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Serialowa ekranizacja Daredevila wdarła się do serc fanów komiksów (i nie tylko) ni-

czym huragan. Niecały rok później na platformę Netflix trafił kolejny sezon historii Diabła 

z Hell’s Kitchen. Oczekiwania wszystkich były jednak na tyle wyśrubowane, że niemożli-

wym zdaje się, aby ekranizacja komiksu Stana Lee i Billa Everetta sprostała tym wymaga-

niom. Czy aby na pewno? 

Sława, jaką rok temu zdobyła kancelaria prawna „Nelson i Murdock”, przełożyła się 

na ilość klientów, jednak niekoniecznie na sam zysk, gdyż wiele ze spraw wykonywanych 

jest pro bono. Mimo natłoku zajęć za dnia Matt nie porzucił swojego nocnego wcielenia i 

nadal patroluje ulice walcząc z przestępczością. Na arenie pojawił się jednak nowy gracz 

eliminujący kolejno gangi, urządzając przy tym krwawe łaźnie. Zbliża się kolejna konfron-

tacja Daredevila (Charlie Cox ) z potężnym przeciwnikiem.  

Pierwsza scena, jaką widzimy na ekranie, może delikatnie zmylić co do kierunku, 

w którym podążyli twórcy i charakteru nowego sezonu. Ponowne spotkanie z Diabłem 

Hell’s Kitchen, pomijając nasycenie barw, przypomina bardziej jeden z epizodów Flasha 

lub Arrow. Tak też prezentuje się mniej więcej przez pierwsze dwadzieścia minut – do-

piero po tym czasie następuje (oczekiwany) zwrot i wkroczenie w mrok oraz odmęty sza-

leństwa.  

Fabuła podzielona jest na dwie główne części, które rozgrywają się na kilku płaszczy-

znach. Pierwsza z nich dotyczy pojedynku między tytułowym bohaterem a Punisherem, 

jest to również przedstawienie widzom postaci Franka Castle'a (Jon Bernthal). Wprowa-

dzenie tak znanej i rozpoznawalnej postaci wiązało się zarówno z wielkimi oczekiwa-

niami, jak i ryzykiem. W tym wypadku można mówić o całkowitym sukcesie twórców – 

jeśli ktokolwiek miał względem tego wątpliwości, z całą stanowczością mogę powiedzieć, 
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że były one bezpodstawne. Były żołnierz okazał się najmocniejszym punktem całej histo-

rii i dosłownie kradnie show wszystkim pozostałym aktorom.  

Pomimo że geneza antybohatera jest już dość dobrze znana1, została ona przedsta-

wiona na tyle ciekawie, że nie nudzi i nadal wzbudza sympatię lub współczucie. Fanów 

komiksu ucieszy również, że scenarzyści korzystali po trosze z rożnych serii, w których 

pojawiał się Castle2, jednak większość historii nie czerpie bezpośrednio z żadnej z nich. 

Mimo to jego esencja została oddana w stu procentach i stanowi tak duży kontrast w sto-

sunku do Daredevila, że ściąga na siebie całą uwagę.  

Pojawienie się Punishera w uniwersum Netflixa wymusiło również dostosowanie po-

ziomu brutalności serialu. Jest on jeszcze większy niż poprzednio, a powiedzieć, że 

w pierwszych epizodach trup ścieli się gęsto to nie powiedzieć nic. Po raz kolejny udo-

wodniono, że gigant VOD ma pod tym względem dużo większą swobodę, niż sieci kablowe 

i stacje typu HBO. Kolejne sceny są bardzo plastyczne, bezkompromisowe i nie pozosta-

wiają wielu niedomówień.  

Drugą część rozpoczyna się od pojawienia się kolejnej ważkiej dla Mutta Murdocka 

postaci, czyli Elektry (Elodie Yung). Była dziewczyna adwokata, o której Foggy (Elden 

Henson) ledwie wspominał w poprzednim sezonie, ponownie wkroczyła w jego życie. 

Wątek Franka Castle’a schodzi na dalszy plan i lekko zmienia swój charakter. Na światło 

dzienne zaczyna wychodzić więcej faktów dotyczących przeszłości głównego bohatera, 

a w sam świat delikatnie przesiąka mistycyzmem. Zmiana optyki jest na tyle wyraźna, że 

momentami ma się wrażenie, że oglądamy nie tyle inny serial, co kolejny jego sezon. To 

na tyle silne uczucie, że trudno bezpośrednio przyrównywać obydwa wątki fabularne. 

Dawna miłość Daredevila to bardzo ciekawa postać i tutaj również udało się uchwycić 

to, co stanowiło jej esencję – pomimo, że dość mocno zmieniono jej historię3. Elektra sta-

nowi swego rodzaju pomost, jako że jej charakter i podejście do zabijania (nie musi tego 

robić, ale nie ma z tym najmniejszego problemu) plasują ją ściśle między Mattem a Fran-

kiem. Z drugiej strony stanowi ona całkowite przeciwieństwo Punishera, gdyż często jej 

poczynania sprowadzają się do pełnej improwizacji i rzucenia się na żywioł. Kolejną róż-

nicą jest ukrywanie w cieniu swoich prawdziwych intencji i działanie w ukryciu. 

 
1 Jedyną znaczącą zmianą jest fakt, że Frank Castle nie jest weteranem z Wietnamu, tylko Afganistanu. 
2 Znajdują się tutaj odnośniki komiksów z serii Punisher, Punisher War Journal, PunisherMAX oraz Daredevil 
vs. Punisher.  
3 Wczesne relacje między Elektrą i Mattem Murdockiem zostały opisane w The Man without fear (1993) 
autorstwa Franka Millera, z którego zaczerpnięto wiele elementów pierwszego sezonu. Z uwagi na ograni-
czoną ilość materiału źródłowego i spójność wcześniejszych wydarzeń mocno zmodyfikowano jej historię. 
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Są to główne powody, dla których tempo akcji spowalnia – tym razem nie mamy już 

do czynienia z otwartą wojną, ale zmaganiami zakrytymi całunem niewiedzy dla reszty 

świata. Nadal nie brakuje scen walki, jest ich całkiem sporo, ale w porównaniu z tym, co 

widzieliśmy wcześniej, nie są one tak intensywne i brutalne. Najlepszym porównaniem 

jest chyba sytuacja, gdy oglądamy pojedynki MMA i przełączymy kanał na zawody karate 

w pełnym kontakcie – obydwa są interesujące i niebezpieczne dla zawodników, jednak 

różnica jest widoczna gołym okiem. 

Drugi akt serialu spełnia też inną funkcję. Zmiana narracji, położenie nacisków na se-

kretną wojnę oraz oswajanie widza z możliwością istnienia magii, stanowi swoiste prelu-

dium do wydarzeń, jakie będą miały miejsce w innym serialu: Iron Fist. Podwaliny, które 

właśnie położono, będą punktem wyjścia dla dalszego rozwoju uniwersum Marvela w 

sieci Netflixa.  

Oprócz tych dwóch wątków przez wszystkie odcinki przewija się motyw działań 

związanych z firmą prawniczą oraz relacjami z Foggim i Karen (Deborah Ann Woll). Tym 

razem owa dwójka trzymała trochę więcej swobody i większe niż poprzednio trudności 

do przezwyciężenia. Dotyczy to szczególnie partnera Murdocka, który ewidentnie przez 

ostatni rok wzmocnił swój kręgosłup i podejmuje się coraz większych oraz śmielszych 

wyzwań. Karen dalej poszukuje swojej ścieżki i próbuje uporać się z demonami przeszło-

ści, nie tracąc przy tym swojej tożsamości. 

Ostatnim i najważniejszym elementem tej układanki jest szukanie odpowiedzi na py-

tania natury moralnej, w tym przede wszystkim o to, jak daleko można się posunąć, szu-

kając sprawiedliwości – jednak ważne są również te podnoszące kwestie zemsty i odku-

pienia. Spojrzenie na owe kwestie poznajemy z różnych stron – w zależności od bohatera 

z którego perspektywy poznajemy konkretne wydarzenia. We wszystko jest dość mocno 

wmieszana religia oraz przypominany co pewien czas fakt, że Daredevil jest wierzącym 

katolikiem. Na szczęście jest to bardzo zgrabnie wkomponowane w całość, budzi zainte-

resowanie i nie narzuca innym konkretnego punktu widzenia.  

Na wysokości zadania stanęli również aktorzy. Nie znajdzie się nawet jeden aktor, na 

temat którego można byłoby w tym przypadku mieć jakiekolwiek złe zdanie – i należy za 

to paru z nich wyróżnić. W pierwszej kolejności wielkie brawa należą się Jonowi Berntha-

lowi, którego rola dosłownie przyćmiła wszystkie inne. Aktor bezapelacyjnie powinien 

otrzymać za swoją kreację tegoroczną nagrodę Emmy. Słowa uznania należą się równie 

Vincentowi D'Onofrio, choć Wilson Fisk pojawił się na ekranie tylko na chwilę, przykuwał 
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uwagę niczym magnes. Również Elden Henson pokazał tym razem pazur i w pełni wyko-

rzystał szansę, jaką dali mu scenarzyści. Mam nadzieję, że w kolejnych sezonach otrzyma 

trochę więcej czasu ekranowego do wykorzystania. 

Pod względem technicznym Daredevil ponownie spełnia najwyższe standardy, przy 

których niejeden film mógłby oblać się rumieńcem wstydu. Zarówno udźwiękowianie, jak 

i strona wizualna potrafią wzbudzić zachwyt. Do tego dochodzi dbałość o drobne szcze-

góły otoczenia, w końcu bohaterowie odnoszą rany – wszystko to sprawia, że przedsta-

wiana historia staje się bardziej realistyczna. 

Niestety nie wszystkie elementy scenariusza zazębiają się tak jak powinny. Po dłuż-

szym zastanowieniu można dojść do wniosku, że gdy zabierano się za tworzenie scena-

riusza, połowa scenarzystów głosowała za włączeniem Punishera, a druga połowa za 

Elektrą i, nie mogąc przekonać siebie nawzajem, połączyli obydwie wizje. Samo w sobie 

nie stanowi to problemu, niestety jednak oba wątki nie stoją na równym poziomie. Drugi 

akt jest dobry, momentami nawet bardzo dobry, ale to fragmenty (może poza jednym) 

związane z Frankiem Castlem są genialne. Gdyby zamieniono kolejność i najpierw wpro-

wadzono motyw Dłoni, w którym akcja i napięcie powoli pną się do góry, a zakończono 

rzecz istnym trzęsieniem ziemi związanym z vendettą na lokalnych mafiach – wiele osób 

zapewne okrzyknęłoby drugi sezon arcydziełem. 

Koniec końców drugi sezon zmagań Diabła z Hell’s Kitchen kontynuuje dobrą passę 

seriali ze stajni Netflixa i pokazuje, że nawet uniwersum Marvela może kryć swą mrocz-

niejszą stronę. Pomimo lekkiej niespójności i niezmierzonemu kontrastowi między posz-

czególnymi elementami fabuły, całość plasuje się na wysokim miejscu w rankingu najlep-

szych seriali. Teraz należy uzbroić się w cierpliwość i czekać na ciąg dalszy, w międzycza-

sie wypatrując na horyzoncie Luke’a Cage’a. 


