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Aj biliw aj ken flaj
 

Przesłania mogą być rozmaite, tak jak i niosący je posłańcy. Tych ostatnich 

niektórzy ukatrupiają za przynoszenie niepomyślnych wieści, wychodząc z założenia, że 

ktoś ponieść karę powinien. W wypadku serialu The Messengers tę karę (a przynajmniej 

drobne tortury) ponieść powinni twórcy, osoby odpowiedzialne za casting oraz aktorzy. 

Wszystko tu bowiem jest – nomen omen – karygodne! Format oparto na – tu zanoszę się 

dzikim śmiechem – biblijnej inspiracji, czerpanej z Apokalipsy św. Jana. Śmieję się zaś z 

tego powodu, że owo przywiązanie do mniemanej zagłady i obecności Czterech 

Jeźdźców Apokalipsy uprawomocnia obudowanie fabuły serialu wokół walki z tymiż. 

Zmagania te prowadzić mają wybrani (Bóg – oj, dosłownie! – raczy wiedzieć, na jakiejż 

to podstawie) ludzie, z których większość – jakże to się wygodnie/ dogodnie/ udatnie 

składa – to obywatele Stanów Zjednoczonych. Zdaje się, że to już taka tradycja, że i 

UFOki i najwyraźniej także biblijni pogromcy znajdują przeogromną wprost radość z 

napadania na cudowne ziemie należące do USA. Amerykanie najwyraźniej uwielbiają 

być zbawcami świata, co źle wróży w kontekście tego, że bohaterowie The Messengers to 

w zasadzie karykaturalnie pokazane typy (archetypy) postaci zasiedlających już to 

amerykańską kinematografię, tudzież inne peryferie kulturowe i regionalne.  

Choć pomysł na intrygę wydawać się może całkiem zacny – wszak walka dobra ze 

złem nigdy się widzom nie opatrzy – to jego wykonanie jest po prostu słabe. Zawodzi i tu 

scenariusz, bo historie poszczególnych protagonistów są nieopisanie wprost nudne, 

sztampowe, ckliwe, łzawe, bezsensowne, nieprzemyślane, incydentalnie zabawne, nie 

kleją się w całość, i zawodzi też główna intryga. Poszczególne odcinki, mimo kilku 

intrygujących i naprawdę niezłych twistów, kopiują wzorzec proceduralny niemal w 

każdym calu. Przewidywalna akcja przeplatana jest równie oczywistymi odwołaniami 
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do losów każdego z bohaterów. Jak rzekłam, wszystkie te biografie łączy jedno, czyli 

absolutny brak wyobraźni scenarzystów (ci mogliby się uczyć choćby od twórców Jane 

The Virgin, która niestety nie jest serialem fantastycznym i dlatego nie mogę zamieścić w 

„Creatio…” recenzji tej niewyobrażalnie wspaniałej… A, tak, miałam o The Messengers 

pisać… Przepraszam!), którzy w zasadzie pożyczyli sobie wzorce i modele rozmaitych 

postaci z najróżniejszych wytworów popkultury, w dodatku tych najgorszego sortu. 

Miażdżąco fatalny casting i jeszcze gorsza reżyseria dobijają nieszczęsny serial, 

który zresztą ktoś miłościwie przeznaczył do kasacji, nie przedłużając niepotrzebnie 

męki ani odtwórców ról, którzy potem będą się wstydzić tego epizodu w swoim CV (albo 

wrócą do grania w bardzo mydlanych operach gdzieś w krajach, w których marne 

aktorstwo nie przeszkadza zatrudnieniu na planie filmu czy serialu), ani widzów, którzy 

zapewne przecierają oczy ze zdumienia, że tak dramatycznie wprost okropny produkt w 

ogóle zaistniał. Maniery mimiczne aktorów grających tytułowych Posłańców bez 

wyjątku opierają się na wytrzeszczonym, wpatrzonym w sina dal spojrzeniu, 

ewentualnie sprowadzają się do manekinowatych gestów. Zdaje się, że nawet statyści 

grający zombie w takim na przykład The Walking Dead potrafią wykrzesać z siebie 

więcej – och, ojej – życia, niźli chałturzący tutaj wyrobnicy.  

Efekty specjalne zatrzymały się w serialu gdzieś w okolicach połowy lat 

osiemdziesiątych, bo jak inaczej opisać wyrastające protagonistom z ramion świetliste 

niebieskie skrzydełka mające symbolizować ich wyjątkowość oraz rażąco czerwone 

oczęta i takież skrzydła, którymi rozbuchana wyobraźnia twórców obdarzyła antagonis-

tów.  Ci ostatni zresztą również są paradni, by nie rzec operetkowi. Mamy tu po raz 

kolejny do czynienia z kliszami, ponieważ każdy z Czterech Jeźdźców ma nie po kolei w 

głowie stanowiąc egzemplifikację modelowego hollywoodzkiego psychola, który tylko 

marzy o tym, żeby wybić ludzkość, a już najmarniej kropnąć bardziej pomysłowego i 

medialnie fajniejszego brata. W dodatku w zamyśle scenarzystów cała ta karnawałowa 

czereda wystawia do wiatru własnego szefa, czyli Szatana, uosobionego w serialu przez 

gładkolicego i oczywiście pozbawionego talentu bliżej nieznanego aktora. Owo wcielenie 

zła okazuje się jednak całkiem sympatycznym i praktycznym facetem, bowiem zupełnie 

go nie rajcuje zagłada świata, która wszak skończy tę doskonała zabawę, jaką stanowi 

odwieczne pogrywanie z ludzkimi słabościami. Ten akurat pomysł kupuję, bo zmaganie 

Szatana z Jeźdźcami wydaje się nieco bardziej spektakularne niźli wyjątkowo niemrawe 

potyczki Czwórki z Posłańcami. Ci ostatni zresztą dysponują zbiorczo intelektem rzędu 



insekta, jak bowiem nazwać ich bezustanne miotanie się od jednej fatalnej decyzji do 

drugiej oraz nieumiejętność wyciągania wniosków. 

Również moce, którymi, nie wiedzieć po jaką cholerę, obdarzeni zostali wybrańcy 

(nie daj nam Boże takich zbawców, w razie czego!) nie są przez nich specjalnie kreatyw-

nie czy spektakularnie wyzyskiwane. Scenariusz kuleje i w tym wypadku, ponieważ: (a) 

jakoś łatwo przychodzi każdemu z Posłańców pogodzenie się z faktem bycia odpowie-

dzialnym za losy ludzkości, (b) opanowanie mocy, którymi dysponują, (c) jeśli już dar 

jest wyzyskiwany, to z reguły w bardzo, ale to bardzo oczywistych, niekiedy nawet nieo-

pisanie wprost niemądrych okolicznościach. A ponieważ, jak mawiają do znudzenia nie-

które postaci z o wiele lepszego Once Upon a Time, każda magia ma swoją cenę, toteż i tu 

kilkoro wybranych ma niewielkie problemy z konsekwencjami własnych decyzji o uży-

ciu mocy. Ot, taki feblik scenarzystów, którym pomysły skończyły się mniej więcej po 

pierwszych dziesięciu minutach pierwszego odcinka.  

Dawno nie widziałam tak nieciekawego serialu, tak nędznie obsadzonego i zreali-

zowanego. Czemu to oglądam? Och, dla frajdy! Dla tych wytrzeszczonych oczu aktora 

grającego syna kaznodziei, dla pokręconych mydlanych zwrotów akcji, dla Szatana, 

który jest taki słodki i pocieszny jak mały króliczek, dla tych dyżurnych psychopatów, 

Jeźdźców z nie-Bożej łaski i satysfakcji, że to się skończy po pierwszym sezonie! Ot, co! 

 


