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Schwarzenegger powraca w czasach apokalipsy zombie* 

W ostatnich latach doświadczyliśmy prawdziwego wysypu żywych trupów, w tym 

również filmów, których bohaterowie musieli radzić sobie ze swoim nowym stanem. 

Ostatnimi czasy triumfy świeci serial iZombie, którego bohaterka doskonale odnalazła 

się jako świeżo upieczona nieumarła, a nawet wymyśliła, jak przekuć swój stan w atut. 

Nieco starsze filmy, jak Tanatomorphose (2012) czy Contracted (2013) mogą posłużyć za 

mniej znane przykłady dokonań traktujących o świadomie przeżywanym rozkładzie cia-

ła. Różnica polega na tym, że bohaterki obydwu obserwują proces własnego rozkładu, 

próbują z nim walczyć, popadają w szaleństwo. Pierwsza miota się, skrywając w bez-

piecznych czterech ścianach własnego mieszkania, druga zaś zmuszona zostaje do funk-

cjonowania w społeczeństwie w swojej nowej „postaci”.  Obydwie mają ponure przeczu-

cie nieuchronnie zbliżającego się końca i są w tym przeczuciu – w przeciwieństwie do 

bohaterki wspomnianego serialu – zupełnie osamotnione. Wydaje się, że w kinie zombie 

narodził się nowy nurt, w którym można umieścić wspomniane produkcje, a także jesz-

cze np. Wiecznie żywego, choć filmy o podobnej tematyce oczywiście pojawiały się już 

wcześniej (np. Mój chłopak zombie z 1993 roku). Ukazywanie doświadczenia żywej 

śmierci z perspektywy pierwszoosobowej stało się obecnie modne i eksploatowane, 

jednak trudno było się spodziewać, że jednego z najbardziej kultowych bohaterów fil-

mów akcji zobaczymy u progu siedemdziesiątki właśnie w jednej z takich produkcji.  

Maggie Vogel (Abigail Breslin) żyje w świecie ogarniętym plagą żywej śmierci. Jest 

to jednak świat uporządkowany, w którym z pretensjonalnie i oględnie nazywanym „ne-

kroambulizmem” ludzie radzą sobie metodami medyczno-wojskowymi, wykorzystując 

jasno ustalone procedury. Chorzy są spychani na margines społeczny i zamykani w do-

mach, a jeśli muszą przebywać między niezarażonymi – dostają substancje mające im 

pomóc upodobnić się do nich (vide krople do oczu odwracające proces zmętnienia ro-

 
* Recenzja filmu: Maggie, reż. Henry Hobson, Lionsgate 2015. 
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gówki). W ostatnim stadium odbywa się kwarantanna, czyli chorzy zostają wywożeni do 

izolatek, gdzie przebywają już przemienieni, aby tam zmarli (lub zostali rozszarpani 

przez żywe trupy). Od czasu do czasu zdarzy się jakiś „incydent”, ale to marginalne 

przypadki, których nikt nie rozdmuchuje. Gdy Maggie zostaje ugryziona i za około dwa 

miesiące ma ją spotkać podobny los, jej ojciec Wade (w tej roli Arnold Schwarzenegger) 

odmawia poświęcenia córki procedurom. Dość, że złamał obietnicę daną zmarłej żonie i 

nie uchronił córki przez ugryzieniem, by teraz poświęcić ją bezdusznym rządowym ka-

tom. Wywozi Maggie na rodzinną farmę, gdzie planuje czekać wraz z nią na to, co nieu-

niknione. Odsyła do ciotki dwójkę dzieci, które wychowuje z drugą żoną, i przez resztę 

filmu obydwoje zajmują się… no właśnie, właściwie niczym. Córka przechodzi przemia-

nę na jego oczach: skóra robi się coraz bledsza i pokrywa ją sieć czarnych naczyń, błę-

kitne oczy zaciągają się bielmem. W jednej ze scen, kierowana nagłym impulsem, odcina 

sobie gnijący palec, przepełniona wściekłością na własne ciało. Ewidentnie zbliża się po-

ra kwarantanny. Lokalne władze znają Wade’a od lat, cieszy się wśród sąsiadów powa-

żaniem, ale nikt nie będzie narażał miasteczka dla chorej dziewczyny. Policja zdaje sobie 

sprawę z zagrożenia, ale zgadza się na pozostawienie Maggie w domu, licząc na rozsądną 

decyzję ojca. A jemu z każdym dniem będzie coraz trudniej. 

Maggie to film, który ma szansę przyciągnąć dwa typy widzów: fanów zombie movies 

i fanów samego Arniego. Obydwie grupy mogą być zarówno rozczarowane, jak i zachwy-

cone, zależnie od tego, jakie będą mieć co do niego oczekiwania. Ani nie jest to klasyczny 

film o żywych trupach – z galopującą akcją, fruwającymi po ekranie flakami i apokalipsą 

znanej nam rzeczywistości – ani też nie jest to typowa produkcja z filmografii Schwarze-

neggera, w której uświadczymy go w roli herosa, który ratuje świat, czyniąc przy okazji 

spektakularną demolkę. Tempo filmu może okazać się zbyt wolne dla widzów gustują-

cych w gwałtownych hordach zombie, rozrywających swoje ofiary na strzępy i grupkach 

ocalałych broniących się wszystkimi możliwymi siłami. Ponadto jest to film o relacjach 

ojca i córki, a żywe trupy (które, jak już wspomniałam, ani razu w filmie nie są tak okre-

ślane) stanowią jedynie tło dla rodzinnego dramatu. Reżyser Henry Hobson i scenarzy-

sta ukrywający się pod pseudonimem John Scott 3, obydwaj debiutanci, prezentują na-

strojowy, mroczny i depresyjny film niezależny z niedoświetlonymi kadrami i utrzyma-

ny w spranych barwach, świetnie oddając osamotnienie, smutek i bylejakość świata po 

zarazie, w którym każdy coś utracił. I jak wszystkie dobre zombie movies, również ten 
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zawiera w sobie metaforę – oto rząd, władza i system zagrażają świętości domostwa i 

rodziny, prowadząc do jej rozpadu i katastrofy.  

Schwarzenegger dobrze odnajduje się w roli bezsilnego i zrozpaczonego ojca, przy-

tłoczonego bezmiarem tragedii nieuchronnej śmierci córki. Dusi w sobie ból, co widać 

być może najbardziej wymownie w scenie, gdy wraz z Maggie spotykają w lesie sąsiada i 

jego córeczkę – już „przemienionych”. Żona sąsiada nie dopełniła obowiązku nałożonego 

przez władze i nie przekazała rodziny do kwarantanny. Na ich widok ojciec uświadamia 

sobie, że jego córka wkrótce stanie się takim samym potworem. I tak – jest w filmie sce-

na, w której Schwarzenegger unieszkodliwia żywe trupy, choć robi to z niezwykle cięż-

kim sercem. 

Wyciszony i zamknięty w sobie w roli Wade’a, aktor być może właśnie pokazał nam, 

że przyszła pora pożegnać na dobre role Hollywoodzkich mięśniaków. Ze swoją ekra-

nową córką tworzy bardzo dobrą parę, zwłaszcza w pełnych emocji scenach, próbując 

zdefiniować na nowo rodzinną relację. Z kolei Breslin swoją rolą udowadnia, że jest na-

prawdę utalentowaną młodą aktorką, rysując portret dziewczyny zmagającej się ze 

śmiertelną chorobą – z godnością, ale i buntem. To jej reżyser i scenarzysta przekazują 

ostatnie pół godziny narracji, z korzyścią dla filmu.  

Maggie pomimo swojej gatunkowej specyfiki – a może właśnie dzięki niej – jest fil-

mem wyjątkowym w historii zombie movies i choć rozczaruje tych, którzy szukają trady-

cyjnego „straszaka”, bez wątpienia wnosi wartościowy wkład do kanonu. Gra na naszych 

emocjach i lękach w nieco bardziej subtelny sposób – powracając na nieco zapomnianą 

ścieżkę horroru ciała i zmuszając do zastanowienia nad tragedią utraty najbliższej osoby 

i towarzyszącą jej bezsilnością. I nie ma w nim ani miejsca, ani potrzeby wprowadzania 

atakujących ze wszystkich stron potworów, bo każdy z nas czuje przecież w głębi siebie, 

że najgorszym koszmarem każdej rodziny jest jej rozpad od wewnątrz.  

 

 

 


