
1 

 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. XI, 2015, nr 1 (48) 

 

Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

Amerykański horror w czterech aktach* 

 

Horror to czy nie horror? Ryan Murphy i Brad Falchuk stworzyli serial, który wymyka 

się ramom definicji, a fanów ma równie wielu, co krytyków. Po sezonie czwartym, gdzie 

w jedną z epizodycznych ról wcielił się Neil Patrick Harris, serialowi przybyło kolejnych 

miłośników, a niedawno Lady Gaga zapowiedziała swój udział w sezonie piątym. Jedno 

jest pewne – kolejne nie przejdą bez echa.  

Aby dobrze zrozumieć, z czym mamy do czynienia, przybliżmy postać Ryana 

Murphy’ego – ojca American Horror Story, ale również Glee oraz Nip/Tuck. Murphy praco-

wał jako dziennikarz w „Miami Herald”, „The Los Angeles Times” czy „Entertainment 

Weekly”, a dziennikarstwo rzucił, gdy scenariusze, które pisał, udawało mu się w końcu 

sprzedać (pod koniec lat 90-tych jeden kupił sam Steven Spielberg). Wystarczy pogrzebać 

w jego życiorysie, aby się domyślić, dlaczego Murphy’ego kręci właśnie to, co go kręci. 

Dorastał jako irlandzki katolik w latach 70-tych – epoce seksu, narkotyków i… Jezusa. W 

jednym z wywiadów dla magazynu „Rolling Stone” powiedział: „Lubiłem kościół i miałem 

obsesję na punkcie Ukrzyżowania, trądu i papieża. Potrafiłem stać w kościele przez go-

dzinę z rozpostartymi ramionami, pokutując za grzechy. Zakonnice powiedziały moim ro-

dzicom, że coś jest ze mną nie tak.” Murphy opisał kiedyś swoją inspirację do stworzenia 

serialu słowami: „Nie potrafię napisać więcej uroczych dialogów dla tych dzieciaków z 

Glee o miłości i tolerancji i byciu razem. Zabiję się.” Samobójstwa najwyraźniej zaniechał, 

a zamiast tego stworzył serial rodem z wynaturzonego koszmaru.  

Oto stojący na krawędzi rozwodu Harmonowie (Connie Britton i Dylan McDermott) 

przeprowadzają się do Los Angeles i zgodnie z wielką tradycją horroru lat 70-tych i 80-

tych – kupują nawiedzony dom. Po „numerku” na zgodę pani domu odpoczywa w sypialni, 

a jej mąż wraca – albo przynajmniej wszyscy tak sądzimy. Trudno powiedzieć, bo jest od 

 
* American Horror Story (2011-2015), liczba sezonów: 4, liczba odcinków na sezon: 13 (oprócz sezonu 1, 
który liczył 12 odcinków). 
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stóp do głów zapakowany w lateksowy kombinezon. Za chwilę oglądamy na ekranie seks 

na granicy gwałtu, gdzie strach miesza się z podnieceniem, a kamera obskakuje kopulu-

jącą parę niczym perwersyjny podglądacz. Oto przedsmak pierwszego sezonu American 

Horror Story – a dalej będzie jeszcze lepiej. 

Wspomniałam już o głównej bohaterce, którą wykorzystał diaboliczny przybysz w la-

teksie. Mamy jej nastoletnią córkę, która zostaje uwiedziona przez ducha, a następnie 

sama dołącza do grona bytów pozagrobowych. Dom aż kipi od zjaw, z których najgorsze 

tylko czekają, żeby się dobrać żywym do gardeł. A żywi bywają niewiele lepsi. Szybko 

wprowadzona zostaje postać grana przez Jessikę Lange – podstarzała bigotka i matka kil-

korga potworów, ikoniczna postać serii. Jedno z jej dzieci za życia było psychopatycznym 

mordercą, po śmierci nie skończyło z tym procederem. Inne – genetycznym wynaturze-

niem, wydartym śmierci w tajemniczych okolicznościach. Kolejne ma zespół Downa, 

przez co nie zasługuje w oczach swojej matki na dostateczny szacunek i uczucie. Serię 

kończy dziwacznie konserwatywna i spokojna scena, w której zmarli Harmonowie jedno-

czą się przy świątecznej choince w gronie smutnych, dziwacznych zjaw, czających się 

gdzieś w mroku. Jednak dla Murphy'ego prawdziwy amerykański horror to nie opowieść 

o tym, jak rodziny się rozpadają. To historia o tym, co sprawia, że zostają razem.  

Sezon drugi to zupełnie inna historia. Z nawiedzonego domu w Los Angeles przeno-

simy się do szpitala psychiatrycznego Briarcliff w Massachusetts; główne wydarzenia 

mają miejsce w latach 60-tych, a obsada pojawia się w zupełnie nowych rolach. To odpo-

wiedź Murphy’ego na typowy problem – w ten sposób chce uniknąć sytuacji, w których 

świetny serial z czasem traci swój pazur. Lange wraca w kolejnej roli uciemiężonej cie-

miężycielki – siostry Judy, przełożonej zakładu, z akcentem bostońskiej klasy robotniczej 

i kolekcją palcatów używanych do zaprowadzania dyscypliny. Jej celem jest wymuszenie 

na pacjentach „produktywności, modlitwy i czystości”, sama jest przy tym kobietą z prze-

szłością, czego dowiadujemy się z czasem. Mamy również Chloe Sevigny w roli nimfo-

manki, Lily Rabe jako nowicjuszkę, Sarah Paulson jako lesbijkę-dziennikarkę oraz Jamesa 

Cromwella w roli sadystycznego doktora Ardena, kolejnego pracownika szpitala, który w 

szafie ukrywa trupy. W tym sezonie mamy nieco więcej polityki i społecznych odniesień, 

ale nie brakuje typowej dla Murphy’ego mieszanki porno, horroru i gotyckiej opery my-

dlanej.  

Sezon trzeci – Sabat – przenosi nas do współczesnego Nowego Orleanu, a konkretnie 

do Akademii dla Wyjątkowych Młodych Dam Panny Robichaux – szkoły z internatem dla 



3 

 

czarownic. Duszna i mroczna atmosfera amerykańskiego Południa obfituje w tajemnice, 

a twórcy serwują nam takie smaczki, jak voodoo, zombie, palenie czarownic na stosach, 

nastoletniego potwora Frankensteina czy mordercę z siekierą, dokonującego zemsty zza 

grobu. Wśród obsady najjaśniej świeci gwiazda Jessiki Lange – niepokorna  przywódczyni 

sabatu, ale w tym sezonie dołączyły do niej Kathy Bates w roli seryjnej morderczyni nie-

wolników, przerażającej Delphine LaLaurie oraz Angela Bassett jako królowa voodoo.  

Sezon czwarty – Freak Show – jest dotychczas najbardziej groteskowym i dziwacz-

nym. Czegóż tutaj nie mamy: mordercze klauny, brodate kobiety, bliźniaczki syjamskie i 

Jessica Lange w roli Elsy Mars – niemieckiej diwy z nieodłącznym papierosem i mroczną 

przeszłością, której marzeniem jest zostać drugą Marleną Dietrich. Na razie jednak musi 

walczyć, żeby utrzymać swój biznes w Ameryce lat 50-tych, a jest nim cyrk dziwolągów 

rozlokowany pod Jupiter (Floryda). Kathy Bates wciela się w zmęczoną życiem, brodatą 

Ethel, Evan Peters gra jej syna, Jimmiego – Chłopca-Homara, który urodził się ze zdefor-

mowanymi dłońmi, Angela Bassett – zmysłową Desiree o trzech piersiach, a Sarah Paul-

son możemy oglądać w podwójnej roli sióstr syjamskich Bette i Dot Tattler. Co ciekawe, 

twórcom udało się namówić do udziału w serialu Jyoti Amge – najmniejszą kobietę świata, 

która zgodziła się zagrać Ma Petite, ulubienicę dziwolągów i przyjaciółkę Elsy. 

American Horror Story to historie o ludziach, którzy nie potrafią odnaleźć swojego 

miejsca w „amerykańskim śnie”, dlatego marnują czas na knucie wyrafinowanej zemsty. 

W pierwszym sezonie Murphy deprecjonuje, a nawet upadla model podmiejskiej rodziny. 

Trupy z szafy dosłownie się tu wylewają. W drugim nurkuje głęboko w kiczowate odmęty 

Freudowskiej i katolickiej represji, odnajdując paskudne powiązania między różnymi ty-

pami tortur: medycznymi, religijnymi, politycznymi. Trzeci sezon to wywlekanie brudów 

z szafy amerykańskiej historii i mnóstwo subtelnych odwołań do tradycji czy kultury. 

Przykładowo, purytańska wizja kobiecej seksualności, w której kobieta poprzez stosunek 

uzyskiwała nad mężczyzną kontrolę, jest w przypadku jednej z bohaterek wzięta całko-

wicie dosłownie. W ostatnim sezonie możemy się przekonać, jak wielki brud i zepsucie 

skrywało pod powierzchnią idealne społeczeństwo Stanów Zjednoczonych Ameryki o 

Ciasnych Horyzontach, spychające na margines każdego, kto był choć odrobinę inny. To 

nie pośród cyrkowych dziwolągów ukrywa się prawdziwe zło, lecz żyje sobie spokojnie 

pomiędzy szanowanymi obywatelami.  
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Choć z pozoru zupełnie odrębne, historie wiążą się ze sobą, o czym wielokrotnie mó-

wił w wywiadach Murphy. Wprawne oko obserwatora dostrzeże Pepper – jedną z boha-

terek sezonu czwartego – także w sezonie drugim. Zanim trafiła do Briarcliff z powodu 

fałszywego oskarżenia o zabójstwo dziecka swojej siostry, była częścią społeczności cyr-

kowców. Również historia Elsy i doktora Ardena przeplata się – to on był jednym z żoł-

nierzy odpowiedzialnych za jej okaleczenie. Do tego dochodzi stan Massachusetts, nieu-

stannie przewijający się we wszystkich czterech historiach.  

American Horror Story ogląda się dobrze, choć nie jest on pozbawiony wad. Kampowa 

konwencja w połączeniu z przerysowaną elegancją, wymuskanymi wnętrzami (zwłaszcza 

w trzecim sezonie) owocuje specyficzną estetyką, mogąca drażnić fanów horroru przy-

zwyczajonych do nieco bardziej „topornych” klimatów. Drażnić może również mizoan-

dryczna kreacja bohaterów w kolejnych sezonach: silnym bohaterkom towarzyszą naj-

pierw słabi, niewierni mężowie, potem psychopatyczni oprawcy z ambiwalentnym sto-

sunkiem do kobiet, na końcu znów psychopatyczni oprawcy oraz słabi, niewierni mężo-

wie… Pojawiły się również oskarżenia, że z kolejnymi sezonami serial traci tempo, pazur 

i oryginalność, a twórcom wydają się kończyć pomysły, że obsadzają świetnych aktorów 

w gościnnych rolach nie wykorzystując w pełni ich potencjału.  Przy Sabacie odniosłam 

wrażenie, że z sezonu na sezon spada ilość gore oraz brutalnych, odstręczających scen, 

które mogą negatywnie wpływać na oglądalność. Na szczęście Freak Show wyrównał po-

ziom pod tym względem. Mimo pewnych wad American Horror Story nadal pozostaje cie-

kawą alternatywą dla mało wyrazistych seriali dramatycznych i młodzieżowych historii 

miłosnych, które obecnie zdominowały ofertę największych stacji telewizyjnych.   

 

 

 


