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Niesłabnącą od jakiegoś czasu moda na zombie wydaje się jeszcze bardziej rozkwi-

tać na wiosnę roku 2015 i choć nie namawiam nikogo do padania (żywym) trupem, to 

zwracam jednak uwagę na spore zainteresowanie serialami, grami czy literaturą o tej te-

matyce (nawet tandetnie urokliwe Z Nation będzie mieć drugi sezon). Te dwie ostatnie 

dziedziny działalności twórczej zaowocowały po pierwsze grą Dying Light, a po drugie 

książkowym prequelem tejże – Dyin Light. Aleja Koszmarów pióra Raymonda Bensona. Jak 

zwykle w takich wypadkach powątpiewać należy w artystyczną dbałość o formułę lite-

racką (że wspomnę choćby fatalnie napisane tomy Assassin’s Creed autorstwa Olivera 

Bowdena, niestrawne nawet dla admiratorów serii) i choć wydawać się to może krzyw-

dzące, wyjątki jedynie potwierdzają tę regułę. W wypadku powieści Bensona szala prze-

chyla się bardziej ku ekstraordynaryjności właśnie, przy czym nie forma tu zachwyca, ale 

pomysł na postać protagonistki, osiemnastoletniej Mel Wyatt, archetypicznej amerykań-

skiej sportsmenki, której wola przetrwania wydaje się silniejsza od nieuchronnie nadcho-

dzącej śmierci. W przeciwieństwie bowiem do przeciętnego bohatera survival horroru, 

panna Wyatt nie jest skazana na ewentualny  sukces, a na zagładę – o czym odbiorca do-

wiaduje się na samym początku historii, kiedy dziewczyna opisuje swój stan fizyczny. Na 

ręku Mel widnieją ślady ugryzień i choć postać grana przez Brada Pitta w ekranizacji 

World War Z dowiodła, że można spróbować uniknąć zombifikacji poprzez odcięcie tej 

kończyny, którą napoczęto, młoda Amerykanka albo nie jest tak szalona/ bystra, aby to 

uczynić, albo po prostu nie wybrała się na właściwy film.  

 
 Recenzja książki: Raymond Benson, Dying Light. Aleja Koszmarów, przekł. P. Pietrzak, Poznań: Zysk i ska 

2015,  ss. 280. 
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Osiemnastolatkę poznajemy, gdy  ukrywa się  po ataku na hotel, stanowiący do-

tychczas jedno z bezpiecznych schronień. Osierocona w tzw. dniu M (jak „masakra”), opie-

kowała się dotąd dwunastoletnim autystycznym bratem, ten jednak zniknął podczas na-

tarcia hordy. Zagubiona w obcym mieście-państwie Mel postanawia przedostać się do 

miejsca, w którym być może zrzucony został lek przeciwko zarazie. Problem w tym, że ma 

do pokonania tytułową Aleję Koszmarów, czyli obszar największej aktywności monstrów.  

Powieść zbudowana jest z retrospekcji inkrustujących mozolną wędrówkę Mel. 

Upiorna teraźniejszość przeplata się a to z normalnością sprzed zaledwie dwóch tygodni, 

a to koszmarem, który rozegrał się na stadionie podczas inauguracji międzynarodowych 

igrzysk sportowych, a to znów scenkami z życia ocalałych. Bardzo drobiazgowo skon-

struowana została postać głównej bohaterki, niebędącej ani superheroską, ani twar-

dzielką, ani nawet po prostu odpornym psychicznie dziewczęciem. Młoda kobieta to zna-

komicie wytrenowana sportsmenka, która każde wyzwanie traktuje zadaniowo, realizu-

jąc kolejno postawione przed sobą cele. Nietuzinkowa wydaje się tutaj obserwacja trans-

formacji dziewczyny, jej nieuchronnego grawitowania ku pogrążeniu się w chorobie i w 

konsekwencji ostatecznej przemiany w coś nieludzkiego. Jednak przez cały czas swojej 

peregrynacji ku przeznaczeniu, protagonistka pozostaje racjonalna, konkretna i zacho-

wuje się niezwykle dojrzale, za co Bensonowi z pewnością należą się gratulacje. Stworze-

nie tak subtelnego, mimo wszystko, portretu psychologicznego bohaterki nie jest takie 

proste, zwłaszcza w dobie mody na twórczość spod znaku young adult i wynikającej z niej 

tendencji do upraszczania poprzez kicz. W Dying Light w zasadzie nic nie jest przeryso-

wane, nawet te sceny, w których Mel dosłownie tarza się w stosach zwłok.  

Skoro już jesteśmy przy tematyce nieboszczyków, warto podkreślić, że zombie nie są 

tutaj pokazani jako powstali z martwych, lecz stanowią jednostki zarażone wirusem nie-

wiadomego pochodzenia. Przemiana dokonuje się stopniowo, ale nie prowadzi do obu-

marcia, a swoistej transformacji. Cechy zombie zostały tutaj nieco przekomponowane, za-

tem ich nosiciele wizerunkowo odbiegają nieco od archetypicznych cieni snujących się 

bezwładnie po opustoszałych ulicach. W Dying Light zyskują one bowiem cechy quasi-

wampiryczne, związane m.in. z niemożnością pełnosprawnej aktywizacji za dnia oraz roz-

winięciem funkcji motorycznych po zapadnięciu zmroku. Szczegóły związane ze schema-

tami zachowań i makabrycznym odkryciem Mel pominę, bowiem stanowią one zasadni-

czy trzon fabuły, toteż okrutnie, a niepotrzebnie, bym spoilerowała.  
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W zamian za to dodam, że poziom koszmaru jest stopniowo zwiększany. Początkowo 

nie pojawiają się żadne drastyczne sceny, a informacje o prawdziwej naturze choroby 

wplecione zostają w spostrzeżenia Mel, która o istnieniu zombie dowiaduje się dopiero w 

momencie ich ataku na wypełniony ludźmi stadion. Nastrój makabryczności systematycz-

nie wzrasta, aby w finale przeobrazić się w turpistyczną symfonię.  

Powieść Bensona nie jest jednak arcydziełem, choćby z tego powodu, że wbrew po-

zorom akcja nie toczy się wartko i dynamicznie, a intryga powiela w zasadzie wszystko to, 

czego do tej pory czytelnik miał szansę doświadczyć. W typowej postapokaliptycznej sce-

nerii – wyliczyć tu należy choćby opustoszałe ulice, zablokowane spalonymi, porzuco-

nymi samochodami – rozgrywa się nieomal archetypiczny survival horror, z tą drobną 

może różnicą, że zdajemy sobie sprawę, że na owym „survive” cieniem kładzie się rana 

gryziona na ręku Mel. Autor wprawdzie stara się urozmaicić przewidywalną w sumie fa-

bułę kilkoma nieprzewidywalnymi elementami, jednak jest ich zbyt mało, aby zniwelować 

poczucie deja vu. Bo przecież i ludzie polujący na ocalałych z zagłady ludzi, i atak hordy 

zombie na bezpieczne schronienie, i rozkminy bohaterów o samobójstwie, jak i wiele in-

nych motywów już  zostało wykorzystanych w podobnej literaturze, filmach czy serialach. 

Oczywiście formuła survival horroru, a wszak do niej nawiązuje bazująca na grze książka, 

nie wymaga frymuśnych zwrotów akcji, intensywności relacji bohatera z otoczeniem, etc., 

toteż lekturę Dying Light uznać można za przyjemne, aczkolwiek nie fascynujące doświad-

czenie. Nie jest źle, nie jest też idealnie. Wszystkiego jednak mieć nie można, o czym prze-

konuje się zarówno czytelnik, jak i nieszczęsna Mel. 


