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Z ducha Petera Jacksona i Jonathana Kinga...  

 

Specyfiką raczej mało znanej kinematografii nowozelandzkiej jest mariaż komedii 

i filmu grozy. Połączenie to, zazwyczaj ryzykowne artystycznie, niekiedy owocuje intere-

sującymi próbami odnowienia obu gatunków filmowych. Tak było choćby w wypadku 

Martwicy mózgu (Nowa Zelandia 1992, reż. Peter Jackson); jest to zresztą jeden ze zna-

czących filmów w historii kina grozy, współtworzący – jako ideowi spadkobiercy twór-

ców skupionych w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku wokół pisma „Fangoria” (m.in. 

Tobe Hoopera, Wesa Crawena, Johna Carpentera)1 – rewolucję estetyczną, której wy-

znacznikiem stała się estetyka gore. Częściej jednak prowadzi do nieintencjonalnej za-

bawy schematem, w którym zanika potencjał reinterpretacyjny na rzecz coraz mniej za-

sadnego fabularnie epatowania estetyką obrzydzenia; elementy filmu grozy służą wów-

czas zazwyczaj wyłącznie podkreślaniu zabawy w skandalizowanie; taki los spotkał 

Czarną owcę (Nowa Zelandia 2006, reż. Jonathan King), jak i usiłujący zdyskontować 

modę na „żywe trupy” obraz Zombie SS (Norwegia 2009, reż. Tommy Wirkola) oraz 

Zombieland (USA 2009, reż. Ruben Fleischer).  

Trudno oczywiście wyrokować, czy sukces filmu Jacksona byłby możliwy w in-

nym klimacie kulturowym, niż towarzyszący jego powstaniu; nie należy też a’priori za-

kładać niemożliwość nakręcenia satysfakcjonującego artystycznie i koncepcyjnie obra-

zu, w którym wątek inspirowany kinem grozy poddany byłby regułom komedii. Tym 

niemniej sukces komiksu The Living Dead Roberta Kirkmana i Tony’ego Moore’a 

(2003-2014) z jednej strony, z drugiej zaś kult, jakim kinomanii otaczają filmy Romera 
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(zwłaszcza Noc żywych trupów z 1968) ma niewątpliwy wpływ na – rozumiany Jaussow-

sko – „horyzont oczekiwań”. Toteż problemem twórców staje się współcześnie nie tyle 

eskalacja opowieści o zombie, co opowiedzenie się wobec kanonicznych tekstów kultury 

bądź po to, by je zreinterpretować, bądź w celu zdyskontowania ich sukcesu artystycz-

nego (ale i – nie ukrywajmy – marketingowego). 

Powyższe uwagi dotyczą oczywiście w przeważającej mierze tekstów kultury au-

diowizualnej, jednakże nie brak pośród wytworów popkultury również opowieści, 

w których odnajdujemy (mniej lub bardziej udane) realizacje schematu fabularnego, 

którego osią są zombie. W rodzimej fantastyce nie ma ich tyle, co w wypadku prozy an-

glojęzycznej, jednak powstają one i nad Wisłą. Do najnowszych należy powieść Magda-

leny Owczarek Po moim trupie, stanowiąca jej debiut pisarski.  

Jest to utwór wzbudzający mieszane uczucia. Już same okoliczności jego powsta-

nia nakazują ostrożność w wartościowaniu utworu ze względu na jego (potencjalne) wa-

lory artystyczne: książka została napisana – o czym dowiadujemy się z okładki – 

w ramach akcji „National Novel Writting Month”. Informacja ta ewokuje przynajmniej 

dwie implikacje:  

1. utwór Owczarek nie powstał – jak moglibyśmy to określić, odwołując się do figu-

ry furius poeticus – „z potrzeby serca”, toteż trudno w tej sytuacji spodziewać się 

klarownie zarysowanego konceptu, któremu podporządkowana została całość 

opowieści. Truizmem byłaby przecież konstatacja, iż szybkość tworzenia zazna-

czaj przeszkadza jakości wykonania. Toteż hasło kampanii – „The World Needs 

Your Novel”2 – należy uznać za wyraz pychy podyktowanej oszołomieniem wyni-

kającym z możliwości opublikowania swego (pozwólmy sobie na drobna uszczy-

pliwość) „arcydzieła jednego sezonu” ; 

2. wymogi formalne akcji narzucają pewne ograniczenia czasowe i dopuszczalną 

ilość znaków, w ramach których można zamknąć fabułę utworu3. Tym samym 

prymarne staje się ich spełnienie, nie zaś uczynienie powieści zwartą fabularnie 

historią, która potrafiłaby zafrapować odbiorcę. Co więcej, zapewne pośpiechem 

należy tłumaczyć lapsus „szpital polny” (s. 42), mający zapewne być „szpitalem 

 

2 http://nanowrimo.org/how-it-works [dostęp: 10.10.2014]. 
3 Zob. dane na temat akcji: http://en.wikipedia.org/wiki/National_Novel_Writing_Month [dostęp: 
08.10.2014]; http://nanowrimo.org/how-it-works [dostęp: 10.10.2014]. 

http://nanowrimo.org/how-it-works
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Novel_Writing_Month
http://nanowrimo.org/how-it-works
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polowym”. Owszem, jest to niewielka usterka, jednakże irytująca i zakłócająca tok 

lektury; tym bardziej, że wynika z nadmiernego zawierzenia osób odpowiedzial-

nych za korektę w moc komputerowych programów, mających jedynie wspo-

magać, nie zaś wyręczać  w tym zakresie ich użytkownika. 

Efekty owego „pisarstwa wyczynowego” widać już podczas choćby pobieżnej lektury. 

Utwór Owczarek stanowi rzecz pośrednią między brulionem, zapisanym pierwszymi 

szkicami fabuły, a internetowym blogiem nastolatki kierującej się nie tyle wyczuciem 

smaku literackiego, co chwilowymi nastrojami; co więcej – nastolatki uczęszczającej do 

gimnazjum sytuującego się w dolnych krańcach rankingów, w którym podstawowy za-

sób leksykalny składa się w przeważającej mierze z wulgaryzmów i obscenizmów. Z tego 

względu trudno jest arbitralnie rozstrzygnąć, czy język narratorki (jakżeby inaczej – 

pierwszoosobowej, będącej zarazem protagonistką) stanowi kalkę języka autorki, czy 

też projekcję wyobrażenia pisarki na temat języka codziennego jej rodaków. 

Z pewnością Owczarek nie chciała skandalizować; popkultura – stanowiąca przecież po-

żywkę dla jej utworu – nie odwołuje się do ekscesu (to domena rejestru wysokiego 

i awangardy, przełamującej skonwencjonalizowane przyzwyczajenia odbiorców). Nie-

mniej podczas lektury trudno oprzeć się wrażeniu, że autorka – z braku pomysłu na 

kompozycję całości – odwołuje się do poczucia czytelniczego (nie)smaku, maskując 

w ten sposób indolencję koncepcyjną i mizerię artystyczną.  

 Maniera, jaką napisane zostało Po moim trupie jest irytująca tym bardziej, że 

można dostrzec w opowiedzianej przez Owczarek historii potencjał kulturowy. Wynika 

on z – miejmy nadzieję, że świadomego, nie zaś będącego wynikiem nieudolnej próby 

naśladownictwa – krytycznego dystansu do przedstawień zombie w tekstach popkultu-

ry. Przywołajmy trzy, najbardziej charakterystyczne (a zarazem nośne problemowo) 

przykłady, które mogłyby stać się punktem wyjścia dla refleksji na temat (nad)obecności 

zombie we współczesnej popkulturze: 

1. Nawiązanie do schematu opowieści o grupie postaci ocalałych przed atakiem zombie 

(s. 60). Jest to sytuacja fabularna stanowiąca skonwencjonalizowaną inicjację pery-

petii bohaterów, którzy muszą odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji. Różnorodność 

ich reakcji w obliczu zagrożenia dynamizuje fabułę, pozwalając zarazem na pogłę-

bienie rysu psychologicznego postaci; 



4 

 

2. Wzorowanie wrocławskiego akademika „Kredka” na wieżowcu z Miasta żywych tru-

pów Briana Keene’a (2005; wydanie pol. 2009) (s. 64). Napięcia społeczne, wynikają-

ce z różnicy zdań pomiędzy bohaterami, którzy schronili się w jego murach, roz-

grywki personalne (reprezentatywny pod tym względem w powieści Owczarek po-

zostaje niewykorzystany potencjał dramaturgiczny wątku Blond Zośki); 

3. Maskowanie bohaterów za pomocą wnętrzności zombie to oczywista polemiczna 

aluzja do drugiego odcinka 1 sezonu serialu Żywe trupy (Guts, USA 2010, reż. Michel-

le MacLaren) (s. 86). Jest to aluzja do supersystemu rozrywkowego (określenie 

Marshy Kinder) Żywe trupy równie oczywista, co kreacja postaci Lilianny, wzorowa-

nej na Michonne, oraz stworzenie areny do walk z zombie, Terrordrom Breslau.  

Zasygnalizowane tu nawiązania zostały jednakże potraktowane nazbyt pobieżnie, by 

mogły stanowić podstawę jakichkolwiek hipotez interpretacyjnych, związanych 

z możliwymi odczytaniami Po moim trupie jako „antyhorroru”, dekonstruującego spetry-

fikowany schemat fabularny, bądź proponującego czytelnikowi namysł nad meandrami 

współczesnej popkultury, coraz częściej stanowiącej samoodnoszące się uniwersum 

sensów. Rozczarowanie i niesmak, pozostający po lekturze pogłębia otwarte zakończe-

nie, nakazujące obawiać się, czy nie powstanie kontynuacja utworu... Toteż kpiną z gustu 

czytelnika zdaje się hurraoptymistyczna quasi-recenzja (de facto będąca blurbem), do-

stępna na forum czytelniczym księgarni związanej z wydawnictwem NovaeRes4.  

 

4 Zob.: K. Pinkowicz, [recenzja], „Zaczytani.pl”, http://zaczytani.pl/ksiazka/po_moim_trupie,druk [wpis 
z dn. 6.10.2014; dostęp: 9.10.2014]. Notabene, wbrew supozycji autorki wpisu, uczynienie protagonistami 
osób niemających szczególnych kompetencji, by przetrwać epidemię zombie nie jest wcale zabiegiem tak 
nowatorskim, jak sugerowałaby to Pinkowicz; wystarczy przypomnieć „Noc żywych trupów” (USA 1968, 
reż. George A. Romero). Z niezrozumiałych względów recenzentka nie zauważa też, iż takie postaci to 
w przeważającej mierze bohaterowie „Żywych trupów”. 

http://zaczytani.pl/ksiazka/po_moim_trupie,druk

