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O filmie Wiecznie żywy Jonathana Levine’a 

MARIUSZ KORYCIŃSKI∗ 

Wprowadzenie 

W 1886 roku ukazuje się opowiadanie Lwa Tołstoja zatytułowane Bystronogi, zawie-
rające narrację przedstawiającą sposób myślenia konia. W 1917 roku Wiktor Szkłowski 
– w tekście pt. Sztuka jako chwyt – sięga po tę właśnie nowelę, by zilustrować, czym 
jest dla niego uniezwyklenie. Pragnąc oddać specyfikę opisywanego środka stylistycz-
nego, zwraca uwagę, że autor Anny Kareniny zachowuje poetykę raz obranego 
chwytu nawet wtedy, gdy w jego utworze koń pada martwy. Wspomina także inne 
przykłady udziwnienia wypracowane przez pisarza z Białej Polany, jak choćby opisy 
religijne, określane czasami mianem świętokradztwa, które „niejednego raniło bole-
śnie” (Szkłowski 2007: 105). W roku 2013 powstaje film Wiecznie żywy Jonathana 
Levine’a, zrealizowany na podstawie książki Isaaca Mariona Ciepłe ciała. Głównym 
bohaterem i narratorem jest w nim zombie.

Powyższy przegląd nie dowodzi, że najmłodszy z wymienionych utworów stano-
wił kontynuację dzieł wcześniejszych. Ukazuje raczej nieprzemijalność pewnych ten-
dencji: oto współczesny pisarz stosuje podobne rozwiązanie, co twórca dziewiętnasto-
wieczny – z tym, że doprowadza je do ekstremum; następnie jego chwyt powtarza 
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w swoim filmie Levine. Uświadamia też nieprzemijalność pewnych oczekiwań odbior-
ców wobec sztuki: oto dokonania autora Wojny i pokoju wzbudzały kontrowersje 
z podobnych przyczyn, co Wiecznie żywy.  

Wbrew regułom albo krytyka czystego zombie 

Akcja filmu osadzona została w świecie zdziesiątkowanym przez dziwną chorobę, któ-
rej istoty nie poznajemy. Świadomi jesteśmy jedynie jej skutków: część ludzi zmieniła 
się w zazwyczaj powolne zombie, część w szybkie Szkieletory. Garstki ocalałych opu-
ściły swoje domostwa i przeniosły się do miasta, otaczając je murem, chroniącym przed 
atakami nie-ludzi. Na czele mieszkańców metropolii stanął Grigio, zajmujący się orga-
nizacją wojska i walką z potworami. Jego córką jest piękna Julia, która pewnego dnia, 
wraz z oddziałem ochotników, zapuszcza się na tereny zamieszkane przez antagoni-
stów. Tam dochodzi do walki między dwiema grupami, w wyniku czego dziewczyna 
trafia pod opiekę młodo zmarłego zombie. Pamięta on jedynie pierwszą literę swojego 
imienia – to właśnie dlatego Julia nazywać go będzie po prostu „R.”. 

Streszczenie fabuły filmu jest niezbędne, aby lepiej zrozumieć wspomniane kon-
trowersje. Wiążą się one z przyjęciem Wiecznie żywego podczas konferencji „Zombie 
w kulturze”, zorganizowanej w dniach 24-25 kwietnia 2015 roku w Katowicach. Otóż 
kilkoro uczestników sesji odrzuciło film Levine’a z jednej przyczyny: według nich R. 
– pomimo zewnętrznego podobieństwa do zakorzenionego w kulturze wizerunku
zombie, a więc np. powolnych i mechanicznych ruchów oraz bladej twarzy – nie speł-
nia definicji nieumarłego, ponieważ ożywa na skutek miłości.

Słownik oxfordzki podaje następujące definicje słowa „zombie”. W węższym zna-
czeniu: „ciało uważane za ożywione na skutek czarów, zwłaszcza w pewnych religiach 
z obszarów Afryki i Karaibów [A corpse said to be revived by witchcraft, especially in 
certain African and Caribbean religions]”, oraz w znaczeniu szerszym: „[Fikcyjna po-
stać] osoba lub ożywione ciało zamienione w istotę zdolną do poruszania – lecz już nie 
do racjonalnego myślenia – która żywi się ludzkim mięsem [(In popular fiction) a per-
son or reanimated corpse that has been turned into a creature capable of movement but 
not of rational thought, which feeds on human flesh]” (Oxford Dictionaries 2015). 
Jak widać, definicje te nie zakładają odwracalności stanu zombizmu, o zdolności przed-
stawiciela żywych trupów do mówienia nawet nie wspominając. 

Czyżby więc R. rzeczywiście nie powinien zostać uznany za nieumarłego? Chcąc 
mieć pełen obraz wybranego zagadnienia, nie wystarczy poznać jedynie jego słowni-
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kowe ujęcie, lecz także – a może przede wszystkim – praktykę twórców, podejmują-
cych dany temat. Okazać się bowiem może, że definicja obejmuje zjawisko całościowo 
lub też przeciwnie – wybiórczo.  

Jako że przedmiotem analizy jest film, warto choćby pokrótce przybliżyć dzieje 
kina pod kątem pojawiania się w nim chodzących zmarłych. Próbka ta okaże się na tyle 
pomocna, że nie będzie konieczne badanie innych dziedzin sztuki. Należy jednak nad-
mienić, iż o żywych trupach powstawały seriale i komiksy, jak The Walking Dead na 
podstawie powieści graficznej Roberta Kirkmana i Tonyego Moore’a, gry kompute-
rowe, np. Resident Evil Shinji Mikamiego, a także książki, jak Noc żywych Żydów Igora 
Ostachowicza. Jako historię o zombie można odczytywać także Śledztwo Stanisława 
Lema, opisujące serię tajemniczych poruszeń się martwych ciał. 

Za pierwszy pełnometrażowy obraz o wzmiankowanej tematyce uważany jest 
Białe Zombie Victora Halperiniego z 1932 roku, z Belą Lugosim w jednej z ról. W 1943 
roku Jacques Tourneur reżyseruje klasyczną już pozycję pt. Wędrowałem z zombie. 
Oryginalne tytuły obu filmów brzmią: White Zombie oraz I Walked with a Zombie; 
polskie tłumaczenie jest więc im wierne. Jakie postaci określa się w obu realizacjach 
mianem zombie? W filmie Halperiniego chodzi o Madeleine – mimo iż ostatecznie 
okazuje się być ona żywą, wprowadzoną w stan otępienia; u Tourneura zaś o chorą 
żonę plantatora Hollanda – co do której jednak nie ma pewności, iż rzeczywiście była 
chodzącym trupem.  

Jedna z przełomowych produkcji dla horroru jako gatunku filmowego traktuje 
właśnie o powstałych z grobu zmarłych, a dokładniej – o ich ataku na amerykańskie 
miasta. Mowa tu o niezależnej Nocy żywych trupów George’a Romero z 1968 roku. 
Bartłomiej Paszylk w Leksykonie filmowego horroru zwracał uwagę, że „nigdy wcze-
śniej horror nie sprawiał wrażenia tak surowego i autentycznego” (Paszylk 2005: 70). 
Amerykański reżyser uczynił z filmów o zombie swój znak firmowy – niczym Richard 
Donner z serii Zabójcza broń, George Lucas z Gwiezdnych wojen lub Steven Spielberg 
z Indiany Jonesa – i zrealizował jeszcze kilka zombie-horrorów. Warto odnotować 
zwłaszcza Świt żywych trupów (1978), który w 2014 roku zamknął pierwszą dziesiątkę 
rankingu najlepszych filmów grozy według portalu Time Out. 

Oddziałując na innych twórców, Romero przyczynił się do utrwalenia figury 
zombie jako poruszającego się z mozołem umarłego. Echa takiej kreacji odnaleźć 
można choćby w teledysku do piosenki Michaela Jacksona Thriller w reżyserii Johna 
Landisa z 1983 roku. Pisał o tym Peter Dendle w The Zombie Movie Encyclopedia: 
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„mimo że beztroska w potraktowaniu konwencjonalnych dla horroru rozwiązań, za-
warta w nim sekwencja – zainspirowana Nocą żywych trupów – jest na tyle poważna, 
iż oddaje wrażenia klaustrofobii i braku nadziei” (Dendle 2010: 171)1. Wideoklip Lan-
disa jest więc przetworzeniem filmowych klisz – bo przedstawia tańczące trupy – za-
chowuje przy tym jednak w jakiejś mierze ich aktualność. 

Z rozwiązań wypracowanych w obrębie zombie-tradycji zrezygnował po latach 
Danny Boyle w 28 dni później (2002). Jego film zapoczątkował zresztą modę na „od-
nowione” oblicze zombie, po które sięgnęli później twórcy Świtu żywych trupów (Zack 
Snyder, 2004; remake horroru Romero) oraz World War Z (Marc Forster, 2013). 
Ostatnie z wymienionych dzieł ukazywało ludzi zarażonych tajemniczą chorobą, przy-
pominającą wściekliznę, i poruszających się – wbrew utartym wyobrażeniom – w szyb-
kim tempie. Należy jednak zaznaczyć, że nie była to pierwsza produkcja, w której nie-
umarli potrafili biegać. Za pionierskie realizacje pod tym względem można uznać m.in. 
Nightmare City Umberto Lenziego (1980) oraz Powrót żywych trupów Dana O’Ban-
nona (1985). 

Przywołane filmy różnią sposoby przedstawiania zombie, realizujące się w mody-
fikowaniu zachowań potworów oraz odmiennym wyjaśnianiu przyczyn ich funkcjo-
nowania. Większość produkcji zdaje się natomiast łączyć zgoda twórców co do istoty 
zombie jako ciała pozbawionego – choćby tymczasowo – przyrodzonej mu świado-
mości. Madeleine z Białego zombie nie jest przecież martwa, w przeciwieństwie do 
zombie z Powrótu żywych trupów. Praktyka artystyczna wydaje się więc pokrywać 
w dużym stopniu z definicją przytoczoną kilka akapitów wcześniej, obejmującą za-
równo ożywionych martwych, jak i żywe osoby z „wyłączoną” świadomością. Obser-
wacja ta – oczywiście niepretendująca do uznania jej za całościową– zachęca do dwóch 
stwierdzeń. 

Po pierwsze: w dalszej części rozważań uzasadnione będzie zrezygnowanie z – sy-
nonimicznych wobec słowa „zombie” – określeń typu „nieumarły”, „żywy trup” lub 
„chodzący trup”. Nazbyt wiążą one bowiem status bycia zombie z martwotą ciała, 
czego nie odzwierciedlają przywołane filmy.  

Po drugie: w świetle ustaleń dotyczących dużej zgodności definicji i praktyki, za-
strzeżenia wobec głównego bohatera Wiecznie żywego – poczynione przez część uczes-
tników konferencji „Zombie w kulturze” – zdają się uprawnione. R. stanowi bowiem 

 
1  Przekład własny za: “Though dizzy with conventional horror frames and devices, the video still treats 

the basic Night-inspired zombie invasion sequence seriously enough to capture the feeling  of claus-
trophobia and helplessness”. 
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znaczącą modyfikację tradycyjnego wizerunku zombie: cechuje go nie tylko „przywra-
calność” do życia (z biologicznego punktu widzenia), lecz przede wszystkim świado-
mość bycia martwym. W jaki więc sposób należy interpretować tę postać – jest ona 
zombie, czy też nie? 

Wydaje się, że można zająć w tej sprawie dwa odmienne stanowiska. Zwolennicy 
pierwszego uznają, iż R. jest zombie, ponieważ jego wizerunek powiela w pewnym 
stopniu utrwalone w kulturze schematy przedstawiania tego typu postaci. Zwolen-
nicy drugiego zaś, że wizerunek i sposób zachowania nie czynią z R. zombie, a jedynie 
figurę „zombiepodobną”. 

Taka oto niejednoznaczna odpowiedź uzyskana została w wyniku porównania 
definicji z praktyką, a następnie zastosowania wysnutych wniosków do analizy postaci 
R. Można na niej poprzestać, warto jednak zastanowić się, czy zadanie kolejnego pyta-
nia pomoże w zrozumieniu głównego bohatera Levine’a – i to nie tylko w kontekście 
zombie-tradycji? Innymi słowy: warto zastanowić się, czy R. jest, czy też nie jest – by 
odwołać się do pojęcia wprowadzonego przez Immanuela Kanta – „zombie samym 
w sobie”? Czy jego istota jest dla odbiorców kultury niepoznawalna, czy przeciwnie –
daje się zrozumieć?

Jak zrobiony jest Wiecznie żywy Levine’a? 

Odpowiedź na postawione w poprzednim podrozdziale pytanie musi być negatywna, 
ponieważ zombie – jeśli odrzucić perspektywę religijną – nie są od ludzi niezależne, 
stanowią przecież wytwór wyobraźni artystów. Nie są tym bardziej niepoznawalne: 
ich wizerunek jest dany odbiorcom kultury np. na ekranie lub na kartach komiksów. 
Choć należy jeszcze inaczej to ująć, bowiem stwierdzenie o wizerunku danym odbior-
com sugeruje, iż istnieje jakiś obiektywny porządek funkcjonowania zombie. Tymcza-
sem wizerunek zombie – czyli postaci fikcyjnej – jest jej esencją. Dlatego właśnie naj-
ważniejsze pytanie, jakie można postawić w kontekście analizowanego filmu, nie po-
winno brzmieć: „czy R. jest zombie, czy też zombie nie jest?”, lecz: „dlaczego R. nie 
jest typowym zombie?”.  

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź brzmi: dzieje się tak, ponieważ model 
postaci, jaką jest R., stanowi rezultat połączenia dwóch konwencji – romansu i hor-
roru. Jako że film Levine’a powstał na podstawie książki Mariona, połączenie to należy 
analizować, biorąc na warsztat powieść Ciepłe ciała. 

Maria Bujnicka w haśle Romans w Słowniku literatury popularnej wskazuje na 
następujące ramy kompozycyjne omawianego przez nią zagadnienia: 
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[…] spotkanie, oczarowanie lub niechęć, wrogość; rozłączenie lub konieczność obcowania, spo-
tkań; wzrost uczucia, tęsknota, pożądanie, miłość lub lęk, wstręt, nienawiść; przeszkody pozornie 
nie do pokonania przyczyną cierpienia lub nadzieja na zmianę sytuacji, próby wyzwolenia; nowi 
sprzymierzeńcy, zmiana, powrót do sytuacji początkowej lub nowi wrogowie, fałszywi przyjaciele, 
przyspieszenie akcji i happy end lub katastrofa (Bujnicka 2006: 370-371). 

Powieść Mariona – a za nią film Levine’a – realizuje znakomitą większość tych 
wyznaczników: podczas pierwszego spotkania R. jest oczarowany Julią, która żywi wo-
bec niego wrogość; dziewczyna zmuszona jest do obcowania z nim, ponieważ chroni 
on ją przed groźniejszymi niebezpieczeństwami; niechęć Julii wobec zakochanego 
zombie zamienia się z czasem w pozytywne uczucie; wojna pomiędzy zombie i ludźmi 
stanowi przeszkodę w rozwoju znajomości protagonistów; powolna przemiana R. 
przynosi nadzieję na zmianę tej sytuacji; główni bohaterowie pozyskują sprzymie-
rzeńca w osobie koleżanki Julii, nie udaje im się jednak przekonać do swoich racji Gri-
gio (ten element został w filmie zmieniony); całość wieńczy szczęśliwy finał.  

Co ciekawe, autor Ciepłych ciał podkreśla romansową proweniencję swojej książ-
ki, nawiązując do jednej z najsłynniejszych historii miłosnych wszechczasów, Romea 
i Julii Williama Shakespeare’a. Na trop ten naprowadzają choćby imiona bohaterów: 
Julie – jak Julia, i R. – jak Romeo, oraz powtórzenie sceny balkonowej. Także podział 
świata na wrogie grupy: ludzi z jednej strony, z drugiej zaś zombie i Szkieletorów, przy-
wodzi na myśl skłócone rodziny Montekich i Kapuletich. Dzieło Shakespeare’a od 
książki Mariona i jego adaptacji różnią oczywiście zakończenia – Wiecznie żywego i Cie-
płe ciała wieńczy bowiem happy end. Modyfikację tę należy jednak usprawiedliwić 
zmianą wcześniejszą – skoro R. był od początku martwy, może w finale przeobrazić 
się w żywego. 

Zgodność fabuły powieści ze schematem romansu ani też odwołanie do Romea 
i Julii nie zmienią faktu, że Marion czyni kochankiem istotę nadprzyrodzoną, zapoży-
czoną z horroru. Ma to dwojakie w tym wypadku konsekwencje: postać R. – choć nie 
tylko ona – wprowadza w ramy romansu elementy grozy (choćby ograniczały się w jej 
wypadku jedynie do sztafażu, tj. wizerunku głównego bohatera), z kolei schemat ro-
mansu wyposaża postać zombie w niecharakterystyczne dla tej figury cechy. Relacja ta 
polega wprawdzie na wzajemnym czerpaniu z siebie, nie jest jednak wyważona, ponie-
waż nadrzędny jest tu doprowadzony do szczęśliwego finału wątek romansowy. Przy-
kładowo: dzięki temu, że R. myśli, ma wyrzuty sumienia, i umie mówić, uprawdopo-
dobnieniu ulega sytuacja, w której na powrót staje się on człowiekiem.  

Istotę tych modyfikacji dobrze oddają słowa Zofii Mitosek, podsumowującej 
przemyślenia rosyjskich formalistów. Autorka Teorii badań literackich zwróciła uwa-
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gę, że w opisywanej przez nią szkole „postać literacka wynika z transformacji materiału 
w temat artystyczny” (Mitosek 1995: 240). Już Szkłowski utrzymywał, że łączenie 
różnych wydarzeń na obszarze dzieła literackiego wynika nie z logiki materiału – a więc 
fabuły branej na warsztat, lecz z logiki tematu – a więc zagadnień estetycznych (Mi-
tosek 1995: 238-239). Przekładając jego rozważania na grunt niniejszej analizy należa-
łoby napisać, że postać R. wynika nie z logiki kanonu kina opowiadającego o zombie, 
lecz połączenia romansu i horroru. 

Warto w tym miejscu powrócić do kategorii chwytu. Jednym z najprostszych 
przykładów chwytu jest metafora (Ostaszewski 2010: 78-79). Zarówno książkę Ma-
riona, jak i film Levine’a można odczytać jako przenośnię. Do jej zbudowania przyczy-
nił się chwyt właśnie: polegał on na niestandardowym wykorzystaniu figury zombie, 
a więc osadzeniu jej w ramach romansu. Dzięki temu zombie stać się może symbolem 
ludzi pozbawionych miłości – w domyśle: wewnętrznie martwych – którzy dzięki sile 
uczucia odradzają się, zyskując pełnię człowieczeństwa.  

Zarówno o korzyściach, jak i problemach wynikających z zastosowania chwytu 
pisał – choć nie zawsze wprost – Szkłowski. Teoretycznie zabieg ten ma według niego 
sprawić, że czytelnik koncentruje się na formie dzieła (Mitosek 1995: 236-237). Oka-
zuje się jednak, że w pewnych sytuacjach odciąga uwagę od formy utworu, np. wów-
czas, gdy zostaje odebrany jako prowokacja, bluźnierstwo (casus Tołstoja). Do podob-
nych wniosków prowadzi analiza recepcji Ciepłych ciał. Mówił o tym sam Marion 
w jednym z wywiadów:  

Reakcje na moją książkę można podzielić na dwa obozy. Obóz pierwszy to ludzie, którzy rozu-
mieją, iż zombie to fikcyjna postać […]. Obóz drugi to ludzie, których zupełnie nie rozumiem, 
sądzący, iż zombie są prawdziwymi postaciami, definiowanymi naukowo. Uważają oni także, iż 
istnieją niezmienne »zasady« jak zombie powinni funkcjonować w fikcyjnym świecie (Smith 
2013). 

Warto porównać uczestników katowickiej konferencji z „obozem drugim”, o któ-
rym opowiadał pisarz. Wyszczególnione grupy nie stanowią rzecz jasna wszystkich wi-
dzów Wiecznie żywego oraz wszystkich czytelników Ciepłych ciał, a jedynie jakiś ich 
ułamek. Można jednak założyć, iż większość odbiorców kultury, nie tylko omawia-
nych dzieł, przystępuje do seansu lub lektury z określonymi wobec nich oczekiwa-
niami. Mogą one wynikać np. z doświadczeń życiowych, przesądów, wiedzy wywie-
dzionej z książek lub filmów. Warunkować one będą pozytywny lub negatywny od-
biór nowych utworów, podejmujących tematykę, o której odbiorcy posiadają już jakieś 
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sądy. W rezultacie widzowie lub czytelnicy – w sposób nieuświadomienie arbitralny – 
albo akceptują, albo odrzucają utwory nieodpowiadające ich oczekiwaniom. 

Powyższa refleksja dobrze opisuje zachowanie niektórych uczestników konferen-
cji „Zombie w kulturze”, Marionowskiego „obozu drugiego” oraz czytelników Toł-
stoja, o których pisał Szkłowski. Otóż kręgi te łączy podobna w swej istocie reakcja na 
ten sam mechanizm reakcję tę wywołujący, oraz podobne wartościowanie tematyki, 
do przedstawienia której mechanizm ów został użyty. Podobna reakcja polega na od-
rzuceniu – ze względów pozaartystycznych – utworów rozumianych jako systemy for-
malne; ten sam mechanizm jest zaś oczywiście chwytem artystycznym. W praktyce 
chodzi więc o naruszenie – poprzez zastosowanie chwytu – nienaruszalnego dla okre-
ślonych grup porządku: w wypadku Tołstoja religii, w wypadku Mariona i Levine’a –
kanonu przedstawiania zombie.  

Podobieństwa, jakie udało się odkryć dzięki zestawieniu reakcji odbiorców kul-
tury z XIX i początku XXI wieku, prowadzić mogą z kolei do następującej tezy: być 
może popkultura jest dla wielu rodzajem współczesnej religii, odpowiadającej zapo-
trzebowaniu na przekraczający ludzkie doświadczenie obiektywny porządek. W po-
rządku tym umieszczane są często postaci fikcyjne, co skutkuje postrzeganiem ich nie-
malże jako istot od nas niezależnych.  

Nawet jeśli perspektywa ta zostanie odrzucona, do rozważenia pozostaje inna: być 
może wiele osób, w tym badających kulturę (nie tylko w jej wersji „pop”) powiela nie-
świadomie pewne błędy, popełniane zresztą od dawna. Jednym z nich jest przeświad-
czenie, iż sztuka musi odzwierciedlać określony, przez nas zaakceptowany ład. Drugim 
zaś, z poprzedniego wywiedzionym, że proces definiowania nie musi być uzależniony 
od praktyki przez definicje tę opisywaną. 

Zakończenie. Współczesny barok czy po prostu postmodernizm? 

Dla wielu odbiorców Ciepłe ciała – łącząc tematykę zombie oraz wątki z tragedii Sha-
kespeare’a – będą mashupem (Anderson 2009), kolejnym przejawem postmoderni-
zmu, nieumiejętności tworzenia przez artystów oryginalnych utworów. Czy tak jest 
jednak na pewno? Być może mamy do czynienia ze zwyczajem znanym co najmniej od 
kilku wieków? W końcu Shakespeare nie wymyślił Romea i Julii – inspirował się 
sztuką Artura Brooke’a, który również nie był pierwszym, bo przed nim o kochankach 
z Werony pisali m.in. Matteo Bandello czy Luigi da Porto (McKittrick 2006). Wy-
daje się, że współczesna kultura – jeśli mowa o praktykach twórczych – nie różni się 



Romeo! Czemuż ty jesteś zombie! O filmie Wiecznie żywy Jonathana Levine’a 95 

bardzo od dawnej, pozostając zbiorem toposów i konwencji, gotowych do przetwo-
rzenia przez kolejnych pisarzy, reżyserów oraz muzyków. 

Historia sceny balkonowej z Romea i Julii jest dobrą ilustracją powyższej tezy. 
Otóż Kapuleti pojawia się w tej scenie nie na balkonie, a w oknie. Lois Leveen wyjaś-
nia, że w literaturze anglojęzycznej słowo „balcony” odnotowane zostało po raz pierw-
szy nie wcześniej, niż w dwa lata po śmierci Shakespeare’a (Leveen 2014). Dlaczego 
więc utożsamiamy jego dzieło z tym właśnie elementem architektury? Prawdopodob-
nie za sprawą siedemnastowiecznego dramatopisarza Thomasa Otwaya – twierdzi au-
torka książki Juliet’s Nurse – który swoją sztukę The History and Fall of Caius Marius 
oparł na tragedii Shakespeare’a. Z tym, że zmodyfikował scenę schadzki kochanków, 
zamieniając okno na balkon (Leveen 2014). Oto przykład na „nieczystość” kanonu, 
dowód tego, jak modyfikacje wzoru wpływać mogą już nie tylko na jego pochodne, ale 
bezpośrednio na sam wzór, zrastając się z nim nierozerwalnie. Być może z transforma-
cją postaci zombie, zaproponowaną przez Mariona, stanie się podobnie? 

Jeśli spojrzeć na popkulturę w kontekście wcześniejszych rozważań – przypomina 
ona nieco zombie. Z jednej strony jest bowiem martwa – mieści w sobie dzieła arty-
stów epok dawno minionych – z drugiej wciąż żyje, bo dzieła czasu minionego w niej 
i poprzez nią odżywają. Niegdyś nie umiała mówić – cała była stroną bierną: to ją czy-
tano, to ją oglądano i to jej słuchano. Dziś zyskała głos: przemawia dzięki filmom, ese-
jom i piosenkom. Niegdyś poruszała się bardzo wolno, wpełzając do umysłów dzieci 
i dorosłych – poprzez komiksy kupione w kiosku za rogiem i kasety VHS, przekazy-
wane ukradkiem z rąk do rąk. Dziś pędzi przez wszystkie sfery życia: pokazuje się w ga-
leriach, pojawia na deskach teatrów, uczestniczy w telewizyjnych programach.  

Wystarczy okazać jej nieco miłości, a przestaniemy się jej bać. 

English summary 

In the chapter Romeo! Wherefore Art Thou Zombie! On Jonathan Levine’s “Warm 
Bodies”, Mariusz Koryciński focuses on the analysis of two issues. Firstly, the mem-
bership of the main character of Jonathan Levine’s movie Warm Bodies in the zombie 
caste. Secondly, the formal assumptions of this movie which have had a particular in-
fluence on shaping its protagonist. Additionally, the author analyses references to 
the tragedy of Romeo and Juliet which are clearly present throughout Levine’s film. 
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