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Małgorzata Sugiera

Apokalipsa na własność:  
zombie w kulturze współczesnej

Jeszcze pięć lat temu wydawało się, że mamy do czynienia z kolejnym renesan-
sem zombie. Dziś już widać, że tym razem nie chodziło o następną falę zaintere-
sowania określonym gatunkiem filmowego horroru czy spopularyzowaną przez 
ten gatunek figurą ożywionego trupa. To raczej zjawisko prawdziwej pandemii, 
skoro zombie niczym złośliwy wirus atakują wyobraźnię coraz większej licz-
by twórców i w szaleńczym tempie zaludniają kolejne gatunki, media i sfery 
kultury, zasięg zaś tej pandemii nie ogranicza się wcale do obszarów tak zwa-
nej kultury popularnej czy rozrywkowej. Zombie spotkać można na przykład 
na scenach polskich teatrów oraz w utworach znanych i uznanych rodzimych 
pisarzy. Najczęściej stają się tu figurą niechcianej wspólnej pamięci czy wypar-
tych wspomnień indywidualnych, które z uporem powracają, by w sensie do-
słownym żywić się ciałami i mózgami tych, którzy daremnie starali się ratować 
ucieczką w zapomnienie. 

W takiej właśnie funkcji pojawili się niegdysiejsi powstańcy w przedstawie-
niu Kamienne niebo, które na podstawie opowiadania Jerzego Krzysztonia pod 
takim właśnie tytułem na obchody w sierpniu 2013 roku przygotował w Muzeum 
Powstania Warszawskiego Krzysztof Garbaczewski. W rozmowie z Jasiem Ka-
pelą dla „Krytyki Politycznej” w przeddzień premiery reżyser tak oto tłumaczył 
się z obecności żywych umarłych w wideo zapowiadającym spektakl i na scenie: 
„Motyw zombie jako kulturowe przetworzenie tematu śmierci wydaje się bardzo 
interesujący. Coś nieżywego, co ciągle powraca i każe się nam ze sobą konfronto-
wać. [...] Gdzieś ten temat zombie jest obecny w tle Warszawy jako nawiedzone-
go miasta”. Dramaturg Kamiennego nieba, Marcin Cecko, dodawał, uogólniając: 
„Zombie nie jest przedstawicielem jakiejś konkretnej nacji. Nie ma poglądów, nie 
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ma świadomości. Wszyscy, którzy umarli, powracają w takiej formie”1. Z kolei 
Andrzej Stasiuk, który podobnie jak Garbaczewski i Cecko wierzy, że jesteśmy 
nieodrodnymi dziećmi naszej przeszłości, wykorzystał zombie jako wcielenie ty-
sięcy ofiar krwawych walk na galicyjskim froncie wschodnim podczas pierwszej 
wojny światowej w sztuce Thalerhof, nawiązując tytułem do nazwy austro-węgier-
skiego obozu internowania w pobliżu Grazu. Napisał zaś tę sztukę na zamówienie 
tamtejszego teatru, gdzie jesienią 2013 roku wystawiła ją Anna Badora, reżyserka 
polskiego pochodzenia. W Thalerhof Stasiuka niegdyś wierni cesarzowi żołnierze 
nieoczekiwanie przekopują się z podkarpackich cmentarzy podziemnym tunelem 
na lotnisko w dzisiejszym Grazu, domagając się należnej uwagi od obojętnych, 
zajętych swoimi sprawami podróżnych.

Lotniska są otwarte na spojrzenia, przejrzyste na wylot, ze szkła. Trochę jak akwarium, tro-
chę jak lustro: widzisz ludzi za szybą, ale nie możesz przejść na drugą stronę. To zupełnie 
inna strefa, tranzytowa, Schengen, tylko z paszportami... To rzeczywistość utkana z wyob-
rażeń, halucynacji, wytwór zmysłów w pomieszaniu2

– tłumaczył Stasiuk w programie do przedstawienia. A przecież to jedynie dwa 
z wielu przykładów wykorzystania zombie w najnowszej kulturze, gdzie ich zna-
czenie nie ogranicza się wcale do wskazywania na skomplikowane relacje z prze-
szłością i historią.

Choć porównanie dzisiejszej popularności zombie z rozprzestrzenianiem się 
groźnego wirusa wywołującego niszczącą cały świat pandemię wydaje się atrak-
cyjne, to jednak przyczyny zaskakującej kariery tych istot wprost z horroru widać 
lepiej w chwili, kiedy zwróci się uwagę na zasadniczą zmianę ich statusu. W latach 
dwudziestych ubiegłego wieku zombie pojawiły się w pracach etnograficznych, 
opisywane jako egzotyczne zjawisko z Karaibów, gdzie – jak wtedy sądzono –  
rytuały wudu potrafią przywracać zmarłych do życia, zmieniając ich z czyjejś ze-
msty czy dla praktycznych korzyści w bezwolne ciała bez duszy, zmuszane do nie-
wolniczej pracy na plantacjach trzciny cukrowej3. Badacze z kręgu studiów post-
kolonialnych nie mają dziś większych wątpliwości co do politycznych aspektów 
haitańskich wierzeń i opowieści. Nie tylko dlatego, że pracujące na plantacjach 
zombie stanowiły czytelną figurę miejscowej ludności kreolskiej, lecz także ze 

1 http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20130731/cecko-garbaczewski-powstan-
cza-koparka-z-ostrymi-zebami (dostęp: 25.03.2014).

2 http://www.schauspielhaus-graz.com/schauspielhaus/stuecke/stuecke_genau.php?id=17811 
(dostęp: 25.03.2014).

3 Choć rozproszone wzmianki o zombie znaleźć można w wielu relacjach dziewiętnastowiecz-
nych podróżników i antropologów, to dopiero etnograficzne studium Williama Seabrooka The 
Magic Island (1929) uważa się za najważniejszą pracę, która zwróciła na nie uwagę amerykańskiej 
kultury. Wpływy tego studium widać w pierwszych filmach podejmujących wątek zombie: White 
Zombie Victora Halperina (1932) oraz I walked with a Zombie Jacques’a Tourneura (1943).
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względu na przetworzone w tych wyobrażeniach elementy możliwej do rekon-
strukcji historii Murzynów z Afryki Zachodniej, przywożonych na San Domingo 
w XVII i XVIII wieku. Należał do nich choćby zakaz żywienia zombie solonymi 
potrawami, które przewożone jako balast w pustych ładowniach statków stano-
wiły podstawowe pożywienie niewolników4. Po drugiej wojnie światowej zom-
bie wzbogaciły europejski repertuar budzących grozę, krwiożerczych potworów 
jako jedyny rdzennie amerykański wytwór wyobraźni gotyckiej5, stopniowo gu-
biąc pamięć swoich folklorystycznych korzeni. Trudno jednak powiedzieć, żeby 
to, co umownie nazywam zawirusowaniem współczesnej kultury (już nie tylko 
popularnej) przez zombie, wiązało się jedynie z globalizacją tej kultury, czyli 
w znakomitej części przypadków z jej daleko idącą amerykanizacją. Dziś przecież 
dawne twory gotyckiej wyobraźni funkcjonują jako żywotna metafora współczes-
nej kondycji ludzkiej, metafora o nadal szeroko otwartym i różnorodnym polu 
referencji. Dlatego zombie, jak postaram się pokazać na wybranych przykładach, 
niczym wirus atakują wyobraźnię współczesnych twórców, od dizajnerów gier 
komputerowych poczynając, a na reżyserach teatralnych kończąc. Ale nie tylko. 
Przekroczyły bowiem zaklęty krąg gotyckich tematów i nabrały nowych sensów, 
stając się czymś w rodzaju zmiennego znaczącego (floating signifier), znaczącego 
do wynajęcia. 

Chodzące trupy, które w swoich filmach wprowadził George A. Romero pod 
koniec lat sześćdziesiątych XX wieku, stopniowo ustanawiając odrębny typ fil-
mowego horroru, powróciły u progu nowego tysiąclecia nie tylko jako rozpo-
znawalni już na pierwszy rzut oka bohaterowie filmów, seriali telewizyjnych, gier 
komputerowych i komiksów. Gdyby tak się stało, sądzić by można zasadnie, że 
mamy do czynienia ze zjawiskiem bardziej ekonomicznej niż kulturowej natury, 
z klasycznym wręcz przypadkiem podaży wytwarzającej popyt dzięki swoistemu 
powieleniu tego samego tematu w rozmaitych ujęciach i wersjach, nie wyklucza-
jąc dobrze zaprojektowanych i zręcznie upowszechnianych gadżetów. Coraz częś-
ciej w sferze kultury popularnej pojawiają się bowiem projekty, których autorzy, 
dążąc do zapewnienia sobie sukcesu (czy choćby bezpieczeństwa) finansowego, 
w formie pakietu łączą realizacje w kilku mediach i typach przemysłu rozryw-
kowego6. Jako przykład łatwo wymienić tu przedsięwzięcie Roberta Kirkmana, 
który od 2004 roku wydaje serię komiksów The Walking Dead, z kolei w 2010 roku 

4 Por. H.W. Ackermann, J. Gauthier, The Ways and Nature of the Zombie, „Journal of American 
Folklore” 1991, nr 414, s. 466–494.

5 Por. choćby: K.W. Bishop, American Zombie Gothic: The Rise and Fall (and Rise) of the Walking 
Dead in Popular Culture, Jefferson, NC – London 2010.

6 Pisał o tym zjawisku w odniesieniu do wytwórni Disneya i muzyki popularnej choćby Philip 
Auslander w Liveness: Performance in a Mediatized Culture (Routlege 1999, 2008). Por. idem, Na 
żywo czy...?, tłum. M. Borowski i M. Sugiera, „Didaskalia” 2012, nr 107, s. 18–27.



Małgorzata Sugiera

438

wyprodukował dla stacji telewizyjnej AMC pierwszy sezon serialu pod tym sa-
mym tytułem. Kirkman napisał też do niego scenariusz, będący adaptacją tej sa-
mej historii, którą wcześniej opowiadał w obrazkach, rysowanych najpierw przez 
Tony’ego Moore’a, a następnie Charliego Adlarda. W tym samym czasie ukazały się 
dwa tomy powieści The Walking Dead, przy których powstaniu Kirkman współ-
pracował z Jayem Bonansingą. To prawda, powieści nie relacjonują po raz kolejny, 
choć w innym medium, przygód nielicznej grupy żywych, z policjantem Rickiem 
Grimesem na czele, zmuszonych do stawiania czoła niezliczonym rzeszom oży-
wionych trupów. Opowiadają losy głównego przeciwnika Grimesa, stylizowanego 
na wcielenie zła Gubernatora miasteczka Woodbury, starając się wyjaśnić trauma-
tyczne przyczyny i zawiłości jego szczególnego poczucia sprawiedliwości. Nadal 
jednak zapraszają odbiorców do odwiedzenia znanego im z innych medialnych 
wcieleń postapokaliptycznego świata w okolicach Atlanty, licząc na rozbudzone 
wcześniej zainteresowanie, gwarantujące finansowy sukces całemu przedsięwzię-
ciu. Nawet jeśli Kirkman nie jest jedynym twórcą, który potrafi zbijać (nie tylko 
symboliczny) kapitał na swoich dobrze przyjętych w jednej dziedzinie kultury 
pomysłach, to przecież atakujący wyobraźnię wirus zombie wcale nie ogranicza 
swojej aktywności do projektów tego rodzaju, jak udowodniły przywołane na po-
czątku przykłady z polskiego teatru.

Oczywiście, gdyby ograniczyć obszar analizy do kina, seriali telewizyjnych 
i gier komputerowych, można by zapewne podejrzewać, że zombie w kształcie, 
który dobre czterdzieści lat temu nadał im Romero, nadal zaludniają naszą wy-
obraźnię. Nie tylko dlatego, że ich charakterystyczny wygląd i typ zagrożenia, 
jaki stwarzają dla rodzaju ludzkiego, niewiele się w tym czasie zmieniły. Bardzo 
często filmy Romera pojawiają się dziś także jako podstawowy punkt referencji. 
Często bywają traktowane z całą powagą jako rodzaj surwiwalowych podręcz-
ników dostarczających koniecznej do przeżycia wiedzy. Rzadziej wyśmiewane są 
jako dalekie od rzeczywistości, zwodnicze mity, które kosztowały już niejedno 
ludzkie życie, co pozwala zwiększyć wiarygodność snutej właśnie i ponoć bar-
dziej realistycznej opowieści. Co warte podkreślenia, włączanie filmów Romera 
w krąg wspólnej wiedzy nie należy do jakichś szczególnych wyjątków. Utwory 
podejmujące wątek zombie to bowiem sfera intensywnie intertekstualna i meta- 
tematyczna, powiązana skomplikowaną siecią odsyłających do siebie wzajem cy-
tatów, odniesień, aluzji i nawiązań. Widać to jednak wyraźnie dopiero w chwili, 
kiedy opuści się dotychczasową ojczyznę zombie, czyli obszar kultury wizualnej, 
by wejść w rejony dotąd trudniej dla nich dostępne, czyli w rejon literatury, ty-
leż fikcyjnej, co paradokumentalnej (mokumentarnej). To literatura stała się dziś 
bowiem podstawowym źródłem fabuł filmów i seriali, a nie na odwrót. Dlatego 
kiedy uprawiane przez pisarzy z zawirusowaną przez zombie wyobraźnią rozmai-
te formy literackie trafiają na ekrany, często ulegają po drodze daleko idącej adap-
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tacji, która upraszcza ich treści i formalne rozwiązania, przemocą dostosowując 
je do standardów tego gatunku filmowego horroru, który – poczynając od Nocy 
żywych trupów (1968) – uprawiał Romero i jego liczni naśladowcy tak w wersji 
serio, jak buffo. Co ciekawe, zwykle oznacza to ograniczenie się wyłącznie do jego 
najbardziej klasycznych filmów i pomijanie tych późniejszych, z Ziemią żywych 
trupów (2005) na czele. 

Tymczasem Romero nie tylko pokazywał zombie na różnych etapach wywo-
ływanej przez nie apokalipsy i na tle rozmaitych dekoracji. Ewolucji ulegała także 
ich koncepcja i referencja. Choćby we wspomnianej Ziemi żywych trupów zombie 
przestały być bezmyślną masą prymitywnych stworów kierowanych jedynie prze-
możnym instynktem zabijania, ulokowanym gdzieś w najstarszej części ludzkiego 
mózgu, zwanej gadzim mózgiem. Zaczęły, choć z niemałym trudem, „przypomi-
nać sobie” wcześniejsze umiejętności, komunikować się ze sobą i organizować, aż 
w finale jedyni (relatywnie) sprawiedliwi wśród zdeprawowanych i skorumpowa-
nych żywych przyznają im wręcz prawo do zasiedlenia ruin porzucanego przez 
nich miasta. Co więcej, motyw ewolucji zombie pojawił się już w Dniu żywych 
trupów (1985) w postaci zombie byłego żołnierza o imieniu Bub poddawanego 
przez doktora Logana typowym warunkującym eksperymentom bodziec–reakcja,  
z niezbędną nagrodą za poprawne wykonanie poleceń. Bub nie dość, że krok 
po kroku przypomina sobie podstawy wojskowej musztry, najmocniej zapisanej 
w pamięci jego ciała, to jeszcze odzyskuje także coś w rodzaju podstaw empa-
tii z innymi żywymi stworzeniami, kiedy nieporadnie, acz z budzącą sympatię 
widzów determinacją, zabija despotycznego dowódcę, kapitana Rhodesa, który 
kompletnie lekceważy sobie wartość ludzkiego życia. Ten niedostatecznie do-
strzeżony (lub całkowicie pomijany) przez krytyków i widzów późnych filmów 
Romera wątek ponownego „uczłowieczenia” zombie okazał się niezwykle płodny 
w najnowszej literaturze, nawet jeśli nadal nie zauważają go kino i telewizja, nie-
gdysiejsza ojczyzna tych krwiożerczych stworów. Dowodzą tego dwa – wybrane 
z wielu możliwych – przykłady filmowych adaptacji utworów literackich, które 
apelując głównie do przyzwyczajeń odbiorców tak zwanego zombie movies, na 
stare schematy filmowe przepisują nowe propozycje powieściopisarzy.

Powieść Warm Bodies (2010) Isaaca Mariona, której tytuł za pokazywaną na 
ekranach naszych kin wersją filmową niezbyt szczęśliwie przetłumaczono na ję-
zyk polski jako Wiecznie żywy7, łatwo uznać za kolejne przepisanie tragedii Romeo 
i Julia Szekspira. Główny bohater i zombie, częściowo odzyskując pamięć, określa 
się tu za pomocą pierwszej litery imienia R.; podstawowy wątek akcji stanowi  

7 I. Marion, Wiecznie żywy, tłum. M. Plisenko, Zakrzewo 2013. Warto dodać, że pierwsze wy-
danie polskiej wersji tej powieści ukazało się dwa lata wcześniej i nosiło jeszcze tytuł Ciepłe ciała, 
wierniej oddający sensy oryginału. Oczywiście wydawca zmienił później tytuł i okładkę w nadziei 
na to, że ci, którzy oglądali film, chętnie kupią też literacki oryginał. 
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uczucie rozwijające się między nim a nadal żywą Julie. Co istotne, tego typu zabie-
gi intertekstualne nie wydają się w literaturze wykorzystującej wątek zombie ni-
czym osobliwym. I myślę tu nie tylko o przetłumaczonej już na język polski Alicji  
w krainie zombie, pierwszej części cyklu Kroniki białego królika Geny Showalter8. 
Zombie o wiele bardziej niż powszechnie znane ciała bez duszy przypominają tu 
mniej znany typ zombie z Karaibów – dusze bez ciał, akcja zaś – zgodnie z tytułem –  
rozwija się dzięki rozwiązaniom, które autorka świadomie zapożyczyła z powieści 
Lewisa Carrolla. Idzie mi przede wszystkim o przepisującą równie kanoniczną 
Dumę i uprzedzenie Jane Austen powieść Duma i uprzedzenie i zombie Setha Gra-
hame-Smitha, która bardzo szybko i zasłużenie znalazła się na liście bestsellerów 
„New York Timesa”9. Co ciekawe, ojcem pomysłu przepisania Dumy i uprzedze-
nia był Jason Rekulak, redaktor wydawnictwa Quirk Books, który szukał dobrego 
sposobu na zachęcenie młodzieży szkolnej do lektury klasyków. Znalazł go zaś 
w chwili, kiedy wpadł na pomysł, żeby w ich świat poddany zabiegom puryfika-
cyjnym, jak by powiedział Bruno Latour, wprowadzić te wszystkie twory hybry-
dyczne, które dziś zaludniają wyobraźnię nastolatków: wampiry, piratów, ninja 
i właśnie zombie. Nawet jeśli polskie tłumaczenie gubi wiele z subtelnej ironii ję-
zyka Austen i dzielnie idącego z nią w zawody Grahame-Smitha, sam pomysł oka-
zał się strzałem w dziesiątkę, skoro zombie nie wydają się wcale jakimś elementem 
dodanym z zewnątrz w wiktoriańskim świecie Austen. Wręcz przeciwnie, niczym 
wydobyte przez nią w tytule istotne cechy tego świata, czyli duma i uprzedzenie, 
funkcjonują jako znakomity kamień probierczy różnic klasowych, które wyzna-
czały strukturę społeczeństwa brytyjskiego u progu XIX wieku. Przywracają mu 
także ten aspekt państwa kolonialnego, nad którego brakiem czy wręcz intencjo-
nalnym przemilczeniem ubolewają zwykle badacze twórczości Austen z kręgu 
studiów postkolonialnych. Jak należy się spodziewać, wkrótce po publikacji nowej 
wersji Dumy i uprzedzenia ukazał się komiks i gra komputerowa oparte na akcji 
powieści. Została też wydana jej wersja interaktywna w formie e-booka i trwają 
prace nad wersją filmową. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że X muza okaże się tym 
razem łaskawsza dla oryginału, niż stało się to w przypadku przepisania tragedii 
Szekspira przez Mariona. 

Główny problem z przeniesieniem Warm Bodies na ekran kinowy wiązał się – 
jak podejrzewam – z tym, że mamy tu do czynienia z narracją w pierwszej osobie. 
Prowadzi ją R., którego pamięć, emocje i zdolność ich wyrażania stopniowo po-
wracają, dzięki czemu wyraźne stają się starannie budowane przez autora paralele 
między światem zombie a światem ludzi. Zamieszkujące w budynkach i na tere-
nie dawnego lotniska zombie tworzą odbicie ludzkiej społeczności w satyrycznym  

8 G. Showalter, Alicja w krainie zombie, tłum. J. Kabat, Warszawa 2013.
9 J. Austen, S. Graham-Smith, Duma i uprzedzenie i zombie, tłum. A. Możdżyńska, Polska 2010.
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lustrze, gdyż swoista rada starszych narzuca tu wszystkim heteronormatywne 
struktury rodzinne oraz typowe dla ich propagowania instytucje, jak choćby szko-
ła dla zombie-dzieci, w której uczy się ich polowania na przyszłe ofiary. Natomiast 
w chwili kiedy zakochany R. nielegalnie dostaje się do świata ludzi, widać jak na dło-
ni, że zarówno ojciec Julie, jak i inni dorośli są w istocie rodzajem zombie, tworami 
bez duszy, bezwzględnie i kosztem własnych dzieci realizującymi własne potrzeby 
i ideały. Nie trzeba bodaj przywoływać więcej szczegółów. Klarownie już przecież 
widać, że Marion w duchu dawnej kontrkultury, choć wbrew regułom obowią-
zującym dotąd w filmowej krainie zombie, przeciwstawił sobie żywych młodych 
i martwych dorosłych, dostrzegając ten podział tyleż w świecie ludzi, ile w świecie 
zombie. Takie postawienie sprawy i rodzące się z niego przesłanie uznać oczywi-
ście łatwo za dalece naiwne i sentymentalne. Problem jednak w tym, że w wersji 
filmowej Jonathana Levine’a kompletnie pomylono nawet tak czytelne tropy, sko-
ro w kinie oglądaliśmy historię o kolejnej i znowu krwawej konfrontacji między 
ludźmi a czyhającymi na ich mózgi potworami. Zwycięstwo starego schematu 
zombie movies widać jeszcze wyraźniej w filmowej adaptacji powieści World War Z  
(2006) Maxa Brooksa10.

Powracający do klasycznych filmów Romera krytycy podkreślają dziś coraz 
mocniej ich społeczno-polityczne aspekty krytyczne. Jako dowód często przy-
wołują rozgrywające się we wnętrzu ogromnej galerii handlowej sceny z filmu 
Świt żywych trupów (1978), w których żywi za darmo zaspokajają swoje potrze-
by posiadania luksusowych towarów, zombie zaś pod wpływem tego podobnie 
nabytego instynktu konsumenta powracają do źródła wcześniejszych jouissances 
i przyciskają twarze do szyb wystawowych, zmieniając galerię handlową w miej-
sce, gdzie tak zwana cywilizacja śmierci ujawnia swoje prawdziwe oblicze. Wspo-
mniany już Bishop zwraca także uwagę na finał wcześniejszej Nocy żywych trupów, 
gdzie uzbrojone oddziały białej gwardii narodowej z psami zabijają Murzyna –  
jedynego, który przeżył nocny atak zombie. Jak podkreśla, istnieją wyraźne po-
dobieństwa ikonograficzne między tym finałem a prasową dokumentacją ów-
czesnych linczów oraz rasistowsko motywowanych zabójstw ludności afroamery-
kańskiej w przeddzień morderstwa Martina Luthera Kinga. Bishop wskazuje też 
na możliwe analogie między pokojowymi akcjami w Stanach Zjednoczonych na 
rzecz zakończenia wojny w Indochinach a kolejnymi filmami Romera, zwłaszcza 
tymi, do których charakteryzację przygotowywał Tom Savini. Dołączył on do eki-
py dopiero podczas kręcenia Świtu żywych trupów, po odbyciu służby wojskowej 
w Wietnamie. Jego doświadczenia fotografa wojennego znalazły odbicie w bar-
dziej niż dotąd realistycznym wyglądzie chodzących trupów, które zaczęły teraz 

10 M. Brooks, World War Z. Światowa wojna zombie w relacjach uczestników, tłum. L. Eren-
feicht, Poznań 2013.
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przypominać ożywione ciała rozerwanych minami żołnierzy amerykańskich czy 
spalone napalmem zwłoki partyzantów Wietkongu i ludności cywilnej. Mam jed-
nak wrażenie, że krytyczny stosunek filmów Romera do późnego kapitalizmu, 
imperialistycznych wojen kolonialnych i uprzedmiotawiającego konsumeryzmu 
ujawnia się z taką siłą dopiero w intencjonalnej analizie i interpretacji, umykał 
zaś w znacznej mierze tak ówczesnym, jak dzisiejszym widzom, zainteresowanym 
głównie tym, co reżyser umieścił w centrum ich uwagi, czyli brutalną konfronta-
cją między umarłymi a żywymi, którzy wszelkimi dostępnymi środkami walczą 
o własne przeżycie. Wspominam zaś o tym głównie dlatego, że Brooks w World 
War Z całkowicie zmienił tę zależność, w samo centrum przesuwając kwestie spo-
łeczno-polityczne, zrodzone z wnikliwej analizy geopolitycznie zróżnicowanej sy-
tuacji naszego dzisiejszego świata.

Paradokumentalny charakter zdradza już podtytuł World War Z, czyli Świa-
towa wojna zombie w relacjach uczestników. Zebrał je autor na zlecenie Komi-
sji Raportu Powojennego ONZ. Kiedy jednak nie potrafił usunąć tak zwanego 
czynnika ludzkiego, czyniąc zadość oczekiwaniom na fakty i obiektywizm spra-
wozdania, jak wyjaśnia w krótkim wprowadzeniu, zleceniodawca pozwolił mu 
wykorzystać zebrane materiały w formie powieściowej. Szczególna to jednak po-
wieść, gdyż składa się z samych cytatów, spisanych pieczołowicie cudzych głosów, 
pozbawionych niemal całkowicie zewnętrznej ingerencji autora. Zamieścił on 
jedynie niezbędne informacje o miejscu i czasie spotkania, niczym w dramacie 
dokumentalnym, oraz uporządkował chronologicznie zasłyszane wtedy opowieś- 
ci, stosownie rozbijając ich integralność. Dlatego też żadnej z nich nie pozna-
jemy od razu i w całości. Ich fragmenty wplatają się w barwną tkaninę innych, 
zwiększając wrażenie jej różnorodności oraz zapewniając nam poczucie bardziej 
intymnego kontaktu w chwili, kiedy po raz kolejny i kolejny spotykamy tych sa-
mych relacjonujących. Lekturę zaczynamy od panoramy pierwszych ostrzeżeń, 
przechodzimy przez wybuch epidemii w różnych miejscach globu, na początku 
rozmaicie tuszowany przez rządy i posłuszne im media, niezręczne próby walki 
z rzeszami żywych umarłych bronią konwencjonalną, aż do okupionego wieloma 
ofiarami zwycięstwa i rozdziału zatytułowanego Pożegnania, w którym przewija-
jące się w całej książce relacje zostają domknięte informacjami o dalszych losach 
ich autorów. Co istotne, Brooks wykorzystuje wybuch pandemii i jej wpływ na 
losy konkretnych ludzi jako swoisty papierek lakmusowy ujawniający i w meta-
foryczny sposób komentujący dzisiejszą politykę światowych mocarstw i rządów. 

Różnicę w stosunku do filmów Romera, poddających się aluzyjnej czy metafo-
rycznej lekturze, widać jak na dłoni. Niewątpliwie trudno odmówić tym filmom 
trafności niektórych psychologicznych i socjologicznych rozpoznań, choć czasa-
mi potrzeba dobrej woli, żeby wyłuskać je z logiki przyczyn i skutków fikcyjnej 
narracji. Tymczasem u Brooksa mamy do czynienia wyłącznie z reporterskimi, 
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paradokumentalnymi relacjami wszelkiego autoramentu specjalistów, którzy bez 
wahania wykorzystują swój zawodowy czy techniczny żargon i naukowe analizy. 
Jedyne ślady naddanej narracji łatwo spisać na karb „przeźroczystych” konwen-
cji dokumentalnych. Mimo tak oczywistych różnic Marc Foster w swoim filmie 
World War Z (2013) wielogłosowość paradokumentalnej powieści Brooksa za-
stąpił narracją obiektywną i jawnie fikcyjną o losach pracownika ONZ, granego 
przez gwiazdę Hollywoodu Brada Pitta, który otrzymał misję wykrycia źródła ta-
jemniczej epidemii. W dodatku wybrane pod kątem największej widowiskowości 
sytuacje połączył ramą jego rozstania z rodziną, a następnie ich szczęśliwym po-
łączeniem w finale. Konstrukcja akcji pod wieloma względami przypomina więc 
typowe filmy sensacyjne z Jamesem Bondem czy Ethanem Huntem, bohaterem 
cyklu Mission: Impossible. I tutaj bowiem – wbrew powieściowemu pierwowzo-
rowi – zbawienie świata zależy od poświęcenia i skutecznych działań jednostki.

Tymczasem najnowsze powieści wykorzystujące wątek zombie coraz częściej 
odchodzą od fabularnego schematu tradycyjnej powieści psychologicznego re-
alizmu, nadal rozpowszechnionego w literaturze popularnej. Oczywiście, mniej 
lub bardziej ciekawych realizacji tego schematu nadal nie brakuje. Pisarze z tego 
kręgu, być może zazdroszcząc czytelniczych sukcesów skandynawskim powieś-
ciom obyczajowo-sensacyjnym, powrócili także do typowych dla dziewiętnasto-
wiecznej kultury cykli epickich, na trzy lub cztery kolejne tomy rozpisując losy 
kilku zazwyczaj bohaterów, często spotykających się przypadkowo dopiero pod-
czas wybuchu epidemii. Dość tytułem przykładu przywołać tu trylogię Zmierzch 
świata żywych (2008) Rhiannon Frater, reklamowaną jako przygody w świecie 
żywych trupów Thelmy i Louise z filmu Ridleya Scotta, przypominającą w fabu-
larnej koncepcji Przygody Guliwera Jonathana Swifta trylogię Apokalipsa Z (2011) 
hiszpańskiego pisarza Manela Loureira, czy również obejmujący trzy tomy Feed 
(2011) Miry Grant, gdzie klasyczną narrację przygód dwójki rodzeństwa, profe-
sjonalnych reporterów internetowych, prowadzoną w stylu politycznego thrillera, 
przerywają fragmenty blogów, które na bieżąco prowadzą oni sami, ich przyjaciele 
i współpracownicy. Co warto dodać, podczas gdy w XIX wieku cykle powieściowe 
powstawały często jako kolejne odcinki drukowane na łamach poczytnych ga-
zet, trylogie o zombie rodzą się jako regularnie prowadzone blogi bądź fragmenty 
umieszczane na stronach internetowych. Dopiero kiedy wzbudzą zainteresowanie 
czytelników, ukazują się w formie książkowej. Kiedy pierwszą próbę lektury na ła-
mach gazet zastąpiły dziś internetowe fora, zmieniło się wprawdzie medium, lecz 
podstawowy mechanizm pozostał ten sam. Pozwala to zaś mówić nie tylko o tren-
dach i modach w środowisku ludzi piszących, lecz również o gustach i potrzebach 
czytelników. Dlatego zasadne wydaje mi się pytanie o przyczyny powrotu do łask 
pisarzy i odbiorców na początku nowego tysiąclecia dawnych schematów narra-
cyjnych i rozbudowanych epickich opowieści. 
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W jednym z pierwszych rozdziałów swojej najnowszej książki Aisthesis, po-
święconej rekonstrukcji narodzin i przemian koncepcji artefaktu i związanego 
z nim doświadczenia estetycznego metodą analizy wybranych przypadków, przy-
pomina Rancière, jak srodze pomylił się Victor Hugo11. W tym samym bowiem 
rewolucyjnym 1830 roku, kiedy Stendhal pisał Czerwone i czarne, on wciąż jesz-
cze sądził, że kiedy struktura społeczna zupełnie straciła dotychczasową przej-
rzystość, to właśnie dramat najlepiej zdoła oddać ducha nadchodzących czasów. 
Wbrew marzeniom Hugo jedynie powieść potrafiła spełnić zadania, które on 
stawiał przed dramatem. Powieść z ambicjami do przedstawienia odbiorcom nie 
tylko różnorodnego, opisanego z wielu odmiennych punktów widzenia świata, 
lecz także wyjaśnienia porządku jego mniej lub bardziej rewolucyjnych przemian 
w postaci wielkiej narracji, zwykle obejmującej kilka tomów. Obszerne cykle po-
wieściowe stwarzały wrażenie, że obejmują całe społeczeństwo, dają obiektyw-
ny przekrój przez wszystkie jego poziomy. Przede wszystkim zaś obnażają me-
chanizmy zmian społecznych i zasady ich działania, ujawniają swoistą teleologię 
dziejów na przykładzie losów trafnie wybranej rodziny czy grupy bohaterów. Być 
może autorzy powstających dziś cykli powieściowych nadal żywią podobne am-
bicje, zwykle jednak ograniczają się do przedstawienia nieprzejrzystej struktury 
współczesnego świata, czy wręcz próbują dowodzić, że taka struktura nie istnieje 
i nigdy nie istniała. Znajduje to wyraz nie tylko w powtarzających się obrazach 
apokaliptycznej wręcz pandemii, wyniszczającej niemal całą populację ziemską, 
ale ponadto w nieprzezwyciężonych trudnościach z ustaleniem jej przyczyn. Co 
jednak w tym miejscu ważniejsze, bywa i tak, że poznawczy pesymizm autorów 
znajduje także odbicie w konstrukcji narracji. Przywołałam już przykład World 
War Z Brooksa, kolejny to jeszcze bardziej odchodzące od konwencji fikcji po-
wieściowej na rzecz paradokumentu przedsięwzięcie Stephena Jonesa, sygnujące-
go swoim nazwiskiem Zombie Apocalypse! (2010)12.

Trudno Zombie Apocalypse! nazwać inaczej niż przedsięwzięciem wydawni-
czym, gdyż Jones przygotował do publikacji zbiór różnorodnych dokumentów, 
do których napisania zaprosił dwudziestu innych pisarzy, wyliczonych na stronie 
tytułowej jako współautorzy. Co więcej, także pod względem wizualnym i typo-
graficznym postarał się uwiarygodnić wrażenie, że mamy do czynienia z przygo-
towanymi na ten użytek kopiami autentycznych dokumentów: zapisy w pamiętni-
ku trzynastoletniej dziewczynki pojawiają się w zapisie odręcznym, niektóre listy 
zostały napisane na starej maszynie; mnożą się odpisy z taśm magnetofonowych 
i sekretarek automatycznych, nie brakuje fragmentów blogów, koresponden-
cji mejlowych, esemesów i „ćwierknięć”; rozporządzenia sąsiadują z raportami,  

11 Por. J. Rancière, Aisthesis. Scènes du régime esthétique de l’art, Paris 2011.
12 S. Jones, Zombie Apocalypse!, Philadelphia–London 2010. 
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protokoły z posiedzeń na różnych szczeblach z mniej lub bardziej oficjalnymi 
sprawozdaniami; niektóre kartki zdają się kopiami stron internetowych; pozosta-
ły ślady łez, spinaczy i dziurkaczy, widać też smugi, które tak lubią pozostawiać 
zbyt często używane kserokopiarki. To prawda, w Zombie Apocalypse! przygląda-
my się w porządku chronologicznym fatalnym w skutkach rządowym próbom 
zorganizowania w Londynie Nowego Festiwalu Wielkiej Brytanii, który obywate-
lom pogrążonego w kryzysie gospodarczym państwa winien przywrócić narodo-
wą dumę. Jednak przedstawiony obraz świata rozpada się na niezborne fragmenty 
o wiele bardziej, niż działo się to w powieści Brooksa. Choć tam relacje obej-
mowały wydarzenia na całym świecie, to przecież odpowiadający za ich zebranie 
wysłannik komisji ONZ nie tylko je uporządkował, ale także ujednolicił, nazna-
czając piętnem własnego stylu pisania i myślenia. W Zombie Apocalypse! mamy 
natomiast wrażenie, że Jones tylko ułożył dokumenty, jeden obok drugiego, je-
den po drugim. Nic więcej. Choć więc wydarzenia obejmują głównie Londyn, 
a wręcz ograniczają się do jego południowej części, gdzie podczas przygotowań 
do festiwalu ekipy budowlane w Greenwich rozkopały masowe groby z czasów 
tak zwanej Wielkiej Plagi z połowy XVII wieku na cmentarzu kościoła Wszyst-
kich Świętych, obraz świata całkowicie się rozpada, a losy przypadkowych ofiar 
żadną miarą nie chcą się złożyć w całość. Czytelnik czuje się zatem równie zdez-
orientowany i zagubiony jak oni. Jak znakomicie pokazuje ten przykład, autorzy 
powieści o zombie coraz częściej nie starają się nawet stworzyć utopii porządku 
prowadzonej narracji i gwarantowanego przezeń sensu lub też łudzić czytelnika, 
że drobne mechanizmy tamtego i naszego świata, procesy czy przepływy dadzą 
się objaśnić. Wręcz przeciwnie, paradokumentalne formy winne nas przekonać, 
że świat stał się całkowicie nieprzejrzysty i niezrozumiały. Dlatego, żeby przeżyć, 
ocalając nagie życie, należy niczym w piekle Dantego porzucić wszelką nadzieję 
i liczyć jedynie na własne siły. Wbrew jednak temu, co od wieków zapowiada Bib- 
lia, nie będzie jednej powszechnej apokalipsy. Każdy otrzyma apokalipsę skrojoną 
na własną miarę, apokalipsę na własność. 

Jak się wydaje, pierwsze lata nowego tysiąclecia czytelnie zapowiedziały zmianę 
warty. Kultura kilku powojennych dekad ubiegłego wieku rozwijała się w cieniu 
atomowego grzyba, czego ślady znaleźć łatwo nie tylko w teatrze dokumentu lat 
sześćdziesiątych, ale także w powstających wtedy powieściach sensacyjnych i scien-
ce fiction. W Europie i na świecie podzielonym Żelazną Kurtyną wszystko zdawało 
się zależeć od decyzji tych, którzy stali na czele rządów najbardziej liczących się 
mocarstw i mieli dostęp do czerwonego guzika aktywującego ładunki nuklearne. 
Nawet jeśli artyści szkicowali dystopijne wizje, w których arsenały jądrowe dosta-
wały się w niepowołane ręce, lub ktoś przez czysty przypadek naciskał na wspo-
mniany czerwony guzik, zawsze można było liczyć na Jamesa Bonda czy Kapitana 
Amerykę – bohatera, który uchroni nas od ostatecznego kataklizmu. W dzisiejszym  
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świecie, nękanym kolejnymi kryzysami gospodarczymi, groźbą klęski głodowej 
w następstwie przeludnienia w tak zwanym Trzecim Świecie oraz kryzysem de-
mograficznym na Starym Kontynencie, niewielu żywi nadal złudzenia co do tego, 
że rządy czy jednostki, nawet obdarzone nadnaturalnymi zdolnościami, potrafią 
uchronić świat od najgorszego. Ono zdaje się bowiem mieć nazbyt wiele oblicz, po-
czynając od topniejących lodowców i innych anomalii pogodowych w konsekwen-
cji efektu cieplarnianego, przez genetycznie modyfikowaną żywność, a kończąc 
na kolejnych, szybko rozprzestrzeniających się epidemiach świńskiej czy ptasiej 
grypy, wirusa HIV czy Ebola. Trudno się zatem dziwić, że powieści wykorzystują-
ce wątek zombie rzadko identyfikują źródło pandemii i opisują, jak doszło do jej 
wybuchu. Częściej pokazują daremne wysiłki w celu ujawnienia przyczyn infekcji 
i znalezienia środków zaradczych, a jeśli wspominają o działaniach rządów i władz 
lokalnych, to bezlitośnie demaskują ich nieudolność, katastrofalne w skutkach pró-
by zaradzenia pierwszym objawom oraz przeciwdziałania kryzysowi za pomocą 
takich radykalnych metod jak zrzucanie ładunków jądrowych czy bomb z napal-
mem, mniej groźnych dla zombie niż dla tych, którym udało się przeżyć. Jak się 
wydaje, tyleż jako wspólnoty i typowe dla nich instytucje, ile jako jednostki straci-
liśmy zdolność szybkiego i adekwatnego wobec zagrożenia reagowania na nieprze-
widziane okoliczności. Zaufaliśmy temu, co dotąd okazywało się niezawodne, i to 
wcale nie zombie, lecz rutyna sprowadzi na nas koniec. 

Niczym w soczewce pokazuje to Zombie Apocalypse!, gdzie rząd Wielkiej 
Brytanii ładunkami jądrowymi bombarduje pełen zainfekowanych południowy 
Londyn. Wtedy też wychodzi na jaw, że przygotowane przez specjalnie do tego 
powołane instancje rządowe plany na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń w fol-
derze przewidującym atak zombie (obok takich innych nieprzewidzianych sytu-
acji jak najazd kosmitów i powrót Króla Artura) znalazły się ledwie dwie kartki. 
Na jednej widnieje odręczny rysunek figurki komiksowego zombie z dymkiem: 
„aaargh... brains”, na drugiej jedno, acz wymowne zdanie: „Run away screaming!”. 
Oczywiście, minister odpowiedzialny za działania antykryzysowe nie miał więk-
szego wyboru i taki właśnie plan implementował. Trudno się zatem dziwić, że 
istota konfliktu między ludźmi a żywymi trupami przeniosła się w czasie ostatniej 
dekady gdzie indziej, niż sytuował ją Romero i jego naśladowcy. Wiąże się dziś 
ściśle z tezami, które od kilku dobrych lat wysuwają badacze zajmujący się historią 
nauk, zwłaszcza nauk biologicznych.

Wiedeński teoretyk ewolucji Franz M. Wuketits ujmuje problem w sposób za-
pewne dość upraszczający, ale w gruncie rzeczy trafiający w samo sedno, kiedy 
podważa nadal podstawowe przekonanie, jakoby człowiek był animal rationale, 
istotą rozumną13. W efekcie postępu cywilizacyjnego, któremu ewolucja naszego  

13 F.M. Wuketits, Animal irrationale. Eine kurze (Natur-)Geschichte der Unvernunft, Berlin 2013. 
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gatunku nie zdołała dotrzymać kroku, otacza nas bowiem świat dalece przekra-
czający możliwości pojmowania umysłów ukształtowanych w innych zgoła wa-
runkach, dyktujących podstawowe zasady ekonomii przeżycia. Nie potrafimy 
należycie oszacować nie tylko efektów działań zbudowanych przez nas, skompliko-
wanych systemów, ale też egzystować w warunkach innych niż świat przeciętnych 
dystansów i przeciętnych szybkości. Dlatego częściej niż maszyny zawodzi ten, 
kto je zbudował, tak zwany czynnik ludzki. Nasz niegdysiejszy, wysoko ceniony 
jeszcze przez Kanta rozsądek okazuje się dziś źródłem czystej irracjonalności, któ-
rą dodatkowo pogłębia nasza ślepa wiara we własną, przedustawną racjonalność. 
I właśnie tutaj, jak mi się wydaje, bije źródło najbardziej typowej i traumatyzującej 
sytuacji, którą spotykamy we wszystkich wcieleniach wątku zombie, niezależnie 
właściwie od medium. Chodzi oczywiście o sytuację konfrontacji z przemienio-
nymi już najbliższymi, których należy zabić, żeby samemu przeżyć. Taka konfron-
tacja to w gruncie rzeczy czytelna figura spotkania z własnym lustrzanym odbi-
ciem. I ujawnia ona to, co dotąd udawało się nam skrzętnie ukrywać, nawet przed 
samym sobą – fakt, że jesteśmy animal irrationale, nadal kierujący się najbardziej 
pierwotnymi instynktami. Taką interpretację potwierdzają coraz częstsze w naj-
nowszych powieściach sceny, kiedy ofiary infekcji nie tylko stawiają czoła zainfe-
kowanym najbliższym, lecz z naukową precyzją obserwują własne, przemienia-
jące się ciało. Przeprowadzają kolejne niezbędne testy i badania krwi czy innych 
tkanek, by raport – spisany wedle najlepszych metod obiektywizujących wyniki, 
wypracowanych jeszcze przez Roberta Boyle’a i rodzącą się w połowie XVII wieku 
społeczność naukową – pozostawić dla potomnych, choć bez zbytniej wiary w to, 
że ktokolwiek go przeczyta. Wcielenie irracjonalności samo w sobie.

Bywa jednak, że z odkrycia ludzkiej irracjonalności rodzi się wątła wiara w to, 
że otaczający nas świat okaże się mądrzejszy niż ludzie, którzy zadufani we własne 
siły starali się go zmieniać. Wiara, co ciekawe, często jest lokowana w zainfekowa-
nych, w zombie. Dzisiejsi pisarze, niczym Romero w przyjętej niezbyt przychylnie 
przez widzów i krytyków dekadę wcześniej Ziemi żywych trupów, projektują przy-
szłość, kiedy to właśnie zombie posiądą ziemię. Znamiennym przykładem takiego 
myślenia jest Komórka Stephena Kinga14, która powstała dokładnie w tym samym 
czasie, kiedy Romero kręcił swój film. Jemu również, nawiasem mówiąc, została 
dedykowana. To prawda, King nie należy do ścisłego kręgu pisarzy zombie novel, 
ale tym bardziej jego futurystyczna wizja wydaje się symptomatyczna. Wybra-
łam Komórkę przede wszystkim dlatego, że nie znajdziemy tu prostego równania 
między groźnymi epidemiami, nawet wywołanymi przez wirusy „udoskonalone” 
we współczesnych laboratoriach, a pojawieniem się żywych trupów. W powieści 
Kinga źródłem infekcji okazuje się tytułowa komórka, z którą dziś nikt się już 

14 S. King, Komórka, tłum. Z.A. Królicki, Warszawa 2012.
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nie rozstaje i za którą chwyta bezwiednie w momencie zagrożenia, by zadzwonić 
na numer alarmowy. Oczywiście nie mam żadnej pewności, że King czytał pra-
ce wspomnianego Wuketitsa czy innych historyków nauki. A jednak dostrzegam 
uderzającą analogię między tezami tego ostatniego a sytuacją wyjściową w świecie 
przedstawionym powieści, gdzie komórka jako swoisty symbol postępu cywiliza-
cyjnego staje się przyczyną przemiany animal rationale w zombie czy – jak się tu 
mówi – w telefonicznych. A nawet więcej. W ostatnich partiach powieści okazuje 
się ona swoistym pharmakonem. Z taką bowiem intencją główny bohater, kiedy 
już nacisnął „zadzwoń”, podaje telefon pogrążonemu w traumie synowi, mając 
nadzieję, że zmutowany zapewne w międzyczasie wirus zdoła go uleczyć. Tak też 
brzmi ostatnie zdanie powieści: „I przyłożył synowi telefon komórkowy do ucha”. 
Dlatego nie dowiemy się nigdy, czy ratunek oznacza tu powrót do bycia człowie-
kiem, czy też wręcz przeciwnie – przemianę w zombie. Konstrukcja akcji podpo-
wiada jednak, że chodzi raczej o to drugie rozwiązanie.

Główny bohater Komórki, Clay Riddell, to młody i zdolny rysownik komiksów 
z Bostonu. Kiedy pojawia się wirus atakujący przez komórki, jego żona i syn znajdują 
się poza miastem. Riddell wyrusza w drogę w nadziei, że zdąży zapobiec temu, żeby 
chłopiec do kogoś zadzwonił. Jego wyćwiczone oko rysownika wydobywa z chaosu 
otaczającego świata wzory, które zapewne umykają innym. Okazuje się bowiem, że 
po kilku dniach od wybuchu epidemii zombie tracą typowy dla siebie stan letargu 
już nie tylko w chwili, kiedy czują w pobliżu zdobycz. Zaczynają naśladować zacho-
wania innych, grupują się w stada niczym odlatujące ptaki, ich wspólne działania 
nabierają regularności, pojawia się coś w rodzaju komunikacji telepatycznej. I nawet 
jeśli ta zdolność ginie wraz z rzeszami „telefonicznych”, zgromadzonych w centrum 
stanu Maine, których Riddell i jego towarzysze zabijają, detonując zmajstrowaną 
po amatorsku bombę, to trudno uciec przed wrażeniem, że – podobnie jak bohater 
późniejszego o dwa lata Metra 2033 Dmitry’ego Glukhovsky’ego (2007), gdzie akcja 
rozwija się w moskiewskim metrze po wojnie atomowej – nieopatrznie zniszczyli 
szansę na jakościowy skok w rozwoju życia na Ziemi. Wrażenie to rodzi się głównie 
dlatego, że tak King, jak Glukhovsky opisują Innych w sposób, który przypomina 
tezy niektórych współczesnych entomologów. 

Nie bez racji Giorgio Agamben w Otwartym nazwał Martina Heideggera 
ostatnim z filozofów, którzy potrafili wykorzystać maszynę antropologiczną, pro-
dukującą humanitas dzięki różnicy ustanawianej między człowiekiem a zwierzę-
ciem. Jak podejrzewam, stało się tak między innymi dlatego, że Heidegger, idąc 
w ślad ustaleń Jakoba Johanna von Uexkülla, jako modelowe zwierzę wykorzystał 
kleszcza. Owada, który od wieków tak samo reaguje na te same bodźce i kieru-
je się niezmiennym instynktem, a więc z definicji jest niezdolny do tytułowego 
„otwarcia”, u niemieckiego filozofa zawarowanego wyłącznie dla człowieka. Jak 
łatwo zgadnąć, sytuacja musiałaby się radykalnie zmienić, gdyby Heidegger  
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wybrał innego przedstawiciela owadów, na przykład mrówkę. Mrówki mają bo-
wiem szczególny rodzaj inteligencji ponadindywidualnej (inteligencja roju czy 
też inteligencja rozproszona) i zdolność samoorganizacji, która opiera się na spo-
łecznej homeostazie, zmiennych wzorcach zachowań i regułach feedbacku, każ-
dorazowo dostosowujących się do okoliczności. W mrowisku uczy się, pamięta 
i zapomina cała grupa, kierująca się wspólną wolą, ustanawianą na drodze telepa-
tii w sposób przypominający działania złożonych systemów samosterownych czy 
też sieci, które opisuje Bruno Latour w swojej Actor-Network Theory (ANT). Ba, 
powie ktoś, wtedy jednak Heidegger musiałby być jednym z naszych współczes-
nych, skoro kiedy spisywał swoje przemyślenia na temat relacji między kleszczem 
a człowiekiem, inteligencja rozproszona owadów nikomu się jeszcze nie śniła. Nie 
do końca to bodaj prawda, co pokazuje niemiecki filozof i specjalista od owa-
dów społecznych Niels Werber15. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wie-
ku faktycznie badano społeczność mrówek przede wszystkim pod kątem daleko 
posuniętej specjalizacji budowy i funkcji jej członków. Ślady wzajemnych relacji 
między tak rozumianą konceptualizacją organizacji mrówek a metaforą opisują-
cą społeczeństwo ludzkie odnaleźć można choćby w Nowym wspaniałym świe-
cie (1932) Aldousa Huxleya, którego brat Julian dwa lata wcześniej opublikował 
znaczące studium naukowe z życia mrówek. Jednak w tym samym czasie ukazała 
się również inna powieść naukowo-fantastyczna, Ostatni i pierwsi ludzie (1930) 
brytyjskiego filozofa i pisarza Olafa Stapledona. Korzystając z prac entomologów, 
zaproponował on nowy wzorzec myślenia o społeczeństwie ludzkim, tworząc nie-
znany naukowcom model opisu życia owadów, zapowiadający dzisiejsze ustalenia 
na temat inteligencji rozproszonej. Nie miejsce tu oczywiście, żeby rozwijać ten 
temat. O ustaleniach Werbera wspominam przede wszystkim z dwóch istotnych 
względów. 

Po pierwsze, Werber potwierdza moje sugestie, że zombie w najnowszej kul-
turze da się potraktować jako coś więcej niż postać z gotyckich horrorów. W spo-
sobach ich przedstawienia dopatrzeć się bowiem można metaforycznych diagnoz 
współczesnego społeczeństwa i kondycji ludzkiej. Po drugie, jego praca Ameisen-
gesellschaften jak na dłoni pokazuje, że literatura (także popularna, do której na-
dal zalicza się science fiction) nie musi wcale znajdować się w relacji analogii do 
nauki, „odgapiając” jej ustalenia. Często ona sama staje się polem produktywnych 
eksperymentów, wytwarzając nową wiedzę, do której badacze dojdą swoimi me-
todami dopiero w przyszłości. Fakt, że rzesze graczy komputerowych trawią czas, 
eliminując hordy zombie, gromadząc punkty niezbędne do przejścia na kolejny 
poziom, a hollywoodzkie filmy straszą nas tłumami chodzących trupów, zdol-
nych jedynie do prymitywnego zabijania i pożerania żywych, nie oznacza wcale, 

15 N. Werber, Ameisengesellschaften. Eine Faszinationsgeschichte, Frankfurt am Main 2013.
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że podobnie zachowują się i podobnym celom służą zombie w całej kulturze naj-
nowszej. Tu przecież, zwłaszcza w powieściach paradokumentalnych, stały się one 
narzędziami wnikliwej diagnozy społecznej i cywilizacyjnej. Apokalipsa zaś, którą 
proponują nam na własność, otwiera takie pole eksperymentu, z którego nauczyć 
się można więcej niż z planów operacyjnych brytyjskiego rządu w Zombie Apoca-
lypse!: „Krzycz i uciekaj”.


