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Agnieszka Bukowczan-Rzeszut  

Abra-kadawer — odczarowanie żywej śmierci 

I've always been fascinated by death.  
The feel of it, the smell of it... 

Sandra Larson, Kissed (1996) 

Gdy ponad 17-milionowa, rekordowa w historii telewizji publiczność zasiada przed 

szklanymi ekranami, by z wypiekami na twarzy śledzić przygody bohaterów swojego ulu-

bionego serialu, to wiedz, że coś się dzieje. Tak wysoka oglądalność zadziwia tym bardziej, 

że jest to już piąty sezon. W dodatku serialu poświęconego przygodom grupki przyjaciół, 

którzy próbują przetrwać w świecie po apokalipsie zombie. Jak to się stało, że wyciągnięte 

z butelek haitańskich kapłanów, bo właśnie takie zombie są na Haiti najpopularniejsze, 

stały się ulubionym motywem rozrywkowym naszych czasów?   

Zombie, choć może na pierwszy rzut oka nie jest to widoczne, w kulturze masowej są 

obecne od dekad. Nie było im jednak z nami zbyt dobrze ani w latach 30., ani w epoce 

hipisów, ani pod koniec zimnej wojny. Dopiero od niedawna trwa dla nich prawdziwa 

belle epoque. Zaledwie na przestrzeni ostatniego pięciolecia powstało ponad 70 filmów o 

tematyce zombie. Wtłaczano je chyba we wszelkie możliwe schematy i klisze: romansowe, 

wojenne, komediowe, sci-fi. Mieliśmy już zombie w czasach wojny secesyjnej, zombie-na-

zistów, zombie-striptizerki, zombie-ninja i zombie w kosmosie. Jednym ze szczytowych 

osiągnięć współczesnej myśli kinematograficznej była produkcja japońska Zombie Ass: 

The Toilet of the Dead, której fabuły chyba nie trzeba przybliżać. Wysyp żywych trupów 

wciąż trwa i trudno pokusić się choćby o nieśmiałą prognozę, kiedy to szaleństwo dobie-

gnie końca. 

Gdy w 1968 roku George A. Romero kręcił kultową obecnie Noc żywych trupów, w naj-

mroczniejszych koszmarach nie spodziewał się zapewne ani tak ogromnej popularności 

motywu żywej śmierci, ani również tak niezwykłej ewolucji zombie w popkulturze. Od 
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tępego, powłóczącego nogami, reanimowanego trupa, pchanego ku żywym żądzą zabija-

nia (sekstalogia Romero i dziewięć bodajże części inspirowanych pierwszą odsłoną jego 

cyklu, filmy Lucio Fulciego, Re-Animator Stuarta Gordona, uwielbiana przez fanów trylo-

gia Evil Dead czy Braindead Petera Jacksona – wszystkie zaliczane do szeroko pojmowanej 

klasyki gatunku zombie movies), przez silne i szybkie potwory, rozszarpujące swoje ofiary 

na strzępy (remake Świtu żywych trupów, kontrowersyjny 28 dni później i jego kontynua-

cja – 28 tygodni później, cykl REC czy kinowy hit World War Z, oparty na książce Maxa 

Brooksa pod tym samym tytułem), aż po urocze, niezrozumiane istoty zepchnięte na mar-

gines społeczeństwa, sportretowane choćby w Warm Bodies (film powstał na podstawie 

powieści Isaaca Mariona), a także w planowanym do emisji już wkrótce iZombie. Pierwszy 

to historia miłosna na wzór Romea i Julii, przy czym Montekich reprezentują zombie, a 

Kapuletich – niedobitki rodzaju ludzkiego. Romeo jest nieżywy i zakochany po uszy, a cał-

kiem jeszcze żywa Julia potrzebuje czasu na to, żeby przekonać się o sile miłości. Drugi to 

adaptacja komiksu ze stajni DC Comics, którego bohaterka jest jednocześnie krwiożerczą 

zombie i praworządną obywatelką wspomagającą „długie ramię sprawiedliwości” 

w chwytaniu przestępców. Wprawdzie musi jeść mózgi, ale w związku z wykonywaną 

przez siebie pracą (jest koronerem w kostnicy) ma do nich nie tylko łatwy i moralnie 

usprawiedliwiony dostęp, ale też, pozyskując przy okazji posiłku wspomnienia ofiar, po-

maga chwytać bandytów. Długą drogę przeczłapały żywe trupy od zabitej dechami, wiej-

skiej farmy w stanie Pensylwania, trzeba im to przyznać.  A to wszystko zaledwie na prze-

strzeni półwiecza!  

Dzisiejsze zombie są zupełnie inne niż te, które pół wieku temu powłóczyły nieśmiało 

nogami po czarno-białych ekranach, powolne, zdezorientowane i bierne. Nikt już nie chce 

oglądać smutnych, bladych mężczyzn w garniturach – taki widok mamy na co dzień w 

trakcie podróży do pracy.  Zombie uosabia wszystko, czego człowiek epoki postmoderni-

zmu nienawidzi i czego się boi. „To my jesteśmy żywymi trupami” – mówi jeden z bohate-

rów The Walking Dead do reszty swoich przyjaciół, usiłując zmotywować ich do walki o 

przetrwanie i przywrócić im wiarę w to, że lepsze jutro jeszcze nadejdzie. A są powody do 

obawy, bo serialowe zombie, choć pod względem estetycznym i „behawioralnym” mogą 

być zaliczane do klasycznych, to krzepą w wielu przypadkach dorównują swoim żywym 

antagonistom. I równie uparcie trzymają się tego padołu. 
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Wydaje się, że w czasach wszechobecnego kultu zdrowia, tężyzny fizycznej i ze-

wnętrznego piękna narzucanego przez wydawców kolorowych magazynów, nic nie prze-

raża nas tak, jak zostanie właśnie takim obrzydliwym żywym trupem. Dzięki cudom 

współczesnej technologii, odarta z otoczki kulturowego tabu śmierć zostaje nam podsta-

wiona pod nosy taka, jakiej na co dzień wcale nie chcemy oglądać. Nie ma dla niej miejsca 

w naszym idealnym porządku wyznaczanym poranną organiczną kawą z mlekiem sojo-

wym i crossfitem pieczołowicie dokumentowanym za pomocą Instagrama i Facebooka. 

Bo dziś nawet po śmierci nie ma już miejsca na naturalne procesy – od tego mamy tana-

tokosmetykę, żeby nawet trup wyglądał w trumnie perfekcyjnie. Nie ma mowy o fizjologii, 

nie ma mowy o rozkładzie. Nic nie zostanie nawet dla robaków: zwłoki albo utylizuje się 

metodą kremacji, albo hermetycznie zamyka się trumny, żeby nic nie dostało się do 

środka. Za to na ekranie, w rozdzielczości HD, widz może paść oko zwisającymi strzępami 

mięsa ogryzionymi do białej kości, ropą cieknącą z pustych oczodołów, nadgniłą skórą 

opuchniętą i pękającą od gazów. Lubimy na to patrzeć – ale z daleka, zachowując pełną 

kontrolę za pomocą pilota. Lubimy zwłaszcza patrzeć na to, jak niedożywieni i wymęczeni 

bohaterowie o perfekcyjnie wytrenowanych i umięśnionych ciałach pokonują żywe trupy 

i ratują świat. Ewentualnie na „ekshumowanie” zombie, by znów mogły kochać i cieszyć 

się życiem.  

„Możemy spełnić marzenie każdego lekarza. Byłbyś sławny i ... nieśmiertelny.” – mówi 

Herbert West, tytułowy Re-Animator, do Dana, próbując namówić go do udziału w swoich 

makabrycznych badaniach, których skutki są niestety opłakane. I choć wiele już książek 

napisano i filmów nakręcono o klątwie nieśmiertelności, marzenie o tym, by żyć jak naj-

dłużej, mocno się nas trzyma. Trudno powiedzieć, czy nauce uda się spełnić marzenie ga-

tunku coraz bardziej zżeranego przez choroby cywilizacyjne, żyjącego na sukcesywnie 

wyniszczanej planecie. Ale spójrzmy na to z drugiej strony. Niedawno z zainteresowaniem 

przeczytałam tekst o tym, jak wszechobecna chemia w żywności sprawia, że współcześni 

zmarli rozkładają się znacznie dłużej niż ich rodzice czy dziadkowie. Rodzi to istotne pro-

blemy prawne dla zarządów cmentarzy, które coraz śmielej wysuwają postulat o zmianie 

ustawowego okresu użytkowania grobu. Okazuje się, że dwie dekady to już za mało, by 

Matka Natura zdążyła całkowicie zutylizować ludzkie szczątki. Jesteśmy coraz bliżej tego, 

by sen faraonów wreszcie się ziścił – czeka nas życie wieczne, tyle że po śmierci. O ile 

wcześniej nie spadnie nam na głowy jakaś apokalipsa.  
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