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„Dlaczego więc tak bardzo lubimy zombie? 
Wedle ekspertów – o tak, są bowiem eksperci od zombie –
to dlatego, że wbrew wszystkim swym ograniczeniom 
te zgniłomózgie, reanimowane zwłoki pozostają diabelnie wszech-
stronne – i pomagają w efekcie odzwierciedlać największe lęki 
współczesności”1.

Wbrew obiegowym opiniom literatura popularna stanowi istotny składnik kultury 
i źródło niezwykle trafnych obserwacji związanych z rzeczywistością, w której po-
wstaje. Jako szczególna forma sztuki jest jednocześnie rezonatorem powszechnych 
nastrojów i to w jej obszarze konkretyzują się – w sposób alegoryczny, czasem alu-
zyjny, niekiedy zaś wyrażane wprost – refleksy rozmaitych dyskursów społecznych, 
ekonomicznych, politycznych, obyczajowych et cetera. Spostrzeżenie podobne jest 
o tyle relewantne, że wiąże się z problemem wiarygodności obserwacji czynionych 
przez tych zwłaszcza twórców, którzy wybierają konwencje fantastyczne. Ich spo-
strzeżenia i artystyczne realizacje uwikłane bowiem zostają w szczególną binarną 
relację, jaka wytwarza się zarówno ze wskazywanego w dyskursie badawczym, jak 

1 D. Gross, Why we love those rotting, hungry, putrid zombies, cnn.com, 2.10.2009, http://edition.cnn.
com/2009/SHOWBIZ/10/02/zombie.love/index.html?iref=24hours (19.02.2016).
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i tkwiącego w powszechnej świadomości rzekomego antagonizmu pomiędzy fikcją 
a rzeczywistością. Jak podkreśla Krzysztof M. Maj, „kluczowy problem tkwi […] 
w tym, że od czasu, gdy rozwinęła się większość ważniejszych teorii fikcji i gatunków 
fantastycznych zarazem […], w obrębie fantastyki również doszło do zwrotu postmo-
dernistycznego i w efekcie dziś należałoby […] mówić o postfantastyce aniżeli fan-
tastyce czystej gatunkowo. […] Świat w tak rozumianych narracjach postfantastycz-
nych przestaje być zatem jedynie sceną, na której bohaterowie pojawiają się i znikają, 
znacząc swą obecnością kolejne stadia rozwoju fabularnego – a staje się w zamian 
szczególnie rozumianą wirtualną rzeczywistością, konstruktem epistemologicznym 
o wysokim potencjale poznawczym”2. Dowodem potwierdzającym słuszność tej tezy 
są elementy wyraźnie związane z rzeczywistością autentyczną, a przenikające do 
świata fikcji jako składniki współtworzące fabułę. Przykładem takiej predylekcji są 
utwory realizujące scenariusze apokaliptyczne, będące artystyczną konsekwencją 
globalnego kryzysu, multiplikującego się w wielu obszarach życia społecznego, po-
litycznego i ekonomicznego. 
 Figury żywych trupów czy pandemie obecne w narracjach zombiecentrycznych3 
odgrywać mogą więc rolę sztafażu dla odmiennych od stricte lękotwórczych treści. 
Owa dekoracyjna funkcja sprzyja bowiem rezygnacji z etykietowania tego rodza-
ju fabuł jako wyłącznie horroru czy survival horror i uznaniu pełnoprawnego ich 
uczestnictwa w dyskursach społecznych. Optyka autorów tworzących w konwencji 
zombiecentrycznej skupia się przede wszystkim na spiskowej aktywności władz pań-
stwowych oraz korporacyjnych. Podobne zawężenie oglądu znamienne jest w kon-
tekście kryzysu społecznego i ekonomicznego oraz implikowanego przezeń krachu 
powszechnego zaufania do instytucji finansowych i publicznych czy wieszczonego 
rychłego zmierzchu kapitalizmu; nadto „teoria spiskowa wymaga ciągłej interpretacji.  
Zawsze jest coś nowego, czego można się dowiedzieć o domniemanym spisku, jakiś 
dowód wplątany w całą machinę śledczą i podległy nieustannym ruchom znaczeń. 
Dlatego też nawet sama próba domknięcia interpretacji może wzbudzić podejrzenia 
i potrzebę dalszego dociekania sensu”4, w związku z czym rozwijanie fabuł zombie-
centrycznych na podstawie konspiracyjnej wizji świata jest jedną z częściej wybiera-
nych metod.
 Atmosfera ogólnej podejrzliwości wobec reprezentantów władzy oraz biznesu 
w istotny sposób wpływa na kształtowanie się modeli fabularnych narracji o żywych 
trupach oraz reguł światotwórczych. Ujawnia się bowiem w ich obrębie tendencja do 
monochromatycznych i wyraźnie antagonizująco ukierunkowanych metod prezen-
towania relacji na linii obywatel – państwo – korporacja. W układzie tym jednostka 

2 K.M. Maj, Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków 2015, s. 21–22.
3 Termin ten stosuję do wszystkich tekstów kultury, w których żywe trupy stanowią element konstrukcyj-

ny świata, definiując status bohaterów w rzeczywistości przedstawianej i dookreślając stan tejże jako 
porządku aktualnie się załamującego lub zdestabilizowanego już wcześniej z powodu rozprzestrzenie-
nia się plagi zmartwychwstałych dążących do zarażenia i/lub konsumpcji wszystkich żywych członków 
społeczności. Nie jest przy tym istotne, w jakiej konwencji realizowany jest tekst, ponieważ koncepcje 
światotwórcze oparte zostały na determinantach pandemicznych, będących rezultatem globalnego 
zainfekowania schorzeniem wywołującym stan pozbawienia świadomości i zredukowania tejże do pry-
marnej potrzeby przenoszenia i powielania wirusa przez kontakt z krwią i wydzielinami ciała.

4 M. Fenster, Conspiracy Theories. Secrecy and Power in American Culture, Minneapolis 2008, s. 94 
(tłum. własne).
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każdorazowo jawi się jako ofiara machinacji na szczeblach rządowych czy korporacyj-
nych, a zmierzch antropocenu jest rezultatem diabolicznych i nieprzemyślanych prób 
eksperymentowania z zakazanymi substancjami czy patogenami. Tak czarno--biała 
wizja świata upadającego z winy ustawicznie konspirujących władz amplifikowana 
bywa przez zabiegi wyostrzania negatywnych cech przedstawicieli władzy czy bizne-
su, charakteryzujących się niewyobrażalną pychą, obsesyjną ambicją bądź psychiczną 
labilnością, i zestawiania ich z atrybutami protagonistów – uczciwych, oddanych 
rodzinie, empatycznych, ceniących honor, szczerość i otwartość. Owa znamienna 
teatralizacja zachowań antagonistów służy podkreśleniu nietrafności ich decyzji, ma 
wzmagać, a ostatecznie utwierdzać przeświadczenie odbiorców o tym, że jednostki 
sterujące ogółem mają na uwadze przede wszystkim własne zamysły i osobistą satys-
fakcję, co staje się zdecydowanie negatywnym świadectwem sposobu postrzegania, 
a w konsekwencji artystycznego prezentowania ludzi władzy. 
 Konspiracjonizm – co warto podkreślić – nie jest dystynktywnym składni-
kiem fabuł zombiecentrycznych, choć istotnie liczba narracji, w których osią zdarzeń 
stają się skutki spisku na szczeblach państwowych, jest znacząco wysoka. Istotnym 
komponentem myślenia konspiracjonistycznego jest przeświadczenie o niezgodno-
ści oficjalnych deklaracji władz z faktycznymi (a utajnionymi) działaniami, które 
z pracą na rzecz budowania i podtrzymywania ładu społecznego nie mają związku. 
Przekonanie takie konkretyzuje się w wielu narracjach o żywych trupach jako ele-
ment konstytuujący destrukcję cywilizacji. Zaangażowane w nielegalne działania 
agendy rządowe preparują wirusy, przeciw którym nie ma szczepionek, swobodnie 
i z dość nikłą troską o kwestie bezpieczeństwa przeprowadzają liczne (zwykle zakoń-
czone niepowodzeniami) testy, które niejednokrotnie wymykają się spod kontroli (jak 
w utworach Luke’a Aherna Euphoria Z czy Transformation bądź Alexa Laybourne’a 
Diaries of the Damned), niekiedy zaś wyniki ich prac przechwytują przeciwnicy, 
którzy we własnych kompleksach badawczych replikują patogen (Gary M. Chesla, 
The Last Days) w taki sposób, że nie jest już możliwe powstrzymanie epidemii. 
 Pokłosiem teorii spiskowych dotyczących zaangażowania władz w działania 
szkodliwe dla obywateli jest bez wątpienia przywołana już powieść Laybourne’a 
Diaries of the Damned, dekameroniczna realizacja wizji rządu odpowiedzialnego za 
zagładę obywateli. Ewakuowani z ogarniętych zarazą terenów pasażerowie samolotu 
kolejno opowiadają o swoich doświadczeniach podczas pierwszych dni od pojawienia 
się choroby zombizmu, starając się odgadnąć przyczynę pojawienia się plagi. Kolejne 
etapy relacji poszczególnych osób przyczyniają się do odsłonięcia prawdy o rządo-
wym spisku, mającym na celu multiplikowanie w przyszłości potęgi militarnej za 
pomocą działań sugerujących atak terrorystyczny z użyciem broni biologicznej. Na 
zlecenie rządzących naukowcy preparują bowiem zmutowanego wirusa grypy, któ-
ry ma mieć wyłącznie zasięg lokalny i być świadectwem obcej ingerencji w spokój 
i dobrobyt społeczności w Norwich. Podobne działania uzasadnione zostają potrze-
bą wyprzedzenia ewentualnych aktów agresji ze strony innych mocarstw, gdyż, jak 
wskazuje jedna z osób zaangażowanych w produkcję patogenu, „zawsze jesteśmy 
w stanie wojny. Zawsze jest zagrożenie, ale nigdy nie możesz wykonać żadnego ruchu. 
Przecież nie chcesz być agresorem”5. Owej polityki unikania odpowiedzialności nie 

5 A. Laybourne, Diaries of the Damned, Kindle Edition, loc. 259 (tłum. własne). 
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koryguje nawet fakt przeistoczenia się lokalnej epidemii w globalną pandemię, ponie-
waż władze decydują się na kolejne zakonspirowane działania, tym razem mające na 
celu uzyskanie supremacji nad innymi narodami. Politycy we współpracy z rządami 
różnych krajów Europy Wschodniej oraz Azji ogłaszają ewakuację ocalałych na te 
terytoria, ustalając, że ze względu na prawdopodobne skażenie uchodźców należy ich 
po wylądowaniu samolotów natychmiast zlikwidować. Podobne działania nie tylko 
mają służyć zatuszowaniu udziału czynników rządowych w wybuchu epidemii, lecz 
przede wszystkim stają się podstawą do ułożenia relacji politycznych z tymi państwa-
mi, które dotychczas niechętne były nawiązaniu bliższych relacji. Jak uzasadnia tę 
decyzję jedna z konspirujących, „wszyscy wyłażą ze skóry, żeby pomóc, żeby dowieść, 
że to nie byli oni. Udało nam się nawet wysłać kilka samolotów do Korei Północnej. 
Świat się jednoczy. To nadzwyczajne”6. Owe optymistyczne rewelacje zostają jednak 
zdyskredytowane przez jednego z pasażerów, dziennikarza bulwarówki, który wprost 
wskazuje na to, że masowe morderstwa staną się pretekstem do zyskania politycznej 
hegemonii racji tego na fakt, że każde z uwikłanych w zabójstwa państw stanie się 
wspólnikiem spisku. Działania własnego rządu określa protagonista jako „szantaż. 
To pieprzona dyktatura. Rządy strachu”7. W cytowanych fragmentach wyraźnie wy-
brzmiewają teorie spiskowe, wedle których obywatele powinni mieć ograniczone 
zaufanie do władz, co wiąże się z przeświadczeniem, że są one zdolne do wszystkiego, 
byleby osiągnąć przewagę militarną czy kontrolę gospodarczą.
 W wielu innych narracjach zombiecentrycznych (np. w trylogii Miry Grant 
Przegląd końca świata, trylogii „pasożytniczej” tej samej autorki, w powieści Lisy 
Morton Washington Deceased, trylogiach Stephena Knighta Apolypse! i Manela Lo-
ureiro Apokalipsa Z, w powieściach Jamesa Deana This Dying World, Devana Saglia-
niego The Rising Dead, Marie Lanzy Fractured. Outbreak ZOM-813) można dopatrzeć 
się wyraźnych filipik kierowanych w stronę polityków i wojskowych, oskarżanych 
o nieuczciwość, niekompetencję czy brak profesjonalizmu. Z kolei w apokaliptyczno-
ści wizji zorientowanych na rewolucyjną przemianę zachodzącą w obrębie systemu 
wybrzmiewają także echa teorii wieszczących zmierzch kapitalizmu i zapowiadają-
cych przeobrażenia związane nie tylko z układami gospodarczymi, lecz i społeczno-
-politycznymi8.

6 Ibidem, s. 278.
7 Ibidem. 
8 Podobne ujęcie proponuje np. Immanuel Wallerstein, choć oczywiście w jego tezach koniec kapitalizmu 

nie wiąże się z drastyczną przemianą o rewolucyjnym charakterze; wszelako zjawisko to stanowić 
będzie skutek m.in. kryzysu państwa, narastania tendencji antypaństwowych etc. Jak za Wallersteinem 
wskazuje Marcin Dachtera, „ludzkość czeka więc wybór przyszłego systemu. W czasie ostatecznego 
kryzysu nowoczesnego systemu-świata, który może trwać jeszcze 25–50 lat, liczą się wszelkie ludzkie 
działania. Zdaniem Wallersteina stoimy przed wyborem między duchem Davos i duchem Porto Alegre. 
Davos reprezentuje dawny system, jego hierarchiczną, antyegalitarną strukturę i obronę dawnych inte-
resów elity kapitalistycznego systemu-świata przy tworzeniu nowego systemu. Nowy system, który 
wyłoni się w wyniku transformacji, wcale nie musi być lepszy od obecnego. Jeżeli zwycięży duch 
Davos, może on być nawet dużo gorszy niż obecny system. Duch Porto Alegre jest zaś odwołaniem się 
do egalitarno-demokratycznych żądań formułowanych w czasie alterglobalistycznych szczytów odby-
wających się w brazylijskim mieście Porto Alegre”, M. Dachtera, Przyszłość systemu-świata. Wizja kon-
fliktowa, [w:] M. Baranowski (red.), Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społe-
czeństwem i procesami globalizacyjnymi, Poznań 2014, s. 67.
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 W takim kontekście działania władz są z reguły ukazywane jako kończące się 
fiaskiem próby poszukiwania optymalnych rozwiązań, ujawniające wszelako u sa-
mych źródeł bezprzykładny brak kompetencji do zarządzania kryzysowego w sy-
tuacjach największego zagrożenia, ewentualnie w kontekście całkowitej negacji zo-
bowiązań względem obywateli – jak dzieje się to w serii9 #Retreat Joe McKinneya, 
Craiga DiLouie i Stephena Knighta, w której wojskowi, nie chcąc narażać integralno-
ści własnych szeregów, decydują się nie tylko na zaniechanie zmagań z zarażonymi, 
lecz przede wszystkim na nieangażowanie się w pomoc cywilom. Owa bezradność 
czy bezwolność w momentach dla cywilizacji granicznych stanowi alegorię braku 
wprawy i lekceważenia obowiązków przez rządzących, natomiast scenariusze apo-
kaliptyczne obnażają dyletanctwo strategii politycznych, wskazując na znamienną 
dysfunkcyjność systemu w obliczu kryzysu.
 Współczesne narracje literackie o zombie stanowią także swoisty głos krytyczny 
wobec uczciwości władz, a autorzy fabuł wprost włączają się w dyskurs dotyczący 
poziomu profesjonalizmu, kompetencji, zaangażowania polityków także przez odwo-
łania do autentycznych incydentów między innymi o skandalizującym charakterze10. 
Przez wplecenie ich w światotwórczą matrycę podają oni w wątpliwość rzetelność 
i motywacje rządzących, piętnując niejasne i utajniane działania jako składniki de-
stabilizujące porządek trwania. W narracjach tych dostrzec można refleksy koncepcji 
spiskowych, które wszak odnoszą się do aktów niejawnych. Brak akceptacji dla po-
czynań polityków akcentuje wyraźnie Lisa Morton w powieści Washington Deceased, 
w której wiceprezydent USA, Delaney, inicjuje konspiracyjne działania mające na 
celu nawiązanie współpracy z zombie, planując stworzenie nowego świata i nowego 
porządku opartego na supremacji ludzi należących do jego opcji politycznej.
 W fabułach zombiecentrycznych odpowiedzialność za dalsze losy ludzkości 
spoczywa także często w rękach korporacji, których operatywność oraz zasoby są 
w stanie sprostać wymogom stanu wyjątkowego, co stwarza im jednakowoż okazję 
do uniezależnienia się od jakiegokolwiek nadzoru. Pogląd ów ilustrują choćby sce-
ny z przywołanej już powieści Morton, w której władze koncernu dysponującego 
szczepionką szantażują ocalałych przywódców państw, proponując współrządzenie 
w ramach rekompensaty za dostarczenie preparatu do immunizacji obywateli. 
 Korporacja w narracjach zombiecentrycznych albo odgrywa rolę głównego an-
tagonisty i jest niebezpieczniejsza niż wirus sam w sobie, albo stoi za powstaniem 
i rozprzestrzenieniem się wirusa. W obydwu wypadkach jednak celem nadrzędnym 
jest przejęcie władzy nad mechanizmami sprawowania kontroli nad społeczeństwem. 
W trylogii Przegląd końca świata Miry Grant korporacja wspomaga działania rządu, 
wpływając przy okazji na marionetkowego prezydenta, i mimo że posiada szczepionkę 
przeciwko zombizmowi, nie upublicznia tej informacji, wykorzystując reglamentację 
leku do zachowania porządku publicznego. Co gorsza, niezależnie od tego korporacja 
selekcjonuje obywateli wykazujących najciekawsze przypadki umiejscowienia wirusa 

9 Określam powieści te mianem serii, termin „cykl” bowiem nie do końca tutaj pasuje. Akcja utworów roz-
grywa się w uniwersum stworzonym przez tych autorów, ale poszczególne części są już autorstwa 
innych twórców i nie zawsze wiążą się fabularnie z innymi tomami. 

10 W Washington Deceased Morton przywołany zostaje np. skandal w Secret Service. Istotnym kompo-
nentem wielu powieści o zombie są też m.in. odwołania do wojny w Iraku.
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(tzw. rezerwuary) do przeprowadzania wątpliwych etycznie badań i eksperymentów 
związanych z klonowaniem ludzi. W etiologii zombizmu u Grant rezonują wyraźnie 
echa teorii spiskowych, przypisujących korporacjom farmaceutycznym – nie bez racji, 
jeśli weźmie się pod uwagę powszechne praktyki testowania nowych leków na obywa-
telach krajów Trzeciego Świata – przeprowadzanie kontrowersyjnych pod względem 
bioetyki eksperymentów w tajnych laboratoriach. 
 W trylogii „pasożytniczej” (oryg. Paracitology) tej samej autorki winowajcą wy-
buchu epidemii zostaje obwołany już wprost koncern farmaceutyczny, który z po-
wodów czysto merkantylnych ignoruje sygnały zespołu naukowego, pracującego nad 
mutacją tasiemca zapewniającą organizmowi niespotykaną odporność na wszelkie 
choroby, i w imię zysku doprowadza do masowej zombifikacji obywateli, nad których 
świadomością przejmują kontrolę pasożyty. W podobnych przypadkach firmy, kon-
cerny czy korporacje farmaceutyczne stają się czytelną alegorią dyskursu ekonomii 
neoliberalnej – ostatecznie, jak wskazują w rozdziale The Pharmaceutical Nexus 
książki Global Pharmaceuticals: Ethics, Markets, Practices Adriana Petryna i Arthur 
Kleinman „skandale w przemyśle farmaceutycznym, związane z dyskusyjnymi prak-
tykami marketingowymi lub wstrzymywaniem informacji na temat niebezpiecznych 
efektów ubocznych leku, zazwyczaj mają to samo źródło, którym jest konflikt inte-
resów. Nie jest ostatecznie rzeczą przypadku, że obecnie wymaga się od naukowców, 
a nawet od specjalistów w dziedzinie etyki medycznej, deklarowania braku zależności 
finansowej od zewnętrznych mocodawców pod koniec ich wykładów czy artykułów 
w czasopismach naukowych”11.
 Kolejną zaangażowaną w antyspołeczny spisek siłą są molochy medialne, któ-
rych działania od początku służą celom dezinformacyjnym przez tuszowanie ini-
cjalnych momentów epidemii i niweczenie ewentualnych prób wdrożenia środków 
zaradczych, zanim dojdzie do pandemii. Pod pozorami niechęci do wzbudzania pa-
niki władze wywierają nacisk na dziennikarzy, aby nie podawali prawdziwych wia-
domości o pladze, lecz jedynie spreparowane informacje, które wyjaśnią incydenty 
związane z pojawieniem się wirusa zombizmu. Autorzy narracji zombiecentrycznych 
jednoznacznie wskazują na zaangażowanie mediów w procesy falsyfikacji danych, 
kierując się zresztą przeświadczeniem o możliwościach manipulowania newsami, 
a konkretniej – operują swoistą mutacją tak zwanej teorii porządku dziennego (agen-
da setting), wedle której „znaczna część zgromadzonych dowodów sugeruje, że media 
informacyjne mają olbrzymi wpływ na zachowanie, jak i na opinię publiczną. Być 
może najbardziej ogólnie akceptowane i badane oddziaływanie wiadomości wiąże 
się z ich zdolnością do ustanawiania potrzeb widowni. W takim układzie wiado-
mości wskazują problemy, a publiczność następnie zaczyna postrzegać te kwestie 
jako istotne. Pokazuje to, jak bardzo potężny jest to efekt i w jak wielu badaniach 
wskazuje się go jako paradygmat określany mianem «teorii porządku dziennego» 
[agenda-setting]”12. Skoro istnieje podobna prawidłowość, z łatwością można tak 

11 Przekład własny za: A. Petryna, A. Lakoff, A. Kleinman (red.), Global Pharmaceuticals: Ethics, Markets, 
Practices, Durham 2006, s. 21.

12 J.E. Uscinski, The People’s News. Media, Politics, and the Demands of Capitalism, New York 2014,  
s. 44 (tłum. własne). Warto dodać, że teoria ta ma zastosowanie także w odniesieniu do innych rodza-
jów mediów, co podkreślał już w 2005 roku choćby jej twórca, Maxwell McCombs. Por.: M. McCombs,  
A Look at Agenda-Setting: Past, Present and Future, „Journalism Studies” 6/2005, s. 543–557. 
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manipulować treściami serwisów informacyjnych, żeby ukrywać kwestie dla pew-
nych środowisk niewygodne, w zamian eksponując takie narracje medialne, które 
sprzyjać będą sprawowaniu kontroli nad obywatelami. Manipulowanie opinią oraz 
wiedzą publiczną funkcjonuje w fabułach zombiecentrycznych w kontekście zamia-
ru wyciszenia wpływu, jaki wywołać może wiadomość o pojawieniu się pandemii. 
Zarówno więc władze rządowe, jak i stacje telewizyjne czy rozgłośnie radiowe kon-
spirują w celu zredukowania potencjalnego ryzyka wybuchu paniki i związanych 
z tym implikacji. W serwisach informacyjnych wszelkie incydenty związane z zaan-
gażowaniem sił policyjnych i zbrojnych w potyczki z żywymi trupami przedstawiane 
są jako tłumienie zamieszek, kontrolowanie demonstrantów, a informacje związane 
z kwarantanną lub wzrostem liczby zarażonych w ogóle ogranicza się do wskazania 
grypowej, ewentualnie gruźliczej etiologii choroby, bagatelizując tym samym objawy 
oraz ich rezultaty (np. w Fractured. Outbreak ZOM-813 Lanzy, Dead Ascent Jasona 
McPhersona). Podobna kampania dezinformacyjna nie tylko nie chroni obywateli, 
lecz jeszcze bardziej naraża ich na kontakt z niezidentyfikowanym wirusem i nie-
bezpiecznymi jego nosicielami, o których obezwładnianiu nie myśli niemal nikt, kto 
nie zetknął się z atakiem antropofagicznej proweniencji. Potencjalna ochrona czy 
kontrola społeczeństwa przeobraża się w zagrożenie tym większe, im wyższy jest 
stopień dezorganizacji informacyjnej w mediach tradycyjnych. Tej zresztą w wielu 
narracjach o zombie towarzyszy także równoczesna utrata zasobów internetowych – 
strony publikujące jakiekolwiek doniesienia na temat niewytłumaczalnych zdarzeń, 
zachorowań, niewyjaśnionych zgonów i tak dalej są stopniowo zamykane, a bohate-
rowie, którzy jeszcze przed momentem mieli do nich pełen dostęp, ze zdumieniem 
konstatują, że żadna z nich już nie istnieje (Fractured. Outbreak ZOM-813 Lanzy, 
This Dying World Deana)13. Ten znamienny zanik wszelkich form i możliwości ko-
munikacji świadczyć ma o intencjonalnych działaniach, których celem jest odcięcie 
odbiorców od wszelkich źródeł informacji i zanegowanie w ten sposób istnienia pan-
demii. Jest to, rzecz jasna, metoda nieskuteczna, bez względu bowiem na starania 
tuszujących pandemię ta bezlitośnie się rozprzestrzenia. 
 Autorzy narracji zombiecentrycznych w wyraźny sposób negują lub podważają 
obiektywność i niezależność przekazu medialnego, włączając się w dyskurs doty-
czący istotności udostępnianych informacji oraz stopnia ich zgodności ze stanem 
faktycznym. Obawa przed manipulacją informacyjną skutkuje zatem takimi kre-
acjami światów przedstawianych, w których rzetelność mediów zostaje wyraźnie 
zakwestionowana przez wskazanie ich bezpośredniej zależności od władz państwo-
wych, próbujących zatuszować własne zaniedbania czy po prostu błędy. Temu prze-
świadczeniu o niezawisłości mediów przeczą oczywiście prace bardzo wielu badaczy, 
wskazujących na swoistą równowagę pomiędzy potrzebami widzów a spełnianiem 
ich oczekiwań przez twórców serwisów informacyjnych. Joseph E. Uscinski pisze 
na przykład, że „współzależność dążeń mediów i dążeń publiczności niekoniecznie 
oznacza, że media programują potrzeby widzów. Korelacja między [tymi – K.O.] 
dwiema zmiennymi ilościowymi sugeruje jedynie, że wartości te wzrastają i maleją 

13 W cyklu powieści Rica Restucciego The Zombie Theories (cz. 1: Chaos Theory, cz. 2: Conspiracy 
Theory), najbardziej bezpośrednio wskazujących konspiracjonizm, pojawia się informacja o tym, że 
jedynym funkcjonującym źródłem internetowym są strony rządowe, ale żeby móc się do nich dostać, 
trzeba posiadać odpowiednie umiejętności, niedostępne zwykłym obywatelom. 
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w relacji do siebie nawzajem; związek ten nie implikuje jednak tego, że jedna zmienna 
powoduje drugą”14. Rzecz jasna łatwiej jest autorom narracji zombiecentrycznych 
wskazać na wyraźną opozycję pomiędzy uczciwymi obywatelami a nieuczciwym 
rządem sterującym kampanią informacyjną, niż prezentować bardziej złożone reali-
zacje motywów związanych z przepływem informacji. Owa monochromatyczność 
świata służyć ma przede wszystkim wzmożeniu nastroju paranoi i grozy, zbudować 
wiarygodną i fabularnie uzasadnioną atmosferę chaosu i rozpadu znanego porząd-
ku. Wyzyskanie motywu nieuczciwych mediów służy więc szczególnej dramatyza-
cji wydarzeń, stanowiąc użyteczne narzędzie tworzenia klimatu apokaliptycznego, 
w którym tak szybkie rozprzęgnięcie się struktur społecznych i państwowych wiąże 
się między innymi z brakiem właściwych danych czy powszechnie dostępnych pro-
tokołów postępowania15.
 W kontekście zaprezentowanych szkicowo motywów spiskowych w narracjach 
zombiecentrycznych na uwagę zasługuje jeszcze jedna kwestia, a mianowicie różnica 
w akcentowaniu odpowiedzialności za wybuch pandemii. W tekstach pisarzy eu-
ropejskich geneza epidemii z reguły jest irrelewantna, ewentualnie wskazuje się na 
bliżej nieokreślone państwa z bloku wschodniego (zob. np. Po moim trupie Magdaleny 
Owczarek, Apokalipsa Z Loureiro), natomiast w tekstach amerykańskich autorów 
za rozprzestrzenieniem wirusa stoją siły rządowe (ewentualnie korporacyjne albo, 
jak w uniwersum Knighta Apocalypse!, oba czynniki), których utajnione działania 
doprowadziły do zmierzchu antropocenu. Tak znacząca amplifikacja konspiracyjnych 
poczynań wiąże się, po pierwsze, z kryzysem społecznego zaufania do władz, po 
drugie, z właściwą przede wszystkim kulturze amerykańskiej predylekcją do spisko-
wych koncepcji dziejów. Mnogość utworów traktujących o apokalipsie wynikającej 
z winy zaniedbań i niezdolności władz do ponoszenia konsekwencji własnych czynów 
wskazuje na krytyczną interpretację rzeczywistości, która fabuły te zainspirowała. I

14 J.E. Uscinski, The People’s News, op. cit., s. 44.
15 Co interesujące, na kwestię tę położył szczególny nacisk Max Brooks, wypowiadając się na temat nie-

zbyt fortunnego porównania epidemii eboli do pandemii zombizmu. Komentując niestosowność podob-
nej paraleli, twórca skonstatował: „Ostatecznym powodem, dla którego mojej fikcyjnej pandemii niemal 
udało się zmieść nas wszystkich z powierzchni ziemi, był fakt, że globalna wioska nie stworzyła straży 
sąsiedzkiej. Każde z państw [przedstawionych w] World War Z działało we własnym interesie, umożli-
wiając epidemii podział i podbój”; M. Brooks, Is Ebola the real ‘World War Z?’ (Spoiler alert: It’s not), 
Reuters, 16.10.2014, http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/10/16/is-ebola-the-real-world-war-z-
-spoiler-alert-its-not/ (18.12.2015) (tłum. własne).
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