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O urokach schematu, czyli ten drugi serial,  

w którym Mark Pellegrino został Wielkim Złym z zazdrości 

 

Są seriale, którym na starcie zapewniono świetną kampanię reklamową i na prze-

łomie września i października czekają na nie absolutnie wszyscy, często tylko po to, by 

ostatecznie boleśnie się zawieść. Inne mogą mieć najbardziej niedorzeczny pomysł i nie 

wzbudzać zaufania tym, co przedstawia sobą trailer, ale i tak zostaną obejrzane, gdy tylko 

pojawią się na ekranie, ponieważ wyprodukował je piękny umysł uznanego showrunnera. 

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie pomyślał „Ok, dam temu szansę, 

Abrams/Whedon/Ridley Scott/Rhimes/ktokolwiek odwalili kawał dobrej roboty ostat-

nim razem, może warto”. A czasem, tylko czasem, zaczynamy oglądać, żeby jeszcze raz 

zobaczyć tego aktora i w skrytości serca przyznajmy sami przed sobą, że to, co właściwie 

mamy zamiar oglądać, nie ma wtedy większego znaczenia. To bardzo naturalny trend, za-

leżność podobna do wybierania lektur, w którym występuje interesujący nas typ boha-

tera. Marketingowcy wabią widownię. Widzowie siadają przez telewizorami i laptopami, 

włączają odcinek pilotażowy i oceniają. Krytyka może być miażdżąca ‒ wszak w połowie 

tych odbiorców nie ma szczerego zainteresowania historią, które pozwoliłoby im przy-

mknąć oko na niedociągnięcia i optymistycznie patrzeć w przyszłość produkcji. Wszystko 

więc rozbija się o to, czy temu niecnym podstępem zwabionemu widzowi ma się w rze-

czywistości cokolwiek do pokazania. 

I tak w październiku 2013 roku zadebiutowało The Tomorrow People, którego 

kampanią reklamową w fanbazie było hasło: „ten nowy serial z Markiem Pellegrino”. 

Oczywiście pierwszym wielkim zawodem jest moment, kiedy okazuje się, że Mark nie gra 

tam Szatana, niemniej pozostaje w konwencji Wielkiego Złego, więc można przywyknąć. 

 
 Recenzja serialu: The Tomorrow People, USA 2013, Stacja The CW, ostatni wyemitowany odcinek: 1×09 

Death’s Door (11 grudnia 2013). 
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W dodatku dla fanów Supernatural zatroszczono się o dramatyczną dramę z bratem, kon-

flikt rodzinny zachowany, jesteśmy na starych śmieciach. Mark jak zawsze trochę w tle, 

trudno być szarą eminencją i ogniskiem akcji skupiającym uwagę jednocześnie. Roze-

znawszy się w rzeczach podstawowych i ważnych, możemy zacząć zgłębiać wreszcie na-

turę produkcji. 

Tymczasem na pierwszym planie rozgrywa się amerykańska wersja brytyjskiego 

serialu z lat ‘70. Oczywiście zamiast dorosłej załogi mamy bandę nastolatków, którzy le-

piej nadają się i do budowania historii o tworzeniu się tożsamości, i do emocjonalnej, hi-

sterycznej epiki, w którą tak chętnie idą ostatnio twórcy sci-fi. Poza tym nie trzeba już 

dzisiaj w ogóle tłumaczyć, dlaczego młodzian nasz główny (Robbie Amell) – a imię jego 

Stephen – odkrywa swoje nadprzyrodzone dziedzictwo w wieku lat -nastu. Konwencja 

stoi tu za nim murem i nawet nie trzeba się do niej odwoływać explicite, każdy obeznany 

widz wie, że  plus minus 16 lat to okres wielkich zmian. Wcześniej to tylko list z Hogwartu, 

później eksperymenty szalonych naukowców, nie ma przebacz. 

Oczywiście w momencie, kiedy nasz biedny Stephen odkrywa swoje zdolności, 

jest zupełnie normalnym nastolatkiem. Zaraz potem zostaje wyrzutkiem, jest bowiem 

„inny niż wszyscy”, znajduje swoją grupę wykluczonych, okazuje się, że pośród ludzi z 

mocami on jest wyjątkowy i lepszy… Wiecie, jak to idzie. The Tomorrow People nie próbuje 

trawestować schematu „homo superior”1, z pietyzmem realizuje go w klasycznej wersji, 

dbając o to, by było ładnie, ciekawie i emocjonalnie. 

Czyli o wszystko to, co produkcja tego typu powinna zawierać pod względem 

technicznym. Efekty i lokalizacje są klimatyczne, choć trudno powiedzieć, że cieszą oko. 

Pomniejsze rozwiązania fabularne są w stanie utrzymać uwagę widza na odcinku, o któ-

rym z góry wiadomo, jak się potoczy. Trzeba się świadomie zastanowić, żeby zobaczyć 

ubytki logiczne. Dramaty są dramatyczne, ale budują warstwę postaci i psychologii, a nie 

pełnią funkcję deus ex machina dla rozwoju fabuły, jak to coraz częściej mamy nieprzy-

jemność widzieć w telewizji. Więc wszystko w normie, choć nudnawo. 

Poza tym jest intryga osadzona na ogranym antagonizmie „my wykluczeni, ale 

wspaniali” versus „straszna korporacja, która próbuje nas wykorzystać i zniszczyć” z ro-

dzinnym dramatem w tle. Oto wielka zła Ultra (konia z rzędem za nie-znaczącą nazwę Złej 

 
1 Chociaż jest to termin, którego bohaterowie używają do autoidentyfikacji w TTP, ja raczej odwołam się do 
idei nowego stopnia ewolucyjnego w rozwoju gatunku ludzkiego w ogóle. Z tego samego schematu korzy-
stają wszystkie tego typu produkcje, z niedawnym Alphas na czele. 
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Korporacji) robi Złe Rzeczy nadrzędnemu gatunkowi, który wyewoluował z nas, prostych 

ludzi – Ludziom Jutra. Do końca nie wiadomo, czym tak naprawdę owe Złe Rzeczy i dla-

czego w ogóle się dzieją, bo chociaż nasz Stephen dość szybko orientuje się, że w dużej 

części po prostu eliminują tych, których uda im się wytropić, to w tle gdzieś mamy jeszcze 

lekko Jutrzejszych agentów Ultry, eksperymenty na homo superior i fakt, że Ultrę zakładał 

drzewiej ojciec Stephena, tak samo ponadprzeciętny jak jego skonfliktowany syn. 

Pozytywnym zaskoczeniem była dość silna ekipa Tomorrow, czyli tych, którzy 

Ultrze się sprzeciwiają. Ich przywódcą jest John (Luke Mitchell), który z korporacją ma 

skomplikowaną historię osobistą (takie zaskoczenie), a przy jego silnym ciele trwa nie-

strudzenie Cara (Peyton List), służąca swym ludziom rozwiniętymi zdolnościami telepa-

tycznymi. Na początku wydają się nudni i schematyczni, kiedy ich osobiste wątki nie do-

chodzą jeszcze do głosu, a w role fabularno-grupowe wchodzą bez impetu. Nie są tak prze-

rysowani, jak spodziewać by się można było po pierwszoplanowych postaciach w pilocie. 

Z biegiem czasu takie przedstawienie nabiera jednak wartości – oto nie mamy wrażania 

(co rzadkie), że świat stał się nagle w momencie, kiedy główny bohater raczył odkryć jego 

istnienie. Pojawienie się Stephena na scenie nie jest Big Bangiem tego świata, więc choć 

wprowadza pewne poruszenie, nie zmusza innych bohaterów, by określili swój status on-

tologiczny w odniesieniu do niego. To cenne, kiedy ogląda się dużo – prawdopodobnie 

niezauważalne dla większości widzów. Ale oddajmy królowi, co królewskie. 

Z perspektywy dziewięciu odcinków nie wierzę, by dało się powiedzieć, jakim se-

rialem okaże się The Tomorrow People. Na razie jego twórcy stworzyli niezły potencjał. 

Czy go wykorzystają, czas pokaże. Wybitnie wiele zależy w tym przypadku od aktorów 

wcielających się w Johna i Carę, od ostatecznego kształtu teamu Tomorrow, który w tej 

chwili ciągle się jeszcze krystalizuje. Od tego, czy nie zaprzepaszczą szansy, jaką daje nie-

źle poprowadzony wątek tajemnicy osnuwającej działania i kierownictwo Ultry. Na razie 

jest 1:1 – kiepskie rozwiązanie sprawy ojca Stephena zrekompensowane zostało świetną 

historią Cary, a dobrze zrobiony kobiecy charakter pierwszoplanowy niejeden serial wy-

niósł już na wyżyny. Pozostaje poczekać na to, co przyniesie Jutro 

 


