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Pisanie o zombie zaczyna powoli wchodzić mi w krew – co w zasadzie powinno 

mnie niepokoić, jako że powszechnie znana jest epidemiczność wiążąca się z tymi 

istotami. Będąc wszak obowiązkową istotą, postanowiłam zrealizować złożoną obietnicę 

i krytycznie opowiedzieć o serialu iZombie (The CW 2015-). Jest to o tyle proste, że zdą-

żyłam dołączyć kilka uwag na ten temat do jednego z artykułów naukowych, który podo-

bno ukaże się jeszcze w tym roku. To tak tytułem pochwalenia się, jakaż to ze mnie fan-

tastyczna pani naukowiec… 

Co jest o tyle ważne, że z bohaterką wzmiankowanego serialu – zrealizowanego 

w oparciu o komiks – łączy mnie kilka cech (nie, nie, nie – NIE jestem zombie!). Otóż Liv 

Moore jest bardzo ambitną, niezwykle oddaną swojej pracy – i na tym koniec podo-

bieństw – panią doktor stojącą u progu wspaniałej kariery. Skuszona uwagą o jałowości 

wiedzionego żywota decyduje się bohaterka partycypować w szalonej imprezie odbywa-

jącej się na szałowym jachcie. Niestety zabawa przeobraża się w masakrę, z której Liv 

uchodzi tak jakby żywcem. „Tak jakby”, ponieważ oczywiście niebawem zorientuje się, 

że została zamieniona w zombie. Aby nie krzywdzić swoich bliskich, w tym ukochanego 

mężczyzny imieniem (oj rety, rety, kto wymyślił to miano??) Major, panna Moore 

postanawia dostosować się do swojej aktualnej sytuacji i pozyskiwać mózgi (tak, zombie 

w tej wersji istotnie potrzebują tego rodzaju pokarmu do przetrwania i zachowania 

równowagi  psychicznej) nieco mniej drastyczną metodą niż oczywiste zabójstwo czy 

pracochłonne wykopywanie zwłok. Zatrudnia się zatem w kostnicy, co umożliwia jej nie 

tylko stały dostęp do produktów garmażeryjnych, lecz także do absorbowanych razem z 

pokarmem wspomnień osób zmarłych. Ten talent – oficjalnie przedstawiany jako zdol-
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ność widzenia przeszłości – daje jej asumpt do współpracy z wyjątkowo łatwo godzącym 

się na to policjantem.  

Tyle gwoli streszczenia głównego zrębu fabuły. Ta w każdym odcinku skupia się 

na tzw. sprawie tygodnia, co sprawia, że iZombie bez większych przeszkód traktować 

można jako procedural realizowany w konwencji mieszanej, a więc kryminalno-fantas-

tycznej. Abstrahując od zagadek jednak, cały sezon zmierza ku spiętrzeniu związanemu 

z intrygą zakrojoną ze zdecydowanie większym rozmachem niźli doświadczanie przez 

bohaterkę rozmaitych stanów emocjonalnych, związanych ze specyfiką charakterologi-

czną właścicieli spożytych mózgów. Ten aspekt jest, rzecz jasna, fascynujący, aczkolwiek 

po kilku odcinkach już wiadomo, że odtwórczyni głównej roli, Rosie McIver, nie wejdzie 

raczej do czołówki aktorskiej. Jej ograny, choć przy tym na swój sposób uroczy, zestaw 

min nie wystarczy, żeby przyciągnąć uwagę widza. Zresztą aktorstwo jest jedną z powa-

żniejszych słabości tego serialu, ujawniającą się od pierwszych scen i niepoprawiającą 

się w dalszych odcinkach.  

Do usterek zaliczę też nieopisaną sztampowość postaci drugoplanowych, niezbyt 

dobrze zrealizowane relacje między Liv a Majorem czy w ogóle innymi postaciami. 

Wszystko jest tutaj raczej plastikowe, nawet te elementy, które w założeniu powinny 

wywołać dreszcz lęku/obrzydzenia, po prostu drażnią lub bawią. Oczywiście rozumiem, 

że twórcy starają się sprostać niełatwemu zadaniu, jakim jest zaadaptowanie komiksu 

na serial, w dodatku jeszcze starają się (bez powodzenia) balansować na pograniczu 

tragedii i komedii, ale zbyt dużo w tym wszystkim chaosu, braku konsekwencji 

i zdecydowania, w którą stronę zmierzać powinna ta produkcja.  

O ile plakaty promujące serial zapowiadały rozrywkę na niezłym poziomie – taką 

lekką, z przymrużeniem oka, odciążającą momentami wręcz egzystencjalistyczne w swo-

jej powadze The Walking Dead  i kiczowate w swojej nadgor(e)liwości Z Nation – o tyle 

już pierwsze odcinki pokazały ogromne niedociągnięcia scenariuszowe, aktorskie, reży-

serskie, a nawet zdjęciowe, że z litości pominę już muzykę. Chociaż iZombie  to moje guil-

ty pleasure, przy całej mojej sympatii dla twórców oraz odtwórczyni głównej roli, nie 

jestem w stanie zaakceptować nazbyt wydumanych spraw tygodnia, jeszcze bardziej 

wygwizdanej w kosmos intrygi sezonu, a już zupełnie nie potrafię znieść tego okropnego 

aktora, Roberta Buckleya, w roli Majora (rety, co za imię!!). Tak plasticzana gra pasuje 

bardziej do niesławnego CSI: Miami, w którym odtwórców ról z lubością – godną lepszej 

zresztą sporawy – porównywałam zawsze do pań i panów występujących w kiepskim 



porno. W iZombie prym w takiej drewnopodobnej grze wiedzie właśnie Buckley, choć 

wtóruje mu dzielnie tak Malcolm Goodwin w roli detektywa Claude’a Babneuxe’a, jak i 

odtwarzający nerdowatego, a zafascynowanego stanem Liv patologa Raviego (Rahul 

Kohli).  

Jest wprawdzie z serialu kilka pomysłów naprawdę godnych uwagi, jak choćby 

sama geneza zombizmu, „smaczki” (oj, literalnie) w postaci poczynań „głównego złego” 

sezonu (nie zdradzę, o kogo i o co tu idzie) czy mój absolutnie ulubiony odcinek, w któ-

rym Liv opycha się mózgiem artysty-malarza i zaczyna niezwykle elokwentnie opisywać 

świat oraz własne doznania. Godne to polecenia i uwagi. Serial jako całość niestety w 

jakiś dziwaczny sposób nie zdaje egzaminu – być może chodzi o brak spójnego pomysłu, 

kiepski casting lub ogólne staranie, by całość była i nie była jednocześnie taka na serio. 

Oglądać to będę z pewnością, może – jak w wypadku nowo rozpoczętego drugiego sezo-

nu Extant – twórcy pousuwają co zbędniejsze wątki i postaci i uczynią z iZombie taką 

produkcję, którą warto z czystym sumieniem polecić. 


