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»Tradicija vseh mrtvih pokolenj leži kakor môra 
na možganih živih ljudi.«

Karl Marx, Osemnajsti brumaire 
Ludvika Bonaparta, 1852

»The past is never dead. It's not even past.« 
William Faulkner, Requiem for a Nun, 1951

»What we've got here is failure to communicate.«
Hladnokrvni Luke, Stuart Rosenbeg, 1967

»Kosti so se približale druga drugi. Videl sem: glej, že 
so bile kite na njih, zrastlo je meso in koža se je razpela 

čeznje po vrhu. Duha pa ni bilo v njih.«
Ezekiel, Sveto pismo 

(Svetopisemska družba Slovenije, 1996)

»They Won't Stay Dead!«
slogan za Noč živih mrtvecev, 

George A. Romero, 1968

»When there's no more room in Hell, 
the dead will walk the Earth.«
slogan za Zoro živih mrtvecev, 

George A. Romero, 1978

»They are us.«
Dan živih mrtvecev, George A. Romero, 1985
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Smrt nam lepo pristoji
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jiTo je največja krutost življenja. Najprej ti da možnost, 
da okusiš mladost in vitalnost, potem pa si priča svo-

jemu last nemu razpadanju.« 
Tako dahne ena izmed lepotic (Isabella Rossellini) v obe-

šenjaški farsi Smrt ji lepo pristoji, ki jo je leta 1992 posnel Ro-
bert Zemeckis. Ta film – zgodba o dveh lepoticah, ki hoče-
ta tudi po smrti izgledati bleščeče, atraktivno, hipnotično, 
vitalno in mladostno – sicer tehnično ni zombiada, toda v 
njem mrgoli dialogov, ki bi se odlično podali O'Bannonovi 
Vrnitvi živih mrtvecev ali Wrightovi Noči neumnih mrtvecev. 
Recimo: 

Ernest Menville: »Kam ste dali mojo ženo?«
Zdravnik: »Mrtva je, gospod. Odpeljali so jo v mrtvašnico.«
Ernest Menville: »V mrtvašnico? Ponorela bo!« 
Smrt je v tej burleski nekaj, kar ljudi spravlja v bes, a obe-

nem tudi nekaj, kar jim laska. Kot pravi odcvetela holivud-
ska zvezdnica Madeline Ashton (Meryl Streep): »To so tre-
nutki, zaradi katerih je vredno živeti!« Replika »It's alive!«, 
ki je na filmskem trgu že vse tja od Whalovega Franken-
steina (1931), najde nov, svež, ohlajen dom. Madeline pri-
jateljici Helen (Goldie Hawn) spelje moža Ernesta (Bruce 

»
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Willis), prestižnega lepotnega kirurga z Beverly Hillsa, ki 
naj bi njeno postarano, razpadajoče telo čudežno pomladil, 
toda vprašanje, kako prevarati čas, dobi tu ciničen odgo-
vor: tako, da se delamo mrtve! 

Med lepotnim kirurgom in pogrebnim zavodom ni več 
nobene razlike, saj lepotni kirurg trupli obeh, Helen in Ma-
deline, tako lepo »pomladi«, da ju je škoda pokopati, toda 
na koncu se raztreščita na stopnišču neogotske palače, v 
kateri se gnetejo Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Pre-
sley, Greta Garbo in Andy Warhol, ki so skrivaj spili čude-
žni napoj proti staranju, še preden bi jih telo lahko izdalo, 
ki zdaj živijo v popolni anonimnosti, kot zombiji z lepimi, 
nezastarljivimi, brezčasnimi telesi, netalentiranimi za rev-
ščino. Ernest pa se na koncu odloči, da časa ne bo varal in 
da bo ostal tak, kot je, ker noče postati »eden izmed živih 
mrtvecev z Beverly Hillsa«, ki jim smrt tako lepo pristoji. 

A če pomislite na teror, s katerim živimo, vojne, ki bru-
hajo, »konec zgodovine«, ki ga slavijo, svet brez alternativ, 
ki ga oglašujejo, in postresnični svet, ki ga zalivajo s »fake 
news«, potem nam smrt res lepo pristoji. Vse lepše. Vse 
grše. Realnost vse bolj prikimava zombijskim filmom. In 
tudi življenje vse bolj prikimava smrti. 

Zombi je postal metafora neokapitalizma, kapitalizma 
katastrofe, kapitalizma razlaščanja, kapitalizma obupa, 
kapitalizma paralize – in tega, kar počne z ljudmi. Ljudje 
so vse bolj hiperaktivni in amfetaminski, vse bolj manični 
in hektični, vse bolj multiopravilni in ekstremni, vse več 
znakov življenja kažejo, vse bolj se delajo žive in pametne, 
»smart« – iz strahu, da jih ne bi žive pokopali, kot se je 
to nekoč v De Martinovi zelo poejevski Grozi (1963) zgo-
dilo »komatozni« Emilie De Blancheville (Ombretta Colli), 



11
Sm

rt
 n

am
 le

po
 p

ris
to

ji

ki žalujočim na svojem pogrebu vpije: »Me ne slišite! Živa 
sem! Živa sem!« Ne slišijo je. Biblijo zaprejo. Krsto dvigne-
jo in jo odnesejo v grobnico. Emilie pa kriči: »Živa sem! 
Živa sem!« 

Gotovosti ni več. Kdo je živ in kdo mrtev, je težko reči. 
Tega ne ve niti trg. Še algoritem ne. Ko človek umre, algori-
tem še vedno misli, da je živ. Še vedno se hrani z njegovimi 
kliki, njegovimi všečki, njegovimi preferencami, njegovimi 
nakupi – z njegovo nemrtvostjo in njegovo neživostjo. Tudi 
mrtvečev profil na Facebooku, njegova spletna stran in 
njegov blog preživijo – zombificirani. Nemrtvi in obenem 
neživi. 

Digitalni prostor je zabrisal mejo med živim in mrtvim, 
življenjem in smrtjo, obenem pa tudi ustvaril vtis, da kapi-
talizem ne obstaja več. Naturaliziral ga je, tako da izgleda 
le še kot sila narave, ki poganja internet. In ta sila narave, 
ki žre možgane in konzumira smrt, se zdaj vrača v obliki 
zombija. 

Mali, jezni, ošabni Kevin (Macaulay Culkin) je v komediji 
Sam doma, ki jo je leta 1990 posnel Chris Columbus, svoji 
družini kriknil: »Želim si, da bi vsi izginili!« In res – vsi iz-
ginejo. Za Božič ostane sam. Nikjer ni nikogar, razen dveh 
patentiranih, agresivnih, invazivnih lopovov, ki vztrajno 
naskakujeta predmestno hišo, v katero se zabarikadira 
Kevin. Film Sam doma je izgledal kot božična verzija Ro-
merove klasike Noč živih mrtvecev, v kateri so agresivni in 
invazivni zombiji vztrajno naskakovali osamljeno kmetijo, 
pribežališče skupine ljudi, ki se vanjo zabarikadirajo. 

Zombijski filmi izgledajo kot Kevinova izpolnjena želja – 
v njih vedno vsi izginejo. Ljudje so v manjšini. Po zemlji 
hodi absolutna večina – zombiji. V Vzponu živih mrtvecev, 
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ki sta ga leta 2011 posnela Luca Boni in Marco Ristori, apo-
kaliptični virus pobije vse ljudi, kompletno človeštvo – nih-
če se ne more več roditi. Toda na srečo se vsi mrtvi vrne-
jo – kot zombiji. Kar je dobro: zdaj je mogoče vse povsem 
legalno pobiti. Nekaznovano in brez slabe vesti. Zombiji so 
le nekdanji ljudje, bivši ljudje, razosebljeni ljudje, razčlo-
večeni ljudje, razlaščeni ljudje. Nekoč so bili to ljudje, zdaj 
niso več. Zato lahko z njimi počnejo, kar hočejo. Neolibe-
ralni dictum, da je delo le še strošek in da so delavci pogre-
šljivi in odstreljivi (kar ustvarja armado odvečne delovne 
sile, odvečnega prebivalstva), tu zaživi v polnem žaru. 

V Jeseni, ki jo je leta 2009 posnel Steven Rumbelow, izve-
mo, da je pandemični virus pobil 99 odstotkov človeštva. V 
Izumrtju, ki ga je leta 2015 posnel portugalski auteur Miguel 
Ángel Vivas (leta 2003 je posnel sijajno kratko zombiado Vi-
diva se v sanjah), večina človeštva izumre v dveh dneh. Toda 
milijarde mrtvih se zdaj vračajo – kot agresivni, popadljivi, 
kanibalski zombiji. Kar pomeni, da jih bo treba še enkrat po-
biti. Neki zombijski film je bil naslovljen kar: Re-Kill. Zombij-
ski filmi, v katerih ni nihče nikoli dovolj mrtev, so pisani na 
kožo civilizaciji, ki uživa v svoji destrukciji in avtodestrukciji, 
v svojem overkillu. V filmu Zombijska apokalipsa: Odrešitev, 
ki jo je leta 2011 posnel Ryan Thompson, na enega človeka 
pride 10.000 zombijev, v Priorjevih Zombijskih vojnah pa so 
zombiji dobili vojno in zasužnjili ljudi, in sicer tako, da jih 
internirajo na kmetije, kjer jih gojijo kot živino za potenci-
alni zakol in fine, sočne burgerje. V zadnjih nekaj letih so 
posneli kopico filmov, naslovljenih Zombijska apokalipsa. Kot 
da bi skušali kanalizirati postapokaliptični roman Zadnji člo-
vek, ki ga je leta 1826, ob vznožju kapitalizma, napisala Mary 
Wollstonecraft Shelley, avtorica Frankensteina, in v katerem 
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globalno kugo preživi le en sam človek, a tudi njegov rod ne 
bo šel naprej – ljudje se tedaj še niso reproducirali s konzu-
miranjem, temveč s seksom. 

Za hec sem v Googlov iskalnik vpisal »zombi«. Pokazalo 
je 152 milijonov zadetkov. Vedel sem, da jih bo ogromno, 
toda ni me zanimalo to, temveč – kaj mi bo najprej poka-
zalo. In najprej mi je ven vrglo Ubisoftovo igrico Zombi: 
»first-person survival horror video game.« Igrico prežive-
tja. »Fight for survival in the streets of London, plagued by 
a zombie blight.« Zombijska igrica ima torej prednost pred 
vsem drugim. A to ne preseneča: zakaj bi pobijanje zom-
bijev le gledal, če pa jih lahko sam pobijaš. Interaktivno, 
imerzivno, vtopljeno. Ni ga čez užitek v pobijanju zombi-
jev – ljudi, ki niso več ljudje. 

Zombijski filmi so slike sveta, v katerem ni več jasno, kaj 
je bolje: da se delaš blazno živega, da te ne bi živega poko-
pali, ali pa da se delaš mrtvega, da te ne bi opazili? V Odpr-
tem grobu, ki ga je leta 2013 posnel Gonzalo López-Gallego, 
se amnezični moški zbudi v množični grobnici, a potem 
ugotovi, da se je svet prelevil v eno samo množično grob-
nico in da je najbolje, če se dela mrtvega. V nasprotnem 
primeru ga bodo zmleli in požrli zombiji. Zombijski filmi 
sporočajo: vsi so mrtvi – tisti, ki niso, morajo to postati, da 
bi preživeli. 

A zombijski filmi so pisani tudi na kožo filmarjem, ki lah-
ko nekaznovano in brez občutka krivde pobijejo rekordno 
število ljudi. V vsakem zombijskem filmu lahko pokončajo 
kompletno človeštvo. Z užitkom – in brez slabe vesti. V 
filmu Mrtvi znotraj, ki ga je leta 2014 posnel Ben Wagner, 
imate par, ki se pred zombikalipso zateče v gozdno kočo. 
Z njima je prej živel še en par, ki pa je zaužil kužno hrano, 
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tako da sta ga morala ubiti – da ne bi mutiral v zombija in 
ju požrl. A ubiti morata tudi svojega lastnega otroka – ja, 
tudi on je zaužil kužno hrano. 

V zombijskem filmu lahko ubiješ vsakogar in kogarko-
li – očeta, mater, otroka, prijatelja, psa. Nekaznovano – in 
brez občutka krivde. Jasno, v Mrtvih znotraj žena na koncu 
ubije tudi svojega moža. Kar pa je logično: nikomur ne mo-
reš več zaupati, da je še živ. Vsak je potencialni zombi. In 
nasilje – pokol, poboj, eksterminacija – je logična oblika 
komunikacije. Toda zaradi tega hladnokrvnega umora se 
ženi ne bo treba zagovarjati na sodišču. V prvih petih sezo-
nah serije Živi mrtveci so v živo – pred očmi publike – pobili 
okrog tisoč zombijev. Posmrtne zasebnosti ni več. 

V Otrocih, ki jih je leta 1980 posnel Carlton J. Albright, 
radioaktivni oblak zombificira pet otrok, kar pomeni, da 
lahko vse mirno in brutalno pobijejo. Tako kot v filmu Co-
oties, ki sta ga leta 2014 posnela Jonathan Milott in Cary 
Murnion – v zombije mutirajo vsi šolarji neke osnovne 
šole, zato jih je treba terminirati. In kot v Kugi, ki jo je leta 
2006 posnel Hal Masonberg – v zombije mutirajo vsi otroci 
nekega mesta, zato jih je treba ustaviti. Brez slabe vesti. 
With extreme prejudice! 

V Malih zlobnih bitjih, ki jih je leta 2006 posnel J. S. Cardo-
ne, se iz pensilvanskega rudnika vrnejo otroci, živi mrtve-
ci, ki jih je treba zdaj še enkrat pobiti, kot da ni bilo dovolj 
že to, da jih je pred 100 leti zasulo, ko so v tem rudniku tez-
garili kot cenena delovna sila. V Keatingovem filmu Wake 
Wood zakonski par izgubi hčerkico (do smrti jo zgrize pes), 
ki jima jo potem lokalni šaman (Timothy Spall), ekspert 
za stare poganske rituale, vrne (zombificirano), toda le za 
tri dni. To je vse. Potem še enkrat umre. Ali bolje rečeno: 
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otroka ubijejo, da bi se lahko vrnil, tako da bi ga lahko še 
enkrat ubili. A čiste vesti: to ne izgleda kot pobijanje otrok, 
temveč kot njihovo recikliranje. 

V Otrocih živih mrtvecev, neke vrste nadaljevanju Rome-
rove Noči živih mrtvecev, se v prometni nesreči ubije nekaj 
otrok, toda le zato, pravi Glenn Kay v knjigi Zombie Movies: 
The Ultimate Guide (2008), da bi se lahko vrnili kot zombiji 
in da bi jih lahko še enkrat pobili – publiki v užitek. Iz iste-
ga razloga v japonski zombiadi Stacy umrejo najstnice – da 
bi jih lahko še enkrat pobili. Pikantno in sadistično – brez 
slabe vesti. 

Zato ne preseneča, da v številnih zombijskih filmih, ki jih 
uokvirja found footage, junaki sami snemajo svojo smrt – 
in to vneto, prizadevno, do konca. Kamera jih snema tudi, 
ko so že mrtvi. Nočejo razočarati svoje »vgrajene« publike. 
Poglejte si le Snemaj!, Zombijske dnevnike, Dnevnik živih mr-
tvecev, Filmske zombije, Portret zombija, Frankensteinovo voj-
sko ali pa Pushin' Up Daisies. 

V zombijskih filmih ni nobenih regulacij, nobene pravne 
države, nobene demokracije, nobenih konvencij o človeko-
vih ali otrokovih pravicah. Zombi je kriv, ker je zombi – in 
otrok je le zombi. Pes prav tako. Ubijte otroka ali psa v fil-
mu – in vsi bodo jokali in se zgražali. Ko so v Villarongovi 
nezombijski Stekleni kletki otroku v srce zabili fatalno injek-
cijo, ko so v Bollovem nezombijskem Auschwitzu truplo 
otroka vrgli v krematorij ali pa ko je v von Trierovem Anti-
kristu otrok omahnil v smrt (oh, ali pa ko so v tibetanskem 
Starem psu na koncu ubili psa), je vse stisnilo, zmrazilo in 
zgrozilo – blasfemija! V zombijskem filmu pa je to dovolje-
no, celo zaželeno. Poboj otrok velja za nekaj upravičenega, 
celo za odrešitev. Tu ni več tabujev. 
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Film Dekle z vsemi darovi, ki ga je leta 2016 posnel Colm 
McCarthy, se začne v neke vrste Guantanamo Bayu za 
otroke – zombificirani, stekli otroci v zaporniških, oran-
žnih kombinezonih so uklenjeni, stražarji pa se kruto 
znašajo nad njimi. V seriji Z Nation, ki je vzletela dve leti 
prej, najdejo dojenčka, za katerega pa se kmalu izkaže, da 
je zombi – specialci ga divje prerešetajo. Brez pomisleka. 
Brez oklevanja. Brez milosti. 

Ko so se razmahnili zombijski filmi, so se razmahnili tudi 
torture porn (Satov Splatter, Miikejeva Avdicija in Ichi the 
Killer, Jin-Wonov Mesar, Shiraishijevo Groteskno, Sixova Člo-
veška stonoga, Bollov Stoik, Yamanouchijev Muzan-E, Iskano-
vova Filozofija noža, Dowdlovi Videotrakovi iz Poughkeepsieja, 
Peraltov Snuff 102, Walz-Effenbergerjeva Tortura, Clayeva 
Velika ekstaza Roberta Carmichaela, Žage, Krvavi hostli), kani-
balski filmi (Dorov Kanibal, Weiszov Rohtenburg, Kissed, ki 
ga je posnela Lynne Stopkewich) in filmi odvratnosti (Zele-
ni slon Svetlane Baskove), reboot – Murder Collection – pa je 
leta 2009 doživela tudi snuffovska kompilacija Obrazi smrti, 
ki je nastala leta 1979. 

Ne da se niso sočasno ekstremizirali, brutalizirali in 
hardkorizirali festivalski art filmi: transgresivni, škandalo-
zni, inovativni Lars von Trier (Idioti, Antikrist, Nimfomanka), 
avstrijski »feel-bad cinema« (Seidlovi Pasji dnevi, trilogija 
Paradiž in Import/Export, Hanekejevi Beli trak, Smešne igre 
in Učiteljica klavirja, Resetarits-Schleinzerjev Michael, Mar-
kovicsevo Dihanje), porno chic (Winterbottomovih 9 orgaz-
mov, Kechichevo Adelino življenje, Dumontovih 29 palm, 
Coralie-Despentesove Posili me!, Chéreaujeva Intimnost, Bo-
nellov Pornograf, Caraxova Pola X, Breillatove Romanca in 
Anatomija pekla, Mitchellov Shortbus, Spielmannov Antares, 
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Cohenov Začne se na koncu, Marcimainovo Dekle na poziv, 
Gallov The Brown Bunny, Brisseaujeva Avantura, Bizejev V 
postelji, Medemova Soba v Rimu, Leopoldove Brownian Mo-
vement, Evansova Kelly + Victor), francoski cinéma du corps 
oz. New French Extremity (Noéjeva Nepovratno in Ljubezen, 
Dumontova Flandrija, Denisove Vsakdanje težave, Ajajeva 
Krvava romanca, Assayasov Demonlover, Laugierovi Mučeni-
ki, Gensove Meje, Maury-Bustillov V notranjosti), srbski ou-
tré (Spasojevićev Srbski film, Đorđevićevo Življenje in smrt 
porno bande, Miloševe Klip), Asia Extreme (Chan-wookov 
Stari, Ki-dukova Pieta, Sonova Hladna riba, Oko bratov Pang, 
Sun-woojeve Laži, Wakamatsujeva Gosenica, Leejev Fatal-
ni, Miikejev Obiskovalec Q, Shimizujev Marebito, Chanovi 
Cmoki, Sang-hoonov Arang, Fukasakujeva Battle Royale), 
madžarski ekscesi (Palfijeva Taksidermija, Mundruczev Beli 
bog, Nemesov Savlov sin), grške recesije (Avranasova Gospo-
dična nasilje, Tsangarijeve Attenberg, Lanthimosov Podočnik) 
in mehiške infekcije (Rowejevo Prestopno leto, Reygadasova 
Bitka v nebesih) so eksperimentirali v sivimi conami, anti-
politiko telesa, medijskim konzumiranjem nasilja, erekcijo 
»dobrega okusa«, penetriranjem, spermo in tabuji, a tudi 
s publiko. Gaspar Noé je dal gledalcem v filmu Sam proti 
vsem natanko 30 sekund, da zapustijo dvorano – ali pa jih 
čaka šok. In šok ni več le eksces – šok je postal medij, pravi 
Noé, ki dodaja: »Tisti, ki ostanejo v dvorani, se čutijo moč-
nejše.« S pasivnim gledalcem je konec – zdaj si zatiska oči, 
zdaj bruha, zdaj omedli, zdaj beži iz dvorane. Pravica videti 
je prešla v transcendiranje tega, kar je dovoljeno videti, to 
transcendiranje pa je pognalo agnostični posthumanistični 
altruizem, ki vrača bolečino ter ustvarja, pravi Mattias Frey 
(Extreme Cinema: The Transgressive Rhetoric of Today's Art 
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Film Culture, 2016), »moralno upravičene situacije, v kate-
rih je nasilje edina logična izbira«, estetska in ekonomska 
nujnost. 

Zombijski filmi – tako kot vse te nezombijske kulturne 
granate – ne normalizirajo in naturalizirajo le pobijanja, 
temveč tudi samo kreativnost pobijanja. Ali bolje rečeno: 
pri kreativnosti pobijanja se jim res ni treba zadrževati. Au 
contraire – lahko si dajo duška. V zombijskih filmih je do-
voljeno to, kar je v drugih filmih prepovedano. Zombijski 
filmi so idealne alegorije sveta, v katerem je kapital požrl 
vso empatijo, solidarnost, kooperativnost, pravno državo, 
demokracijo in človekove pravice. 

Še več: Zombijski filmi in serije povsem nedvoumno ka-
žejo, da kapitalizem od barbarstva loči le korak. Ko uda-
ri zombijski virus, se družba izredno hitro zlomi in sesu-
je – neverjetno hitro. Tako rekoč avtomatično. V Zori živih 
mrtvecev, rimejku Romerove Zore živih mrtvecev, ki ga je 
leta 2004 posnel Zack Snyder, se ljudje zbudijo, pogleda-
jo skozi okno in pred sabo imajo družbo, ki se razkraja, 
sesuva in razsuva. Kaos. Anarhija. Distopija. Ko se šerif 
Rick Grimes (Andrew Lincoln) v seriji Živi mrtveci, ki je 
štartala leta 2010 in postala prava senzacija, zbudi iz kome, 
je svet – podobno kot v Dowovem Sprehodu z živimi mrtveci, 
sicer parodiji te serije – že preplavljen z zombiji. Vsa mo-
dernost v hipu izgine. Vsi sistemi takoj odpovejo. Vojska 
in policija razpadeta. Politiki se poskrijejo. Ljudje se panič-
no razbežijo. Družine se raztrgajo. Svet zgrabi bunkerska 
mentaliteta. Vse zaloge takoj poidejo. Trg izgine. Živi so 
v manjšini. Večina žre manjšino. Vsi iščejo le še hrano – 
živi in mrtvi. Mrtvo pritiska na živo. Preživetje je nemo-
goče. Bellum omnium contra omnes. Zombikalipsa ustvari 
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»naravnega« človeka – nagonskega, sebičnega, asocialne-
ga, živalskega, pač takšnega, kakršnega je Thomas Hobbes 
opisal v Leviatanu. 

V Netflixovi seriji Hiša iz kart se Frank Underwood (Kevin 
Spacey), politični predator, ne prehranjuje le z rebrcami (že 
za zajtrk), temveč tudi z ljudmi – no, predvsem z ljudmi, ki 
jih dobiva na krožnik, kot rad reče. In da bi jih lažje žrl, se 
prebije v Belo hišo – na sam vrh prehranjevalne verige. Pri 
življenju ga ohranja prav človeška hrana. »Bolj boleča ko je 
smrt, okusnejši je obrok,« pravi Ellen Turner (Eating meat 
implies power in House of Cards – and the real White House, 
2017, Conversation). 

Toda to »naravno« stanje je natanko zadnji, skrajni stadij 
neoliberalne vizije družbe: država ni več le vitka, ampak 
izgine, tako da ostanejo le še strogo varčevanje (austerity), 
visoka tveganja, nasilje brez pravnih konsekvenc in mrtvi 
čas – preteklost, sedanjost in prihodnost se zbijejo v večni 
zdaj. Neoliberalna vizija družbe je apokaliptična. 

A hrepenenje po varni, utopični skupnosti je vedno brez-
mejno – v Deyoejevi Mrtvi sezoni se redki, ki preživijo zom-
bikalipso, zatečejo na otoček, v Mrtvih znotraj pa v gozdno 
kočo, toda utopije so v kapitalizmu le iluzije. Utopija ni 
več le alternativa sistemu, ki je brez alternativ, ali pa filo-
zofski problem, temveč strategija golega preživetja. Toda 
golo preživetje po drugi strani ni nič samoumevnega, še 
manj naravnega ali golega – preživetje namreč predposta-
vlja že kar birokratsko učinkovito pobijanje drugih, neke 
vrste nezombijski kanibalizem, obenem pa tudi popolno 
redefinicijo življenja, ekonomije in skupnosti, kot vidimo 
v seriji Živi mrtveci, v kateri se survivalisti, kot pravi Juan 
Francisco Salazar (We’re all The Walking Dead – we just don’t 
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know it yet, 2015, Conversation), prelevijo v graditelje nove 
družbe solidarnosti in blaginje, ultimativne kolektivne dis-
topije. Junaki ne smejo nikoli pozabiti, »zakaj jim je uspelo 
preživeti.« Ne le individualno, temveč tudi kolektivno. 

Zombijski filmi ne sporočajo: kapitalizem je brez alterna-
tive! Ne sporočajo: ali kapitalizem ali barbarstvo! Ne sporo-
čajo: če pade kapitalizem, nas čaka barbarstvo! Ne, ravno 
nasprotno, zombijski filmi sporočajo: kapitalizem je pot v 
barbarstvo! Kapitalizem je že barbarstvo! Zato potrebuje 
zombije – da ne bi izgledal tako hudo in tako slabo. Zombi-
ji so hujši. Tudi hujši od gangsterjev, kar pa so itak potrdi-
le številne zombiade, recimo francoska Horda, Stinnettove 
Tolpe živih mrtvecev in Levinovi Mutantski vampirski zombiji 
iz soseščine. Zombifikacija je »slaba« stran kapitalizma, ki 
pa sam kapitalizem poganja, ohranja in oživlja, pa vendar 
so ljudje kapitalizem sprejeli – naučili so se sobivanja s 
pošastjo. To »sobivanje« s pošastjo zrcalijo tudi zombijski 
filmi. V Barkerjevem Rezortu zombije, ki preživijo apoka-
liptično vojno, lovijo za šport, v McQuaidovi farsi Prodajam 
žive mrtvece, postavljenem v viktorijansko dobo, pa mor-
bidna plenilca grobov zombije prodajata – in hitro dobita 
konkurenco. Trg z mrtvimi deluje. Smrt je nova tržna niša. 
Še več: trg z mrtvimi in smrtjo je lukrativen. In povsem 
dereguliran. Smrt ne sme v nič. Niti smrt ni alternativa ka-
pitalizmu. Mrtvi se mu ne izmaknejo niti po smrti. Kapita-
lizem je ljudi oropal celo za smrt. 

V Frattovih Anonimnih zombijih zombije, ki so že integri-
rani in prilagojeni, ponižujejo, zaničujejo in pljuvajo. Po-
nujajo jim celo evtanazijo, ki da je edini način, da se zne-
bijo svoje neznosne »drugačnosti«, svoje srhljive pošastno-
sti. V Wrightovem filmu Harold postaja zombi nevrovirus 
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prizadene le moške, tako da Harold počasi, a vztrajno in 
neizbežno mutira v zombija. In ja, do zore bo mrtev, prav-
zaprav nemrtev. Toda Harold – ne ravno tipični zombi, ne 
ravno konzument, temveč starec, ki itak počasi odmira 
in umira – ima smisel za humor. In ves čas beži. Socialne 
države, ki bi poskrbela za ostarelega bolnika, ni na spre-
gled – valijo se le vigilanti, glasniki antisocialne države, 
ki ga hočejo likvidirati, kar je le drugo ime za evtanazijo, 
nadomestek socialne države. Ker se družbi ne izplača več, 
je kužen. 

V Curriejevem Fidu, ki se dogaja po resnični II. svetovni 
vojni (vojni med živimi in mrtvimi, ki jo je zanetil orjaški 
radioaktivni oblak), zombije – tako kot v filmu Harold po-
staja zombi – integrirajo in asimilirajo, a se morajo »rasno« 
podrediti: prelevijo jih v hišne pomočnike, »eksotične« slu-
žabnike, nove statusne simbole. V filmu George: Zombijski 
poseg, ki ga je posnel J. T. Seaton, pa zombije sprejmejo v 
družbo, le v njihove prehranjevalne navade morajo poseči, 
še toliko bolj, ker se samim zombijem žretje ljudi ne zdi 
nič takega. Otto, LaBrucov konfuzni najstniški zombi, je 
svoje prehranjevalne navade – svojo kulturno drugačnost – 
prilagodil: jedel je le žrtve prometnih nesreč. Sobivanje je 
bilo zdaj lažje. 

V Grahamovem Preživljanju se hočejo zombiji – propadli 
rocker, ošabni menedžer in posesivna mati – vrniti domov, 
k svojim karieram, podobno kot v Povratnikih, francoski 
arty meditaciji, ki jo je leta 2004 posnel Robin Campillo. 
V nekem francoskem mestecu se začnejo mrtvi na lepem 
vračati, množično, toda vljudno in miroljubno – brez zlobe. 
Ne grizejo, le živeti hočejo kot nekoč, s čimer pa svojce – po 
malem še vedno žalujoče – spravijo v mučno nelagodje: ko 
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se namreč vrnejo, so taki, kot so bili nekoč. Kot tedaj, ko 
so bili še živi. 

Zombiji v tem filmu, sicer viru solidne špansko-kanadske 
postapokaliptične reimaginacije (The Returned, 2013) ter 
treh resurekcijskih serij, francoske (Les Revenants, 2012), 
Netflixove (The Returned, 2015) in avstralske (Glitch, 2015), 
nastopajo kot fina metafora vsega, kar je mainstreamu v 
breme – priseljencev, beguncev, ostarelih, revnih, bolnih, 
hendikepiranih, brezdomnih, razlaščenih, odpuščenih. Za 
kapitalistično pošast so prava pošast ljudje, ki jih je treba 
na vsak način prilagoditi, asimilirati, avtomatizirati, roboti-
zirati. V Carballovih Povratnikih (2013), spinu Campillovih 
Povratnikov, pandemijo zamejijo in obvladajo, in sicer tako, 
da povratnike pred zombifikacijo ščitijo tablete, ki pa jih 
zmanjkuje, kar prebudi strahove, paranojo, predsodke, kri-
zo in fašistoidne blodnje. 

Za kapitalistično pošast ljudje niso nikoli dovolj prilago-
jeni in integrirani. Neprestano jih je treba prilagajati, ne-
prestano jih je treba masirati in reformirati, neprestano jim 
je treba prati možgane, neprestano jih je treba uglaševati s 
kapitalizmom. Zato ne preseneča, da se morajo ljudje, ki 
v Anonimnih zombijih mutirajo v zombije, najprej vključiti 
v društvo anonimnih zombijev – najprej se morajo odreči 
svoji kulturni posebnosti, svoji identiteti, svoji integriteti. 
V Krvavi aleluji, ki jo je posnela Sue Corcoran, se feminist-
ka, ki ne dobi vloge v mjuziklu Jezus Kristus superstar, pri-
druži zombijem, da bi preučila njihovo kulturo. 

V Morletovih Mutantih je mutacija počasna, mučna, ago-
nična, pasijonska, čisti martirij – nekaj grdega, gnusne-
ga. Marco, ki ga okuži virus, svojo kompanjonko – sicer 
imuno na virus – celo prosi, naj ga ubije, preden mutira 
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v gnusnega zombija. Zombiji so zrcalo kulture, ki se grša, 
ki mutira in ki si ni več všeč – konveksni odsev ljudi, ki 
hočejo svoje staranje, svojo evtanazijo in svoje razpadanje 
na vsak način ustaviti, bodisi s plastičnimi operacijami, vi-
taminskimi terapijami ali instagramom. Na vsak način ho-
čejo biti lepi in mladi, saj so le tako lahko konkurenčni in 
sprejemljivi – le tako lahko na trgu preživijo. 

Zombi ni alegorija sodobnega prekarnega, fleksibilnega, 
postfordističnega človeka, ki se bori z odtujenostjo, temveč 
alegorija človeka, ki se bori za golo preživetje. Kapital ga je 
tako razlastil, da mu je ostalo le še golo telo – vse bolj utru-
jeno, vse bolj utrujeno, vse bolj izmučeno, vse bolj rigidno, 
vse bolj degradirano, vse bolj mrtvo. Nenehno je prižga-
no. Stalno je vklopljeno. Nikoli ne ugasne. Nikoli ne zaspi. 
Vdalo se je kapitalu – totalno. Ne more se več upreti – moči 
in energije ima le še za zombie walk. Preživi lahko le tako, 
da se odreče svoji identiteti, svoji integriteti, svoji subjek-
tivnosti in svojemu spominu – zombiji so brez spomina. 
Kapitalizem uničuje spomin, toda z razlogom – ljudje mo-
rajo pozabiti na alternative, na pretekle prizore zgodovine, 
na revolucionarno preteklost. 

Človek lahko preživi le tako, da se pusti razčlovečiti, raz-
osebiti, povsem razlastiti, da torej izgleda vse slabše in vse 
grše, v očeh kapitalistične mašine odvratno in pošastno. 
Donald Trump, novi prerok neoliberalizma, vse po vrsti 
razglaša za »grde« – in za luzerje. Čiste in lepe so le elite. 

Zombijski filmi tako kot kapital odpihnejo vse tabuje, 
tudi tistega ultimativnega, najsvetejšega – globoko spošto-
vanje mrtvih. Zombijski filmi kar tekmujejo v pobijanju in 
skrunitvi mrtvih – no, tistih, ki ponovno vstanejo. Nobene 
pietete. Nobene milosti do mrtvih. »Bodi vljuden do vseh, 
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še posebej do mrtvih,« slišimo v hongkonškem filmu Šaolin 
proti zlobnim mrtvecem, toda kung fu potem do mrtvih ne 
pokaže nobene vljudnosti, kaj šele spoštovanja. A po drugi 
strani: mrtvi v zombijskih filmih ne umrejo več. 

Po »smrti Avtorja«, »smrti Človeka« in »smrti Umetnosti« 
je na vrsto prišla še »smrt Smrti«, pravi Lars Bang Larsen 
(Zombies of Immaterial Labor: The Modern Monster and the 
Death of Death, e-flux, 2010). In zombijski filmi so metafik-
cijske parabole o smrti Smrti. Toda Smrt umira z razlogom, 
pravi Larsen: če življenje postane kapital, kaj potem sploh 
še preostane Smrti? A če naj parafraziram Stevena Shavira 
(The Cinematic Body, 1993): ker je življenje postalo kapital, 
se kapitalizmu – tej prevladi mrtvega nad živim – upira le 
še smrt. In zombiji – nemrtvi, neživi, živi mrtveci – so me-
tafora tega upora. V času, ko ni več za kaj umreti, zombiji 
umirajo za Smrt. Romerovo Preživetje živih mrtvecev so leta 
2009 oglaševali s sloganom: »Smrt ni več to, kar je bila.« 





II

Dnevi prihodnje preteklosti
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iKot je rekel Lenin: »Obstajajo desetletja, v katerih se nič 
ne zgodi. In obstajajo tedni, v katerih se zgodijo de-

setletja.« Zdaj smo v takem tednu. Nikoli ni bilo še toliko 
zombijskih filmov. Nikoli ni bilo še takšne sle po apoka-
lipsi, po »smrti Smrti«. Nikoli ni bilo še takšne cinefilske 
ljubezni do mrtvih. In nikoli ni bilo še takšnega ciničnega 
prezira do mrtvih – do zgodovine. Zdaj je vse zdaj. Šteje le 
večni sedanjik. Zombijski filmi so komentar Fukuyamove 
teze o »koncu zgodovine«, saj nenehno kažejo, da je zgo-
dovine preveč. 

Zombijski filmi – zgodbe o nemrtvih, ki se gibljejo poča-
si, inertno – izgledajo kot postresnični bootcamp neolibe-
ralne države, alergične na vse, kar je počasno, z demokraci-
jo, pravno državo in tradicionalno politiko vred. Večnosti, 
ki jo v filmih obljubljajo zombijem, v realnosti pravijo re-
alni čas, v katerem brbota postzgodovinski in postresnični 
večni sedanjik, tisti novi, magični, triumfalni zdaj, ki ga 
ljudem zagotavljajo nove tehnologije. 

Nekoč je ljudi obsedal »šok prihodnosti«, pravi Dou-
glas Rushkoff v knjigi Present Shock (2013) – zdaj jih obse-
da »šok sedanjosti«. Vse je dosegljivo – tu in zdaj. Vse je 


