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Zombie w akwarium 

Zombie-pandemia wcale nie musi wyglądać tak, jak opisują to w narracjach w kon-

wencji horroru czy survival horroru, kiedy goniących resztkami sił żywych ścigają wygłod-

niałe hordy cuchnących i gnijących zmartwychwstałych. Absolutnie nie musi, bo coś ta-

kiego nie uszłoby naszej uwadze, nieprawdaż? A jednak zombie-pandemia dzieje się tu 

i teraz, na naszych oczach, pod naszym nosem. I nie chodzi tu o mnożenie się produkcji 

filmowych, serialowych, growych czy literackich (choć jest to bez wątpienia jeden z waż-

niejszych czynników rozprzestrzeniania się epidemii), lecz o popularność zombie-wal-

ków, tendencję do określania rozmaitych zjawisk w zombie-stylu (fasadowych banków 

zombie, zainfekowanych i przeznaczonych do wysyłania spamu komputerów zombie, 

pracowników korporacji określanych tym wdzięcznym mianem z okazji całkowitego po-

święcenia aktywności zawodowej etc.), działalność rozmaitych organizacji wyzyskują-

cych figurę żywego trupa jako alegorię (np. amerykańskie CDC, które na przykładzie pan-

demii zombizmu pokazuje prawidłowości związane z rozprzestrzenianiem się chorób), 

pojawianie się aluzji czy nawiązań do motywu kroczących umarłych w konwencjach da-

lekich od fantastycznych… I co? Jak inaczej można określić ten „wysyp żywych trupów” 

(tak, wiem, że cytuję spolszczony tytuł filmu z uwielbianym przeze mnie Simonem Peg-

giem w roli głównej!) niż mianem epidemii?  

Kolejną cegiełką do tego muru argumentów jest bez wątpienia cykl powieści Mo 

O’Hary Moja złota rybka zombie, adresowanych do młodszego czytelnika, w których rolę 

sprzymierzeńca dwóch zaprzyjaźnionych chłopców pełni tytułowy potworek. Nie mogę 
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przecież określić zreanimowanej welonki (z opisu wynika, że to właśnie ten gatunek)  

mianem monstrum, prawda? Właśnie! Zwłaszcza kiedy najmłodsza protagonistka utwo-

ru, trzyletnia Sami, nazywa stworzonko „rybką, słodką rybką”. Oczywiście uważny czytel-

nik (znaczy dorosły) dostrzeże w tej istocie nie tyle elementy zombiepodobne, ile kompi-

lację motywów tego rodzaju z tymi znanymi z historii o potworze Frankensteina. Co tu 

kryć zresztą, nawet mali bohaterowie zdają się tę prawidłowość wychwytywać, bo ryba 

otrzymuje wdzięczne miano „Frankie” tuż po tym, jak zostaje ponownie ożywiona za po-

mocą elektryczności. Oczywiście zwierzątko nie stanowi zagrożenia dla swoich nieletnich 

kumpli, od czasu do czasu jednak wyrywa się spod kontroli – głównie wtedy, kiedy trzeba 

uspokoić Sami lub spacyfikować okrutnego starszego brata. Wówczas rybka zombie uży-

wa hipnozy i skłania ofiarę do postępowania wedle jej własnych planów.   

Wszystko to wygląda bardzo sympatycznie i zabawnie tylko na pierwszy rzut oka. 

Drugi jego rzut odsłania bowiem niepokojące elementy, których raczej w książce dla tak 

młodych czytelników być nie powinno. Jestem daleka od postulowania wsadu dydaktycz-

nego w każdej adresowanej dla dzieci historii, jednak idzie mi tu raczej o takie składniki 

powieści, które budzą wątpliwość swoją dosłownością i brutalnością. Obaj bowiem mło-

dzi bohaterowie mają naiwne matki (co akurat jest zgodne z modelem fabuły, w którym 

dziecko musi niejako przejąć kontrolę, z jakiegoś powodu działać poza jurysdykcją doro-

słych) i starszych braci-socjopatów. To ostatnie określenie użyte zostało przeze mnie nie-

przypadkowo, ponieważ wszelkie cechy adwersarzy (bo taką rolę pełnią obaj bracia) sku-

piają się wokół rozbudowanego ego, narcystycznych zachowań, dążenia do dominacji (nie 

tylko w obszarze rodzinnym, lecz – jak się okaże – globalnym) i kontroli nad wszystkimi 

aspektami istnienia. Ponadto widać tu wyraźny brak empatii – zauważalny w bardzo do-

słownych i zwyczajnie okrutnych scenach torturowania młodszego rodzeństwa – i sza-

cunku dla emocji, a nawet życia innych, bo sprawcą zgonu rybki jest właśnie starszy brat 

Tymka, głównego bohatera. Czy faktycznie w powieści do dzieci adresowanej, nawet 

utrzymanej w specyficznie humorystycznym stylu Mikołajków, takie sceny powinny się 

znajdować? Moim zdaniem jest to krok za daleko w wyścigu po czytelniczą uwagę i roz-

sądny rodzic z uwagą przyjrzy się serii. Może mam paranoję, może nie znam się na dzie-

ciach i ich potrzebach emocjonalnych, ale, do cholery, znam się na literaturze, także tej 

przeznaczonej dla młodego odbiorcy, dlatego istnienie serii Mo O’Hary uważam za niepo-

kojące. I fascynujące jednocześnie, bo… 
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…pomysł na zombie rybkę wydaje się bardzo zacny, podobnie jak bardzo ścisłe 

trzymanie się konwencji tego rodzaju i przetwarzanie jej w taki sposób, żeby oddalić się 

od estetyki grozy (zdecydowanie na plus!) idąc w stronę problemów i środowiska dziecku 

znanego, a więc domu i szkoły. Bardzo sprawnie pokazany jest atak zahipnotyzowanych 

z pomocą zdolności rybki uczniów i personelu pedagogicznego, ponieważ eksponuje on 

wszystkie cechy dystynktywne ataku hordy żywych trupów, a jednocześnie jest całkowi-

cie bezkrwawy i nikt tu nikogo nie gryzie. Rozwój epidemii w szkole odbywa się jednak 

wedle wszelkich reguł rozprzestrzeniania się plagi zombizmu, choć z pominięciem gry-

zienia, drapania, wyjadania mózgów, wyrywania kawałków ciała i wszystkich tych rado-

śnie makabrycznych momentów, bez których wiele narracji zombie-centrycznych obejść 

się nie może. I choć mamy tutaj nieobecny w wielu fabułach o żywych trupach happy end, 

to konkluzja i morał są identyczne jak w utworach dla dorosłych realizowanych w tej kon-

wencji – to nie zombie stanowią zagrożenie, lecz sami ludzie, dążący do zaspokojenia swo-

ich ambicji i pragnący wszechwładzy. Niepokojące to podsumowanie w powieści dla mło-

dego odbiorcy, ale przecież świat tak bardzo się zmienia, że może istotnie podobna pointa 

jest dziecku potrzeba w rozwoju emocjonalnym i czytelniczym…? 

Co do mnie, rzec mogę, że zachwycona jestem lekturą i sposobem, w jaki został 

przetworzony i zreinterpretowany bardzo już zużyty i ograny motyw. Tyle że ja jestem 

dorosła i mnie torturowanie braci poprzez wrzucanie ich do kosza na śmieci czy owijanie 

ciasno w koce i ręczniki, a także ukatrupianie zwierzątka w celach eksperymentalnych 

zupełnie w powieści nie wadzi. Pamiętać tylko trzeba o tym, że ja zawodowo zajmuję się 

literaturą kryminalną i horrorem, natomiast dziecko odbiera fikcję zupełnie inaczej, ina-

czej ją przeżywa i percypuje. Ja będę czytać dalsze tomy przygód zombie rybki i jej kole-

gów, ale czy uważam rzecz za wartościową poznawczo i etycznie poprawną? Po konsul-

tacji z matkami małoletnich oraz własną (dyplomowaną specjalistką od literatury dla 

młodego czytelnika) załączam konkluzję: dla dorosłych lektura obowiązkowa, uśmiejecie 

się do łez. Dla dzieci: wyłącznie pod rodzicielską kontrolą. 

 

 


