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 „Żywe trupy były popularne także w przeszłości”  

– z dr. Mikołajem Marcelą rozmawia Ksenia Olkusz* 

 

Ksenia Olkusz: Postrzegasz się jako człowieka kształtującego kulturę? Pytam, bo wydaje 

mi się, że pisanie powieści chyba ma z tym jakiś związek? Jak myślisz? 

 

Mikołaj Marcela: Zaczynamy od najtrudniejszych pytań?  

 

K.O.: Naprawdę sądziłeś, że Cię oszczędzę?  

 

M.M.: Nie, tego właśnie się spodziewałem... Pisanie na pewno jest odpowiedzią na zjawi-

ska pojawiające się w naszej kulturze i społeczeństwie – na problemy, lęki, pragnienia, 

wątpliwości. Poza tym jest szansą na wejście w dialog ze swoimi poprzednikami (często 

już martwymi) oraz współczesnymi tekstami (pop)kultury. Jeśli natomiast chodzi o 

kształtowanie kultury – to chyba już zależy od zasięgu oddziaływania tego, co napiszesz. 

Pytanie też, jak rozumiemy owo kształtowanie kultury. Jeśli przez jakąś formę dydaktyki, 

czyli kształcenia poprzez lekturę, to raczej jest mi to obce. Pisanie jest dla mnie przede 

wszystkim okazją do opowiedzenia ciekawej historii, która wciągnie czytelnika. Jeśli przy 

okazji powie ona coś więcej o świecie i ludziach, będzie świetnie. Zresztą w taki sposób 

funkcjonują najlepsze teksty popkultury i sam staram się wyznawać właśnie tę filozofię 

popu. Najciekawszy wydaje się fakt, że często kształtuje on globalną i lokalną kulturę tro-

chę mimo woli. To, co powiem, może wydać się herezją, ale widać to po tym, jak w ostat-

nich latach naszą kulturę zmieniły takie tytuły, jak Harry Potter, Zmierzch, Igrzyska śmierci 

 

* Mikołaj Marcela — pisarz, wykładowca akademicki, autor tekstów piosenek; doktor nauk humanistycz-

nych, magister filologii polskiej i filozofii; autor recenzowanej w tym numerze książki Niemartwi. Ciała wa-

sze jak chleb – pierwszej części polskiej sagi powieściowej o żywych trupach; napisał rozprawę doktorską 

poświęconą potworom w popkulturze (wampirom, zombie, widmom, obcym i cyborgom); współtwórca kie-

runku sztuka pisania na Uniwersytecie Śląskim; tekściarz w wyróżnianym w amerykańskich konkursach 

muzycznych projekcie Magnetic Clouds; prowadzi bloga kulinarnego „Kuchnia Dr. Marceli”. 

https://creatiofantastica.files.wordpress.com/2015/12/rec-ksenia-olkusz-jak-wywoc582ac582em-apokalipsc499-zombie.pdf
http://kuchnia-dr-marceli.blogspot.com/


 
2 

 

czy Pięćdziesiąt twarzy Grey’a. Zresztą to jedna z tajemnic popkultury: jakim cudem teksty, 

które przez krytyków, ale i wielu wykształconych (używam tego słowa nieprzypadkowo 

w kontekście kształtowania kultury) uznawane są za mierne, mają jednocześnie najwięk-

szy wpływ na naszą kulturę?  

 

K.O.: Moje zdanie na ten temat znasz – nie można postrzegać popkultury jednowymia-

rowo i jednolicie, bo to twór żywy i wciąż mutujący. Jak sądzisz, czemu wielu badaczy to 

ignoruje?  

 

M.M.: Nie wiem, czy to ignorują, czy po prostu do pewnego stopnia brakuje im narzędzi 

do badania tego, co dzieje się wokół nich. Poza tym tak nas nauczono: kultura popularna 

to kultura masowa – jednowymiarowa, jednolita, tworzona od sztancy i standaryzowana. 

Theodor Adorno po dziś dzień jest sprzymierzeńcem wszystkich tych, którzy starają się 

deprecjonować wartość popkultury. Problem jednak w tym, że od czasów Adorno minęło 

kilka dekad, a w tym czasie nasz świat, a co za tym idzie, również kultura, zmieniły się nie 

do poznania. Trudno przejść obojętnie obok tego, co w ostatnich latach dzieje się w seria-

lach czy grach komputerowych. Popkultura coraz częściej oferuje bardzo złożone teksty, 

zarówno pod względem sposobów narracji, jak i przedstawiania podejmowanej tematyki. 

Teksty te wydają mi się niezwykle wartościowe pod względem badawczym. Poza tym 

wielu badaczom zdaje się unikać fakt, że dzisiaj żyjemy i oddychamy popkulturą. Jasne, 

zajmowanie się przeszłością i jej badanie jest bardzo ważne, ale przy tym wszystkim nie 

możemy zapominać o teraźniejszości, bo tracimy język, który pozwoli nam zrozumieć ota-

czającą nas rzeczywistość. A dzisiaj trudno mówić o współczesnym świecie, nie odnosząc 

się jednocześnie do kreujących go tekstów popkultury. 

 

K.O.: Działasz jakoś, żeby pokazać taki stan rzeczy?  

 

M.M.: Zaczynam od pracy u podstaw, przekonując studentów, że popkultura nie jest taka 

straszna, jak ją malują (śmiech). Angażuję się też w projekty, które dotyczą popkultury – 

w ostatnim okresie są to głównie konferencje (pop)naukowe. Od czasu do czasu goszczę 

też w Radiu Katowice i Radiu Egida, starając się analizować naszą fascynację wampirami, 
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duchami czy szpiegami. Ale pojawiam się też w mniej oczywistych miejscach – na przy-

kład w Filharmonii Śląskiej, gdzie mówię o fenomenie Lady Gagi, czy prowadząc prelekcje 

na spotkaniach filmowych w jednym z katowickich klubów. 

 

K.O.: Fantastycznie, że są takie projekty i że je wspierasz swoją wiedzą i charyzmą! I, och, 

Lady Gaga… Rozmarzyłam się, a tu przecież trzeba pytać (śmiech)! Zacznę sakramental-

nie: Niemartwi to Twój debiut powieściowy? Czy pisarski w ogóle? 

 

M.M.: Tak naprawdę to nie jest mój debiut powieściowy. Dwa lata temu, razem z moim 

przyjacielem, Mateuszem Maciejewskim, napisaliśmy po angielsku powieść GeneSis, która 

łączy w sobie elementy science fiction i thrillera. Wydaliśmy ją wprawdzie jedynie w po-

staci elektronicznej własnym nakładem, ale nadal można ją nabyć na Amazonie czy w Bar-

nes&Noble. Od kilku lat pisuję także teksty do piosenek popowych. Idzie mi to chyba cał-

kiem nieźle, bo w zeszłym roku dwa utwory projektu Magnetic Clouds, do których stwo-

rzyłem słowa, zostały wyróżnione w kategorii piosenek radiowych w dwóch prestiżo-

wych, amerykańskich konkursach dla autorów piosenek. Oprócz tego interesuję się pisa-

niem scenariuszy – póki co ograniczyłem się do teledysku utworu Push Play Magnetic 

Clouds. Zachęcam do obejrzenia tego video, zwłaszcza w kontekście nietypowego otwar-

cia Niemartwych... Mam też na koncie kilkadziesiąt artykułów naukowych, ale to już nieco 

inny rodzaj pisarstwa. 

 

K.O.: Czyli jesteś artystą i to wszechstronnym, a ponadto jesteś też naukowcem – co Ty 

właściwie robisz zawodowo i naukowo? 

 

M.M.: To skomplikowane jak status związku na Facebooku... Na uczelni zajmuję się przede 

wszystkim popkulturą. Tak jak już wspominałem, specjalizują się w badaniu potworności. 

Obecnie wykładam na kierunku sztuka pisania i uczę studentów zarówno teorii kultury 

popularnej, jak i technik pisarskich charakterystycznych dla popu. W tym semestrze na 

przykład przerabiamy najpopularniejsze gatunki literatury popularnej, czyli romans, hor-

ror, thriller i fantastykę. Częściowo są to zajęcia warsztatowe – na następne spotkanie 

studenci mają przygotować fragment opisujący pierwsze starcie bohatera z potworem i 

przyznam, że już nie mogę się doczekać, co wymyślą! 
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K.O.: Wiesz, że teraz czeka Cię kolejne sakramentalne pytanie o Niemartwych? Czyli: 

czemu  zombie? 

 

M.M.: A czemu nie? To chyba było pytanie, które stało za tym nietypowym wyborem. Na 

pewno nie było tak, że od urodzenia interesowałem się żywymi trupami i zawsze chciałem 

badać ich niesamowitą egzystencję... To był świadomy i nieco przekorny wybór, którego 

dokonałem w 2010 roku. Chciałem znaleźć dla siebie swój własny obszar badań, który 

byłby związany z popkulturą. Ostatnio przerabiałem ze studentami sztuki pisania frag-

ment książki Johna Fiske Zrozumieć kulturę popularną. Padają tam między innymi takie 

słowa: „punktem wyjścia dla badacza kultury popularnej powinno być więc to, co w po-

pularnych tekstach z reguły bywa pomijane bądź piętnowane przez konwencjonalną ana-

lizę”. Przyznam, że to właśnie zaczęło mnie interesować pod koniec studiów, choć wtedy 

jeszcze nie znałem tej książki. Teksty o zombie były jednymi z tych, które szczególnie na-

dają się do piętnowania, głównie z powodu nadmiaru przemocy i miałkości znaczenia. 

Dlatego wydały mi się wyzwaniem, ale i znakomitym terenem, na który mało kto do tej 

pory chciał się zapuścić i na który najprawdopodobniej nie za wiele osób wkroczy w przy-

szłości. Zresztą w tamtym czasie bardzo mnie ciągnęło do tekstów, które krytyka i badania 

akademickie wykluczały niejako a priori. Dlatego w 2010 roku napisałem dwa artykuły 

(jeden wspólnie z Anią Malinowską) poświęcone fenomenowi Lady Gagi, esej o dwudzie-

stym odcinku przygód Jamesa Bonda, czyli Śmierć nadejdzie jutro (za który, dość niespo-

dziewanie, otrzymałem III. nagrodę w XIV Konkursie im. Krzysztofa Mętraka, wyróżniają-

cym młodych krytyków filmowych), czy tekst poddający krytycznej analizie ekranizację 

Zmierzchu.  Z kolei moje zainteresowanie żywymi trupami swój finał najpierw znalazło w 

eseju, który napisałem do książki Kamila Śmiałkowskiego Wampir. Leksykon, potem w 

mojej pracy magisterskiej na filozofii i w końcu w mojej rozprawie doktorskiej Monstrua-

rium nowoczesne, w której żywe trupy pojawiły się obok wampirów, duchów/widm/zjaw, 

obcych i cyborgów/androidów. 

 

K.O.: Ach, więc zombie po prostu „wskoczyły” Ci w nietypowe w Polsce  zainteresowania 

badawcze! Z mojej lektury Twojej powieści wynika, że świetnie orientujesz się w rozmai- 
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tych aspektach popkultury. Jak wiele z tych inspiracji znalazło się w Niemartwych? Masz 

jakiś ulubiony motyw? Figurę? Sytuację popkulturową? 

 

M.M.: Muszę się w nich orientować, bo na co dzień prowadzę na Uniwersytecie Śląskim 

zajęcia z literatury i kultury popularnej. W książce pojawia się wiele inspiracji popem i 

aluzji do rozmaitych tekstów (pop)kultury, od Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza, 

do Breaking Bad. Właściwie od momentu powstania, ale dzisiaj w sposób szczególny, kul-

tura popularna jest swego rodzaju językiem, który przenika do naszego języka codzien-

nego. Ja sam operuję nim każdego dnia, więc nie sposób, by nie przeniknęła ona do języka 

mojej powieści. Popkultura jest zresztą grą powtórzenia i różnicy, zarówno w muzyce, 

filmach i serialach, jak i powieściach mamy co czynienia z remixem – używamy tych sa-

mych figur, motywów i sytuacji, ale w taki sposób, by mogły stać się odpowiedzią na 

współczesny świat i jego problemy. Do pewnego stopnia popkultura jest więc naszą po-

żywką. Ale pod wieloma względami sama przypomina zombie, ożywiając przeszłość i to, 

co wydaje się już dawno martwe. Dzisiaj w kinach, telewizji i literaturze nieustannie 

mamy do czynienia z sequelami, prequelami, spin-offami i fanfikami, które przywracają 

do życia pozornie już martwe teksty kultury. Świadomi są tego nawet bohaterzy mojej 

powieści i pozwalam to powiedzieć wprost jednej ze swoich postaci. Dlatego powstrzy-

mam się od odpowiedzi na te ostatnie pytania – jest tego za dużo, by wymienić choćby 

połowę tego, co uwielbiam w popkulturze. 

 

K.O.: Widać, że uwielbiasz popkulturę, tego akurat ukryć nie sposób. A ta miłość wyłazi 

po prostu ze stron Twojej powieści, co jest naprawdę ujmujące. Swoją drogą, zauważyć 

muszę, że pierwsza scena Niemartwych jest bardzo wymagająca dla czytelnika… Opo-

wiedz, proszę o niej, o jej konstruowaniu. Skąd w ogóle pomysł, żeby zastosować taki 

chwyt narracyjny? Jak długo nad tym pracowałeś? Nie pogubiłeś się w trakcie jej pisania?  

 

M.M.: Tak, napisanie tej sceny rzeczywiście nie było proste. Narracja wsteczna, która po-

jawia się w prologu, sprawia sporo trudności, ale wydała mi się bardzo ciekawym pomy-

słem. Kiedy zaczynałem pisać Niemartwych, oglądałem po raz kolejny Układy z Glenn 

Close i Rose Byrne. To serial z poszatkowaną narracją, którego każdy sezon zaczyna się 
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od końcowych scen historii, by następnie zabrać widza do jej początku. Taki układ wyko-

rzystałem też w mojej powieści, ale chciałem go nieco urozmaicić. Razem z moim redak-

torem prowadzącym pomyśleliśmy w pewnym momencie o narracji wstecznej, która 

przez cały prolog dosłownie będzie nas cofała do początku zdarzeń, których finał poka-

zuję na pierwszych stronach książki. Ten rodzaj narracji nurtował mnie od dłuższego 

czasu – zastosowałem ten pomysł na przykład we wspomnianym teledysku do utworu 

Push Play Magnetic Clouds. Przyznam też, że wykorzystanie tego motywu było małym na-

wiązaniem do jednego z trailerów pewnej gry o żywych trupach... Ale narrację wsteczną 

postrzegałem także jako swego rodzaju wyzwanie – w literaturze nie ma zbyt wielu przy-

kładów takiego sposobu opowiadania, a jedynym, jaki w tamtym momencie przychodził 

mi do głowy, był fragment Rzeźni numer pięć Kurta Vonneguta. Pomyślałem, że najprościej 

będzie to normalnie napisać, a następnie przepisać od tyłu, cofając się krok po kroku. Ta 

wędrówka wstecz była niesamowitym doświadczeniem oraz ciekawym ćwiczeniem pi-

sarskim i mentalnym, które wszystkim polecam! Oczywiście kilka razy się pogubiłem i 

nieraz wracałem do tego fragmentu, ale ostatecznie jestem bardzo zadowolony z tej de-

cyzji i z jej wykonania. Niemniej przyznam, że opowiedzenie historii wstecz jest znacznie 

trudniejsze w języku niż przy użyciu filmu, tak jakby język po prostu nie był do tego stwo-

rzony. Ale to tylko taka mała dygresja. 

 

K.O.: Planujesz kontynuację Niemartwych? Jeśli tak, to kiedy można się jej spodziewać? 

 

M.M.: Wszystko wskazuje na to, że w 2016 pojawi się drugi tom cyklu o Niemartwych. 

Prace nad nim zacząłem dzień po premierze pierwszej części – podobno nie należy zasy-

piać gruszek w popiele... Nie ukrywam, że i mnie bardzo ciekawiło, co wydarzy się po 

ostatniej scenie, która jest dość... dużym cliffhangerem. Jeszcze nie do końca wiem, co z 

niej wyniknie i jaki kształt przyjmie kolejna powieść, ale już teraz jestem przekonany, że 

będzie zaskakująco! Jest też kilka pytań, na które musi paść odpowiedź, nie wiem tylko, 

czy już w tym tomie… Czytelnicy na przykład bardzo często pytają mnie, czy dowiemy się 

tego, co Hania chciała powiedzieć Wiktorowi. Ale są też postacie, które pojawiają się jedy-

nie w przelocie, a które domagają się rozwinięcia – takim kimś jest z pewnością Werner.  
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K.O.: O tej Hani, przyznam, zapomniałam, a przecież ona była taka nachalna w tym, co 

chciała mu przekazać! Ja bym się chciała dowiedzieć kilku innych kwestii, ale ponieważ 

autor to nie kelner i zamówień nie zbiera, po prostu poczekam, co się dalej wydarzy. I, 

„duży cliffhanger”, rzekłeś? Naprawdę? To była istna hekatomba! W świecie z zombie to 

jakaś prawidłowość, te regularne masakry?  

 

M.M.: Przyznam szczerze, że nie przepadam za masakrami – jasne, piszę o umarlakach, 

ale akurat epatowanie przemocą nie należy do arsenału moich ulubionych chwytów. To 

jeden z powodów, dla których nie obejrzałem do końca Z Nation (no dobra, tutaj powodów 

było kilka...). Dlatego w mojej powieści masakry raczej należą do rzadkości i pojawiają się 

tylko wtedy, gdy zachodzi taka konieczność. Finalna scena Niemartwych domagała się ja-

kiegoś mocnego akcentu (szczególnie po takim, a nie innym rozpoczęciu powieści), stąd 

wspomniane rozwiązanie. Nie ukrywam, że (podobnie jak przez większość książki) jest w 

tej scenie sporo gry z popkulturą i jej wielkimi tekstami. Do pewnego stopnia to ukłon w 

stronę Davida Lyncha i jego „dużego cliffhangera” na koniec pierwszego sezonu Mia-

steczka Twin Peaks. Częściowo to także puszczenie oka do fanów Quentina Tarantino (do 

których sam się zaliczam!) – mam nadzieję, że w jednym z opisów w zamknięciu powieści 

czuć ducha finału pierwszej części Kill Bill... Pisanie to dla mnie również okazja do podjęcia 

gry z czytelnikiem – operowania kliszami i popowymi stereotypami, gry powtórzeniem i 

różnicą. Zresztą na tym, jak już wspominałem, polega według mnie (pop)kultura. Ale dość 

o tym. Powiedz lepiej, czego chciałabyś się dowiedzieć o Niemartwych? Nie obiecuję, że 

odpowiem, ale zapytać zawsze możesz... 

 

K.O.: Skoro już mnie podpuściłeś do pytań o Niemartwych, to powiedz mi, w jaki sposób 

obmyślałeś poszczególne postaci? Jak wyglądał proces ich powstawania? Starałeś się uni-

kać nadawania im imion osób znajomych (zawsze mnie to intrygowało, a jakoś Ciebie 

mam śmiałość o to zapytać)? 

 

M.M.: A to wcześniej trzeba było je obmyślić? (śmiech) No dobra, mówiąc na poważnie, 

główne postacie rozpisałem sobie na pierwszych etapach pracy nad powieścią. Musiałem 

wiedzieć coś o ich przeszłości, ale i teraźniejszych celach. Zacząłem oczywiście od imion, 

bo to jakaś moja mania (tylko proszę, nikomu o tym nie mów!). Tu od razu odpowiadam 
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na pytanie odnośnie nadawania postaciom imion znajomych. Chyba nie sposób tego unik-

nąć i nie mam z tym specjalnego problemu. Jeśli coś decyduje o wyborze danego imienia 

to w moim przypadku jest to raczej jego znaczenie. Nie żebym był specjalnie oryginalny – 

wystarczy sprawdzić imiona i nazwiska bohaterów tekstów popkultury... Wracając do po-

staci. Myśląc nad nimi, siłą rzeczy czerpałem z otaczającej mnie rzeczywistości. Stąd w 

niektórych zachowaniach postaci na pewno można doszukać się zachowań moich znajo-

mych i różnych osób, które spotykam na co dzień. Zdradzę, że z rozmów z nimi wynika, że 

odnaleźli część swoich cech u moich bohaterów. Tu jednak małe zastrzeżenie: w niektó-

rych, dosłownie kilku miejscach było to zamierzone i celowo to ułatwiłem. Najbardziej 

jednak cieszy mnie, gdy ludzie dostrzegają zupełnie niezamierzone podobieństwa, a cza-

sem wręcz twierdzą, że jakaś postać była wzorowana na nich – bardzo bym chciał, żeby 

tak było, bo to najczęściej bardzo ciekawi ludzie, ale jednak nie... Ale realne osoby nie były 

oczywiście jedynym źródłem inspiracji dla postaci. Czerpałem też z zasobów popkultury, 

nie unikając przy tym klisz. Pewnie najbardziej widać to po Wiktorze, który akurat dla 

mnie ma sporo uroku, choć to pewnie kwestia gustu. Niemniej zawsze staram się, aby po-

stacie nie były kalkami rzeczywistych osób czy popkulturowych inspiracji. Każda z zało-

żenia jest autonomicznym, złożonym bytem, który ma swoje cele i pragnienia, ale i lęki 

czy ciemne strony – na to kładłem największy nacisk.  

 

K.O.: Świat w Niemartwych jest bardzo interesująco wykoncypowany, co Ci już wypunk-

towałam w recenzji. Jak wpadłeś na ten pomysł? Co było inspiracją? Bo wiesz, ja mam 

ostatnio feblika w stronę dystopii i te miasta-twierdze utrzymane na zasadach bardzo do 

tego podobnych, niesamowicie mnie zaintrygowały… 

 

M.M.: Znów pewnie nie będę oryginalny – choć to akurat absolutnie mnie nie martwi – 

jeśli powiem, że pomysł częściowo podpowiedziały mi niezwykle popularne od pewnego 

czasu – powieściowe, filmowe czy komputerowe – dystopie, w których tego typu za-

mknięte miasta-twierdze są centralnym punktem opowieści. Koncept był dobry także w 

perspektywie moich prób odejścia od powieści drogi, typowej w ostatnim okresie dla hi-

storii o umarlakach. Miasta-twierdze ciekawie wpisywały się w tę wizję apokalipsy, jaką 

założyłem sobie na początku prac nad powieścią – końca, po którym jest nowy początek, 

a tym samym organizowanie świata od nowa. W tej sytuacji wydało mi się oczywiste, że 
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do pewnego stopnia musimy zatoczyć koło i zacząć od małych państw-miast (odpowied-

ników grodów?) z otaczającymi ich farmami, które odpowiadają za produkcję pożywienia. 

Jednak w przeciwieństwie do dystopii nie chciałem, by każdym z tych miast zarządzał de-

generat czy psychopata, dobrze ukrywający swoje mordercze instynkty. To mój wkład w 

wizję dystopijnych twierdz... Ale przyznam, że było jeszcze jedno źródło inspiracji. Wiele 

lat temu w moje ręce wpadł numer czasopisma „Res Publica Nova” poświęcony miastom. 

W jednej z rozmów zawartych w tym numerze była mowa o zamkniętych osiedlach w du-

żych miastach, które pozwalają odgrodzić się ich majętnym mieszkańcom od tych, których 

się boją – czyli reszty społeczeństwa. Te osiedla są zatem rodzajem muru, którym część 

społeczeństwa oddziela się od reszty. Wykorzystanie tego w kontekście żywych trupów 

zawsze wydawało mi się interesujące, stąd też moje państwa-miasta. 

 

K.O.: Bardzo bogate te Twoje źródła inspiracji i fascynujące, jak wplatasz swoją ogromna 

wiedzę w fabułę Niemartwych. Z wiedzą zresztą wiąże się moje następne pytanie, a mia-

nowicie: wiem, że planujesz niebawem wydanie książki naukowej. Zdradzisz, jaka będzie 

jej tematyka? 

 

M.M.: Tytuł książki to Monstruarium nowoczesne i w całości poświecona będzie nowocze-

snym potworom. Tak po prawdzie to mój doktorat, który w końcu ukaże się drukiem. W 

książce pytam o to, jakie lęki społeczne, polityczne, gospodarcze czy kulturowe, ale i pra-

gnienia oddają we współczesnej kulturze potworne postacie, takie jak wampiry, zombie, 

widma, obcy czy androidy. Interesuje mnie to, co sprawia, że dany potwór pojawia się w 

danym miejscu i czasie w takiej, a nie innej formie. Analizowałem teksty literackie i fil-

mowe, ale także seriale czy teledyski, począwszy od końca XVIII wieku do czasów współ-

czesnych, czytając potwora jako formę powrotu w zmienionej, monstrualnej postaci tego, 

co jest przez nas wypierane. 

 

K.O.: Jako specjalista, powiedz proszę, skąd ta nagła moda na zombie? Co one w sobie 

mają takiego, że nagle stały się tak popularne? 

 

M.M.: Nie wiem, czy możemy mówić o nagłej modzie. Oczywiście teraz wydaje się, że zom-

bie są niezwykle popularne, ale przecież żywe trupy były popularne także w przeszłości. 
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Można powiedzieć, że zgodnie ze swoją naturą nie dały za wygraną i konsekwentnie dą-

żyły do celu, czyli stania się najpopularniejszym potworem popkultury. Przyczyn popu-

larności jest co najmniej kilka. Niewątpliwie notuje się nagły wzrost zainteresowania od 

początku XXI wieku, a właściwie od zamachu na World Trade Center, na co zwraca uwagę 

Kyle William Bishop w American Zombie Gothic. To nie przypadek, że w 2002 roku po-

wstaje zarówno wysokobudżetowa ekranizacja niezwykle popularnej gry Resident Evil, 

jak i przełomowy pod wieloma względami obraz Danny’ego Boyle’a 28 dni później... Za-

mach za WTC oraz lęki osnute wokół rozmaitych teorii spiskowych, jakie zrodził, znalazły 

ujście właśnie w filmach o zombie. Planet Terror Roberta Rodrigueza jest kolejny dobrym 

przykładzie w tym względzie – to z kolei odpowiedź na obawy związane z wojną na Bli-

skim Wschodzie wywołaną zamachem na WTC. Natomiast to, że serial The Walking Dead 

pojawił się w 2010 roku, a więc pod koniec kryzysu finansowego zapoczątkowanego kra-

chem w 2007, też nie jest przypadkiem. To czas, gdy wielu Amerykanów dosłownie stało 

się żywymi trupami systemu ekonomicznego, tracąc pracę i dom, a nierzadko lądując na 

ulicy. Ale o prawdopodobnych przyczynach tej mody piszę także na tylnej okładce książki. 

Zombie są tak popularne, bo dzisiaj po prostu żyjemy w świecie żywych trupów – otaczają 

nas „zestresowani pracownicy korporacji, wygłodniali konsumenci rynku, zatrudnieni na 

śmieciówkach, nienasyceni pożeracze śmieciowego jedzenia”. Termin zombie wszedł do 

naszego słownika, bo świetnie oddaje zjawiska, z którymi stykamy się na co dzień – nie-

rzadko chciałoby się powiedzieć, że „czujemy się jak zombie”, ale też że ludzie wokół nas 

pod wieloma względami przypominają żywe trupy. No i na koniec wypada dodać, że mu-

simy przez jakiś czas odpocząć od dominacji krwiopijców i takich tekstów kultury, jak 

Zmierzch, Czysta krew czy Pamiętniki wampirów. Jedno jest jednak stałe: fascynują nas 

„potwory głodu” zorientowane na różne wymiary konsumpcji... Ale czy to może dziwić, 

skoro żyjemy w kapitalistycznym społeczeństwie nastawionym właśnie na konsumpcję? 

  

K.O.: Co sądzisz o tak popularnych serialach o zombie, jak The Walking Dead, jego spin-

off Fear The Walking Dead czy zupełnie od nich różne iZombie? Jak dalece ewoluował wi-

zerunek chodzących trupów? To dobry kierunek zmiany?  

 

M.M.: W tym względzie chyba nie ma czegoś takiego, jak dobry czy zły kierunek. Ewolucja 

wizerunku poszczególnych potworów jest nieunikniona, bo ich każde pojawienie się jest 
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odpowiedzią na czas, w którym powracają. Jeśli dobrze korespondują z duchem czasu, 

stają się popularne. I najwidoczniej zombie z różnych względów świetnie wpisują się we 

współczesność, o czym mówiłem przed chwilą. Dzisiaj bardzo wiele osób uważa za jedyny 

prawdziwy wizerunek ten, który pojawia się w serialu The Walking Dead. W naszych ty-

powych wyobrażenia zombie to krwiożercze bestie, które snują się w hordach, by prze-

mieniać żywych ludzi w podobne sobie potwory. Ale ten wizerunek ma dopiero (albo już, 

bo w popkulturze to i tak wieczność) niecałe pięćdziesiąt lat. Został upowszechniony 

przez cykl filmów George’a A. Romero, choć pojawiające się w nim żywe trupy bardziej 

przypominają ghule niż haitańskie zombie – sam termin bowiem pochodzi właśnie z re-

jonu Morza Karaibskiego. Zombie po raz pierwszy pojawiły się w filmie White Zombie z 

1932 roku, gdzie były haitańskimi niewolnikami, którzy zostali odurzeni magicznym 

środkiem czyniącym z nich tanią siłę roboczą. Na początku stan bycia zombie przypomi-

nał zatem bardziej opętanie niż niemartwotę, powrót do życia po śmierci. Nowe wcielenie 

zombie w Nocy żywych trupów z 1968 roku było pewnie takim samym szokiem, jak współ-

czesne zmiany w ich wizerunku. Wystarczy wymienić kontrowersje, jakie pojawiły się, 

gdy zombie zaczęły biegać – początkowo wydawało się do nie zaakceptowania, dzisiaj to 

już norma. Podobnie jest z innymi zmianami w ich obrazowaniu: pewnie znacznie trudniej 

pójdzie nam z akceptacją sposobu ich przedstawienia w komediach romantycznych, ta-

kich jak Mój chłopak zombie czy Wiecznie żywy, ale już teraz jest stosunkowo duża grupa 

fanów, którym to nie przeszkadza. Jednym z najnowszych trendów jest uczłowieczanie 

zombie – proces podobny do tego, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich dekadach w 

przypadku wampirów w cyklach powieściowych Anne Rice i Stephenie Meyer. Ten proces 

szczególnie mnie ciekawi i nie ukrywam, że wpływa także na moją twórczość literacką, co 

pewnie da się zauważyć w niektórych fragmentach Niemartwych. Nie jestem wprawdzie 

szczególnym fanem iZombie, ale tylko dlatego, że serial mnie nie porwał. Co innego bry-

tyjski In The Flesh, gdzie zombie okazują się chorymi, których można leczyć i (przy zasto-

sowaniu odpowiednich medykamentów) przywrócić do ludzkiej społeczności. To zresztą 

wątek, który pojawia się również w drugim sezonie i bodaj piątym sezonie The Walking 

Dead. Myślę, że ewolucja wizerunku żywych trupów pójdzie w tę stronę, tym bardziej że 

formuła krwiożerczych ghuli zalewających nasze miasta trochę się wyczerpała i staje się 

bardziej groteskowa niż przerażająca. 
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K.O.: Jak sądzisz, dlaczego powstaje dużo horrorów? Czy ich stały dopływ do kin oznacza, 

że są to produkcje rentowne? Jakie horrory teraz się produkuje?  

 

M.M.: Może Cię zaskoczę, ale nie oglądam zbyt wielu horrorów i nawet nie do końca orien-

tuję się, czy są to produkcje rentowne. Od pewnego momentu miałem wrażenie, że horror 

już nie bazuje na konfrontowaniu nas z naszym lękami i nie wywołuje uczucia grozy, a 

zamiast tego ogranicza się do epatowania (najczęściej absurdalną i zupełnie niepo-

trzebną) przemocą. Czasem wydaje mi się, że filmowe horrory są jakimś rodzajem wy-

zwania rzuconego widzowi, by sprawdzić, jak wiele jest w stanie wytrzymać pod tym 

względem. Poza tym dość męcząca jest schematyczność tego typu produkcji, którą da się 

wytrzymać do pewnego momentu, ale w końcu następuje chwila, kiedy trzeba powiedzieć 

„stop”. Stąd zdecydowanie wolę klasyczne historie i literackie opowieści grozy, począw-

szy od tych z początku XIX wieku, przez jednego z moich absolutnie ukochanych pisarzy, 

czyli H.P. Lovecrafta, po Stephena Kinga. 

 

K.O.: Jakie mechanizmy skłaniają według Ciebie odbiorców do fascynacji horrorem?  

 

M.M.: Myślę, że fascynacja horrorem wiąże się z czasami, w których żyjemy. Społeczeń-

stwami zachodnimi nieustannie wstrząsają kolejne kryzysy – a to kryzys ekonomiczny w 

2007 roku, który również w Europie odcisnął swoje piętno w Grecji, Hiszpanii czy we 

Włoszech, a to kryzys demograficzny i galopujące starzenie się Europy, a to obecny kryzys 

migracyjny. Wielu badaczy horroru zwraca uwagę na fakt, że to właśnie podczas okresów 

rozmaitych kryzysów, kiedy nie potrafimy poradzić sobie z rzeczywistością (społeczną, 

gospodarczą, polityczną), okultyzm, który nierzadko wsparty zostaje religijnymi lub nad-

naturalnymi mitologiami, okazuje się efektywnym ideologicznie sposób wyjaśniania nie-

przyjemnych okoliczności i niepojętych wydarzeń. Na przykład za każdym razem, gdy po-

jawia się kryzys na rynku nieruchomości, czy to na początku osiemdziesiątych, czy w 2007 

roku, za każdym razem towarzyszy mu wysyp historii o domach nawiedzonych o duchach. 

Widmowe siły, które odbierają bohaterom filmów czy seriali ich wyśnione domu to nic 

innego jak niewidzialna ręka rynku kapitalistycznego, która wymyka się spod kontroli w 

czasie zapaści finansów. Za przykład może również posłużyć wysyp horrorów w niemiec-

kim kinie w czasie kryzysu po I wojnie światowej oraz pierwsza wielka fala filmowych 
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horrorów amerykańskich, która pojawiła się w samym środku Wielkiej Depresji. Ale fa-

scynacja opowieściami grozy wynika chyba także ze skompromitowania wielu instytucji 

publicznych i prywatnych oraz kryzysu systemu wartości. Charakterystyczna dla naszych 

czasów wiara w teorie spiskowe i paranoiczny ogląd rzeczywistości z pewnością sprzyjają 

horrorowi i jemu pochodnym.  

 

K.O.: Nie byłabym sobą, gdybym nie spytała, co Ty właściwie czytasz, oglądasz i w co grasz 

(jeśli grasz)? Czy Twoje doświadczenia jako odbiorcy przekładają się na to, jak i o czym 

piszesz? Czy ta wiedza ułatwiała Ci stworzenie powieści? 

 

M.M.: Teraz głównie piszę, więc mam mało czasu na czytanie, ale staram się za to nadra-

biać zaległości lekturowe na siłowni, na której słucham rozmaitych audiobooków. Lubię 

kryminały, thrillery i szeroko rozumiane opowieści grozy, ale nie uciekam przed young 

adult fiction. Gdybyś natomiast zapytała o to moich studentów, pewnie odpowiedzieliby, 

że głównie oglądam seriale, bo to na ich przykładzie tłumaczę wiele zjawisk we współcze-

snej popkulturze. W tym zakresie staram się być na bieżąco i nie wiem, czy jest sens wy-

mieniać tytuły – sprawdzam wszystko, co wydaje HBO, Showtime, AMC, Netflix czy FX. 

Jeśli natomiast miałbym wymienić kilka ulubionych tytułów z ostatniego okresu, to pew-

nie byłyby to następujące pozycje: True Detective, Fargo, The Affair i Mr. Robot, ale do tego 

dodałbym brytyjskie produkcje In The Flesh i Broadchurch oraz skandynawskie Most nad 

Sundem i Rząd. Z ponadczasowych klasyków muszę wymienić dwie pozycje: Breaking Bad 

i Żonę idealną. Z grami bywa różnie – staram się sprawdzać nowe tytuły, ale często brakuje 

na to czasu. Nie ukrywam, że czerpię garściami z tych z tekstów, co zapewne widać w 

pierwszym tomie Niemartwych. Albo może nie tyle czerpię, co uczę się z nich bardzo wiele 

o postaciach, fabułach, podpatruję dobre rozwiązania i pomysły na prowadzenie narracji 

(co znów świetnie widać w mojej powieści, w której narracja sporo zawdzięcza właśnie 

serialom). Wszystko to jest bardzo inspirujące i najzwyczajniej w świecie trudno mi jest 

sobie wyobrazić moją pracę bez codziennego obcowania z tekstami popkultury. 

 

K.O.: Jak ja to dobrze rozumiem! Dziękuję Ci za rozmowę! 


