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Jak rozpętałem apokalipsę zombie 

 

Bardzo lubię zombie. To znaczy – nie, że „lubię” w sensie „życzę sobie apokalipsy 

zombie natychmiast” (nie mam złudzeń, z moją ciekawością i (od)wagą byłabym w 

pierwszym szeregu przemienionych, ale o tym kiedy indziej w innym tekście), lecz „lu-

bię” w znaczeniu „niezwykle mnie interesuje wykorzystanie tej figury grozy jako ele-

mentu składowego narracji”. Fascynujące, ile, wbrew pozorom, daje możliwości wyzy-

skanie tego motywu, w jak sprytny, niebanalny sposób można go zaprezentować, rezy-

gnując, jak choćby Max Brooks we wzorcowym (w mojej opinii) World War Z, z konwen-

cji survival horroru czy horroru w ogóle, albo, jak Stephen Jones w cyklu Zombie Apoca-

lypse!, eksperymentując z formą, ewentualnie, jak Mira Grant w znakomitej trylogii Prze-

gląd Końca Świata, konstruując niezwykły dystopijny świat, w którym zombie służą bar-

dziej w charakterze rekwizytu niźli ku pełnieniu jakiejkolwiek innej roli.  

Tym bardziej radują mnie próby zmierzenia się z tematyką zombijną podejmo-

wane przez polskich twórców, choć na razie, przyznaję, nikt mnie nie poruszył tak, jak 

Brooks, Jones czy Grant. Mimo dotychczasowych wątpliwości, z dużym zaciekawieniem i 

niecierpliwością zabrałam się za spóźnioną lekturę powieści Mikołaja Marceli Niemar-

twi. Ciała wasze jak chleb, kręcąc noskiem już przy tytule, którego drugi człon wydał mi 

się zrazu pretensjonalny. Nie wolno jednak osądzać książki wyłącznie na podstawie 

okładki (ta wszelako akurat przypadła mi do gustu, a pomysł z czarnymi obramowania-

mi stron wydał mi się wręcz orgią estetyczną!), toteż zaatakowałam tekst krytycznie. I 

od pierwszej sceny wiedziałam, że przepadłam, ponieważ ta okazała się po prostu pe-

rełką narracyjną, skonstruowaną na za zasadzie odwrócenia kolejności wydarzeń, a więc 

pokazania pewnego incydentu nie od początku do końca, tylko o końca do początku. Jest 
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to rzecz, która z miejsca osadza czytelnika, skłaniając go do natychmiastowego skupie-

nia uwagi, momentalnego „wejścia” w zdarzenia. Jak napisałam, zacny to chwyt, zwłasz-

cza że nagrodą za przebrnięcie (i niezwariowanie) przez tę scenę stanowi zwiększenie 

satysfakcji odbiorczej wraz z postępem akcji.  

Niewątpliwie rzeczywistość postapokaliptyczna wykreowana przez Marcelę jest 

bardzo przemyślana: to spójny, wartościowy koncept świata, który wprawdzie się zawa-

lił, ale zamieszkujący go ocaleni mimo wszystko dokładają starań, by zaprowadzić tam 

jakiś porządek, choć cele i determinanty rozmaitych grup (w tym bojówek czy kulty-

stów) bywają niezwykle odmienne. Nie jest to jednak – tak ulubiony w większości reali-

zacji motywu apokalipsy zombie – świat w totalnej rozsypce, gdzie garstka ludzi próbuje 

zbudować azyl lub panicznie go poszukuje, mając za sobą hordę powarkujących potwo-

rów. To rzeczywistość o spójnej konstrukcji, w której poruszają się dość wyraziście za-

prezentowane postaci. Podoba mi się zwłaszcza koncepcja miast-państw/ twierdz pozo-

stających pod jurysdykcją Rady Ludzkości, funkcjonujących w ramach bezkompromiso-

wych reguł, wedle których ludzie chronieni przez sekcje bezpieczeństwa mają obowią-

zek „odpłacić się pracą na roli”1. Autor nie zmierza tu prostą drogą do tak chętnie wyzy-

skiwanego motywu dystopii, lecz oferuje koncepcję dużo bliższą autentyczności, a odda-

loną od zbędnych dram w rodzaju Woodbury w cyklu The Walking Dead.  

Bardzo sprawnie uporał się autor ze scenami walk, których choreografia jest do-

pracowana w takim stopniu, że plastycznie oddaje dynamikę zmagań. Nieco gorzej po-

radził sobie Marcela z konstrukcją bohaterów, którzy są niestety monochromatyczni, 

kliszowi i po prostu mało wiarygodni (wilk towarzyszący głównemu bohaterki to kicz w 

czystej postaci, choć mam nadzieję, że było to po prostu intencją autora doskonale wy-

grywającego schematami popularnymi, o czym jeszcze napiszę). Naciągana – choć na 

szczęście niemal nieobecna – jest ruszczyzna, której zapis nie wygląda tak, jak powinien, 

ale kto by tam akurat tego żałował, kiedy powieść jako całość prezentuje się nader 

zgrabnie. 

Nie jest to bowiem Schmidtowski wrocławski krwawy i wyflaczony „rajd po na-

zwiskach”, daleko temu utworowi do wydumanego a traumatyzującego czytelniczo filo-

zofizmu Palińskiego i zdecydowanie nie zbliżą się on do fast-apokalips znanych z za-

chodniej literatury. To mocna, spójna wizja, utrzymana w dodatku w bardzo lokalnych, 

choć nienachalnych, klimatach. Fabuła nie oferuje klaustrofobicznych klimatów propo-
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nowanych choćby we wspomnianym cyklu The Walking Dead czy – z polskiego podwór-

ka – Magdaleny Owczarek Po moim trupie, lecz przypomina raczej nastrojem niektóre 

teksty Andrzeja W. Sawickiego, intrygując jednocześnie wątkiem o charakterze krymi-

nalnym. Ten zresztą spaja losy poszczególnych bohaterów, uzasadniając ich obecność w 

utworze. Niemartwi to powieść spójna, realizowana metodycznie, z zaciekłą precyzją 

prezentująca poszczególne fragmenty układanki zombiczno-detektywistycznej. Marcela 

zna temat i widać, że wyciągnął stosowne wnioski ze swojej kwerendy, ponieważ nie 

epatuje odbiorcy scenami gore czy – uchowaj Boże! – wysublimowanymi dramatami 

psychologicznej proweniencji. Pisarz pozwala opowieści zdążać spokojnym szlakiem, w 

którym elementami dynamizującymi są humor, potoczyste niekiedy dialogi czy wspo-

mniane już sceny walk. Niekiedy można wprawdzie odnieść wrażenie, że postaci mówią 

do siebie znanymi skądś czytelnikowi zdaniami, jednak pamiętać trzeba, że ważniejsza 

jest tu konwencja i sposób jej reinterpretacji. 

Intuicja i wiedza autora przekładają się na sposób prezentacji różnych elemen-

tów; Marcela ma świadomość praw i metod, wedle których funkcjonuje kultura popular-

na i kilkukrotnie  daje temu wyraz – a to aluzyjnie, a to omalże wprost – nigdy wszelako 

nie czyniąc z tego lekcji czy wykładu. Ot, mimochodem wspomina o tym lub owym. Być 

może także z tego powodu tak równo dawkowane jest w powieści napięcie, ponieważ 

autor fachowo dawkuje suspens i zatrzymuje narrację zawsze na kolejnym cliffhangerze. 

Przyjemność z lektury wspomagają także erudycja pisarza, jego ironiczność i niezła 

orientacja w schematach fabularnych.  

W podsumowaniu wypada mi podkreślić, że nie było mi łatwo dokonać recenzji 

powieści, której autora kojarzę z działań o charakterze naukowym, ponieważ dynamika 

funkcjonowania badawczego zdecydowanie różni się od artystycznego. Nabiwszy sobie 

głowę tym przekonaniem, nijak sobie nie mogłam wyimaginować powieściowej realiza-

cji tematyki zombie w tym konkretnym wykonaniu. Niemądrze z mojej strony. Bo jest to 

rzecz dobra, napisana z talentem i potencjałem, z zacięciem do zręcznego unikania zna-

nych schematów i powielania ich w nieskończoność, o przyzwoitej konstrukcji i jędrnej 

narracji. Marcela tworzy nieprawdopodobny mix rozmaitych motywów, aranżując się na 

swój sposób, dowodząc jednocześnie, że czuje się znakomicie i jako pisarz kryminału, i 

jako twórca fantastyki, choć oczywiście nie unika potknięć – wytkniętych już i wypunk-

towanych wcześniej. Nie ma się więc czego bać, jeśli idzie o lekturę tej powieści. Niczego, 

poza – rzecz jasna – zombie! 


