy tylko do tego, by można było z niej rekrutować rzymskie legiony lub barbarzyńskich wojów, wyludniając ją do cna – ba, jej spalenie do gołej ziemi
w niektórych przypadkach jest jedynym sensownym posunięciem taktycznym, gdyż
paraliżuje elementarny aspekt growej ekonomii i w zasadzie uniemożliwia wrogiej armii odbudowanie swoich sił. W grach z serii Command & Conquer: Tiberium Wars
wieżowce w zaatakowanych miastach przydają się w zasadzie tylko do obsadzenia ich
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piechotą, zawalając się jak szałas po kilku trafieniach z wrogiej broni i odsyłając w niepamięć niezręczne pytania o stan ewakuacji ludności cywilnej. Nawet w grze Battle for
Middle-Earth, inspirowanej ostatecznie fabułą Tolkienowskiego Władcy pierścieni,
miasta stanowią jedynie arenę wojennych zmagań elfów i ludzi z goblinami i orkami –
nie będąc skupiskami żywych ludzi, których obrona zyskiwałaby w tym wymiarze
szczególny charakter, lecz tekturowymi dekoracjami o drugorzędnym znaczeniu dla
fortunnego przebiegu rozgrywki.
Na tle tego rodzaju produkcji, jak również ogólnego nurtu w kulturze sankcjonującego diminucyjne podejście do problemów politycznych, etycznych i ekonomicznych światów wyimaginowanych, StarCraft II przedstawia się wyjątkowo korzystnie.
RTS Blizzarda osiągnął bowiem pod względem zbalansowania światotwórstwa i mechaniki rozgrywki strategicznej swego rodzaju entelechię: trudno sobie wyobrazić, by
którakolwiek strategia czasu rzeczywistego zdołała w bardziej harmonijny sposób połączyć fascynujące i narracyjnie rozbudowane światotwórstwo, wielokrotnie wykraczające poza proste scenariusze fabularne gier, z rozgrywką (gameplay) klasy e-sportowej, umożliwiającym wykorzystanie tytułu w profesjonalnych rywalizacjach graczy
w ramach mistrzostw świata (Taylor 2012). Znakiem rozpoznawczym pogłębionego
światotwórstwa w produkcji Blizzarda jest uzupełnienie samego świata gier (gameworld), obejmującego sześć fabuł (StarCraft, StarCraft: Brood War, StarCraft: Ghost,
StarCraft II: Wings of Liberty, StarCraft II: Heart of the Swarm oraz StarCraft II:
Legacy of the Void) o świat narracji (storyworld) w postaci:
• 34 licencjonowanych powieści;
• 8 tomów komiksów;
• 33 tomów opowiadań;
• 3 artbooków;
• podręczników (np. StarCraft Field Manual);
• oraz internetowej encyklopedii StarCraft Wiki.
Wszystkie te narracje, co istotne, nie są jedynie suplementami do oryginalnych
fabuł i pełnią zgoła inną funkcję aniżeli gadżety dodawane do kolekcjonerskich wydań
gier wideo – mimo że w równym stopniu przyczyniają się do rozwoju świata franczyzy
(franchised universe). Prócz zapewnienia czysto rozrywkowej gratyfikacji estetycznej
kreują one bowiem, w przeważającej mierze dzięki swej narracyjności, intersubiektywne wrażenie światoodczucia (worldness) – a więc rodzaj „specyficznej projekcji świata,
utrwalającej się zarówno w wyobraźni światotwórcy, jak i światoodbiorcy” (Maj 2015
b: 382) obejmującej, wedle pomysłodawczyni terminu, Lisbeth Klastrup, „cały zespół
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cech charakterystycznych dla danego świata”, odsyłających „nie tylko do pierwotnej wersji przedstawionego świata, ale towarzyszących także jego rozwojowi”(Klastrup, Tosca 2003: 1) 8.Tak rozumiany rozwój fikcyjnego świata jest z konieczności w typowej strategii czasu rzeczywistego niezmiernie utrudniony i w tym
należałoby upatrywać przyczyn, dla których wokół gier z serii StarCraft narosła od
premiery pierwszej odsłony w 1998 r. tak duża ilość materiału pozadiegetycznego.
W tym kontekście jasna staje się też funkcja licznych i starannie dopracowanych wstawek filmowych (cutscenes), będących znakiem rozpoznawczym studia Blizzard Entertainment, jednak w StarCrafcie pełniących szczególnie istotną funkcję światotwórczą
– bowiem stwarzających niepowtarzalną okazję do skontekstualizowania, urealistycznienia i uwiarygodnienia taktycznych zmagań graczy na dopasowanych do wymogów
gry strategicznej planszach przedstawionych w rzucie izometrycznym 9.

Inteligencja Roju
Jak jednakże gra strategiczna z poszerzonym wszechświatem, czy jak ujmują to narragolodzy, heterokosmosem fikcji (McHale 2012: 39; Hutcheon 1987: 8),miałaby
wpisywać się w (po)nowoczesny mit zombie i inspirować refleksję nad kategorią monstrualności czy tytułową architekturą zagrożenia? W świecie StarCrafta w roli niewątpliwych potworów od samego początku sagi występują Zergi – ksenomorficzne istoty
z planety Zerus, zjednoczone w Roju (The Swarm) pod umysłową kontrolą Nadświadomości (Overmind), Nadrządców (Overlords) oraz Królowych (Queens). Zergi swym
wyglądem – zwłaszcza niektóre ich podgatunki, jak choćby hydralisk – łudząco przypominają ksenomorfy ze świata Obcego Ridleya Scotta i podobnie jak one jawią się
z perspektywy antropocentrycznej jako „koszmar Linneusza”, a więc (po)twór „ze
8

Parafraza fragmentów formułowanej w cytowanym artykule definicji świata transmedialnego:
„Transmedial worlds are abstract content systems from which a repertoire of fictional stories and
characters can be actualized or derived across a variety of media forms. What characterises a transmedial world is that audience and designers share a mental image of the “worldness” (a number of
distinguishing features of its universe). The idea of a specific world’s worldness mostly originates
from the first version of the world presented, but can be elaborated and changed over time. Quite
often the world has a cult (fan) following across media as well”.

9

Rzut izometryczny (zwany też niekiedy 2,5D) jest podstawowym — obok trójwymiarowych (3D) rzutów z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby — sposobem prezentacji świata w grach wideo, najczęściej wykorzystywanych w grach strategicznych z uwagi na możliwość przedstawienia dużych
plansz (przeważnie pól bitewnych) z lotu ptaka bez utraty iluzji trójwymiarowości wyświetlanych
obiektów.
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swej istoty nieposiadający istoty” (Marcela 2012: 108), niepoddający się klasyfikacji
i zaburzający naturalny porządek. Zagadnienie ksenomorfii jest tu absolutnie podstawowe – forma (gr. μορφἠ,morphē – ‘kształt’) zombie jest bowiem właśnie obca
(gr. ξένος, xénos – ‘obcy’), ponieważ egzystuje na granicy między dwoma światami,
światem żywych i światem umarłych, jako coś „nieumarłego”, niemożliwego i granicznego, wywołującego doświadczenie numinotyczne i następującą po nim potrzebę
„oswojenia spotworniałej rzeczywistości” (Olkusz 2015: 78). Z tej oto właśnie perspektywy, próbując oswoić Zergi w symbolicznej przestrzeni języka naturalnego, Terranie sprowadzili Rój do robactwa, do zasługujących na ksenocyd Robali (buggers)
z sagi o Enderze Orsona Scotta Carda – i wielkie było ich zdziwienie, kiedy flota Protossów rozpoczęła bez wahania czystki tych ludzkich kolonii, na których stwierdziła
aktywność Zergów. Oto dumne Dominium Terran stanęło przed groźbą takiego samego ksenocydu, jakie chciało zgotować Zergom – a jest to dopiero jeden z wielu przejawów tak charakterystycznej dla świata StarCrafta relatywizacji dyskursu o obcości,
kolonializmie i potworności.

Rysunek 2. Wirofag w misji Fall of Haven 10

10

Źródło: materiały własne.
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Tym, co pozwala skonceptualizować Rój Zergów w kategoriach (po)nowoczesnego mitu zombie, zdaje się być przede wszystkim swoiście pojęta inteligencja roju
(smart swarm), a także specyficzna strategia walki, podporządkowana rozprzestrzenianiu infekcji 11. W misji Upadek Haven z gry StarCraft II: Wings of Liberty 12, Rój rozprzestrzenia się za pomocą wirofaga (virophage) – organizmu zdolnego do infekowania materiałem genetycznym Zergów nie tylko jednostki organiczne, ale nawet budynki (por. Rysunek 2. Wirofag w misji Fall of Haven) Jest to wprawdzie daleko posunięta ekstrapolacja opisywanej w mikrobiologii zdolności wirofagów do transferu
materiału genetycznego między wirusami – lecz pozostająca zarazem składnikiem wewnętrznie spójnego opisu sposobów ekspansji Zergów, bezustannie dążących do
zwiększania swego potencjału reprodukcyjnego, przekładającego się w sposób ścisły na
zwielokrotnianie możliwości bojowych. Wirofag, w zgodzie ze swoją nazwą (gr.
φαγεῖν, phagein), niejako „pożera” inne organizmy, obryzgując chmurą zarodnikową,
by zmusić je do asymilacji materiału genetycznego Zergów.
Strategii „zzergizowywania” sprzyja również nieodłączny element mechaniki gry
rasą Zergów, jakim jest rozprzestrzenianie biomasy (creep) 13 – aktywnego psionicznie
fluidu o strukturze komórkowej, zdolnego zarówno do dostarczania larwom Zergów
substancji odżywczych, jak i przekazywania sygnałów nerwowych, wykorzystywanych
przez królowe (queens) do pozyskiwania kontroli nad Rojem. Proces rozprzestrzeniania biomasy, w pełni skądinąd kontrolowywalny przez gracza, ma głęboką symbolikę
rozrodczą: rozpoczyna go bowiem albo przedziwnie spaczone jajeczkowanie królowej,
składającej bezpośrednio w glebie „tumory biomasy”, albo wydzielenie strug biomasy
przez ejakulującego w powietrzu nadrządcę szczepu (overlord). Konotacje te, zapewne
z perspektywy projektantów gry raczej fakultatywne, są o tyle istotne, że ukierunkowują uwagę odbiorczą na dwa najistotniejsze apekty funkcjonowania Roju, łączącego
raison d’être z raison d’etate, a mianowicie mechanizm reprodukcji z mechanizmem

11

Ksenia Olkusz w artykule Mistrzowie drugiego planu. Motyw zombie w perspektywie literackiego sztafażu – od survival horroru przez dystopię do romansu parasnormalnego mówi w tym kontekście wprost
o pandemiczności i instynkcie stadnym (OLKUSZ 2015: 78-79).

12

Co ciekawe – i dobrze przemyślane przez projektantów – misję tę można rozegrać zarówno z perspektywy Terran, chcących uratować jak największą liczbę kolonistów wbrew oczywistemu ryzyku
zakażenia, jak i Protossów, troszczących się jedynie o oczyszczenie planety z Zergów.

13

Z bogatego spectrum skrajnie negatywnych konotacji angielskiego rzeczownika creep najbardziej
przekonuje ta, zgodnie z którą mogłaby być to zsubstantywizowana forma czasownika odpowiadającego polskim ‘pełzać’, ‘skradać się’ czy ‘mieć dreszcze’.
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kontroli. Jakkolwiek bowiem w ludzkiej fizjologii odcięcie pępowiny tożsame jest z separacją od organizmu dotychczasowego żywiciela, interpretowaną w kulturze jako
symboliczny początek samodzielnego i samoświadomego rozwoju, tak w ksenobiologii Zergów pępowina pozostaje, tracąc może funkcje odżywcze, ale zyskując te psioniczne, umożliwiające Nadświadomości sterowanie kolektywną jaźnią Roju. W skali
mikro funkcję tę w Roju spełniają też infektory, które w odróżnieniu od wirofagów
(i nieco wbrew swej polskiej nazwie, dość nieszczęśliwie oddającej znaczenie angielskiego infestor) nie tyle służą rozprzestrzenianiu infekcji, ile przejmowaniu kontroli
tak nad organicznymi, jak i mechanicznymi jednostkami wroga na przestrzeni ograniczonej zasięgiem niewolącej macki. W bardzo podobny sposób funkcjonuje też inna
zdolność infektora, paraliżująca wrogie jednostki – a mianowicie „przyrost grzybni”,
będący kolejną udaną metaforą rozprzestrzeniania obcego materiału genetycznego,
a zarazem pozostającą w zgodzie z myceloidalną koncepcją rozprzestrzeniania się zombizmu, znaną chociażby z gry The Last of Us (2013) studia Naughty Dog czy z ekranizacji powieściowego cyklu young adult dystopia Jamesa Dashnera, rozpoczętego w roku 2010 Więźniem labiryntu w reżyserii Wessa Balla.
Infestacja, mutacja, ewolucja – to trzy najważniejsze etapy ekspansji rasy Zergów,
częściowo zgodne z ich naturą sprzed genetycznej ascendencji, a częściowo uwarunkowane przez Xel’naga, którym udało się wykorzystać naturalną dla proto-Zergów zdolność do ewoluowania przez pożarcie (evolution through consumption) do
zaszczepienia Nadświadomości imperatywu ksenocydu Protossów i Terran. Atakujący planetę Rój, łączący strategię zajmowania terytorium z permanentną reprodukcją
i pożeraniem obcego materiału genetycznego celem przetworzenia go i asymilacji
w komorach ewolucyjnych – jest prześwietną metaforą konsumpcjonizmu, powszechnie kojarzonego z narracjami zombie-centrycznymi (Bieroń 2013: 17-19; Platts 2013:
555), a ponadto potwierdza te intuicje, które kazały rozpocząć rozważania o zombizmie
w StarCrafcie od rozważań Deleuze’a i Guattariego z Anty-Edypa. Ewolucja przez pożarcie jest zresztą istotnym mechanizmem biologicznym, przesądzającym o tym wiarygodniejszej ekspozycji biotopu Zergów – nie bez powodu wykazujących fenotypiczne
pokrewieństwo z szarańczą, szczególnie widoczne w przypadku najbardziej podstawowego organizmu Roju, zerglinga. Szarańcza żyje tak długo, jak długo może żerować –
i gdy staje się to już niemożliwe, wymiera, pozostawiając za sobą wyniszczone pustkowie, do złudzenia przypominające wirtualne pole bitwy, po którym przetoczył się cieszący się ponurą sławą wśród graczy Zerg rush. Rój szarańczy, chmara Zergów i horda
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zombie wykazują w tym względzie silne podobieństwo, budząc trwogę nie swym odrażającym wyglądem, lecz nieantropocentryczną formą zbiorowej świadomości,
kształtowaną przez najbardziej podstawowe imperatywy pożerania i ewoluowania 14.
Trwoga ta jednak zarazem szybko przeradza się w fascynację – albowiem trudno nie
dostrzec, że w tych wysoce deterministycznych mechanizmach ewolucji, pozbawionych całego patosu kulturowości i cywilizacyjnej fasady antropocenu, kryje się jakaś
mordercza doskonałość, naturalistyczna utopia o mocy legitymizowania budzących
najwyższą grozę projektów eugenicznych.

Ewolucja przez asymilację
Podstawowym narzędziem asymilacyjnym Zergów jest „wirus hiperewolucyjny”, mutujący pozbawionych uodparniającej ochrony psionicznej (charakterystycznej chociażby dla Protossów, w większości przypadków wykazujących niewrażliwość na mutujące działania wirusa 15) Terran w bezmyślne drony pozostające na usługach Roju
Zergów. W misji o wymownym tytule Epidemia w rozpoczynającej trylogię StarCrafta II grze Wings of Liberty, Terranie zostają skonfrontowani z w pełni rozwiniętą
infekcją Zergów, rozprzestrzenioną wśród mieszkańców kolonii Jorgenton na planecie
Meinhoff. Wobec zaś skali infekcji i faktu, że dotknęła ona zarówno kolonistów, jak
i nawet zajmowane przez nich budynki, szybko okazuje się, że jedynym sposobem
uporania się z nieuleczalną epidemią jest wypalenie kolonii do gołej ziemi:
Raynor: Co tutaj widzimy, pani doktor?
Hanson: Nasze odczyty wskazują, że w obozach dla uchodźców szerzy się jakaś bio-infekcja… Nawet budynki są tym czymś pokryte!
Raynor: Ja to już kiedyś widziałem… To wirus Zergów. Jedyne, co możemy z nim zrobić, to go
spalić. Każdy z tych zainfekowanych budynków musi zostać zniszczony.
Hanson: Ale… gdzie są wszyscy?

14

Na ten aspekt zombizmu wskazywała m.in. Ksenia Olkusz: „Nie należy też zapominać, że – pominąwszy kwestię martwoty cielesnej – zombie podporządkowane są li tylko imperatywowi zaspokojenia głodu (poprzez pożeranie żywych), natomiast nie przejawiają żadnych jednostkowych, indywidualnych własności. Są anonimowe i zunifikowane, a pozbawienie ich zdolności myślenia i odczuwania jedynie potęguje grozę, jaką wzbudzają” (OLKUSZ 2011: 306).

15

W większości przypadków, ponieważ — o czym można przeczytać w drugim tomie powieści graficznej StarCraft: Frontline — w laboratorium PAX (Protoss Advance/Experimental Facility) podczas eksperymentów nad biomasą (creep) miało dojść do zarażenia (infestation) wirusem hiperewolucyjnym
strzegących placówki zelotów.
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Holoekran ukazuje noc zapadającą nad Meinhoff i wielu zarażonych Terran wygrzebujących się
spod ziemi i idących całą masą.
Hanson: O nie! Te… istoty to zarażeni uchodźcy! To jakiś koszmar!
Raynor: Taa… to nie wróży nic dobrego.
Hanson: Wygląda na to, że zagrzebują się w ciągu dnia i wychodzą nocą. Wirus musiał uwrażliwić
ich na wysokie promieniowanie ultrafioletowe z gwiazdy Meinhoff (Blizzard 2010).

Powyższa transkrypcja rozmowy Jima Raynora z dr Elizabeth Hanson, mającej
miejsce w kokpicie Hyperiona podczas charakterystycznej dla gier strategicznych odprawy (briefing) przed misją, zawiera w zasadzie wszystkie kluczowe elementy plagi
zombie: skażenie nieznanym wirusem, bezsilność medycyny wobec jego objawów, rosnące zagrożenie ze strony żywych trupów, wygrzebujących się spod ziemi i przemieszczających w hordzie pod osłoną nocy, aż w końcu egzekwowaną przez wojsko izolację
i likwidację ognisk zarazy. Sami projektanci StarCrafta II musieli sobie skądinąd znakomicie zdawać sprawę z tej analogii, skoro nazwali dwa możliwe do zdobycia podczas
rozgrywki osiągnięcia Army of Darkness i 28 Minutes later, czytelnie nawiązując do
filmów Armia ciemności (1992) oraz 28 dni później (2002). Najważniejsze jest jednakże
to, w jaki sposób specyfika rozgrywki współgra ze specyfiką narracji zombie-centrycznych, różnicując strategię walki podług rytmu dnia i nocy, a pole bitwy kształtując na
podobieństwo heterotopii, dzielącej się na ufortyfikowane sanktuarium 16 i otaczające
je skażone pustkowie. W nocy jedynym celem gracza jest bowiem skuteczna obrona
wojskowego przyczółka Terran przed kolejnymi falami zainfekowanych kolonistów
przez wznoszenie bunkrów, ustawianie wieżyczek ogniowych i obstawianie perymetru działami o dalekim zasięgu. W dzień dominują działania zaczepne, sprowadzające
się do wypalania mobilnymi miotaczami ognia (zwanymi – znów nie bez ironicznej
intertekstualności – helionami) ognisk wirusa hiperewolucyjnego i oczyszczaniu kolejnych kwartałów Jorgenton ze śladów obecności Zergów i zzergizowanych kolonistów. Misja kończy się wraz z wyeliminowaniem wszystkich obcych sygnatur biologicznych – ale, co najbardziej interesujące i znamienne, nie było to wystarczające dla
graczy. Wzmiankowana już bowiem popularność gier typu tower defense czu survival
horror sprawiła, że ta jedna misja z gry Wings of Liberty urosła do samodzielnej
mikrogry Left 2 Die (left to die, dosł. ‘pozostawieni na śmierć’), zaprojektowanej
i opublikowanej w 2011 r. na platformie BattleNet przez samego Blizzarda, oraz jej specjalnego modułu survivalowego, Night 2 Die, w którym trwa nieskończona noc, a zadaniem gracza jest utrzymać się jak najdłużej przy malejącym zapleczu surowcowym
16

Ksenia Olkusz pisze w tym kontekście o „miastach-twierdzach” (OLKUSZ 2015: 80-81).
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pod nieprzerwanym naporem coraz to wytrzymalszych sił zmutowanych kolonistów
i samych Zergów. Powstałe kilkadziesiąt modów tej jednej mapy – w tym kilka modyfikujących rozgrywkę z modułu Night 2 Die – dowodnie ukazuje, że gracze odczuwali
potrzebę sproblematyzowania relacji Terran z Zergami właśnie w znajomym języku
narracji zombie-centrycznej, operującej wyrazistymi opozycjami wnętrza i zewnętrza,
centrum i peryferii, swojskości i obcości, mniejszości i większości, obrony i ataku etc.
Paradoks infekcji zergowej tkwi jednak w tym, że jednostki zmutowane są skuteczniejsze pod względem bojowym od zdrowych, co stoi w sprzeczności ze stereotypowym wizerunkiem powolnego, szwendającego się, okaleczonego i gnijącego zombie.
W misji Epidemia jedyne wrogie jednostki słabsze od terrańskich marines to zainfekowani koloniści – wirus hiperewolucyjny zapewnia organizmom regenerację tkanek na
nieosiągalnym dla ludzi poziomie, zwiększając zarówno odporność na obrażenia, jak
i szybkość odzyskiwania sił. Zainfekowani Terranie i terrańscy marines umierają zatem głównie w wymiarze symbolicznym, zatracając człowieczeństwo stopniowo i zachowując w początkowych stadiach rozwoju wirusa nawet zdolność mowy – którą
wykorzystują najczęściej do wyjękiwania próśb o ukrócenie mąk. Zainfekowanym
Terranom znacznie bliżej jest zatem do voodooistycznego obrazu i funkcji zombie jako
bezwolnej istoty w sidłach władcy marionetek – tu przybierającej obraz kolektywnej,
dezindywidualizującej Nadświadomości – aniżeli żywego trupa w sensie ścisłym, jednak wobec braku możliwości cofnięcia ksenomodyfikacji genetycznej jedyną metodą
radzenia sobie z ogniskami zarazy pozostaje oczyszczanie jej ogniem.
W skrajnym stadium rozwoju wirusa zainfekowani Terranie mutują w aberracje
– zatracając resztki człowieczeństwa w postaci humanoidalnych kształtów czy szczątkowej zdolności mowy i, w zgodzie z etymologią określającego je słowa (łac. ab + errare – ‘pobłądzić, oddalić się’), oddalając się już całkowicie od wzorca antropocentrycznego. Aberracja jest już typowym monstrum – potworem, zdolnym do absorpcji
gigantycznej ilości obrażeń i górującym nad rojącą się przy ziemi armią Zergów i zainfekowanych. Równocześnie jednak aberracja zachowuje wciąż ów wypaczony może
i spotworniały, ale jednak ewolucyjnie niepodważalny związek z człowieczeństwem,
wzbudzając lęk nie tyle swym odrażającym wyglądem czy przerażającą wytrzymałością,
ile pewną widmową obecnością pierwiastka ludzkiego, zwiniętego w zniekształconej
helisie DNA gdzieś pod obcym karapaksem. W aberracji najbardziej przerażający jest
jednak sam widok tego, co może stać się człowiekiem w ostatnim stadium inkubacji
wirusa hiperewolucyjnego – i z tego właśnie względu niepokoi ona znacznie bardziej,
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niż szeregowe ksenomorfy Roju Zergów, jak chociażby hydraliski, mutaliski, ultraliski
czy brutaliski 17.
Terranin

Zainfekowany
Terranin

Terrański
marine

Zainfekowany
marine

Aberracja

Punkty
życia

30

35

40

50

275- 700

Szybkość ruchu

1,00

1,25

2,25

0,9375

2,00-2,95

Regeneracja

0

0

brak

0,2734

0,2734

Pancerz

0

0

brak

brak

1-2

Tabela 1. Zestawienie parametrów życiowych Terran ze zmutowanymi Terranami i aberracją 18

Różnica między zzombifikowanymi ludźmi a zzergizowanymi Terranami tkwi jednak w tym, że zergizacja służy mimo wszystko wyższemu celowi niż tylko stworzeniu
armii niewolników, siejącej postrach wśród wrogów. Zergizacja prymarnie bowiem
służy ewolucji – i gdyby nie wspomniane już pole psioniczne, chroniące spójność genetyczną Protossów, zergizacja nie dotykałaby jedynie Terran, lecz była zjawiskiem powszechnym i w pełni uzasadnionym. Wysoko rozwinięta kultura Protossów czy rozwijająca się cywilizacja Terran nie mają bowiem żadnego odpowiednika u Zergów,
odnajdujących się przede wszystkim w długotrwałym procesie doskonalenia ewolucyjnego, osiąganego wyłącznie na drodze konfrontacji z innymi gatunkami i ekstrahowania z nich cennych informacji genetycznych, koniecznych dla dalszego rozwoju Roju.
To zatem jedynie z paradygmatycznej perspektywy Terran aberracja pozostaje aberra-

17

Nazwy najpotężniejszych jednostek Zergów nie bez powodu formowane są na rdzeniu słowotwórczym zapożyczonym z bazyliszka (bo z nietypową dla języka angielskiego sufixem -isk; por. mutalisk,
ultralisk, hydralisk oraz basilisk z gr. βασιλίσκος – ‘mały król’), który wydaje się być epitomą potwora
rozumianego właśnie jako monstrum (łac. moneo, monere – ‘patrzeć, oglądać, przypominać, ostrzegać’), będącym zarówno tym, co ukazuje i patrzy, jak i tym, co ostrzega (KŁOSIŃSKI 2012: 29). Potrzeba
odwrócenia wzroku od potworności czy tego, co uznaje się za niezgodne z paradygmatycznie przyjętym kanonem estetycznym (leżąca u podstaw fobii, nie bez powodu mającej swój źródłosłów
w strachu, z gr. φόβος), wiąże się zresztą z jednym z podstawowych wykładników konwencjonalnej
reprezentacji zombie – ukazywanych jako właśnie żywe trupy i rozkładające się, rozpadające zwłoki
(OLKUSZ 2009: 171), do złudzenia przypominające ksenomorfię Zergów.

18

Źródło: opracowanie własne na podstawie haseł z encyklopedii StarCraft.wikia.com.
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cją – dla Zergów to tylko kolejne stadium syntetyzowania terrańskiej esencji, wykazujące fakultatywną przydatność w dynamicznie zmieniających się warunkach bojowych.
Spojrzenie na fenomen zergizmu jako zombizmu z tej perspektywy w oczywisty
sposób go relatywizuje: zombie nie musi być już tylko żywym trupem, może być tworem doskonalszym od człowieka i przerażającym dlań głównie z tego względu, że wykracza ono poza obszary życia i śmierci – będąc wręcz dowodem nieskuteczności tej
opozycji (Marcela 2012: 108). Z tego też względu wysiłek światotwórczy projektantów StarCrafta od pewnego momentu zaczął się koncentrować na par excellence etnologicznym projekcie opisania ksenobiologii Zergów, i to nie z paradygmatycznej,
zewnętrznej perspektywy Terran (wahających się między podejmowaniem prób wynalezienia leku na infekcję Zergów a wypalaniem jej ognisk strumieniami paliwa plazmowego) czy Protossów (sprowadzających już bez jakichkolwiek skrupułów swą
świętą wojnę na wylęgarnie i ule Roju) – lecz z perspektywy samych Zergów i ich poznawczej allotopii zlokalizowanej, jak powiedziałby Bernhard Waldenfels, „u progu
obcości [on the threshold of otherness]” (Waldenfels 2011: 164). Dlatego też w drugiej części trylogii StarCrafta II, pod wiele mówiącym tytułem Heart of the Swarm,
dochodzi do ekspozycji nietypowego zjawiska, określonego przez Ksenię Olkusz mianem dezombifikacji, czyli „nadawania anonimowym hordom ponownie cech jednostkowych” (Olkusz 2015: 82). W Heart of the Swarm tak też dzieje się z Zagarą,
królową jednego ze szczepów Zergów, zzergizowanym admirałem Stiukovem oraz wysokorozwiniętymi przedstawicielami rasy Zergów, Iszą i Abaturem, którzy stają się doradcami Królowej Ostrzy na pokładzie flagowej jednostki Roju – Lewiatana. Wtedy
to także przed graczami odsłonięte zostają pradawne korzenie rasy Zergów, jeszcze
sprzed eksperymentów genetycznych Xel’naga i psionicznego zniewolenia przez Nadświadomość – i wtedy także pozornie bezmyślna taktyka pożerania obcego, ewolucji
przez asymilację, znajduje wytłumaczenie w alloprehistorii rasy, premiującej przetrwanie najsilniejszych i przyswajanie obcego materiału genetycznego celem wzmocnienia
genotypu proto-Zergów. Oczywiście nie wpływa to bynajmniej na reewaluację zagrożenia, jakim pozostają szczepy Zergów dla ras Terran i Protossów – jednakże stwarza
pole do dialogu i dokonującego się w Legacy of the Void zjednoczenia wszystkich ras
we wspólnej walce z upadłym Xel’naga, jako że Zergi przestają być już bezmyślną
hordą Robali, stając się rasą obcą w stopniu wykraczającym poza etyczną tolerancję
organizmów pielęgnujących czystość własnego genotypu. Ani generał Stiukov, ani Sarah Kerrigan nie próbują „wyleczyć się” z wirusa Zergów wzorem innych Terran, ani
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„oczyścić się” zeń na podobieństwo Protossów – lecz obydwoje przyjmują dziedzictwo
obcej rasy i stawiają wyzwanie wszystkim tym, którzy odczuwają wstręt i obrzydzenie
na widok zmutowanego ciała ludzkiego.

Eugenika Xel’naga
Zupełnie inny wymiar mają już wspominane parokrotnie eksperymenty genetyczne
Amona upadłego przedstawiciela półboskiej rasy Xel’naga, której historia została skądinąd znakomicie wykorzystana do sfikcjonalizowania charakterystycznego dla gier
RTS zróżnicowania dostępnych wariantów strategicznych grywalnych frakcje, stronnictwa czy rasy właśnie. W świecie StarCrafta u podstaw różnic genetycznych dzielących Terran, Zergów i Protossów legł quasi-arystotelejski podział na „czystość esencji
[purity of essence]” i „czystość formy [purity of form]” – dwa podstawowe aspekty
ewolucji gatunków, których idealne zbilansowanie miałoby doprowadzić do „szczytu
fizycznej perfekcji [pinnacle of physical perfection]” (Underwood i in. 2008: 51).
Osiągnięcie na drabinie ewolucyjnej gatunków czystości esencji wiązało się z większą
ilością manipulacji czysto genetycznych, osiągnięcie zaś czystości formy – z inżynierią
wyższego rzędu, bowiem związaną ze sferą mentalną i kulturową. Czystość esencjonalna przypisana została Zergom, ucieleśniającym doskonałość biologiczno-ewolucjonistyczną, czystość zaś formalna – Protossom, zjednoczonym na planie metafizycznym
z pierwiastkiem duchowym, Khalą, utożsamianą ze „świętą więzią [sacred bond]
wszystkich myśli i emocji” i „Drogą Wstąpienia [Path of Ascension]” (StarCraft
wiki 2015). Co jednak istotne, pomimo dzielącej obydwa gatunki różnicy, zasadzającej
się na jednej z najmocniejszych binarnych opozycji ciała i ducha, i w jednym, i w drugim przypadku doszło do wykształcenia pewnej formy podległości, którą u Zergów
stała się Nadświadomość, zaś u Protossów – właśnie Khala, co wymusiło na obydwu
rasach finałową walkę o odcięcie od genetycznej macierzy Xel’naga. Owo symboliczne
przecięcie pępowiny i zerwanie łączności ze stwórcą jest zresztą wiodącym wątkiem filozoficznym trylogii StarCrafta II, w części pierwszej (Wings of Liberty) poświęconej
rebelii Terran wobec opresywnej delegatury Matki Ziemi w osobie Imperatora Arcturusa Mengska, w części drugiej (Heart of the Swarm) – walce zzergizowanej Sary Kerrigan o odcięcie od narzuconego jej przez Nadświadomość Zergów dziedzictwa Królowej Ostrzy, w części zaś ostatniej (Legacy of the Void) – traumie Protossów, stających
wobec nieakceptowalnej kulturowo i religijnie konieczności przerwania wiązań nerwowych zapewniających im psioniczną łączność z Khalą.

164 Krzysztof M. Maj

Drugim istotnym wątkiem całej trylogii StarCrafta II jest forsowany przez upadłego Xel’naga, Amona, eugeniczny projekt hybryd, mających być idealnym połączeniem czystej esencji i czystej formy, zdolnym do zastąpienia genetycznie nieudanych
ras Zergów i Protossów. Mroczny Templariusz Zeratul, będący architektem zwycięstwa wszystkich Terran, Zergów i Protossów nad Amonem, wprost nazywa je w misji
Evil Awoken z Legacy of the Void abominacjami (abomination) – a więc wykraczającymi poza porządek naturalny bytami chimerycznymi (ens chimæricum) 19, powstałymi nie wskutek kontrolowanych krzyżówek genetycznych czy asymilacji obcego genomu (jak było to w przypadku zergowych aberracji), lecz inżynierii eugenicznej, dążącej nie do doskonalenia gatunków w ich różnorodności, lecz do stworzenia perfekcyjnego genotypu nadistoty, łączącej czystość formy z czystością esencji. Krytykę dyskursu eugenicznego wzmaga tu fakt, że w wizji Amona manipulacje esencją i formą
legitymizowało prawo wysokorozwiniętych gatunków do sterowania procesem ewolucji gatunków niskorozwiniętych lub niezaawansowanych cywilizacyjnie – które w literaturze fantastycznonaukowej przyjęło się kojarzyć z ideą wspomagania czy, z zachowaniem kontekstu ikaryjskiego, uskrzydlania (uplift), widoczną już w Wyspie doktora
Moreau H. G. Wellsa (1896), ale rozpowszechnioną za sprawą trylogii Burza wspomaganych Davida Brina (1995-1998), osadzonej w świecie wprost nazwanym Uplift Universe. Lęk przed infekcją Zergów nie daje się porównać ze skalą szkodliwości programu
eugenicznego wyrastającego z tak paradygmatycznych i imperialistycznych przesłanek,
jak te legitymizujące zaawansowane cywilizacje do swobodnej ingerencji w proces ewolucyjny innego gatunku. Antykapitalistyczny i antykonsumpcjonistyczny dyskurs
zombie-centryczny zwrócony był właśnie przeciwko tego rodzaju symbolicznej uzurpacji, przeciwko „pożeraniu” jednych przez innych – i dlatego wyidealizowana imperialistyczną retoryką praktyka upliftu i budzący odrazę proces pożerania genomu ludzkiego przez infekcję zergową czy zombiczną są do siebie bliźniaczo podobne.

Podsumowanie
Łatwość, z jaką trylogia StarCraft II prowokuje rozważania na temat fenomenu nie
samych już może narracji zombie-centrycznych sensu stricto, lecz dyskursu zombie-centrycznego sensu largo, nie byłaby możliwa, gdyby nie towarzyszyło jej przemyślane
19

Odwołuję się tutaj do scholastycznego rozróżnienia między czystym zmyśleniem (figmentum purum)
a bytem chimerycznym (ens chimæricum), omówionego przez Tomasza Drewniaka w Epistemologii
fikcji (DREWNIAK 2011: 51-55).
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i spójne światotwórstwo. Oczyszczanie kolonii na planecie Haven z infekcji Zergów
czy obrona przyczółka Terran przed wygrzebującymi się spod ziemi zzergizowanymi
kolonistami planety Meinhoff nie działałyby tak intensywnie na wyobraźnię, gdyby
tym prostym scenariuszom strategicznym (obrona bazy → atak na najbliższą pozycję
wroga → zajęcie terenu i budowa nowej bazy → obrona bazy → da capo al fine aż do
zwycięstwa) i fabularnym nie towarzyszył rozbudowywany w innych mediach i encyklopedii światoobraz, lore, pozwalający na ich szersze i bardziej rozbudowane narracyjnie skontekstualizowanie. Równocześnie zaś trudno o lepszy niż właśnie uobecniający
się w trylogii StarCraft II dowód na to, że w zgodzie z intuicjami Deleuze’a i Guattariego mit o zombie wciąż jest jedynym tak szeroko oddziałującym mitem nowoczesności. Zwłaszcza jeśli zombiepodobne infekcje pojawiają się w strategicznej grze czasu rzeczywistego o zmaganiach trzech kontrempirycznych ras w futurystycznym kosmosie,
a towarzyszą im wciąż te same, znane z narracji postapokaliptycznych, niepokoje związane ze zmierzchem antropocenu, epidemicznością i lękiem przed kolonizacją.

English summary
In the chapter Mission: Outbreak. A Fear of Mutation as the World-building Basis
for the StarCraft II Trilogy, Krzysztof M. Maj recognizes the postmodern reinterpretation of the figure of the zombie in real-time-strategy-based world-building. Having
considered a zombie-centric narrative as central to both the game mechanics (survival
scenarios in zombie-infested gameworlds, fortification and last-stands design in tower
defense games etc.) and to the retroactive nature of post-apocalypse (zombies as reminiscence of a former human form), the author proceeds with a detailed analysis of
the two major aspects of the StarCraft II storyline: the anthropocentric fear of mutation and xenonological need for evolution through assimilation. All things considered, the chapter invites a critical reading of postcolonial and paradigmatic discourses
that allows Terrans and the Protoss to reduce the Zerg’s xenobiological ability to
evolve through infesting other lifeforms and absorbing their genetic material to a mere
parasitism and a travesty of the process of natural evolution. Interpreted as zombielike xenomorphs, the Zerg seem to reveal an unexpected depth in their design which
all the more contributes to a better understanding of how the myth of zombism may
influence science fiction and fantastic world-building.
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Świat mody — świat zombie, czyli opowieść o Zombie Boyu,
modelkach, modelach i nas, konsumentach
MICHAŁ WÓJCIAK ∗

Wprowadzenie
Motyw zombie jest jednym z najpopularniejszych w popkulturze. Możemy go odnaleźć zarówno w grach wideo, komiksach, jak i w tekstach naukowych (Lauro, Embry
2008: 85). Został spopularyzowany przez twórców filmowych ze szczególnym wskazaniem na reżysera Nocy żywych trupów George’a A. Romero. Zrealizowany w 1968 roku, film wraz z dziesięć lat młodszym Świtem żywych trupów odczytywany jest jako
metafora konsumpcyjnej kultury, ukształtowanej po II wojnie światowej (Finlay
2007: 131). Również świat mody, z pozoru unikający tematów takich, jak śmierć, choroba, czy rozkład ciała, prezentujący to, co ładne, wypielęgnowane, gładkie i wymuskane, nie pozostał obojętny na popularyzujący się motyw żywych trupów.
Na wstępie należy przede wszystkim zdefiniować figurę zombie, której współczesne popkulturowe znaczenie jest dalekie od pierwowzoru. W haitańskim folklorze
opartym na wierzeniach voodoo możemy odnaleźć rytuał magiczny umożliwiający ożywienie ciała zmarłego tak, aby stało się ono niewolnikiem wykonującym określone rozkazy. W kinematografii zombie zostało utrwalone jako potwór, którym staje się każdy
ugryziony przez żywego trupa człowiek (Lauro, Embry 2008: 97). Podążając tym
∗
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tropem, stwierdzić można, że zombie – żądne krwi ożywione ciało pozbawione umiejętności logicznego myślenia, świadomości czy zdolności odczuwania emocji – nie posiada cech osobowościowych. Fizycznie jego ciało podlega procesowi rozkładu, stąd
występujące krwawe rany, bladość, często także brak kończyn lub organów wewnętrznych.

Wykorzystanie motywu zombie w modowych edytorialach
W 2009 roku fotograf mody Steven Klein, chętnie realizujący kontrowersyjne sesje
eksplorujące tematykę związaną m.in. z seksualną przemocą, religią czy wojną stworzył
dla francuskiej edycji magazynu „Vogue” krwawy cykl zdjęć Lara Fiction Noir z udziałem modelki Lary Stone, której poświęcono lutowe wydanie. Koncept oparty na prezentacji roznegliżowanej modelki wcielającej się w postać niejednoznaczną do określenia, coś pomiędzy wampirem a żywym trupem, zdominowanej, ale i dominującej towarzyszących jej modeli okazał się na tyle odważny, że ostatecznie nie wszystkie zdjęcia
trafiły do drukowanej wersji miesięcznika. Fotograf natomiast opublikował całość na
swojej stronie internetowej, opatrując publikacje dodatkowym graficznym elementem
w postaci napisu uncensored (ang. ‘bez cenzury’), pisanego dużą czerwoną czcionką.
Jedno z niepublikowanych zdjęć przedstawia damsko-męską parę na przednich siedzeniach w samochodzie, przy czym modelka ze śladami krwi na dłoniach oraz dekolcie
bezceremonialnie pali papierosa obok ciała modela z zakrwawioną twarzą. Nie wiadomo, czy twarz ta jest spalona czy w stanie rozkładu. Kadr ten przywołuje obraz osób
odpoczywających po sfinalizowanym akcie seksualnym. Fotograf zapytany o inspiracje stwierdził: „Zainteresowała mnie tajemnica i moc krwi, która wzbudza w nas pierwotną reakcję, odczytywana jest w kontekście religii, budzi grozę i obrzydzenie, jest
faktem biologicznym. Dla mnie krwawe zdjęcia są o tym, że krew jest elementem łączącym ciało i duszę” (The Imagist 2009) 1.
Podobne motywy znalazły się w edytorialu The Foster Twins, opublikowanym
w magazynie „MILK X” w listopadzie 2009 roku. Czarno-białe zdjęcia prezentują Juliet Wesley i Brandona Wilsona w leśnej scenerii, wystylizowanych na androgeniczne
rodzeństwo z długimi czarnymi włosami (The Fashionisto 2009). Przyjmowane

1

Przekład własny za: „It was the mystery and power of blood… How it stirs in us a primal reaction, be
it religious, or that of horror and revulsion or viewing it merely as a biological fact. For me, the blood
images are about how blood links the body and the soul”.
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przez nich pozy sugerują, że oto mamy do czynienia z tajemniczymi postaciami, zawieszonymi między życiem a śmiercią. Jedno z ujęć pokazuje parę w pozycji horyzontalnej
ze splecionymi dłońmi, zamkniętymi oczami oraz kwiatami w rękach opartych na torsie, co jednoznacznie wywołuje skojarzenia z pozycją, w jakiej układa się zmarłych
w trumnie. Inny kadr pokazuje modelkę przykutą łańcuchem do drzewa. To motyw,
który często pojawia się w filmach o zombie. Ugryziona osoba zostaje przykuta w obawie przed zbliżającą się przemianą, jest jeszcze człowiekiem, ale wkrótce zaczyna kąsać
niczym wściekły pies.
W kontekście zombicznych narracji interesująca wydaje się zrealizowana dla magazynu „Dazed and Confused” sesja Disturbia (listopad 2013). Większość zdjęć to grupowe ujęcia modelek wystylizowanych na gospodynie domowe z amerykańskich
przedmieść lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Blada cera, sińce, bielone oczy oraz
ciemne usta upodabniają je do żywych trupów. Przyjmowane przez bohaterki zdjęć
pozy przywołują na myśl serię obowiązków domowych, takich jak m.in. usypianie
dziecka, sprzątanie mieszkania, czy robienie zakupów (Dazed Digital 2013). Można
tę historię traktować jako rozwinięcie konwencjonalnych fabuł o zombie, które z reguły oparte są na schemacie rozprzestrzeniającej się epidemii. Garstka nieskażonych
świadków odpiera ataki wrogo nastawionych nieumarłych. W tym wypadku zombie
zdają się układać życie według ludzkich reguł, tworząc rutynę dnia codziennego,
być może w świecie, w którym nie pozostał już żaden żywy człowiek.

Zombie Boy – bezpośrednia obecność figury zombie w świecie mody a kontekst kulturowy
Apogeum popularności wątek żywych trupów w modzie oraz mediach głównego nurtu osiągnął za sprawą wytatuowanego Ricka Genesta, znanego szerszej publiczności
jako Zombie Boy. W wieku piętnastu lat zdiagnozowano u niego raka mózgu; po udanej operacji młody człowiek opuścił rodzinny dom i wyjechał do Montrealu, gdzie
działał jako performer. Postanowił z wykorzystaniem techniki tatuażu przeistoczyć
swoje ciało, które zdobią m.in. wizerunki 138 kości, 178 insektów, biohazardowy symbol, twarz zaś pokryta jest wizerunkiem czaszki, z której wyłania się gąbczasty mózg.
Jego postać zafascynowała w 2011 roku Nicole Formichettiego, ówczesnego dyrektora
kreatywnego marki Thierry Mugler. Nawiązał on współpracę z nietypowym modelem, zapraszając go do udziału w pokazie oraz kampanii wizerunkowej domu mody na
sezon jesień-zima 2011/2012. Przypieczętowaniem sukcesu był udział w teledysku Lady
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Gagi Born This Way, w którym wokalistka wcieliła się w rolę Zombie Girl z makijażem nawiązującym do tatuaży kontrowersyjnego Kanadyjczyka (Zombie Boy 2015).
Kontekst funkcjonowania Zombie Boya w popkulturze stanowi odwołanie do
pokazów dziwolągów, tzw. freak shows, zapoczątkowanych we wczesnym renesansie,
a mocno spopularyzowanych w XIX wieku, szczególnie w Stanach Zjednoczonych
(Borjas 2013: 44). Ideą tej formy masowej rozrywki była prezentacja osób z różnego
rodzaju deformacjami wrodzonymi bądź nabytymi, np. kobiety z brodą, bliźniąt syjamskich, człowieka-lwa:
Dziwolągi wzbudzają zarówno przerażenie, jak i fascynacje, przede wszystkim nie dlatego, że mają
jakieś ułomności czy talenty, ale dlatego, że są stworzeniami niejednoznacznymi. Ich życie zaprzecza ogólnie ustalonemu porządkowi społecznemu. […] Zagrażają oni definicjom, na podstawie
których klasyfikujemy ludzi, ich płeć czy tożsamość (Lach 2010: 36-37).

Podążając tym tropem możemy określić Ricka Genesta jako postać łączącą w sobie cechy osoby żywej oraz zmarłego, kogoś żyjącego na granicy życia i śmierci. Dowodzi to również, że choć instytucja gabinetów osobliwości upadła, to przetrwała jej idea.
Początkowo teatry oraz cyrki po 1900 roku zaczęły wyświetlać filmy o różnego rodzaju
potwornościach, w latach trzydziestych horror stał się jednym z najpopularniejszych
gatunków filmowych, a kiedy pojawiła się telewizja, zaczęły też powstawać dokumenty prezentujące kulisy operacji chirurgicznych np. rozdzielenia bliźniąt (Lach
2010: 38-39). Widz, obcując z tego typu treściami, odnajduje czy wręcz tworzy swoje
poczucie bezpieczeństwa, którego podstawą jest „poczucie cielesnej integralności z innymi” (Lach 2010: 41). Postaci dziwolągów łączą antagonizmy i pomagają nam lepiej
poczuć swoją cielesność w granicach obowiązującej normy.
Zombie Boy jest również współczesnym ucieleśnieniem estetycznych konwencji
prezentowania śmierci, wykształconych i utrwalonych w epoce średniowiecza, które
można przywołać łacińską formułą memento mori.
Średniowiecze starało się w rozmaity sposób oderwać człowieka od doczesnych spraw i ziemskich
rozrywek, a również stłumić wrodzone zamiłowanie do tańca. Paradoksalnie właśnie tę formę
przejawu radości życia niejako wykorzystano, aby unaocznić całą mizerię i kruchość ludzkiej egzystencji, każąc żywym stanąć w tanecznym kręgu ze śmiercią (Żukow-Karczewski 1989: 4).

– tak o epoce pisał Marek Żukow-Karczewski, analizując jeden z najpopularniejszych motywów owego czasu, jakim jest taniec śmierci (danse macabre). Idea prezentowania śmierci pod postacią szkieletu prowadzącej korowód taneczny osób wszystkich stanów i warstw społecznych wykształciła się w dwunasto- i dwudziestowiecznej
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literaturze, przenikając stopniowo również do innych dziedzin twórczości, takich jak
malarstwo czy muzyka. Co więcej motyw ten stał się formą teatralnych widowisk kościelnych, organizowanych początkowo w formie procesji, a z czasem urozmaicanych
elementami tańca oraz dialogów prowadzonych pomiędzy śmiercią a zaproszonymi
uczestnikami (Żukow-Karczewski 1989: 4). W berneńskim muzeum zachował się
nawet kostium śmierci pochodzący z XV wieku. „Składała się nań maska wyobrażająca
trupią czaszkę oraz żółta obcisła szata z wymalowanym wizerunkiem szkieletu” (Żukow-Karczewski 1989: 4). Zatem pokazy, sesje zdjęciowe czy teledyski z udziałem
ekscentrycznego modela mogą być odczytywane jako współczesna, popkulturowa
wersja tańca śmierci.
Właśnie w sztuce śmierć często przywoływana jest pod postacią takich symboli,
jak ludzka czaszka, klepsydra, ścięte kwiaty czy wspomniany ludzki szkielet. Jednym
z malarzy chętnie wykorzystujących ten rodzaj symboliki był Hans Baldung Grien, pochodzący z Niemiec uczeń Albrechta Dürera, żyjący na przełomie XV i XVI wieku.
Na wielu jego obrazach śmierć pojawia się pod postacią trupa z gnijącym ciałem,
z czaszką zamiast twarzy. Z reguły złowroga postać towarzyszy młodej, atrakcyjnej,
niezamężnej kobiecie, ściskając ją za włosy – Śmierć i Panna (Baldung Grien, 1517),
całując – Śmierć i Panna (Baldung Grien, 1518-1520), czy trzymając klepsydrę nad
głową – Trzy etapy życia kobiety i Śmierć (Baldung Grien, 1510).
Przywołane konteksty pokazują, że w każdej epoce śmierć jest na różne sposoby
obecna, może to być bardziej jawne, wręcz ostentacyjne, ale może stanowić również
temat tabu, jak to często dzieje się obecnie:
Współczesna masowa kultura skazuje na coraz większą marginalizację zjawisko umierania. Związana z nim kulturowa norma zmieniła swój charakter: to milczenie stało się fundamentalnym,
głębokim nakazem, którego przerwanie wywołuje konsternację, a nawet zgorszenie (Kaczmarek
2009: 166).

Agnieszka Kaczmarek zwraca uwagę, że śmierć jest właściwie nieobecna poza kontekstem teologicznym (perspektywa wieczności) oraz hospicyjnym (oswajanie śmierci,
opieka nad umierającymi). Milczenie przełamywane jest też przez dyskusje nad kontrowersyjnym tematem eutanazji (Kaczmarek 2009: 165). Postać Zombie Boya reinterpretuje na nowo zapomniane wątki i estetyki, ucieleśnia to, co z wielkim trudem
wypierane, ale też stanowi wyjątek od reguły, umacniając tym samym panujący porządek.
Rick Genest wydaje się być osobą w pełni świadomą kontekstów, w jakich funkcjonuje, na co wskazują wypowiedzi udzielane w wywiadach:

174 Michał Wójciak
Koncepcja zombie jest często używana jako metafora galopującego konsumpcjonizmu. Z tego
punktu widzenia bunt jest czymś punkowym. Oryginalnie postać zombie ma swoje źródło w czasach wielkich epidemii, kiedy palono chorych w obawie przed ich powrotem po śmierci. Dla wielu
zombie to symbol reprezentujący wszechobecną ksenofobię. Ja w moim życiu często byłem odrzucany, nienawidzony, czy nierozumiany (Frew 2012) 2.

W innej rozmowie podkreśla znaczenie tatuaży jako elementu uwydatniającego
indywidualne cechy:
Modyfikacje ciała oznaczają dla mnie wolność, kontrolowanie własnego wizerunku. Wielu ludzi
w twoim życiu próbuje pokierować cię w pewnym określonym kierunku. To mogą być nauczyciele, rodzice, autorytety. Niekoniecznie ten kierunek będzie odpowiedni dla Ciebie, dlatego musisz być zdolny, aby oderwać się od tego i być sobą (Mayes 2012) 3.

Trudno ocenić, na ile tego typu wypowiedzi stanowią rzeczywiste poglądy Kanadyjczyka, a na ile są nadbudowaną ideologią. Wprowadzają jednak kolejny kontekst,
w którym można dostrzec połączenie między światem zombie a światem mody. Szczególnie silnie jest to obecne w tym stwierdzeniu: „Moje ciało przedstawia anarchię. Jako
anarchista wzywam do rewolucji. Pierwszym krokiem rewolucji jest prowokacja. Pojawiając się jako martwy za życia, wymykam się prawom natury” (Michalak 2015) 4.

Figura zombie – estetyczny „margines” w duchu subkultury punk
Odrzucenie naturalnego porządku życia i śmierci jest zbieżne z rozumieniem aspektu
estetycznego subkultury punk jako ruchu zagarniającego to, co pochodzi z marginesu.
Punk definiowany jest jako młodzieżowa kontrkultura, która narodziła się ok. 1974
roku w Nowym Jorku lub ok. 1975 roku w Londynie, oparta na niezadowoleniu oraz

2

Przekład własny za: „The zombie concept is also often used as a metaphor for runaway consumerism. Rebelling from this notion is the very meaning of punk. The origins of the zombie creature came
about from stories of people being buried alive in times of plagues and such crises; that would come
out the other side ‘transformed’. Zombies, to many, represent a pervasive xenophobia. As in my life,
I was often out-casted, hated or misunderstood”.

3

Przekład za: „Body modification means freedom, controlling your image to me. Many people in your
life try to push you in a certain direction. It may be teachers, parents or authority figures that push
you in places that may not work for you and you have to be able to break away from that and be
yourself”.

4

Przekład za: “My body art depicts anarchy. As an anarchist, there is a call for revolution. The first
stage of a revolution is defiance. Appearing to be dead while alive defies the very laws of nature
itself”.
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frustracji wobec stanu dominującej kultury głównego nurtu. W Stanach Zjednoczonych to przede wszystkim młodzi ludzie reprezentujący klasę średnią buntowali się
wobec wartości tej klasy, natomiast w Wielkiej Brytanii przedstawiciele środowisk robotniczych wyrażali sprzeciw wobec burżuazyjnego stylu życia (Bolton 2013: 12).
Niezależnie od źródeł, kontekstu czy ram definicyjnych punk wywarł ogromny
wpływ estetyczny na współczesną kulturę, co podkreślała zorganizowana w 2013 roku
w nowojorskim The Metropolitan Museum of Art wystawa Punk: Chaos to Couture,
prezentująca połączenia estetyczne pomiędzy punkowymi ubraniami z lat siedemdziesiątych a kreacjami współczesnymi, sygnowanymi markami znanych domów mody.
Z pozoru wydaje się, że zestawianie ze sobą np. zdjęcia garsonki Chanel (Sims 2011) ze
zdjęciem Sida Viciousa (Morris 1977), wokalisty Sex Pistols, to łączenie dwóch, zupełnie przeciwstawnych kontekstów: komercji oraz bytu, który z założenia tej komercji się sprzeciwiał. Oczywiście jeżeli rozpatrywać zorganizowaną ekspozycję oraz katalog towarzyszący wystawie w kategoriach tylko i wyłącznie poszczególnych elementów
punkowych, które moda współczesna wykorzystuje, to wydarzenie to może być interpretowane jako miałkie, jednowymiarowe, komercjalizujące tę subkulturę.
Jednak, jak pokazuje Anna Antonowicz w tekście Utopia mody punkowej – od
kontestacji do muzeum, wystawa jest obrazem znacznie szerszego zjawiska. Autorka
powołuje się przede wszystkim na postać Malcolma McLarena, menadżera grupy Sex
Pistols, który wspólnie z Vivienne Westwood otworzył w latach siedemdziesiątych
w Londynie butik SEX, oferujący punkowe ubrania:
Wizja punka według stylisty Sex Pistols to nie tylko bunt klasowy, ale przede wszystkim wszechogarniająca permanentna rewolucja w myśleniu, osiągana przez propagowanie utopijnej estetyki
w duchu awangardy dadaistów w celu stawiania oporu wobec świata konsumpcji i wszelkich autorytetów oraz tworzenia nowej kultury (Antonowicz 2014: 231).

Cytat ten podkreśla przede wszystkim ciągłość historyczną ruchu punk, czerpiącego z dadaistycznych tradycji dekompozycji, która znalazła swój wyraz w sposobie
ubierania opartym na wykorzystaniu technik DIY, czyli „zrób to sam” (farbowanie,
rozpruwanie, cięcie, rozdzieranie, spinanie agrafkami), łączeniu kontrastowych elementów, jak np. strój uczennicy z podartymi kabaretkami i mocnym makijażem, czy
zmianie statusu (agrafka jako forma biżuterii, nagość jako ubiór). Właśnie te sposoby
tworzenia nowych znaczeń wywarły ogromny wpływ na współczesną modę, nieporównywalny z żadnym innym źródłem inspiracji. Z tymi działaniami jest również
związana utopijność punka: „to momenty wolności dla kreatora, ale również momenty aktywności dla odbiorcy, którego świadomość zostaje wyrwana z pasywności
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poprzez zaskoczenie, poruszenie czy zgorszenie kreacją twórcy i jej przesłaniem” (Antonowicz 2014: 238). Interpretacja ta jest tożsama z definicją mody współczesnej, rozumianej jako zbiór trendów często wzajemnie sprzecznych, ale na tyle różnorodnych,
by każdy konsument mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, a co więcej, aby miał
możliwość zmiany swojej tożsamości wraz z tym, co nosi (Antonowicz 2014: 242).
Według Antonowicz świat na progu XXI wieku jest wcieleniem idei mody punk: „Realizowanie punkowej utopii może się zatem jawić jako idylla wolności, zabawy i samospełnienia albo jako piekło relatywizmu” (Antonowicz 2014: 243). Odpowiedź na
pytanie, czy aktualny brak normatywności, obecny w różnych dziedzinach życia, jest
utopią czy dystopią, pozostaje kwestią indywidualną, zresztą zgodnie z duchem czasu.

„Zombiczność” ciała modela – unifikacja kontra indywidualizm
Wspomniana już Vivienne Westwood uznawana jest za „matkę chrzestną” stylu punk
i mimo wielu sezonów w branży nadal tej stylistyce hołduje. W jej kolekcjach odnajdziemy zarówno wiktoriańskie suknie, t-shirty z wywrotowymi hasłami, jak i oversizowe marynarki z męskiej szafy. Często wykorzystywanym motywem dopełniającym
eklektyczne stylizacje, jest mocny, wręcz karykaturalny, makijaż przywołujący skojarzenia z żywymi trupami – na przykład w sezonie jesień-zima 2011/2012 twarze modelek pokryte były białą farbą oraz czarnym tuszem w okolicach oczu, ust, nosa (Vlamos 2011). Podobny zabieg wykorzystano również w pokazie jesień-zima 2013/2014,
gdzie czerń zastąpiły kolory: m.in. niebieski, zielony czy żółty (Tondo 2013). Pokazy
brytyjskiej projektantki są jednym z wielu przykładów działań obrazujących bezwzględność estetyczną mody. Modelki, modele o podobnych wymiarach, prezentują
jednolite stylistycznie ubrania, podobne fryzury oraz makijaże. Zabiegi te sprawiają, że
ich indywidualne cechy stają się trudno dostrzegalne. Gust czy osobiste preferencje nie
mają znaczenia. Ważna jest wizja projektanta, stylisty, osób odpowiedzialnych za makijaż oraz uczesanie. „Czy ciała zombie nie można by porównać do ciała modela, z drobiazgowo spreparowanym makijażem, ubiorem, akcesoriami i wprawionym w ruch
na wybiegu?” (Borjas 2013: 48).
W 2011 roku Zombie Boy pojawił się w kampanii kosmetyków marki Dermablend. Pomysł był oparty na prostej idei użycia podkładu na ciele modela tak, by dokładnie ukryć tatuaże (Beltrone 2011). Zabieg ten miał na celu wypromowanie produktów jako znakomicie spełniających zadanie, do którego zostały stworzone, czyli
maskowania niedoskonałości. Po kosmetycznej przemianie Rick Genest nie różnił się
właściwie niczym od innych modeli. Przywołując przykład tej kampanii, Weronika
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Perez Borjas zwraca uwagę na pewną przewrotność kontekstów. Modele i modelki reprezentujący określone standardy urody o wiele łatwiej poddają się przemianom niż
tak charakterystyczny model jak Zombie Boy. W reklamie kosmetyków Kanadyjczyk
„po raz pierwszy w pełni uosabia śmiertelną postać ożywionego trupa” (Borjas 2013:
50). Wszystkie inne działania z udziałem Ricka Genesta, z których część przywołana
została w niniejszym artykule, skoncentrowane były na wykorzystaniu indywidualnych cech; w sesji dla firmy kosmetycznej stał się on jednym z reprezentantów obowiązujących urodowych tendencji.
Ta charakterystyczna dla zombie anonimowość, wynikająca z uniemożliwiającego
identyfikację personalną procesu rozkładu ciała i pojawiającej się w miejsce utraty tożsamości żądzy krwi, w świecie mody znajduje swoje metaforyczne rozwinięcie. Nie bez
przyczyny, oglądając pokazy mody, często trudno wyzbyć się wrażenia obcowania
z „armią manekinów”. Co więcej, w języku francuskim słowo „mannequin” oznacza
zarówno manekina, jak i modelkę (Dzido 2006: 190). Pierwszą modelką prezentującą
ubrania była żona Charlesa Wortha, który w połowie XIX wieku założył w Paryżu
swoją pracownię, a proponując klientkom własne rozwiązania, zainicjował erę projektantów. W kontekście „plastyczności” osób parających się demonstrowaniem ubrań
interesująco przedstawiają się działania domu mody Maison Margiela. W pokazach
couture w ramach paryskiego tygodnia mody na sezon jesień-zima 2013/2014 (Tondo
2013) oraz wiosna-lato 2014 (Vlamos 2014) wszystkie modelki prezentowały się w biżuteryjnych maskach. W efekcie widzowi, oglądającemu dokumentujące wydarzenie
nagrania lub zdjęcia, towarzyszy odczucie patrzenia na jedną i tę samą osobę, która
tylko zmienia strój.
Idea postrzegania ciała modela jako zombicznego zdaje się być obecna w pracach
Japonki Fumie Sasabuchi, urodzonej w Tokio, a tworzącej w Niemczech (Re-Title.com 2015). Jej prace charakteryzuje wykorzystanie m.in. zdjęć modelek z magazynów mody i dodanie do nich anatomicznych szczegółów, odsłoniętych jakby spod
powierzchni skóry: kości, mięśni, narządów. Jak ujął to jeden z kuratorów sztuki Bernhart Schwenk, w rękach artystki długopis staje się:
[…] rodzajem wyimaginowanego skalpela. Sama autorka niczym anatomista lub taksidermista odsłania to, co ukryte pod powierzchnią. Rezultatem jest hybrydowy obraz ciała, łączący elementy
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starannie zaaranżowanej estetyki reklamy z klinicznym naturalizmem, charakteryzującym anatomiczne studium rysunkowe. Z całą pewnością prace te nie zostałyby opublikowane w lśniących
czasopismach, z których czerpane są materiały do przeróbek (Asiart archive 2015) 5.

„Wirusowość” współczesnej mody – trend jako wirus
W filmowych przedstawieniach pojawienie się zombie oznacza epidemię. Każdy ugryziony przez zombie sam staje się żywym trupem. Ten chorobowy wymiar przywołuje
skojarzenia z terminem wirusowości (ang. viral), wywołującym asocjacje z siłą nowych
mediów, jaką jest nieograniczona możliwość reprodukowania treści. „W świecie,
w którym żyjemy, wirus rozprzestrzenia się, zarażając komórkę gospodarza, która następnie przy każdym podziale replikuje także część wirusa. Film wirusowy działa na
podobnej zasadzie, infekując umysł każdego, kto go obejrzy” (Levinson 2010: 116).
W podobny sposób działają trendy.
Analizę pojęcia oraz rozwój jego znaczenia na przestrzeni XX wieku sformułował
Henrik Vejlgaard w książce Anatomia trendu. Tytuł książki wpisuje się we wspomnianą nomenklaturę medyczną. „Trendy nie dotyczą tylko stylu i wzornictwa. Wpływają one także na to, co jemy i pijemy, co lubimy czytać, jakie filmy chcemy oglądać,
oraz inne dziedziny, w których używamy słowa gust (lub smak) do opisania naszych
preferencji” (Vejlgaard 2008: 27). Autora interesuje przede wszystkim trend w znaczeniu długofalowego procesu zmiany, a nie sezonowej mody, które to użycie jest powszechnie spotykane w mediach. W rozwoju i inicjowaniu trendów kluczową rolę odgrywają trendsetterzy, czyli pionierzy, popularyzatorzy trendów. Pojęcie pojawiło się
w latach sześćdziesiątych XX wieku. Kreatorów trendów można spotkać w różnych
grupach, ale największy ich odsetek odnaleźć można wśród młodych ludzi, projektantów, artystów, osób majętnych, celebrytów, homoseksualnych mężczyzn, subkultur
wrażliwych stylistycznie. Im więcej poszczególnych grup przyjmie daną tendencję, styl,
zachowanie, tym większe prawdopodobieństwo na wyłonienie się trendu i jego pojawienie się w głównym nurcie (Vejlgaard 2008: 87). Zachowania wobec trendów są
różne i zależą od wielu czynników, jak osobowość, status majątkowy, społeczny, ilość

5

Przekład własny za: „[…] as a kind of imaginary scalpel with which she devotes herself to the wearers
of sumptuous clothes, rather like an anatomist or a taxidermist, opening up their immaculate surfaces to carefully expose what is lying hidden beneath them. The result is hybrid images of the body
which merge the carefully orchestrated aesthetics of advertising with the clinical naturalism of anatomical studies — drawings which, it must be said, most definitely would not have been published in
this way in the kind of glossies from which Fumie Sasabuchi draws her material”.
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wolnego czasu, elastyczność, wiek etc. Autor wyróżnia sześć grup trendowych (Vejlgaard 2008: 113): trendsetterzy, podążający za trendami, wcześni mainstreamowcy,
mainstreamowcy, późni mainstreamowcy, konserwatyści.
Rozwój trendu jest procesem społecznym. Rozpoczyna się w grupach trendsetterów, pojawiając się w kolejnych, aż do grupy konserwatystów. W zjawisku istotną rolę
odgrywają również miejsca. Światowe trendy rodzą się m.in. w Nowym Jorku, Paryżu,
Londynie, Mediolanie, Tokio. Trendy dotyczą naszych zmysłów, pojawiają się zatem
w następujących obszarach (Vejlgaard 2008: 212): w tym, co widzimy i czytamy (np.
wzornictwo, sztuka, literatura); w tym, co smakujemy (np. potrawy i napoje); w tym,
co wąchamy (np. perfumy); w tym, co słyszymy (np. muzyka, język); w tym, co czujemy (np. taniec i podróże).
Wśród analizowanych trendów autor wymienia np. pojawienie się jeansów i ich
upowszechnienie, popularyzację motocykli czy popularność iPoda oraz innych gadżetów marki Apple. Nie każda sezonowa moda, tendencja staje się trendem. „Po pierwsze, w dzisiejszym świecie mamy do czynienia z taką nadprodukcją nowych stylów
i tendencji, że nawet najbardziej zapaleni trendsetterzy nie są w stanie ich wszystkich
przyswoić. Po drugie, niektóre innowacje są zbyt ekstremalne, by mogły znaleźć swoją
grupę odbiorców, nawet wśród trendsetterów” (Vejlgaard 2008: 197).
Autor konkluduje, że w branży odzieżowej proces rozprzestrzeniania nie może
być już szybszy od obecnie panującego systemu. Przykładem jest hiszpańska marka
Zara, która potrzebuje zaledwie dwóch tygodni na wprowadzenie nowych produktów
do sprzedaży. Jeśli dany dom mody prezentuje swoją kolekcję na wybiegu, Zara jest
w stanie stworzyć wzorowany produkt i wprowadzić go do sklepów zanim jeszcze jego
droższa wersja pojawi się w luksusowych butikach (Vejlgaard 2008: 253) – w dzisiejszym świecie proces rozprzestrzeniania się trendów przebiega szybciej niż kiedykolwiek dotąd, ale z wielu powodów prawdopodobnie w najbliższej przyszłości nie ulegnie dalszemu przyspieszeniu (Vejlgaard 2008: 253).

Epidemia jako krytyczna metafora konsumpcji
Epidemia zombie może być zatem odczytywana jako metafora rozpowszechniania
trendów, co stanowi punkt wyjścia do krytycznych rozważań na temat mody, rozumianej jako masowość przeciwstawiona indywidualizmowi. Podobnie jak w przypadku zombicznego wymiaru pracy modeli warto przywołać jako exeplum twórczość
artystyczną. Duet fotografów z Holandii, Ari Versluis i Ellie Uyettenbroek (Uyettenbroek, Versluis 2015), realizuje serie zdjęć ludzi ubranych w podobnym stylu
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pod nazwą Exacttitudes. Do tej pory stworzyli ponad 150 cykli, z których pierwszy powstał w 1994 roku. Idea projektu polega na wyszukiwaniu podobnie ubranych osób,
które następnie są zapraszane do studia i fotografowane w analogicznej pozie. Każdy
cykl składa się z dwunastu portretów. Wśród nich możemy znaleźć: hipsterów z Rotterdamu, pracowników korporacji z Pekinu czy rockowych Francuzów z Bordeaux
(Uyettenbroek, Versluis 2015). W pierwszej chwili patrzącemu na zdjęcia wydaje
się, że widzi na nich jedną osobę lub różne, ale w tym samym stroju. Jednak prawie
identycznie ubrane osoby reprezentują ten sam styl, co pozwala stwierdzić istnienie
swoistych grup osób mieszkających w danym mieście. Tym samym potwierdzona zostaje zasada Georga Simmela o modzie jako fenomenie klasowym oferującym unikatowość z jednej i możliwość identyfikacji z drugiej strony (Simmel 2007: 276), w efekcie
czego mamy do czynienia z mniej lub bardziej uświadomioną uniformizacją. Ludzie
reprezentujący określony styl mogą być postrzegani przez pryzmat zainfekowanej
grupy zombie. „Tak jak ludzie zombie nie są społecznie wyizolowane – preferują życie
w grupie, w ramach budowanych środowisk; tak jak my aktywnie kolonizują przestrzeń; tak jak my – przynajmniej na Zachodzie – starają się rozprzestrzenić poza lokalny region, zdominować ludzi i miejsca” (Webb, Byrnand 2008: 84) 6.
Taki sposób myślenia o modzie wpisuje się we wspomnianą w tekście krytykę
konsumpcji, a także refleksję naukową, łączącą postać zombie z krytyką kapitalizmu.
„Jednostka w systemie kapitalistycznym często definiowana jest jako zombie” (Lauro, Embry 2008: 92). W tej perspektywie autor I shopped with a zombie, Philip Horne, przytacza scenę z filmu Świt żywych trupów (1978), w której jedna z bohaterek, Fran,
obserwuje tłum zombie gromadzący się wokół centrum handlowego i pyta towarzyszącego jej partnera: „Co oni robią? Dlaczego tu przybywają? [What are they doing?
Why do they come here?]”, na co Stephen odpowiada: „To rodzaj instynktu. Pamięć,
tego, co robili. To było ważne dla nich miejsce kiedy żyli [Kind of instinct. Memory.
What they used to do. Thus was an important place in their lives]” (Horne 2002: 97).
Zorganizowane w lipcu 2013 „niejawne, jednorazowe przedsięwzięcie [Undisclosed
one-time-only event]” (Alexander Wang 2013), które stało się punktem wyjścia dla
filmu promującego markę T by Alexander Wang, zdaje się być odwołaniem do przywołanej sceny. Żaden z oczekujących na rozpoczęcie zapowiadanego wydarzenia nowojorczyków nie wiedział, co tak naprawdę się zdarzy. Kiedy nastała pora i rozsunęły
6

Przekład za: „Like humans, zombies aren’t social isolates – they seem to prefer to live in groups,
within built environments; like us, they actively colonize spaces for themselves; like us – at least in
the West – they seek to spread well beyond their local region, and to dominate people and places”.
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się drzwi pomieszczenia, przed którym zgromadzeni byli fani projektanta, wyświetlone zostało filmowe zaproszenie do zakupów. Sam Alexander Wang zaoferował zgromadzonym możliwość dostępu do ubrań z tworzonej przez siebie linii. Przybyłe osoby
mogły bezpłatnie wynieść dowolną liczbę odzieży. Sceny „zakupów” zostały w krótkim filmie pokazane w zwolnionym tempie i prezentują ludzi walczących ze sobą,
przewracających wieszaki, niszczących dekoracje. Zamykające etiudę ujęcia prezentują
opustoszałą przestrzeń, w której pozostały tylko manekiny, sztendery i śmieci. Zombiczna żądza krwi zyskała realny wymiar konsumpcyjnego pożądania.
Jen Webb i Sam Byrnand opisują globalny kapitalizm jako bezgraniczny i nienasycony, oparty na zasadzie generowania głodu lub pragnienia u osób, które niekoniecznie mają konkretną, praktyczną potrzebę związaną z posiadaniem danego obiektu.
Jako konsumenci zużywamy więcej, niż tak naprawdę potrzebujemy, ale ten przesyt
jest konieczny, aby system kapitalistyczny mógł funkcjonować. Każdy przedmiot, produkt posiada wartość dodaną, nadawaną mu przez reklamę i zabiegi marketingowe
(Webb, Byrnand 2008: 91). Moda nadaje ubraniom wartość, która niekoniecznie
związana jest z jakością czy trwałością danego asortymentu. Wyrzucamy ubrania nie ze
względu na zużycie, ale dlatego, że przestały być modne. Nie jesteśmy też w stanie racjonalnie wskazać dlaczego dana marka jest lepsza niż inna i dlaczego logo jest wyznacznikiem statusu. „Możemy odczytywać kapitalizm jako samo replikujący się, endemiczny wirus [So we can read capitalism as a self-replicating endemic virus]” (Webb,
Byrnand 2008: 91).

Podsumowanie
Zderzenie kategorii mody oraz motywu żywych trupów dostarcza szerokich interpretacyjnych ram dla rozważań estetycznych, definicyjnych, antropologicznych, socjologicznych czy kulturoznawczych. Przywołując postać zombie, wyrażamy pewną prawdę o nas, którą dostrzec można w przywołanym cytacie:
Kiedy staniemy się zombie i stracimy naszą zdolność subiektywnego oraz racjonalnego myślenia,
nie będzie różnicy pomiędzy nami. Dlatego też kiedy staniemy się postludźmi, nie będziemy tego
wiedzieć” (Lauro, Embry 2008: 108) 7.

7

Przekład własny za: „When we become zombis, when we lose our subjectivity and the ability to rationalize, there will be no difference between the two. Therefore, when we truly become posthuman,
we won’t even know it”.
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Zombie to nie tylko popkulturowa figura, ale i metafora nas jako osób zderzających się z antagonistycznymi kategoriami. Do momentu, do którego posiadamy punkt
odniesienia, możemy prowadzić rozważania i filozoficzne dyskusje. Moda w swojej
ulotności jest tak naprawdę bardziej śmiertelna niż żywa, a my razem z nią.

English summary
Zombies, much like vampires, are one of the most frequently used figures in popular
culture at the dawn of the 21st Century. One can also observe this motif in the fashion
industry, where it is based in mechanisms used to incite controversy. The starting
point for the chapter The World of Fashion–The World of Zombies: A Story about
Zombie Boy, Models and Us Consumers by Michał Wójciak is an analysis of selected
photo shoots and fashion shows for the presence of iconographic elements from narrative films about the living dead. A broad array of cultural contexts is cited, including
the aesthetics of imaging death in the Middle Ages as well as punk counterculture.
The undead character is also treated as a metaphor for the world of fashion, where
values like uniqueness and identification collide. On the other hand, the category of
the epidemic allows us to look critically at the phenomenon of the spread of trends as
a part of the capitalist system that is based on surplus production and unlimited consumption.
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Keep Calm and Kill Zombies – ewolucja żywych trupów,
ich wpływ na popkulturę oraz banalizacja strachu
PAWEŁ WIATER ∗

Nazewnictwo oraz zmiana pierwotnego charakteru
W tytule niniejszego rozdziału celowo użyłem części angielskiego zwrotu, który w oryginalnej, pełnej wersji brzmi „Keep Calm and Carry On”. Hasło to widniało na jednym z wielu brytyjskich plakatów propagandowych, które miały za zadanie podtrzymanie ducha w angielskim społeczeństwie w okresie II wojny światowej. Kultowe już
dzisiaj „zachowaj spokój i rób swoje” wraz z białą koroną, która w tamtych czasach
symbolizowała króla Jerzego VI, prawdopodobnie uległoby całkowitemu zapomnieniu, gdyby nie społeczność Internetu. W 2000 roku właściciel antykwariatu w Alnwick (północno-wschodniej Anglii) znalazł jeden z egzemplarzy i udostępnił go
w sieci. Sentencja, którego cała siła przekazu tkwiła w prostocie, bardzo szybko spodobała się użytkownikom, dzięki czemu stała się automatycznie jednym z najpopularniejszych w dzisiejszych czasach memów internetowych (Muscatelli 2010: 12).
Różnego rodzaju przeróbki, brzmiące między innymi „Keep Calm and Build The
Wall” (nawiązanie do kultowej płyty zespołu Pink Floyd) czy „Keep Calm and Valar
Morghulis” (nawiązanie do Gry o tron), można dzisiaj znaleźć na kubkach, koszulkach,
długopisach i innych wszelkiego rodzaju gadżetach. Doszło obecnie do sytuacji, kiedy
∗
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to konsumenci bezrefleksyjnie przyjmują dzisiejsze znaczenie niektórych na nowo wykorzystywanych haseł, całkowicie zapominając o ich oryginalnym pochodzeniu. Wydaje im się to w pełni naturalne, ponieważ nie posiadają określonej wiedzy, aby dokonać owego porównania.

Rysunek 3. Oryginalna wersja plakatu

Rysunek 4. Jeden z wielu popularnych memów 2

Keep Calm and Carry On 1

Zwracam na to szczególną uwagę, ponieważ podobne zjawisko można zaobserwować na przykładzie obrzydliwych potworów, jakimi są zombie 3, które początkowo
były symbolem niewolnictwa, okupacji czy stanowiły swoistą krytykę całej kultury
konsumpcjonizmu, szczególnie popularnej w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie od
tego, jak przedstawiane były te potwory, obowiązywały powszechnie znane standardy
mówiące między innymi o tym, że utwory takie powinny przede wszystkim odbiorcę
1
2

3

Źródło ilustracji: http://www.keepcalmandcarryon.com/ [dostęp: 30.11.2015].
Źródło ilustracji: http://www.whokilledbambi.co.uk/2011/01/keep-calm-and-kill-zombies/ [dostęp:
30.11.2015].
Słowo „zombie” pochodzi od afrykańskiego zumbi – ‘fetysz’ w języku kikong, lub od nzambi – oznaczającego ‘Bóg’ w języku kimbundu. Innym prawdopodobnym źródłem może być francuskie ombres
(‘cienie’), jumbie (‘duch’) z języka Indii Zachodnich lub zemis, czyli termin używany przez mieszkańców Haiti do określenia duszy zmarłej osoby. W Polsce słowo to zostało zaczerpnięte z języka angielskiego. Dzięki temu występuje w dwóch wersjach – zarówno „zombie”, jak i „zombi”.
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przerazić czy wzbudzić w nim lęk. Niestety coraz większa ich popularność w szeroko
rozumianej popkulturze sprawiła, że z czasem nieumarli zaczęli biegać, skakać, wykorzystywać broń, mówić, a nawet uprawiać seks. Cała sfera budowania grozy coraz bardziej odsuwana była na dalszy plan tylko po to, aby dostarczyć widzowi przyjemnej
i bezrefleksyjnej rozrywki. Dlatego też na podstawie poszczególnych przykładów postaram się pokazać, jak figura, która jeszcze kilka lat temu wywoływała obrzydzenie,
przeobraziła się w coś całkowicie powszechnego, zatracając swoje oryginalne znaczenie.

Ewolucja na przestrzeni lat
Zombie w przeciwieństwie do innych znanych monstrów, jak wampiry czy potwór
ożywiony przez doktora Wiktora Frankensteina, nigdy nie miały swojego pierwowzoru. Są one wytworem haitańskich wierzeń, a w szczególności kultu voodoo. Związane było to przede wszystkim z tym, że Haiti było wówczas francuską kolonią, przez
co można w tym momencie stwierdzić, iż nieumarli stanowili symbol walki z niewolnictwem (Marcela 2012: 104). Świat dowiedział się o żywych trupach za sprawą Williama Seabrooka, który po odbytej w 1928 roku podróży na Haiti wydał powieść zatytułowaną Magiczna wyspa. Pojawienie się zombie w kulturze masowej było możliwe
również z tego powodu, że ogólnie w latach trzydziestych XX wieku m.in. za sprawą
Draculi z Belą Lugosim filmy grozy zyskały popularność. W tym czasie swoje premiery
miały takie kultowe tytuły, jak White Zombie z 1932 roku czy I Walked with a Zombie.
Każdy z nich wnosił nowe elementy, bez których w dzisiejszych czasach widzowie nie
mogliby sobie wyobrazić tego typu produkcji (Paszylk 2006: 16). Jednakże prawdziwą rewolucją było pojawienie się najpierw Nocy żywych trupów, a potem Świtu żywych trupów George’a Romera. Pozwoliły one na utrwalenie stałych cech charakterystycznych dla zombie w dzisiejszych czasach. To właśnie dzięki nim żywe trupy zatraciły swój niewolniczy charakter, stając się niebezpieczną hordą żywiącą się ludzkim
mięsem. Wyeksponowano w nich między innymi takie elementy, jak ugryzienia, które
potrafiły zmienić żyjącą osobę, czy mózg jako główny przysmak zombie oraz jednocześnie ich słaby punkt. Filmy Romero, oprócz wprowadzenia innowacji do filmów
ogólnie określanych jako horror stanowiły również otwartą krytykę całej amerykańskiej kultury, a szczególnie konsumpcjonizmu, widocznego zwłaszcza w latach sześćdziesiątych XX wieku w USA (Dotson 2004: 39).
Mimo że Noc żywych trupów, jak i Świt żywych trupów w znacznym stopniu przyczyniły się do popularyzacji zombie, to prawdziwa moda na tego typu stwory nadeszła
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dopiero w 1996 roku wraz z premierą gry Resident Evil (w Japonii znanej pod tytułem
Biohazard). Akcja tytułu zaczynała się 24 lipca 1998 roku, kiedy to Sekcja Bravo
S.T.A.R.S. (Special Tactics And Rescue Service, z ang. Specjalne Służby Taktyczne
i Ratownicze) została wysłana w góry Arklay, gdzie miała zbadać serię niewyjaśnionych morderstw. Jednak krótko po przybyciu na miejsce, kontakt z oddziałem urywał
się i skierowano tam specjalną grupę poszukiwawczą, w skład której wchodzili między
innymi Chris Redfield i Jill Valentine (postacie, którymi można było sterować). Podczas eksploracji terenu bohaterowie zostali zaatakowani przez Cerberusy i musieli szukać schronienia w mistycznej posiadłości, gdzie miała miejsce główna rozgrywka tytułu (Gmach 2012).
Gracze obdarzyli dużą sympatią nową markę ze względu na kilka czynników. Odpowiednie zbalansowanie poziomu trudności sprawiało, że nawet pojedynczy zombie
mógł zabić bohatera za pomocą zaledwie kilku ciosów. Dzięki temu żywe trupy były
śmiertelnie niebezpieczne i każda konfrontacja z nimi wzbudzała u użytkowników poczucie grozy. Tym bardziej, że ilość amunicji, apteczek czy możliwości zapisania stanu
gry była mocno ograniczona. Przez to podczas starć należało uważać, aby przykładowo
nie wystrzelić zbyt wielu naboi, ponieważ nie wiadomo było, co czai się w następnym
pomieszczeniu. Dużą zasługę w budowaniu napięcia miało również samo miejsce akcji. Dziwna, niemal wiktoriańska, posiadłość potrafiła wywołać niepokój i jednocześnie zaintrygować. Poszczególne poziomy zostały tak zaprojektowane, aby wzbudzić
u użytkownika poczucie klaustrofobii. Pierwsza część serii wprowadziła również wątek pochodzenia samych zombie. Nie były one związane z haitańskimi wierzeniami,
ale także różniły się one od tych, które można było zobaczyć na przykład w filmach
Romero. Potwory, które gracz mógł spotkać na swojej drodze, powstały w wyniku tajnych eksperymentów korporacji Umbrella. Dało to możliwość zaprojektowania szerszego wątku fabularnego, rozbudowanego w następnych częściach. Warto zaznaczyć
również fakt, że w przypadku pierwszej części Resident Evil po raz pierwszy oficjalnie
użyto nazwy survival horror w odniesieniu do gier wideo, mimo iż za pierwszy tytuł
tego typu uważany jest Haunted House z 1982 roku.
Resident Evil 2 pojawiło się na rynku wydawniczym dwa lata później, czyli w 1998
roku. Jego akcja rozgrywała się kilka miesięcy po wydarzeniach znanych z poprzedniej
części. Tym razem fabuła skupiała się na wydarzeniach związanych z miastem Raccoon
City, którego mieszkańcy w nieznanych okolicznościach zamienili się w zombie. Tytuł
ten nie różnił się zbyt wiele od pierwszej części, bo choć poprawiono niektóre elementy
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oprawy graficznej czy warstwy dźwiękowej, to główne założenia nadal pozostawały takie same. Kwintesencją rozgrywki wciąż były pojedyncze starcia z nieumarłymi oraz
rozwiązywanie poszczególnych zagadek.
Mimo że pierwsze części serii Resident Evil osiągnęły spektakularny sukces, między innymi poprzez budowanie klasycznego klimatu strachu blisko związanego z pierwotnymi wizjami zombie, to firma Capcom postanowiła zmienić niektóre z założeń
marki. Było to już szczególnie widoczne w przypadku trzeciej części. Jej główną bohaterką była Jill Valentine, którą można było zagrać w poprzednich tytułach. Teraz próbowała ona uciec ze zniszczonego Raccoon City, którego mieszkańcy stanowili hordę
żywych trupów (Metatron 2007).
Najważniejszą zmianą, która w pewien sposób zrewolucjonizowała myślenie
o zombie, było pojawienie się ich lidera. Dotychczas potwory te stanowiły istotne zagrożenie dla człowieka, przeważnie występując w grupie. Tytułowy Nemesis wyróżniał się jednak w grze Capcomu w ten sposób, że był o wiele silniejszy od pozostałych
przeciwników między innymi poprzez używanie wyrzutni rakiet. Jego ostateczne pokonanie przez długi czas nie było możliwe. Rozwiązanie to można uznać za dość interesujące, tym bardziej że występował on w wielu lokacjach, co miało dać poczucie, że
jako bohater gracz jest w pewien sposób „ścigany”.
Trzecia część serii bardziej ukierunkowana była na akcję aniżeli wywołanie poczucia strachu u użytkownika. Większa liczba przeciwników oraz dostępnego arsenału
sprawiła, że do krwawych starć dochodziło nader często. Mimo że gra spotkała się
z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony tak graczy, jak i recenzentów, to w pewien
sposób zakończyła proces klasycznego postrzegania żywych trupów przez masowego
odbiorcę. Jej premierę można uznać za okres, w którym „zombie” już na zawsze uległy
całkowitemu przeformatowaniu. W każdym następnym tytule, w którym występowali nieumarli, zaczęto dodawać kolejne elementy, sprawiające, że groza stała się nieistotna, a zjawisko banalizacji strachu w popkulturze zostało zainicjowane.

Nieumarły kochanek oraz punkty za odcięte głowy
W tym samym czasie, kiedy seria Resident Evil bazowała na klasycznych założeniach
dotyczących kształtowania atmosfery strachu związanej z zombie, na rynku wydawniczym pojawiła się produkcja, która w bezpardonowy sposób rezygnowała z grozy na
rzecz konsumpcyjnej rozrywki. The House of the Dead było tytułem, który ukazał się
na automatach do gier, konsoli Sega Saturn oraz komputerach osobistych i należał do
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gatunku tzw. „celowniczków” 4. Wątek fabularny skupiony był na Agencie Roganie,
który ruszał do tajnego laboratorium doktora Curiena, gdzie zniknął cały zespół,
a w samej placówce najprawdopodobniej prowadzono nielegalne badania. Główne założenia były bardzo proste, ponieważ w grze należało strzelać do kolejnych mutantów
czy zombie, które pojawiały się nagle w różnych częściach ekranu. Nie były one nawet
odrobinę straszne, tym bardziej że tło stanowiła szybka rockowa muzyka, mająca na
celu zmotywowanie użytkownika do oddawania większej ilości strzałów. Ich odgłosy
były celowo przerysowane tak, aby po zastrzeleniu przeciwników podnieść satysfakcję
użytkownika z dobrze wykonanego zadania (Pita 2007).
Zabijanie, dekapitowanie, wysadzanie czy palenie zombie w kolejnych produkcjach spowodowało, że tego typu rozrywka na stałe weszła do mainstreamu. Twórcy
filmów i gier, nie chcąc tworzyć kolejnych bliźniaczo do siebie podobnych produkcji,
często wybierali pastisz jako formę narracji o żywych trupach. Najlepszym tego typu
przykładem było Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, które ukazało się
w 2005 roku. Produkcja ta nie pozwalała użytkownikom na walkę z zombie, tylko na
wcielenie się w jednego z nich. Głównym bohaterem został Edward „Stubbs” Stubblefield, który w latach trzydziestych XX wieku był komiwojażerem. Podczas wyprawy
do Pensylwanii został jednak napadnięty i zabity. Dwadzieścia sześć lat później, czyli
w 1959 roku, miliarder Andrew Monday zdecydował się na zbudowanie idealnego
amerykańskiego osiedla, które miało być uosobieniem marzeń wielu obywateli. Problem polegał jednak na tym, że futurystyczna osada została założona na miejscu, gdzie
został pochowany Stubbs. Kierujący nim gracze mogli posługiwać się arsenałem składającym się między innymi z granatów (zrobionych z jelit), opluwania przechodniów
lub puszczania gazów, aby sami stali się zombie, czy oderwaną ręką i głową, które na
chwilę pozwalały przejąć kontrolę nad przeciwnikiem. Zamieniając kolejnych cywili
w nieumarłych, można było automatycznie posłużyć się nimi, aby zaatakować następne cele hordą (Siekiera 2006: 88).

4

W ten sposób w slangu graczy nazywane są produkcje określone terminem rail shooter. Łączą one
elementy tytułów zręcznościowych oraz piewszoosobowych strzelanek (FPS, first person shooter).
Rozgrywka polega na tym, że użytkownik jedynie obserwuje akcję z perspektywy pierwszej osoby
i w konkretnym momencie może strzelać do wyskakujących z różnych stron przeciwników. Nie może
fizycznie sterować głównym bohaterem. Gatunek ten zapoczątkowany został produkcją Virtua Cop
firmy Sega.
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Oczywiście tytuł ten był groteską, krytyką i parodią amerykańskiego stylu życia
widocznego w latach pięćdziesiątych czy sześćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu cywile zaatakowani przez głównego bohatera wyglądali jak
blondwłose modelki czy klasyczni młodzieńcy w futbolowych kurtkach, którzy nawet
po tym, jak został zjedzony ich mózg, potrafili wygłosić zdanie o tym, że teraz już nie
dostaną się do szkolnej drużyny, lub komunikowali: „przestań mnie żreć”. Podobnie
w trakcie dokonywania masakry zewsząd można było usłyszeć różnego rodzaju hasła
promocyjne w galeriach handlowych czy natknąć się na bilbordy reklamowe namawiające do ciągłej konsumpcji.
W podobny sposób została zaprojektowana filmowa komedia romantyczna
w konwencji horroru zatytułowana Wiecznie żywy (Warm Bodies). Powstała ona na
podstawie książki Isaaca Mariona o tym samym tytule, a premierę miała w 2013 roku.
Opowiadała ona o tym, jak tajemnicza choroba spustoszyła ziemię, zamieniając większość ludzi w zombie. Ci, którym udało się przeżyć, zamieszkiwali pilnie strzeżoną
twierdzę. Zainfekowani natomiast podzieleni zostali na dwie grupy – „klasyczne” żywe trupy oraz tzw. truposze. Pierwsi żywili się ludzkim mięsem, a drudzy składali się
z zombie, którzy pozbyli się swoich skór i byli niezwykle agresywni wobec wszelkich
form życia, w tym nawet swoich pobratymców. Film skupiał się na losach bohatera
o imieniu R., który jako jeden z nielicznych nieumarłych przejawiał jakąkolwiek zdolność do odczuwania emocji. W trakcie jednego z ataków zjadł on jednak mózg pewnego mężczyzny, przez co uzyskał jego wspomnienia dotyczące dziewczyny Julie. Następnie uratował ją przed resztą towarzyszy, po czym stopniowo zaczął się w niej zakochiwać (Albin 2013: 12).
Wiecznie żywy stanowił swoiste ironiczne podsumowanie popularności, jaka narosła wokół filmów grozy oraz melodramatów w stylu Zmierzchu (Twilight). Umieszczono w nim dużą ilość nawiązań do popkultury lat dziewięćdziesiątych, jak piosenki
Guns N’Roses czy same produkcje o zombie. Szczególnie widoczne było to w scenie,
w której Julie przykładała do twarzy R. okładkę z horrorem, aby porównać wizerunek
nieumarłych. Jednocześnie film posiadał dość uniwersalne przesłanie, które można by
było odczytać w ten sposób, że nawet zombie (czyli osoby zamknięte w sobie) można
zmienić za pomocą siły miłości, a cywilizację, która upadła, odbudować wspólnymi
siłami. Mimo iż produkcja ta od początku miała swoje konkretne założenia dotyczące
tego, jak wykorzystywać tutaj sylwetki żywych trupów, to była jednocześnie kolejnym
tytułem, w którym nieumarli zostali zaprezentowani w sposób całkowicie odmienny
od zarysowywanego przez kilka dekad.
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Jeszcze innym przykładem tego, jak zombie wyzyskane zostały w sposób karykaturalny, jest film o wiele w tym wypadku mówiącym tytule Striptizerki zombie (Zombie Strippers!), który ukazał się w 2008 roku. Osią fabularną stał się w tym wypadku
zakaz publicznego afiszowania się z nagością wydany przez ówczesnego prezydenta
Stanów Zjednoczonych, George’a W. Busha. Wskutek tego powstała duża liczba nielegalnych barów ze striptizem. W tym samym czasie w tajnym ośrodku badawczym
prowadzone były badania nad stworzeniem nieśmiertelnego żołnierza. Niestety eksperyment się nie udał, przez co zombie wydostały się na zewnątrz. Jeden z nich trafił
właśnie do miejsca akcji, gdzie ugryzł jedną ze striptizerek. Z czasem następne kobiety
przemieniały się w nieumarłe, co jednak nie przeszkadzało właścicielowi, ponieważ infekcja sprawiła, że jeszcze lepiej prezentowały swoje wdzięki podczas tańca na rurze
(Ulyssaeir 2008). Produkcja ta, mimo iż również miała stanowić swoisty pastisz filmów grozy czy satyrę na amerykański rząd, okazała się jednak bardzo nieudana. Nie
pomogło nawet obsadzenie w roli głównej bohaterki amerykańskiej gwiazdy kina
porno – Jenny Jameson.

Zombie w świadomości masowego odbiorcy
Bardzo duża popularność już nie tylko sylwetek potworów, jakimi są zombie, ale również samego słowa przyczyniła się między innymi do tego, że wykorzystywane jest ono
często w całkowicie odmiennych sytuacjach, na przykład w mediach publicznych i komercyjnych. Za przykład może posłużyć jeden z felietonów publicysty „Rzeczpospolitej” – Rafała Ziemkiewicza. Artykuł opisujący zmagania się dwóch największych partii prawicowych w Polsce, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej,
oraz sposoby dyskredytowania przeciwników politycznych, pisarz zatytułował Zombi
IV RP wciąż straszy (Ziemkiewicz 2010).
W podobnym tonie przeciwko konkurentom politycznym Andrzeja Dudy wypowiedział się jeden z redaktorów „Gazety Polskiej Codziennie”. W swoim felietonie
zatytułowanym Andrzej Duda kontra zombie porównał ich między innymi do tych
krwiożerczych potworów (Wołodźko 2015).
W jeszcze innym aspekcie politycznym słowo „zombie” użyte zostało przez blogera korzystającego z pseudonimu Humpty Dumpty. Na portalu Pressmania.pl
w dość nieprzyzwoity sposób opisał on powstanie nowej formacji politycznej – Nowoczesna.pl. Tekst krytykujący jej założycieli, w tym między innymi Ryszarda Petru,
Władysława Frasyniuka czy Leszka Balcerowicza, zatytułował on Zombie Wolności pl.
Reaktywacja 3.0 (Dumpty 2015).
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Słowo „zombie” pojawiało się również w tytułach artykułów opublikowanych
w portalu Wprost.pl: Polityczne zombie atakują. Witamy w średniowieczu (Wasilewska 2014), w „Polityce”: PSL jak zombie, czyli kłopot. Ludowcy znów wstali z grobu
(Skwieciński 2014) czy Kopacz i jej rządu już nie ma. To tylko gabinet i partia politycznych zombie, a najbardziej spróchniały jest Sikorski (Janecki 2015).
Również w „Gazecie Wyborczej” w opisach niektórych dzielnic Warszawy pojawiły się odniesienia do nomenklatury kojarzonej z żywymi trupami. Na przykład w artykule zatytułowanym Szpetne budy straszą w całym mieście: są jak zombi! autor analizując sytuację części pewnych lokalizacji w stolicy, posługuje się między innymi takimi opisami: „Są jak zombi. Dawno nie żyją, są puste w środku, a mimo to wciąż straszą. Po całym mieście rozsiane są opuszczone, szpetne budy”. Dalej można również
przeczytać: „Burmistrz dzielnicy już dwa lata temu obiecywał mi usunięcie bud. Nic
z tego. Zombi nie żyje, więc nie sposób go zabić!”. Nawet na końcu tekstu widnieje
ogłoszenie: „W Twojej okolicy stoi budka zombi? Przyślij nam jej zdjęcie i adres” (Majewski 2011).
Intrygująco motyw zombizmu wyzyskuje autor tekstu zamieszczonego w portalu
Interia.pl, noszącego tytuł Fakt: Gołębie zombie opanowały Moskwę. W opisie przeczytać można:
„Wyglądają jakby uszło z nich życie, zachowują się jak żywe trupy” – alarmują mieszkańcy.
Według nich, gołębie „patrzą przed siebie i nie zwracają na nic uwagi”. W dodatku ptaki „kręcą
się wokół własnej osi”.
Przyczyna zachowania gołębi nie jest znana. Pojawiły się już jednak pierwsze hipotezy.
Jedni twierdzą, że padające ptaki to „znak nadciągającego końca świata”, drudzy, czyli władze
miasta, że gołębie zaatakował pasożyt lub salmonella, a weterynarze ostrzegają, że ptaki zapadły
na chorobę Newcastle, którą – uwaga – mogą zarazić się także ludzie!
Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko bacznie obserwować gołębie na krakowskim rynku...
Jeśli zauważycie, iż dziwnie się zachowują – dajcie znać! (Interia.pl 2013).

Jeszcze innym przykładem tego, jak codzienność, media czy polityka łączą się
z zombie, jest prosta, darmowa gra Korwin pogromca zombie. Jest to druga aplikacja
po KORWiN Air One, które stanowiło wariację na temat Flappy Bird. W tej drugiej
produkcji Janusz Korwin-Mikke wykorzystuje cały arsenał, a także pomoc „Super Wiplera”, aby pokonać nieumarłych. Jak można przeczytać w opisie gry:
Kiedy w Europie pojawiły się pierwsze ogniska tajemniczej „jajecznej grypy” skorumpowane rządy
zakupiły setki tysięcy szczepionek dla swoich obywateli.
Niestety masowe szczepienia nieprzebadanym lekiem dały skutek znacznie gorszy niż groźna
„jajeczna grypa”. Szczepieni ludzie zaczęli zmieniać się w krwiożercze zombie.
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Dzielny Janusz Korwin Mikke nie zastanawiał się ani sekundy. Chwycił swój rewolwer i ruszył
powstrzymać plagę zombie (Facebook 2015).

Mimo iż tego typu aplikacja niektórym może wydawać się w pewien sposób niestosowna, pokazuje ona jednocześnie, że polityk w pełni rozumie sposób działania social mediów. Tym bardziej, że nie jest to nowatorski pomysł, bo niemalże identyczna
produkcja pojawiła się kilka lat wcześniej, kiedy w 2010 roku firma Flash Games 247
wypuściła do sieci prostą grę o nazwie Obama vs Zombies 5.

Podsumowanie
Zombie, podobnie jak wampiry czy inne popularne potwory, przez szereg lat miały za
zadanie wzbudzać odczucia lękowe, a także zaintrygować widza czy gracza. Niestety
popularność różnego rodzaju monstrów przełożyła się w tym wypadku na widoczny
spadek jakości kolejnych produkcji. Nosferatu przestały być arystokratycznymi sadystami, stając się zakochanymi nastolatkami, jak w serii Zmierzch. Nie lepszy los spotkał
same żywe trupy, które z czasem stały się bohaterami takich „arcydzieł”, jak Zombeavers (czyli zombie-bobry) czy Goat Simulator: Goat Z (czyli zombie-koza). Na rozmaitych stronach można odnaleźć artykuły, w których zamieszczane są rankingi 10 najpiękniejszych kobiet zombie czy gotowe modele do drukarek 3D.
„Zombie” jako słowo przestało się nawet odpowiednio kojarzyć. Określenie to
używane jest teraz w przypadku ludzi, którzy źle się czują po spożyciu zbyt dużej dawki
alkoholu lub jako definicja czegoś starego i niepotrzebnego, jak pokazują wcześniej
opisane nagłówki ze znanych portali internetowych.
Prawdą jednak jest też to, że cały czas powstaje szereg znakomitych produkcji,
w których żywe trupy odgrywają swoje klasyczne role. Warto tutaj wspomnieć o komiksie i serialu The Walking Dead czy grze Dying Light.
Jednak nawet najpopularniejsze produkcje (szczególnie właśnie The Walking
Dead) skupiają się na tym, aby jak najbardziej szczegółowo pokazać zachowania
i zmiany, jakie zachodzą w samych bohaterach, którzy zmuszeni okolicznościami, przekraczają kolejne bariery człowieczeństwa. Dlatego też można śmiało stwierdzić, że nawet najbardziej popularne i najbliższe oryginalnym kryteriom produkcje, w których
występują nieumarli, nie są wcale o zombie, tylko o ludziach.

5

Gra dostępna jest na stronie Flash Games: http://www.flashgames247.com/play/13969.html [dostęp: 30.11.2015].
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Zombie w pewien sposób przestały być potrzebne jako pierwszoplanowe monstra. Nie straszą, nie wzbudzają obrzydzenia, ani nie stanowią jakiejkolwiek metafory
różnych zjawisk społecznych. Stały się jedynie dość zabawnym tłem do opowiadania
przeróżnych historii o nas samych.

English summary
In the chapter Keep Calm and Kill Zombies—The Evolution of Walking Deads, Their
Influence on Popular Culture and the Trivialization of Fear, Paweł Wiater analyses
the phenomenon of the trivialization of fear present in today’s pop culture. The author focuses on zombies and their portrayal in mass media. The Undead, the walking
dead—these are only two of the terms referring to these monsters. They have Haitian
roots that are related to voodoo culture. Thanks to the books of William Seabrook
and the popularity of horror films in the 30s, these monsters appeared in pop culture.
The premiere of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead changed their image—they became bloodthirsty and any contact with them led to death. The same situation occurred with series like Resident Evil, which induced horror and created intrigue at the same time. Similar to the poster “Keep Calm and Carry On”, whose
meaning has been completely changed and whose Internet memes send completely
different messages than the original phrase from World War II, zombies have lost their
primitive character. The amazing popularity of zombies has resulted in grotesque elements that can be noticed in each further example of films or games. As a result,
the undead have started jumping, using firearms, dancing, falling in love, and even
having sex. The trivialization of their appearance has caused the word “zombie” or
“zombie” to lose its character and become associated with an elderly or weak person
instead of a bloodthirsty beast that wants to eat our brain. As a result, many journalists
and politicians overuse this reference. The chapter arrives at an unsatisfying conclusion for fans of horror that might be interpreted to mean that the zombie has ceased
to be scary and necessary.
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Zombie w kulturze pisma
CZĘŚĆ TRZECIA

Archeologia zombie –
najstarsze niefilmowe teksty kultury z nieumarłymi
MICHAŁ KUŁAKOWSKI ∗

Wprowadzenie
Zombie już od ponad stu lat są stałą częścią popkulturowego krajobrazu i jedną z jego
najważniejszych ikon, z łatwością identyfikowaną przez ludzi pod każdą szerokością
geograficzną. W przeciągu kilku dekad ubiegłego wieku egzotyczna karaibska legenda
o powracających zza grobu ludziach, którzy wykonują rozkazy wskrzeszających ich czarowników, szturmem zdobyła zachodnią popkulturę, ulegając po drodze licznym mutacjom oraz przekształceniom. To nadzwyczajne powodzenie można tłumaczyć przede wszystkim rozwojem procesów globalizacyjnych i narodzinami kultury masowej.
O globalizacji wspominam nie bez powodu, ponieważ samo powstanie opowieści
o „żywych trupach” nierozerwalnie wiąże się szesnasto- i siedemnastowiecznymi odkryciami geograficznymi i kolonizacją obu Ameryk. To właśnie w basenie Morza Karaibskiego, na styku przewiezionej przez Atlantyk kultury afrykańskich niewolników,
rdzennych Indian i europejskich kolonizatorów, narodziło się voodoo, specyficzny dla
tego regionu świata system wierzeń i przesądów. Jest on specyficzną syntezą różnych
tradycji i religii, którego zaskakującym tworem są między innymi opowieści o zombie.
Podobnie jak voodoo, także popkultura z łatwością czerpie inspiracje z różnych, często
∗
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bardzo dalekich od siebie źródeł, by następnie łączyć je ze sobą, tworząc nową jakość.
Nie dziwne więc, że mit o zombie, którego geneza tak bardzo przypomina tę charakterującą inne popkulturowe ikony, został tak łatwo przyjęty przez twórców i odbiorców
filmów. Tak jak w przypadku wielu znanych mitów i legend, kariera opowieści o zombie nie była prosta, miewała wzloty i upadki, okresy wzmożonej popularności i zapomnienia. Badacze zjawiska skupiają się przede wszystkim na współczesnych przedstawieniach nieumarłych potworów.
Dla wielu badaczy dzieje zombie rozpoczynają się dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku wraz z premierą Nocy żywych trupów w reżyserii George’a A. Romero.
Co bardziej wnikliwi cofają się do lat trzydziestych i pierwszych hollywoodzkich produkcji, takich jak White Zombie z 1932 roku. Niewielu sięga jednak po wcześniejsze
źródła pisane, które co prawda nie miały, poza wyjątkiem książki The Magic Island
Williama Beuhlera Seabrooka, żadnego wpływu na kształt znanych nam wersji opowieści o nieumarłych, ale stanowią interesujący obszar badań, który świetnie ilustruje
niełatwe i pełne uprzedzeń kontakty pomiędzy białymi przedstawicielami świata Zachodu a innymi kulturami. W artykule przedstawię więc kilka najciekawszych przykładów występowania zombie w najstarszych dostępnych europejskich oraz amerykańskich źródłach pisanych, w tym takie, w których nie pada samo słowo zombie, ale
autorzy trafnie opisują jego cechy. Ze względów objętościowych pomijam przy tym
inne źródła, takie jak słuchowiska radiowe oraz utwory muzyczne, które powstawały
w XIX i na początku XX wieku.

Le Zombi du Grand Pérou ou la Comtesse de Cocagne
Najprawdopodobniej do pierwszego zarejestrowanego użycia słowa „zombie” przez
przedstawiciela ogólnie rozumianego świata Zachodu doszło w roku 1697. Pojawia się
ono w tytule i treści wydanej w Ruen anonimowej francuskiej powieści Le Zombi du
Grand Pérou ou la Comtesse de Cocagne, przypisywanej Pierre’owi-Corneille’owi Blessebois. Pisarz urodził się w 1646 roku w małym, leżącym na północy Francji mieście
Verneuil-sur-Avre. Autor prowadził wyjątkowo bujne życie, imając się rozmaitych zajęć, tworząc przy okazji poezję, teksty polityczne oraz opowiadania autobiograficzne.
Miłosne perypetie Blessebois często doprowadzały do jego konfliktów z prawem.
Jedna z wielu przygód pisarza skończyła się dla niego wyjątkowo nieszczęśliwie, kiedy
z powodu skandalu obyczajowego otrzymał wyrok przymusowego wcielenia do francuskiej marynarki. Ponieważ miał problemy ze zdrowiem, został uznany za niezdolnego do służby, w 1686 roku razem ze schwytanymi dezerterami deportowano go na
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Gwadelupę i sprzedano jako niewolnika właścicielom prężnie rozwijającej się plantacji
trzciny cukrowej. Na miejscu Blessebois przebywał tylko kilka lat, ale zdążył zaangażować się w intymny związek z Mademoiselle Felicite-Francoise-Antoinette de Lespinay.
Była ona jedną z lokalnych arystokratek i posiadaczek ziemskich, cieszącą się wyjątkowo złą opinią. Wynikała ona z „rozwiązłości” szlachcianki, która objawiała się jej
licznymi romansami oraz wieloma ukrywanymi i usuwanymi ciążami. Przeżycia na
wyspie pisarz opisał w niewielkiej powieści, zmieniając przy tym nazwiska spotkanych
osób, kolejność niektórych wydarzeń, a także znacząco koloryzując całość i nadając jej
satyryczno-tragicznego wymiaru.
Le Zombi du Grand Pérou ou la Comtesse de Cocagne było pierwszą powieścią
francuską z akcją osadzoną w egzotycznych tropikach, która opisywała zachowania
oraz zwyczaje posiadaczy ziemskich żyjących w tzw. Indiach Wschodnich, a także pracujących dla nich niewolników i służby. Głównymi bohaterami książki są Monsieur
de C… (alter ego Blesseboisa pełniące rolę narratora) oraz tytułowa hrabina de Cocagne
(de Lespinay), mężatka o fatalnej reputacji, która jest zakochana w odrzucającym ją
i źle traktującym zarządcy plantacji Grand Pérou (nazwa wywodziła się od nazwy przepływającej przez nią rzeki). Za sprawą przypadku De Cocagne zaczyna wierzyć w to, że
narrator posiada szamańskie zdolności. Prosi go więc o pomoc w zdobyciu serca swego
wybranka. Chce by C… zamienił ją w niewidzialne zombi 1. Dzięki temu będzie mogła
nawiedzać w nocy sąsiednią plantację, zarządzaną przez obiekt jej uczuć, próbując zmusić go siłą do małżeństwa. Jako przybysz z zewnątrz i racjonalista, Monsieur de C… nie
wierzy w magię oraz lokalne legendy, ale postanawia wykorzystać sytuację i w zamian
za seks oferuje swoje unikalne nadnaturalne usługi. Co ciekawe, zupełnie inne doświadczenia ze zjawiskami nadprzyrodzonymi ma hrabina urodzona na Gwadelupie.
Wyjawia, że jej matka posiadała magiczną księgę oraz woskowe figurki, używane podczas tajemniczych ceremonii. Rodzicielka nie chciała jednak nigdy podzielić się tajemną wiedzą z dzieckiem. Zdesperowana szlachcianka, poszukująca całe życie prawdziwej magii, zgadza się więc na propozycję C… Po zapadnięciu zmroku i przejściu serii
fałszywych rytuałów zaczyna wydawać się jej, że stała się upiorem zombi. Kilkakrotnie
odwiedza willę plantatora, wzbudzając w nim autentyczne przerażenie. Ponieważ kobieta wierzy we własną nadludzką siłę, to – korzystając z okazji – brutalnie atakuje
również każdego napotkanego na drodze człowieka. Agresorka szybko uzależnia się od

1

Wariant pisowni zawarty w oryginalnym tekście, powszechnie używany do końca XIX wieku zarówno
w jęzuku angielskim, jak i francuskim.
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nabytych „mocy” i swej potwornej persony. W końcu za cel wędrówek w świetle księżyca obiera także osoby, wobec których żywi głęboką urazę. Mieszkańcy wyspy są
wstrząśnięci powtarzającymi się napadami. Plotki o przyczynach afery oraz zombi
znad rzeki Grand Pérou rozchodzą się z prędkością błyskawicy. Ostatecznie wzburzona biała społeczność kolonistów oskarża Monsieur de C… o czary, żądając przy tym
jego głowy. Ostatnie akapity książki pozostawiają czytelników w niepewności co do
losów uwięzionego w twierdzy narratora oraz szalonej hrabiny.
Dzieło Blessebois w komiczny sposób portretuje postępującą kreolizację Francuzów mieszkających na Karaibach. Wyśmiewa ich życie oraz rosnące przekonanie o autentyczności przesądów i nadnaturalnych zjawisk, w których wiarę przywieźli ze sobą
czarnoskórzy niewolnicy. Obserwacja ta nie była oczywiście daleka od autentycznej sytuacji w ówczesnym regionie tzw. Indii Zachodnich, który mimo utrzymywanego podziału klasowego i rasowego był religijno-kulturalnym tyglem. Pisarz krytykuje także
nieodpowiadające mu postawy i zachowania społeczne. Równocześnie opisuje swoje
miłosne igraszki. Dodaje to całości egzotycznej atrakcyjności i przedstawia kolonie jako
miejsce, w którym można zaznać fascynujących przygód i cielesnych uciech. Zamorskie
domeny Francji są przedstawiane także jako siedlisko szerzących się zabobonów, wiary
w gusła oraz rozpasania. Warstwę literacką książki podsumowuje Doris L. Garraway:
Analizując tekst pod względem literackim, czytelnika uderzają typowe i utarte zabiegi stylistyczne,
które połączone zostały z monologami oraz narracją wyjętą wprost z dramatu. Opowieść pisana
jest zarówno wierszem, jak i prozą. Korzysta głównie z cytowań/dialogów pozbawionych narracji,
przez co przypomina sztukę sceniczną. Wprowadzenie krótkich wierszowanych fragmentów parodiuje funkcje chóru w klasycznym teatrze greckim i daje autorowi sposobność satyrycznej interpretacji lub komentarza przebiegu fabuły. Kompleksowość kolonialnego dzieła Blessebois obserwujemy także na poziomie jego przynależności gatunkowej, ponieważ historia wykazuje cechy zarówno powieści erotycznej, jak i libertyńskiej (Garraway 2001: 175) 2.

Samo zombi, w które święcie wierzy hrabina, zostało przedstawione wyjątkowo
zdawkowo. O jego istnieniu przekonane są wszystkie ofiary agresji kobiety, bez
względu na pochodzenie, co pokazuje powszechność legendy o tym potworze. Wiemy,
2

Przekład własny za: „Approaching the text as literature, the reader is struck by its generic and stylistic
features, which combine modes of dramatic monologue, theater, and narrative. The story is told alternately in verse and prose and resembles a play with its heavy use of direct quotation connected
by sparse narration. The verse passages parody the function of Greek chorus, expressing the narrator's often satirical insights and interpretations of the action in the story. The stylistic complexity of
Blessebois's colonial novel is mirrored on the level of genre, as the story resembles both erotic and
a libertine novel”.
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że pojawia się ono jedynie w nocy, dysponuje nadludzką siłą i wytrzymałością, a stworzyć lub wywołać można go podczas magicznych rytuałów. Zombi jest również z natury mściwe i agresywne wobec ludzi. Opis monstrum i wyobrażeń o nim jest pobieżny, ponieważ jego natura niespecjalnie interesuje autora, który wykorzystuje je
jedynie jako narzędzie komediowo-satyryczne, choć warto zaznaczyć, że autor książki
nie pozostawia wątpliwości, że opisywane przez niego zombi wywodzi się z lokalnych
wierzeń czarnoskórych niewolników i nie jest podobne do niczego, co znamy w Europie. Wyraźnie bliżej mu jednak do słabiej znanego na Zachodzie tzw. zombie duchowego, praktycznie w ogóle niefunkcjonującego we współczesnej popkulturze. Natura
tego stwora/fenomenu jest silnie powiązana z wierzeniami voodoo oraz pierwotnymi
środkowoafrykańskimi mitami, będącymi ich podstawą. Ze względu na ograniczenia
objętości pracy nie przedstawimy w całości skomplikowanej mitologii tej synkretycznej religii, posiadającej wiele bardzo różniących się od siebie wariantów zombie, posłużymy się za to skrótowym wytłumaczeniem Hansa W. Ackermana:
Określane jako zombi astralne, zombi duchowe, zombi ti bon ange, zombi efface, „znikające zombi” lub vivi, byt ten jest nieznany nawet wielu Haitańczykom. Pozostaje on słabo zdefiniowany,
a kilka jego przytaczanych w źródłach cech jest kompletnie pasywnych. Nawet niewidzialność,
jedna z najważniejszych właściwości zombi duchowego, występuje w dostępnych źródłach jedynie
w kontekście fizycznego zombi. Natura tego stwora jest heterogeniczna. Może on być zwykłą
uwolnioną z okowów ciała duszą, na którą nie wpłynęła magia, jak również duchem złapanym
i zniewolonym za pomocą czarów (Ackerman, Gauthier 1991: 482) 3.

Blessebois udowadnia, że różne wersje terminu oraz powiązane z nimi legendy
były znane białym mieszkańcom kolonii. Z wielu przyczyn nie zachowały się jednak
znaczące opisy opowieści o zombie, które pochodziłyby sprzed połowy XVIII wieku.
Po części wynikało to po prostu z ignorowania kultury niewolników, uprzedmiotowionych i traktowanych na równi ze zwierzętami gospodarskimi, ale także z pogardliwego i wrogiego podejścia do pogańskich wierzeń. Gdzieś w tle tkwić mógł również
strach przed czarną magią, który udzielał się wielu Europejczykom bez względu na ich

3

Przekład własny za: „Called a zombi astral, zombi of the spirit, zombi ti bon ange, zombie efface, oraz
»fading zombi«, and vivi, this entity seems to be unknown even to many Haitians. Is is poorly defined,
and its few recorded attributes are essentially passive. Even invisibility, one of the principal attributes
of the zombi of the spirit, and clearly not a normal human characteristic, appears in the literature as
a property of the flesh-and-blood zombi. Again, this type of zombi is heterogeneous. It may be either
an apparently normal soul unaffected by magic or a soul that has been magically captured and enslaved”.
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pozycję społeczną oraz wykształcenie. Teoretycznie wzmianki o zombie mogły pojawiać się w pojedynczych prywatnych zapiskach, takich jak dzienniki, czy różnego rodzaju tekstach użytkowych (indeksach gospodarczych, kronikach etc.), które spisywane były w języku hiszpańskim, holenderskim, portugalskim oraz francuskim. Przez
wieki wiele z nich jednak zaginęło lub uległo zniszczeniu, przez co są wyjątkowo
trudne do znalezienia, a co dopiero zbadania. Zaznaczmy również, że ze względu na
swój ograniczony zasięg nie wpłynęły one w istotny sposób na rozpowszechnienie się
wiedzy o zombie poza wąską grupę kolonizatorów, podróżników i handlarzy obcujących z tradycjami niewolników.

Zombie, revenants oraz loup-garoux
Na kolejną wzmiankę o zombie w zachodniej literaturze musieliśmy czekać prawie sto
lat. Jego krótki opis znajdujemy w jednym z tekstów Francuza Médérica Louisa Élie
Moreau de Saint-Méry’ego, który żył w latach 1750-1819. Moreau urodził się na Martynice i dużą część życia spędził na Karaibach, zarówno na rodzinnej wyspie, jak i w kolonii Saint-Domingue, która po krwawej rewolucji na przełomie XVII i XIX wieku
stała się znana światu pod nazwą Haiti. Jako pierwszy autor podjął się zadania opisu
historii, zwyczajów oraz kultury mieszkańców francuskich Karaibów. Działo się to
w kluczowym dla regionu czasie, na kilka lat przed wybuchem powstania Haitańczyków i wojen napoleońskich, a także rewolucji francuskiej, w którą zresztą Moreau był
mocno zaangażowany. Pisarz był wyjątkowo silnie zainteresowany problematyką rasową, a więc zagadnieniem niezwykle istotnym dla białych mieszkańców Indii Zachodnich, funkcjonujących w mieszanym wyspiarskim społeczeństwie, składającym
się w dużej części z Mulatów o niejasnym dla nich statusie. W swoich badaniach i analizach wyróżniał np. kilkanaście kategorii rasowych, przypisując im różnego rodzaju
atrybuty fizyczne oraz charakterologiczne. Odebrane wychowanie i edukacja, a także
niezłomna wiara w różnice fizyczne i psychologiczne wynikające z koloru skóry sprawiały, że uznawał funkcjonujący system niewolnictwa za naturalny stan rzeczy, służący
zarówno panom/właścicielom, jak i ich poddanym. Do końca życia jako francuski polityk opowiadał się za systemem przymusowej pracy, równocześnie broniąc praw białych kolonizatorów i plantatorów, domagając się dla nich jak największej autonomii
od rządu w Paryżu. O słowie zombie wspomina w jednym z artykułów w 1792 roku.
Rozróżniał w nim trzy kategorie nadnaturalnych stworów występujących w kulturze
swoich rodaków – revenants (duchy), loup-garoux (wilkołaki) oraz zombie, które, jak

Archeologia zombie — najstarsze niefilmowe teksty kultury z nieumarłymi 209

stwierdził, są kreolskim określeniem odwołującym się do ducha lub ożywionego zmarłego. Definicja ta odpowiada po części znanemu dziś wizerunkowi monstrum, ale
znowu nie otrzymujemy żadnych konkretnych informacji na jego temat.
Nieco ponad 20 lat później słowo zombie debiutuje oficjalnie w tekście napisanym w języku angielskim, w historii Brazylii pióra Roberta Southeya. Urodzony
w 1774 roku, Southey był poetą utożsamianym z brytyjskim nurtem romantycznym.
Jego wiersze są jednak w większości zapomniane przez współczesnych czytelników. Pozostawiony przez pisarza dorobek został przyćmiony przez twórczość sławniejszych
kolegów, takich jak William Wordsworth czy Samuel Taylor Coleridge. Poza twórczością liryczną autor ma na koncie poważne opracowania naukowe (głównie historyczne
oraz biograficzne), a także zaangażowane teksty polityczne. Obecnie Southey znany
jest przede wszystkim jako twórca poczytnej biografii admirała Horatia Nelsona,
a także bajki o Trzech misiach. Jej najpopularniejsza mutacja, w której zamiast starej
kobiety z oryginału występuje mała złotowłosa dziewczynka, w połowie XIX wieku
weszła do kanonu angielskiej, a następnie również światowej prozy dziecięcej.
Trzytomowe opracowanie History of Brazil, stworzone przez Southeya, zostało
wydane w Londynie w latach 1810-1819. Oferuje ono dość szczegółową chronologiczną
analizę dziejów największej kolonii w Ameryce Południowej. Autor opisuje kolejne
etapy zasiedlania tego zakątka świata przez Portugalczyków. Dzieło skupia się nie tylko
na historii podbojów, ale również ekonomii i strukturze społecznej poddanych portugalskiej korony. Zawiera także pobieżne opisy kultur południowoamerykańskich Indian, na które natknęli się Europejczycy. W zamierzeniach History of Brazil miało być
elementem wieloczęściowej historii Portugalii, ale ta – z różnych przyczyn – nigdy nie
ujrzała światła dziennego. Słowo „zombie” (zapisane w wariancie „zombi”) pada
u brytyjskiego poety na samym początku trzeciego tomu History of Brazil. Autor
przytacza tam historię niewielkiej społeczności byłych czarnoskórych niewolników.
Zawiązała się ona na początku lat dziewięćdziesiątych XVII wieku i składała z uciekinierów z plantacji korzystających z chaosu wywołanego wojną z Holandią. Ludzie ci
wywalczyli na krótko niezależność od białych panów. Utrzymywali się z handlu różnego rodzaju towarami z osadnikami, a także dzięki regularnym atakom na portugalskie osiedla, podczas których dokonywali grabieży i porwań dla okupu. Buntownicy
zostali jednak w 1695 roku brutalnie rozgromieni przez kilkutysięczną ekspedycję portugalskiego wojska wspieraną przez cywilnych ochotników. Zeznania Portugalczyków
są zresztą jedynym przytaczanym źródłem informacji o zbuntowanych niewolnikach.
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Wzmianka o zombi pojawia się we fragmencie tekstu opisującym ich wodza. Powołując się na opowieści żołnierzy, Southey pisze:
Społeczności przewodził wódz, którego wybrano ze względu na jego poczucie sprawiedliwości
oraz odwagę; jego stanowisko było dożywotnie. Mężczyźni z doświadczeniem i dobrą reputacją
mieli do niego stały dostęp i mogli służyć radą. Wszyscy byli wobec niego ogromnie lojalni i ponoć
nigdy nie spiskowali ani nie walczyli ze sobą o jego pozycję. Na to posłuszeństwo być może miała
wpływ wiara i przesądy. „Zombi”, a więc tytuł którym go obdarzono, jest bowiem imieniem bóstwa w angolskim języku (Southey 1819: 24) 4.

Mamy tutaj więc do czynienia z najprawdopodobniej pierwszym naukowym tekstem odwołującym się do autentycznych wydarzeń oraz postaci, które pojawiają się
w kontekście zjawiska, jakim jest zombi. Zombie jest według autora słowem wywodzącym się z Angoli, określającym pogańskie bóstwo, a nazywanie nim kogoś jest objawem szacunku. Do konkretnego znaczenia słowa dodaje kilka uwag, które znajdujemy w przypisie na tej samej stronie. Powołując się na swojego informatora, Southey
dodaje:
Rocha Pitta twierdzi, że słowo oznacza diabła w ich języku. Jest to mało prawdopodobne, ponieważ przebadałem książkę dotyczącą religijnych obrzędów w języku portugalskim oraz angolskim,
aby potwierdzić te przypuszczenia. Odkryłem, że słowo N’zambi określa boga, a Cariapemba diabła. Co więcej, N’zambi nie jest używane w znaczeniu Jedynego Boga, ale raczej bóstwa (Southey
1819: 24) 5.

Pisarz powołuje się na te same źródła etymologiczne, co wielu współczesnych badaczy. Co ciekawe, nie wszyscy współcześni Southeyowi zgadzali się z jego opinią co
do pochodzenia i znaczenia słowa. Jako anegdotę można przytoczyć fakt, że w egzemplarzu książki przechowywanym w British Library na stronie poświęconej wodzowi
buntowników znajdziemy odręczny komentarz Samuela Taylora Coledridge’a, prywatnie przyjaciela Southeya, który notuje na brzegu strony, że autor myli się co do
Przekład własny za: „They were under the government of an elective Chief, who was chosen for his
justice as well as his valour, and held the office for life; alle men of experience and good repute had
access to him as counsellors; he was obeyed with perfect loyalty; and it is said that no conspiracies or
struggles for power had ever been known among them. Prehaps a feeling of religion contributed to this
obedience; for Zombi, the title whereby he was called, is the name for Deity, in the Angolan tounge”.

4

Przekład własny za: „Rocha Pitta says the word means Devil in their Language. This apeard to me so
unlikely, that I examined a book of religious instructions in the Portugueze and Angolan languages, to
ascertain the fact; and there I found that N'Zambi is the word for Deity; .. Cariapemba is the Devil. It is
not used in the sense of Lord, which might explain its application here without any religious import, .. but
of Deity”.

5
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znaczenia słowa „zombi”. Niestety twórca notki nie dopisał, co konkretnie ma na myśli (Russell 2014: 364). Dzięki History of Brazil hasło „zombi” zadebiutowało w budowanym od połowy XIX wieku oksfordzkim Słowniku języka angielskiego, stając się
od tamtej pory formalnie jego stałym elementem. Autorzy pierwszego krótkiego hasła
stwierdzili za Southeyem, że określa ono bóstwo, a jego źródeł należy szukać w językach zachodniej Afryki. Przez kolejne kilkadziesiąt lat termin zombie nie zaistniał jednak w żaden znaczący sposób w opracowaniach historycznych lub naukowych. Fakt
ten nie powinien dziwić, zważywszy na izolację, jaka dotknęła dużą część Indii Zachodnich. Związana ona była z wojnami w regionie, osłabieniem pozycji dawnych potęg
kolonialnych, a także z powstaniem pierwszej niezależnej „czarnej republiki” Haiti,
która z rozmysłem była ignorowana przez społeczność międzynarodową.

Zombie w reportażach podróżniczych
Następne istotne wzmianki o zombie pojawiają się w relacjach dziennikarskich opublikowanych pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wyznaczają one jednocześnie
nowy kierunek obecności nieumarłego monstrum w zachodniej kulturze, którego
zwieńczeniem był debiut przełomowej książki Williama Buehlera Seabrooka The Magic Island w 1928 roku. Od tego czasu zombie będzie coraz częściej pojawiać się w popularnych w tamtym czasie reportażach podróżniczych oraz sensacyjnych półamatorskich tekstach antropologicznych, pisanych przede wszystkim w języku angielskim.
Przybliżały one czytelnikom tajemnicze Karaiby, a także dalsze egzotyczne zakątki
świata. Jednym z pionierów tego typu amerykańskiego dziennikarstwa podróżniczego
był Lafcadio Hearn. Jego teksty zawierają pierwsze współczesne relacje o istnieniu
zombie, które pochodziły z pierwszej ręki i były wynikiem osobistych doświadczeń
autora.
Patricio Lafcadio Tessima Carlos Hearn urodził się w Grecji w 1850 roku jako syn
lokalnej arystokratki oraz brytyjskiego oficera. W dzieciństwie z powodów rodzinnych
zmuszony był do podróży po Europie, żył najpierw w Irlandii, a potem Francji, gdzie
odebrał dobre wykształcenie w szkołach katolickich. W wieku dziewiętnastu lat został
wysłany przez ojca do Stanów Zjednoczonych. Z początku miał spore trudności z zaaklimatyzowaniem się w nowym kraju, nie mogąc znaleźć pracy oraz samodzielnie się
utrzymać. Musiał więc imać się wielu dorywczych nisko płatnych zajęć. Ostatecznie
trafił do drukarni, a dzięki nawiązanym tam kontaktom zaczął pisać dla gazety
„The Cincinnati Enquirer”, z którą współpracował do 1875 roku. Był reporterem specjalizującym się w sprawach typowo sensacyjnych, barwnie opisywał lokalne kurioza,
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morderstwa oraz sprawy obyczajowe. W roku 1877 przeniósł się do Nowego Orleanu,
gdzie pisał dla kilku gazet i zdobył pozycję redaktora w „The Times-Picayune”. Na
miejscu Hearn zafascynował się lokalną kreolską kulturą, wierzeniami voodoo oraz atmosferą miasta, niepodobną do niczego, z czym dotychczas spotkał się w USA. Jego
teksty publikowane w całym kraju spopularyzowały Nowy Orlean oraz opisywały
(często z przesadą) kolorowe życie miasta. Swoją karaibską przygodę kontynuował
w latach 1887-1890, kiedy został wysłany przez nowojorską redakcję magazynu „Harper’s” na Martynikę, gdzie napisał dwie książki oraz serię artykułów dokumentujących
życie czarnoskórych mieszkańców wyspy. Obecnie Hearn znany jest jednak przede
wszystkim dzięki tekstom, które stworzył po 1890 roku. Przeniósł się wówczas do Japonii i zamieszkał tam na stałe, gdzie jako jednemu z nielicznych przybyszy z Zachodu
udało mu się przyjąć japońskie imię Koizumi Yakumo, a wraz z nim – także obywatelstwo tego dalekiego kraju. Wraz z nową rodziną żył tam aż do śmierci w 1904 roku.
W ciągu niecałych 15 lat wydał liczne książki i opracowania poświęcone zwyczajom
oraz kulturze Kraju Kwitnącej Wiśni; najsławniejszą z nich pozostaje Kwaidan: Stories
and Studies of Strange Things (1904), a więc zbiór klasycznych folklorystycznych opowieści grozy.
Hearn wspomina o zombi w dwóch różnych artykułach napisanych dla „Harper’s”. Zanim przedstawimy ich treść, warto zaznaczyć jeszcze, że „Harper’s Magazine”
pozostaje jednym z najstarszych periodyków w Stanach Zjednoczonych, a jego historia
sięga 1850 roku. Ten prestiżowy miesięcznik opinii działa do dziś i od początku swojej
działalności przedstawia czytelnikom materiały poświęcone ekonomii, literaturze, polityce, sztuce oraz podróżom. Pierwszy z opisywanych reportaży, zatytułowany La Verette and the Carnival in St. Pierre, Martinique, powstał w październiku 1888 roku.
Autor wspomina o zombi, opisując obchody karnawału w małym mieście Saint-Pierre, leżącym na północnym wybrzeżu Martyniki. Pisarz dokładnie relacjonuje organizowaną w trakcie święta procesję, w której główną rolę odgrywała kukła, reprezentująca najbardziej znienawidzoną w danym roku rzecz lub osobę. Lalki te zazwyczaj
uroczyście topiono w morzu lub chowano w ziemi, dzięki czemu ich twórcy symbolicznie pozbywali się nękających ich problemów. Świętowaniu towarzyszyły także
tańce i pochody, zorganizowane przez powołane do tego stowarzyszenia. W trakcie
jednego z takich nocnych występów na ulicach Saint-Pierre do uszu Hearna dociera
hipnotyczna pieśń, wykonywana przez przebierańców w strojach diabła:
Koło północy Diabeł powraca wraz ze swoimi kompanami i wyrywa mnie ze snu. Wszyscy śpiewają nowy refren – Diabeł i Zombi śpią wszędzie i gdziekolwiek. (Diabe epi Zombi ka ddmi tout-
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pdtout). Głos tych chłopców jest wciąż wyraźny, doniosły i świeży jak rzekot żab. Wciąż klaszczą
ze wspaniałym wyczuciem rytmu, wytwarzając dźwięk podobny do wzburzonej morskiej fali.
Diabeł: Diabe epi Zombi.
Chór: Diabe epi Zombi ka domi tout-patout!
Diabeł: Diabe epi Zombi.
Chór: Diabe epi Zombi ka domi tout-patout! (Hearn 2001: 166) 6.

Pisarz nie podaje jednak szczegółowego znaczenia piosenki, którego pewnie sam
wówczas nie rozumiał. Nie wdawał się w zbyt głębokie kulturowe analizy, bowiem
jego celem było przede wszystkim wywołanie dreszczu emocji i ciekawości u czytelnika, a następnie za pomocą poetyckich opisów przeniesienie go w odległe egzotyczne
miejsce. Niewykluczone, że treść pieśni zaintrygowała go i naprowadziła na trop, który
badał w późniejszym reportażu The Country of the Comers-Back, datowanym na rok
1889. Znajdujemy w nim bardziej interesujący i konkretniejszy opis zombi. W trakcie
podróży po Martynice do Hearna docierały urywki opowieści o zombi i chodzących
nieumartych, tzw. corps cadavres. Autora interesowało również, jak bardzo monstra
powracające zza grobu łączą się z przydomkiem, którym była obdarzana Martynika –
le pays de revenants (fr. kraj duchów/ożywieńców). Prowadzone przez niego śledztwo
dziennikarskie nie doprowadzało jednak do zadowalających wyników. Pytani o fenomen napotkani wyspiarze zazwyczaj milczeli i odwracali głowy. Nawet kiedy udało mu
się przekonać kogoś do wytłumaczenia tajemniczego zjawiska, otrzymywał jedynie
zdawkowe i zagadkowe odpowiedzi, co świetnie ilustrowało naturę wzbudzających
strach corps cadavres oraz ich mistyczny i nieokreślony obraz w świadomości mieszkańców Martyniki. Taką właśnie relację otrzymał od rodziny, u której zatrzymał się na
noc w trakcie podróży przez górzysty i nieprzyjazny interior wyspy. Korzystając z nadarzającej się możliwości, zapytał przy kolacji najstarszą córkę gospodarzy o zombi. Ta
potwierdziła, że wie, o co mu chodzi, i odpowiedziała krótko po francusku: „Zombie

6

Przekład autorski za: “About midnight the return of the Devil and his following arouses me from sleep.
All are chanting a new refrain. The Devil and the Zombis sleep anywhere and everywhere. (Diabe epi
Zombi ka ddmi tout-pdtout.) The voices of the boys are still clear, shrill, fresh – clear as a chant of
frogs. They still clap hands with a precision of rhythm that is simply wonderful, making each time
a sound almost exactly like the bursting of a heavy wave.
Devil: Diabe epi Zombi.
Chorus: Diabe epi Zombi ka domi tout-patout!
Demi: Diabe epi Zombi.
Chorus: Diabe epi Zombi ka domi tout-patout”.
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to coś, co wzbudza niepokój nocą” (Hearn 2001: 145). Zaskoczony zdawkową wypowiedzią zwrócił się do matki dziewczyny, która udzieliła mu jeszcze bardziej wymijającego wyjaśnienia:
Kiedy idziesz nocą górską drogą i widzisz wielki ogień, i kiedy bardziej chcesz się do niego zbliżyć,
a ten wciąż się od ciebie oddala, to sprawka zombie... Albo kiedy mija cię koń o trzech nogach, to
właśnie jest zombie. Albo znowu kiedy widzisz psa tak wysokiego [kobieta wznosi rękę na wysokość pięciu stóp] wchodzącego do domu nocą, zakrzyknęłabym wtedy: Mi zombi! (Hearn 2001:
145) 7.

Ostatecznie Hearn nie rozwiązał zagadki egzotycznego pojęcia zombi. Wrócił jednak do domu z bardzo plastycznym opisem obcej kultury, dzięki któremu zasiał ziarno
zainteresowania Karaibami u przeciętnych amerykańskich czytelników, podobnie jak
uczynił to wcześniej z Nowym Orleanem. Stał się też pierwszym współczesnym dziennikarzem i naukowcem amatorem, który pisał o zombie. Wytyczonym przez niego śladem poszły kolejne osoby, które na stałe sprowadziły nieumarłych do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęła się ich światowa kariera.
Szczyt zainteresowania opinii publicznej Haiti i Karaibami na Zachodzie przypadł na późne lata dwudzieste XX wieku, a więc schyłkowy i najbardziej aktywny oraz
krwawy okres zaangażowania Stanów Zjednoczonych w sprawy regionu. Odpowiadał
za niego twórca przytoczonej już wcześniej, a wydanej w 1929 roku książki The Magic
Island, która dzięki statusowi bestsellera przyczyniła się do importu mitu o zombie na
amerykański kontynent. Jeżeli mielibyśmy, nieco na wyrost, poszukać pierwszego
i oryginalnego literackiego obrazu współczesnego zombie, to byłaby nim bez wątpienia ta pozycja. Warto jeszcze przytoczyć kilka wcześniejszych tekstów wydanych
w USA, w których znajdujemy bezpośrednie nawiązania do nieumarłych lub określającego ich słowa. Wpisywały się one oczywiście w swoistą modę na Haiti, ale zawierały
też pierwsze amerykańskie próby opisu zjawiska zombifikacji lub terminu zombie.
Według Gary’ego D. Rhodesa pierwszą z nich znajdujemy w pochodzącym z 1889 roku eseju poświęconym praktykom voodoo w Luizjanie, autorstwa George’a W. Cable’a, który opublikowany został w „Century Magazine” (Cable 1889: 807-827).
Zombie jest w nim przywołane jedynie zdawkowo i występuje jako potężny nadnaturalny byt przyjmujący postać węża. W kolejnym artykule, stworzonym w 1905 roku
7

Przekład własny za: „When you pass along the high road at night, and you see a great fire, and
the more you walk to get to it the more it moves away, it is the zombie that makes that... Or if a horse
with three legs passes you: that is a zombie. Or again, if I were to see a dog that high (she held her
hand about five feet above the floor) coming into our house at night, I would scream: Mi zombi!”.
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przez Henry’ego C. Castellanosa, pod tytułem New Orleans As it Was: Episodes of
Louisiana Life, odnajdujemy inną konotację słowa funkcjonującą w Luizjanie (Castellanos 1905: 100). Tym razem zombie przywoływane jest w kontekście leków
i narkotyków używanych przez czarnoskórych, jako człon nazwy jednego z ziołowych
składników tych substancji.
Zdarzało się też, że dziennikarze trafnie opisywali zjawisko zombifikacji, ale nie
używali przy tym samego określenia „zombie”. Przykłady tego typu odnajdujemy
w dwóch tekstach, opublikowanych w 1912 roku. W eseju autorstwa Judge’a Henry’ego Austina dla „New England Magazine” pojawia się opis tajemniczego wywaru,
który wywołuje stan transu/śpiączki u zażywających go osób, niemożliwy do odróżnienia od śmierci (Austin 1912: 170-182). Autor zarzeka się, że chociaż mikstura wydaje się wymysłem wyobraźni szaleńca, to jednak wiele relacji pochodzących od Haitańczyków zdaje się potwierdzać jej istnienie. Substancja Austina przypomina w działaniu proszek zombie, jaki możemy znaleźć w młodszych tekstach źródłowych, powstałych po ukazaniu się The Magic Island. W następnym wzmiankowanym tekście,
zawartym w książce American Mediterranean, autorstwa Stephena Bonsala, zaprezentowana została autentyczna ponoć historia, która wydarzyła się w Port-au-Prince
w 1908 roku. Jej bohaterem był zmarły nagle młody mężczyzna, który w obecności rodziny został pochowany na lokalnym cmentarzu przez chrześcijańskiego księdza. Kilka
dni później ten sam nieszczęśnik został znaleziony żywy i w krytycznie złym stanie
przez przypadkowego świadka, który zauważył go przywiązanego do przydrożnego
drzewa. Chociaż domniemany zmarły został rozpoznany przez bliskich oraz opiekujących się nim przed śmiercią duchownych, nie był jednak w stanie wypowiedzieć ani
jednego słowa lub zrozumieć, gdzie się znajduje. Mimo upływu czasu stan nieszczęśnika nie poprawiał się. W końcu rodzina odesłała go farmę, gdzie miał być otoczony
opieką obcych osób (Bonsal 1912: 95-96). Opowieść ta również, chociaż ani razu nie
pada w niej słowo „zombie”, przypomina relacje Seabrooka, powstałe kilkanaście lat
później.
Bezpośrednia lub pośrednia wzmianka o zombie pojawia się jednak w kilku innych, literackich lub teatralnych, amerykańskich źródłach z początku XX wieku, które
poprzedzały The Magic Island. Jednym z nich była np. sztuka Natalie Vivian Scott
pod tytułem Zombi. Przedstawienie przenosiło widzów do pełnego tajemnic dziewiętnastowiecznego Nowego Orleanu. Jego główną bohaterką była na wpół legendarna
Marie Laveau, kobieta żyjąca w latach 1794-1881 o mieszanym pochodzeniu rasowym.
Dysponowała ona szeroką wiedzą na temat voodoo, dzięki której zyskała powszechną
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sławę i uznanie czarnej społeczności miasta. Budując scenografię i scenopis, twórcy
sztuki korzystali ze stereotypowej karaibskiej ikonografii oraz sensacyjnych opowieści
na temat amerykańskich wyznawców „dzikiego kultu”. Mieliśmy więc do czynienia
z typowym obrazem voodoo, opartym na przekonaniu o dzikości i prymitywizmie tej
religii, używaniu bębnów, rytmicznych okrzyków, narkotyków oraz czarnej magii do
kontaktu z groźnymi bóstwami. Tuż przed rozpoczęciem sztuki widzowie mogli usłyszeć zza zasłoniętych kotar pieśń, która korespondowała z jej zakończeniem:
Zombie oto jest voodoo
Zombie oto jest voodoo
Widzę cię tu
Odzywam się do ciebie
Czuje cię w pobliżu
Przyszedłeś, jesteś
Zombie...!! (za: Rhodes 2001: 78) 8.

Ostatnia kwestia padająca w przedstawieniu należała z kolei do Laveau, która tuż
przed zapadnięciem kurtyny intonowała „Gran’ Zombi! Diabeł!” (Rhodes 2001:
78). Warto zauważyć, że w dziele Scott, podobnie jak w opisie Southeya sprzed ponad
stu lat, zombie było utożsamiane z potężnym bóstwem, a nie ze zmarłym wstającym
z grobu. Sztuka skupiała się także na amerykańskim voodoo, pomijając całkowicie jego
karaibskie i haitańskie korzenie. Co ważne, debiutujące w 1929 roku Zombi zawierało
zapewne jedno z ostatnich istniejących w zachodniej kulturze przedstawień zombie
jako nadnaturalnego, bezcielesnego i boskiego bytu. Wraz z premierą The Magic Island oraz filmu White Zombie taka interpretacja stworzenia i jego mitu została zapomniana.

8

Przekład własny za:
„Zombie there is voodoo
Zombie there is voodoo
I see you here
I say to you
I feel you near
You've come, you're here
Zombie...!!”.

Archeologia zombie — najstarsze niefilmowe teksty kultury z nieumarłymi 217

The Magic Island Seabrooka
Ostatnie opisywane w rozdziale wzmianki o zombie znaleźć można w przywołanej już
książce The Magic Island. Jej autor, W. B. Seabrook, był równie kolorową postacią co
bohaterowie jego podróżniczych opowieści. Przyszedł na świat w amerykańskim mieście Westminster, w stanie Maryland, w 1887 roku. Jego doświadczenia i droga życiowa
sprawiły, że możemy go z łatwością przypisać do tzw. straconego pokolenia. Termin
ten, ukuty przez Ernesta Hemingwaya, odnosił się do osób urodzonych pod koniec
XIX wieku, które w dorosłym życiu przeżyły koszmar I wojny światowej. Poza samym
Hemingwayem do straconego pokolenia zalicza się wielu znanych dziewiętnastowiecznych pisarzy oraz artystów, takich jak F. Scott Fitzgerald (właśc. Francis Scott Fitzgerald), T. S. Eliot (właśc. Thomas Stearns Eliot), Erich Maria Remarque (właśc. Erich
Paul Remark), William Faulkner lub George Gershwin (właśc. Jacob Gershowitz).
Podczas swojego prawie sześćdziesięcioletniego życia Seabrook zwiedził spory kawałek
świata, opublikował jedenaście książek podróżniczo-autobiograficznych, opisujących
przeżyte przez niego przygody, a także prywatne życie, w tym zmagania z nałogiem
alkoholowym i narkotykami. Używki te ostatecznie zresztą okazały się przyczyną nieszczęśliwej śmierci autora w 1945 roku. Pisarz słynął też z licznych skandali. Nie wypierał się znajomości z Alisterem Crowleyem (właśc. Edward Alexander Crowley), oskarżanym o satanizm legendarnym angielskim okultystą, przywoływał swoje liczne seksualne fetysze oraz eskapady, a także szczycił się tym, że spożywał ludzkie mięso, którego smak opisał zresztą obszernie w jednym z tekstów.
Seabrook udał się w poszukiwaniu kolejnej egzotycznej przygody opisanej w The
Magic Island w 1929 roku. Jego pierwsza książka, wydana dwa lata wcześniej i zatytułowana Adventures in Arabia: Among the Beduins, Druses, Whriling Dervishes &
Yezidee Devil Worshipers, okazała się ogromnym sukcesem i zachęciła go do dalszej
pracy nad tego typu literaturą. Zafascynowany magią, okultyzmem i voodoo za swój cel
wybrał Karaiby, a konkretnie Haiti. Na miejscu dokonał czegoś, co nie udało się wielu
jemu podobnym, w tym także zawodowym etnografom oraz antropologom. Dzięki
poświęceniu i podjętemu ryzyku, a także specyficznemu nastawieniu oraz wrodzonej
ciekawości i otwartości na obce kultury dotarł do haitańskiego interioru, nawiązując
kontakt z kapłanami voodoo, zdobywając ich zaufanie, a także odpowiedzi na wiele pytań dotyczących ich wiary. Przeżycia wielomiesięcznego pobytu wśród Haitańczyków
opisał w książce, przedstawiając ze szczegółami kulturę i zwyczaje młodego narodu.
Oczywiście The Magic Island nie można nazwać dziełem naukowym, ponieważ Seabrook świadomie koloryzował oraz stylizował swoje relacje. Prawdą jest jednak to, że
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do tematu podszedł bez zbędnych uprzedzeń, charakterystycznych dla jego czasów
i z uwagą przysłuchiwał się temu, co mają do powiedzenia sami Haitańczycy. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych zdobyte przez Seabrooka materiały zostały zebrane
w formie książkowej, choć początkowo proponowano autorowi publikację cyklu reportaży. Pierwsze rozwiązanie okazało się jednak znacznie bardziej dochodowe, ponieważ pozycja zdobyła listy bestsellerów i wywarła ogromne wrażenie na czytelnikach.
Niemały wkład w to miały także towarzyszące treści czarno-białe ekspresjonistyczne
i pobudzające wyobraźnię ilustracje autorstwa Alexandra Kinga.
Z ponad 300 stron, na które składało się The Magic Island, fenomenowi zombie
poświęcone jest jedynie kilkanaście. Znajdujemy je w rozdziale Dead Men Working in
the Cane Fields. Seabrook opisuje w nim spotkanie z farmerem o imieniu Constant
Polynice, który opowiada mu o nieumarłych, pracujących na plantacji trzciny cukrowej, należącej do amerykańskiej korporacji HASCO. Polynice przekonuje pisarza o istnieniu zombie oraz tłumaczy, że ich stwórcami oraz panami pozostają czarownicy.
Zwykli ludzie lękają się przemiany po śmierci w bezmyślnego niewolnika, tak więc
w zwyczaju jest pilnowanie świeżych grobów przed grabieżą zwłok lub chowanie ciał
w kamiennych grobowcach, na poboczach uczęszczanych dróg albo w przydomowych
podwórkach. Seabrook podsumowuje zdobytą wiedzę takimi słowami:
Chociaż wszystko wskazywało na to, że zombie wyszły z grobu, nie były one duchami ani też osobami, które zostały wskrzeszone jak biblijny Łazarz. Zombie, jak mówią, jest pozbawionym duszy
ludzkim ciałem, nadal martwym, ale skradzionym z grobu i poddanym działaniu czarów, za
sprawą których porusza się ono i zachowuje jak żywy człowiek. Czarownicy usuwają ze świeżych
grobów zwłoki, nim ulegną rozkładowi, poddają rytuałom i stymulują, a potem zamieniają w służących bądź niewolników. Czasami w celu dokonania jakiegoś przestępstwa, ale częściej z myślą
o ciężkiej pracy na plantacjach lub farmach. Jeżeli zombie nie wykonuje poprawnie poleceń, jest
bite przez właściciela jak dzika bestia (Seabrook 1929: 93) 9.

Dalej książka przedstawia historię Ti Josepha, nadzorcy wspomnianej przez Polynice’a grupy zombie zbierających trzcinę cukrową, a także jego żony Croyance. Pojawia
9

Przekład własny za: „It seemed that while the zombie came from the grave, it was neither a ghost,
nor yet a person who had been raised like Lazarus from the dead. The zombie, they say, is a soulless
human corpse, still dead, but taken from the grave and endowed by sorcery with a mechanical semblance of life—it is a dead body which is made to walk and act and move as if it were alive. People
who have the power to do this go to a fresh grave, dig up the body before it has had time to rot,
galvanize it into movement, and then make of it a servant or slave, occasionally for the commission
of some crime, more often simply as a drudge around the habitation or the farm, setting it dull heavy
tasks, and beating it like a dumb beast if it slackens”.
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się również opis wyglądu i zachowania domniemanych nieumarłych. Nie potrafili oni
złożyć najprostszego słowa, a w ich oczach brakowało życia. Poruszali się w mechaniczny, nieskoordynowany sposób i wykonywali każdy rozkaz „właściciela”. Pewnego
dnia Croyance miała zlitować się nad nimi i poczęstować potrawką, która zawierała
sól. Był to fatalny błąd, z którego nie zdawała sobie sprawy, ponieważ wedle tradycji
spożycie przez zombie mięsa lub soli zdejmuje z niego urok czarownika. Uwolnieni
przypadkiem z okowów zaklęcia nieumarli powrócili do grobów w asyście bliskiej rodziny. Ti Joseph miał z kolei zostać przeklęty za swoje czyny przez społeczność kapłanów voodoo i skazany na śmierć. Seabrook nie był przekonany co do prawdziwości tej
opowieści i spotkał się na miejscu z doktorem Antoine’em Villersem, specjalistą od
lokalnego prawa, który znalazł dla niego ustęp kodeksu karnego Haiti zabraniający
używania substancji wywołujących śpiączkę lub przedłużony stan nieświadomego
transu. Jeżeli osoba poddana działaniu tego typu specyfików byłaby pochowana, działania tego typu były uważane za morderstwo (Seabrook 1929: 103). Artykuł miał
udowadniać, że miejscowi bardzo poważnie podchodzili do problemu zombie, na tyle,
że obawy musiały zostać uwzględnione przez prawodawcę. Ostatecznie autor pozostawia swoim czytelnikom decyzję dotyczącą tego, czy stwory rzeczywiście istnieją, a także
czy są wytworem magii lub efektem działania tajemniczych narkotyków, czy też może
były jedynie owocem połączenia bujnej wyobraźni, lęków społecznych oraz ludowych
opowieści.
Sukces The Magic Island sprawił, że tematyką voodoo oraz zombie zainteresował
się amerykański show-biznes. W zaledwie kilka lat książka i zamieszczony w niej opis
wyglądu oraz zachowania się chodzących po ziemi zmarłych zainspirowały powstanie
sztuki teatralnej Zombie oraz kilku produkcji filmowych, które na stałe uczyniły z nieumarłych ikonę grozy i umieściły ich w panteonie klasycznego horroru. Choć wcześśniej przytaczane teksty, jak już zaznaczyliśmy, nie mają w ogólnym rozrachunku
znaczenia dla kariery nieumarłych w zachodniej kulturze, to jednak pozostają interesującymi artefaktami, w których odbija się fascynacja, ale i obawy Zachodu przed
wszystkim tym, co inne i egzotyczne.

English Summary
The chapter Zombie Archaeology—The Eldest Non-Film Texts of Culture Featuring
the Undead by Michał Kułakowski presents the oldest non-movie cultural texts featuring the mention of zombies. The author introduces the 16th-Century novel

220 Michał Kułakowski

Le Zombi du Grand Perou ou la Comtesse de Cocagne. This description is followed by
a few historical and anthropological scientific texts from the 18th and 19th Centuries
that focus mainly on Caribbean and South American cultures. Moreover, the article
provides an overview of press articles, travel books and theatrical plays from the United States that refer to zombies in different contexts and situations. The article ends
with a description of The Magic Island by William Buehler Seabrook, a book that
contains the first description of a modern zombie. As all texts analysed in the article
are presented with a comprehensive bibliographical, historical and cultural context,
the article gives its readers a real insight into the study of the early portrayal of zombies
in culture.
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Apokalipsa zombie jako karnawał: odczytanie narracji
o żywych trupach w kluczu Bachtinowskim
MACIEJ MIKOŁAJSKI ∗

Wprowadzenie
Dla zachodniej kultury zombie odkryli etnolodzy pracujący na Haiti w pierwszych dekadach XX wieku. Zaczęli oni przywozić ze swych wypraw opowieści o tubylcach, którzy przez haitańskich czarowników, nazywanych bokorami, magiczną mocą voodoo
mieli zostać wskrzeszeni z martwych. Zainteresowało to Wiliama Buehlera Seabrooka,
podróżnika i dziennikarza. W wydanej w 1929 roku książce The Magic Island opisuje
on zombie jako martwe ciało ludzkie, które nie zdążyło jeszcze zgnić, lecz zostało wykopane i wprawione w ruch, by służyć swemu panu – bokorowi, który je wskrzesił
(Seabrook 1929: 93).
Zombie zafascynowały następnie innych naukowców. W kolejnych latach sprawa
została zbadana i okazało się, że „stworzenia” te faktycznie mogłyby istnieć (Bishop
2010: 37). Jedna z hipotez głosiła, iż nie są to powstali z grobów zmarli, a jedynie ludzie,
którym bokorzy podali tak zwany „proszek zombie”. Trucizna ta miała powodować
czasowo całkowity paraliż, zanik funkcji życiowych oraz zniszczenie w mózgu ośrodków odpowiedzialnych za mowę i wolną wolę (Bishop 2010: 50-51).
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Powolne, bezwładne postacie zombie błyskawicznie zostały zaanektowane przez
kulturę popularną. Już w trzy lata po wydaniu The Magic Island powstał pierwszy
film opowiadający o żywych trupach – Białe zombie w reżyserii Victora Halperina.
Cała rzecz miała miejsce na Karaibach. Dwoje zakochanych udaje się do pałacu miejscowego potentata branży cukrowej, by wziąć tam ślub. Nie wiedzą jednak, że ów zakochany jest w przyszłej pannie młodej. Zdesperowany prosi o pomoc bokora, a ten
daje mu proszek zombie. Gospodarz w czasie ceremonii ślubnej aplikuje go pannie
młodej. Wkrótce ta pada martwa w objęcia zrozpaczonego męża. W historyjkę tę nie
wierzy jednak miejscowy misjonarz, znawca wierzeń voodoo, który uważa, że kobieta
żyje, jedynie zrabowano jej świadomość i duszę. Tymczasem potentat, który przemienił pannę młodą, widząc jej beznamiętną twarz, zaczyna żałować swojego czynu i prosi
bokora o odwrócenie procesu. Ten jednak odmawia, a do tego przemienia nieszczęśnika w zombie. Gdy jednak misjonarz wraz z mężem zniewolonej dziewczyny wkraczają do zamku czarnoksiężnika, potentat wiedziony resztkami wolnej woli zrzuca
swego pana w przepaść. Śmierć bokora uwalnia dziewczynę spod jego magicznej mocy
i odzyskuje ona pełną świadomość (Halperin 1932).
Widzimy więc, że w filmie Halperina zombie nie są tak naprawdę martwe – to
raczej zniewoleni przez magię voodoo żywi ludzie, których wykorzystuje się do niewolniczej pracy. Stan ten jest odwracalny, zombie zaś nie są agresywne, a jedynie wykonują
wydane im polecenia. Taki typ zombie Bishop określa terminami „voodoo zombie”
i „haitańskie zombie” (Bishop 2010: 53).
Choć postać zombie znana była w Stanach Zjednoczonych już w latach trzydziestych, dopiero w roku 1968, w którym po raz pierwszy wyświetlony został film George’a A. Romero Noc żywych trupów, zombie stały się tym, za co uważamy je dzisiaj –
nieumarłymi, niemymi, bezmyślnymi istotami ludzkimi, które w jakiś sposób powstały z grobu i rozpoczęły powolną, lecz nieprzerwaną pogoń za żywymi, by ich pożreć
lub zamienić w sobie podobne kreatury. W przeciwieństwie do wampirów, zombie są
jednoznacznie martwe – ponieważ ich mózg nie pracuje, nie są w stanie rozumować i
uczyć się na własnych błędach. Nie posiadają też świadomości czy osobowości, ich inteligencja zaś pozwala jedynie na ślepe realizowanie podstawowych instynktów i utrzymanie umiarkowanej sprawności motorycznej. Taki typ zombie Bishop określa terminami „ghul” oraz „żywy trup” (Bishop 2010: 112).
Noc żywych trupów dała także początek nowemu typowi narracji zwanemu „apokalipsą zombie”. Według Kyle’a Bishopa akcja tekstów opowiadających o apokalipsie
zombie zawsze rozgrywa się podczas zmierzchu znanego nam świata, miejsce magii
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voodoo zajmuje w nich wirus, radiacja etc., zombie zaś nie są już sługami swojego pana,
lecz własnych popędów (Bishop 2010: 94). Bishop podkreśla również, iż narracje typu
„apokalipsa zombie” stanowią w dzisiejszych czasach zdecydowaną większość tekstów
należących do dyskursu zombie (Bishop 2010: 93).
Porównując voodoo zombie i żywe trupy, możemy zauważyć wiele różnic. Podczas
gdy haitańskie zombie to tak naprawdę nie zmarli, lecz magicznie (czy za pomocą narkotyków) oszołomieni i poddani woli bokora żywi ludzie, których wciąż można
uratować, żywe trupy to zanimowane za pomocą jakiegoś czynnika pozaludzkiego
martwe ciała. Voodoo zombie stwarzane są najczęściej po to, by zapewniały swoim właścicielom darmową siłę roboczą, natomiast ghule kierują się jedynie swoim instynktownym łaknieniem ludzkiego mięsa. Haitańskie zombie nie są agresywne, a strach
przed nimi to wyłącznie strach przed bokorem odbierającym duszę (i uniemożliwiającym zmartwychwstanie), z kolei żywe trupy przerażają przede wszystkim jako mordujące i pożerające ludzi bestie. W wypadku voodoo zombie zombizm nie jest zaraźliwy,
wystarczy zaś najmniejszy kontakt z krwią czy śliną ghuli, by człowiek stał się jednym
z nich.
Należy więc założyć, że współczesny dyskurs zombie nie stanowi bezpośredniego
przedłużenia dyskursu zombie haitańskiego, lecz dyskurs haitański stanowi wyłącznie
jeden z jego korzeni. Gdzie jednak szukać pozostałych? Umberto Eco w Nowym Średniowieczu pisze, że żyjemy dzisiaj w czasach neośredniowiecza. Wskazuje on na wiele
podobieństw pomiędzy rozmaitymi praktykami i dyskursami dzisiejszymi i średniowiecznymi (Eco 1996: 74-101). Inspirując się jego rozważaniami, pragnąłbym postawić
tezę, że także współczesny motyw zombie sięga korzeniami do różnorakich średniowiecznych dyskursów. W niniejszym artykule zasadniczo chciałbym skupić się na jednym z nich – późnośredniowiecznym karnawale.
Dyskurs ten bardzo wnikliwie analizuje w pracy pt. Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu Michaił Bachtin. Choć bowiem
Gargantua i Pantagruel, o której to powieści głównie traktuje ta książka, powstał
w 1532 roku, a więc dość późno, biorąc pod uwagę ramy czasowe, jakie przyjąłem
w tym artykule, śmiech w niej opisany to wciąż śmiech średniowieczny, który w wieku
XVI przeżywa swój kulminacyjny moment (Bachtin 1975: 173).
Pojęcie karnawału w rozumieniu Bachtinowskim nie oznacza tylko okresu pomiędzy świętem Trzech Króli a początkiem Wielkiego Postu. Karnawał rozumiany jest
tu jako każde święto, które w swoich obchodach zawiera nieformalną część związaną
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z karnawałowo-jarmarcznym śmiechem (Bachtin 1975: 319). U schyłku średniowiecza prawie każde święto miało taką nieoficjalną część, można więc sobie wyobrazić, jak
często oddawano się tej powszechnej radości (Bachtin 1975: 154).
Według Michaiła Bachtina karnawał to świąteczny czas, podczas którego zazwyczaj poważna i szara egzystencja kierowała się zupełnie inną logiką. Obok spokojnego
i zachowawczego życia kościelnego i politycznego związanego z coraz dojrzalszym feudalizmem istniał drugi świat, dostępny dla wszystkich, lecz od świata „poważnego”
całkowicie oddzielny. Świat śmiechu, kraina karnawału, placu, jarmarku i ludu
(Bachtin 1975: 65). Czas karnawału można by przyrównać do świątecznej, pełnej radości wyspy w morzu codziennego życia. „Karnawał tryumfalnie obchodził chwilowe
uwolnienie od panującej prawdy i istniejącego ustroju, chwilowe zniesienie wszystkich
hierarchicznych stosunków, przywilejów, norm i zakazów” (Bachtin 1975: 67). Nie
było już podziału na klasy społeczne, na biednych i bogatych – cały lud łączył się w ten
niezwykły czas w familiarnej zabawie.
W niniejszym artykule pragnąłbym odczytać narracje typu „apokalipsa zombie”,
posługując się metodologią zaproponowaną przez Bachtina w Twórczości Franciszka
Rabelais’go. Wydaje się, że może to być interesujący i rzucający nowe światło na popkulturę eksperyment naukowy. Pragnąłbym skupić się zasadniczo na trzech zagadnieniach – dole materialno-cielesnym karnawału, karnawale jako świątecznym czasie odwrócenia norm społecznych oraz na przestrzeni karnawału. Mam zamiar wykazać, że
opis zombie apokalipsy to w gruncie rzeczy opis karnawału.

Dół materialno-cielesny karnawału
Karnawał był czasem parodii życia poważnego, „światem na opak”, w którym błazen
zostawał królem, król zaś bawił się wraz z pospólstwem. Wyrażało to specyficzną dla
czasu świątecznego „logikę odwrotności, logikę nieustannych przemieszczeń góry
i dołu, oblicza i zadu” (Bachtin 1975: 68). Góry, czyli rzeczy niebiańskich, poważnych i duchowych, oraz dołu, czyli tego, co materialne, cielesne, brudne. Innymi słowy
– obsceniczne (Eco 2009: 137). Przeniesienie poważnych i duchowych rzeczy w głąb
materialno-cielesnego dołu było według Bachtina głównym elementem karnawałowo-jarmarcznej komiczności (Bachtin 1975: 135). Szczególnie często parodiowano
liturgię i akty prawne, a więc Kościół i państwo – dwie ostoje feudalnej powagi. Zaznaczyć jednak należy, że parodia w czasach średniowiecza nie miała wcale czysto negatywnego znaczenia. Dostojne i poważne prawdy, poprzez ich wyśmianie, sprowadzone w dół materialno-cielesny – do gleby, a więc i do grobu – umierały, by następnie
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ożyć dzięki życiodajnej mocy matki ziemi. To, co na dole, to śmierć, ale i narodziny
nowego, lepszego życia (Bachtin 1975: 81).
Obsceniczność karnawału związana jest bezpośrednio z realizmem groteskowym.
Jest to „szczególny typ obrazowości, a szerzej – szczególnej estetycznej koncepcji istnienia, która jest dla średniowiecznej kultury śmiechu charakterystyczna i jaskrawo różni
się od koncepcji estetycznych następnych wieków” (Bachtin 1975: 79). Realizm groteskowy jest bardzo ściśle powiązany z dołem materialno-cielesnym, polega bowiem
właśnie na degradacji tego, co wzniosłe, do komicznej postaci, to nieskończona zmiana, „huśtawka góry i dołu w niekończącym się kole metamorfozy” (Bachtin 1975:
79). Proces ten, zwany karnawalizacją, jest bardzo pozytywny. Tak jak bowiem już
wspomniano, pozwala na odrodzenie wartości zdegradowanej.
Właśnie realizm groteskowy sprawił, że w średniowieczu ciała zaczęto przedstawiać z taką makabryczną dokładnością. Obraz rozkładu staje się dzięki niemu z jednej
strony bardzo dokładny, z drugiej zaś hiperbolizowany. Ciała transis – „mumii odartych z ciała, nagich lub częściowo zawiniętych w całun” (Vovelle 2004: 124) – najbardziej typowy sposób przedstawiania śmierci w Europie Zachodniej aż do końca
XVI wieku (Vovelle 2004: 119) – zniekształcone są zgodnie z zasadami groteski –
często bez nosa, z rozwartymi szczękami, zębami niezasłanianymi już przez zgniłe
wargi. W dodatku liczne wybrzuszenia i wklęsłości, takie jak choćby rozprute wnętrzności, to ulubiony obraz groteski i całego cielesnego dołu (Vovelle 2004: 446).
Warto zauważyć, iż bardzo podobnie opisuje się zombie. Stephen King w opowiadaniu Urodzi się w domu kreśli taki ich portret:
Gnijące potwory z nagimi kośćmi sterczącymi spod wyschniętej skóry – ofiary wypadków drogowych, z których głów dawno już zszedł makijaż zrobiony przez przedsiębiorców pogrzebowych,
więc widać było rozdarte twarze i potrzaskane czaszki, kobiety o włosach niczym dachy uli, w których wiły się robaki i po których spacerowały żuki, kobiety o pustych twarzach wyrażających wyrafinowaną inteligencję idioty (King 2006: 369).

W Dumie i uprzedzeniu i zombie, powieści wydanej pod nazwiskami Jane Austen
oraz Setha Grahame-Smitha również znajduje się warty przytoczenia opis żywych trupów:
Do środka wtargnęli nieumarli o ruchach nieporadnych, lecz szybkich, w strojach pogrzebowych
– teraz rozchełstanych i podartych. Suknie niektórych kobiet były tak poszarpane, że odsłaniały
nieprzyzwoite części ciała, a fraki mężczyzn nosiły na sobie ślady nie tylko ziemi, ale i krwi. Barwa
ich ciał wskazywała na różne etapy rozkładu. Ci świeżsi byli zielonkawi i jeszcze dość elastyczni, ci
którzy umarli dawniej, byli szarzy i powykręcani. Ich oczy i języki już dawno przemieniły się
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w proch, a wargi cofnęły się w głąb czaszek układając się w uśmiech szkieletów (Austen, Grahame-Smith 2009: 14).

W obu opisach dostrzegamy wiele groteskowych elementów, które kształtują obraz wrzuconego w dół materialno-cielesny człowieka. Zombie są brzydkie – ich ciała,
często niekompletne i okropnie poranione, mają kolor sygnalizujący postępujący rozkład tkanek, w dodatku pokryte są rozmaitymi budzącymi odrazę wydzielinami, takimi jak krew. Żywe trupy ponadto są brudne, a ich strój, jak się podkreśla, często bywa
potargany, obscenicznie ukazując zakryte zazwyczaj partie ciała. Widać więc, że zombie
wpisują się w zarysowany przez Bachtina obraz groteskowego ciała karnawału.
Nie są to jednak jedyne podobieństwa, jakie możemy odnaleźć pomiędzy karnawałem opisanym przez Bachtina a tekstami opowiadającymi o apokalipsie zombie.
Jednym z ważnych zagadnień wchodzących w skład dołu materialno-cielesnego jest
pozytywne dowartościowanie różnego rodzaju popędów fizjologicznych. Szczególnie
jedzenie, pożeranie, pochłanianie, rozrywanie na części czy wchłanianie czegoś najmocniej absorbowało wyobraźnię artystów chcących uchwycić esencję karnawału
(Bachtin 1975: 391). Pochłanianie jest również szczególnym sposobem degradacji,
czyli przeniesienia jakiegoś elementu ze świata powagi do krainy śmiechu. Pożeranie
więc z jednej strony uśmierca, wprowadza do grobu, jakim jest dół materialno-cielesny,
z drugiej zaś pozwala się odrodzić w nowym, lepszym kształcie (Bachtin 1975: 81-82).
Według Bachtina motyw uczty jest dla karnawału szczególny również dlatego, że oznacza zwycięstwo nad spożywanym światem (Bachtin 1975: 395). Ucztowano też zawsze po wykonaniu pracy czy pokonaniu wroga, ciesząc się z odniesionego zwycięstwa.
Każdy karnawał miał być „ucztą, jakiej dotąd świat nie widział” (Bachtin 1975: 391).
Karnawałowe opisy uczt były zawsze bardzo groteskowe. Charakteryzowała je
przeważnie przesada, anatomiczna dokładność i obsceniczność. Przytoczmy tutaj chociażby fragment Gargantuy i Pantagruela Rabelais’go:
Pewnego dnia, wczesnym rankiem, gdy chciano mu dać possać jaką krówkę, dobył jedno ramię
z powijaków, którymi był umocowany w kołysce, chwycił oną krowę za nogę nad pęciną i wyżarł
jej oba wymiona wraz z połową brzucha, wątrobą i nerkami. I byłby ją zjadł całą, gdyby nie to, że
strasznie ryczała, jakby wilki kąsały ją za nogi (Rabelais 1973: 172-173).

Pożeranie i pochłanianie to także jedne z najważniejszych motywów występujących we współczesnych tekstach o zombie. Czynności te są specyficzne dla hordy żywych trupów, które poprzez swoje nienasycenie tak często postrzegane są przez badaczy jako symbole późnego konsumpcjonizmu. Akty pożerania ludzi przez zombie
również są zazwyczaj wysoce groteskowe – przypomnijmy sobie chociażby scenę
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z filmu Wysyp żywych trupów w reżyserii Edgara Wrighta, w której widzimy, jak rozwścieczony tłum zombie wciąga jednego z bohaterów i dosłownie żywcem rozrywa na
kawałki, tak że w rękach próbujących ocalić go przyjaciół zostają tylko oderwane od
korpusu nogi (Wright 2004).
Dla Bachtina najbardziej karnawałowym posiłkiem są flaki. Jako część bydła nienadająca się do przetworzenia, wnętrzności były często zjadane przez lud w wielkich
ilościach. Bicie krów niejednokrotnie było sygnałem do rozpoczęcia karnawału właśnie dlatego, że trzeba było zjeść całe kiszki. Bachtin podkreśla też osobliwe połączenie
się jedzącego i jedzonego, jakie zachodzi w akcie konsumpcji flaków, wprowadzania
ich do własnego żołądka. „Ciała wzajemnie się przeplatają i zaczynają zlewać w jakiś
jednolity groteskowy obraz zjadanego i zjadającego świata” (Bachtin 1975: 323-324).
Także zombie wydają się szczególnym uznaniem darzyć ludzkie wnętrzności.
W przywołanej już scenie z filmu Wysyp żywych trupów bohaterowi żywcem zostaje
otwarty brzuch, z niego wyciągnięte jelita i zjedzone na jego oczach (Wright 2004).
Pożeranie ludzi przez zombie zdaje się również „karnawałem w karnawale”. Nie
dość bowiem, że pożywiają się one ludzkim mięsem, w pełni wypełniając założenia realizmu groteskowego, to w dodatku to one, element świata zewnętrznego, pożywiają
się nami – ludźmi – co stanowi świetny przykład „świata na opak”.
Obsceniczne, groteskowe i zanurzone w dole materialno-cielesnym bywają także
same teksty o zombie. Znakomitym przykładem będzie tu fragment z Opowieści Zombilijnej Adama Robertsa. Po scenie walki Scrooge’a z zombie-Marleyem czytamy:
Cały czas odczuwał potrzebę oddania moczu – emocje związane z walką z Marleyem odwróciły
jego uwagę od tej potrzeby fizjologicznej […]. Opróżnianie pęcherza do naczynia zabrało mu pół
minuty, a ciepło tej cieczy wywołało w zimnym pomieszczeniu obłoki pary, która wiła się i tworzyła chmurki wokół kostek Scrooge’a (Roberts 2010: 37-38).

Z pary tej, jak się za chwilę okaże, uformuje się pierwszy duch Bożego Narodzenia
znany nam z Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa.

Karnawał jako czas odwrócenia norm społecznych
Według Bachtina karnawał to przede wszystkim czas odwrócenia norm społecznych,
moment, kiedy przestają obowiązywać boskie i ludzkie prawa, człowiek zaś staje się doskonale wolny (Bachtin 1975: 64). Czas karnawału to czas wyswobodzenia się spod
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ograniczeń, jakie nakładał na ludzi stary porządek, a może przede wszystkim wyzwolenie spod naszego wewnętrznego cenzora – sumienia. Był to okres, kiedy można, a nawet trzeba było zachowywać się dokładnie na odwrót niż normalnie.
Podobnie przedstawia się także sytuacja w świecie opanowanym przez zombie.
Na początku filmu Zombieland jeden z głównych bohaterów przybliża nam zasady,
których przestrzeganie umożliwi nam przeżycie apokalipsy. Jedna z nich głosi: „Gdy
zombie zaczęły przewyższać liczebnie ludzi, trzeba było zerwać wszystkie więzi emocjonalne” (Ruben Fleischer 2009). Oznacza to rozpad społeczeństwa i skrajny egoizm, w którym liczy się tylko „ja” bohatera, nawet kosztem innych.
W tekstach o żywych trupach najczęściej łamanym prawem jest prawo własności.
W czasie apokalipsy zombie każdy korzysta z porzuconego przez innych mienia – domów, środków transportu, jedzenia etc. W przywołanym już filmie Zombieland bohaterowie zamierzają zająć dom Boba Murraya, samochody zaś zmieniają kilkakrotnie,
przywłaszczając sobie co lepsze sztuki prosto z ulicy (Fleischer 2009). W Wysypie
żywych trupów grupa uciekinierów chroni się natomiast w opuszczonym przez właścicieli barze „Winchester”, bez ograniczeń korzystając z jego zapasów (Wright 2004).
Kolejnym prawem, które przestaje obowiązywać, gdy trwa apokalipsa zombie,
jest zakaz strzelania do ludzi, a przynamniej do ludzkich ciał. Przecież zombie i tak już
nie żyją, więc powalenie ich to właściwie akt miłosierdzia.
Karnawał nie trwa jednak wiecznie. To tylko czasowe odwrócenie norm i wartości, którego prawdziwym celem jest sprowadzenie ich do materialno-cielesnego dołu,
by tam umarły i odrodziły się na nowo, silniejsze niż dotąd. Ponieważ karnawał jest
odwróceniem codziennego porządku rzeczy, z definicji musi być tylko chwilowym pogwałceniem norm (Bachtin 1975: 67).
Według Bachtina zgodnie z zasadą, że śmierć jest tak naprawdę ponownym, lepszym narodzeniem, można rozumieć wielkie, kosmiczne katastrofy, właśnie jako takie
odrodzenia (Bachtin 1975: 342-343). Stary świat umierałby więc w wyniku jakiejś
ogólnej zagłady, by przez czas karnawału ponownie przyjść na świat i z jego końcem
nastać znów w postaci lepszych czasów. Tak samo apokalipsa zombie – choć wewnątrz
fabuły nie zawsze następuje powrót do normalności, zawsze bohaterowie tekstów
o żywych trupach żyją tak, jakby apokalipsa miała się kiedyś skończyć. Czyni tak
choćby farmer Hershel, bohater komiksu Żywe trupy, który zamiast zabijać ghule,
trzyma je zamknięte w stodole, ponieważ ma nadzieję, że któregoś dnia ktoś znajdzie
lekarstwo na zarazę i zombie będzie można wyleczyć (Kirkman i in. 2006: 93).
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Modelowym przykładem występowania w tekstach z odmiany „apokalipsa zombie” karnawałowej odnowy poprzez zrzucenie w dół materialno-cielesny jest jednak
przywołany już wcześniej Wysyp żywych trupów. Główny bohater tego filmu – Shaun
– to na początku znudzony, słaby i nieporadny mężczyzna, który nie potrafi poradzić
sobie z własnym życiem. Mieszka w Londynie, mieście, w którym szczególnie mocno
widać nierówności społeczne. Właśnie stracił dziewczynę. By o tym zapomnieć, idzie
ze swym kolegą Edem na całonocną imprezę. Gdy wstaje rano, okazuje się, że rozpoczęła się inwazja żywych trupów. Zaczyna się karnawał. Shaun zaraz na początku zabija
swoje pierwsze zombie, potem kradnie auto współlokatora. Z poczciwego pracownika
sklepu AGD staje się wojownikiem, niczym Rambo noszącym przepaskę na głowie.
Ratuje swoją ukochaną przed atakiem martwych i na powrót zdobywa jej serce. W tym
miejscu karnawał się kończy. Zombie zostają pokonane, Shaun wraca do normalnego
życia, lecz tym razem lepszego – z narzeczoną (czy może już żoną) u boku, we własnym
domu. Świat także staje się bardziej przyjazny – okazuje się, że odpowiednio wytrenowane zombie są świetnymi pracownikami w dziale usług, poprawia więc się ogólny
dobrobyt. Wszystkim żyje się lepiej (Wright 2004). Rewolucja, jaką bez wątpienia
jest pojawienie się żywych trupów, zawsze jest karnawałem.
Karnawał to również czas odwrócenia szczebli w drabinie społecznej, czas, w którym błazen zostawał królem, kurtyzana zaś stawała u jego boku jako królowa (Bachtin 1975: 68). Figura błazna, czy trefnisia, jarmarcznego głupka jest główną figurą karnawału. Głupota bowiem jest kolejną jego koronną cechą. Stąd jest on nazywany również świętem głupców. „Głupota to swobodna mądrość świąteczna, uwolniona od
wszelkich norm i więzów oficjalnej rzeczywistości, od jej trosk i powagi” (Bachtin
1975: 371). Błazen poprzez swój wygląd i zachowanie sprawia, że ludzie dotąd poważni
wybuchają karnawałowym śmiechem i sami zaczynają naśladować jego zachowania.
Głupiec staje się więc nosicielem karnawału rozumianego przez analogię do zarazy,
która przenosi się wraz ze śmiechem z człowieka na człowieka.
W wypadku tekstów o zombie podobną rolę odgrywają żywe trupy: są one nosicielami zombizmu, który również jest zaraźliwy. Także ich wygląd i zachowanie przypominają głupca. To wszak istoty ludzkie niezdolne do myślenia i komunikowania,
których jedyną aktywnością jest próba zaspokojenia swoich podstawowych, fizjologicznych instynktów. W dodatku, jak już zostało powiedziane, są to potwory o bardzo
przerysowanym, groteskowym wyglądzie i sposobie działania. Okazuje się więc, że
zombie to głupiec – nosiciel karnawału.
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Odwrócenie norm społecznych i obowiązujących praw nie odbywa się jedynie
wewnątrz fabuł tekstów o zombie. Każdy ich odbiorca staje się odbiorcą karnawałowym, gdyż w czasie, gdy uczestniczy w świecie zombie, także on sam może odrzucić
(przynajmniej wirtualnie) niektóre prawa. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie
różnego rodzaju gier komputerowych, takich jak te z serii ResidentEvil czy Dead Island. Gry te bowiem pozwalają użytkownikowi wejść do świata wirtualnego i samemu
postrzelać do zombie. Gdy jednak zakończy on grę, znów stanie się wzorowym obywatelem, a zakazy, które łamał, powrócą jeszcze silniejsze.

Przestrzeń karnawału
Jak zauważa Bachtin, miejscem, gdzie rozgrywa się karnawał, jest zawsze plac miejski
(Bachtin 1975: 277). To tam odbywają się wszystkie gry i zabawy. Z niego korowody
rozprzestrzeniają się na całe miasto i roznoszą karnawałową wolność do najdalszych
miejsc. Scenerią karnawału przeważnie są miejsca publiczne – place, ulice, często cmentarze, szpitale, więzienia etc.
Ważnym elementem świata groteski według Bachtina jest również brak jego granic przestrzennych. Od karnawału nie da się uciec, jest on wszędzie. „W dni karnawału
żywot uliczny przenikał wszędzie, nawet do kościoła” (Bachtin 1975: 241). Ograniczony jest jedynie czasowo. Skoro zaś karnawał nie ma granic, jasne staje się też to, że
nie jest on jakimś przedstawieniem, które ogląda się z boku, a raczej nieokreśloną siłą,
która porywa wszystkich. Nie da się nie brać udziału w karnawale (Bachtin 1975: 64).
Również w tekstach o zombie, nawet jeżeli miejscem akcji nie jest tylko miasto
(a ma to miejsce wyłącznie w naprawdę długich tekstach, takich jak cykl komiksów
Żywe trupy), to tam ciąg wydarzeń zawsze ma swój początek. Żywe trupy prawie zawsze wychodzą z miasta, nie wchodzą zaś do niego z zewnątrz.
Apokalipsa zombie zazwyczaj nie jest niczym ograniczona. Akcja wielu tekstów
opiera się na próbach wytyczenia granic zarazie, które jednak prawie nigdy nie przynoszą żadnego rezultatu. Za przykład moglibyśmy wziąć film World War Z, gdzie epidemia po kolei dociera do różnych krajów (Forster 2013), jak i wcześniej już cytowaną Opowieść Zombielijną, której bohaterowie najpierw próbują zatrzymać żywe
trupy na kanale La Manche, potem na Renie, w końcu zaś na poszczególnych oceanach – niestety bezskutecznie (Roberts 2010: 110). Apokalipsa zombie nie zna też
żadnych świętości – w filmie 28 dni później główny bohater pierwszy raz spotyka zombie, gdy wchodzi do kościoła, w którym schronienia szukali przemienieni teraz w potwory wierni (Boyle 2002).
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Częstokroć fabuły tekstów z gatunku „apokalipsa zombie” opierają się również
na bezowocnych z założenia próbach ucieczki od karnawału, stworzenia gdzieś przestrzeni, do której on nie sięga. Tego typu starania podejmują bohaterowie cyklu komiksów Żywe trupy, którzy najpierw próbują schronić się przed karnawałem w opustoszałym więzieniu, później zaś w ufortyfikowanym osiedlu, zawsze bezskutecznie
(Kirkman i in. 2003). Podobnie w filmie 28 tygodni później widzimy fiasko ponownego zasiedlenia Anglii, ogołoconej po wydarzeniach mających miejsce w pierwszej
części serii (Fresnadillo 2007).
Ponieważ karnawał nie ma granic, każdy człowiek musi stać się jego częścią. Możliwe jest to na dwa sposoby. Może on przyjąć karnawał, wyrzec się starego porządku
i stać się zabijaką zombie, takim jak chociażby jeden z bohaterów Zombieland, Tallahase, który w jednej z końcowych scen filmu urządza sobie zabawę, strzelając do zombie jak do żywych celów na strzelnicy w wesołym miasteczku (Fleischer 2009). Bohater może też próbować walczyć z karnawałem, nie odrzucać starych praw i obyczajów i w efekcie tego umrzeć i przemienić się w zombie, które – jak już pisałem wcześniej
– jest nosicielem karnawału. Tak to się odbywa chociażby w wydanym przez CDC 1
komiksie Preparedness 101, w którym żołnierze w obliczu ataku zombie mówią: „We
can’t just shoot them. These are our fellow citizens!” (Silver 2011) i w konsekwencji
oczywiście umierają, tak jak i zdobyta zostaje szkoła, którą mieli chronić. Świat żywych
trupów nie zna miłosierdzia. Bez względu na motywację i dokonany wybór każdy z bohaterów musi stać się częścią karnawału.

Podsumowanie
Na podstawie powyższych rozważań widać, w jak silnym związku pozostaje współczesny dyskurs zombie oraz późnośredniowieczny dyskurs karnawału. Karnawałowość,
groteska i znamienna dla dołu materialno-cielesnego obsceniczność nie ograniczają się
wyłącznie do samej postaci żywego trupa. Cechy podobne wykazują również światy
ogarnięte apokalipsą czy nawet same teksty typu „apokalipsa zombie”. Ponadto odbiorca tekstów o żywych trupach, czasowo wyrzekając się normalnie obowiązujących
praw i zasad, zostaje wpisany w karnawałowe koło odnowy poprzez śmierć. Nie ulega

1

Centers for Disease Control and Prevention (pol. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom) jest
agencją działającą przy rządzie federalnym USA w celu monitorowania, rozpoznawania i zapobiegania rozwojowi rozmaitych chorób, szczególnie zakaźnych.
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więc wątpliwości, iż obecny dyskurs zombie czerpie wiele inspiracji z późnośredniowiecznego dyskursu karnawału. Można nawet postawić tezę, że choć jest to odwołanie
do zdecydowanie bardziej odległego w czasie dyskursu, jest nie mniej ważne, a może
nawet ważniejsze niż to prowadzące do haitańskiego dyskursu zombie. Dzisiejsze żywe
trupy bardziej przypominają karnawałowego głupca niźli bokorskiego niewolnika
z Haiti.
Warto również zauważyć, że – jak podkreśla Bachtin – wszelkie formy karnawałowe mają przedchrześcijańskie czy obokchrześcijańskie korzenie. O niektórych mówiono wprost, że są związane z różnymi obrządkami pogańskimi (Bachtin 1975: 63-65). Jeżeli przyjrzymy się kolejnym odsłonom dyskursu zombie, zauważymy jego postępującą laicyzację. Wszak w wypadku voodoo zombie jedną z najbardziej przerażających rzeczy było skradzenie zombie duszy, a co za tym idzie uniemożliwienie mu spoczęcia w pokoju. W obecnym dyskursie ten problem jest marginalny.
Wydaje się więcej niż możliwe, że laicyzacja zombie i powrót do pozachrześcijańskich, często wywodzących się z pogaństwa dyskursów, są symptomami bardziej ogólnej tendencji. Dechrystianizuje się nie tylko motyw zombie, ale i cała kultura popularna. Zdaje się, że wampiry również coraz mniej boją się hostii, a rozmaite ruchy
ekologiczne są być może wyrazem przedchrześcijańskiej bliskości świata natury. Te
spostrzeżenia wymagają jednak rzetelnego zbadania. Jeżeli te przypuszczenia okażą się
słuszne, oznaczać to będzie wzmożoną potrzebę porównywania teraźniejszości ze średniowieczem – epoką, w której przedchrześcijańskie i obokchrześcijańskie wierzenia są
najlepiej widoczne i mają największy wpływ na kształtowanie się kultury w chrześcijańskiej Europie. Głos Eco, który już czterdzieści lat temu wołał, że żyjemy w czasach
nowego średniowiecza (Eco 1996: 74-101), nigdy przedtem nie wydawał się taki przekonywający.

English summary
In the chapter Zombie Apocalypse as A Carnival: Reading Living Dead Narratives in
the Bakhtinian Context, Maciej Mikołajski ponders the origin of the zombie discourse.
He argues that zombies cannot be derived solely from the Haitian voodoo cult due to
the fact that there are too many radical differences between Haitian and contemporary
representations of zombies. The article shows that the roots of the zombie discourse
in its present form come from various discourses of the Middle Ages, especially the late
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Middle Ages’ carnival discourse. Using methods given by Mikhail Bakhtin in his Rabelais and His World, the author shows various similarities between the carnival and
the zombie apocalypse, so that in the end it is possible to state that the apocalypse is in
fact Bakhtin’s carnival.
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Biblijne tropy pierwszych zombie. Subwersywne
reinterpretacje wątków biblijnych w kulturze popularnej
ANDRZEJ STRUŻYNA ∗

Wprowadzenie
Graniczne obszary kultury popularnej stanowią wdzięczny przedmiot analiz dla badaczy współczesności, zwłaszcza dla kulturoznawców. Korzyść z prowadzenia naukowej
refleksji nad tematami niszowymi pozwala przyjrzeć się rzadko analizowanym zjawiskom, co już samo w sobie zaciekawia badacza. Jednakże niewątpliwie większy pożytek
niesie możliwość spojrzenia na kulturę w całkowicie odmiennej perspektywie, którą
badacz zauważa w efekcie zaintrygowania czymś pozornie mało znaczącym. Jak twierdził Jacques Derrida, postawa oczekiwania na nadejście nowego jest niezbędna w poszukiwaniu nowych interpretacji oraz kontekstów (Derrida 1998: 98). Taką lekcję
oferuje złożone zjawisko subwersywnego odczytywania i przetwarzania wątków biblijnych, które występuje w obrębie kultury popularnej, w tym także interesujące przykłady parodystycznego łączenia ze sobą elementów biblijnych z tematem apokalipsy
zombie.
Już na wstępie warto podkreślić, że przywoływane w tym rozdziale egzemplifikacje świadczą o stosunkowo rozbudowanej różnorodności wątków oraz motywów, ja-

∗

Uniwersytet Opolski | kontakt: andrzejstruzyna@gmail.com

236 Andrzej Strużyna

kie pojawiają się w nieprofesjonalnej twórczości entuzjastów tego specyficznego poczucia humoru. Hobbystyczna praca wkładana w opracowywanie oraz transmitowanie parodystycznych utworów stanowi podstawową zasadę funkcjonowania tych treści w oddolnej kulturze uczestnictwa. W kulturze konwergencji ważną rolę odgrywają
tzw. oddolni pośrednicy, którzy swoją działalność prowadzą poza jakimkolwiek systemem (Jenkins 2007: 134-135, 260), dzięki czemu możliwe jest aranżowanie utworów
w estetyce wykraczającej ponad oficjalnie akceptowaną w społeczeństwie normę. Bezsprzecznie remiks tematyki biblijnej i apokalipsy zombie realizowany jest na wielu
płaszczyznach znaczeń. Pierwszą, podstawową analogię do tekstów biblijnych stanowi
rzecz jasna motyw apokalipsy zombie, który swobodnie nawiązuje do wizji końca
świata przedstawionej w Apokalipsie św. Jana. Jednakże kolejne interpretacje, trawestacje i parodystyczne ujęcia wątków biblijnych przesunęły obiekt inspiracji do sytuacji, w której opowieści biblijne stały się motywem przewodnim. Dlatego przykłady
przywoływane w dalszej części rozdziału są przejawem niecodziennego podejścia do
inspiracji Biblią, co wzbudza o wiele większe kontrowersje w środowiskach chrześcijańskich niż horrory przedstawiające apokalipsę zombie. Umieszczenie postaci zombicznych w czasach antycznych w sposób quasi-literalny reinterpretuje wątki biblijne,
świadomie profanując elementy religijne po to, aby z jednej strony zyskać rozgłos,
a z drugiej – dawać twórcom możliwość wyrażenia wewnętrznego buntu względem
społecznego status quo.
Wspomniane quasi-literalne odczytanie Biblii nie ma nic wspólnego ze sposobem
lektury, jaki preferują różne ruchy religijne. W trawestowanych tekstach biblijnych dochodzi do odczytywania świata przedstawionego na opak, gdzie opisy wzniosłe i uznawane za święte są przedstawiane w sposób pospolity lub prześmiewczy. Jest to niejako
osobna możliwość prowadzenia lektury Biblii, którą można zinterpretować jako celowe działanie wymierzone w konserwatywne normy jej odczytywania 1.
Celem tego tekstu jest analiza zjawiska trawestowania i parodiowania treści biblijnych, polegającego na mieszaniu ich z opowieściami o zombie, pod kątem wybranych
kontekstów. Niewątpliwie nie są to jedyne obszary znaczeń, jednakże zaproponowana

1

Poprzez pojęcie konserwatywnego odczytywania sugeruję, że oprócz tego sposobu istnieją także
mniej zachowawcze style lektury Biblii. Jak wskazywał Piotr Kowalski, rozmaitość przekładów tekstu
biblijnego na np. dzieła filmowe sprawia, że mamy do czynienia z wieloma sposobami mówienia o
historiach biblijnych, które wynikają z różnorodnych potrzeb uwarunkowanych potocznie rozumianą
religijnością (KOWALSKI 2004: 133-137).
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wstępna typologia zjawiska pozwala uporządkować wiedzę na ten temat. Zainicjowana w niniejszym rozdziale analiza niewątpliwie nie wyczerpuje tematu, jednakże dalsze
badania pozwolą ukazać szersze spektrum kontekstów związanych z tą problematyką.

Pierwsze tropy
Interesującym fenomenem w obrębie kultury popularnej, który koresponduje z szeroko pojętą tematyką zombie, jest przetwarzanie wątków powziętych ze Starego oraz
Nowego Testamentu. Należy zaznaczyć, że w polskich realiach jest to zjawisko niszowe, rzadko lub w ogóle niepojawiające się w głównym obiegu medialnym i nieprzyciągające uwagi dużej liczby odbiorców. Jednakże w innych krajach, zwłaszcza w Stanach
Zjednoczonych, temat prześmiewczych eksploatacji motywów biblijnych, w tym stylizacji na estetykę grozy, ma swoją dłuższą historię. Współcześnie trawestowane motywy biblijne są bardziej rozpoznawalne w głównym nurcie mediów za sprawą ich
wykorzystywania w produkcjach telewizyjnych. Jak np. w serialu Futurama, gdzie
w jednym z odcinków drugiego sezonu pada wykrzyknienie „Sweet Zombie Jesus!”
(1999, odc. When Aliens Attack), co serwis Know Your Meme notuje jako pierwszy
przypadek użycia motywu zombie Jezusa (KnowYourMeme.com 2010), czy w programie satyrycznym The Colbert Report prowadzonym przez Stephena Colberta,
który stwierdził rzecz następującą: „Pomyśl o tym: Jezus powstał z martwych. Jest
pierwszym zombie, poza tym, że to ty jesz Jego ciało [Think about it: Jesus rose from
the dead. He's the original zombie, except you eat His body]” (Cherette 2011).
Pojawienie się postaci zombie Jezusa (ang. Zombie Jesus), choć stanowi zjawisko
wzbudzające spore kontrowersje, nie jest fenomenem bez precedensu. Wpisywanie
treści biblijnych w ramy estetyczne charakterystyczne dla gatunku horroru lub grozy
odznacza się o wiele dłuższym żywotem aniżeli tworzone od pierwszej połowy ubiegłego dziesięciolecia memy internetowe. Dotyczy to nie tylko opowieści o zombie, ponieważ ujmowanie treści biblijnych w formie skandalizującej (m.in. wzbudzającej
grozę, ośmieszającej religię lub wspólnotę religijną) od wieków zakorzenione jest
w kulturze europejskiej.
Historia analogicznego traktowania wątku zmartwychwstania i ożywienia zombie pojawia się w XX w. wraz z popularyzowaniem się tego tematu w kulturze masowej. Komplikacja ta wywodzi się z bliskoznaczności pojęć zombie oraz powstały z martwych, co – jak wskazał Kevin Boon – doprowadziło do zinterpretowania ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa jako historii zombifikacji (Boon 2011: 7). Istotna
w tym kontekście jest sugestia Tadeusza Płuciennika, że zestawianie reprezentacji ciała
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ukrzyżowanego oraz poddawanego represji w horrorach jest uzasadnione pod warunkiem podkreślenia różnicy, jaka związana jest z emocjonalnym odbiorem tych wizerunków (Płuciennik 2002: 57). Nie mniej zasadne jest również porównywanie
współczesnych opowieści wzbudzających grozę z hagiografiami świętych (Jagla
2002) czy tekstami starotestamentowymi, w których opisy tortur, kaźni czy ofiar z ludzi niezaprzeczalnie miały wpływać na emocje odbiorcy, poruszając go dogłębnie.
Historycznych źródeł trawestowania opowieści biblijnych z wykorzystaniem estetyki i stylu zaczerpniętego z horrorów należy poszukiwać w kontrkulturowym kinie
kultu. Fenomenem w nurcie kina eksploatacji, który poprzedzał interesujące mnie zjawisko, były włoskie horrory klasy B z lat 80. ubiegłego wieku. Chodzi zwłaszcza
o twórczość Lucia Fulciego i Andrea Bianchiego, ważnych postaci włoskiego kina eksploatacji, którzy jako jedni z pierwszych na gruncie europejskim zaczęli stosować
w swych filmach o zombie motywy odnoszące się do religii chrześcijańskiej. Autor
bloga The Vault of Horror, kryjący się pod pseudonimem B-Sol, zauważa intrygującą
zależność pomiędzy faktem pochodzenia twórców włoskiego kina klasy B a preferowaną przez nich tematyką. Wszakże, jak zauważa, najbardziej fascynującym aspektem
horrorów:
jest to, co wypacza lub deprawuje nasze głęboko skryte wartości, co zmusza nas do konfrontacji
z możliwościami, których byśmy się nie odważyli [podjąć], i co drwi z tego, co najbardziej cenimy.
W przypadku włoskiego kina zombie odnosi się to bezpośrednio do sposobu, w jakim się [to
kino] znajduje jako bezpośredni bunt względem katolickich wierzeń i doktryn ucieleśnionych
przez samą ojczyznę [katolicyzmu] (B-Sol 2010) 2.

Co istotne, w kinematografii innych krajów (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) w większości zamieszkiwanych przez chrześcijan nie odnajdziemy tak częstego
zjawiska subwersywnego wykorzystywania motywów związanych z katolicyzmem.
Bogaty dorobek włoskiego kina eksploatacji bezsprzecznie wynika z wielu czynników,
a nie tylko z samego faktu pochodzenia twórców.
Najbardziej charyzmatycznym przykładem filmu, w którym sparodiowano elementy religijne, jest wyreżyserowane przez Bianchiego Cmentarzysko (Le notti del terrore, 1981). W tym intrygującym filmie zainscenizowano pożarcie jednego z bohaterów

2

Przekład własny za: „Is that which flouts or perverts our deeply held values, that which forces us to
confront possibilities we dare not, and mocks what we hold dear. In the case of Italian zombie cinema, this refers directly to the manner in which it stands as a direct defiance to the Catholic beliefs
and doctrines embodied by the very nation in which it was made”.
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przez grupę zombie mnichów znajdujących się w klasztornym refektarzu, którzy konsumują jego ciało zgromadzeni wokół stołu. To nawiązanie do motywu transsubstancjacji, czyli przeistoczenia chleba w ciało Chrystusa, wykracza poza warstwę symboliczną i dokonuje się dosłownie. W tym rozumieniu Eucharystia w filmie zostaje sprowadzona do rangi kanibalistycznej uczty. Stawianie znaku równości między tym, co
symboliczne, oraz tym, co literalne, jest podstawą logiki łączenia treści biblijnych
z zombicznymi – i w tym zakresie można uznać bliskość filmów włoskich, a zwłaszcza
wspomnianego Cmentarzyska, do interesującego współczesnego zjawiska zombifikacji
opowieści (i/lub bohaterów) biblijnych.
Użyte sformułowanie zombifikacji wskazuje na ciągłość procesu zmiany perspektywy i sposobu interpretowania wątków religijnych. Zombifikacja jest stale powtarzana, w każdym kolejnym dziele profanacja dokonuje się na nowo. Należy podkreślić
dwoistość rozumienia zombifikacji, czyli związanej z opowieściami i/lub bohaterami
biblijnymi. Nie jest regułą, że bohater biblijny (np. Jezus Chrystus) to postać negatywna, czyli zagrażający ludzkości powstały z grobu nieumarły. Niejednokrotnie są oni
wywyższani jako świadkowie nadchodzącej apokalipsy zombie, którzy w imię Boga
podejmują trud walki z nadciągającymi obcymi. Nie zmienia to jednak faktu, że opowieść biblijna zostaje poddana stylizacji. W dalszej części rozważań pojęcie zombifikacji
będzie stosowane odpowiednio do dwóch bliskich sobie pól znaczeń: trawestowania
opowieści i/lub bohaterów biblijnych.
Z kolei w amerykańskim kinie eksploatacji nurtem bliskim zagadnieniom, które
będę poruszał, jest christploitation. W początkowych latach powstawania tego podgatunku, w odróżnieniu od szeroko pojętych filmów religijnych (w tym też biblijnych),
wyróżniał się on propagandowym przekazem radykalnych odłamów protestantyzmu.
Za twórcę tego nurtu uważa się Rona Ormonda, który w latach siedemdziesiątych XX
wieku, we współpracy z pastorem Estusem Pirklem, a następnie Johnem Ricem, stworzył kilka filmów o konserwatywnym, antykomunistycznym oraz skrajnie ewangelicznym przesłaniu (Albright 2012: 295). W twórczości Ormonda chrześcijańskie treści
zostały zniekształcone, a filmy stały się narzędziem propagandy radykalnej wspólnoty.
W odróżnieniu od ujęć parodystycznych, w jego filmach dochodzi do hiperbolizacji
deformującej wartości chrześcijańskie. Co istotne, obecnie nurt christploitation bywa
rozumiany jako ogólny zbiór filmów wykraczających poza filmy religijne. A zatem do
tego nurtu obok obrazów propagandowych zalicza się także dzieła kontestujące chrześcijaństwo. Dlatego jako jedną z wewnętrznych podgrup christploitation uznaje się
również filmy parodystyczne, w tym opowieści biblijne w oprawie horroru.
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Wskazane dwa źródła inspiracji w kinie eksploatacji – czyli horrory o tematyce
zombie oraz eksploatacja chrześcijaństwa – są bliskimi, choć niejednolitymi nurtami.
Oba niezaprzeczalnie odcisnęły trwały ślad na stylu wypowiedzi dzieł, które trawestują
wątki biblijne. Na marginesie warto dodać, że w przypadku innych religii teksty parodystyczne występują w kulturze popularnej znacznie rzadziej, czego przejawem może
być fakt, że obecne na portalach społecznościowych fikcyjne konta (np. zombie Buddy) nie zyskują takiego zainteresowania jak profile zombie Jezusa. Wynika to z faktu,
że łatwiej jest przełożyć chrześcijański motyw spożywania ciała i krwi lub powstania z
martwych na specyfikę zombie, aniżeli przekładać i stosować to parodystyczne ujęcie
do innych religii z pominięciem ich kulturowego i religijnego kontekstu.
Przetworzenia wątków i motywów religijnych są szerszym zbiorem zjawisk aniżeli
interesujące mnie trawestacje treści biblijnych. Zarysowane powyżej usytuowanie
zombifikacji opowieści (i/lub bohaterów) zaczerpniętych z Biblii pośród szeroko pojętej eksploatacji chrześcijaństwa wskazuje na różnorodność (m.in. parodiowanie i hiperbolizowanie) oraz wielopłaszczyznowość (w warstwie słownej i wizualnej, w formie symbolicznej i literalnej) fenomenu.

Inspiracje Biblią
Zastanawiając się nad sposobem pojmowania treści biblijnych jako związanych ze stylistyką opowieści o zombie, należy wskazać, że inaczej logika trawestacji wygląda
w przeformułowywaniu fragmentów Starego Testamentu, a inaczej – Nowego Testamentu. Z tego względu można podzielić zjawisko zombifikacji na dwa zasadnicze obszary tematyczne: odwołujące się do Starego oraz Nowego Testamentu.
Inspiracje Starym Testamentem

Różnice między trawestacjami źródeł staro- i nowotestamentowych wynikają z kilku
powodów. Oprócz najprostszych aspektów, w tym objętości materiału źródłowego
i wynikającej z tego wielogatunkowości i różnorodności (w przypadku Starego Testamentu) lub spójności tekstu (Nowy Testament), istotnym czynnikiem jest także rozpoznawalność opowieści oraz postaci biblijnych. Niewątpliwie Nowy Testament, ze
względu na swoją wagę kulturową w cywilizacji chrześcijańskiej, stanowi łatwiejszy cel
parodii – dlatego też o wiele więcej przykładów zombifikacji dotyczy opowieści nowotestamentowych.
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Jednakże Stary Testament również staje się obiektem inspiracji do przeformułowywania jego fragmentów w stylistyce horroru. Za przykład twórczości, w której eksploatowane są teksty starotestamentowe, może posłużyć dorobek Stanta Litore’a,
amerykańskiego pisarza fantastycznonaukowego, doktora nauk humanistycznych
z obszaru filologii angielskiej, autora m.in. serii The Zombie Bible. Seria składa się
obecnie z pięciu pozycji (jednego opowiadania opublikowanego w wersji elektronicznej oraz czterech powieści wydanych w formie drukowanej). W każdej z nich autor
podejmuje się stylizacji biblijnej historii, przekształcając ją w formę łatwo przyswajalną
dla współczesnego czytelnika. Jego twórczość pisarska jest ściśle związana z zainteresowaniem starożytnością, w tym ówczesnymi dziełami literackimi oraz wymarłymi językami. Litore daje temu wyraz w swych powieściach, które tworzone były na podstawie
wybranych tekstów nie tylko pochodzących z Biblii. Trzy z opublikowanych książek
odnoszą się do Starego Testamentu: Death Has Come Up into Our Windows (2012)
wzorowana jest na Księdze Jeremiasza, a Strangers in the Land (2012) oraz opowiadanie I Will Hold My Death Close (2014) nawiązują do Księgi Sędziów. Pozostałe dwie
powieści wzorowane były na innych starożytnych dziełach. Książka No Lasting Burial
(2014) porusza elementy historii Jezusa z Ewangelii św. Łukasza (skupiając się m.in. na
pominiętym w ewangelii zstąpieniu Chrystusa do piekieł), z kolei What Our Eyes
Have Witnessed (2012) nawiązuje do pochodzącej z II wieku n.e. hagiografii Polikarpa
ze Smyrny znanej pod nazwą Martyrium Polycarpi.
Litore tłumaczy swoją inspirację chęcią odświeżenia opowieści składających się na
Stary Testament w pamięci czytelników, a także zachęcenia ich do odczytywania Biblii
w inny, wręcz – jak stwierdza – zapomniany sposób. Dlatego stawia sobie za cel przywrócenie znaczenia literatury jako doświadczenia wpływającego emocjonalnie na odbiorcę, które przeciwstawia współczesnej tendencji do traktowania czytelnictwa wyłącznie w kategorii relaksującej czynności niewymagającej zaangażowania emotywnego
i intelektualnego. Dla Litore’a, jako pisarza tworzącego w gatunku literatury fantastycznonaukowej, opowieści biblijne są wdzięcznym materiałem źródłowym, ponieważ:
Są to opowieści grozy i historie o cudach, jednak my w dużej mierze zapomnieliśmy o nich.
W wielu wypadkach te historie zostały napisane po to, aby nas zadziwiać, szokować albo poruszać.
Ukrzyżowanie jest przerażające. Ofiary z dzieci są przerażające. Te opowieści starają się nami
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wstrząsnąć, a następnie zaprosić do zadawania trudnych, niezbędnych pytań. Chciałem przywrócić czytelnikom te historie w taki sposób, aby przerażały i zadziwiały nas na nowo, ponownie nas
poruszały (Litore 2013) 3.

Podejmując kwestię odczytywania na nowo dawnych tekstów, Litore powołuje
się na teorię dekonstrukcji Derridy jako możliwości wartościowego spojrzenia na
Biblię, które pozwala odkryć przed czytelnikiem znaczenia zawarte w starożytnych tekstach (Litore 2014). Można uznać twórczość Litore’a (zarówno pisarską, jak i blogerską) za sposób dzielenia się własnymi odczytaniami Biblii oraz przemyśleniami światopoglądowymi. Jakkolwiek górnolotnie by nie ujmować działalności amerykańskiego
pisarza, należy mieć na uwadze fakt, że w jego książkach dochodzi do przekształcania
opowieści biblijnych. Jak wiadomo, ingerencja w sferę sacrum zawsze jest działaniem
wzbudzającym kontrowersje, dlatego również w przypadku twórczości Litore’a nie
uniknie się wartościowania stosowanej przez niego stylizacji.
Jednakże uznać należy, że amerykański pisarz podejmuje się intrygującego działania na tekstach biblijnych. W przypadku jego literatury nie dochodzi do poniżającego
parodiowania tekstów jak w większości przejawów zombifikacji. Zdeformowany świat
przedstawiony nabiera dystopijnego charakteru. Chociaż powieści Litore’a dalekie są
od humorystycznego ujmowania treści, to w stylizacji dostrzec można uproszczenia
znoszące patos tekstu biblijnego. A zatem dochodzi tu – choć w innej płaszczyźnie –
do pomniejszania wagi tekstu źródłowego, jednakże przekształcanego w taki sposób,
aby podkreślić wybrane walory opowieści biblijnej.
Inspiracje Nowym Testamentem

W przypadku Nowego Testamentu przykłady zombifikacji opowieści i bohaterów są
liczniejsze oraz prezentują różne sposoby podejścia do źródłowego tekstu. W przywołanej powyżej twórczości Stanta Litore’a również występowało nawiązanie do tekstu
nowotestamentowego. Jednakże, co zostanie przedstawione, powieści Litore’a prezentują inną stylistykę wypowiedzi, nieparodystyczną i beletrystyczną, aniżeli humorystyczne ujęcia historii nowotestamentowych, do których niezaprzeczalnie zalicza się

3

Przekład własny za: „These are horror stories and wonder stories, but we’ve largely forgotten that. In
many cases, these stories were written to amaze us, or shock us, or move us. A crucifixion is horrific.
A child sacrifice is horrific. These stories try to shock us awake and then invite us to ask really tough
questions, necessary questions. I wanted to bring these stories to readers in such a way that they
would horrify and amaze us again, move us again”.
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kreowanie wizerunku postaci ewangelicznych jako czyhających na ludzi żarłocznych
zombie.
W obrębie zjawiska zombifikacji opowieści (i/lub bohaterów) nowotestamentowych wyróżnić można kilka wariantów, które wzajemnie się uzupełniają. Centralną
postacią, wokół której dokonywane są zmiany, jest Jezus Chrystus jako ten, który czynił cuda, nauczał, został ukrzyżowany, zmartwychwstał i w dniu Sądu Ostatecznego
powróci na świat. Te atrybuty związane z postacią Jezusa (dokonywanie cudów, haniebna śmierć, powstanie z martwych, ustanowienie Eucharystii oraz paruzja) poddawane są nadinterpretacji jako ściśle związane z nastaniem apokalipsy zombie (w znaczeniu praprzyczyny lub boskiej interwencji). Różne sposoby ukazania zombifikacji
można podzielić w odniesieniu do czterech kluczowych wydarzeń: wskrzeszenia Łazarza, Ostatniej Wieczerzy, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz jego ponownego przyjścia na świat w dniu Sądu Ostatecznego.
Łazarz, pacjent numer zero

Łazarz w obrębie zjawiska zombifikacji opowieści nowotestamentowych pełni funkcję
pacjenta numer zero. Wiąże się to z cudem, jakiego dokonał Jezus, przywracając Łazarza do świata żywych. Jednakże, wbrew tekstowi źródłowemu, przywrócony do życia
bohater staje się nieumarłym, czyli ożywieńcem. Natomiast Chrystus postawiony zostaje w roli osoby sprowadzającej apokalipsę zombie na świat ludzki.
Interesujący przykład parodii opowieści o cudzie wskrzeszenia z martwych prezentuje krótkometrażowy film Fist of Jesus w reżyserii Adriána Cardony i Davida Muñoza z 2012 roku, który stanowi zapowiedź powstającego filmu pełnometrażowego
Once Upon a Time in Jerusalem. Biblijna historia została w tym filmie zdeformowana
w radykalny sposób, a sam film można określić jako absurdalny amalgamat rozmaitych
popkulturowych odniesień (jeśli wierzyć zapowiedziom, Jezus w pełnej wersji filmu
będzie toczył walkę nie tylko z zombie, ale również oddziałami rzymskich żołnierzy,
uzbrojonym gangiem stylizowanym na bohaterów filmu Mad Max oraz kosmitami).
Jezus został przedstawiony w filmie jako posiadający nadnaturalne moce superbohater, który w sytuacji zagrożenia ujawnia swoją tchórzliwą i egoistyczną naturę.
Jego towarzyszem jest Judasz, świadek poczynań swego mistrza. Jak się okazuje, Łazarz
został przeistoczony w żywego trupa, ponieważ Chrystus z powodu braku doświadczenia wskrzesił go nieudolnie. Podczas ucieczki tłumaczył się swojemu uczniowi
w następujących słowach: „Nigdy wcześniej tego nie próbowałem. To naturalne, że za
pierwszym razem mi nie wyszło [I’d never tried this before. It’s natural I didn’t get it
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right the first time]” (Cardona, Muñoz 2012). Apokalipsa zombie wynikła z niedoświadczenia Jezusa, a sam bohater, pomimo początkowej niechęci, zmuszony zostaje
do walki z hordami zombie: faryzeuszy, legionistów i kowbojów. Tym samym Chrystus przybiera rolę wszechmocnego terminatora walczącego za pomocą najrozmaitszej
broni (w tym ryby piły, którą posługuje się zupełnie jak piłą mechaniczną).
Dodać należy, że film Cardony i Muñoza nawiązuje w swej estetyce wizualnej do
kina eksploatacji, a zwłaszcza horrorów o tematyce zombie. Jednakże zarówno hektolitry tryskającej krwi oraz rozrywane na strzępy ciała zostały ujęte w przesadnej konwencji. Owo puszczenie oka do widowni podkreśla humorystyczny wydźwięk filmu,
któremu daleko jest do ideologicznych lub politycznych nawiązań.
Przeistoczenie apostołów w Wieczerniku

Inaczej zombifikacja postaci rozgrywana jest w przypadku apostołów. Fragmentem
z Nowego Testamentu, który wiązany jest z aktem stworzenia zombie, jest opis Ostatniej Wieczerzy. Istotną rolę odgrywają słowa Chrystusa, który, ustanawiając sakrament
Eucharystii, zachęca swych uczniów do spożywania jego ciała i picia krwi, co tu rozumiane jest dosłownie. Najlepszym tego przykładem jest popularny w sieci internetowej obraz The Last Zombie Supper, będący jednym z wielu wariantów parodii Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci (KnowYourMeme.com 2012). Obraz ten przedstawia kanibalistyczną ucztę przemienionych w zombie apostołów pożerających ciało
Chrystusa. W tym wariancie zombifikacji zauważamy postaci biblijne w innej konfiguracji. Chrystus, podobnie jak w przypadku wskrzeszenia Łazarza, staje się twórcą
zombie apostołów, ale jednocześnie okazuje się ich pierwszą ofiarą. Przewartościowaniu ulega sakrament Eucharystii i zarazem moment fundowania podstaw chrześcijaństwa. Przemiana apostołów w żywe trupy konotuje także drwiącą tezę, jakoby chrześcijaństwo w swej istocie było religią zombie, a to z tego powodu, że każdorazowe
powtórzenie sakramentu Eucharystii jest, zgodnie z logiką zombifikacji, ponownym
przeistaczaniem wiernych w zombie.
Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie jako zombifikacja

Trzecim i bodaj najczęściej remiksowanym wariantem jest zombifikacja Jezusa Chrystusa. Kluczowym fragmentem jego historii jest śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie. Ten wariant wyróżnia się stosunkowo dużą liczbą przykładów, w których wątek
przeistoczenia Jezusa w żywego trupa wygląda bardzo podobnie: po hańbiącej śmierci
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i złożeniu ciała do grobu Chrystus powraca do żywych jako zagrażające ludzkości monstrum. Taki obraz prezentują krótkometrażowe filmy The Beaster (reż. Vin Morrone,
2004) oraz Corpus Christi. The Passion of Zombie Jesus (reż. Ira Hunter, 2009). W tych
dziełach Chrystus odgrywa rolę pacjenta numer zero rozpoczynającego apokaliptyczną
plagę. Takie ujęcie opowieści biblijnej zmienia całkowicie pierwotny kontekst boskiej
ofiary, zmazania pierworodnego grzechu i odrodzenia się świata. Zamiast tego przywrócony do żywych Jezus kieruje się chęcią wymierzenia kary na ludzkości, przeistacza
się z boskiego cudotwórcy w makabrycznego oprawcę.
Odnaleźć można także filmy, które przenoszą akcję do współczesności. Do takich
przykładów należą m.in. Zombie Jesus! (reż. Steve Miller, 2007), Zombie Jesus (reż.
Dominic Dowson, 2011), The Zombie Christ (reż. Christopher Bryan, 2012) oraz Zombie Jesus (reż. Carla F. Siegle, 2014). Oprócz dzieł filmowych wariant zombifikacji Jezusa realizowany jest także w postaci memów internetowych, które rokrocznie zyskują
na popularności w okolicach świąt wielkanocnych 4. Poniedziałek wielkanocny (zatem
dzień Zmartwychwstania) bywa nazywany dniem zombie Jezusa (Zombie Jesus Day).
Istnieje nawet w sieci strona internetowa zombiejesusday.org, która zachęca do celebracji tego dnia i wysłania darmowej e-kartki na skrzynkę e-mailową bliskich oraz przyjaciół.
Zjawisku zombifikacji postaci biblijnych trudno wystawić jednoznaczną ocenę,
gdyż bez wątpienia sąd taki musi się wiązać z subiektywnymi odczuciami każdego odbiorcy, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekt światopoglądowy. Niemniej nie można pominąć
pewnych zagadnień, tym bardziej że eksploatacja treści religijnych zawsze będzie wzbudzała kontrowersje. Można postawić pytanie, czy skandaliczność zjawiska sprawia, że
należy wszystkim wspomnianym dziełom przypisywać łatkę antyklerykalizmu, ateizmu czy satanizmu (a takie konotacje mogą się nasuwać)? Nie wydaje się, aby było to
uzasadnione w każdym przypadku, zwłaszcza jeśli zestawi się wspomniane wcześniej
przykłady, operujące prześmiewczym humorem, z treściami jawnie wywrotowymi,
podkreślającymi swój antyreligijny charakter. Takim przykładem jest seria komiksów
Zombie Jesus autorstwa Robina Thompsona i Iry Huntera (wydawana w niskim nakładzie przez 13 Flames Empire od 2004 r., natomiast w 2011 r. opublikowano powieść
graficzną o identycznym tytule). W komiksie rozpoczynającym serię przedstawiono
historię, która zatoczyła koło: Jezus wraz z apostołami po przeistoczeniu w zombie

4

Cykliczną popularność memów z wariantu Zombie Jesus prezentuje wykres dostępny na portalu
Know Your Meme (KNOWYOURMEME.COM 2010).
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nadchodzą do ludzkiej osady (przypominającej popularne wyobrażenie Betlejem z filmów biblijnych) prowadzeni przez gwiazdę na niebie. W tym przypadku cała historia
Chrystusa została w subwersywny sposób zrekontekstualizowana. Jego przyjście na
świat jest wprawdzie ponowne, lecz komiks ujęty jest w konwencji pisania historii biblijnej na nowo, która nie jest już opowieścią o zbawieniu świata, lecz staje się horrorem o nadejściu apokalipsy zombie. W komiksie ważne są także ideologiczne odniesienia twórców, ponieważ wykreowana deformacja postaci oraz historii biblijnej jest
przejawem szyderczej odmiany komizmu. Dlatego w tej serii ważny jest kontekst światopoglądowy, który – w odróżnieniu od np. Fist of Jesus – zawęża docelową grupę
odbiorczą zwłaszcza do entuzjastów popkulturowego ujęcia satanizmu. Nie zmienia
to jednak faktu, że konwencja żartu łagodzi ocenę moralną skandalizujących treści, ponieważ – jak stwierdził Henri Bergson – człowiek śmiejący się z niedostatków bliźnich
daje wyraz swemu nieuspołecznieniu, a nie niemoralności (Bergson 2000: 118).
Nadejście apokalipsy (zombie)

Obok wyróżnionych trzech wariantów należy wskazać jeszcze na jeden kontekst, w jakim rozgrywana jest zombifikacja historii biblijnej. Centralnym zagadnieniem jest nadejście apokalipsy opisywanej przez św. Jana, której towarzyszyć będzie ponowne
przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Paruzja (czyli millenarystyczny mit o powrocie
Chrystusa) przekształcana jest w zombifikacji na dwa sposoby.
W pierwszym Jezus powraca na świat jako zombie i rozpoczyna apokaliptyczną
plagę wyniszczającą ludzkość. Zostaje przedstawiony jako postać negatywna, którą
można zinterpretować w kategoriach boskiego narzędzia do wymierzenia kary za grzechy. W tym znaczeniu Sąd Ostateczny rozgrywałby się wedle innego scenariusza niż
ten, który w sztuce religijnej przez wieki wyobrażał koniec ludzkiego świata. Jedynym
sędzią, który na pewno do sprawiedliwych nie należy, byłoby bezwzględne, krwiożercze monstrum. Taki scenariusz można odnaleźć w filmach rozgrywających się we
współczesności. Przykładem jest film krótkometrażowy Zombie Jesus! z 2007 roku
w reżyserii Steve’a Millera. Zwiastun filmu zapowiada komiczną historię powrotu Jezusa Chrystusa na ziemię. Postać przywołana modlitwami wznoszonymi przez wiernych zgromadzonych na nocnej mszy okazuje się nie takim mesjaszem, jakiego pragnęli
jego wyznawcy. Na pytanie wielebnego „Czego ode mnie oczekujesz? [What would
you have of me?]” Chrystus odpowiada „Mózg... [Brain...]” (Miller 2007). Już ta
wymiana zdań wskazuje na prześmiewcze ujęcie paruzji w tym filmie.
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Drugim sposobem zombifikacji tego wątku jest ustanowienie Chrystusa jako
obrońcy świata przed plagą zombie. W tym scenariuszu Jezus pojawia się w sytuacji,
gdy apokalipsa na Ziemi już się rozpoczęła. Ze względu na konwencję opowieści
o zombie, Chrystus nie podejmuje się cudownego przeistoczenia postaci zombicznych
z powrotem w zmarłych, lecz staje się superbohaterem walczącym z siłami nieczystymi.
W takim ujęciu rysuje się wyraźny podział na bohaterów dobrych oraz złych, przy
czym postać Chrystusa charakteryzuje się nowymi przymiotami, m.in. walecznością,
bezwzględnością czy odpowiednią muskulaturą, przypominając bardziej ulicznego
chuligana niż biblijnego mesjasza. Taką sylwetkę Jezusa kreują autorzy komiksu Jesus
Hates Zombies (scenariusz Stephen Lindsay, rysunki Daniel Thollin, Jordan M. Dalton i Steve Cobb), wchodzącego w skład serii, która ukazywała się w latach 2007-2011
(w kolejnych zeszytach tej serii Jezus walczył m.in. z zombie dinozaurami).

Konteksty zjawiska
Przedstawione powyżej przykłady wskazują na różnorodność parodystycznych ujęć
oraz wielość konotacji, jakie rodzi zjawisko zombifikacji treści biblijnych. Warto jednakże podjąć refleksję także nad szerszymi polami znaczeń, w których owo zjawisko
występuje. Istotnymi kontekstami, które chciałbym podjąć, są zawarty w tych dziełach
humor oraz funkcjonowanie treści poddanych zombifikacji jako łatwo rozprzestrzeniających się memów.
Zagadnienie humoru i śmiechu jest kluczowe dla zrozumienia istoty dokonywanych przekształceń. Niewątpliwie prześmiewcze ujmowanie religii stanowi odpowiedź
na zapotrzebowanie na takie treści w społeczeństwie. Sposób przedstawiania horroru
apokaliptycznej plagi jest przesadnie literalny, a nie symboliczny. Wynika to ze ścisłego
nawiązywania do estetyki kina eksploatacji, którego sednem jest ukazywanie na ekranie wszystkiego, czego w kinie głównego nurtu nie można było prezentować. Pokazywanie widzowi w pełnej okazałości tego, co powinno przerażać, funduje inne doświadczenie odbiorcze aniżeli filmy, w których ewokuje się niewyobrażalność potwora
wzbudzającego trwogę. Jak wskazywał Jarosław Płuciennik, monstrum, aby przerażać,
musi mimo wszystko posiadać w sobie coś ludzkiego, z czym odbiorca będzie mógł się
utożsamić, ponieważ „antymimetyczny element musi mieć rozsądne wymiary: nienaturalne ciała muszą przypominać ludzkie, żeby przerażać” (Płuciennik 2002: 54).
Jednakże, czy przedstawienie postaci Jezusa jako żywego trupa wzbudza przerażenie?
Na zombifikację opowieści i postaci biblijnych nakładają się dwa konteksty: znajomo-
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ści kodów kina eksploatacji (zwłaszcza charakterystycznej przesady) oraz kodów biblijnej narracji. Konteksty te uniemożliwiają interpretowanie parodystycznych utworów
wyłącznie jako horroru, ale jednoznacznie wskazują na humorystyczną konwencję
ocierającą się o pastisz.
Jak wcześniej zasugerowałem, żartobliwe przeformułowanie treści religijnych jest
odpowiedzią na potrzeby odbiorców, ale może także pełnić funkcję wentylu bezpieczeństwa dla ogarniającego jednostki wewnętrznego buntu przeciw społecznemu status quo. Łączy się to z teorią Henriego Bergsona, który definiował śmiech jako społeczny gest będący reakcją na skostnienie norm społecznych, ograniczających wolność
człowieka (Bergson 2000: 23; Gołaszewska 1987: 64). W tym rozumieniu prześmiewcze utwory na temat religii nabierają znaczenia właśnie jako sposób odreagowania na chrześcijańską codzienność z jej blaskami i cieniami. Podążając za myślą Bergsona, przekształcanie treści religijnych na wzór gatunków popularnych (w tym horrorów) należałoby traktować jako przejaw transpozycji polegającej na wyrażeniu treści
źródłowej w zupełnie odmiennym stylu i tonie wypowiedzi. W przypadku zjawiska,
które określam mianem zombifikacji, dochodzi właśnie do przeformułowania tekstu
biblijnego (wzniosłego) w odmienną, popularną konwencję. Jak podkreślał Bergson,
zniżenie tonu wypowiedzi (z wzniosłego do pospolitego) jest charakterystyczne dla parodii (Bergson 2000: 104-105).
Z ujmowaniem treści prześmiewczych wyłącznie jako parodii nie zgadza się Bohdan Dziemidok. Mianowicie stwierdza on, że można wyróżnić dwie sytuacje komiczne, w których dochodzi do karykaturalnej deformacji: jedna wyolbrzymia cechy zjawiska do granic absurdu (wówczas mamy do czynienia z parodią), a druga pomniejsza
cechy i przetwarza przedmiot w sposób odbiegający od normy (dochodzi zatem do
trawestacji). Drugą z wymienionych sytuacji komicznych Dziemidok definiował w następujący sposób: „trawestowanie polega na poniżaniu, degradowaniu i wulgaryzowaniu cech zjawisk, które uważane są za wartościowe, godne szacunku lub nawet wzniosłe i święte” (Dziemidok 1967: 63). Ten opis odpowiada analizowanemu zjawisku
zombifikacji (rozumianej tu jako transpozycja konwencji pierwotnej w gatunek horroru) treści biblijnych.
Prześmiewczy walor subwersywnego rekontekstualizowania opowieści i/lub bohaterów biblijnych sprawia, że treści te o wiele łatwiej zyskują swych nowych entuzjastów. Tym bardziej, że zdołały one zaistnieć w sieci internetowej jako wariant memu
internetowego. Pojęcie memu zostało zaczerpnięte z socjobiologicznej teorii Richarda
Dawkinsa, zgodnie z którą mem rozumiany jest jako najmniejsza jednostka informacji
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kulturowej, przenoszona i powielana metodą naśladownictwa. Zgodnie z tą definicją
memy należy traktować jako niematerialną ideę (obecną w pamięci członków danej
społeczności) lub jej wizualną, zmaterializowaną realizację (Dawkins 2010: 244).
Można zauważyć, że w analizowanych trawestacjach tekstów biblijnych istotną rolę
odgrywa prezentacja konkretnego obrazu, w którym na typowe wyobrażenie świata
(i/lub bohatera) biblijnego nakłada się konwencja horroru. Absurd tego zestawienia
staje się charyzmatyczną, niekonwencjonalną cechą, którą trudno pomylić z czymś innym. Równie ważne są stosowane hasłowe, momentalnie wywołujące mnogość skojarzeń, określenia, np. Zombie Jesus, Zombie Jesus Day, The Zombie Bible.
Powyższe elementy sprawiają, że parodie treści biblijnych są błyskawicznie rozpowszechniane i stale poddawane kolejnym rekontekstualizacjom. Pomiędzy wymienionymi w artykule przykładami zombifikacji tekstów staro- i nowotestamentowych
można zauważyć dużo podobieństw, zarówno w treści (czego wyrazem jest zaproponowana wcześniej typologia), formie (najczęściej krótkiej), jak i intencji twórcy (sparodiowanie tekstu źródłowego). Wyróżnione trzy elementy są istotne dla Limor Shifman, która w swej definicji memów internetowych określa je (tj. treść, formę i intencję
twórcy) mianem wymiarów memetycznych (naśladowczych). Obok nich wskazuje
także na dodatkowe trzy podwymiary memetyczne, które dookreślają specyfikę memów: strukturę partycypacji, konwencję oraz funkcje komunikacyjne (Shifman 2014:
39-41). Pomiędzy sześcioma aspektami zachodzi ścisła relacja, ponieważ wymiary memetyczne warunkują sposób realizacji podwymiarów. Odnosząc teorię Shifman do
trawestowania tekstów biblijnych, należy zauważyć, że dostęp do przekształconych
utworów różni się w zależności od zawartej treści (np. seria The Zombie Bible czy krótkometrażowy film Fist of Jesus są bardziej dostępne dla szerszej publiki niż komiks
Zombie Jesus, którego autorzy ujawniają swą fascynację satanizmem, zawężając tym samym docelową grupę odbiorczą), formy (łatwiej dostępne są zamieszczone w sieci materiały, np. memy internetowe, niż publikowane własnym sumptem zeszyty komiksowe) oraz intencji twórcy (książki Litore’a, ze względu na pomysłowość i cel autora,
są bardziej doceniane i promowane poza siecią internetową niż nieprofesjonalne, hobbystycznie kreowane i transmitowane utwory). Podobnie jest z konwencją (tj. stylem
i tonem komunikacji), która może być bliższa gatunkowi horroru (Litore) lub komedii
(np. Fist of Jesus), a także z funkcjami komunikacyjnymi: wprawdzie większość przykładów charakteryzuje się funkcją emotywną (czyli skupiają się na nadawcy i jego pomysłowości), jednak można wskazać także takie utwory, które intencjonalnie mają
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wpływać na odbiorcę, skłaniając go do przemyśleń (funkcję konatywną zaobserwować
można w twórczości Litore’a).
Popularność memu zombie Jezusa ujawnia także jeszcze jeden istotny kontekst,
w jakim trawestowane treści biblijne funkcjonują. Zastanawiające są nie tylko znaczenia oraz funkcje związane z zombifikacją tekstów religijnych, ale również powody poszukiwania w Biblii wątków, które można ująć w ramy kultury popularnej. Na ten
aspekt światło rzucają rozważania rozwijane w duchu postsekularyzmu. Postaci zombiczne łączy z biblijnymi bohaterami powstałymi z martwych głębsza więź niż sama
reguła podobieństwa. Zombie i zmartwychwstały wymykają się ludzkiemu pojmowaniu czasu, gdyż ich bytowanie wykracza poza logikę życia i śmierci. Niewątpliwie stanowi to przyczynę fascynacji popkulturowych historii o zombie, zwłaszcza gdy na
człowieka współczesnego spojrzeć z perspektywy, jaką kreślił Rainer Maria Rilke: że
konsekwencją nowoczesności jest naruszenie dotychczasowego związku człowieka
z czasem (Sławek 2012: 9). W sytuacji przyspieszonego i chaotycznego trybu życia
ludzkość nie ma możliwości bytowania zgodnie z czasem rozumianym w kategoriach
tradycyjnych (mitycznych i religijnych), stąd chrześcijańska idea życia wiecznego nabiera nowego znaczenia wyrażanego w formie ludzkiej tęsknoty za mitycznym, harmonijnym praczasem. Wspomnianą ideę interesująco określił Jean-Luc Nancy: „życie
wieczne nie jest egzystencją nieskończenie przedłużaną, ale życiem wymykającym się
z czasu w samym biegu czasu” (Nancy 2012: 87-88). Idea życia wiecznego realizuje się
również w pozagrobowej egzystencji ożywieńców/zmartwychwstałych, będących bohaterami współczesnych opowieści grozy. Można sądzić, że oczarowanie odmiennym
typem więzi łączącej antropoidalnego bohatera (ożywionego trupa) z nieokreślonym,
nieograniczonym czasem (a w zasadzie z wymiarem pozaczasowym, pozaludzkim, pozarozumowym), która buduje podstawę bytu postaci zombie, wskazywać może na niewysłowioną wewnętrzną potrzebę zredefiniowania więzi człowieka i czasu. Nie mniej
ważna jest także chęć zrozumienia bytu postaci zombicznej na drodze oswojenia z rozpoznawalnym w chrześcijańskiej kulturze kontekstem zmartwychwstania. Parafrazując przywoływaną przez Piotra Bogaleckiego i Alinę Mitek-Dziembę sugestię Jacques’a
Derridy, można stwierdzić, że religia chrześcijańska wraz z całym bagażem mitycznych
oraz ludowych znaczeń i kontekstów „wydaje się »stanowić odpowiedź« na cały szereg pytań, które zadajemy sobie dziś w obliczu przemian, wezwań i zagrożeń »rzeczywistości, w jakich żyjemy«” (Bogalecki, Mitek-Dziemba 2012: 39-40), w tym
także potrzeby oswojenia obcego, jakim jest zombie. Dlatego treści biblijne stanowią
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otwarte, gotowe do użycia motywy, wręcz zachęcające do przywoływania, wykorzystywania i remiksowania. Co istotne, trawestacja tekstów biblijnych nie tylko stanowi
formę odwołania się do tekstu źródłowego i zawartych w nim znaczeń, ale w konsekwencji zapożycza i przywołuje mityczną wizję świata. Zwrot ku judeochrześcijańskim
korzeniom współwystępuje z toczącą się od dwóch dekad dyskusją filozoficzną nad
kondycją współczesnego społeczeństwa postsekularnego, którego cechą jest łączenie
doświadczenia nowoczesności z religijnym postrzeganiem świata. Ważną przesłanką
myśli postsekularnej jest krytyka dotychczasowego pojmowania sekularyzacji jako rozdziału religii i wiary od wyrażanej w duchu oświeceniowym idei wiedzy i rozumu.
W tym kontekście zjawisko zombifikacji opowieści i/lub bohaterów biblijnych jest
przejawem współistnienia religijnego i świeckiego (sekularnego) postrzegania rzeczywistości, które dowodzi jednocześnie pluralizmu postaw wobec religii i religijności
(Obirek 2014).

Podsumowanie
Poszukiwanie pierwszych zombie w tekstach biblijnych tylko pozornie może wydawać
się działaniem pozbawionym zasadności. Zjawisko trawestowania treści staro- i nowotestamentowych (w tym specyficznej zombifikacji) to wielopłaszczyznowy i wieloznaczny fenomen kultury popularnej. Nie sposób go sprowadzić do jednego mianownika, ponieważ stanowi przejaw subwersywnego działania, które bawi się znaczeniami,
trawestuje je po to, aby dać wyraz wewnętrznemu oporowi względem konserwatywnej
chrześcijańskiej rzeczywistości. Niewątpliwie zagadnienie trawestacji tekstów biblijnych łączy się z szeroko pojętą kontestacją religii, jednakże nie jest rzeczą prostą prezentować sądy nad światopoglądowym podłożem analizowanego w artykule zjawiska,
ponieważ wymagałoby to badań (zwłaszcza terenowych) zakrojonych na większą
skalę.
Zaproponowana w artykule typologia wprawdzie nie aspiruje do miana perfekcyjnej, ale dzięki niej można zauważyć wewnętrzną różnorodność zjawiska trawestowania treści biblijnych (a dokładniej ich zombifikacji). Co istotne, niejednolitość nie
świadczy tylko o wielości przykładów, ale wskazuje na funkcjonowanie zjawiska na
rozmaitych polach znaczeniowych. Mnogość kontekstów ujawnia intersemiotyczne
uwarunkowanie przytoczonych utworów, których nie da się odczytywać w ograniczonej liczbie kodów. Aby móc uczestniczyć w procesie ich przekazywania i rekontekstualizowania, trzeba umieć rozpoznawać różne konwencje i style komunikacji.
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Niezależnie od oceny tego zjawiska, należy zauważyć, że spełnia ono istotną funkcję społeczną. Czegoś, co Roger Caillois w kontekście gier i zabaw określał mianem
wentylu bezpieczeństwa (Caillois 1973: 392), umożliwiającego ujście frustracji i rozluźnienie napięć, zarówno tych odczuwanych zmysłowo, jak również związanych z poczuciem ograniczania wolności duchowej człowieka (Bergson 2000: 23). Dlatego
podkreślić należy wielość znaczeń utworów prezentujących teksty biblijne poddane
sparodiowaniu oraz trawestacji, które oprócz walorów humorystycznych stanowią
także przejawy wewnętrznego buntu wyrażanego względem obrazu otaczającej nas rzeczywistości.

English summary
In the chapter The Biblical Tropes of the First Zombies: Subversive Reinterpretations
of Biblical Themes in Popular Culture, Andrzej Strużyna proposes a typology of
the phenomena of travesty and parody of biblical contents in the convention of zombie apocalypse narratives. The chapter analyses the phenomenon’s contexts that show
the multidimensionality and diversity of subversive recontextualizations of religious
themes and motifs in popular culture. The phenomenon of mixing the grandeur of
biblical content with popular horror conventions—which for the purposes of this
analysis is defined as the zombification of biblical stories (and/or heroes)—is interpreted in the broader context of transforming and contesting the religious content in
popular culture and exploitation movies. Finally, the author develops a reflection on
the social function of humorous transpositions of biblical texts in contemporary culture.

Cytowane teksty
Albright Brian (2012), Regional Horror Films, 1958-1990: A State-by-State Guide
with Interviews, Jefferson: McFarland.
Bergson Henri (2000), Śmiech. Esej o komizmie, przekł. Stanisław Cichowicz,
Warszawa: Wyd. KR.
Bogalecki Piotr, Mitek-Dziemba Alina (2012), ‘Drzewo Poznania. Wprowadzenie do myśli postsekularnej’, w: Piotr Bogalecki, Alina Mitek-Dziemba
(red.), Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, Katowice: Wydawnictwo FA-art, ss. 25-51.

Biblijne tropy pierwszych zombie 253

Boon Kevin (2011), ‘And the Dead Shall Rise. Part introduction by Kevin Boon’,
w: Deborah Christie, Sarah Juliet Lauro (red.), Better Off Dead. The Evolution
of the Zombie as Post-Human, New York: Fordham University Press, ss. 5-8.
B-Sol (2010), ‘“Take This, All of You, and Eat It”: The Subversion of Catholicism
in Italian Zombie Cinema’, The Vault of Horror, online: http://thevaultofhorror.blogspot.com/2010/05/take-this-all-of-you-and-eat-it.html [dostęp:
30.11.2015].
Caillois Roger (1973), Żywioł i ład, przekł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Cardona Adrián, Muñoz David (2012), ‘Fist of Jesus’, online: YouTube.com,
https://www.youtube.com/watch?v=jYLugke-GiQ, 3:52 [dostęp: 30.11.2015].
Cherette Matt (2011), ‘Stephen Colbert: Jesus Was the Original Zombie’, online:
Gawker, http://gawker.com/5853783/stephen-colbert-gets-behind-jesus-weenhes-the-original-zombie [dostęp: 30.11.2015].
Dawkins Richard (2010), Samolubny gen, przekł. Marek Skoneczny, Warszawa:
Prószyński i S-ka.
Derrida Jacques (1998), ‘Psyché. Odkrywanie innego’, przekł. Michał Paweł Markowski, w: Ryszard Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, ss. 81-107.
Dziemidok Bohdan (1967), O komizmie, Warszawa: Książka i Wiedza.
Gołaszewska Maria (1987), Śmieszność i komizm, Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich.
Jagla Jowita (2002), ‘„Okrutna świętość”. Cierpienia chrześcijańskich męczenników w ikonografii średniowiecznej’, w: Grzegorz Gazda, Agnieszka Izdebska, Jarosław Płuciennik (red.), Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo,
Kraków: Universitas, ss. 309-328.
Jenkins Henry (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów,
przekł. Małgorzata Bernatowicz i Mirosław Filiciak, Warszawa: Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne.
KnowYourMeme.com (2010), Zombie Jesus, online: http://knowyourmeme.com/memes/zombie-jesus [dostęp: 30.11.2015].

254 Andrzej Strużyna

KnowYourMeme.com (2012), The Last Supper Parodies, online:
http://knowyourmeme.com/memes/the-last-supper-parodies [dostęp:
30.11.2015].
Kowalski Piotr (2004), Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Litore Stant (2013), ‘Stant Litore on the Bible: How and Why I Read It’, online:
Stant Litore, http://stantlitore.com/2013/07/17/stant-litore-on-the-bible-1-howand-why-i-read-it/ [dostęp: 30.11.2015].
Litore Stant (2014), Why Christians Shouldn't Ignore Derrida, online: Stant Litore, http://stantlitore.com/2014/12/12/why-christians-shouldnt-ignore-derrida/ [dostęp: 30.11.2015].
Miller Steve (2007), Zombie Jesus!, online: Zombie Jesus Is Back,
http://www.zombiejesusisback.com/trailer.html, 0:32 [dostęp: 30.11.2015].
Nancy Jean-Luc (2012), ‘W środku świata’, przekł. Beata Mytych-Forajter, Wacław
Forajter, w: Piotr Bogalecki, Alina Mitek-Dziemba (red.), Drzewo Poznania.
Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, Katowice: Wyd. FA-art, Uniwersytet Śląski, ss. 86-110.
Obirek Stanisław (2014), ‘Pluralizacja, sekularyzacja, postsekularyzm’, Annales
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica: 6 (1), ss. 69-82.
Płuciennik Jarosław (2002), ‘Horror i ukrzyżowanie. Empatia formalna i elementy gotyckiej retoryki wzniosłości w reprezentacjach ciała poddanego przemocy’, w: Grzegorz Gazda, Agnieszka Izdebska, Jarosław Płuciennik (red.), Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, Kraków: Universitas, ss. 5160.
Shifman Limor (2014), Memes in Digital Culture, Cambridge: MIT Press.
Sławek Tadeusz (2012), ‘Ratujące niebezpieczeństwo postsekularyzmu. Słowo
wstępne’, w: Piotr Bogalecki, Alina Mitek-Dziemba (red.), Drzewo Poznania.
Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, Katowice: Wydawnictwo FA-art, ss. 9-24.

Kiedy nadchodzą żywe trupy, rodzą się tyrani.
Psychospołeczne inspiracje w konstrukcji mikro-dystopii
w narracjach postapokaliptycznych o zombie
KSENIA OLKUSZ ∗

Gdy świat ulega rozpadowi…
Jak konstatuje Paweł Jezierski, „lęk przed zarazą i jej apokaliptycznym wymiarem powraca […] co kilka lat” (Jezierski 2012: 180), konkretyzując się w postaci mniej lub
bardziej udanych wizji literackich, filmowych czy growych. Jednym z bardziej interesująco trawestowanych motywów jest ten związany z zagładą zainicjowaną przez czynnik powodujący przeobrażenie ludzi w zombie. Etiologia wirusów bywa w tekstach
kultury bardzo różna, począwszy od infekcji pochodzącej z kazachskiego laboratorium
(seria powieściowa Manela Loureiro), po na poły magicznej proweniencji wirus z powieści osadzonych w uniwersum Stephena Jonesa 1.
Zagłada cywilizacji/ ludzkości nigdy jednak nie jest całkowita; epidemia wprawdzie eliminuje znaczną część populacji, wszelako „koniec świata rzadko bywa istotnie
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1

Nietłumaczone na język polski takie powieści, jak: Stephena Jonesa Zombie Apocalypse! (prwdr.
2010), Stephena Jonesa Zombie Apocalypse! Fightback (prwdr. 2012), Marka Morrisa Zombie Apocalypse. Horror Hospital (prwdr. 2014), Lisy Morton Zombie Apocalypse! Washington Deceased (prwdr.
2014) oraz Stephena Jonesa Zombie Apocalypse! Endgame (prwdr. 2014).
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końcem, przynajmniej w ujęciu proponowanym przez kulturę popularną. Staje się zamiast tego początkiem nowego świata, pozbawionego silnego scentralizowanego rządu czy tradycyjnych instytucji społecznych i zaludniony bywa osobnikami zdecydowanie silniejszymi. Oraz, oczywiście, zombie” (Yuen 2012: XIII). W podobnym kontekście powstają zatem narracje, które wprost odwołują się do motywu rozpadu struktur władzy i powstawania w to miejsce zupełnie nowych układów.

…powstają dystopie 2
Scenariusze apokaliptyczne opierają się bowiem na założeniu, że w wyniku jakiegoś
wydarzenia mającego globalne skutki (w wypadku fabuł zombiecentrycznych jest to
pandemia, której rozpoczęcie nastąpiło w sposób błyskawiczny w wielu miejscach jednocześnie) anihilacji ulegają wszystkie instytucje państwowe, następuje destabilizacja
w strukturach militarnych, policyjnych i z nimi związanych, czego skutkiem staje się
krach w obrębie hierarchii społecznych prowadzący do rozprzęgnięcia dotychczasowych ustrojów i pojawiania się nowych struktur władzy, najczęściej realizowanych
w wymiarze mikro. Ilustracją podobnych regularności są na przykład deskrypcje rozpadania się układów społecznych w trylogii wspomnianego już Loureiro Apokalipsa
Z, na którą składają się: Początek końca (oryg. Apocalipsis Z: El principio del fin,
prwdr. 2009, pol. 2013), Mroczne dni (oryg. Apocalipis Z: Los días oscuros, prwdr.
2010, pol. 2013) oraz Gniew Sprawiedliwych (oryg. Apocalipis Z: La ira de los justos,
prwdr. 2011, pol. 2014). W tomie drugim kapitan Alicia Pons, zawiadująca Bezpieczną
Strefą na Teneryfie, relacjonuje głównemu bohaterowi przebieg wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu oraz rozprzestrzenienia się epidemii, skutkując również zapaścią aparatu państwowego w wymiarze globalnym. W Stanach Zjednoczonych zapanowała „zbiorowa histeria, a instytucje […] zawiodły – coraz więcej urzędników nie
stawiało się w miejscu pracy, bo albo uciekli, albo byli martwi” (Loureiro 2013: 117).

2

W swoich rozważaniach nawiązuję do wykładni dystopii zaproponowanej w Three Faces of Utopianism Revisited Lymana Towera Sargenta: „Dystopia lub utopia negatywna – nieistniejąca, szczegółowo opisana społeczność zlokalizowana w czasie i przestrzeni zaprojektowanej przez autora-dystopistę w taki sposób, by współczesny mu odbiorca postrzegał ją jako znacząco gorszą od warunków,
w których przyszło mu żyć samemu [Dystopia or negative Utopia – a non-existent society described in
considerable detail and normally located in time and space that the author intended a contemporaneous
reader to view as considerably worse than the society in which that reader lived]” (SARGENT 1994: 9).
O dystopiach jako utopiach negatywnych szerzej pisał w Polsce Andrzej Juszczyk w książce Stary
wspaniały świat. O utopiach pozytywnych i negatywnych (JUSZCZYK 2014).
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Z kolei Chilijczycy „zmiażdżyli słabe wojska boliwijskie i wtargnęli do południowej
części kraju, jednak byli zmuszeni się wycofać, gdyż i u nich był już […] bałagan” (Loureiro 2013: 119), ponieważ przez chilijską granice przeprawiało się coraz więcej
uchodźców z Argentyny, bo tym, jak konstatuje referująca protagoniście sytuację globalną pani kapitan, „z całego tego nieskończonego oceanu gówna, w który stopniowo
zamieniał się świat w tych dniach, […] przypadła najgorsza chyba porcja” (Loureiro
2013: 119). Okazuje się bowiem, że wprawdzie początkowo Buenos Aires było przez
długi czas wolne od epidemii, jednak władze zamiast dbać o bezpieczeństwo obywateli, zlekceważyły problem.
Wydaje się, że wojskowi chcieli, naśladując swoich chilijskich sąsiadów, objąć kraj kontrolą, jednak
cywilny rząd nie miał zamiaru im tego ułatwiać. Manifestacje na ulicach, strzelanina, zamach stanu
udaremniony w ostatniej chwili… Świat się walił, a Argentyńczycy w osłupieniu obserwowali swoich przywódców walczących o władzę. Ona jedyna wydawała im się ważna. Kiedy wreszcie ktoś
się naprawdę przestraszył, było już za późno. Rząd zgromadził całą forsę, jaką zagrabił i odleciał
w nieznanym kierunku. […] Dwa tygodnie później elektrownia atomowa w Embalse […] wyleciała w powietrze, zatruwając chmurą radioaktywną całą północną część kraju. […] Nikt niczego
nie zrobił, żeby uniknąć załamania się systemu, w miarę jak znikali kolejni pracownicy obsługi.
Wszyscy […] urzędnicy […] zachowali się w tych dniach całkowicie nieodpowiedzialnie. Od
wszystkiego umyli ręce (Loureiro 2013: 120).

Tymczasem Afryka stała się „istnym piekłem na ziemi” (Loureiro 2013: 12), ponieważ wedle szacunków ocalałych z Teneryfy na kontynencie nie pozostał niemal
nikt żywy, a „władzę zamiast nieistniejących już rządów, przejęli kacykowie i przywódcy wojskowi” (Loureiro 2013: 122).
Warto zauważyć, że prezentacje reguł powstawania nowych konstruktów władzy
są w analizowanych narracjach niezwykle zbliżone, ukazując pewne określone prawidłowości, wedle których wokół silnej jednostki bądź grupy zawiadywanej przez taką
zaczynają skupiać się pragnący gwarancji bezpieczeństwa ocaleni, którzy uznają jego/
ją/ich za naturalnego lidera. W ten sposób kreowany jest łańcuch zależności, kształtujący relacje wewnątrz grupy, a od osobowości i aspiracji czy potrzeb emocjonalnych
przywódcy zależy, jaką dana mikrospołeczność zyska formację. Osobnik przejawiający
skłonność do autorytarnego sprawowania rządów, ewentualnie dotychczas pozostający na marginesie czy pełniący mało eksponowane funkcje w obrębie społeczności,
zaburzony psychicznie lub sfrustrowany z powodu własnej sytuacji osobistej albo zawodowej pokazywany jest przez autorów powieści jako jednostka stopniowo odurzająca się posiadaną aktualnie władzą i coraz chętniej ją eksponująca oraz egzekwująca.
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Patologia zachowań związanych z kwestiami sprawowania kontroli nad grupą leży bowiem u podstaw formowania się mikro-dystopii w utworach poświęconych opisowi
apokalipsy zombie. W pełni tezę podobną ilustruje na przykład kolejny fragment cytowanej wcześniej powieści Loureiro, odnoszący się do sytuacji w Stanach Zjednoczonych:
Sądzimy, że istnieją jeszcze jakieś strefy wolne od Nieumarłych, zwłaszcza na Środkowym Zachodzie […]. Nie wiemy jednak, jak w takich warunkach żyje się na tych terytoriach, czy jest tam jakaś
władza, czy pogrążyły się w całkowitej anarchii. Z nielicznych informacji, które do nas dotarły,
wynika, że sytuacja jest różna w różnych Bezpiecznych Strefach. Gdzieniegdzie starają się […] odbudować […] namiastkę cywilizacji, a gdzie indziej panuje prawo silniejszego (Loureiro 2013:
118).

Widać jednak wyraźnie, że ujawniające się w fikcyjnej rzeczywistości reguły konstruowania kompleksji społecznościowych pokrewne są autentycznym mechanizmom
ustanawiania totalitarnej władzy w najbardziej podstawowym wymiarze, co egzemplifikują kolejne literackie fabuły, których akcja rozgrywa się w świecie epidemicznym.
Autorzy wyraźnie inspirują się elementarnymi determinantami zależności zachodzących w obrębie grup, amplifikując jedynie pewne autentyczne mechanizmy tak, aby
były one atrakcyjniejsze dla odbiorcy. Tym samym odwołują się oni do zasad opisywanych przez badaczy, m.in. Philipa G. Zimbardo i Floyda L. Rucha, którzy analizując
sytuację tzw. „ślepego posłuszeństwa wobec autorytetu” (Zimbardo, Ruch 1994:
611), stwierdzili, że istnieją trzy aspekty, które determinować mogą ugruntowanie się
podobnego konstruktu władzy. Byłyby to: „obecność prawowitego autorytetu, któremu się ufa, którego uważa się za uznawanego reprezentanta społeczeństwa i który
ma pod swą kontrolą ważne wzmocnienia” (Zimbardo, Ruch 1994: 611), jak również
sprecyzowana „relacja ról, zgodnie z którą dana jednostka jest podporządkowana innej
osobie” (Zimbardo, Ruch 1994: 611). Oznacza to sytuację, kiedy odpowiedzialność
za działanie sprowadzona zostaje do roli wypełnienia rozkazu; „człowiek przestaje być
kierującą sobą samodzielnie «osobą reagującą» (actor), i staje się na to miejsce «osobą
reagującą» (reactor), zachowującą się zgodnie ze «scenopisem» opracowanym przez
kogoś innego” (Zimbardo, Ruch: 1994: 611). Relacji posłuszeństwa sprzyja także
funkcjonowanie „norm społecznych, które określają stosunek danej osoby do innych
osób w tej sytuacji” (Zimbardo, Ruch 1994: 611). Wszystkie trzy wymienione przez
badaczy warunki zostają spełnione, nawet, a raczej zwłaszcza, w momencie, kiedy
znane dotąd normy społeczne zostają zakłócone, ponieważ w zaistniałych warunkach
tworzą się nowe, istotne dla przetrwania w postapokaliptycznej rzeczywistości i to one
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stanowią determinantę w modelach zachowań. W powieści Isaaca Mariona pt. Ciepłe
ciała (oryg. Warm Bodies, prwdr. 2010, pol. 2011) dyscyplina i pragnienie przetrwania
stają się warunkiem poprawnego funkcjonowania w zaistniałych okolicznościach.
Przywódca bastionu, pułkownik Grigio, stara się pozbawić swoich podwładnych
wszelkich emocji, które mogłyby uniemożliwić im skuteczną realizację rozkazów czy
zadań – dla innego typu ludzi nie ma po prostu w twierdzy miejsca. Z kolei w trylogii
Rhiannon Frater Zmierzch świata żywych, na którą składają się: Pierwsze dni (oryg.
The First Days: As The World Dies, prwdr. 2008, pol. 2013), Konfrontacja (oryg.
The First Days: Fighting to Survive, prwdr. 2009, pol. 2013) oraz Oblężenie (oryg. As
The World Dies Trilogy #3: Siege, prwdr. 2009, pol. 2013), prawidła wyłożone przez
Zimbardo i Rucha są wyeksponowane jeszcze dobitniej, ponieważ przywódcą-despotą
jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, dla którego spokojni mieszkańcy tworzącego niezintegrowaną z reprezentującym państwowo społeczność miasteczka Ashley
Oaks stanowią realne zagrożenie, tak polityczne, jak i wizerunkowe. Silna i już wcześniej dysponująca władzą jednostka pragnie zachować status quo bez względu na logikę
i praktycyzm. Autorytet człowieka od lat będącego u władzy umożliwia wykreowanie
struktur quasi-państwowych, rządzonych jednak wedle reguł bliskich tym totalitarnym, stąd dążenie do eliminacji niezależnie funkcjonujących układów społecznych, takich jak zasiedlone przez protagonistów miasteczko-bastion o nazwie Ashley Oaks.
Potwierdzają to zresztą słowa dowodzącego siłami zbrojnymi generała Knoxa, wypowiedziane do jednego z mieszkańców wzmiankowanego azylu, któremu przedstawia
on plany ekspansji:
Gdy przejmiemy kontrolę nad fortem, będziemy mogli polepszyć warunki życia wszystkich jego
mieszkańców. Senator Brightman ma plan na zbudowanie nowego społeczeństwa na gruzach starego świata. Moje oddziały zajmą się bezpieczeństwem w forcie, byście wy, obywatele, mogli wyjść
na pola i zacząć kłaść podwaliny pod nową przyszłość. […] A także rozpoczęli hodowlę bydła
i podjęli wszystkie inne czynności, jakie tylko będą potrzebne, aby stworzyć nowe jutro. Kobiety
zajmą się gospodarstwem domowym i rodzeniem dzieci. […] Każda kobieta będzie musiała co dwa
lata wydać na świat przynajmniej jedno dziecko. Musimy zwiększyć populację i dążyć do tego, by
zabezpieczyć sobie przyszłość. […] Na początku będzie trudno, ale stara, dobra amerykańska mądrość w końcu nas połączy. Wy, obywatele, nie będziecie się musieli o nic martwić. Będzie wami
rządził doświadczony senator (Frater 2013c: 156-157).

Owa niezachwiana, nieopisanie konserwatywna wiara w amerykańskie wartości
oraz rolę patriarchatu stoi jednak w opozycji tak do planów, jak i aktualnej sytuacji
ludzi niebędących u władzy, a podlegających prawom zamkniętej społeczności, której
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przewodzi senator Brightman. Cytowana wizja koncentruje się głównie na obowiązkach obywatelskich, prezentując system nakazów ograniczających możliwość wyborów życiowych czy zawodowych. Kasta rządząca oraz wojskowi stanowić będą grupę
dominującą, wobec której podlegli będą pozostali mieszkańcy, wyraźnie tutaj sytuowani w rolach służebnych.
Warto jednak zauważyć, że wymuszana przez tyrana podległość wynika z kolejnej
reguły psychologicznej, wedle której:
[…] posłuszeństwo jest zjawiskiem, które ma wiele cech wspólnych z konformizmem. W obu
przypadkach na zachowanie osobnika decydujący wpływ wywierają czynniki zewnętrzne, ograniczające role osobowości „posłusznego”. Przewaga nakazującego posłusznemu wykonanie określonych czynności […] jest wyrazista. Nakazujący reprezentuje wobec niego siłę grupy, jednak nie
bezpośrednio, lecz symbolicznie. Siła grupy […] zostaje scedowana na określoną jednostkę […].
Osobom takim przypisujemy autorytet, a poziom jego akceptacji zależy od siły grupy cedującej.
Jednostka posłuszna ulega autorytetowi, zachowuje się podobnie jak konformista, lecz pod wpływem odmiennej motywacji (Matusewicz 2006: 299).

Pragnienie dostosowania się do wymagań grupy oraz sytuacji zewnętrznej determinuje pogodzenie się z warunkami dyktatu. W literaturze zombie-centrycznej czynnikami egzogenicznymi są zagrożenia o charakterze epidemicznym, a z czasem także
wszystko to, co pochodzi spoza wyizolowanej przestrzeni, w której muszą funkcjonować bohaterowie.
Ludzie skupieni wokół despoty nie są tedy władni wyrazić sprzeciw czy zanegować funkcjonowanie systemu, ponieważ sytuacja, w jakiej się znaleźli, nie sprzyja tego
typu działaniom. Pozbawieni możliwości buntu, po prostu godzą się z realiami i z czasem zaczynają przejawiać zachowania do złudzenia przypominające tzw. „zewnątrzsterowność”, a więc „wytwór zewnątrzsterownie zorientowanej socjalizacji” (Poznaniak 2000: 84). Jednostka taka nie jest władna samodzielne podejmować decyzji, nie
potrafi determinować swoich zachowań, przede wszystkim jest osobą „oczekującą, by
inni podejmowali za nią decyzje” (Poznaniak 2000: 85), równocześnie niechcącą
„brać odpowiedzialności za własne czyny” (Poznaniak 2000: 85). Istotne jest, że „defekt w społecznym funkcjonowaniu osoby zewnątrzsterownej polega głównie na tym,
że jest ona jedynie posłusznym wykonawcą poleceń. […] To człowiek-robot, człowiek
o duszy niewolnika” (Poznaniak 2000: 85). W podobnym układzie bardzo łatwo
zaciera się granica pomiędzy tym, co dopuszczalne i możliwe do zaakceptowania w ramach relacji międzyludzkich, a tym, co poza nie wykracza. Zdominowani członkowie
społeczności zaczynają żyć w przeświadczeniu, że nie mogą i nie muszą kontrolować
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sytuacji, zaczynają także doznawać deficytów poznawczych, motywacyjnych i emocjonalnych – jest to rzecz charakterystyczna dla „pewnych instytucji totalnych” (Poznaniak 2000: 88) 3, czyli w wypadku narracji dystopijnych przestrzeni ograniczonych,
jak miasta-twierdze, wyspy, budynki-twierdze, statki-twierdze etc. Ograniczenie terytorialne sprzyja wprowadzeniu oraz sprawowaniu kontroli za pomocą rozmaitych mechanizmów nacisku – od systemu nagród po system kar, od uprzywilejowania do poniżenia, od subtelnej manipulacji do terroru, od zastraszania po tortury.
Poddanie się określonym, a z oczywistych względów dyskomfortowym, regułom
współżycia społecznego wynika z faktu, że:
Człowiek jest aktywną istotą, która na skutek swoich działań wobec siebie i innych nieustannie
wytwarza określoną symbolikę znaczeń, kierując się nią w toku dalszych interakcji. Znaczenia, którymi posługuje się w swoich relacjach z innymi, mają zatem rodowód społeczny, gdyż powstają
one w kontaktach z otoczeniem i są przez te kontakty, a raczej ich społeczną interpretację, modyfikowane. Ludzie, w myśl symbolicznego interakcjonizmu, są aktywni, refleksyjni i elastyczni
w swoich interpretacjach i definicjach sytuacji, które leżą u podstaw inicjowanych przez nich działań. Zmiana sytuacji, w której znajduje się aktor społeczny, musi zatem pociągać za sobą zmianę
jej interpretacji i definicji, zwłaszcza, gdy nowy układ ma charakter permanentny (Chomczyński
2008: 157).

Brak buntu ze strony poddanych presji jednostek nie świadczy wszakże o ich całkowitej niezdolności do jego zamanifestowania, lecz wynika z faktu, że – jak utrzymują
niektórzy naukowcy, a twórcy literatury egzemplifikują poprzez zachowania bohaterów – bezradnością „można «zarażać się» od innych ludzi, zwłaszcza od osób z własnej grupy odniesienia, ponieważ przekonania utrzymujące się w takich grupach wpływają na jednostkowe przekonania o wpływie na zdarzenia” (Poznaniak 2000: 89).
Co intrygujące, problem „epidemiczności” nie dotyczy już w tym kontekście wyłącznie świata zewnętrznego, lecz w pewien sposób powtarza się – oczywiście w innym
wymiarze i formie – także w tej wyizolowanej, rzekomo bezpiecznej czy wolnej od zagrożeń przestrzeni mikro-dystopii. Zachowania zbiorowości są bowiem determinowane wspólnym mianownikiem, jakim jest dyktat silnej jednostki oraz związana z tym
stopniowo narastająca niechęć do negacji podobnego porządku. Ów zaraźliwy marazm egzemplifikują zachowania obywateli skupionych wokół senator Brightman
w trylogii Frater, mieszkańców bastionu w powieści Mariona, społeczności w mikro3

W wypadku analiz badawczych za instytucje totalne uznaje się np. „domy starości, szpitale psychiatryczne lub więzienia” (POZNANIAK 2000: 88), a więc takie układy, które funkcjonują w kontekście zamknięcia oraz kontroli.
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dystopiach w trylogii Loureiro, a nawet studentów z powieści Magdaleny Owczarek
Po moim trupie (prwdr. 2014), którzy zabarykadowani w akademikach wiodą bardzo
bezrefleksyjne, wypełnione imprezami życie.
Podkreślić trzeba, że wzmiankowane mechanizmy podległości jednostce uwypuklone zostają najbardziej eksplicytnie właśnie w ostatnim z wymienionych utworów,
którego protagonistka z satysfakcją obserwuje i odnotowuje, jak pod wpływem jej aktywności zamknięci na terenie akademika-twierdzy ocaleni zaczynają postrzegać ją jako
autorytet, osobę o cechach przywódczych, charyzmatyczną i w pełni zdolną do podejmowania strategicznych decyzji. W finale powieści protagonistka (do czasu apokalipsy
zombie przejawiająca nikłą inicjatywę życiową, niemająca większych aspiracji czy osiągnięć) postanawia stworzyć dla obywateli bezpiecznej zony rodzaj poligonu, na którym
będą zdobywać doświadczenie bojowe (i ćwiczyć umiejętności) i jednocześnie dostarczać rozrywki pozostałym. „Terrordrome Breslau” pomyślane zostaje jako rozwiązane
pośrednie, z pozoru funkcjonujące jedynie w wymiarze praktycznym – jako teren ćwiczebny – jednak później przyobleka się w kształt łudząco podobny do tych fabuł,
w których do utrzymania porządku społecznego wprowadza się rodzaj gry z jednej
strony dostarczającej rozrywki, z drugiej zaś sprzyjającej eliminacji jednostek najsłabszych, a zatem zbędnych z punktu widzenia trwałości systemu:
Co się stanie, gdy już osiądziemy na stałe na Rynku, gdy zagwarantujemy sobie bezpieczeństwo?
Zombie przecież magicznie nie znikną. Zwłaszcza że idzie zima, warunki będą im sprzyjać. Co zrobimy z tym fantem? Pokonamy? Z tym już gorzej […]. Albo jedno i drugie. Oddzielimy specjalny
teren, na którym będziemy z nimi walczyć. […] Tor przeszkód z zombie. – reality show. – Koloseum! – Poligon. – Gra miejska na ulicach! – Gra komputerowa na żywo! […] Mój Boże, przecież
ludzie to pokochają! Wyobrażasz sobie, jakie będą kolejki do wzięcia udziału? – I będziemy mogli
to promować […]. Ludzie będą aplikować swoją wiedzę o zombie… […] Możemy zrobić treningi!
[…] A potem robić zawody i rozdawać nagrody! […] Rozrywka i ochrona w jednym. Wszystko to
nabierze sensu (Owczarek 2014: 229-230).

Despoci – nie tylko portrety psychopatów
Jak zauważono wcześniej, adwersarzami protagonistów walczących z zastanym lub
tworzącym się systemem są zazwyczaj despota oraz skupieni wokół niego akolici, reprezentujący zbliżone do przywódcy typy osobowości, ewentualnie jednostki słabe,
a pragnące dzielić dobrostan oferowany przez tyrana za każdą możliwą cenę. Ponieważ
narracje postapokaliptyczne w pewnym sensie odzwierciedlają określone mechanizmy
tworzenia się systemów czy grup społecznych w obliczu zagrożenia, autorzy nie mogą
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uniknąć wykreowania takiego typu bohatera, który będzie pasować zarówno do opisywanej rzeczywistości, jak i posiadać rys psychologiczny umożliwiający swoistą jego
autentyfikację. W podobnym kontekście nie dziwi zatem, że figura despoty tożsama
jest z niezwykle często pojawiającymi się w kulturze popularnej konterfektami psychopatów i socjopatów. Warto zwrócić tutaj uwagę na fakt, że wymienione wizerunki stanowią odrębne kategorie, ponieważ – jak dowodzą badacze –
Psychopatię należy odróżnić od socjopatii – obydwa pojęcia są bowiem często ze sobą utożsamiane, jednak, jak wskazują Robert Hare i Paul Babiak, choć są ze sobą związane, nie są identyczne. Socjopatia odnosi się do postaw i zachowań, które są postrzegane jako kryminalne przez
większość społeczeństwa. Jednostka określana tym mianem może doświadczać empatii i poczucia
winy, jednak jej system norm i wartości jest właściwy dla grupy czy subkultury, do której przynależy, a która zachowania przestępcze uznaje za normalne i konieczne. Socjopata został więc
ukształtowany przede wszystkim przez środowisko, którego jest częścią. W psychopatii natomiast
mocno podkreśla się rolę czynników biologicznych w powstaniu tego zaburzenia, choć oczywiście
ich interakcja ze środowiskiem nie pozostaje bez znaczenia (Boińska, Gurska 2014: 98).

Portrety autokratów są tedy bardzo mocno nacechowane, wskazując na ogólną
predylekcję autorów do posługiwania się określonymi (i nadto niezbyt wyszukanymi)
modelami psychologicznymi postaci. Podobne rozwiązanie artystyczne realizowane
jednak bywa w rozmaitych ujęciach, dając asumpt z jednej strony do prezentacji opartych na stereotypach i kliszach, z drugiej zaś do wzbogacania takich przedstawień o zindywidualizowane detale.
W podobnym kontekście jedną z najbardziej interesujących egzemplifikacji jest
postać Gubernatora z cyklu The Walking Dead autorstwa Roberta Kirkmana i Jaya
Bonansinga, na który składają się: Narodziny Gubernatora (oryg. The Walking Dead:
The Rise of The Governor, prwdr. 2011, pol. 2011), Droga do Woodbury (oryg. Walking
Dead: The Road to Woodbury, prwdr. 2012, pol. 2012), Upadek Gubernatora, cz. 1
(oryg. The Walking Dead: The Fall of The Governor, Part One, prwdr. 2014, pol.
2014), Upadek Gubernatora, cz. 2 (oryg. The Walking Dead: The Fall of The Governor, Part Two, prwdr. 2014, pol. 2014), Zejście (oryg. The Walking Dead: Descent,
prwdr. 2015, pol. 2015). Portret despoty zostaje tutaj nakreślony w sposób niezwykle
misterny czy wielowymiarowy. Choć bez wątpienia Gubernator jest człowiekiem obojętnym wobec cierpienia innych, lekceważącym życie ocalałych i podległych mu osób,
warto zwrócić uwagę na fakt, że nie posiada on wyłącznie cech identyfikujących go
jako psychopatę. Pamiętać bowiem trzeba, że poza wymienionymi predylekcjami
Blake’a charakteryzuje jeszcze kilka detali, które nie zawsze występują przy autentycz-
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nych zachowaniach o podłożu psychopatycznym, a są nimi np. skłonność do przemocy, granicząca z obsesją mściwość czy zachowania obsesyjno-kompulsywne, uwikłane w dość wyraźny sposób w zaburzenia o podłożu psychotycznym (przekonanie
o tym, że zamieniona w zombie siostrzenica jest stworzeniem mającym szansę na wyleczenie, karmienie dziewczynki szczątkami ludzkimi, przytulanie jej, czesanie etc.).
Owe zatrważające i budzące odrazę czyny wynikać mogą z wyparcia własnej dotychczasowej nikłości i irrelewantności w społeczeństwie. Podziwiany brat, którego tożsamość przyjmuje bohater, symbolizuje tutaj odwołanie się do najgłębszych pokładów
doświadczeń psychicznych, a działanie Blake’a sugeruje istnienie zaburzeń emocjonalnych lub nawet jednostki chorobowej. Rzecz jasna jest to w powieściach wyłożone nie
tyle expressis verbis, co bardziej aluzyjnie, przede wszystkim w związku z przywoływanymi w narracji przemyśleniami oraz imaginacjami despoty, zaś w Upadku Gubernatora (cz. 2) – w relacji innej bohaterki, Lilly, która w finalnej bitwie zostaje zmuszona
do zastrzelenia niosącej niemowlę matki i w odwecie próbuje zaatakować tyrana, w zetknięciu z agresją i widmem przegranej reagującego histerycznie. W owym momencie
Lilly, tuż przed tym, zanim zdecyduje się zastrzelić Blake’a,
[…] słyszy niekończące się mamrotanie Gubernatora, który nie przestaje mówić do siebie… – NIE
PANIKUJ! NIE MOGĄ… NIE DADZĄ RADY… GDZIE, DO CHUJA, JEST…? ZAMKNIJ
SIĘ, KURWA! SŁUCHAJ! […] ZAMKNIJ SIĘ, ZAMKNIJ SIĘ, KURWA! MOŻEMY… DO
ŚRODKA… OCZYŚCIĆ… (Kirkman, Bonansinga 2014 a: 236).

Portret Gubernatora jako psychopaty konstruowany jest wszelako zgodnie z przekonaniem, że ci „są nieustraszeni, pewni siebie, charyzmatyczni, bezwzględni i skupieni na celu. Wbrew powszechnemu mniemaniu niekoniecznie jednak hołdują przemocy” (Dutton 2014: 30). Konstatacja ta znajduje jednak tylko częściowe potwierdzenie w decyzjach i czynach Gubernatora. Znamienna migotliwość motywacji
Blake’a wynika z labilności emocjonalnej i skutkuje nieadekwatnymi do sytuacji zachowaniami, decyzjami, wypowiedziami. Podobne zachowanie wykłada się jako rezultat
przyjęcia określonej tożsamości i odgrywania skonkretyzowanej roli, jaką ta narzuca.
Oto identyfikując się z podziwianym a zmarłym bratem, Philipem Blakiem właśnie,
Brian Blake – pod wpływem traumatycznych wydarzeń – decyduje się zweryfikować
własne zachowania i dostosować je do wyborów, które wedle jego imaginacji podjąłby
brat. Moment przepoczwarzenia w podziwianego Philipa zostaje następująco opisany:
[Brian] patrzy, jak krew wylewając się z ciała zastrzelonego mężczyzny wlewa mu się pod podeszwy butów. […] Zdaje sobie sprawę, że nie będzie miał żadnych szans na przeżycie w tym świecie,
jeśli pozwoli, by panowały na nim jego naturalne instynkty. Nie może już dłużej wzbraniać się
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przed przemocą, uciekać od niebezpieczeństwa, unikać konfrontacji. […] Brian żałuje, że nie ma
tu Philipa, który mógłby go obronić. […] Jak Philip poradziłby sobie z Gavinem? Co by teraz
zrobił? [Brian] patrzy na samego siebie stojącego w dusznym, zatłoczonym pomieszczeniu (Kirkman, Bonansinga 2014 a: 331-332).

Ostatecznie Brian zabija dotychczasowego lidera ocalałych (i jednocześnie despotę), gromadzi wokół siebie osoby, które planują wspomóc go w walce z poplecznikami zabitego, a kiedy wreszcie jeden z nowych sprzymierzeńców pyta go o imię, bohater „zastanawia się jedynie sekundę przed udzieleniem odpowiedzi. – Philip… Philip
Blake” (Kirkman, Bonansinga 2014 a: 334).
Wspomnieć przy tym trzeba, że artystyczna hiperbolizacja negatywnych cech tyrana ma przede wszystkim na celu amplifikowanie dramatyzmu sytuacji i uzasadnienie
dla późniejszego rozsadzenia dyktatury. Ponadto ukazanie perypetii protagonistów
w perspektywie zmagań z tyranią dodatkowo uatrakcyjnia czy wzbogaca tak fabułę,
jak i portrety bohaterów. Dodać trzeba, że w celu pozyskania kontroli despoci stosują
tzw. molestowanie moralne, które wprawdzie:
[…] może wystąpić w każdej relacji międzyludzkiej, jednak szczególnie sprzyjającymi warunkami
powstania i eskalacji przemocy moralnej, czy intelektualnej jest hierarchiczna relacja między stronami konfliktu niejawnego. Polega ona na podporządkowaniu jednostki względem drugiej osoby,
najczęściej wyżej ulokowanej w hierarchii formalnej i/lub społecznej, osoby zajmującej wyższe stanowisko, o wyższym statusie (Gamian-Wilk, Zimoń-Dubowik 2008: 216).

Prawidłowość taka pojawia się we wspomnianym już cyklu Loureiro, gdy Manel
w swoich peregrynacjach trafia do kilku dystopii, z reguły zawiadywanych przez jednostki zaburzone lub choćby zdeterminowane, by utrzymać władzę za wszelką cenę.
Interesującym pomysłem na skonstruowanie mikro-dystopii jest osadzenie akcji na
pokładzie statku „Zaren Kibish”, znajdującego się pod kontrolą ewidentnie obłąkanego i agresywnego kapitana. Z relacji bohatera-narratora wynika, że ten początkowo
bardzo przyjacielski i życzliwy mężczyzna nie uznaje żadnego sprzeciwu i kiedy rozkazuje protagoniście wyruszenie na samobójczą misję, a ów kategorycznie odmawia, zachowanie dowódcy statku ulega zmianie.
Zanim się zorientowałem, Uszakow skoczył do przodu jak na sprężynie, złapał mnie olbrzymimi
łapskami za szyję i uniósł, przyciskając do grodzi. Kompletnie nie byłem na to przygotowany. Niewiarygodne, że tak wielki facet poruszał się tak szybko. Trzymając mnie kilka centymetrów nad
ziemią, przysunął swoją zamienioną w diabelską maskę twarz do mojej twarzy. […] Brakowało mi
powietrza, widziałem już przed oczami tańczące kolorowe punkciki. Ten psychopata chciał mnie
udusić (Loureiro 213: 103).
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Zdumiony protagonista zostaje poinformowany, że podjęcie go na pokład okrętu
jest równoznaczne z zaciągnięciem długu wobec jego kapitana, a zatem Manel po prostu nie ma wyboru i musi podjąć się realizacji wyznaczonego zadania. Wszak – jak wyznaje –
Ten sukinsyn gotów był mnie zabić, jeślibym odmówił. Najgorsze, że nie miałem dokąd pójść.
Z mostka kapitańskiego doskonale widziałem kilku marynarzy, którzy rozsiedli się wygodnie na
pokładzie „Koryntu” z AK-47 na kolanach, paląc papierosy (Loureiro 213: 108).

Atmosfera terroru ulega amplifikacji po wykonaniu przez protagonistę powierzonego zadania, kiedy Uszakow po prostu wydaje rozkaz zabicia Manela. Ów brak poszanowania dla ludzkiego życia, zwłaszcza w warunkach całkowitej dezintegracji populacji, świadczą o socjopatycznych skłonnościach kapitana.
Motyw mikro-dystopii rządzonej przez tyrana najwyraźniejszą realizację zyskuje
jednak w trzeciej części cyklu Loureiro, kiedy bohaterowie przybywają do Gulfport.
Okazuje się, że wprowadzono tam segregację rasową, w wyniku której armia składa się
z członków „Aryan Nations, zbieraniny białych supremacjonistów z najgorszych nizin
amerykańskiego społeczeństwa” (Loureiro 2014: 121-122), a na margines społeczny
(i ekonomiczny zarazem) wyrzucono tych wszystkich, którzy nie mają „odpowiedniego” koloru skóry. Podziały pomiędzy poszczególnymi grupami uwypuklone zostają poprzez nazwę, jaką obdarzają mieszkańcy Gulfport wyrzuconych poza nawias –
„heloci” – co jest czytelną aluzją do starożytnej Sparty.

Stan oblężenia — stan uwięzienia
W podobnych kontekstach warto zauważyć, że tyrani w narracjach zombie-centrycznych pełnią funkcję egzemplifikacji zła utożsamianego z działaniami człowieka. Zombie to wszak „monstra, które przestały być ludźmi, a stały się pozbawionymi głosu
Rzeczami” (Marcela 2012: 17). Pozbawione samokontroli, niereprezentujące pierwiastka wolicjonalnego stoją w opozycji do świadomych, w pełni decyzyjnych i działających intencjonalnie despotów/socjopatów/psychopatów reprezentujących w związku z tym wszystko to, co określić można jako numinotyczne w odniesieniu do wartości
reprezentowanych przez protagonistów. Zresztą owa transgresyjność tyranów jest znamienna w kontekście konwencji, którą narracje o zombie w dużym stopniu reprezentują, a więc horroru.
Z tej właśnie perspektywy należy dokonać oglądu terytoriów mikro-dystopijnych
mających status azylu. Schronienie przed zagrożeniami zewnętrznymi tożsame jest

Kiedy nadchodzą żywe trupy, rodzą się tyrani 267

w wyobrażeniu bohaterów z gwarancją bezpieczeństwa, jednak – identycznie jak
w wypadku narracji utrzymanych w konwencji horroru – zagrożenie istnieje również
w obrębie owego rzekomo oswojonego terytorium. Ten prosty mechanizm zanegowania określonej konotacji azylu i dokonania weń wyłomu identycznego z tym, który
realizuje się w klasycznej wersji fabuły grozy, a więc wariantu dychotomiczności przestrzeni, ma tutaj znaczenie nadrzędne, bowiem wrażenia lękowe zostają zdublowane
w wyniku zaistnienia niebezpieczeństwa zewnętrznego, reprezentowanego przez zombie, epidemiczność, wirusowość, i wewnętrznego, manifestującego się w osobie tyrana.
O ile jednak „twórcy horrorów traktują monstrum humanum jako figurę dyskursu,
który chroni ład społecznych wyobrażeń: człowiek buduje własną tożsamość poprzez
doświadczanie odrębności «innej» jednostki” (Has-Tokarz 2011: 305), o tyle twórcy
fabuł zombie-centrycznych zwracają niekiedy pilniejszą uwagę na topos człowieka-potwora, socjo- lub psychopaty, którego przypadłości ujawniają się stopniowo wtedy,
gdy ocaleli zdołali się w mniejszym lub większym stopniu zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem zewnętrznym. Estetyka horroru traktuje „pojawienie się Innego/ Odmieńca” (Has-Tokarz 2011: 309) jako pretekst do:
[…] refleksji nad względnością taksonomicznych reguł służących zdefiniowaniu człowieka, określających ludzką domenę oraz kondycję. Normalność staje się wówczas pojęciem nierozstrzygalnym, trudnym do jednoznacznego nazwania. Opozycje binarne tracą swą wyrazistość w momencie, kiedy człowiek odkrywa, że potwór nie jest Innym, a monstrualność zawiera się w samej jednostce, że to ludzkość jest zagadką, która wymaga rozwiązania (Has-Tokarz 2011: 309).

Tym samym ów „obcy”, ucieleśniany przez despotę, staje się centralnym punktem mikro-dystopii, warunkującym zasady jej funkcjonowania. Terror nie pochodzi
już bowiem wyłącznie spoza obszaru domniemanego azylu, ale uobecnia się na jego
terytorium, stając się pułapką, z której protagoniści muszą znaleźć wyjście. Podwójne
odwrócenie porządku istnienia rzeczywistości – a więc epidemia oraz zakłócenie prawidłowości funkcjonowania schronienia – jest tym dotkliwsze, że dotyczy przestrzeni
rzekomo oswojonej, do której trafiają straumatyzowani apokaliptycznymi wydarzeniami bohaterowie poszukujący namiastki „normalności” czy po prostu ucieczki od
koszmarów. Istotny przy tym jest fakt, że:
[…] przestrzeń stanowi konstytutywny element świata przedstawionego dzieł […], przez co pełni
decydującą rolę w formowaniu ich znaczenia. […] Traktując przestrzeń jako składnik morfologii
utworu, jeden z komponentów planu przedstawionego dzieł narracyjnych, mamy na myśli pewne
fragmenty przestrzeni w sensie geometryczno-fizycznym, czyli scenerię, terytorium, na którym
rozwijają się zdarzenia (Has-Tokarz 2011: 189).
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Tym samym niezwykle ważne jest zbudowanie przez autorów początkowej atmosfery harmonii, która okazuje się iluzoryczna w kontekście powielających się incydentów związanych z manifestacjami wskazującymi na despotyczną formę rządów.
Modelowym przykładem podobnej prawidłowości jest azyl w cyklu Frater; pozorny
ład, prezentowany bohaterom w celu skłonienia ich do współpracy, maskuje nieprawidłowości i nadużycia władzy. Nie inaczej dzieje się w przypadku Gulfport czy Wysp
Kanaryjskich (konkretnie Teneryfy) w powieściach Loureiro, w których protagoniści
bardzo szybko dostrzegają podziały społeczne oraz związane z tym konsekwencje. Zaznacza się tu bowiem bardzo wyraźna klasyfikacja mieszkańców na tych lepszej i gorszej kategorii, uobecniająca się jako znamienny podział na „nas” – czyli obywateli pełnoprawnych – oraz „ich”, a więc jednostki podlegające społecznemu wykluczeniu lub
po prostu nieużyteczne dla funkcjonowania nowego ładu. Ten pierwszy casus zaobserwować można w Mrocznych dniach Loureiro (czyli mikro-dystopii usytuowanej na
Teneryfie), gdzie zasady istnienia społeczeństwa podporządkowane są regule przydatności. Jak konstatuje bohater-narrator:
Większość rezydentów budynku […] została sklasyfikowana jako personel pomocniczy marynarki
wojennej. Byli to przeważnie mechanicy, inżynierowie, personel techniczny, elektrycy… Dwa piętra pod nami mieszkał nawet weterynarz. Wszyscy oni posiadali umiejętności niezbędne dla przetrwania społeczeństwa w tym nowym świecie. To dlatego byli ważni (Loureiro 2013 b: 139).

I dalej: „Tysiące osób żyje o wiele gorzej, że nawet w maleńkich wioskach tłoczą
się uchodźcy. Że groźba głodu ciąży bez wyjątku na wszystkich, chyba że maja dostęp
do czarnego rynku i coś atrakcyjnego do sprzedania” (Loureiro 2013 b: 156). Tak
szczególna negacja wartości życia ludzkiego jako kategorii nadrzędnej i wartościowanie
jednostek z uwagi na zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe, skutkujące marginalizacją osób niewykwalifikowanych, świadczy o jednoczesnym praktycyzmie władz
wojskowych Teneryfy i sugeruje brak refleksji nad wydarzeniami, które doprowadziły
do strat ludzkich wynikających z epidemii. W podobnym kontekście każdy byt powinien być postrzegany jako istotny ze względu na fakt przetrwania zarazy czy ataków
Nieumarłych, jednak rządzący zdają się lekceważyć tę prawdę, dążąc do ukonstytuowania społeczności całkowicie podporządkowanej, posłusznej i poddanej mniej lub
bardziej otwartemu terrorowi. System ten opiera się na siatce informatorów, którzy –
aby uzasadnić swoją użyteczność oraz utrwalić pozycję w grupie – bezustannie inwigilują swoich sąsiadów czy współpracowników, składając systematyczne donosy do
władz. Towarzysząca Manelowi Lucía, zmuszona do samotnego życia w strefie dla nieuprzywilejowanych, odkrywa, że:
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[…] na wyspie funkcjonowała cała rzesza wszechobecnych „pilnowaczy”. Jeden z sąsiadów […]
zdradził jej, że pani Rosario w istocie była oficjalną donosicielką i jej rola polegała na sprawowaniu
kontroli nad tym zespołem budynków. Jak w dawnych Niemczech Wschodnich, każdy dom,
każda dzielnica, każdy okrąg miały swoich oficjalnych nadzorców. […] najgorsze jest to, że oprócz
oficjalnych zdradzających istnieją dziesiątki, setki tajnych informatorów. Nie możesz być pewna
nawet tego, czy twój partner lub współlokator nie pracują dla służb informacyjnych. To coś jak
pieprzona Stasi (Loureiro 2013 b: 158).

Aktualne formy sprawowania władzy tożsame są tedy metodom stosowanym
w celu kontrolowania obywateli w formacjach totalitarnych. Loureiro przywołuje co
prawda jeden z mniej drastycznych przykładów permanentnej inwigilacji, jednak reguły, wedle których funkcjonuje konstrukt społeczny na Teneryfie, są identyczne
z modelem władzy opartym na zasadzie czuwania nad poczynaniami zbiorowości poprzez mniej lub bardziej subtelne akty kontroli tak zewnętrznej – reprezentowanej
przez oficjalne czynniki – jak i wewnętrznej, związanej z działalnością dyskretnych
a oddanych systemowi tuziemców. Charakterystyczna w podobnym modelu staje się
depersonalizacja wynikająca z negacji jednostki jako samodzielnego bytu.
Warto jednak zauważyć, że to najczęściej wojskowe modele zawiadywania społecznością skutkują wzmiankowaną utratą indywidualności na rzecz grupy i wiążą się
z charakterystyczną dążnością do hierarchizacji czy kategoryzacji lub uporządkowania
obywateli podług ich wiedzy oraz możliwości. Podobny mechanizm zaobserwować
można w ostatniej części trylogii Zmierzch świata żywych Frater (Oblężenie), gdzie centrum handlowe zamienione w azyl dla ocalałych zarządzane jest przez wojskowych,
którym przysługuje uprzywilejowana pozycja.
Z kolei wspomnianą wcześniej nieco odmienną realizację opozycji „my”–„oni”
zaobserwować można w trzecim tomie Apokalipsy Z Loureiro, kiedy na terytorium
Gulfport bohaterowie obserwują regres społeczny wynikający z reguł segregacji rasowej.
Brak buntu wobec podobnych praktyk wiąże się ściśle ze zjawiskiem dezindywidualizacji obywateli. Im większa anonimowość członków mikrospołeczności, tym bardziej ulegają rozprzęgnięciu opory przed popełnianiem czynów etycznie nagannych.
Role społeczne rozdysponowane zostają wedle ustalonej hierarchii, stając się konstytutywnym narzędziem kontroli i jednocześnie punktem odwołania w razie jakichkolwiek odstępstw od normy. Prawo silniejszego przysługuje tym jednostkom czy grupom, których władzy podporządkowana jest społeczność, co wiąże się z przekonaniem, że „poczucie przynależności grupowej powoduje zachowania faworyzujące
grupę własną” (Matusewicz 2006: 293).
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Utrzymanie porządku wydaje się przy tym kluczową kwestią dla zachowania
przez rządzących określonego status quo, polegającego na zbudowaniu rzeczywistości
korelującej z wyobrażeniami despoty. W powieści Frater jest to imaginacja wiceprezydent prowadząca do wskrzeszenia sfeudalizowanego i patriarchalnego ładu, z kolei
w utworach Loureiro – dążenie władz wojskowych do stworzenia na Wyspach Kanaryjskich układu quasi-socjaldemokratycznego (druga część cyklu Apokalipsa Z), zaś w
Gulfport (trzeci tom cyklu) – wcielanie w życie konceptów nazistowskich wyrażających się jako predylekcja do swoistego „eugenizowania” społeczeństwa poprzez obniżenie standardów życiowych osobników uznanych za nieczystych rasowo. Widać zatem wyraźnie, że inicjalne zagrożenie w postaci zombie zostaje odsunięte na drugi plan,
podczas gdy na pierwszym wyeksponowane zostają aspekty interpersonalne, związane
ze sposobami pojmowania wolności oraz obrony jednostek. Owo wewnętrzne niebezpieczeństwo równoznaczne jest ze złamaniem określonego tabu konotowanego przez
określenia „azyl”, „schronienie”, wreszcie „dom”. Jak konstatuje Anita Has-Tokarz,
„literackie i filmowe horrory przekraczają linie demarkacyjne pomiędzy przestrzenią
obcości i swojskością: dom – obszar prywatny – okazuje się «zarażony» złem” (Has-Tokarz 2011: 197). W wypadku mikro-dystopii owym „skażonym” obszarem staje
się właśnie terytorium odgradzające bohaterów od zombie, lecz niechroniące ich przed
tym, co znajduje się w obrębie tego obszaru. Tym samym zgodne jest to z konstatacją
Krzysztofa M. Maja, że „jeśliby odwołać się do filozofii starożytnej, w dystopiach funkcjonuje – z uwagi na teleokakodajmonistyczny cel socjostazy – tylko odczucie szczęśliwości (euthymíe), przy braku poczucia szczęścia (euestó)” (Maj 2014: 175).

Tak kończą tyrani
W związku z praktykami stosowanymi przez tyranów w celu utrzymania władzy rzekome azyle stają się więc pułapkami czy więzieniami, terytoriami, z których ucieczka
nie jest możliwa. Jedyną szansą odzyskania kontroli oraz wolności jest rozsadzenie istniejącego porządku i ukonstytuowanie takiej formy władzy, która stanowi najbardziej
optymalny model. Jednak w wielu wzmiankowanych w artykule utworach nie dochodzi do zradykalizowania działań bohaterów czy choćby próby dokonania rewolty; najczęściej – jak ma to miejsce w wypadku cyklu Loureiro – bohaterowie salwują się
ucieczką, szukając azylu. Jednak w narracji Frater, także powieści Mariona, a zwłaszcza
w cyklu Kirkmana i Bonansinga władza tyrana zostaje ograniczona.
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W tomie Oblężenie w trylogii Frater dochodzi do rozłamu pomiędzy poplecznikami senator Paige Brightman a pozostałymi wojskowymi, którzy pod wpływem argumentacji mieszkańców Ashley Oaks zdają sobie sprawę z tego, że porządek, jaki dotychczas utrzymywali, służył hegemonii zamiast dobru ogólnemu.
Rozłam wśród wojskowych był natychmiastowy. Zwolennicy pani senator wycofali się na drugie
piętro, podczas gdy oddział Kevina zajął parter. Doszło do kilku spięć, ale ewidentnie nikt nie
chciał wszczynać otwartego konfliktu. Mimo dzielących ich różnic, wojskowi służyli dotąd ramię
w ramię, nie mieli więc ochoty do siebie strzelać (Frater 2013: 210-211).

Pragnienie zachowania dotychczasowej pozycji sprawia, że żądna władzy senator
nie ma zamiaru ustąpić i mimo fiaska, które ponosi po wygłoszeniu płomiennego
przemówienia, Brightman nie ma zamiaru poddać się bez oporu. Usiłuje namówić dotychczasowego kochanka, generała Knoxa, aby ten wydał rozkaz do walki z buntownikami. Ten jednak odmawia, argumentując:
[…] czy ty tego nie pojmujesz […]? Stary świat się skończył […]. Ludzie z fortu [Ashley Oaks –
K.O.] już odbudowali swój świat. Nie możemy im tego odebrać. W twoim planie nie chodziło
o przywrócenie porządku, tylko o stłumienie wolności […], o którą sam kiedyś walczyłem. […]
Teraz widzę, że w tym wszystkim chodziło wyłącznie o przywrócenie ci władzy. […] Jeśli wierzymy
w prawdziwie amerykańskiego ducha, musimy pogodzić się z tym, że to my służymy ludziom, nie
odwrotnie (Frater 2013: 214-215).

Nieprzyjmująca przegranej do wiadomości senator Brightman podejmuje decyzję
o wysadzeniu bramy wjazdowej, powodując śmierć większości swoich niedawnych
współobywateli, kiedy horda zombie wdziera się na teren obiektu. Dalsze losy tyranki
pozostają jednak nieznane, przy czym narrator wskazuje wyraźnie, że kobieta pogrążona jest w psychozie, wyobrażając sobie, że zmierza ku bliżej nieokreślonej Centrali,
gdzie rzekomo oczekuje na jej przybycie ocalały z zagłady prezydent Stanów Zjednoczonych.
Z kolei w drugiej części Upadku Gubernatora autorzy pokazują nie tylko załamanie psychiczne tytułowego bohatera, lecz także jego śmierć z ręki kobiety, która poprzez ten akt pragnie wymierzyć tyranowi sprawiedliwość. Akt anihilacji opisany został niezwykle szczegółowo, zawierając się w pozbawionej emocji deskrypcji, co amplifikuje wymowę tej śmierci:
Pomimo że nabój bocznego zapłonu kalibru.22 o wadze czterdziestu granów roztrzaskuje Gubernatorowi czaszkę, przebija mózg i wylatuje przez oczodół, mężczyzna czuje stosunkowo niewielki
ból. Jeszcze przed momentem sprawne oko wylatuje w powietrze, powiewają krwiste nici, przez
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dziurę w głowie dmucha zimny wiatr. Niczym pacjent podczas operacji mózgu, który jakimś cudem pozostał po części świadomy, Philip Blake stoi jeszcze przez chwilę na uginających się nogach,
[…] ledwie zdając sobie sprawę, że życie uchodzi z niego nieodwołalnie (Kirkman, Bonansinga
2014: 236-237).

Opis momentu agonii zawiera jeszcze dodatkową informację o stanie psychicznym umierającego, do ostatniej chwili słyszącego rozbrzmiewający w jego głowie głos,
który uświadamia mu, że to nie Philip, lecz Brian Blake dokonuje właśnie żywota.
„Philip Blake odszedł przed niemalże rokiem. Philip Blake obrócił się proch. Odszedł.
Rządy Gubernatora to lipa… kłamstwo” (Kirkman, Bonansinga 2014: 237).
Zwieńczeniem procesu umierania staje się pożarcie ciała despoty przez ścigającą ocalałych hordę zombie, stanowiąc satysfakcjonujący czytelnika finał egzystencji tyrana.
Tymczasem Marion w powieści Ciepłe ciała proponuje nieco odmienne rozwiązanie poprzez odsunięcie Grigio na plan drugi i uświadomienie sobie przez bohatera,
że nastaje zupełnie nowy porządek. Ponieważ utwór ma wydźwięk raczej pozytywny,
tedy postać ojca bohaterki nie może po prostu zostać wyeliminowana. Destrukcji czy
dezawuacji podlegają natomiast wyznawane przezeń ideały, regulujące dotychczasowy
tryb funkcjonowania mieszkańców miasta-twierdzy.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że każdorazowo akty terroru ostatecznie
kończą się niepowodzeniem ich pomysłodawców; uruchomiony zostaje łańcuch incydentów, które prowadzą do rozprzęgnięcia norm obowiązujących w mikro-dystopii.
Czynniki inicjujące przemianę ustrojową pochodzą zazwyczaj z zewnątrz, obrazując
zasadę, że przeobrażenia dokonać się muszą w powiązaniu ze sprzeciwem wobec terroru, a przede wszystkim ze świadomością jego istnienia.

Podsumowanie
Motyw mikro-dystopii pojawia się z reguły w narracjach traktujących o peregrynacji
protagonistów do miejsc bezpiecznych lub ich ucieczce z terytoriów zagrożonych.Widać tę prawidłowość zwłaszcza w cyklu Loureiro, którego bohaterowie wędrują w poszukiwaniu azylu czy wytchnienia. W innych wypadkach podobne konstrukty społeczne ukazywane są w opozycji do stabilnych, bezpiecznych tak z zewnątrz, jak i wewnątrz miast-twierdz 4.

4

Drobne odstępstwo od tej reguły pojawia się w cyklu Frater, lecz obłąkany seryjny morderca pełni
jedynie funkcję wzbogacającą fabułę o wątek kryminalny.
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Niezwykle istotny jest jednakowoż fakt, że prezentowane w rozmaitych narracjach społeczności determinowane są tożsamymi okolicznościami, a ich forma jest bardzo zbliżona. Wynika to być może z faktu inspirowania się twórców fabuł zombiecentrycznych zbiorem określonych prawidłowości uobecniających się w rzeczywistości
i prezentowanych m.in. w publikacjach o nachyleniu socjologicznym i psychologicznym, lecz także i literaturze popularnonaukowej. Oczywiście identyczność pewnych
aspektów może mieć swoje źródło w regułach konwencji narracji o żywych trupach
(stąd schematyczność zachowań, motywacji etc.), przy czym warto pamiętać, że określone modele psychologiczne wciąż muszą mieć swoją genezę w obserwacjach dotyczących relacji międzyludzkich w sytuacjach ekstremalnych.

English summary
Ksenia Olkusz’s chapter The Advent of the Living Dead Produces Tyranny: Psychosocial Inspirations in Modelling Micro-dystopias in Post-apocalyptic Zombie Narratives focuses on the formulation of a model of shaping power in eponymous postapocalyptic narratives about zombies. The model is predominantly despotic and carried out in the context of breaking the existing control structures. In the analysed narratives, presentations of rules of creating new models of power are remarkably similar
and show definable regularities. Following these regularities, one can observe that survivors—yearning to be safe—are more likely to gather around a strong individual or
a group led by one because they consider him or her to be a natural-born leader. Thus
the chain of relations that has a great impact on the group’s internal relation is created.
The final shape of such a leader-oriented micro-community depends on the personality, aspirations, and emotional needs of its ruler. A character who has a penchant for
authoritarian governance, plays a less prominent function or stays on the fringes of society—and who possibly suffers from a mental disorder or is frustrated because of his
or her professional and personal situation—is presented as an individual who becomes
unhinged by power, just as this power is all the more readily emphasized and enforced.
The behavioural pathology relating to issues of control exercised over a group is fundamental to the formation of micro-dystopias in works devoted to the description
of a zombie apocalypse.
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Martwy za życia. Zombie jako metafora odrzucenia
społecznego we współczesnej rosyjskiej fantastyce grozy
ANNA N. WILK ∗

Wprowadzenie
Fantazmat martwych powstających z grobów włada wyobraźnią masową. Co roku powstają nowe filmy (np. Diary of the dead, 2007; [Rec], 2007; Dead Snow, 2008; Warm
Bodies, 2013; World War Z, 2013; Maggie, 2015; Zombeavers, 2015) , seriale (np. Dead
set, 2008/2009; Walking dead, 2010- obecnie; Kore wa zombie desu ka?, 2011/2012;
iZombie, 2014-obecnie; Z Nation, 2014-obecnie), gry komputerowe (np. Stubbs the
Zombie, 2005; Left 4 Dead, 2008; Deadlight, 2012; Dying Light, 2015), powieści oraz
opowiadania (Stephen King, Cell, 2006, Mira Grant, Newsflesh, 2010-2012, Robert
J. Szmidt, Szczury Wrocławia, 2015) poświęcone tematyce żywych trupów. Wizja
świata opanowanego przez hordy zombie jest zjawiskiem do tego stopnia fascynującym dla odbiorców kultury popularnej, że zaczęły powstawać poradniki opisujące, jak
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przetrwać kontakt ze wskrzeszonym zmarłym 1. Postać żywego trupa i powiązany z nią
motyw apokalipsy należą do mitów współczesnego człowieka (Marcela 2008: 284).
Wizja armii żywych trupów utożsamiana jest przez czytelników rosyjskich głównie z utworami akcji, odmianą fantastyczną tzw. bojewików 2. Postacie wskrzeszonych
martwych nie wywołują nadmiernego uczucia przerażenia u tych odbiorców, gdyż są
zaledwie jedną z wielu niedogodności i komplikacji, z jakimi główni bohaterowie powieści i gier komputerowych są zmuszeni walczyć. W utworach akcji, należących gatunkowo do odmiany fantastyki, oprócz żywych trupów, prezentowane są również
inne przerażające istoty, obdarzone dużą siłą fizyczną lub innymi nadnaturalnymi
atrybutami. Popularne serie literackie, których akcja rozgrywa się na przykład w uniwersum S.T.A.L.K.E.R.A. czy w świecie przedstawionym Epochi miortwych (Эпохи
мертвых), stworzonym pierwotnie przez Andrieja Kruza, prezentują postapokaliptyczną rzeczywistość. W niej każdy, kto posiada dostęp do broni, mieszkania odizolowanego od innych siedzib ludzkich i pełnego ukrytych zapasów jedzenia, ma możliwość przetrwania spotkania z zombie.
Pisarze rosyjscy zauważyli, że postać żywego trupa symbolizuje zarówno odwieczny strach przed śmiercią i rozkładem ciała (Gemra 2008: 217), jak i lęk przed odrzuceniem społecznym. O ile wampir czy wilkołak mogą koegzystować z ludźmi, o tyle
postać zombie pozbawiona jest tej umiejętności. Wskrzeszony zmarły zawsze spotyka
się z ekskluzją i pogardą ze strony społeczności ludzkiej. Żywy trup potrafi wzbudzić
w czytelniku nie tylko uczucie grozy, wstrętu i obrzydzenia, ale również litości. We
współczesnej rosyjskiej fantastyce grozy dostrzegalna jest fascynacja wspomnianym
elementem mitu zombie. Siergiej Czekmajew, redaktor antologii opowiadań grozy
Zombi w SSSR (Зомби в СССР), w wywiadzie dla czasopisma „Darker” powiedział,
że nie potrafiłby wcielić się w postacie żywych trupów, zaprezentowanych w zbiorze
tekstów, bowiem „autorzy niezbyt dobrze je traktują [Oczen' uż niełaskowo awtory
s nimi obchodiatsia]” (Podolskij 2011).

1

Mowa np. o książkach: Maxa Brooksa, The Zombie Survival Guide (2003), Tonyego Newtona, The Zombie Rule Book: A Zombie Apocalypse Survival Guide (2014), Rogera Ma, The Zombie Combat Manual.
A Guide to Fighting the Living Dead (2010) czy Jonathana McKee’a, The Zombie Apocalypse Survival
Guide for Teenagers (2013).

2

Bojewiki [ros. боевики] – utwory akcji poświęcone tematyce wojskowej. Charakterystyczne dla bojewików są następujące elementy: rozbudowane opisy broni i strategii wojskowych, protagoniści –
żołnierze lub byli wojskowi. Utwory akcji o tematyce wojennej często łączone są z elementami typowymi dla fantastyki czy horroru (SHNEIDMAN 2004: 155).
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W rozdziale zostanie zanalizowany obraz zombie jako metafory odrzucenia społecznego i dyskryminacji, a omówione zostaną utwory współczesnej rosyjskiej fantastyki grozy: Wieczność Jaszy Anny Starobinec, Lichoradka (Лихорадка) Siergieja i Mariny Diaczenków, Kapla za kaplej (Капля за каплей) Wadima Wozniesienskiego,
Muczin kriest (Мучин крест) Andrieja Brema oraz Jakutsk otmorożennyj. Ischod
(Якутск отмороженный. Исход) Gieorgija Gierasimowa.

Ich ciągnie do żywych ‒ zombie jako samotny w grupie
Wskrzeszony zmarły to odmiana potwora czerpiąca siłę z bycia częścią większej zbiorowości. Kolektyw zombie to w zasadzie praktycznie nowy, potężny byt, którego nie
sposób pokonać metodami konwencjonalnymi. Odbiorcy kultury popularnej obawiają się stada zombie, gdyż jest ono symbolem utraconej indywidualności i narzuconej odgórnie anonimowości (Haltof 1992: 50). Żywy trup może odgrywać jedynie
rolę „budulca” dla tłumu, ponieważ nie ma on jakichkolwiek emocji czy aspiracji. W
utworach Starobiniec oraz małżeństwa Diaczenków pojawia się interesujący zabieg
fabularny ‒ wyizolowali postać zombie z bezimiennego tłumu i obdarzyli go osobowością. Taki wskrzeszony zmarły, pozbawiony wsparcia podobnych mu osobników,
przeistacza się w wyjątkowo kruchą emocjonalnie istotę.
Bohater opowiadania Starobiniec Wieczność Jaszy już za życia wykazuje się cechami charakterystycznymi dla figury żywego trupa. W początkowych fragmentach
utworu Jasza ukazany jest jako jednostka słaba psychicznie, łatwo podporządkowująca
się silniejszym jednostkom. Uległość protagonisty jest dostrzegalna choćby w jego relacjach z dużo starszą od niego małżonką. Kobieta w pełni dominuje nad mężem i wykorzystuje jego wewnętrzne zagubienie oraz niedojrzałość psychiczną do manipulowania nim i ingerencji we wszystkie podejmowane przez niego decyzje. Ponadto Jasza
pozbawiony jest cech dystynktywnych umożliwiających wyróżnienie go z tłumu, jawi
się on jako człowiek wyzuty z pragnień, marzeń i jakichkolwiek zainteresowań. Jest on
nieszczęśliwy, ale pogodzony z brakiem wpływu na własny los – jest martwy duchowo.
Paradoksalnie dopiero śmierć fizyczna pozwala protagoniście nabrać cech świadczących o pewnego rodzaju unikatowości. Status żywego trupa paradoksalnie nadaje
mu wyjątkowości. Rodzina oraz współpracownicy zaczynają zwracać uwagę na głównego bohatera, obserwować jego poczynania. Nowe zainteresowanie Jaszą spowodowane jest jednak wyłącznie ich uczuciami negatywnymi. Śmierć nie przemienia mężczyzny w krwiożercze monstrum, jego psychika oraz fizjonomia nie ulegają transfor-
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macji, ale egzystencja Jaszy budzi w ludziach niepokój, gdyż jest spowodowana przekroczeniem kulturowych schematów kategorialnych. Zaklasyfikowanie bohatera do
istot żywych lub martwych staje się niemożliwe, zatem społeczeństwo ludzkie postrzega go jako nową istotę, nienaturalną i groźną poznawczo (Carroll 2004: 60-61):
— Niech mu ziemia lekką będzie... chociaż... też nie wiadomo... — Umilkła zakłopotana, ale
jak zawsze, nie na długo. — À propos ziemi. Wybacz mi, Jasza, brak taktu, lecz należałoby pomyśleć o pogrzebie. Bo to wszystko jakoś tak nie po ludzku.
— No ale jak go pochować?! — wykrzyknęła zirytowana Ira. — To przecież jakby... nie żeby
nieboszczyk... [...]
— Oj, rzeczywiście, no jak jego, on przecież nie żeby, on przecież jakby... Kim on jest według
ciebie? — spytała już normalnym tonem.
— Nie wiem (Starobiniec 2007: 160).

Mężczyzna swym istnieniem niszczy ustalony porządek rzeczy, co wywołuje
w najbliższym otoczeniu lęk oraz frustrację:
Jasza przypomniał sobie, że dokładnie tak samo rok temu wszyscy patrzyli na sekretarkę Olę, której minął termin porodu, a ona ciągle chodziła z wielkim brzuchem […]. I codziennie, widząc ją
w pracy, koledzy dziwili się coraz bardziej, coraz natrętniej dopytywali się o samopoczucie i patrzyli niemal oskarżycielsko. Olga ich denerwowała… Nie wolno było przy niej palić, nie wolno
było jej denerwować, ale najważniejsze było to, że na nią był „już czas”.
W obecności Jaszy również przestali palić – chociaż wcale o to nie prosił. I mówili ściszonymi
głosami. I patrzyli na niego tak, jakby… jakby na niego także nastał czas. Najwyższy czas (Starobiniec 2007: 166).

Ludzie próbują zmniejszyć odczuwany dyskomfort psychiczny poprzez stopniowe wykluczanie Jaszy z udziału w życiu zawodowym oraz towarzyskim. Wyalienowanie społeczne oraz pogłębiające się uczucie rozżalenia i utraty godności przyczyniają
się do nieudanych prób samobójczych oraz ucieczki głównego bohatera. Protagonista
skazany jest na wieczne odgrywanie roli „Obcego” – istoty nieprzynależnej do wspólnoty, reprezentującej wszystko to, co „niebezpieczne, groźne dlatego, że nie jest
»wspólne«, lecz nieznane, odmienne, odłączone” (Gemra 2006: 502).
Główny bohater Wieczności Jaszy należy do jednostek słabych psychicznie, pozbawionych zdolności wpływania na otoczenie. Czy postać żywego trupa obdarzona
odmiennym rodzajem osobowości, osobowością dominującą, potrafiłaby zatem uniknąć losu ofiary marginalizacji? W opowiadaniu Diaczenków Lichoradka, (Лихорадка),
przedstawiona zostaje odpowiedź negatywna na powyższe pytanie.
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Kreacja świata przedstawionego utworu odwołuje się do wątku apokalipsy zombie. Przyczyną powstawania żywych trupów jest w analizowanym opowiadaniu epidemia tzw. „gorączki Edgara”, choroby inicjującej proces pośmiertnej przemiany
w zombie. Główny bohater, Rusłan, podczas ewakuacji zostaje zapomniany przez
opiekunów i w konsekwencji zmuszony jest do nawiązania kontaktów z żywym trupem – Peterem.
Zombie w utworze są prezentowane jako istoty pozbawione inteligencji, o wysokim stopniu agresji i brutalności. Peter zachowuje się jednakże w sposób odmienny.
Jest nie tylko inteligentny i posiada wykształcenie medycznie, lecz również potrafi okazywać całe spektrum emocji. Peter jest cyniczny i narcystyczny, wielokrotnie w rozmowach z Rusłanem podkreślając swą unikatowość ‒ bystrość umysłu oraz odporność
na ból i strach. W dalszych fragmentach opowiadania zostaje ujawnione, że Peter tak
naprawdę jest Edgarem, mężczyzną odpowiedzialnym za spowodowanie epidemii zabójczego wirusa. Śmiertelna choroba, stworzona przez naukowca, jest konsekwencją
prowadzonych przezeń badań nad nieśmiertelnością.
Upragniona długowieczność okazuje się ironiczną karą za grzech pychy uczonego.
Mężczyzna ratuje się przed duchowym aspektem śmierci, ale zaczyna stopniowo tracić
kontrolę nad własnym ciałem i ulegać fizycznemu rozkładowi. Pomimo intelektu i posiadanej wiedzy naukowiec nie może powrócić do społeczności ludzkiej. Wskrzeszony
Edgar nie tylko narusza ustalone kulturowe schematy kategorialne, ale także przyczynia się do dalszej deformacji kulturowego pojmowania natury. W świecie przedstawionym utworu wystarczy bowiem przebywać w tym samym pomieszczeniu, co zainfekowany, aby zarazić się niebezpiecznym wirusem. Inteligentne zombie zmuszone jest
zatem do unikania kontaktu z ludźmi. Egzystencja na granicy życia i śmierci przeistacza
się dla Edgara w przymusowe odosobnienie i wieczną pokutę.
Obraz żywego trupa zaprezentowany w utworach Wieczność Jaszy i Lichoradka
(Лихорадка), charakteryzuje się cechami, niezgodnymi z atrybutami zombie klasycznego. Bohaterowie obu opowiadań zachowują inteligencję oraz osobowość. Ponadto
nie wykazują się agresją ani nie odczuwają potrzeby żywienia się mięsem ludzkim. Jasza
i Edgar, w odróżnieniu od zombie klasycznego, nie tracą człowieczeństwa i – co więcej
– są zdolni do podejmowania prób komunikacji z żywymi 3. Ludzie nie potrafią jednak
3

Jak zauważa Mikołaj Marcela: „Na początku zombie jest tylko bezgłośnym obrazem. Pisze o tym
Warner, zauważając, że podczas gdy wampiry dyktują autobiografie, a inne fantastyczne potwory
mogą być rozróżniane po odgłosach, jakie wydają, zombie »są skazane na milczenie, jakby wycięto
im języki (co było jedną z kar nakładanych na niewolników)«” (MARCELA 2012: 17).
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ich zaakceptować i klasyfikują nowe istoty jako stworzenia poznawczo wrogie. Starobiniec i małżeństwo Diaczenków prezentują w swych opowiadaniach niezmienność
losu wskrzeszonego zmarłego: utratę miejsca w porządku symbolicznym.

Nie żywi, ale też nie martwi ‒ zombie na marginesie życia społecznego
W rosyjskiej fantastyce grozy dostrzegalne są zbieżności występujące między obrazem
ludzi, utożsamianych z „gorszą” warstwą społeczeństwa, a wskrzeszonymi zmarłymi.
Obie grupy są skazane na wykluczenie z udziału w życiu społecznym, a nawet na całkowite z niego wyeliminowanie. W opowiadaniach Wozniesienskiego Kapla za kaplej
(Капля за каплей) i Brema Muczin kriest (Мучин крест) postacie wywodzące się
z ubogich grup społecznych przechodzą transformacje w potwory.
Zawiązanie akcji w Kapla za kaplej (Капля за каплей) rozpoczyna się od sceny
śledztwa policyjnego. Bezdomny mężczyzna zamordowany zostaje w brutalny sposób,
jednakże policja nie planuje odnaleźć jego zabójcy. W świecie przedstawionym opowiadania środowisko ludzi ubogich, pozbawionych dachu nad głową, zostaje zaprezentowane jako grupa stawiana poza nawias społeczeństwa. Bezdomni mają ograniczone prawa, są alienowani i dyskryminowani, a ponadto prawdopodobnie mordowani i sprzedawani na mięso.
Wozniesienskij tworzy wizję rzeczywistości, w której fakt istnienia grupy zombie
staje się możliwy do ukrycia przed żywymi mieszkańcami miasta. „Ci, którzy przekroczyli granicę”, postrzegani są bowiem jako grupa włóczęgów i żebraków. Reszta społeczeństwa ignoruje ich i stara się unikać kontaktu z nimi. Prawdziwi bezdomni są
świadomi zaistniałej sytuacji, ale nie posiadają mocy sprawczej ani zdolności perswazji,
by móc przekonać przedstawicieli innych warstw społecznych. Marginalizacja oraz odczuwana przez mieszkańców miasta pogarda w stosunku do najuboższej grupy społecznej przyczyniają się do stworzenia idealnych warunków bytowych dla żywych trupów.
W opowiadaniu obraz wskrzeszonych zmarłych odznacza się cechami typowymi
dla konwencji opowieści o zombie ‒ potwory są ludożercami, wykazują się nadludzką
siłą i niedającym się zaspokoić głodem oraz niemożnością odczuwania bólu fizycznego.
Wozniesienkij kreuje jednakże wizję zombie obdarzonych dodatkowymi atrybutami,
umożliwiającymi utożsamienie ich z postaciami bezdomnych. W świecie przedstawionym utworu przynależność do obu grup jest bowiem wynikiem zdarzenia losowego:
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Ja długo się nad tym zastanawiałem. Przydarza się nieszczęście, albo, na przykład, człowiek robi
coś złego, a na jego sercu lub jeszcze gdzie indziej tworzy się małe pęknięcie. Malutkie, nie większe
niż pojedynczy włos, ale przez nie zaczyna wyciekać dusza. Uszkodzenie się goi i dusza się odtwarza, ale jeśli życie ciągle daje nam w kość, pęknięcie się nie zmniejsza, a na odwrót, rośnie, jeszcze
gorzej, pojawiają się nadłamania i dusza wyparowuje. Człowiek się porusza, wykonuje codzienne
czynności, ale niczego nie czuje, nie zastanawia się. Nie żyje. A to jest gorsze od śmierci (Wozniesienskij 2011) 4.

W opowiadaniu ludzie pozbawieni wsparcia otoczenia tracą równowagę psychofizyczną i w konsekwencji przeistaczają się w degeneratów, ofiary ekskluzji ‒ w bezdomnych lub w zombie. Postać żywego trupa w Kapla za kaplej (Капля за каплей)
ulega jednakże jeszcze większej marginalizacji niż grupa żebraków i włóczęg. Przyczyną
wykluczenia społecznego wskrzeszonych zmarłych jest nie tylko ich niebezpieczna natura, ale także stan psychiczny. Utrata duszy i nieumiejętność pogodzenia się ze swym
losem są traktowane przez ludzi bezdomnych jako oznaka przynależności do bardziej
pogardzanej klasy mieszkańców miasta. W końcowych fragmentach utworu główny
bohater sam zauważa, że: „Człowiek, nieważne, jak by nisko nie upadł, zawsze szuka
dla porównania kogoś, kto stoi jeszcze niżej [Человек, как бы он низко не опустился,
всегда ищет для сравнения кого-то, кто еще ниже]” (Wozniesienskij 2011).
Muczin kriest (Мучин крест) Brema to historyczny utwór grozy, rozgrywający
się w Rosji pierwszej połowy XX wieku. Pisarz rosyjski, kreując postać żywego trupa,
przeistacza go w metaforę stanu duchowego głównego bohatera, Grigorija Muczina.
Protagonista opowiadania nie wywodzi się z ubogich warstw społecznych, a dopiero
wydarzenia historyczne oraz zdarzenia losowe przyczyniają się do utracenia przez niego
prestiżowej pozycji społecznej. Grigorij to weteran I wojny światowej, gnębiony przez
koszmary i wspomnienia z frontu. W opowiadaniu wielokrotnie jest podkreślane, że
mężczyzna cierpi z powodu stresu pourazowego i depresji. Doświadczenia negatywne
uniemożliwiają Grigorijowi ponowne zaaklimatyzowanie się w rodzinnej miejscowości i doprowadzają do wytworzenia bariery psychicznej pomiędzy nim a pozostałymi
ludźmi.

4

Przekład własny za: „Я много думал: случается горе, или, например, сделал зло человек, а на
сердце или еще где образовалась трещинка. Маленькая, с волос, но через неё начала истекать
душа. Заросло повреждение ‒ душа восстановилась, но если жизнь бьет раз за разом,
трещина не затягивается, наоборот, растет, еще хуже, появляются новые надломы и ‒ душа
испаряется. Человек передвигается, справляет естественные надобности, но ничего не
чувствует, не размышляет ‒ не живет. Это хуже смерти”.
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Mikołaj Marcela w rozważaniach nad naturą żywego trupa stwierdza, że: „Zombie to zwyciężeni, którym zostaje odebrany głos” (Marcela 2012: 18). Postać Grigorija Muczina jest zatem żywym trupem w znaczeniu metaforycznym. Bezpośrednią
przyczyną degradacji społecznej bohatera jest rozpad jego życia małżeńskiego ‒ połowica porzuciła go dla innego mężczyzny. Nowy wybranek kobiety jest synem bogatego i szanowanego kupca, co wpływa na społeczną ocenę całej sytuacji. Władza oraz
majętność kochanka odczytywane są przez miejscowych jako wartości pozytywne,
usprawiedliwiające uwiedzenie żonatej kobiety. W konsekwencji była żona Grigorija
zaczyna cieszyć się większym szacunkiem i uznaniem wśród ludu, a protagonista, będący człowiekiem pozbawionym fortuny czy autorytetu, traci prawo do współczucia
i pomocy. Główny bohater przegrywa walkę o akceptację społeczeństwa.
Mężczyzna psychicznie i społecznie umiera jednak już na wojnie. Powrót Grigorija do domu to symboliczne wskrzeszenie zmarłego. Wspólnota zaakceptowała bowiem „śmierć” jednego ze swych członków, a żona znalazła ukojenie w ramionach kochanka. Ponowne pojawienie się protagonisty w mieście i próba odzyskania poprzedniego życia niszczą ustalony porządek rzeczy. Egzystencja Grigorija jest zatem pewnego
rodzaju pomyłką kategorialną, formą nieczystą (Carroll 2004: 61). Bohaterowi nie
pozostaje nic innego, jak poddać się agresji odczuwanej w stosunku do żywych ‒ sama
myśl o żonie wywołuje w nim ból, rozgoryczenie oraz pragnienie odwetu. Ludzie unikają z nim kontaktu i znamienne jest, że mężczyzna nawiązuje pozytywne relacje wyłącznie ze swoją matką oraz adeptami sztuk magicznych ‒ osobami, które potrafią
wskrzeszać zmarłych.
Interesującą kwestią są paralele występujące między charakterystyką Grigorija
Muczina a postacią żywego trupa, pierwotnie pochowanego na cmentarzu dla biedoty
i przestępców. W końcowych fragmentach opowiadania ujawnione zostaje, że zwłoki
wybrane do rytuału należą do mordercy. Zmarły posiadał zatem za życia swoistą władzę nad społeczeństwem (strach, niepokój) i kontrolę nad swym losem. Śmierć pozbawiła zabójcę głosu i mocy sprawczej, a przemiana w zombie dodatkowo zmusiła go do
podporządkowania się regułom, stworzonym przez silniejsze jednostki. Zemsta na żywych nie wyzwala jednakże ani Grigorija, ani wskrzeszonego zabójcy. Obie istoty są
martwe duchowo, a ich dehumanizacja jest niemożliwa do cofnięcia. Dopiero powrót
do świata zmarłych przywraca w ich mieście utraconą harmonię i równowagę.
Całość zdarzeń przedstawionych w utworze koncentruje się na głównym miejscu
wydarzeń ‒ cmentarzu Muczin Kriest. Lokum spoczynku symbolicznie jednoczy z postacią Grigorija Muczina nie tylko jego nazwa, ale również zła sława i opinia społeczna.
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Tytułowy cmentarz jest przeznaczony bowiem wyłącznie dla kryminalistów, lokalnej
biedoty oraz osób samotnych, pozbawionych członków rodziny. Wszystkie pochowane na nim jednostki były więc – w mniejszym lub większym stopniu – ofiarami ekskluzji społecznej. Cmentarz staje się doskonałą lokalizacją na dokonanie rytuału magicznego, gdyż pozostali mieszkańcy unikają wspomnianych terenów. Muczin Kriest
to miejsce pogardzane i omijane, a ponadto utożsamiane z nędzą, bezsilnością i samotnością. W świecie przedstawionym opowiadania śmierć przeistacza ofiary wykluczenia
społecznego w coś gorszego ‒ w niechciane przedmioty. Zmarli zostają poddani procesowi reifikacji, bowiem nikt z żywych nie interesuje się stanem miejsca ich ostatniego
spoczynku.

Żywe potwory i martwe ofiary ‒ zombie jako mniejszość społeczna
Proces wykluczania jednostki z udziału w życiu społecznym opiera się głównie na alienacji niechcianego osobnika i ciągłym okazywaniu niezadowolenia z jego prób interakcji z grupą. Marginalizacja, prowadząca do przemocy fizycznej i psychicznej, prześladowania, a nawet do przymusowej segregacji, przeistacza się w skrajną dyskryminację. Gierasimow, w opowiadaniu Jakutsk otmorożennyj. Ischod (Якутск отмороженный. Исход), prezentuje zombie jako metaforę brutalniejszej formy ekskluzji społecznej. Potwory są zbyt słabe, aby przeciwstawić się terrorowi ludzi.
Autor prowadzi swoistą grę z czytelnikiem obeznanym ze schematami fabularnymi opowieści o zombie. Zgodnie z konwencją żywe trupy powstają w utworze w rezultacie tajemniczej choroby i prawie doprowadzają do upadku cywilizacji ludzkiej.
Postacie zombie nie odgrywają jednakże roli postaci negatywnych. Wskrzeszeni zmarli
potrafią okazywać niektóre emocje i wykazują się inteligencją, zachowanie zombie uzależnione jest bowiem od temperatury ‒ poniżej minus dwudziestu stopni potwory są
łagodne i powolne. Akcja Jakutsk otmorożennyj. Ischod (Якутск отмороженный.
Исход) rozgrywa się w Jakucku, mieście, w którym zima może trwać nawet przez osiem
miesięcy. Wspomniane warunki pogodowe przyczyniają się do osłabienia zagrożenia
ze strony żywych trupów. W świecie przedstawionym utworu pokojowa koegzystencja ludzi i zombie staje się niemożliwa, bowiem żywi postrzegają nowe istoty w kategoriach „gorszego gatunku”.
Interesujące jest to, w jaki sposób relacje obu grup ulegają regresji. W początkowych fragmentach utworu wspomniane zostaje, że obie społeczności prowadziły ze
sobą kilkudniową wojnę. Autor rezygnuje z klasycznego przedstawienia wątku apokalipsy zombie, a konflikt żywych trupów z ludźmi zaprezentowany jest w opowiadaniu
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jako walka dwóch wspólnot, które potrafią opracowywać strategię i walczyć o przejęcie
kontroli nad miastem. Obie zbiorowości odczuwają strach, chęć przetrwania oraz pragnienie zaprzestania działań wojennych. Zawarcie pokoju niweluje jednakże zbieżności występujące między dwiema grupami i doprowadza do stworzenia podziału na
„zwycięzców” i „przegranych”. Żywe trupy zmieniają się w pogardzaną mniejszość.
Gierasimowi udaje się wykreować postacie zombie jako protagonistów opowiadania. Przebieg konfliktu między nimi a ludźmi relacjonowany jest przez Artioma, jednego ze wskrzeszonych zmarłych. Przyjęcie perspektywy potwora umożliwia czytelnikowi wczucie się w sytuację dyskryminowanej grupy. Sympatia oraz uczucie litości dla
wskrzeszonych zmarłych zostają dodatkowo wzmocnione w utworze poprzez skonfrontowanie wizji pasywnych zombie z amoralnymi i bezdusznymi ludźmi.
Powojenny los żywych trupów jest metaforą segregacji rasowej. Jakuck podzielony zostaje na siedemnaście kwartałów, zombie mogą przebywać wyłącznie w ostatniej
części miasta. Wskrzeszeni zmarli nie tylko mają zakaz przedostawania się na pozostałe
tereny, ale również mogą być usuwani na czas nieokreślony ze swych aktualnych miejsc
zamieszkania. Żywe trupy pozbawione zostają praw obywatelskich oraz tożsamości
społecznej, a stare, zakrwawione ubrania stają się znakiem rozpoznawczym nowej
mniejszości. Bycie elementem większej zbiorowości traci status siły dla zombie, bowiem przyczynia się do ich dalszej depersonalizacji. Kolektyw żywych trupów traci swe
pojedyncze imiona, a zyskuje nazwę wspólną ‒ otmorozki (отморозки) ‒ możliwą do
tłumaczenia na język polski jako „rozmrożeni” lub „kanalie, idioci”.
Główną przyczyną dyskryminacji zombie w opowiadaniu jest ich kategorialna
pośredniość, jednoczesna przynależność do świata żywych i martwych. Śmierć odczytywana jest bowiem jako czynnik pozbawiający człowieczeństwa, możliwości odczuwania emocji i bólu. Powrót martwych do świata żywych nie modyfikuje ludzkiego
sposobu postrzegania rzeczywistości, a jedynie wymusza potrzebę likwidacji zaistniałego problemu bądź dostosowania go do aprobowanej wizji świata. W konsekwencji
członkowie rodzin i najbliższe otoczenie zrywa jakiekolwiek kontakty ze wskrzeszonymi zmarłymi. Postacie żywych trupów ewokują w ludziach ich pierwotny lęk przed
niewytłumaczalnym, zatem znęcanie się i okaleczanie potworów ucieleśnia pragnienie
wyparcia niechcianych myśli (Chwostow 2011: 119). W świecie przedstawionym utworu wyłącznie zombie, nieograniczane przez lęki i zakazy kulturowe, potrafią okazać
miłosierdzie słabszym i bardziej bezbronnym:
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To była głowa pilota. Poznałem ją pomimo zadymienia i spalonych brwi. [...] Głowa próbowała
coś powiedzieć, ale jej, oczywiście, nic nie wychodziło. Wyrzucić ją? Ale ona przecież jest taka bezradna ‒ ani z miejsca się nie ruszy, ani się nie obroni. Przycisnąłem ją do swojej piersi i poszedłem
do ciężarówki (Gierasimow 2011: 142) 5.

Podsumowanie
Analiza wybranych utworów z zakresu współczesnej rosyjskiej fantastyki grozy (Starobiniec, Diaczenków, Wozniesienskiego, Brema i Gierasimowa) pozwala wykazać, że
figura zombie posiada niezwykły potencjał interpretacyjny. Twórcy rosyjscy zauważyli, że postać żywego trupa jest ucieleśnieniem człowieka przegrywającego ze swymi
słabościami i przeistaczającego się w ofiarę ekskluzji. Transformacje polityczne i gospodarcze oraz rozwój technologiczny doprowadzają do stworzenia nowych lęków cywilizacyjnych. Jednostka traci socjalne i psychiczne poczucie bezpieczeństwa, gdyż nie
ma wpływu na swój los. Współcześnie, w okresie kultu dobrej kondycji fizycznej i młodości, choroba, utrata sprawności bądź starość mogą doprowadzić do braku aprobaty
grupy, a nawet do całkowitego wykluczenia z życia społecznego. Podświadomy strach
przed marginalizacją przyczynia się zaś do pozytywnej recepcji postaci zombie. Obraz
wskrzeszonego zmarłego może symbolizować bowiem nie tylko śmierć i jej biologiczny aspekt, ale również lęk przed odrzuceniem społecznym, utratą pozycji w hierarchii
społecznej oraz podświadomie odczuwane uprzedzenia wobec innych ludzi.

English Summary
Anna N. Wilk’s chapter Living Dead: The Zombie as a Social Rejection Metaphor in
Contemporary Russian Horror Literature discusses the image of the zombie as a metaphor of discrimination, based on the following works: Anna Starobinets’s Yasha’s
eternity, Sergey and Marina Diachenko’s Лихорадка [Likhoradka], Vadim Voznesenskiy’s Капля за каплей [Kaplya za kapley], Andrеy Brem’s Мучин крест [Muczin
krest] and Georgyi Gerasimov’s Якутск отмороженный. Исход [Yakutsk otmorozhennyy. Iskhod]. In these short stories, living dead induce not only fear but also

5

Przekład własny za: „Это была голова пилота. Я узнал ее, несмотря на прокопченность и
выгоревшие брови. Видимо, я немного погорячился. Голова что-то пыталась сказать, но у нее,
естественно, ничего не получалось. Выбросить ее? Но она ведь совершенно беззащитна: ни с
места сдвинуться, ни за себя постоять. Я прижал ее к своей груди и пошел к грузовику”.
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repulsion, disgust or even pity. Changing into a zombie has become synonymous with
transformation into a socially rejected individual. Even when a monster does not feel
the compulsion to feed on human meat, it is doomed to incapacitation and solitude.
This is the fate of Yasha, the main character in Starobinets’s story, and a scientist from
Лихорадка by Sergey and Marina Diachenko. In Russian horror literature, zombies
can also be identified with the lowest social class due to the fact that both groups are
excluded or expelled from social activities. In Voznesenskiy’s story, the main character
finds out that some of the homeless people have become zombies. In Brem’s story,
the cemetery for the poor and criminals is a place where one can raise people from
the dead. Georgyi Gerasimov uses zombies to invert a common trope: here the monsters are too weak to oppose the terror of humans. Low temperatures allow them to
regain their thinking ability and memories, but at the sa-me time they become slow
and languid. The citizens of Yakutsk city, where winter lasts almost 8 months, are
forced to coexist with them. This is a far from peaceful coexistence, because humans
take advantage of the monsters’ weakness to torture them in cruel and savage ways.
Nowadays, growing globalization and capitalism incite internal anxiety about our social standing. The zombie as a character epitomizes the fear of becoming a degenerate
individual deprived of civil rights; anyone can lose their social status because of an unforeseen accident.
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