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Klaudia Węgrzyn

Aktorzy w sieci „Penny Dreadful”. 
Arsenał rzeczy, artefaktów 
i wydarzeń XIX wieku

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poza rzeczy-wistością 
Nie szukaj już niczego,

Bo wistość tych rzeczy
Jest nie z świata tego.

Stanisław Ignacy Witkiewicz1

1, Penny dreadfuls

Dziewiętnastowieczny fenomen strasznych historii za grosze (z ang., penny dreadfuls2) 
stanowi w  niniejszym tekście aparat penetracyjny szerszych zjawisk: po pierwsze, 
wiktoriańskich fiksacji na punkcie fantomowych zbrodni i morderstw; po drugie, 
rozpocznie modę, która wciąż świetnie rozwija się w XXI wieku (Penny Dreadful – 
serial telewizyjny3). By zrozumieć modus powstającego od 2014 roku serialu Johna 
Logana, należy pokrótce zrekonstruować ducha epoki dickensowskiego Londynu 
kojarzonego z grozą, ale też sensacjami życia codziennego. Charles Dickens wyrósł 
z tkanki miasta i wrósł w nią, będąc nie tylko dobrym obserwatorem, ilustratorem 
i pisarzem, ale przede wszystkim voyeurem: to właśnie specyficzny sposób spacerowa-
nia, obserwowania i wtapiania się w tłum utrzymywały więź autora z miastem:

Generalizując, to właśnie noc jest moją porą na spacery… Zapewnia mi wspaniałe możli-
wości spekulowania na temat spotkanych postaci i zajęć, którym się oddają… Spojrzenia 

1 Por. Poza rzeczy-wistością (wistość tych rzeczy jest nie z świata tego). Stanisława Ignacego Witkiewicza 
wiersze i rysunki, red. A. Micińska, U. Kenar, Kraków 1984. 

2 J. Flanders, Penny dreadfuls [on-line:] http://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/penny-
dreadfuls [17.05.2016].

3 Penny Dreadful, reż. J. Logan, Wielka Brytania. Pierwszy sezon serialu został wyemitowany w 2014 r., 
artykuł powstaje w czasie emisji sezonu trzeciego. Serwis Filmweb proponuje tłumaczenie tytułu 
jako Dom grozy – zabieg ten oddala semantycznie od gatunku „strasznych historii za gorsze”, ale 
sugeruje całościową wykładnię i interpretację Londynu jako miejsca przerażającej rozrywki.



Klaudia Węgrzyn

112

rzucane przez przechodniów dostrzeżone w blasku latarni lub ich odbicia w witrynie skle-
powej służą moim celom lepiej, niż te zwyczajne spotkania w świetle dnia4. 

Tajemnicza, mroczna i pociągająca strona Londynu staje się dla twórców serialu 
zbiorem legend miejskich i przesądów, wydarzeń i postaci mniej lub bardziej rze-
czywistych5, całym albumem klisz pamięciowych i  symbolicznych. Warto zwrócić 
uwagę na sposób, w  jaki omawiany serial – identycznie jak Dickens – dociera do 
„realnych”, a przez to intrygujących postaci: to jest pod osłoną nocy, w zapośredni-
czeniu płaszczyzn podobnych do luster, skupiając się na jednostkach niebezpiecznych 
i zmarginalizowanych, ale przez to intrygujących i angażujących odbiorcę.

Niezwykłość fenomenu kulturowego dziewiętnastowiecznego Londynu polega na 
krystalizowaniu i kondensowaniu napięć oraz porządków w formach skomplikowa-
nych i wielopoziomowych konstruktów. Metaforą obrazującą ten tryb refrakcji może 
stać się dla przykładu forma s z k a t u ł k i  – pojemnika zbierającego w sobie przed-
mioty (artefakty i fenomeny), ale też mającego w sobie wydzielone, ukryte komory. 
Równie pomocną kategorią, przez której pryzmat będę chciała odczytać przestrzeń 
Londynu, będzie s c e n a  p u d e ł k o w a  – przestrzeń teatralna otoczona ścianami 
bocznymi i  górną oraz prospektem – która posłuży jako podkreślenie teatralności 
i perfromatywności wydarzeń. O wymiarze bardziej personalnym świadczyć będzie 
figura m a t r i o s z k i  – symbolizująca podział postaci na kolejne wnętrza. Tezę arty-
kułu – przypisywanie przedmiotom niezwykłych, szczególnych cech i  sprawczości 
właściwej zwykle podmiotom w określonych, historycznych realiach oraz ich kul-
turowych reprezentacjach, szczególnie w  serialu Penny Dreadful – omawiam rów-
nież, sięgając do języka współczesnej humanistyki i zaproponowanego przez Brunona 
Latoura dotyczącego teorii aktora–sieci6, a więc przeniesienia akcentu sprawczości 
(agency) z podmiotów na przedmioty.

Zamglony Londyn, pełen podejrzanych i niepokojących mieszkańców, uwiecz-
niony w kulturze między innymi przez autora Opowieści wigilijnej, rozpościera przed 
nami „arkana współczesnego Babilonu”7, czego potwierdzeniem i zilustrowaniem są 
dziś telewizyjne, serialowe i kinowe ekranizacje dziewiętnastowiecznych powieści, któ-
rych akcja rozgrywa się w Londynie – jak np. idealnie kondensujący atmosferę grozy 
i krwawych przestępstw Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street w reżyserii  

4 Przytaczam fragment wspomnień Dickensa z  książki opracowującej wiktoriański obraz i  klimat 
stolicy Imperium Brytyjskiego – J. Flanders, The Victorian City. Everyday life in Dickens’s London, 
London 2002, s. 20 [tłum. moje – K. W.].

5 Ciekawym przykładem wpływów i analogii świata rzeczywistego na świat literacki jest przywoły-
wana przez Dickensa historia spotkania na Berners Street kobiety, o której mówiło się, że straciła 
rozum po porzuceniu przez narzeczonego – od tamtej pory miała snuć się oszołomiona po ulicach 
Londynu w sukni ślubnej. W ten sposób powołana do życia została postać z Great Expectations, Miss 
Havisham – por. J. Flanders, op. cit., s. 21. 

6 Por. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora–sieci, tłum. K. Abri-
szewski, Kraków 2010.

7 Por. J. Flanders, op. cit., s. 23.
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Tima Burtona8. Równie ciekawą propozycją są też gry komputerowe, które – wy-
dawać by się mogło – przenoszą dużo więcej ładunku nastawionego na komentarz 
społeczno-polityczny niż na samą popkulturową rozrywkę: w dziewiątej grze z cyklu 
Assassian’s Creed, o podtytule Syndicate, poza spektakularnymi zabójstwami i walką 
z oprychami półświatka, podejmujemy się na przykład zadań ratowania dzieci (do-
słownie ośmio- czy dziesięcioletnich) z  fabryk i manufaktur, w których stanowiły 
półdarmową siłę roboczą9.

Ale to właśnie Penny Dreadful jako serial telewizyjny tworzy wielowątkową hybry-
dę, czasami nawet palimpsest wydarzeń, postaci i tkanki miasta, z którą nierozerwal-
nie związane są losy bohaterów. Pokazuje świat z rozlicznych perspektyw: przez po-
pkulturowe szkiełka przedstawia Doriana Graya jako młodego panicza, kolekcjonera 
sztuki, podejrzanego żigolaka; doktora Victora Frankensteina jako nadwrażliwego, 
romantycznie zakochanego, niedocenianego naukowca a z drugiej strony skupia się 
na bardziej rzeczywistych: politycznych, społecznych i  ekonomicznych uwarunko-
waniach życia metropolii oraz – co okazuje się dla twórców najbardziej inspirujące 
– zamiłowaniu do spiskowania i napędzania atmosfery sensacji, strachu i grozy. 

2. Stolica-labirynt

Londyn istniał i wydarzał się w przestrzeni zawieszonej i niedookreślonej: pomiędzy 
kamienicami, w  zaułkach, w  dokach, za ścianami, w  mieszkaniach, piwnicach, na 
poddaszach. Ulice otoczone wysokimi murami, wypełnione dymem i mgłą, jak labi-
rynt, zamykały mieszkańców w codzienności; skoro to właśnie tam spędzano sporą 
ilość czasu (chodzenie do/z pracy, załatwianie spraw i  zakupów), przyjmowała ona 
więcej zastosowań niż zwykła arteria komunikacyjna. Forma miasta, w którą wpisa-
ne zostają wydarzenia, zacznie przypominać ambalaż, działalność artystyczną, która 
z francuskiego oznacza „opakowanie”, będzie to zatem praktyka okrywania i zakrywa-
nia fragmentów architektury – w tym kluczu, tworzywem maskującym będzie mgła. 

Ulica w końcu stanie się wciąż na nowo rozpoczynającym się spektaklem, gdzie 
przypadkowi świadkowie wydarzeń codziennych zaczynają stawać się widzami10. 
W ten sposób omnibusy, karoce, stragany i sklepy staną się dioramami i rekwizytami, 
które budują wydarzenia. Rozmaitość materiałów (wydarzeń, postaci, miejsc) przy-
wodzi z kolei na myśl b r i k o l a ż  – dzieło konstruowane z różnego rodzaju tworzyw 
i surowców. 

Liczne teksty kultury świadczą o skali zainteresowania wydarzeniami tragicznymi: 
największe tłumy gromadziły się wokół wspomnianych już wypadków drogowych, 

8 Kolejnym popularnym przykładem jest fenomen i tworzenie nowych adaptacji z Sherlockiem Hol-
mesem w roli głównej: seria z Robertem Downey’em Jr. (2009), serial z Benedictem Cumberbat-
chem (od 2010), czy serial Elementary (od 2012) z Johnnym Lee Millerem jako Holmes oraz Lucy 
Liu jako panna Watson (sic!).

9 Por. Assassin’s Creed: Syndicate, Ubisoft, 2015. Gra ukazała się na konsole Xbox One, PlayStation 4 oraz PC. 
10 Por. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, War-

szawa 1977.
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podczas pożarów, pogrzebów i  przyjazdów dostojników11. Najbardziej skrajnym 
przypadkiem obserwowania tragedii był chyba wypadek na lodowisku Regent’s Park12 
w 1867 roku, kiedy spora połać lodu załamała się pod blisko dwustu pięćdziesięcioma 
osobami. Pierwszego dnia po tragedii prawie trzy tysiące osób zgromadziło się na brze-
gu – obserwując cięcie lodu i wyciąganie zwłok. Teatr uliczny definiowany był przez 
gapiów, ustanowienie widowni daje początek przedstawienia. W ten sposób „rozrywkę” 
spotkać można było na każdym rogu. Ludzka potrzeba napawania się strasznym wido-
kiem w znacznej mierze nakręcana była przez prasę, która, jako narzędzie hermeneu-
tyczne, wyjaśniała świat i dostosowywała go do potrzeb rozrywek tłumu.

Jeden z odcinków nowo powstałego serialu Houdini and Doyle13 (którego bohate-
rowie – oczywiście Harry Houdini i Arthur Conan Doyle – rozwiązują kryminalne 
zagadki wiktoriańskiego Londynu) idealnie obrazuje mechanizm napędzania maszyny 
strachu: prasa podejmuje sensacyjny temat, podaje go dalej (wzbogacając o zmyślone 
lub domniemane, ale mrożące krew w żyłach szczegóły), co głuchym telefonem poda-
wane zostaje w mieście od sąsiada do sąsiada. W jednej ze scen Houdini przeprowadza 
eksperyment: w pokoju pełnym ludzi wykonuje prowokacyjny gest, a nieracjonalna 
epidemia strachu przenosi się na kolejne osoby przekonane, że pomieszczenie wypeł-
nia się trującym gazem, co podkreśla napięcie, w jakim przyszło żyć wiktoriańskim 
mieszkańcom Londynu. „Mgła stworzyła miasto czarnych budynków”14, ale to men-
talność stworzyła miasto mrocznej grozy. Potrzeba patrzenia i napawania się wydarze-
niami tragicznymi pokazuje paradoks Londynu: mgła zakrywa i ukrywa, wzbudzając 
niepokój, ale też potęguje potrzebę dostrzeżenia, zauważenia i zrozumienia. 

3. Paryskość Londynu 

Londyn, jako strefa ścierania się przeróżnych wpływów, zaangażowana w  badania 
antropologiczne i wystawy światowe, odnosi się semantycznie do innej stolicy kultu-
ry – Paryża. Zamiłowanie do fetyszyzacji pewnych wydarzeń, eksperymentów i sfer 
tabu rozpościera między miastami wiele nici, nawiązań i kontynuacji. Powiązanie to 
opisywał Jean-Jacques Courtine w trzecim tomie Historii ciała, wymieniając jednym 
ciągiem charakterystyczne dla obu miast miejsca:

u schyłku XIX wieku, dręczonego niepokojem z powodu degeneracji fizycznej i psy-
chicznej, jakiej ulegał gatunek, to właśnie monstrum użycza swej sygnatury portretowi 
kryminalisty, jaki tworzy antropologia zagrożeń, to ono nadaje cechy psychiczne i fi-
zyczne najważniejszym zbrodniarzom, którzy zapełniają kroniki sądowe i podsycają lęk 
społeczny, i to jego krwawe czyny są ogrywane na deskach teatru Grand-Guignol lub 
unieśmiertelniane w wosku w muzeum Grevin czy Madame Taussaud15.

11 Flanders wymienia między innymi „Illustrated London News”, por. ibidem, passim.
12 Por. ibidem, s. 141.
13 Por. Houdini and Doyle, reż. D. N. Titcher, sezon 1, odc. 4: Spring-Heel,d Jack, 2016.
14 J. Flanders, op. cit., s. 126. 
15 Historia ciała, t. 3: Różne spojrzenia. Wiek XX, red. J. J. Courtine, Gdańsk 2014, s. 193. 
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Specjalizujący się w pokazach naturalistycznych horrorów paryski teatr Grand-
-Guignol stanowi kondensację lęków i jednoczesnych pragnień przyglądania się gro-
zie, widownia tego teatru to Paryż w pigułce, Paryż gotowy na oglądanie najbar-
dziej krwawych i makabrycznych widowisk. Teatr działający w okolicy placu Pigalle 
oceniał sukces premier po ilości odnotowanych zemdleń na widowni. Posługując 
się krwawymi rekwizytami, inscenizacjami miejsc zbrodni, dokonywał na oczach 
paryżan brutalnych mordów kilka razy w tygodniu. Ta specyficzna forma rozrywki 
zaaplikowana została do krwioobiegu Penny Dreadful, gdzie na jednej z ulic Londynu 
zobaczyć można budynek i szyld właśnie teatru Grand-Guignol. Scena szkatułkowa 
daje widzom serialu podwójny ogląd: widzimy to, co dzieje się na scenie w teatrze, 
w której wilkołak akurat przecina tętnicę szyjną kobiecie, kiedy w tym samym czasie 
za kulisami bohaterowie odbywają rzeczywistą walkę na śmierć i życie z demonami.

W duchu tych rozważań owocnie zestawiać dają się nie tylko kulturowe i społecz-
ne korzenie obydwu stolic, ale także literatury tego okresu. Wspomniany wcześniej 
Lord Byron uzupełniony powinien zostać o inny rodzaj refleksji poetyckiej, dla przy-
kładu przez jednego z najbardziej uznanych poetów francuskich: 

Verlaine jest przede wszystkim poetą czystego wrażenia, doznania zmysłowego, subtel-
nej impresji lub wciągającego marzenia, oddanych czy zasugerowanych w całym nie-
sprecyzowaniu, mglistości i w płynącym z nich poczuciu depersonalizacji, anonimowo-
ści, roztapiania się jednostkowej świadomości w otaczającym świecie16.

Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na wiersz Nokturn paryski (Wiersze spod 
znaku Saturna, 1866 r.), w którym Verlaine wyszczególnia „złowrogą trójcę” panują-
cą nad żywotem paryżan: samo Miasto, Sekwanę i Noc: 

Wy wszystkie trzy jesteście, Zmory klęsk niesyte,
Tak straszne, że aż człowiek tym bólem upity, 
Jakim te wasze palce upiorne go dławią, 
Człowiek (…) pod fatalnym spojrzeniem waszych pustych oczu 
Bezwolny, już posłusznie sam w przepaść by kroczył; 
A wy wszystkie trzy razem tak jesteście łase 
Wielkiemu Robakowi słać żon martwych krasę17. 

Personifikacja Paryża i utożsamienie go z wampiryczną kreaturą wysysająca soki 
życiowe z  mieszczan oraz oczekującą składania mu ofiar nie jest przypadkowym 
tropem: w  analizie przytoczonego fragmentu wiersza Veraline’a  Martine Courtois 
(w kontekście Epopei Robaka Victora Hugo z 1862 r.), identyfikuje Wielkiego Roba-
ka jako motyw falliczny utożsamiony z władcą – „trzy złowieszcze Wampiry śpieszą, 
by składać mu ofiary. Z kontekstu wynika, że owe żony to nie tylko kobiety, ale 

16 A. Drzewicka, Wstęp [w:] P. Verlaine, Wybór poezji, oprac. A. Drzewicka, tłum. B. Beaupré et al., 
Wrocław 1980, BN II 200, s. XXVIII. 

17 P. Verlaine, Nokturn paryski, tłum. F. Konopka [w:] idem, Wybór poezji…, s. 31.
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i mężczyźni”18. Perspektywa ta wyjaśnia uwikłanie podmiotowości mieszczan w za-
grażającą i makabryczną tkankę miasta, a w nawiązaniu do serialu Penny Dreadful, 
wyjaśnia pokłady zła, z którymi mierzą się bohaterowie. Wydarzenia dwóch pierw-
szych sezonów prowadzą do rozwiązania tajemnicy tożsamości Wielkiego Robaka, 
Władcy Ciemności – jest nim hrabia Dracula – dlatego zasadne wydaje się czytanie 
Londynu przez pryzmat zamiłowania Paryżan do wampirycznego symbolizmu, któ-
ry staje się hermeneutyczną wykładnią większości zagrożeń. Miasto-Wampir wraz 
z teatrem Grand-Guignol wpisane zostaje w strukturę londyńskiego Penny Dreadful 
dając mniej lub bardziej oczywiste poczucie zakorzenienia w  tradycji grozy, która 
w XIX wieku wydaje się dyskursem powszechnym i lubianym. 

4. Mortyfikacja kobiety fatalnej

Określona powyżej przestrzeń widmowego miasta jest drugim (ale nie drugopla-
nowym) aktorem, mającym znaczący wpływ na bieg wydarzeń. Londyn współgra 
z główną bohaterką – Vanessą Ives (Eva Green), której przyjdzie zmierzyć się z ca-
łym dobrodziejstwem dziewiętnastowiecznego bestiariusza. Od początku obsadzona 
w roli klasycznej femme fatale – mrocznej, niebezpiecznej, pełnej tajemnic – a przez 
to oczywiście nad wyraz pociągającej i przyciągającej drzemiące w mieście pokłady 
zła. Naznaczona symbolem skorpiona (konotującego zniszczenie i śmierć), po które-
go wizerunek sięga, kiedy krzyż i litanie nie wydają się wystarczającą ochroną przed 
nadejściem złego. Bohaterka, dostrajając się do prezentowanej w serialu historii, staje 
się w końcu siedliskiem mocy i ścierających się światów dobra i zła, Erosa i Tanatosa, 
sacrum i profanum. Vanessa, podobnie jak mityczna Salome, pogardzana i obwinia-
na, stała się modelem Kobiety przynależącej do Szatana. Legenda, która przez wieki 
narosła wokół postaci Salome, przybierającej coraz bardziej demoniczne przydomki 
i łączonej z pozostałościami pogańskiej mentalności, doprowadziła do utożsamienia 
jej z Boginią Ciemności, czarownicą, a w końcu, w momencie największej świetno-
ści, czyli w XIX wieku, stała się archetypem kobiety fatalnej:

Stawała się ona [Salome – przyp. K. W.] w pewnym sensie bóstwem symbolizującym 
niezniszczalną Lubieżność, boginią nieśmiertelnej Histerii. Pięknością przeklętą, wy-
braną pośród innych dzięki katalepsji, wskutek której drętwieje jej ciało i twardnieją 
mięśnie. Bestią potworną, nieczułą, nieodpowiedzialną, niewrażliwą, która jak staro-
żytna Helena – zatruwa wszystko, do czego się zbliża, co widzi, czego dotyka […]. 
Salome to histeryczka i kataleptyczka w duchu modnych ówcześnie publicznych sean-
sów w klinice psychiatrycznej doktora Charcota w Salpêtrière. Katalepsja powodowała 
efekty dziwnego znieruchomienia, histeria – dramatycznej gry ciała. Te objawy mogły 
być traktowane jako wyrafinowany teatr histerii19. 

Wprowadzenie głównej bohaterki przez perspektywę jej przeżyć związanych z kliniką 
psychiatryczną stanowi jednoznaczne odwołanie do kulturowej historii i ikonografii  
18 M. Courtois, Pani śmierci, tłum. M. Ochab [w:] Wymiary śmierci, oprac. S. Rosiek, Gdańsk 2010, s. 115.
19 M. Janion, Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa 2007, s. 293. 
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histerii20. Poddawana leczeniu i wpadająca w dynamiczne transy bezpośrednio wpro-
wadza do serialu powidoki z fotograficznych zapisów ataków histerii, znanych z wie-
lotomowych albumów Iconographie photographique de la Salpêtrière21. Odtwarzanie 
i wchodzenie w role histeryczek włącza Vanessę w krąg postaci, które pozyskują swoją 
tożsamość z przedmiotu – w tym wypadku z kliszy fotograficznej – anektują ją i uzna-
ją za własną, co odsyła nas do doświadczenia opisywanego przez Rolanda Barthes’a:

Dosłownie rzecz biorąc, zdjęcie jest emanacją przedmiotu odniesienia. Od rzeczywi-
stego ciała, które tu było, pobiegły promienie, które dotykają mnie – mnie, który tu 
jestem […]. Tak jakby coś w  rodzaju pępowiny łączyło ciało fotografowanej rzeczy 
z moim spojrzeniem. Światło, chociaż niedotykalne, jest tutaj środowiskiem cielesnym, 
skórą, którą dzielę z tym lub z tą, która była fotografowana22.

Łóżko z pomiętą pościelą, poszarpany kaftan i włosy, spazmatyczne napięcia ciała 
stają się powidokami, momentami nadawania życia fotografiom (podmiotowościom 
histeryczek, które zostały w nich zamknięte)23.

5. Rekwizyt / rzecz / magia 

Vanessa Ives, doświadczona postępowaniem szpitala psychiatrycznego, poddana zo-
staje jeszcze jednej znaczącej próbie. Oznaki przechodzenia choroby psychicznej oka-
zują się tylko delikatnymi objawami walki, którą toczy w swojej duszy (bądź w umy-
śle), doznając licznych wizji, w których nawiedza ją sam Szatan. Świadoma tego, że 
instytucja państwowa nie była w  stanie dać jej narzędzi, które przygotowałyby ją 
na walkę z najgorszym, postanawia podjąć szkolenie z czarnej magii. Udając się do 
znajdującej się na odludziu, rozpadającej się chaty, spotyka się z osławioną The Cut-
-Wife of Ballentree Moor, która ma udzielić jej odpowiedzi na pytanie, jak i dlaczego 
została przeklęta. Ponownie, zgodnie z przewrotnym modusem serialu i  ta postać 
okazuje się skonstruowana jak matrioszka: pseudonim Cut-Wife zawdzięcza głównie 
dzięki wykonywaniu zabiegów aborcyjnych – dlatego w wiejskim kręgu uznana zo-
staje za czarownicę. Wspomnienia, którymi dzieli się z nową adeptką potwierdzają, 

20 „Jean Martin Charcot, francuski neuropatolog i dyrektor żeńskiej kliniki psychiatrycznej w Salpêtrière, 
zamierzał nie tylko »stworzyć kompletny opis histerii, ale i ustalić jej ogólny typ, inteligibilny wzorzec, 
który można będzie nazwać ‘wielkim atakiem histerii’« […]. W polu klasycznego tableaux, zaistniała 
tu przestrzeń symbolicznej wymiany między dyskursem medycznym i estetycznym, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. Plastycznie regularna nieciągłość póz, zamrożone gesty i figury pojawiają się jako anti-
dotum, sposób na przezwyciężenie irracjonalności impulsu cielesnego i negatywnej energii wyzwalanego 
z nim afektu” (T. Majewski, Produkcja wizualna i kryzys przedstawienia. Ikonografia histerii Charcota  
[on-line:] https://www.academia.edu/3776339/Charcot_ikonografia_histerii [28.05.2016], brak paginacji). 

21 Por. ibidem. 
22 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008, s. 136. 
23 „Rozdarcie pomiędzy wiwifikacją i mortyfikacją, między zdolnością fotografii z jednej strony do oży-

wiania martwego i przypisywaną jej umiejętnością przemiany istot żywych w sztywne, martwe obra-
zy; z drugiej strony, stanowi rys podstawowy teorii fotografii – od jej początków po współczesność”  
(B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, tłum. J. Czudec, Kraków 2009, s. 248).
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że jest p r a w d z i w ą  czarownicą. Jej chata pełna jest mniej lub bardziej znaczących 
rupieci – łapacze snów, kurze łapki, części i  skóry zwierząt, zioła – liczne totemy, 
krzyże, krucyfiksy i ikony. Przedmioty nacechowane i znane ze swojej s p r a w c z o -
ś c i  – zebrane z różnych wyznań i religii tworzą sieć wzajemnych oddziaływań – na 
siebie wzajemnie oraz na ludzi przebywających w chacie. W ten sposób, rzeczy okre-
ślane przez Latoura24 jako n i e - l u d z i e , znajdują swoje miejsce w  s i e c i  a k t o -
r ó w  – stając się integralną częścią układu i procesu – istniejąc i działając na takich 
samych warunkach jak ludzie. Zastosowanie tej myśl wyjaśnia również performatyw-
ność i afektywność większości przedmiotów, które znajdują się w chacie czarownicy 
– pudełko z kartami do tarota podsuwa Vanessie kartę z Diabłem – naznaczając ją 
przekleństwem, a tajemnicza księga z glifem The Poetry of Death objęta będzie tabu, 
przekleństwem i zakazem.

Zobrazowaniem teorii aktantów będzie również historia z  próbą odczytania 
przepowiedni tajemniczego brata Grzegorza, który pod wpływem wizji zapisał treść 
przekazu na przedmiotach, które miał akurat pod ręką. W ten sposób niezbędna do 
dalszego rozwoju akcji serialu wiadomość zapisana została na przypadkowych przed-
miotach: kielichu, krzyżu, misce, nożu, kufrze, szczątkach ptaka i kościach innego 
pochodzenia, piórze oraz posążku. By wiadomość stała się jeszcze mniej klarowna, 
mnich do jej zapisu użył języków z całego świata, tworząc „istną wieżę Babel”. Przed-
mioty naznaczone inskrypcją przechowały w sobie tajemnicę, której nie przekazałby 
sam człowiek – stały się świadectwem, śladem, wskazówką, nośnikiem – znaczącym 
i  znaczonym jednocześnie. Bohaterowie próbujący rozwiązać zagadkę, wchodzą 
w posiadanie podwójnie naznaczonych przedmiotów funeralnych:

będące nieprzeniknionymi, zakazują one, cenzurują, odgradzają, coś ukrywają; dzielą 
świat na dwoje, podwajają go, sytuują się bowiem pomiędzy rzeczywistością a  świa-
tem wyobraźni. Autentyczne postrzeganie „świata zmarłych” kończy się tam, gdzie staje 
Przedmiot; tam też urzeczywistnia się świat wyobraźni i tam właśnie rodzi się mit25.

6. Tableaux 

Przedmioty o równie znaczących funkcjach odnaleźć można również w laboratorium 
doktora Frankensteina, którego wystrój wpisuje się w tradycję aranżowania i opisy-
wania pomieszczeń laboratoryjnych/aptekarskich praktykowaną od czasów dekora-
cyjnych rozwiązań Doktora Caligariego: „To przede wszystkim laboratorium alchemi-
ka: butelki i niezliczone przyrządy błyszczą tam tajemniczo, a szkielety i wypchane 
zwierzęta wyłaniają się z ciemności na podobieństwo fosforyzujących upiorów. Panu-
je tam atmosfera sataniczna; wydaje się, że jakieś straszliwe spiski powinny się zawią-
zywać w tym wnętrzu”26. Laboratorium, miejsce pogranicza, spisku, eksperymentu 

24 Por. B. Latour, op. cit., passim. 
25 J. D. Urbain, Rzeźba/Grób: przedmiot pograniczny, tłum. M. L. Kalinowski [w:] Wymiary śmierci…, s. 313.
26 L. H. Eisner, Ekran demoniczny, tłum. K. Eberhardt, Gdańsk 2011, s. 58. 
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i zagrożenia można odczytać jako paralelę całego wiktoriańskiego Londynu: „zamglo-
ny, melancholijny pejzaż tchnący specyficznym nastrojem zwanym Stimmung”27.

Precyzując znaczenie wciąż powracającego między wierszami „ducha epoki”, war-
to przyjrzeć się jeszcze zjawisku tableau vivants, rozumianych jako tradycja rekonstru-
owania dzieła malarskiego lub rzeźby za pomocą inscenizowania postaci i ich gestów 
w danej scenie. Kolejny wybieg twórców serialu w  stronę dziewiętnastowiecznych 
zabaw i teatrów ulicznych wprowadzony zostaje przez postać Kalibana (powracające-
go, „marnotrawnego” tworu doktora. Frankensteina), który,próbując znaleźć swoje 
miejsce w społeczeństwie, podejmuje pracę w Putney’s Family Waxworks – Tableaux 
historical, comical and tragical. Kaliban, jako quasi-człowiek przywrócony do życia za 
pomocą medycyny i eksperymentów jest – jak jego imiennik, szekspirowski bohater 
Burzy – z góry skazany na potępienie. Postać tragiczna, naznaczona piętnem ekspe-
rymentu, o  twarzy i  ciele pokrytym bliznami, niezdrowo bladej cerze oblekającej 
nieustannie zimne tkanki – spychana na margines społeczny, estetyczny i  etyczny, 
zdecydowana na pozostanie w cieniu, a przez to pracę w miejscach, do których bę-
dzie pasował (w pierwszym sezonie pracuje w teatrze Grand-Guignol) lub w takich, 
w których nie będzie widoczny – to jest w pracowni figur woskowych.

Szyld znajdujący się nad wejściem zapowiada: „Enter and be amazed. Curiosities 
of all kinds” i  stanowi podsumowanie podjęcia próby dorównania francuskim wy-
stawom objazdowym Madame Tussauds – otwierająca wystawę, stojąca na witrynie 
królowa Wiktoria jest tylko jednym z elementów doskonałego marketingu. Pierw-
sze kroki w tym dziwnym miejscu Kaliban kieruje do znajdujących się na uboczu 
„The chambers of grotesqueries and gore”. Pomieszczenie piwniczne przypomina loch, 
w którym zebrano najgroźniejsze i najdziwniejsze kreatury historii. Właściciel mu-
zeum opisuje swój pomysł na biznes: „Zobaczysz tu sceny morderstw i przestępstw 
wyjęte prosto z nagłówków gazet – odtworzone właśnie tutaj, w najdrobniejszym 
szczególe. Tutaj, dla przykładu, mamy starego Kubę [Rozpruwacza – przyp. K. W.] 
i morderstwo Annie Chapman. To, do czego nie mieliśmy dostępu, wymyśliliśmy, 
oczywiście. Nikt nie zauważy różnicy. Jeśli powiesz publice, że to prawdziwe, to sta-
nie się takie”28. Makiety inscenizacji tworzą małe sceny teatralne – z dioramami, re-
kwizytami oraz samymi aktorami-figurami woskowymi, które swoim zastosowaniem 
i  zaaranżowaniem przypominają średniowieczne mansjony – stacje-przedstawienia 
rozłożone w przestrzeni miasta, które oglądane po kolej (jak obrazy w przestrzeni 
muzeum) tworzyły jednak jednolitą narrację moralitetową.

7. Mankind / Manekin 

Rekwizyty i rytuały wkraczyły w końcu na salony, czyli wprost do życia codziennego 
– a przez to zaczynały mieć na nie coraz większy wpływ. Najlepiej widać to na przy-
kładzie seansów spirytystycznych – organizowanych w  specjalnie zaaranżowanych 

27 Ibidem, s. 106. 
28 Penny Dreadful, sezon 2, odc. 1: Fresh Hell [tłum. własne].



Klaudia Węgrzyn

120

do tego przestrzeniach, ale również w domach klienta. Spektakularne wchodzenie 
w  trans i  stawanie się medium dającym możliwość kontaktu z  duchami na wiele 
lat zawładnęło umysłami dziewiętnastowiecznych obywateli Londynu. Wątek ten do 
Penny Dreadful wprowadzony zostaje wraz z postacią Evelyn Poole, znaną jako Ma-
dame Kali, cieszącą się dużą renomą spirytystką i medium. Po raz kolejny odwołam 
się do metafory matrioszki – schowana za teatralnymi sztuczkami z latającymi sto-
łami i gasnącymi świecami – okazuje się być jedną z wybranek Szatana. W jednym 
z  odcinków, na wzór legendy związanej z  Elżbietą Batory i  jej rozpaczliwą walką 
o zachowanie młodości, Evelyn bierze kąpiel w wannie pełnej krwi.

Nie są to jednak jedyne cechy tej postaci – najważniejsza w zaproponowanym 
przeze mnie ujęciu okaże się kaplica, której podłogę zdobi pentagram, a której ściany 
pokryte są po sufit półkami z ułożonymi piętrami porcelanowymi lalkami, jak ma 
się okazać wkrótce – podobiznami jej ofiar i wrogów. Lalki, których apogeum popu-
larności przypada właśnie na wiek XIX, ogrywane są głównie w ujęciu manekinów – 
„postaci” wykorzystywanych zamiast ich realnych odpowiedników. Związana z czar-
ną magią Evelyn sięga po praktyki kojarzone z nowoorleańskim voodoo – wplatając 
w lalki tkanki, włosy lub narządy ludzi, powołuje je do życia w formie absolutnie 
jej podległej i mimetycznie wywołującej wrażenie ciągłego istnienia danych postaci. 
Powołane w ten sposób do życia podmiotowości wydają się wykraczać poza trady-
cyjnie rozumiane lalki czy manekiny, niebezpiecznie naginają granice, przywołując 
skojarzenie ze

zjednoczeniem człowieka z manekinem, które najbardziej naocznie wyrażają Kantorow-
skie bio-obiekty. Wymienność kukły i aktora także wskazuje na fantazmat przedłużenia 
ludzkiej egzystencji w martwym tworze. […] chodzi tu o możliwość potwierdzenia wła-
snej nadwątlonej tożsamości, odnalezienia w sobie przejmujących grozą, bo związanych 
ze śmiercią, wymiarów przyszłej kondycji. Kantor, pisząc o manekinie, wyjawia »niejasne 
i niewytłumaczalne uczucie, że przez tę istotę ludzką podobną do żywej, pozbawioną 
świadomości i przeznaczenia przepływa ku nam groźny przekaz Śmierci i Nicości29. 

W intrygę uwięzienia w bio-obiekcie wciągnięta zostanie Vanessa Ives, której przyj-
dzie stoczyć walkę ze swoim własnym odbiciem (podmiotowością) jak i  stojącą za 
tym sprawczynią.

8. Podsumowanie

Postmodernistyczna poetyka fragmentu, zabiegi cięcia i mieszania pozwalają twórcom 
serialu nie tyle zrekonstruować, co zainscenizować na nowo uniwersum dziewiętna-
stowiecznego Londynu. Kompilując przestrzeń, wydarzenia, rzeczy i ludzi, stwarzają 
zbiór równoważnych uczestników, graczy, aktorów i  aktantów. W  tej konfiguracji 
Latourowscy nie-ludzie zyskują sprawczość, stając się nośnikami albo niemalże samo-
dzielnymi podmiotami w sieci relacji świata przedstawionego, ale również naszego 
29 W. Owczarski, Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora, Gdańsk 2006,  

ss. 40‒43. 
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wyobrażenia o prawdzie historycznej. Szkatułkowość i wielopoziomowość projektu 
twórców Penny Dreadful zapoznaje widzów z arsenałem eksponatów, przedmiotów, 
rzeczy i zjawisk tworzących spektakl miasta. Wspomniane elementy są kolejno trans-
ferowane do mechaniki rządzącej serialem – scenerie budowane są na podobień-
stwo ceglanych kamienic, aktorzy stają się reinkarnacjami postaci literackich, teatry, 
kawiarnie i sklepy tworzą kolejne poziomy rozwarstwiania się miasta. Tworzący się 
w  ten sposób palimpsest zaciera granice pomiędzy realnością, literackością, inspi-
racją, stylizacją a tym, co znamy i uważamy za prawdę historyczną, decentralizując 
swoją siłę przekazu i lokując ją w mrowiu aktantów.
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Summary

Actors of “Penny Dreadful” net. Collection of things, artifacts  
and events of nineteenth century

TV series Penny Dreadful discusses and comments on nineteenth-century universe 
of horror stories and therefore can be seen as an example and a realization of Bru-
no Latour’s actor-network-theory (ANT). The analysis is based on viewing specific 
examples and characters through certain artifacts, props and everyday life objects 
which enables the author to take a look behind the scenes of Victorian imagination. 
With that being said, city space simultaneously becomes a casket figure (story within 
a story), an apron stage and an emballage. The characters, on the other hand, will 
be seen as actors, bio-objects and matrioshkas. All those elements within a network 
constitute a multilayer socio-cultural palimpsest. The anxieties of citizens combined 
with the process of industrialization and urban development take the form of popu-
lar grotesque and horrific figures.


