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Nazywam się Dexter i nie jestem pewien, kim jestem. Wiem tylko, że jest we mnie coś mrocznego, 
ukrywam to i nie mówię o tym, ale On bez przerwy we mnie tkwi — mój Mroczny Pasażer.  
Gdy przejmuje kontrolę, czuję, że żyję.

Wszystkie moje poprzednie próby kontaktu z ludźmi skończyły się, cóż… śmiercią. Mężczyzna 
powinien mieć pasję, coś, co może robić w wolnym czasie, by rozładować całodzienne frustracje. 
Może być kolekcjonerem znaczków, miłośnikiem piłki nożnej, brydżystą albo… seryjnym 
mordercą. I choć ta forma spędzania wieczorów ma długą tradycję i nawet kilku dość znanych 
propagatorów, większość społeczeństwa niestety jej nie akceptuje… Trudno wyobrazić sobie, 
by przy podwieczorku ktoś rzucił od niechcenia: „Mogę zabić człowieka, poćwiartować i zdążyć 
na wieczór z Lettermanem, ale gdy moja dziewczyna czuje się niepewnie, nie wiem, co robić”.

Pamiętacie czasy, kiedy pozytywny bohater wjeżdżał na białym koniu, rozprawiał się 
ze złoczyńcami i odjeżdżał w stronę zachodzącego słońca? No to zapomnijcie, to se ne wrati! 
Świat nie jest czarno-biały. Niestety, nie jest także różowy. Świat Dextera ma kolor purpury. 
Oto zimnokrwisty morderca, który z uśmiechem na twarzy wbija nóż w związane ciało swojej 
ofiary, a my patrząc na niego, nie czujemy oburzenia ani wstrętu. Co więcej — kibicujemy mu, 
trzymając kciuki za jego dalsze sukcesy.

Poznaj wszystkie tajemnice Dextera, odkryj nieznane fakty z jego podwójnego życia i rozpraw się 
z mitami. Jeśli masz odwagę, spróbuj zagłębić się w psychikę bezwzględnego mordercy, przyjrzyj 
się narodzinom potwora i przez chwilę popatrz na świat jego oczami. Przeczytaj także wywiad 
z ojcem Dextera — autorem książek o seryjnym mordercy z przedmieść — Jeffem Lindsayem.
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Braterstwo krwi:

Brian + Dexter + Miguel

Fionna Boyle

Dexter: To co�, czego Harry mnie nie nauczy�, czego nie wiedzia�,
nie móg� wiedzie�. �wiadomy akt odebrania �ycia oznacza ostateczne
zerwanie z cz�owiecze�stwem. Sprawia, �e stajesz si� kim� z zewn�trz,
wiecznie zagl�daj�cym do �rodka… t�skni�cym za towarzystwem.

(1.3, „Popping Cherry”)

Je�li jeste�my os�dzani na podstawie tego, w jakim towarzystwie si� ob-
racamy, to co mo�emy powiedzie� o Dexterze Morganie? Zazwyczaj socjo-
patyczni mordercy nie maj� zbyt du�ego towarzystwa, pomijaj�c, by� mo�e,
swoje ofiary. Jednak�e, mimo protestów, Dexter nie jest ani typowym
socjopat�, ani seryjnym morderc�. Morderca z sumieniem, kto� aspo�eczny,
kto jednak nieustannie pod�wiadomie pragnie wi�zi z innymi i poczucia
przynale�no�ci — Dexter stworzy� przecie� trwa�e relacje z innymi, ze
swoj� przybran� siostr� Debr�, partnerk� Rit� i jej dzie�mi, Astor i Codym.
Dexter powtarza sobie, �e nie ma uczu�, te interakcje to po prostu role,
które musi odgrywa�, cz��� kodeksu wpojonego przez Harry’ego, nakazu-
j�ca utrzymywanie fasady normalno�ci. Dexter chroni si�, tworz�c mister-
nie skonstruowan� sie� pozorów, tak by jego bliscy nie dowiedzieli si�, kim
jest naprawd�. Z tego wzgl�du s�dzi, �e nie mo�e do�wiadczy� prawdziwej
akceptacji ani nawi�za� autentycznej wi�zi z kimkolwiek — dopóki nie
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uderzy piorun (dwa razy, a mo�e nawet trzy, licz�c Lil�1) w formie Briana
Mosera i Miguela Prado. Mimo �e �yj� zupe�nie inaczej, Brian i Miguel
okazuj� si� niezmiernie do siebie podobni i w �yciu Dextera odgrywaj�
podobn� rol�, tworz� z nim wi�	, jakiej nie do�wiadczy� nikt inny.

Brian (znany równie� jako „Biney”, protetyk Rudy Cooper oraz Zabójca
z Ch�odni) jest biologicznym bratem Dextera, jednak wi��e ich co� wi�cej
ni� tylko wspólne pochodzenie: obydwaj maj� takie same zainteresowania
pozazawodowe: morderstwo i rozcz�onkowywanie zw�ok. Brian jest pierwsz�
osob� poza Harrym, który przenika przebranie Dextera, jednak w odró�-
nieniu od Harry’ego nie jest zdegustowany tym, co widzi. Akceptuje praw-
dziw� natur� Dextera i zach�ca go, �eby te� to zrobi�. Pierwszy raz w �yciu
Dexter czuje, �e jest akceptowany, taki jaki naprawd� jest.

Oczywi�cie, to nie mo�e trwa�. Brian jest pokrewn� dusz�, a co wi�cej,
rzeczywistym krewniakiem Dextera, jednak pogwa�ci� kodeks, wed�ug któ-
rego �yje Dexter, i to w najbardziej bezczelny sposób, usi�uj�c zabi� Debr�.
Dexter czuje, �e musi go zabi�. Znowu zostaje sam i jego �ycie toczy si�
w ukryciu — teraz jednak dodatkowo m�czy go to, �e ju� wie, jak to jest
znale	� i utraci� kogo�, kto jako jedyny naprawd� go rozumia�.

Dopiero gdy Dexter spotyka zast�pc� prokuratora regionalnego Mi-
guela Prado, znajduje zast�pc� Briana. Podobnie jak Brian, Miguel jest na
pozór wzorowym obywatelem, jednak pod powierzchni� kot�uj� si� mrocz-
ne instynkty. Tak jak Brian, Miguel nie kieruje si� �adnym kodeksem
post�powania, lecz zabija niewinnych ludzi i nie ma wyrzutów sumienia.
Miguel te� poznaje sekret Dextera i nawi�zuje z nim wyj�tkow�, niezwykle
siln� wi�	. I podobnie jak Brian, Miguel nie tylko zach�ca Dextera, by
by� sob�, lecz równie� pragnie sta� si� jego partnerem przy pope�nianiu
zbrodni. Je�li Brian by� prawdziwym bratem Dextera, to z Miguelem ��czy
go braterstwo krwi.

Dla Dextera, Briana i Miguela braterstwo oznacza ró�ne rzeczy, a ko-
rzenie ich relacji mo�na prze�ledzi� w sposobie, w jaki ka�dy z nich zosta�
wychowany: jeden w kochaj�cej rodzinie klasy �redniej, jeden w izolacji
                                                          
1 Lila twierdzi, �e „widzi” Dextera takim, jaki jest naprawd�, i przez krótk� chwil�

Dexter jej wierzy. Jednak po tym, jak go uwodzi i manipuluje nim, Dexter odkrywa,
�e Lila jest potworem w wi�kszym stopniu ni� on sam i ostatecznie nie wyznaje jej
swojego sekretu (Lila dowiaduje si� od Doakesa).
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w zak�adzie wychowawczym, a trzeci jako uchod	ca i syn brutalnego ojca.
Ich dzieci�stwo rzutowa�o na to, jakimi m��czyznami si� stali.

Dopóki po��czenie laleczki posiekanej na kawa�ki, terapii, �mierci
biologicznego ojca i krwawej sceny zbrodni nie od�wie�y mu pami�ci,
Dexter nie u�wiadamia sobie, jak wygl�da�o jego �ycie, nim przygarn�li
go Morganowie. Harry to wiedzia� i mia� �wiadomo��, �e okropne oko-
liczno�ci, w których znalaz� ch�opca, musz� w ko�cu na niego wp�yn��,
zatem wpoi� Dexterowi swój nies�awny kodeks po to, by umo�liwi� mu
przetrwanie: b�d	 jak najbardziej „normalny”, a nie zostaniesz z�apany.

W wyniku Dexter uwa�a swoje interakcje spo�eczne, podczas któ-
rych wchodzi w rol� brata (przyjaciela czy partnera), za cz��� „kostiumu
scenicznego” (1.4), jaki musi nosi�. Jest to konieczna cz��� stwarzania
pozorów, jednak pozbawiona emocjonalnego przywi�zania: „Wi�zi mi�-
dzyludzkie zawsze prowadz� do ba�aganu i komplikacji […] je�li do-
puszcz� kogo� blisko, zobaczy, jaki naprawd� jestem, a do tego nie mog�
dopu�ci�. Czas wi�c na�o�y� mask�” (1.4). Dexter wie, �e jest pusty
w �rodku i udaje ludzkie uczucia, jednak czy to jest prawda, czy te� po
prostu kolejny kostium? Czy bycie morderc� sprawi�o, �e jest zupe�nie
nieludzki, nie czuje z nikim wi�zi, wywy�sza si�, czy te� jest zarazem
cz�owiekiem i morderc�, który t�umi autentyczne uczucia, poniewa� uwa�a,
�e powinien by� wynios�y i wyalienowany? Jego zachowanie wzgl�dem
siostry wskazuje na to drugie.

Dexter twierdzi, �e nie ma �adnych uczu�, jednak przyznaje: „Gdy-
bym mia� jakiekolwiek uczucia, na pewno �ywi�bym je w stosunku do
Debry” (1.1). To poj�cie braterstwa mog�o by� czym�, czego nauczy� go
Harry, jednak wi�	 Dextera z Debr� wydaje si� autentyczna. Jak typowy
brat odczuwa irytacj� z powodu niektórych jej zachowa�, nie zauwa�a
nowej fryzury i nie chce s�ucha� o jej do�wiadczeniach seksualnych.
Kiedy Debra dopytuje si�, dlaczego nigdy nie rozmawiaj� o normalnych
sprawach „jak brat z siostr�”, Dexter przypomina jej: „Nasz ojciec by�
gliniarzem. Ty jeste� gliniarzem. Ja pracuj� dla gliniarzy. Dla nas to w�a�nie
jest normalna rozmowa jak brat z siostr�” (1.2). Jednak Dexter wspiera
Debr�, wzmacnia jej pewno�� siebie w pracy, daje jej dobre rady, jak
wyrobi� sobie pozycj�, i jest autentycznie dumny, gdy zostaje przenie-
siona z obyczajówki do wydzia�u zabójstw i dostaje swoj� odznak�. Gdy
Debra nalega na spotkanie, aby uczci� jej awans, Dexter — mimo �e jest
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o krok od zabicia Matta Chambersa, który kolejny raz zabi� kogo�, pro-
wadz�c samochód po pijanemu — przedk�ada jej potrzeby nad w�asne
i do��cza do niej. Troszczy si� o jej bezpiecze�stwo zarówno jako nasto-
latek, gdy przy�apuje j� na strzelaniu z pistoletu ojca do puszek („Musia�em
mu powiedzie� […] Tata martwi� si� o ciebie i ja te�. Deb, jeste� moj�
siostr�” — 1.6), jak i jako doros�y, gdy �ciga Ramona Prado podejrzanego
w sprawie „Skinnera” („Nie chc�, �eby kto� ci� skrzywdzi�” — 3.6).

Jednak jego mi�o�� staje si� najbardziej widoczna wtedy, gdy Brian
jako Zabójca z Ch�odni uprowadza Debr�. W odcinku ko�cz�cym 1. se-
zon, „Born Free”, Brian ofiarowuje Debr� Dexterowi jako prezent, maj� j�
razem zabi�, jednak Dexter si� waha: „Nie, nie mog�. Nie Deb. Tak na-
prawd� jestem do niej do�� przywi�zany” (1.12). Wyg�aszaj�c to wyznanie,
Dexter by� chyba najbli�ej przyznania si�, �e j� kocha. W ko�cu ratuje
Debrze �ycie, przedk�adaj�c swoj� przybran� siostr�, z któr� dorasta�,
ponad biologicznego brata, który go rozumie: „Odrzuci�em brata, który
mnie akceptowa�, wiedz�c, jaki jestem, na rzecz przyrodniej siostry, która
odrzuci�aby  mnie, gdyby si� dowiedzia�a” (1.12). Potem Dexter pozwala
Debrze wprowadzi� si� do siebie, dopóki nie b�dzie gotowa, by zamieszka�
samodzielnie, co mówi wiele o tym, jak du�o dla niego znaczy; przecie�
w mieszkaniu ukryte s� przedmioty zwi�zane z jego sekretnym �yciem
(p�ytki z próbkami krwi i narz�dzia do zabijania).

Dexter niemal ca�e �ycie sp�dzi� jako brat Debry, a tylko kilka go-
dzin jako brat Briana. To zupe�nie inny zwi�zek, nie tylko ze wzgl�du na
to, �e rodzice, wspólna przesz�o�� i wspomnienia s� inne, lecz równie�
dlatego, �e oparty jest na brutalnej szczero�ci, prowadz�cej do przemocy,
a nie na misternie skonstruowanej sieci k�amstw, która utrzymuje status
quo. Dexter jest bliski Debrze, jednak ona nigdy nie mo�e pozna� jego
prawdziwego „ja”, bo by go nie zaakceptowa�a. Bycie bratem oznacza trzy-
manie jej na dystans i zachowanie tajemnicy dla bezpiecze�stwa obojga.
Natomiast Brian zna sekret Dextera i akceptuje go. Bycie jego bratem
oznacza otwarcie si� i po raz pierwszy bycie naprawd� wolnym. Debra po-
licjantka i Brian morderca reprezentuj� natur� Dextera rozdart� mi�dzy
przyj�tymi przez niego warto�ciami moralnymi a naturalnymi instynktami.
Gdy te dwa �wiaty zderzaj� si�, niepewno�� i zagubienie, jakiego do�wiad-
cza, s� niewyobra�alne. A przecie� mi�dzy dwójk� rodze�stwa toczy si�
o niego wojna.
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W Brianie, podobnie jak w Dexterze, równie� wida� dychotomi�.
Z jednej strony, jest morderc�, zabijaj�cym z zimn� krwi�, a z drugiej,
kochaj�cym, troskliwym bratem. W dzieci�stwie obaj ch�opcy wydawali
si� szcz��liwi, mimo �e ich matka sprzedawa�a narkotyki i jednocze�nie
pracowa�a jako informatorka dla policji (kolejny dualizm). Czu�y i troskliwy
starszy brat opatrywa� rozbite kolana Dextera i uczy� go je	dzi� na desko-
rolce. Nawet po tym, jak ch�opcy byli �wiadkami brutalnego zabójstwa
matki w zalanym krwi� kontenerze transportowym, Brian z�apa� Dextera
za r�k� i obieca�, �e si� nim zaopiekuje, ale wtedy przyby� Harry, który
wzi�� Dextera na r�ce i odszed�, zostawiaj�c czteroletniego Briana.

Mia�e� trzy lata, by�e� niby ma�y ptaszek z przetr�conym skrzyd�em. (Harry)
chcia�, �eby� wyszed� na ludzi. Ale ja? […] wszystko, co zobaczy�, to po-
pieprzony dzieciak. Wszyscy to we mnie widzieli. Wi�c mnie zamkn�li. Ty
dorasta�e� w rodzinie Morganów, ja mia�em tylko wspomnienie rodziny.
Mama zawsze kaza�a mi si� tob� opiekowa�. Wyobra	 sobie, jak si� po-
czu�em, gdy ci� odnalaz�em i zobaczy�em, �e jeste� taki jak ja (1.12).

Brian nie zosta� adoptowany, lecz dorasta� w szpitalu psychiatrycznym.
Gdy Harry uczy� Dextera kodeksu i warto�ci rodzinnych, u Briana zdia-
gnozowano antyspo�eczne zaburzenie osobowo�ci, a jego rodzin� stano-
wili lekarze i terapeuci. Brian, w odró�nieniu od Dextera, dorasta�, wiedz�c,
�e ma brata. Gdy Dexter uczy� si�, jak by� bratem Debry, Brian mia�
tylko wspomnienia o bracie, którego kocha� i utraci�.

Trauma zwi�zana z ogl�daniem na w�asne oczy, jak ich matka zosta�a
zamordowana pi�� �a�cuchow�, mia�a wstrz�saj�co podobny wp�yw na
psychik� Brian i Dextera. Mimo wychowania w ró�nych �rodowiskach,
wyro�li na takich samych ludzi — nie tylko obydwaj morduj�, ale te�
kawa�kuj� cia�a swych ofiar za pomoc� pi�y (Dexter robi to po to, by
�atwiej pozby� si� zw�ok, Brian jako ho�d) i maj� szczególny stosunek do
krwi (Dexter zawodowo zajmuje si� jej analizowaniem, Brian spuszcza
krew swoich ofiar).

Ró�nica mi�dzy nimi polega na tym, �e Dexter nie wie, dlaczego taki
si� sta�, wie jedynie, �e co� pozostawi�o w nim pustk� (1.1). Gdy wi�c
Zabójca z Ch�odni rozpoczyna swoj� makabryczn� gr� w kotka i myszk�,
Dexter odczuwa przedziwne przyci�ganie i nadziej�, �e podobna dusza
wyci�ga do niego r�k� w ciemno�ci. W miar� up�ywu czasu potrzeba
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porozumienia narasta. W ko�cu brat daje Dexterowi szans� na zbli�enie
si� w sposób, jakiego ten nigdy by sobie nie wyobrazi�.

Gdy Brian pojawia si� ponownie w �yciu Dextera jako ch�opak De-
bry, natychmiast w�lizguje si� w rol� starszego, czu�ego, opieku�czego
brata. Pierwsze jego s�owa skierowane do Dextera brzmi�: „D�ugo cze-
ka�em, by ci� pozna�” (1.9), a nast�pnie unika u�cisku d�oni i przytula
Dextera. Po tym, jak Dexter kradnie prochy swojego (ich?2) ojca z kostnicy
i niemal zostaje z�apany, Brian go ratuje, jak typowy starszy brat wyci�-
gaj�cy m�odszego z tarapatów. Pó	niej pojawia si� w mieszkaniu Dextera
z piwem i befsztykami pod pozorem omówienia k�ótni z Debr�, jednak
prawdziwym motywem jest odnowienie wi�zi z bratem i od�wie�enie
w jego pami�ci wspólnej przesz�o�ci.

Brian uwa�a si� za „prawdziwego” brata Dextera „przez narodziny
i �mier� […] nic z tych bzdur o przybranym rodze�stwie”. Wszytko, co
robi Brian, poczynaj�c od zostania Zabójc� z Ch�odni, poprzez kupienie ich
domu z dzieci�stwa, a ko�cz�c na umawianiu si� z Debr� i niemal zabiciu
jej, jest motywowane ch�ci� ponownego zjednoczenia si� z Dexterem
i pokazania mu, jak bardzo s� podobni. Gdy jego to�samo�� zostaje w ko�-
cu ujawniona, Brian mówi bratu, �e rozumie go lepiej, ni� ktokolwiek
inny by�by w stanie: „Jeste� uwi�ziony w k�amstwie, braciszku. W tym
samym k�amstwie, w które próbowali wrzuci� mnie… Wiem, przez co
przechodzi�e� przez te wszystkie lata. Izolacja, poczucie inno�ci, g�ód, któ-
rego nic nie mog�o zaspokoi�” (1.12). Nast�pnie mówi, �e Dexter by�
rozdzielony z „rodzin�”, odk�d sko�czy� trzy lata, jednak: „Teraz tu jestem.
Mog� ci pomóc. Mo�emy ruszy� w dalsz� podró� razem” (1.12). Brian
wci�� uwa�a, �e musi si� opiekowa� m�odszym bratem.

Celem Briana jest nie tylko zaoferowanie Dexterowi towarzystwa, lecz
równie� sprowokowanie go do odrzucenia zasad, w których zosta� wy-
chowany, i zabicia tylko dla przyjemno�ci zabijania. W Brianie jest z�o,
którego nie ma w Dexterze, kodeks Harry’ego nic dla niego nie znaczy.
Ukryte cz�owiecze�stwo Dextera zmusza go do dokonania w�a�ciwego
                                                          
2 Badanie DNA pozwoli�o ustali�, �e ojcem Dextera by� Joe Driscoll, jednak nigdy nie

ustalono, czy by� te� ojcem Briana. Bior�c pod uwag� brak pami�tek po Brianie,
jak równie� fakt, �e Joe nie zostawi� swojego domu im obu, mo�liwe, �e Dexter
i Brian s� jedynie bra�mi przyrodnimi.
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wyboru, jednak dr�czy go my�l, �e zniszczy� wi�	 z jedyn� osob�, która go
kiedykolwiek akceptowa�a. Marzy o „�yciu pozbawionym sekretów” (2.5),
jednak wie, �e nie ma nikogo, kto by�by w stanie znie�� jego prawd�.
Znowu jest sam i �yje w k�amstwie: „Zastanawiam si� czasem, jakby to
by�o, gdyby ujawni� to wszystko we mnie, czemu normalnie zaprzeczam
i czego nie znam. Nigdy si� jednak tego nie dowiem. Prze�yj� swoje �ycie
w ukryciu. Od tego zale�y moje przetrwanie” (1.12).

Na scenie pojawia si� Miguel Prado. Ze skromnego uchod	cy, który
jako dziecko uciek� z Kuby, rz�dzonej przez re�im Fidela Castro, Miguel
sta� si� filarem spo�eczno�ci w Miami. Jako najlepszy prokurator na Flory-
dzie przez trzy kolejne lata, Miguel jest dumny z tego, �e pomaga oczy�ci�
ulice, jest te� otoczony szacunkiem i podziwem kuba�skiej spo�eczno�ci.
Mówi Dexterowi: „Ludzie doceniaj� to, �e jestem po ich stronie” (3.3).

Cz��ci� tajemnicy sukcesu Miguela jest to, �e pragnie udowodni� swo-
jemu ojcu, �e si� myli� w jego ocenie. Mimo swoich osi�gni��, Miguel
zawsze by� dla niego „nieudacznikiem, któremu nie uda�o si� spe�ni� na-
dziei” (3.3) — jest to co�, do czego Dexter potrafi si� odnie��, odk�d
dowiedzia� si�, �e Harry pope�ni� samobójstwo, gdy zobaczy� na w�asne
oczy „z�o” (2.11) manifestuj�ce si� w jego synu. Dexter mówi nawet, �e
jego ojciec „brzydzi�” si� nim (3.3), z czego nigdy nie zwierzy� si� ani De-
brze, ani Ricie. Miguel s�dzi, �e �adna z nich nie zrozumia�aby tego: „Nie
wiedz�, jak to jest by� m��czyzn�, synem, znosi� ca�� t� presj�” (3.3).
Wyczuwaj�c, �e Miguel mo�e si� z nim uto�sami�, Dexter zgadza si�:
„Wyrastasz dok�adnie na takiego cz�owieka, na jakiego ukszta�towa� ci�
ojciec, a i tak nie jeste� dostatecznie dobry” (3.3). Dla Dextera jest to
nowe odkrycie, jednak Miguel zmaga� si� z tym przez ca�e �ycie i by� mo�e
to wyja�nia jego coraz bardziej mroczne zachowanie. Miguel twierdzi, �e
kiedy wreszcie wyst�pi� przeciwko swojemu pijanemu ojcu, by� to pierwszy
raz, gdy naprawd� poczu�, i� ma kontrol� nad swoim �yciem. Od tego
czasu stara� si� odnowi� to uczucie i mówi, �e rozumie mrok, który Dexter
nosi w sobie, poniewa� z nim jest tak samo: „Chcia�bym te� uwolni�
swój” (3.8). Dexter równie� chce przej�� kontrol� nad �yciem i uwolni� si�
od cienia swojego ojca poprzez sprzeciwianie si� narzuconemu przez
niego kodeksowi. Z Miguelem wi��e go wspólne do�wiadczenie braku
akceptacji ze strony ojca i potrzeba pój�cia w�asn� drog�.
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Relacje Miguela z rodze�stwem zadziwiaj�co przypominaj� sytuacj�
Dextera. Ma nie�yj�cego brata Oscara, który zaanga�owa� si� w nielegaln�
dzia�alno�� (narkotyki, ale nie morderstwo), i drugiego brata Ramona,
pracuj�cego w policji i maj�cego wybuchowy temperament. Podobnie jak
Dexter w przypadku Debry, Miguel cz�sto musi przeprasza� za zachowanie
Ramona: nazywa go „mi�o�ciwym braciszkiem” (3.3), gdy Ramon rzuca
oskar�enia o to, jak prowadzone jest �ledztwo w sprawie zabójstwa Oscara.
Dexter nazywa Debr� swoj� „g�o�n� siostr�”(3.1), odnosz�c si� do jej ko-
mentarza na temat tego, �e Oscar by� narkomanem.

Mimo ró�nic, bracia Prado byli ze sob� blisko zwi�zani. Miguel mówi
Dexterowi: „Mieli�my siebie… Niezale�nie od tego, w jakie straszliwe
gówno wdepn��e�, znali ci� na wylot, to co dobre i to co z�e, i byli przy
tobie niezale�nie od wszystkiego” (3.3). Gdy Dexter przyznaje, �e nigdy nie
do�wiadczy� czego� takiego, Miguel sugeruje, �e ma szcz��cie, poniewa� nie
b�dzie za tym t�skni� i nie poczuje pustki, gdy zniknie. Mówi Dexterowi,
�e strata Oscara „pozostawi ból w jego sercu, który chyba nigdy nie usta-
nie” (3.1), i pyta, czy Dexter ma brata. Pytanie to kompletnie zaskakuje
Dextera i nie potrafi na nie odpowiedzie�. Wszak mia� brata i to takiego,
który dok�adnie wiedzia�, w co wdepn��, a jego �mier� pozostawi�a w nim
pró�ni�, któr� wype�nia w�a�nie Miguel. Miguel i Dexter zast�puj� sobie
wzajemnie zmar�ych braci.

Rywalizacja mi�dzy rodze�stwem odgrywa znacz�c� rol� w relacjach
pomi�dzy Dexterem a Brianem czy Miguelem, jednak w nieoczekiwany
sposób. Ani Brian, ani Miguel nie s� zazdro�ni o Dextera, obaj zach�caj�
go i wspieraj�. W odcinku „Born Free” Brian mówi Dexterowi: „Nie
musisz mnie przeprasza�, Dexterze. Nie za to, kim jeste� ani za to, co
robisz” (1.12). Miguel powtarza to, gdy odkrywa, �e Dexter zabi� Ethana
Turnera: „Nie musisz mi si� t�umaczy�, nie musisz mnie przeprasza�. Nig-
dy” (3.5). Wrogo�� Briana zwraca si� przeciwko siostrze Dextera Debrze
i jego wi�zi z ni�. Wszelkie nieporozumienia czy �ale dotycz�ce Briana czy
Miguela pochodz� od kogo� innego z rodze�stwa: od Debry lub Ramona.

W pewien sposób Brian móg�by odczuwa� �al do brata: w ko�cu
Dexter zosta� uratowany, a on nie. Jednak jest wzruszony ich ponownym
spotkaniem i chce zapewni� Dextera o swoim przywi�zaniu: „Nie jeste� ju�
sam, Dexter. Ze mn� mo�esz by� sob�. Prawdziwym sob�” (1.12). To Debra
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musi przyj�� gniew Briana, poniewa� reprezentuje wszystko, czego Brian
nienawidzi: jest policjantk� (spo�ecze�stwo, zasady, kodeks), córk� cz�o-
wieka, który go zostawi� (odrzucenie, porzucenie), i siostr� Dextera (ro-
dzina, mi�o��, akceptacja)… jest idealn� ofiar�.

Dla Briana Debra nie jest prawdziw� rodzin� Dextera: „Jest ci obca
i zawsze b�dzie” (1.12). Chce j� zabi� wspólnie z bratem, by wzmocni�
ich wi�	, a przerwa� t�, która ��czy Dextera z Debr� („Kumple s� wa�niejsi
ni� dziewczyny” — stwierdzenie posuni�te do ekstremalnych granic?).
Brian nawet „przygotowuje” Debr�, tak jak Dexter lubi, mówi�c „tym
razem zrobimy to razem” (1.12). Jednak reakcja Dextera nie przypomina
wymarzonego przez Briana „rodzinnego spotkania” (1.12), a gor�czkowe
poszukiwania Debry rozwiewaj� z�udzenia, które z rodze�stwa Dexter
wybierze.

Debra traktuje Dextera tak, jak zwykle siostra traktuje brata: z bez-
warunkow� akceptacj� oraz mi�o�ci� i zniecierpliwieniem wymieszanymi
w równych proporcjach. Jednak równocze�nie z nim rywalizuje zarówno
w �yciu prywatnym, jak i zawodowym. Jest zazdrosna o czas, jaki Dexter
sp�dza� z Harrym, a tak�e o jego relacj� z Brianem. Debr� nieustannie
irytuje wynios�o�� Dextera, wi�c kiedy odkrywa, �e jej brat i jej ch�opak
sp�dzaj� razem czas bez niej, jej �al jest podwójny — ma �al do Dextera,
�e zamyka si� przed ni�, lecz rozmawia z Brianem, do Briana, �e przed-
k�ada towarzystwo Dextera nad jej w�asne — i wybucha: „Nie rozma-
wiasz ze mn�, Dexter. Ca�e �ycie starasz si� trzyma� mnie na dystans…
Jeste� jedynym, co mi pozosta�o z mojej rodziny, a ledwie ci� znam… Je�li
wi�c kto� przebije si� przez ten mur, który wznios�e� wokó� siebie, to
powinnam to by� ja. Chyba sobie na to zas�u�y�am” (1.10).

Ramon jest podobnie niezadowolony z relacji Dextera z Miguelem.
Martwi�c si�, �e Miguel powie bratu o tym, �e zabi� Freebo, Dexter stwarza
sytuacj�, w której Miguel mo�e dostrzec, jakim zagro�eniem jest Ramon.
Dexter rozumie, �e nie mo�e zmusi� Miguela, by zaufa� mu bardziej ni�
rodzonemu bratu, wi�c stara si� sk�óci� braci, sugeruj�c Ramonowi, �e
Miguel zwierza mu si� niczym bratu i zwraca si� do niego, gdy potrzebuje
z kim� porozmawia�: „To, co si� dzieje pomi�dzy mn� a moim bratem,
zostaje mi�dzy mn� a moim bratem” (3.4). Ramon unosi si� gniewem, ale
krzywda zosta�a wyrz�dzona. Zwi�zek Ramona i Miguela nigdy ju� nie
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b�dzie taki sam — Dexter zajmuje miejsce brata, a Ramon nienawidzi go
coraz bardziej. Sposób, w jaki Dexter manipuluje zwi�zkiem braci Prado,
przypomina sposób, w jaki Brian stara� si� manipulowa� zwi�zkiem Dextera
i Debry, tylko �e Dexterowi si� to udaje.

Ze wszystkich wi�zi mi�dzy rodze�stwem tylko relacj� Dextera i Debry
mo�na uzna� za udan�. S� dla siebie ca�� rodzin�, maj� wspóln� przesz�o��.
Harry zach�ca� Dextera, by polega� na swojej siostrze, gdyby czu�, �e trud-
no mu nad sob� zapanowa� (1.3), a Debra mówi Dexterowi, �e po tym, co
si� wydarzy�o z Brianem, dzi�kowa�a Bogu, �e ma brata: „Ilekro� wszystko
zaczyna�o si� wymyka� spod kontroli, mog�am si� z�apa� ciebie” (2.11).
Dexter jest skomplikowany i zamkni�ty w sobie, podczas gdy Debra jest
jak otwarta ksi��ka — dostajesz to, co widzisz. Mimo dbania o zachowanie
pozorów, Dexter nie musi si� martwi� o to, �e Debra ma jaki� ukryty cel
lub motyw. Debra jest policjantk�, a przecie� Dexter ufa jej bardziej ni�
komukolwiek innemu — nigdy go nie zdradzi�a i jest lojalna „do granic
g�upoty” (3.11), dlatego w ko�cu to j� wybiera jako dru�b� na wesele.

Wcze�niej dru�b� Dextera mia� by� Miguel, najlepszy przyjaciel. Miguel
zaprzyja	nia si� z Dexterem podczas �ledztwa w sprawie zabójstwa Oscara
— jednak nie wie o tym, �e to Dexter niechc�cy go zabi� i wrobi� Freebo,
który mia� by� jego w�a�ciw� ofiar�. Jednak ich przyja	� rozkwita w pe�ni
dopiero wtedy, gdy Miguel przy�apuje Dextera na gor�cym uczynku po
zabiciu Freebo, co Miguel sam chcia� zrobi�. Miguel s�dzi, �e Dexter
pom�ci� Oscara, zamiast wi�c go wyda�, dzi�kuje mu ze �zami w oczach.
Obiecuje, �e pozb�dzie si� dowodów, a jako symbol lojalno�ci daje
Dexterowi swoj� koszul� poplamion� krwi�.

Gdy Dexter pyta, dlaczego Miguel tak bardzo si� stara zosta� jego
„najlepsiejszym przyjacielem” (3.3), Miguel wyja�nia, �e zapewni� mu on
spokój ducha, gdy usun�� morderc� jego brata i chce mu si� za to od-
wdzi�czy�. Chce, by zrozumia�, �e nie jest sam: „Ty i ja, jeste�my w tym
razem” (3.3). Podobnie jak Brian, Miguel nawi�zuje wi�	 z Dexterem, su-
geruj�c, �e s� sprzymierze�cami, jedn� dru�yn� graj�c� przeciwko �wiatu.

Dla Dextera przyja	� jest nowym do�wiadczeniem naznaczonym nie-
pewno�ci�. Angel i Vince uwa�aj� go za swojego przyjaciela i zak�adaj�,
�e odwzajemnia to uczucie (do tego stopnia, �e k�óc� si�, który z nich
zostanie jego dru�b�), jednak Dexter nie potrafi si� do nich naprawd�
przywi�za�. Od zawsze jest samotnikiem, maj�cym swoje sekrety, tak wi�c
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mo�liwo�� swoistego braterstwa broni z Miguelem wydaje mu si� intry-
guj�ca: „Czy to mo�liwe, �ebym si� z kim� zaprzyja	ni�? Z kim�, komu
móg�bym powierzy� swoje mroczne sekrety? Czy jestem g�upcem, �e
w ogóle zadaj� sobie te pytania?” (3.3). Dexter s�dzi�, �e zd�awi� swoje po-
szukiwanie blisko�ci wraz ze �mierci� swojego brata, jednak najwyra	niej
co� w nim reaguje na Miguela tak, jak reagowa�o na Briana.

Dla Miguela przyja	� jest „�wi�tym zwi�zkiem opartym na zaufaniu”
(3.11), porównywalnym z braterstwem. Dexter zajmuje miejsce Oscara,
którego Miguel straci� przez narkotyki na d�ugo przed jego �mierci�, i Ra-
mona, którego Miguel traci ze wzgl�du na jego smutek, brutalne zachowa-
nie i brak zrównowa�enia po �mierci Oscara. Dexter staje si� jedyn� osob�,
której Miguel mo�e zaufa�, mimo �e zdaje sobie spraw�, �e Dexterowi
trudno to odwzajemni�: „Widz�, �e przyzwyczai�e� si� sam nie�� na bar-
kach swoje tajemnice… To ci��kie brzmi�. Jestem przyzwyczajony do
dzielenia si� nim ze swoim bratem. Mam nadziej�, �e ty równie� si� do
tego przyzwyczaisz” (3.4). Kolejne echo Briana — tym razem Dexter
pragnie podzieli� si� swoim sekretnym �yciem z zaufanym „bratem”.

Po wizycie z�o�onej w mieszkaniu Dextera, na któr� przyniós� alkohol
(kolejne podobie�stwo do Briana), Miguel stara si� zbli�y� do Dextera
poprzez „proste m�skie przyjemno�ci” (3.6), takie jak gra w golfa, wy-
prawy na ryby czy spotkania przy obiedzie. Nie maj�c �adnego punktu
odniesienia, Dexter pocz�tkowo nie wie, co o tym my�le� („Zjawia si�
tu pó	no w nocy… Czy to dziwne, czy przyjaciele po prostu tak robi�?”
— 3.3), jednak ku swojemu zaskoczeniu zaczyna znajdowa� w tym przy-
jemno��: „To wydaje si� takie przyziemne, jednak jest zadziwiaj�co…
koj�ce. Mo�e tak w�a�nie odczuwa si� przynale�no��” (3.7). Po raz pierw-
szy w �yciu Dexter zaczyna kwestionowa� dystans, na jakim zbudowa�
swoje �ycie: „By� bratem. Mie� przyjaciela… Czy gdybym odgrywa� t�
rol� naprawd� d�ugo, naprawd� si� zaanga�owa�, to czy to w ko�cu sta�oby
si� prawdziwe? Czy ja móg�bym sta� si� prawdziwy?” (3.4).

Zwi�zek Dextera i Miguela rozwija si� od wspólnego picia piwa do
wspólnego planowania morderstwa, co daje Dexterowi zupe�nie nowe
poczucie przynale�no�ci. Miguel odkrywa prawdziw� natur� �yciowego
hobby Dextera i staje si� jego entuzjastycznym uczniem: „Gdy Harry
zobaczy�, czym naprawd� jestem, poczu� obrzydzenie. To zniszczy�o mojego
brata… ale nie Miguela. W jaki� niezwyk�y sposób on, widz�c mnie,
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jest… dumny” (3.5). Podobnie jak na pocz�tku ich przyja	ni, Dexter jest
zagubiony: „Czy to pocz�tek ca�kiem nowego poziomu przyja	ni? Czy to
koniec �ycia, jakie zna�em do tej pory?” (3.8). Jego niepewno�� ust�puje
miejsca akceptacji: Dexter nie tylko uczy Miguela kodeksu Harry’ego, na
co nie starczy�o czasu z Brianem (chocia� ostatecznie nie starcza te�
w przypadku Miguela), ale nawet przygotowuje dla niego „zestaw pocz�t-
kuj�cego mordercy” (3.8).

Wraz z nowo nabyt� wiedz� Miguel odczuwa te� coraz wi�ksze pra-
gnienie, by j� zastosowa� w praktyce: od uczucia wdzi�czno�ci za zabicie
Freebo Miguel przechodzi do pomagania w schwytaniu Clemsona Galta,
zabicia wraz z Dexterem Billy’ego Fleetera, a wreszcie do samodzielnego
zabicia Ellen Wolf, który to akt powoduje ostateczne zniszczenie jego relacji
z Dexterem. Podobnie jak Debra, wybrana przez Briana, ofiara Miguela
jest niewinna, a tego Dexter nie mo�e wybaczy�.

�atwo by�oby skwitowa� Miguela jako Briana w wersji 2.0, bior�c
pod uwag� na rol� odgrywan� w �yciu Dextera. Gdy jednak zwi�zek Briana
i Dextera trwa tylko kilka godzin, zwi�zek z Miguelem ma wi�cej czasu
na rozwój. Obejmuje ró�ne do�wiadczenia, które mówi� wi�cej o Dexterze.
Mimo �e zarówno Brian, jak i Miguel maj� szczególny rodzaj porozumienia
z Dexterem, jednak �mier� Briana wyklucza wszelkie prawdziwe part-
nerstwo. Miguel jest natomiast jedyn� osob�, poza Harrym, która widzia�a
krew na r�kach Dextera. Jego przyja	� sprawia, i� Dexter po raz pierwszy
w �yciu wie, �e �yje — a jednocze�nie czuje si� bezbronny.

Gdy przygotowuje si� do schwytania Clemsona Galta wspólnie z Migu-
elem, zauwa�a, �e czuje si� inaczej: „Nie b�d� sam. To dla mnie nieznane
terytorium. Nie bez ryzyka… jednak zadziwiaj�co podniecaj�ce” (3.6).
Pó	niej, po tym, jak zabijaj� Billy’ego Fleetera, Miguel mówi, �e czuje si�
rzeczywisty „mo�e po raz pierwszy w �yciu” (3.9) i Dexter si� zgadza. Dla
Miguela to uczucie zwi�zane jest z morderstwem, dla Dextera, dla którego
zabijanie to nie nowina, ma to wi�cej wspólnego z zatwierdzeniem jego
dzia�alno�ci, bo kto� staje si� jej �wiadkiem. Dopuszczenie Miguela do
wewn�trznego �wiata sprawia, �e autentyczny staje si� �wiat, a przez to
i sam Dexter: „Miguel i ja razem odebrali�my �ycie. Dzisiaj kto� pozna�
moj� prawd�. Podzieli� moj� rzeczywisto��” (3.9). To nowe upajaj�ce
uczucie dla Dextera, który zwykle ani na chwil� nie traci czujno�ci.
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Jednak dzielenie tak intymnych prze�y� nie jest wolne od ryzyka.
Zaufanie komu� oznacza podatno�� na zranienie i wymaga wiary, �e druga
osoba nie ma ukrytych zamiarów. Dexter jest mistrzem k�amstwa, przez
ca�e �ycie oszukuje ludzi, jednak mo�e te� sta� si� ofiar� oszustwa. Jego
podejrzenia budz� si�, gdy Rita przypadkiem opisuje rozmow�, w jakiej
Miguel powtórzy� te same pochlebne s�owa, które powiedzia� Dexterowi,
i zostaj� potwierdzone, kiedy okazuje si�, �e koszula dana mu przez Miguela
jako „symbol zaufania” (3.3) jest poplamiona krwi� nie Freebo, lecz krowy:
„Wykorzystywa� mnie przez ca�y ten czas. Nie stworzy�em potwora, zo-
sta�em przez niego wykorzystany” (3.9). Do�wiadczaj�c oszustwa Miguela,
Dexter pierwszy raz pad� ofiar� manipulacji.

Miguel, tak jak Brian, namawia Dextera do odst�pienia od kodeksu
i moralno�ci (jaka by ona nie by�a). Brian naciska, �e nie jest to nawet
kodeks Dextera, lecz Harry’ego (1.12), podczas gdy Miguel przyrównuje go
do noszenia kaftana bezpiecze�stwa (3.8). Ich wp�yw jest jednak ograni-
czony, wszelkie eksperymenty z naginaniem zasad kodeksu s� wynikiem
gniewu, jaki Dexter odczuwa wobec Harry’ego, a nie tego, co mówi� mu
jego „bracia”.

Harry martwi� si� przede wszystkim o bezpiecze�stwo Dextera i po-
strzega� zarówno Briana, jak i Miguela jako zagro�enie dla niego. Musia�
si� bardzo stara�, by ukry� fakt istnienia Briana przed Dexterem, poniewa�
wyczu�, �e ch�opiec jest niezrównowa�ony psychicznie — Brian mówi
nawet, �e „zobaczy� to w oczach Harry’ego” — i nie chcia�, by Dexter by�
nara�ony na jego z�y wp�yw. W przypadku Miguela uczucia Harry’ego s�
sygnalizowane przez pod�wiadomo�� Dextera. Ostrzega, �e Dexter nie wie,
co robi, i radzi mu trzyma� si� z dala od Miguela: „Nie nauczy�em ci�
kodeksu, by� dzieli� si� nim z kumplami, nauczy�em ci� go, by ocali� ci
�ycie. Nie mo�esz mie� przyjació�, Dexter. Nic dobrego z tego nie wynik-
nie” (3.8). Harry upiera si�, �e Dexter i Miguel nie s� wcale tak podobni,
jak si� to Dexterowi wydaje: „S�dzisz, �e Miguel jest twoim kumplem?
Twoim wsparciem? Za ka�dym razem, gdy dopuszczasz kogo� bli�ej, 	le
si� to ko�czy” (3.6).

Jak zwykle, Harry ma racj�, czy te�, jak mówi Dexter: „Moje poszu-
kiwanie wi�zi zawsze ko�czy si� krwawo” (3.10). Mimo �e udaje mu si�
nawi�za� niezwyk�� wi�	 z Brianem i Miguelem, Dexter w ko�cu u�wia-
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damia sobie, �e nie ma innego wyj�cia, tylko ich zabi�, by zapobiec zbrod-
niom, nawet je�li to oznacza, �e znowu b�dzie sam. Co zrozumia�e, te
dwa morderstwa — zabicie brata i najlepszego przyjaciela — znacz� dla
niego wi�cej ni� inne.

Brian mówi Dexterowi, �e „nie mo�e by� morderc� i bohaterem”
(1.12), odnosz�c si� do jego podwójnego �ycia, jednak Dexter naprawd�
jest jednym i drugim: odbiera �ycie bratu i ratuje siostr�, ale nie jest po-
zbawiony wspó�czucia dla Briana. Mimo �e rozumie, i� musi brata „wyeli-
minowa�” (1.12), Dexter uwa�a jego �mier� za „szczególny przypadek”
(1.12). Stara si� go zabi� mo�liwie jak najbardziej humanitarnie, zamierza
to zrobi�, gdy jest nieprzytomny, i daje mu wi�cej �rodków uspokajaj�cych,
gdy brat jednak si� budzi. Rezygnuje te� z pobrania próbki krwi, poniewa�
Brian nie jest jego „trofeum” (1.12).

Ostatnie wspólne chwile braci s� przejmuj�ce. Ze �zami w oczach,
dotykaj�c czo�em czo�a brata, Dexter wyznaje, jakie to dla niego trudne:
„Zrobi�e� wi�cej ni� ktokolwiek inny, by zas�u�y� na mój nó� […] i jeste�
pierwszym, którego pragn��bym pu�ci� wolno” (1.12). Gdy Dexter przecina
gard�o Briana, jego twarz pe�na jest bólu i poczucia winy. Jak na kogo�, kto
twierdzi, �e nie ma uczu�, wydaje si� nimi ow�adni�ty. Zabicie Briana
oznacza zabicie cz��ci siebie, dos�ownie (zabicie krewnego) i symbolicznie
(swojej wolno�ci, by zabija� kogo chce).

Jednak wydaje si�, �e wraz z Brianem Dexter u�mierci� jeszcze jedn�
cz��� siebie — swoj� pewno�� siebie. �mier� Briana wraca do niego miesi�-
cami, smutek sprawia, �e Dexter jest smutny, niespokojny i staje si� impo-
tentem. Zabijanie jest dla niego niemal jak spe�nienie seksualne (w odcin-
ku pilota�owym podnieca si�, opisuj�c technik� Zabójcy z Ch�odni Ricie),
tak wi�c nie mo�na si� dziwi�, �e ma problemy, by stan�� na wysoko�ci
zadania na ró�nych frontach zarówno seksualnie, jak i zawodowo (za-
nieczyszcza scen� zbrodni), nie jest te� w stanie zabija� kolejnych ofiar
(„Gdy bior� nó� do r�ki, jest tak, jakbym nie wiedzia�, kim jestem” (2.1).
Nie potrafi nawet przynie�� Astor i Cody’emu w�a�ciwych p�czków.

Dexter przyznaje, �e „nieco wyszed� z wprawy, odk�d zabi� brata”
(2.1), i zastanawia si�, gdzie znikn�� „ten uporz�dkowany, opanowany,
skuteczny Dexter” (2.2). Co wa�niejsze, my�li, jak go odzyska�: „Czuj� si�
jak uk�adanka, której brakuje kawa�ka, a nawet nie wiem, jak powinien
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wygl�da� obrazek” (2.2). Zaczyna miewa� halucynacje, w których widzi
Briana, i przypomina� sobie chwile sp�dzone z nim w kontenerze trans-
portowym w dzieci�stwie. Gdy Brian pyta, czy Dexter za nim t�skni, Dexter
odpowiada, �e przecie� go zabi�. Brian nie zgadza si�: „Odebra�e� mi tylko
�ycie” (2.2). Jest wci�� obecny i wp�ywa na wszystko, co Dexter robi,
z uwagi na odczuwane wyrzuty sumienia. Brian wci�� zachowuje si� jak
opieku�czy starszy brat i t�umaczy, �e to, co Dexter mu zrobi�, nie by�o jego
win�, nawet je�li Dexter tak czuje, poniewa� „taka jest ludzka natura” (2.2).

Dexter u�wiadamia sobie, �e jedynym sposobem na zamkni�cie tej
sprawy jest przeci�cie wi�zi i pozwolenie bratu, by odszed�, wi�c symbo-
licznie upuszcza g�ówk� lalki, któr� da� mu Brian, do oceanu: „Musia�em
powiedzie� do widzenia, by po��czy� si� z tym, co jest naprawd� wa�ne.
Z tym, kim by�em wcze�niej. Z tym, kim musz� by�” (2.2). Dexter mówi
bratu, by spoczywa� w spokoju: „Ja jestem spokojny” (2.2).

Co ciekawe, gdy w odcinku „The Dark Defender” Dexter �ni na jawie
o kontenerze transportowym, widzi tylko siebie i swoj� matk�, jakby Brian
zosta� wymazany z pami�ci. Co wi�cej, Dexter nie wspomina o Brianie,
gdy wyznaje Ricie, �e jako dziecko by� �wiadkiem morderstwa pope�nionego
na jego matce. Oczywi�cie, nie móg�by powiedzie�, �e jego brat by� Zabójc�
z Ch�odni, jednak nawet przelotnie nie wspomina o jego istnieniu.

�mier� Briana jest odst�pstwem od ksi��ki Jeffa Lindsaya Demony
dobrego Dextera3, w której Brian ucieka i �lad po nim ginie. W obu przy-
padkach Dexter nawi�zuje wi�	 z bratem, a nast�pnie go traci, jednak to,
�e Dexter zabija Briana, ma znacznie silniejszy wyd	wi�k emocjonalny ni�
po prostu pozwolenie, by znikn��, a historia pozosta�a otwarta. Producentka
serialu Sara Colleton mówi: „To nie by�oby w porz�dku: obejrze� ca�y
sezon i nie dosta� rozwi�zania” („DVD Commentary” — 1.12).

Martwy Brian wydaje si� sympatyczniejszy, gdyby jednak zgin�� z r�ki
LaGuerty, Doakesa czy cho�by Debry, by�oby to zak�amanie. �mier� z r�ki
policji by�aby typowa, �mier� z r�ki Debry pasowa�aby do fabu�y, jednak
�mier� z r�ki brata, z którym tak d�ugo pragn�� nawi�za� wi�	, to nieomal
tragedia.

                                                          
3 W kolejnych wydaniach tytu� skrócono do Demony Dextera – przyp. t�um.
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Mówi wspó�producent Dextera Daniel Cerone: „Pod koniec ksi��ki
Zabójca z Ch�odni ucieka, jednak zabicie go wydawa�o si� znacznie bar-
dziej uczciwym rozwi�zaniem… A poza tym, co mo�esz zrobi� pó	niej? Jak
mo�na poprowadzi� t� posta�? Czy mieliby�my go �ciga� w kolejnym se-
zonie?” („DVD Commentary — 1.12). Spoczywaj w pokoju, Biney.

Jak pokazuje historia, ka�dy, kto poznaje sekret Dextera, ginie: Brian,
terapeuta dr Emmett Meridian w sezonie 1., Lila i Doakes w sezonie 2.
W jaki� sposób zako�czenie sezonu 3. by�o znane od pocz�tku, gdy Miguel
zrozumia�, �e Dexter zabi� Freebo. Mimo �e Miguel nie próbowa� go za-
denuncjowa�, sta� si� jego bratni� dusz� ani zabi� jego siostry, a i tak
spotka� go taki sam koniec.

Podobnie jak w przypadku Briana, zabicie Miguela wi�za�o si� dla
Dextera z emocjami, jednak zamiast smutku i �alu w tym przypadku od-
czuwa raczej gniew i poczucie, �e zosta� zdradzony. Dexter pozwoli� Migu-
elowi zbli�y� si� do siebie bardziej ni� komukolwiek wcze�niej, podzieli� si�
z nim mrocznymi sekretami i swoim �wi�tym kodeksem: „Mia�em wielkie
nadzieje dotycz�ce ciebie, nas. Jednak musz� to po prostu zaakceptowa�
— zawsze b�d� sam. Przez chwil� sprawi�e�, �e uwierzy�em, i� móg�bym
mie� przyjaciela” (3.11). Zabicie Miguela sygnalizuje koniec buntu Dextera
przeciwko Harry’emu, u�wiadomienie sobie, �e „nie jest mu pisane mie�
przyjació�” (3.11), a ufa� mo�e tylko sobie. Nie ma tu miejsca na wspó�-
czucie czy ludzkie odruchy tylko na brutaln� prawd�. Gdy Miguel mówi
Dexterowi, �e akceptuje go jak brata, Dexter twardo odpowiada, �e zabi�
swojego brata… jak równie� brata Miguela — co jest gwo	dziem do trumny
ich przyja	ni. Dexter ko�czy: „Mo�na si� du�o dowiedzie� o cz�owieku na
podstawie tego, kim s� jego przyjaciele. To jest mój najlepszy przyjaciel.

egnaj, Miguelu” (3.12).

Dexter go dusi, a Miguel krzyczy: „My�lisz, �e to koniec? To nieprawda!”
(3.11) i nie �artuje. Zabicie Briana by�o spraw� prywatn�, a Miguel ma
swoj� �wit� w postaci Ramona i George’a Washingtona Kinga (znanego
równie� jako Skinner). Obydwaj zagra�aj� �yciu Dextera. Zabicie Briana
mia�o swoje emocjonalne konsekwencje, z którymi nale�a�o si� upora�,
jednak zabicie Miguela wymaga podj�cia bardziej zdecydowanych dzia�a�.
Dopiero, gdy Dexter dogaduje si� z Ramonem i pozbywa Skinnera, mo�e
powiedzie�, �e ta sprawa jest zamkni�ta.
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Je�li Dexter odczuwa� jaki� �al po zabiciu Miguela, to rozwiewa si�
on po rozmowie z Ramonem, która ukazuje pe�ny zakres k�amstw Miguela:
to Ramon, a nie Miguel, zepchn�� ich ojca ze schodów, by ochroni�
swoich braci, i to Ramon nieustannie nara�a� si� na ryzyko, by sprz�ta� po
Miguelu. Dexter mówi, �e „rozumie t� frustracj� i rozczarowanie zwi�zane
z tym, �e chce si� pomóc swojemu bratu i nie jest si� w stanie” (3.12), lecz
czy mówi o Brianie, czy o Miguelu? A mo�e o obu?

Uzasadnieniem tego, �e Dexter u�mierci� Briana i Miguela, jest to, �e
zabijali niewinnych ludzi i nie stosowali si� do kodeksu Harry’ego (czasami
Dexter sam nagina te zasady, np. w przypadku Ma�ego Chino, pedofila
Nathana Martena czy �miertelnie chorej Camilli, jednak wszystkie te
wyj�tki mo�na usprawiedliwi�). Niemniej jednak jego „bracia” akceptuj�
i aprobuj� to, co Dexter robi, i twierdz�, �e rozumiej� go lepiej ni� on sam.
Jest w tym ziarno prawdy — obydwaj s� w stanie przejrze� pozory jego
�ycia i zach�caj� go, by zaakceptowa� prawdziwego siebie. Niemniej
jednak Brian i Miguel nie rozumiej� rozdwojenia w �yciu Dextera, który
nie jest tak czarno-bia�y, jak si� im wydaje — obie jego po�ówki koegzystuj�
w sferach szaro�ci, które Dexter rozumie lepiej, ni� którykolwiek z nich
by�by w stanie.

Brian nigdy nie zapomnia� o morderstwie matki, a Dexter by� za ma�y,
by to zapami�ta�. W zwi�zku z tym, mo�e zrozumie�, �e to traumatyczne
zdarzenie jest przyczyn� zachowania Dextera na d�ugo przed tym, nim
odkrywa to on sam. Ca�y zwi�zek Briana z Dexterem obraca si� wokó� tego,
�e Brian zach�ca go do pogodzenia si� z tym, co uwa�a za jego prawdziwe
ja, przez co Dexter zaczyna kwestionowa� podstawy swojej to�samo�ci:

On nie niszczy szcz��liwego obrazu mojego dzieci�stwa, lecz wyci�ga na
wierzch brudn� prawd�, która si� za nim kryje […]. Wszystko w nim jest
bezwstydnie autentyczne. Czym ja si� przez to staj�? […] Jestem zbiorem
wyuczonych zachowa�, kawa�ków Harry’ego, mo�e mój nowy przyjaciel ma
racj�. Mo�e jestem oszustem (1.4).

Gdy Brian wreszcie doprowadza do konfrontacji z Dexterem, stwierdza,
�e jego starannie skonstruowane �ycie jest tylko k�amstwem, od którego
trzeba go uwolni�. Zaczyna mówi� Dexterowi, kim ten „nigdy si� nie
stanie” (1.12), jednak on nie chce go s�ucha�, bo s�dzi, �e brat ma racj�.
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Tyle �e Brian nie ma racji i nie zna Dextera tak dobrze, jak mu si�
wydaje — gdy zostawia mu Tony’ego Tucciego „zapakowanego niczym
prezent i b�agaj�cego o �mier�” (1.4), Dexter nie zabija go, poniewa� nie
by�oby to zgodne z kodeksem Harry’ego: „Mój nowy przyjaciel nie widzi
mnie tak dobrze, jak s�dzi… My�la�, �e nie b�d� si� móg� oprze� ofierze,
któr� mi zostawi�, jednak to zrobi�em. Nie jestem potworem, jakim chcia�by
mnie widzie�” (1.4). Brian mo�e mie� niezwyk�y wgl�d w przesz�o�� Dextera,
jednak nie rozumie, kim sta� si� Dexter od tego czasu. Camilla podkre�la
to na �o�u �mierci. Po wyznaniu, �e zna prawd� na temat brata Dextera,
mówi, i� Dexter „nigdy nie móg�by sta� si� taki jak (Brian)” (3.7).

Je�li Brian wie co� o Dexterze na podstawie wspólnych do�wiadcze�
z dzieci�stwa, to Miguel rozumie go na podstawie wspólnych do�wiadcze�
z doros�o�ci. Poczucie sprawiedliwo�ci Dextera przemawia do Miguela,
który musi brodzi� po „oceanie biurokracji” (3.6), nim skazani na �mier�
przest�pcy zostan� straceni. S�usznie domy�la si�, �e Freebo nie by� pierwsz�
ofiar� Dextera, i wyczuwa, �e za jego dzia�aniem kryj� si� te� bardziej
mroczne pobudki. Gdy Dexter pyta Miguela o zabicie Ellen Wolf i domaga
si� wyja�nienia „Co si� sta�o ze s�u�eniem sprawiedliwo�ci?”, Miguel od-
pala: „Czy naprawd� dlatego to robisz, Dex? Po to, �eby s�u�y� sprawie-
dliwo�ci? Nie musimy przed sob� udawa�” (3.9). Podobnie jak Brian,
Miguel mo�e przejrze� wykr�ty Dextera i twierdzi, �e rozumie, kim on
naprawd� jest, poniewa� jest „taki sam” (3.6).

Mimo i� Miguel nalega, �e zna Dextera „lepiej ni� ktokolwiek inny”
(3.11), gdy sprawy wymykaj� si� spod kontroli i zabija Ellen, staje si� jasne,
�e Miguel nie rozumia� z kim i z czym ma do czynienia. Grozi, �e opowie
o wszystkim Ricie, zdob�dzie nakaz przeszukania i podda Debr� �ledz-
twu etycznemu, zarzeka si�: „Zrobi�, co zechc�, kiedy zechc� i komu zechc�
— mo�esz na to liczy�” (3.10). Nie tylko nie docenia sprawno�ci i umie-
j�tno�ci przetrwania Dextera, nie potrafi te� zrozumie� podstawowej
ró�nicy pomi�dzy Dexterem a sob�. „Jestem taki jak ty” — deklaruje
Miguel na ko�cu. „Nie — odpowiada Dexter — ja wiem, �e jestem
potworem” (3.11).

Mimo �e Brian i Miguel rozumiej� Dextera lepiej ni� ktokolwiek inny,
pod koniec sezonu 3. Dexter odsy�a duchy swoich „braci”, by odpoczywa�y
w pokoju. Widzi mo�liwo��, �e „mo�e go poci�ga� bezpiecze�stwo zwi�zane



BRATERSTWO KRWI: BRIAN + DEXTER + MIGUEL

149

z przynale�no�ci�, z byciem cz��ci� czego� wi�kszego ni� on sam” (3.12),
zatem nie czuje ju� potrzeby poszukiwania wi�zi z innymi Mrocznymi
Pasa�erami. Jego potrzeba braterstwa ust�puje oczekiwaniu zwi�zanemu
z ojcostwem, a dawne wi�zi rodzinne, jakie ��czy�y go z matk� i Harrym,
ust�puj� miejsca nowym, które stworzy razem z Rit�. Rita mo�e nigdy nie
zrozumie� Dextera tak, jak rozumieli go Brian i Miguel, jednak wychodz�c
za niego, da�a mu bezpiecze�stwo, akceptacj� i nowe wi�zy krwi, czego oni
nie mogli mu zapewni�. Zamiast partnerów w zbrodni Dexter znajduje
partnerk� �yciow�.

Oczywi�cie, �lub nie przekre�li prawdziwej natury Dextera. W dzie�
�lubu zastanawia si� nad swoim �yciem do tej pory: „Jestem wci�� tym, kim
by�em. Pytanie brzmi, kim si� stan�? Pozosta�o tak wiele pustych rubryk
do wype�nienia” (3.12). Je�li Brian pokaza� Dexterowi jego przesz�o��,
a Miguel pomóg� mu zdefiniowa� tera	niejszo��, to teraz ju� tylko do
Dextera nale�y wykorzystanie tego, czego si� od nich nauczy�, i stwo-
rzenie swojej przysz�o�ci.






