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Zabawna Odmiana Modnej Opowieści* 

Wszystkie dobre opowieści o zombie są do siebie podobne; każda zła jest zła na 

swój własny sposób. Na szczęście powieść Szmidta zalicza się do tej pierwszej grupy, 

dlatego czyta się ją bez poczucia irytacji. Jednocześnie próżno szukać w niej czegoś 

oryginalnego, jakościowo nowego – co innego w sposobie promocji Szczurów... 

Szmidt to barwna postać: działacz fandomu, pisarz, redaktor (w latach 2001-2009 

naczelny nieodżałowanego „Science Fiction/Science Fiction, Fantasy i Horror”), 

gawędziarz konwentowy. Jak się okazało niedawno – także niezgorszy spec od promocji, 

gdyż cuda, jakie wyczyniał przy tworzeniu i popularyzacji Szczurów..., zapiszą się 

złotymi zgłoskami zarówno w annałach polskiej fantastyki, jak i public relations. Otóż 

wrocławianin postanowił umieścić w swojej powieści fanów, użytkowników 

fantastycznej sieciosfery i kolegów pisarzy. Ponoć przeszło dwa tysiące osób poprosiło 

Szmidta, aby ten uśmiercił ich w swoim dziele, czyli zaufało mu przed przeczytaniem 

choćby rozdziału powieści. 

Byłem obecny na warszawskiej premierze Szczurów... Entuzjazm, atmosfera 

fanowskiego pikniku i widok ponad dwudziestu osób na widowni, które chwaliły się na 

koszulkach faktem zgonu swoich alter ego w wymyślonym Wrocławiu, bardzo rozgrzały 

tamtejszą atmosferę. Powieść była też widoczna na Pyrkonie, obecna w sieciosferze 

fantastycznej, a nawet dostrzegalna na mieście, dzięki bilboardowej akcji reklamowej. 

Choć nie jestem bezkrytycznym zwolennikiem tego typu marketingu (moim zdaniem 

nieco wykorzystującej zaangażowanie fanów, którzy pojawiają się na kartach powieści 

na pół zdania; ale cóż, volenti non fit iniuria), cieszy mnie sukces tego eksperymentu 

promocyjnego, którego echa docierają nawet do głównego nurtu mediów. Jednak ten 
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cały fantastyczny piknik byłby mało wart, gdyby powieść okazała się słaba. Na szczęście 

takowa nie jest. 

Szmidt odniósł zwycięstwo i jako pijarowiec, i jako pisarz. Warto jednak zaznaczyć, 

że powodzenie tego drugiego opiera się w dużej mierze na pracy pierwszego. Pierwszy 

tom Szczurów... to kawał dobrej, rozrywkowej literatury. Nic więcej: Chaos jest lekturą 

przyjemną, lekką i przewidywalną, głównie dzięki dobremu wykorzystaniu obecnego w 

popkulturze od dekad modelu. Mimo pewnych udoskonaleń wzorca, takich jak 

modyfikacja wielu aspektów biologii (nekrologii?) żywych trupów, rozpoznajemy 

monstrum, zgrabnie zszyte z konceptów Romero, Boyle’a czy Brooksa. To zarówno 

dobra, jak i zła nowina. 

Początkowe rozdziały Szczurów... wydały mi się najgorsze z całej opowieści. Nie 

dość, że autor musiał dobrze zobrazować szok wielkiej rzeszy bohaterów, to jeszcze 

większość ukłonów w stronę widowni odbywa się na pierwszych stu stronach (korowód 

przyjaciół i fanów Szmidta, ginących szybciej niż szare komórki widza TVP oglądającego 

debatę prezydencką), ale potem historia nabiera rozpędu. Kto miał przeżyć – przeżywa 

(w każdym razie: jego szanse na dotrwanie do końca tomu rosną), kto miał stać się 

prawdziwym bohaterem, staje się nim. Z czasem też przewidywalna opowieść o zombie 

nabiera własnego stylu, charakteru. Akcja Szczurów... od początku rozgrywa się w 

peerelowskim Wrocławiu, ale martwe miasto nocą jest martwym miastem nocą i 

dopiero z czasem, gdy ten starożytny gród piastowy zamienia się w nową twierdzę 

Breslau, Szmidt ma okazję odmalować je w pełnej krasie. 

Siłą opowieści jest też jej setting oraz bohaterowie. To głównie żołnierze Ludowego 

Wojska Polskiego: trybiki w wielkiej, bezdusznej machinie zbrojnej, ludzie z 

przetrąconym przez system totalitarny kręgosłupem moralnym, a jednocześnie idealni 

wykonawcy najstraszniejszych rozkazów; w zależności od okoliczności: najgorsze lub 

najlepsze narzędzie do walki z nieznaną zarazą. Z powodu oryginalnego podejścia do 

epidemiologicznego modelu zombie, nasze zielone ludziki nie mogą w całości 

wykorzystać efektownego arsenału LWP, jednak wszystkimi siłami starają się 

przetrwać, a czytelnikowi dostarczyć rozrywki. 

Opowieść nie kończy się. Chaos... to tylko połowa historii (mam nadzieję; pomysł 

Szmidta jest nośny, ale nie aż tak nośny, aby stworzyć taśmowy cykl). Wierzę, że w tomie 

drugim autor porzuci już nieco przejadły fan-service i skupi się na tym, co robi dobrze: 

epickim opisie SKOT-ów rozjeżdżających zombie. 



Na zakończenie warto dodać, że Szczury... są świetnie opracowane pod względem 

graficznym. Okładka i mapy pomagają poczuć atmosferę improwizowanej operacji 

wojskowej. No i to hasło reklamowe – slogan „Zombie kontra Zomo” trafnie zapowiada, z 

czym czytelnik będzie miał do czynienia. 


