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Kac, katolicy i zombie 

Skoro była już Duma i uprzedzenie i zombie, a także wiele innych konfiguracji z ży-

wymi trupami w roli głównej lub w tle, nie mogło w końcu zabraknąć przaśnej polskiej 

wersji zombicznej epidemii. Nie mam nic przeciwko literackiemu wyzyskaniu reanimo-

wanych zmarłych, uwielbiam narracje tego typu i pożeram je w takim tempie, w jakim 

mordercze hordy kroczących zwłok każdorazowo masakrują zastany porządek świata 

(błyskawicznie zatem), ale nie każda taka produkcja wzbudza mój dziki entuzjazm. Na-

tura krytyka i wielbicielki dobrze skonstruowanych narracji skutecznie studzą mój zapał 

do rozmaitych zombie-podobnych wyrobów. Miałam wielkie nadzieje związane z powie-

ścią Roberta Cichowlasa i Łukasza Radeckiego Zombie.pl, bo obu autorów znam, cenię 

i bardzo lubię czytać. Nie wiem, czy zabrakło między nimi chemii, czy poszli na łatwiznę 

zakładając, że taki temat sam w sobie jest nośny, czy ostygł im pisarski zapał, czy może po 

prostu zażartowali z kliszowej konwencji. Nie wiem, choć wiedzieć bym chciała. 

Fabuła powieści jest niby to przemyślana, jak setki innych (ups!) inicjowana nie-

mal dokładnie w momencie wybuchu pandemii (umownie, bo nie jest to wprost wyło-

żone), skupia się na losach dwójki ocalałych – Karola i Sylwii – podąża klasycznym tropem 

ucieczki od ogniska zarazy w poszukiwaniu rodziny, o losach której nic nie wiadomo, 

wkracza na dobrze znane terytorium dystopijne, gdy para protagonistów trafia do ufor-

tyfikowanego Malborka i zmierza ku kolejnej kliszy. Streszczenia kontynuować tu nie 

będę, bo i tak jesteśmy już w 3/4 powieści. Nie żebym miała z tym jakiś problem, jest 

sporo narracji o zombie, które tym utartym wzorem tkają autorzy, nie w tym rzecz. Po 

prostu mimo kilku niezłych pomysłów na lokalne zagrożenia pośród zagłady zombie, au-

torzy niezbyt fortunnie snują opowieść, która momentami jest nużąca, niepotrzebnie 
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przegadana. Zresztą z samą formułą narracji mam spory problem, ponieważ nawet po-

wtarzane po wielekroć modele można w taki sposób zreinterpretować, żeby odbiorca nie 

miał wrażenia, że przez lekturę tę przebrnął już kilka razy,  że takich protagonistów po-

znał bardzo wielu, i że ich losy dawno temu wyczytał w innej książce. Temu służą zabiegi 

fokalizacyjne1, rozgrywanie multimodalnością2 – rzeczy najwyraźniej obce obu autorom. 

Wystarczy przypomnieć znakomitą narracyjnie powieść Maxa Brooksa World War Z, żeby 

zrozumieć, jak bardzo proste zabiegi sprzyjają immersji i w jak intrygujący sposób można 

pokazać ten sam temat, ten sam problem, stereotypowo nawet skonstruowanych bohate-

rów poprzez inne, kreatywniejsze (być może też trudniejsze do szybkiej realizacji) ujęcie. 

Owo fabularne i narracyjne nieskomplikowanie sprawia, że wizja apokalipsy zombie w 

Polsce pozbawiona jest dynamiki, emocji, których nie wynagradza nawet ustawiczne na-

pięcie seksualne między dwójką bohaterów.  

Ci zresztą są równie monochromatyczni, jak intryga i równie jak ona sztampowi. 

Karol jest zamożnym restauratorem, Sylwia (vel Samanta) ubogą striptizerką po kulturo-

znawczych studiach, po których, jak typowy znienawidzony przez ogół społeczeństwa hu-

manista, nie może znaleźć pracy i, zamiast mózgiem, rusza innymi częściami swego po-

wabnego ciała. Zbieg okoliczności sprawia, że para protagonistów razem opuszcza pełen 

zainfekowanych mieszkańców Gdańsk i rusza w kierunku Poznania, aby znaleźć żonę i 

synka Karola, którzy być może ocaleli z zagłady. Fabuła bardzo szybko trafia na wyżło-

bione koleiny opowieści drogi, kolejne zombiaki lądują w niebie dla żywych trupów, a 

duet ocalałych napotyka na kolejne trudności w dotarciu do celu. Największą z nich oka-

zuje się wszelako Malbork i jego specyficzni mieszkańcy. W ogólnym zarysie jest to więc 

bardzo, bardzo nieoryginalna opowieść o apokalipsie zombie.  

Opowieść to tym bardziej irytująca, że w bardzo wielu narracjach zombie-cen-

trycznych osią kompozycyjną bywa krytyka współczesności, wskazanie czynników desta-

bilizujących porządek i budzących niepokój obywateli. W fabułach amerykańskich spory 

nacisk kładą autorzy na kwestie braku zaufania do rządu, teorie spiskowe, zagrożenie ze 

 

1 Fokalizacja – perspektywa narracyjna, polegająca na prowadzeniu narracji z perspektywy bohatera-foka-
lizatora (tzw. point of view character) (przyp. red.). 
2 Multimodalność – multimedialne eksperymenty w obrębie jednego medium narracyjnego, np. mapa w po-
wieści fantasy, kreślona ręką jednego z jej bohaterów albo włączenie do narracji smsów czy e-maili (przyp. 
red.). 
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strony koncernów farmaceutycznych, trafiają się bardzo udane głosy w dyskursie doty-

czącym wojny w Iraku i Afganistanie, pojawiają się satyry na określone grupy społeczne i 

widać po prostu, że utwory te nie służą wyłącznie wygenerowaniu kolejnego krwawego 

survival horroru, ale są głosem w wielowymiarowej dyskusji o kryzysie ekonomicznym, 

społecznym czy politycznym. Cichowlas i Radecki jakąś tam próbę nawiązania do tej pre-

dylekcji czynią, w scenach początkowych portretując dwie ocalałe –  wspomnianą wy-

kształconą humanistycznie Sylwię i kasjerkę Alicję, która po studiach nie znalazłszy pracy, 

pozostała pracownicą jednej z marketowych sieci. Zaczyn polemiczny dostrzec można 

(choć trzeba się doprawdy postarać) w motywie wiernych skupionych wokół bezradnego 

a plującego kazaniami i modlitwami księdza, choć to tylko tym bardziej „uprzaśnia” ten 

polski krajobraz niż konstruktywnie krytykuje to, co Polaków ugniata.  

Ów feblik narodowy – ujawniony już w samym tytule – wylewa się ze wszystkich 

pomysłów, w które zaangażowany jest lokalny klimat obyczajowy. Rolę główną pełni 

rzecz jasna alkohol, który powoduje, że Karol przesypia momenty inicjujące wybuch epi-

demii, wpływając też (nomen omen) na okrutnych bandziorów zamelinowanych w ko-

mendzie policji, w postaci nieodzownego piwa pojawiając się i w dystopijnych murach 

Malborka. Polska apokalipsa zombie nie obędzie się więc bez libacji i ich konsekwencji.  

Nie przypadł mi do gustu także na siłę i wciąż przaśnie (używam tego słowa z lu-

bością, bo tylko ono tu pasuje) rozegrany motyw feministyczny sprowadzony do bardzo 

dwuznacznego poziomu. Cóż z tego bowiem, że striptizerka (tancerka erotyczna, przepra-

szam) jest dziewczyną bardzo ogarniętą, umysłowo trzeźwą i niebywale bystrą, jeśli w co 

drugiej jej wypowiedzi pojawia się agresywny dyskurs feministyczny. Hojnie przez naturę 

obdarzona Sylwia bezustannie peroruje na temat tego, jak serdecznie ma dość przedmio-

towego traktowania, jak nieznośne jest dla niej zainteresowanie śliniących się samców, 

skoro w zafascynowaniu jej ciałem nikną walory umysłowe, bo nikt nie dostrzega 

w dziewczynie choćby krztyny potencjału intelektualnego. Cóż jednak z tych deklaracji, 

skoro wygłaszane są demonstracyjnie, a nawet i menstruacyjnie – kiedy po dzikiej awan-

turze, jaką niewiasta uracza spłoszonego, choć łasego na jej wdzięki, Karola, czytelnik do-

staje komunikat, że dama potrzebuje tamponu, bo właśnie dostała okresu? Cóż także 

i z tego, że mężczyzn z koszmarnych opałów ratuje właśnie ta przytomna i dzielna ko-

bieta, skoro i tak w ostatecznym rozrachunku owe cechy gubią się w konfrontacji z wybu-

jałym ego guru sekty (tu nie ma innej nazwy) Słowian? Cała ta odwaga, buńczuczność 
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zdają się tylko na pokaz i nie ma tu większego znaczenia, że autorom brakuje konsekwen-

cji, a może tylko pomysłu, jak zbudować wiarygodną, mocną postać kobiecą, która nie bę-

dzie ani inkarnacją Xeny, ani wcieleniem pokomplikowanych pań z Gry o tron, ani porno-

graficznym wyobrażeniem o striptizerce pośród epidemicznej zagłady. W jaki sposób 

można zrezygnować z tego stereotypu i wejść na drogę kreatywności, pokazuje np. Sean 

Thomas Fisher, autor nieprzełożonej na język polski powieści A Little More Dead, której 

protagonistka jest i piękna, i mądra, i bogata w doświadczenie tańca na rurze. Do zamani-

festowania własnej siły potrzebny jest jej wszelako nie cięty język i skąpe majtasy, ale 

skuteczność w realizacji planów, umiejętność celnego strzelania i absolutnie milczenie w 

kwestii równouprawnienia, bo to się samo przez się rozumie! 

Intrygującym pomysłem natomiast – choć nie w pełni wyzyskanym – jest kreacja 

dystopijnej społeczności skupionej wokół Jarogniewa, modelowego tyrana o sekciarskich 

zapędach, który żerując na strachu, naiwności i potrzebie nadziei stwarza azyl kultystów 

modlących się do dawnych bóstw. Interesujący akcent lokalny nie do końca jednak został 

potraktowany poważnie – być może jest to zabieg celowy, być może autorom przyświecał 

zamiar parodystyczny.  Wszelako ponownie – we wszystkim umiar być musi, nawet w 

satyrycznym wykrzywieniu rzeczywistości. Żarty żartami być mogą, lecz czemu od razu 

w takim przaśnym… No dobrze – prymitywnym – stylu? Od tak dawna śmiejemy się sami 

z siebie, że chyba powinno nam się już przejeść notoryczne odwoływanie do etosu (tak 

właśnie!) alkoholowego upojenia, ślepej (bo bezmyślnej) wiary, agresywnych łysych ban-

dziorów czy biuściastych nimf walczących o własną wolność. Powieść Zombie. pl jest dla 

mnie bardzo przykrym – z uwagi na osiągnięcia pisarskie autorów - doświadczeniem czy-

telniczym, po którym mam spory niesmak (lecz chyba nie kaca) i żal, bo to kolejny raz, 

kiedy polski potencjał zombie-twórczy zostaje niefortunnie zmarnowany.  

 

 

 

 

 


