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Wiktoriański freak show

 

Zapewne wielu czytelników tak jak ja z niecierpliwością czekało na drugi sezon Do-

mu grozy, czy raczej Penny dreadful, bo zgodnie z długą tradycją polskie tłumaczenie 

średnio pasuje i do oryginalnego tytułu, i do treści. Jeśli komuś wydawało się, że pierw-

szy sezon wyczerpał potencjał fabularny serialu, twórcy z pewnością dowiedli, że był w 

błędzie, wprawnie snując w drugim spójną i konsekwentną opowieść. Po rozprawieniu 

się w finale pierwszego sezonu z wampirycznym zagrożeniem i rozwiązaniu kwestii za-

ginionej córki sir Malcolma, Miny, na plan pierwszy wysuwają się wcześniej sygnalizo-

wane problemy pozostałych członków przedziwnej kompanii, zebranej do tego zadania. 

Oto potworny pierworodny doktora Frankensteina dopina swego, zmuszając naukowca 

do wskrzeszenia dla niego partnerki, która okaże się źródłem nieoczekiwanych zmar-

twień dla obu. Długo skrywany sekret lykantropii Ethana Chandlera wraz ze ścigającą go 

tajemniczą przeszłością splatają się w tragicznych okolicznościach. Nade wszystko jed-

nak mroczne przeznaczenie Vanessy Ives, pod postacią kowenu satanistycznych cza-

rownic, nie pozwala im na chwilę wytchnienia.  

Johnowi Loganowi udała się trudna sztuka zrównoważenia licznie nagromadzonych 

wątków rodem z powieści groszowych i kontynuujących ich tradycję filmów Hammera, 

bez popadania w przesadę wywołującą już tylko śmiech. Kluczem zdaje się być starannie 

przemyślana kreacja postaci, nastrojowa muzyka Abla Korzeniowskiego i wysmakowana 

strona wizualna, wirtuozersko ekstrapolująca tropy wiktoriańskiego gotyku. Nie znaczy 

to bynajmniej, że twórcy stronią od poetyki gore, seksu i przemocy, ale zamiast być je-

dynie ozdobnikami przykuwającymi uwagę widza, jak niektórzy uważają dzieje się w 

przypadku Gry o tron, tutaj sceny rozlewu krwi, makabry i wyuzdanej nieraz erotyki 

 
 Recenzja drugiego sezonu serialu: Dom grozy [Penny Dreadful], John Logan, Showtime/HBO Polska 2015. 
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pełnią bardzo istotną rolę w charakteryzowaniu postaci, rozwijaniu fabuły, stawianiu 

istotnych pytań.  

Wiem, że nie wszystkim przypadł do gustu nietypowy rytm narracji tego serialu, 

znacznie odbiegający od współcześnie dominującego standardu. Nieśpiesznie rozwijane 

relacje między bohaterami, przypadkowe spotkania, retrospekcje, filozoficzne i literac-

kie dywagacje, nadają całości charakter wprost z wiktoriańskich powieści. Nie dajmy się 

jednak zwieść, nawet najbardziej z pozoru poboczne epizody okazują się z czasem istot-

nym elementem misternie zaplanowanej fabuły, co najlepiej uwidacznia główna antago-

nistka tego sezonu, którą, jak się okazuje, poznaliśmy już w pierwszych odcinkach seria-

lu. Dzięki narracji, koncentrującej uwagę na relacjach między bohaterami bardziej niż na 

wartkiej akcji, koncept serialu, w skrócie brzmiący jak streszczenie komiksu, może roz-

winąć się w poruszającą i niewymuszoną historię z pełnokrwistymi postaciami. 

Przywołany w tytule recenzji freak show nasuwa się w kontekście Penny dreadful 

nie bez powodu i nie chodzi mi tylko o upiorne marionetki, za pośrednictwem których 

wiedźmy zadają fizyczny i psychiczny ból swoim ofiarom czy planowaną ekspozycję 

dziwadeł Putneyów. Idea wiktoriańskiego dziwadła okazała się równie kontrowersyjna 

co inspirująca dla współczesnej myśli humanistycznej, zwłaszcza queer studies i nie-

zmiernie mnie cieszy, że jeden z moich ulubionych seriali zdołał nie tylko zaczerpnąć 

stąd rekwizytorium, ale i poruszyć ewokowane przezeń jak najbardziej aktualne pro-

blemy. A zatem kwestię akceptacji środowisk gejowskich z jednej strony naświetla żar-

tobliwy i swobodny flirt Ethana Chandlera z Ferdynandem Lyle, a z drugiej wątek balu 

wyprawionego przez Doriana Greya na cześć transwestyty Angelique, wbrew pogardli-

wym atakom innych przedstawicieli elity. Istotną rolę w fabule odgrywają także poważ-

nie okaleczone postacie detektywa Ruska, pinkertonowskiego detektywa Ropera, czy 

ślepej córki Putneyów. Choć niepełnosprawność czyni ich wyjątkowymi, nie ogranicza 

zarazem ich wpływu na przebieg wydarzeń.  

W porównaniu z pierwszym sezonem, który można by uznać za realizujący tzw. 

Zasadę Smerfetki (historia grupy męskich bohaterów kontrapunktowanej przez jedną 

jedyną kobiecą postać), drugi sezon skradły bogate i świetnie zagrane kobiece role.  Wy-

dobyta w połowie pierwszego sezonu na pierwszy plan tajemnicza postać Vanessy Ives 

pozostaje w centrum wydarzeń, fenomenalnie rozwijana i zniuansowana, niewątpliwie 

przynajmniej po części dzięki hipnotyzującej ekranowej obecności Evy Green. Mimo, że 

staje się celem ataków kolejnej nadprzyrodzonej grupy, udaje się jej wymknąć prostemu 
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schematowi damsel in distress, biernie oczekującej ochrony i ratunku ze strony otaczają-

cych ją mężczyzn, w zamian dając nam historię postępującej emancypacji i uświadomie-

nia własnej potęgi.  

W porównaniu z ukrytą w cieniu niedopowiedzianą postacią księcia wampirów z 

pierwszego sezonu, tym razem antagonistka Vanessy zyskała znacznie więcej czasu an-

tenowego, dając okazję fenomenalnie złowrogiej Helen MacCrory na rozwinięcie skrzy-

deł. Jej piękna, uwodzicielska, okrutna, ale też samotna i zmęczona długowiecznością 

wiedźma przekonuje mimo kampowych, gotyckich dekoracji i kąpieli we krwi. Równie 

wielkie wrażenie robi mentorka Vanessy, zagrana przez Patti LuPone. Ponownie udaje 

się twórcom Domu grozy uniknąć banalnego czarno-białego schematu: wiedźmy co 

prawda dzielą się na nightcomers i daywalkers, ale różnica jest znacznie bardziej subtel-

na. Cut-wife z Balantine mimo, że sprzeciwia się działaniom kowenu, sama nie jest by-

najmniej ucieleśnieniem dobra. Bezwzględna, brutalna, nieufna i niechętna ludziom, z 

oporami przyjmuje Vanessę na nauki. Jej praktyki magiczne co prawda ugruntowane są 

bardziej na zielarstwie i pogańskich wierzeniach (choć nie stroni też od chrześcijańskich 

symboli), ale zna również Verbis Diablo i przekazuje Vanessie księgę śmiertelnie niebez-

piecznych zaklęć zwaną Poezją Śmierci. Główna różnica między nią i jej zdeprawowaną 

do cna siostrą leży w nieugiętej woli decydowania za siebie i wybierania własnej drogi, 

nawet jeśli nie jest to zawsze droga prawomyślna.  

Najbardziej jednak wyrazisty i zaskakujący głos w tym dyskursie feministycznym 

przypadł postaci doskonale zagranej przez Billie Piper. Zniszczona przez życie w nędzy i 

upokorzeniu Brona, którą poznaliśmy w pierwszym sezonie serialu, wskrzeszona w la-

boratorium Frankensteina przeobraża się w niewinną, słodką i posłuszną Lilly. Różnica 

w zachowaniu, usposobieniu, nawet wymowie jest tak ogromna, że nikt nie kwestionuje 

czy faktycznie nie pamięta ona nic z wcześniejszego życia. Przez większość sezonu ob-

serwujemy lekkie obyczajowe sceny nauki zachowań społecznych i konwenansów ni-

czym z wielokrotnie adaptowanej sztuki Pigmalion George'a Bernarda Shawa. Mimo 

stopniowo pojawiających się rys na tym obrazie kobiety idealnej, kulminacyjna scena 

konfrontacji z Kalibanem szokuje nie tylko mężczyznę, który uzurpował sobie do niej 

prawa, ale i widzów, odsłaniając życzeniowe myślenie, naiwność i zaślepienie, a przede 

wszystkim okrucieństwo i hipokryzję uprzywilejowanych mężczyzn. 

Temat romantycznych relacji (nie tylko damsko-męskich) zdaje się w ogóle 

pierwszoplanowy dla tego sezonu. Poza niefortunnym zakochaniem Victora Frankenste-
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ina i nieodmienną tęsknotą za bliskością płci przeciwnej Kalibana, obserwujemy bły-

skawicznie rozwijające się romanse Doriana Greya, magicznej jak się okazuje prowe-

niencji zauroczenie sir Malcolma, które zaślepia go i zupełnie odmienia, a przede 

wszystkim od pierwszego sezonu sugerowaną głęboką więź między Vanessą i Ethanem. 

Co ciekawe to ten ostatni związek, mimo że najbardziej chyba elektryzujący, pozostaje 

do końca sezonu nieskonsumowany. Pozostaje liczyć, że pomimo depresyjnego zakoń-

czenia, wątek Lupus Dei zostanie satysfakcjonująco rozwinięty w zapowiedzianym już 

trzecim sezonie. 


