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Wprowadzenie 

Analizy struktury filmowego zombizmu, które w swojej skrajnie uproszczonej postaci 
sprowadzają się do katalogującego określenia cech charakterystycznych i wyróżniają-
cych – wraz z zachowaniem warunków dostateczności i konieczności – postaci zom-
bie, są konsekwencją badań gatunkowych związanych z próbą takiego dookreślenia 
filmów, w których pojawiają się zombie. Same studia nad strukturą gatunkową twór-
czości filmowej stanowią jeden z tradycyjnych i trwałych elementów badań filmo-
znawczych, 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 nieumarłych1 z jednej strony jest 
stosunkowo proste (choć jednak na poziomie szczegółowym różnorodne) – zarówno 
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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. 



72 Marcin Szewczyk 
 
po stronie twórcy, jak i odbiorców – o tyle jednak sama sfera ikoniczna nie jest decy-
dująca 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 (po-
czątkowo zlekceważona i skrytykowana Noc żywych trupów (Night of the Living 
Dead) George’a A. Romero), który to rok – pomimo wcześniejszego filmu Białe zom-
bie (White Zombie) Victora Halperino z 1932 roku – należy uznać za moment powsta-
nia gatunku (Bordwell, Thompson 2010: 364). 

Ogólną podstawą metodologiczną do niniejszego studium jest ścieżka analityczna 
wytyczona w Strukturze westernu Willa Wrighta (1978), a także koncepcja podstawo-
wej struktury podziału wprowadzona w infografice The Map of Zombies Jasona Bra-
dleya 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 ko-
miksowej 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 czyn-
ników zewnętrznych – elementy, które mogą uzupełniać klasyczne rozumienie zom-
bie, 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 per-
spektywie czasu) analizy strukturalnej wszystkich filmów, w których pojawia się po-
stać zombie. 

Systemowe badanie struktury nie będzie prowadziło do powstania rozstrzyga-
jące j  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. 
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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 po-
wiązanie modernistycznej kategorii zombie z materią filmową jest oczywiste. To Ro-
mero przywołał w tej formie przekazu zombie do kultury masowej, otwierając wtórnie 
(choć nie drugorzędnie) możliwości wykorzystania tej postaci w innych mediach zwią-
zanych 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 przy-
padku podgatunkowej) filmu wyznaczonej przez Willa Wrighta i dokonać struktural-
nego 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 zom-
bizmu – wymusza ponadgatunkowe badania struktury filmów. Tym samym koniecz-
nym staje się wprowadzenie kategorii „filmu z zombie” oraz kategorii „filmu o zom-
bie”. Ta ostatnia pozostawałaby w kręgu horroru – czyniąc z zombie główny temat 
lub główną siłę sprawczą narracji. Filmy z zombie stają się szeroką kategorią, wykorzy-
stującą ich postać jako element świata przedstawionego. Nie muszą, a nawet nie po-
winny 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 fil-
mową (i nie tylko). Odpowiedzialna za to jest szeroka gama powstających filmów, 
w których pojawia się postać zombie, wykorzystywana do różnorodnych celów przy-
świecających 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 fil-
mem z zombie poprzez koncentrację na czynniku ludzkim – choć pojedyncze wątki 
i odcinki niewątpliwie mieszczą się w kategorii filmu o zombie. O wiele bardziej zom-
bicznie 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 semio-
tycznej, 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 zetknię-
ciem 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 gatunko-
wych, a o wiele bardziej wiąże się z definiowaniem pewnych i utrwalonych czynników 
zombizmu, które traktowane są przez twórców z taką samą dowolnością, jak wykorzy-
stywanie 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 powstawa-
nia i wzrastania, które nadaje mu coraz pełniejszy kształt (Sadowski 1978: 63-64)3. 
Otoczenie ustalonej przez Romero (zombie jako racjonalny [sic!] element współcze-
snego świata) struktury zombizmu zmienia się nie tylko za sprawą twórców wprowa-
dzających wyjaśnienia (których brakowało) lub cechy (które rozwijają lub burzą pier-
wotne 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. 
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w przypadku najbardziej eksplorowanego wampiryzmu wiele podstaw nie może zo-
stać 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 ko-
nieczności sięgania do innych pewnych/sprawdzonych tematów, które pozwalają od-
biorcom 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 sys-
temu mogą powstawać mylne ścieżki, które – wykorzystując chaotyczną zachłanność 
entropii związanej ze stanem dynamicznym – rozwijają się i choć często, jak już wspo-
mniano, szybko znikają, mogą mimo to zdominować zombiczny mainstream. 

Film i serial jako pretekst 

Podejmując próbę stworzenia podstaw do struktury zombizmu, wystarczy za pod-
stawę pretekstualnie przyjąć niewielki materiał filmowy, który wraz z pojedynczymi 
odwołaniami do bogatej i podstawowej filmografii tematu pozwoli przynajmniej wy-
tyczyć ścieżkę dalszego – bardziej szczegółowego – badania. Wyznaczając granicę zom-
bizmu należy postępować bardzo ostrożnie, aby nie odrzucić cennych, choć nowator-
skich 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 ka-
tegorii, ujęcie jej raczej w układzie wielowarstwowym – uzupełniającym jej podsta-
wowy 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 fil-
mie motyw zombizmu trudno byłoby zastąpić jakąkolwiek inną formą, która nie od-
mieniłaby 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
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poprzez kontakt telepatyczny osoby, której wstrzyknięto ich krew, kamera przyjmu-
jąca 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 fil-
mach o zombie, to retrospekcja, która pozwala powoli wprowadzić odbiorcę w pełen 
obraz świata przedstawionego. Zabieg ten jest zastosowany na tyle intensywnie i wie-
lopoziomowo, że konstrukcja fabuły nie jest całkowicie automatyczna. 

Serial 

Serial iZombie jest natomiast filmem z zombie. Mamy tu bowiem do czynienia z kry-
minałem. 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 zdolnościom4 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 społeczeń-
stwie, a uzależniona od regularnego spożywania ludzkich mózgów. Brak tego po-
karmu prowadzi do nieodwracalnej przemiany i osiągnięcia stanu klasycznej zombicz-
nie martwoty. Jednak temat zombie jest tu mocno eksplorowany i choć stanowi jedy-
nie pretekst dla kryminalnej intrygi, to jednak bohaterowie starają się dotrzeć do sedna 
bycia zombie i wyleczyć główną bohaterkę. Nie zmienia to wszakże faktu, że protago-
nistka 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 

 
4  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 pro-
duktem 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 uporządkowa-
niu i ograniczeniu. W końcu McDonald’s jest nazywany restauracją, a nie barem, 
wampir może błyszczeć w słońcu, zamiast płonąć, a definicje nie stanowią najważniej-
szej 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 pierwszo-
rzędowych 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” przy-
szło z kosmosu. Dodatkową wskazówką, mówiącą o obcości zombie, jest gaz wydoby-
wający się z ich ust, który nie tylko je napędza, ale i jest czynnikiem rozprzestrzeniają-
cym plagę zombie. W iZombie sprawa jest jasna – rekreacyjny narkotyk o nazwie Uto-
pium (Utopia) w wersji zanieczyszczonej prowadzi do pełnej przemiany w połączeniu 
z drugą substancją chemiczną (Max Rager – napój energetyczny dla sportowców). Po-
dobnie działa także zadrapanie przez zombie, co jest głównym sposobem rozprzestrze-
niania 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 ocze-
kiwaniami 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 fi-
zyczne. 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 chemi-
kaliach, a najlepiej w chemikaliach radioaktywnych (jak w Incubo sullacittà contami-
nata 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 zom-
bizmu. Niestety pojawia się ponownie między innymi w serii filmów Rec Jaume Bala-
gueróa i Paco Plaza, realizowanej od 2007 roku (nie odbierając im ich ogólnej warto-
ści), 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) zdomino-
wać głównego nurtu zombizmu. Bywa jednak wykorzystywana – choćby w kome-
diach 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 za-
trzymania przez kordon rozprzestrzeniania się zombie, a także sceny pokazujące prze-
mienionych 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 sytua-
cji 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. 

5  Ich podstawą może być wykorzystywanie do odurzenia wielu różnych substancji narkotycznych, mie-
szanek odzwierzęcych i roślinnych. Podobne działanie ma także skopolamina oraz trucizna – tetro-
dotoksyna (TTX). 
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Jednak nie zawsze zombie łakną wyłącznie mózgu. Często chcą mięsa, rozszarpy-
wania, 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 ko-
lejnego zombie. Należałoby przyjąć znaczny stopień zorganizowania czynnika wywo-
łującego zombizm, aby to uzasadnić. Tak jest w przypadku zakażenia mrówek grzy-
bem 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 wykorzysty-
wany w grach. Oczywiście poza sytuacjami, kiedy to zwierzęta są pierwotnym źródłem 
zombizmu, jak ma to miejsce choćby w wykorzystującym w niemalże perfekcyjny spo-
sób materię filmową i możliwości gatunkowe parodii, a przy tym bardzo konsekwent-
nym w konstrukcji i sposobie uporządkowania świata przedstawionego, filmie Zom-
bevears. 

Jakie szczególne właściwości fizyczne mają zombie? 

Błędem jest założenie, jakoby zombie miały takie same właściwości i zmysły, jak czło-
wiek. Nie chodzi tu o jakąś magiczną przemianę, ale możliwość (bez względu na po-
chodzenie 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 mię-
śni. 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 romerow-
skiej kreacji. Warto także podkreślić, że poza brakiem koordynacji nie wszystkie zom-
bie 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 wszyst-
kich filmach. 

Pod względem działań grupowych niebędących aktywnością zaplanowaną, a je-
dynie 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 ostat-
nim 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 cha-
rakterystyczne 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 pa-
miętać o umiejętności trafiania do celu przy okazji strzelania, a także o tym, że w pol-
skich 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 moderni-
stycznego zombizmu (Brooks 2003: 41-50). Średni – najczęstszy – dystans odpo-
wiedni 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 po-
sługiwać (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 po-
wolnością zombie i koniecznością posiadania przez nie mózgu, co pozwala na ich sto-
sunkowo łatwe unieszkodliwienie. W przypadku, gdy pod względem szybkości jest 
inaczej – jak choćby w 28 Days Later… – od razu najlepiej przyłączyć się do zwycięz-
ców. 

Jak kształtuje się relacja: zombie a człowiek? 

Główna wzajemna relacja to agresja. W obydwu przypadkach najczęściej w celu prze-
trwania. 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 wy-
korzystania 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 zombizmu6. 

W iZombie możliwe są wszystkie relacje, w jakie można wejść także z żywym czło-
wiekiem, 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 jedze-
nia i seksu. O nieograniczaniu się apetytu zombie do ludzi świadczy świetnie skon-
struowana 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 po-
boczny, 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 Sa-
tan 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 najlep-
szym – lecz nie jedynym, gdyż wystarczy sięgnąć choćby do humorystycznego finału 
Wysypu żywych trupów (Shaun of the Dead) Edgara Wrighta z 2004 roku – przykła-
dem 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 (For-

man), uprzednio ugryziona przez Murphyego, po śmierci nie odradza się jako zombie. W drugim se-
zonie – 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. 
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się włączenie tego motywu do czwartego sezonu The Walking Dead wraz z tragicz-
nymi konsekwencjami takiego podejścia7. 

Czy zombie są martwe, czy nieumarłe? 

Najbezpieczniej byłoby potraktować to drugie określenie jedynie jako figurę reto-
ryczną, 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 wy-
korzystujących 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 zom-
bie. Nie powstrzymuje to jednak jej współpracownika w kostnicy od poszukiwania le-
karstwa, które przywróciłoby ją do normalności, co prawdopodobnie się udaje8. 

Jeśli bycie zombie nie jest konsekwencją śmierci – co pojawia się w filmowych re-
alizacjach równolegle z wirusowym źródłem tej epidemii (zatem w XXI wieku) – a je-
dynie pewnym stanem, to można z niego wyjść. Można cofnąć zachodzące zmiany. 
Wątek ten został bardzo mocno uwypuklony w Przywróconych (The Returned) Ma-
nuela Carballo z 2013 roku. 

Jednak dominującym w filmografii podejściem jest brak takiej możliwości. Naj-
częściej, 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 dobrej  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 ogra-
niczoną 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 przy-
porządkowywać – odpowiednio: horror i inne gatunki – niewątpliwie podstawą do 
ich nazywania pozostanie postać zombie. Dopiero określenie jej cech charakterystycz-
nych (bez względu na to, jak szeroki byłby katalog owych cech), będzie nam jedno-
znacznie 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 dosta-
tecznym. Po części za czynnik konieczny można uznać studium chaosu, jakim w każ-
dym 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 moż-
liwość 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 moder-
nistycznego społeczeństwa. 

Jak pokazano na podstawie wybranych fragmentów i wątków analizowanych ma-
teriałów, starania mające na celu identyfikację cech charakterystycznych dla zombie 
i sformułowanie jednoznacznej definicji tych ostatnich, nie wytrzymują próby ze-
tknięcia z szerszym dyskursem o zombie przejawiającym się w przestrzeni kultury ma-
sowej. Nawet sam przekaz filmowy został w takim stopniu uwikłany w postmoderni-
styczne związki z innymi formami popularnej komunikacji masowej, że nie można się 
do niego ograniczać, pomimo wyraźnego wskazywania na pierwotność materii filmo-
wej – 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 od-
powiedzi, jednak pełniejsze dookreślanie struktury zombizmu, czy nawet próby peł-
niejszego strukturalnego badania filmu z/o zombie, wymagają długotrwałych, bardzo 
usystematyzowanych i szerokich badań kinematografii (nie tylko amerykańskiej), wy-
raźnych kryteriów doboru materiału oraz prześledzenia tropów relacji filmowej prze-
strzeni 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 Pre-
text) by Marcin Szewczyk focuses on genre films which—despite encountering many 
difficulties—reveal the character of the zombie. The main problem faced is the defi-
nition of a zombie. This primarily concerns the freedom to create the form of the un-
dead, 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 zom-
bies inevitably come down to determining characteristics of the zombie form. Repeat-
edly 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 be-
tween “a film with zombies” and “a film about zombies” could be helpful in this ana-
lysis, 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 struc-
ture of zombism. 
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