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Wiosenna premiera Daredevila pokazała, że mroczna opowieść przeznaczona dla 

starszego odbiorcy również może sprawdzić się przy ekranizacji komiksu i pozwoli od-

nieść znaczny sukces. Konsekwencją tego były wysokie oczekiwania względem kolejnej 

produkcji z ich stajni: Jessiki Jones. Wszyscy mieli nadzieję, że Netflix1 ponownie udo-

wodni, że gdy nie trzeba martwić się godzinami emisji, stworzy prawdziwie dojrzałe i 

mroczne widowisko.  

 Tym razem materiał, który trafił na warsztat scenarzystów, jest trochę innego kali-

bru niż ten znany z przygód Matta Murdocka. Porusza się w trochę innych sferach moral-

ności i dotyka tematów rzadko poruszanych, przynajmniej w takiej skali, w serialach. Ty-

tułowa Jessica Jones (Krysten Ritter) jest postacią z dużo większym bagażem traumatycz-

nych przeżyć – jej tragedia z dzieciństwa, ukrywanie swoich zdolności i późniejsze konse-

kwencje ich użycia pozawalają uznać ją za jedną z najtragiczniejszych heroin uniwersum 

Marvela. Choć materiał źródłowy został znacznie zmodyfikowany w trakcie prac nad sce-

nariuszem, nie zmieniło to tej sytuacji.  

Gdy poznajemy młodą panią detektyw, jej codzienna rutyna nie napawa zbytnim op-

tymizmem. Głównie przyjmuje niezbyt ambitne zlecenia obyczajowe i dostarcza zawiado-

mienia sądowe, nie stroni od alkoholu i prowadzi raczej niehigieniczny tryb życia. Do tego 

jej samoocena nie należy do zbyt wysokich, podobnie wiara w innych ludzi. Jak sama o 

sobie mówi – ma talent do znajdywania w nich tego, co najgorsze. Gdy na jej biurko trafia 

sprawa zaginięcia młodej dziewczyny, która nagle urwała kontakt z rodziną, nie wie, że w 

 
 Recenzja serialu: Jessica Jones, USA: Netflix 2015 

 

1 Pierwotnie prawa do ekranizacji Jessiki Jones miały zostać sprzedane sieci ABC. 
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jej życie ponownie wkroczył Kilgrave (David Tennant) – oprawca, będący głównym źró-

dłem jej obecnego stanu psychicznego. Od tego momentu sprawy zaczynają nabierać 

tempa, a świat Jessiki Jones ponownie staje na głowie.  

Fabuła nie posuwa się do przodu w zbyt zawrotnym tempie, przypomina bardzie si-

nusoidę. Gdy na światło dzienne wychodzą nowe fakty bądź dochodzi do bezpośredniej 

konfrontacji poszczególnych postaci, całość nabiera tempa. Następnie otrzymujemy 

chwilę potrzebną do namysłu i przystosowania się do konsekwencji owych zdarzeń. Jest 

to również czas, aby bliżej poznać samych bohaterów i ich sposób myślenia, bardziej się z 

nimi zżyć. 

Obojętnie, z której strony nie spojrzeć na ów serial, nie jest to typowa historia o su-

perbohaterach, choć nadludzkich mocy tym razem nie brakuje. Od czasu do czasu otrzy-

mujemy kilka dość efektownych scen akcji, jednak próżno szukać niesamowitych choreo-

graficznych perełek znanych z Daredevila. Z drugiej strony bohaterowie posiadający su-

per siłę czy nieprzebijalną skórę nie muszą mocno przejmować się stylem walki, oni po 

prostu robią swoje. Niemniej jest na czym oko zawiesić i część ze scen walki potrafi wy-

wołać uśmiech na twarzy i parę innych reakcji. 

Więcej czasu poświęcono na prowadzenie śledztwa i swoistego pojedynku między ty-

tułową panią detektyw a jej prześladowcą. Wszystkie wydarzenia są dużo bardziej her-

metyczne, lokalne. Pod wieloma względami trudno mówić o serialu, a bardziej długim fil-

mie podzielonym na mniejsze części. Brakuje tutaj typowo serialowej narracji, gdzie 

główny wątek przewija się w tle, a motorem napędowym są kolejne sprawy.  

Konsekwencją mocnej lokalizacji jest sama kreacja świata. Wydarzenia, jakie obser-

wujemy na ekranie, są połączone z tym, co znamy z filmów, ale skutki działań Kapitana 

Ameryki i jego kamratów ukazane są z zupełnie innej strony. Dla zwykłych ludzi ich zma-

gania są równie wspaniałe, co przerażające. Bitwa o Nowy Jork z Avengersów to nie tylko 

powód do dumy, ale i traumatyczne przeżycie, z którego trudno się otrząsnąć wielu miesz-

kańcom.  

Ciekawostką jest również, że twórcy postanowili ograniczyć lekko moce, jakie posia-

dają zarówno Jessica Jones2, jak i Luke Cage. Dało to trochę większe pole do popisu akto-

rom oraz scenarzystom, którzy nie musieli wprowadzać zbyt potężnych przeciwników, 

 
2 Pierwotnie Jessica Jones była członkinią The Avengers, wśród jej zdolności znajdowała się umiejętność 
latania, większa odporność na obrażenia oraz siła. 
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aby zrównoważyć ich zdolności. Oprócz tego pozwoliło to ograniczyć ich działalność do 

poziomu ulicznego oraz wytłumaczyć brak obecności w filmach3.  

Duży nacisk położono na kreacje bohaterów oraz ich wewnętrzne przeżycia. Moty-

wem przewodnim serialu jest radzenie sobie ze swoimi demonami, zarówno tymi we-

wnętrznymi (najczęściej z traumami), jak i zewnętrznymi (główni adwersarze). Dotyczy 

to traumy związanej z gwałtem: fizycznym i mentalnym. Dotyczy to również w mniejszym 

lub większym stopniu praktycznie każdej pojawiającej się tutaj postaci. Dzięki temu otrzy-

mujemy kilka dość zaskakujących zwrotów akcji, których nie sposób się spodziewać. Nie-

stety parę z nich jest dość irracjonalnych i trudnych do wytłumaczenia, nawet z tej per-

spektywy.  

Dzięki tak nakreślonym priorytetom scenarzystów otrzymaliśmy prawdziwą plejadę 

wyrazistych i wiarygodnych postaci. Choć chciałbym napisać, że to Krysten Ritter wiedzie 

prym w porywaniu serc widzów, to jednak David Tennant kradnie większość show. Wzo-

rowany na komiksowym Purple Manie Kilgrave jest najlepszym, najbardziej wiarygod-

nym i przerażającym czarnym charakterem w filmowym uniwersum Marvela – zarówno 

jeśli chodzi o filmy, jak i seriale. Już od pierwszych chwil, gdy pojawia się na ekranie, czuć 

prawdziwą chemię oraz zagęszczającą się atmosferę. Jego stosunkowa normalność oraz 

głębia charakteru wywołują prawdziwą gęsią skórkę. 

Następna osoba, jaką należy wyróżnić, to Rachael Taylor. Grana przez nią Patricia 

Walker jest drugą najwyraźniejszą i najjaśniejszą personą w serialu. Daje też niesamowite 

możliwości rozwoju na przyszłość, a fani Marvela mogą liczyć na to, że w kolejnych sezo-

nach przemieni się w swój komiksowy odpowiednik4. Dopiero na trzecim miejscu można 

sklasyfikować tytułową panią detektyw, ale po piętach depcze jej Carrie-Anne Moss jako 

poruszająca się w szarej strefie moralności adwokat: Jeri Hogarth. Jedyne zastrzeżenia 

można mieć do postaci Wila Travala (pojawiającej się w późniejszych epizodach), choć w 

tym miejscu jest to bardziej wina samych scenarzystów oraz konceptu postaci niż aktora. 

Aby jeszcze bardziej uwiarygodnić przedstawiany nam świat, bardzo dużą wagę przy-

wiązano do drobnych detali z życia codziennego. Konieczność podłączania telefonu do ła-

dowarki czy kruchość przedmiotów codziennego użytku dobitnie podkreśla realność 

 
3 Marvel nie ma w najbliższym czasie planów wykorzystywania postaci serialowych w filmach, 
przynajmniej do premiery Avengers: Infinity War, choć i to nie jest zbyt pewne. 
4 Alter ego komiksowej Patricii Walker to Hellcat, jest członkinią Defenders. 
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owych scen. Niestety uwydatnia to również małe potknięcia w tej materii, na szczęście nie 

było ich zbyt wiele.  

Pod żadnym pozorem nie można powiedzieć złego słowa o stronie technicznej Jessiki 

Jones. Praca kamery, światło, nasycenie barw i poszczególne lokacje wyglądają wręcz per-

fekcyjnie. Całości dopełnia świetnie dopasowana muzyka, idealnie podkreślająca poszcze-

gólne sceny. Tego jednak należało się spodziewać. 

Koniec końców, nowa ekranizacja komiksu ze stajni Netflixa jest jedną z lepszych, ja-

kie miałem okazję oglądać w ostatnich latach. Nie jest może tak dobra jak Daredevil, jed-

nak trudno bezpośrednio porównywać te dwa seriale z uwagi na ich różne charaktery i 

stawianie akcentów w zupełnie rożnych miejscach. Jakby na to nie patrzeć, jest to pozycja, 

którą powinien obejrzeć każdy, bez względu na to, czy jest fanem superbohaterów czy nie. 


