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WSTĘP

Anarchizm jako utopijny zespół przekonań odrzucający wszelaką władzę oraz
postulujący zastąpienie jej zrzeszeniem wolnych wytwórców, od dawna należy w kręgach
społeczno-politycznych do marginesów wolnomyślicielstwa. Tendencja ta jest utrwalana
głównie przez zachodni dyskurs naukowy, rozpatrujący myśl anarchistyczną w kontekście
specyficznej subkultury. Sam termin subkultura nacechowany jest pejoratywnie, gdyż ”już w
samej etymologii słowa „subkultura” zdaje się zawierać „to, co niższe, gorsze”(Pęczak
1992:3), początkowo zaś był stosowany do analiz grup antagonistycznie nastawionych do
społeczeństwa.
O ile anarchizm w czasach pokoju, względnej stabilizacji politycznej może być
uznawany

za

myśl

skrajnie

ekscentryczną,

szczególnie

w

tak

konserwatywno-

chrześcijańskich krajach jak Polska, to w czasach kryzysu staje się widoczną alternatywą
intelektualną dla zastanego systemu, który nagle nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W
tych właśnie czasach, kiedy to kryzys jest stanem przejściowym dla nadchodzących zmian
mających zepchnąć dawne status quo do historycznego lamusa, anarchistyczne koncepcje
mogą dać ludziom wiarę w lepsze jutro.
Powyższy obraz anarchizmu jest często przekazywany i utrwalany przez kulturę
popularną, która ma wielowymiarowy wpływ na jego kształt, postrzeganie i wartościowanie.
Pewne wzorce zachowań czerpane są z literatury (proza Lwa Tołstoja), filmu („Fightclub” w
reżyserii Davida Fincha z 1999 roku), ale również i z komiksu, który stał się popularnym
nośnikiem treści nie tylko rozrywkowych, ale też społeczno-politycznych. Ponieważ
szczególnie oddziałuje on na ludzi młodych, w wielu przypadkach będąc właśnie do nich
kierowanym, warto brać go pod uwagę i analizować prezentowane przez niego idee.
Celem pracy jest analiza powieści graficznej V jak Vendetta autorstwa Alana Moore’a
i Davida Lloyda ze szczególnym zwróceniem uwagi na pojawiający się w niej motyw
anarchizmu. Komiks ów, pomimo tego, że z założenia jest anty-utopijnym thrillerem, okazuje
się nośnikiem treści związanych z anarchizmem, co zresztą niejednokrotnie podkreślali
krytycy komiksu i co stanowi o jego wyjątkowym charakterze, wyróżniającym go na tle
innych podobnych mu historii.
Niniejsza praca składa się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej, zawierającej
przybliżenie zagadnień związanych z medium komiksowym i specyfiką anarchizmu, oraz
analitycznej, w której przedstawiona została interpretacja formalna i treściowa komiksu pod
kątem myśli anarchistycznej oraz jej dorobku na przestrzeni ostatnich 150 lat.
4

Pierwszy rozdział pracy poświęcony został komiksowi jako zjawisku należącym do
kultury masowej. Ze względu na długą i złożoną historię komiksu, skupiłem się jedynie na
tych wydarzeniach z jego dziejów mających związek z tematem pracy. Ponadto w tej części
zostanie przeanalizowany język komiksu oraz sposób przekazywania przez niego informacji,
które zostaną użyte w późniejszej analizie.
W drugim rozdziale przedstawiony został komiks pod tytułem V jak Vendetta. Jego
treścią jest historia powstania tej graphic novel, charakterystyka głównych postaci na tle
najważniejszych wydarzeń, oraz opis motywów przewodnich nadających jej wyjątkowy
charakter. Pod uwagę został wzięty również wpływ kulturowy komiksu na grupy artystyczne i
anarchistyczne,

które

wykorzystały

maski

głównego

bohatera

w

demonstracjach

alterglobalistycznych i politycznych mających miejsce w Londynie od 2005 roku.
Rozdział trzeci przybliża anarchizm w ujęciu socjologicznym. Zostanie w nim
omówiona specyficzna perspektywa na to zjawisko społeczne, analizująca odmiany
anarchizmu oraz myślicieli anarchistycznych, którzy zainspirowali twórców omawianego
komiksu. Te wybrane elementy opisu zostaną użyte w późniejszej analizie komiksu w celu
ukazania fundamentalnej dla niego idei anarchizmu.
Poprzez analizę treściową i wizualną wspomnianego komiksu, starałem się
przedstawić jak najpełniejszy obraz anarchizmu promowany przez autorów komiksu.
Niezbędnym okazała się charakterystyka dwóch głównych protagonistów historii, V i Evey
Hammond, wyrażających dwa różne oblicza nurtu społecznego będącego tematem pracy.
Wynikiem analizy jest nietypowe zaprezentowanie ideologii anarchistycznej, łączące
romantyczne ideały lewicowych anarchistów z XIX wieku z metodyką terrorystyczną oraz
krytycznym stosunkiem wobec kondycji ludzkiej1.
Podczas pisania pracy opierałem się zarówno na polskiej edycji komiksu V jak
Vendetta, jak i angielskim wydaniu rozszerzonym oraz opracowaniach dotyczących idei
anarchizmu, polskich przekładach pism ideologów anarchistycznych oraz na książkach
analizujących pojęcia mitu oraz kultury masowej.

1

Przesłanie komiksu było głównym impulsem do zrealizowania w 2005 ekranizacji filmowej V jak Vendetty o
tym samym tytule z Hugo Weavingiem i Natalie Portman w roli głównej. Film jednakże w tej pracy nie zostaje
wzięty pod uwagę z powodu skrajnej rozbieżności treści adaptacji z pierwotną wersją historii obrazkowej.
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ROZDZIAŁ 1. KOMIKS – OPOWIADANIE SŁOWEM I OBRAZEM

1.1. Definicja komiksu
Oficjalnie komiks jako część kultury masowej2 istnieje w świadomości społecznej od
ponad stu lat3. Na przestrzeni tego czasu doszło do wielu przemian zarówno w obszarze
tematyki i sposobie jej przedstawiania przez to medium, jak również w kwestii postrzegania
historii obrazkowych przez opinie publiczną 4. Dziś komiks jest powszechnie uznawany za
pełnoprawną formę sztuki wypowiadającą się na ważkie tematy polityczne i społeczne, a w
niektórych krajach jest dobrem narodowym, spełniającym niekiedy funkcje edukacyjne 5.
Na użytek tej pracy będę definiować komiks za Krzysztofem Toeplitzem jako
„szczególną formę powiązania rysunku i tekstu literackiego (jedności ikono-lingwistycznej),
służącą rozwijaniu lub obrazowaniu znaczeń, których czytelność jest możliwa w ramach tego
powiązania, bez dodatkowych źródeł informacji”. Badacz dodaje ponadto, że specyfika
komiksowej formy przejawia się „przeważnie pod postacią serii obrazków, powiązanych
ciągłością czasową, przedstawiających działania powiązanych postaci” (Toeplitz 1985:40).
W ramach tej definicji widoczne są charakterystyczne cechy opowieści komiksowych:
relacja przyczynowo-skutkowa zawarta w fabule, wspólne doświadczenia autora komiksu i
jego odbiorcy jako element pozwalający zrozumieć daną historię, synteza narracji tekstowej z
obrazkową oraz sztuka sekwencyjna porządkująca kadry i słowa tak, aby udramatycznić
rozwój wydarzeń.

2

Poprzez termin kultura masowa rozumiem „względnie zintegrowaną całość obejmującą zachowania ludzi
przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku
interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań” (Kłoskowska 2005: 40) tworzoną przez masową technikę
(w tym przypadku prasę) na potrzeby masowego rynku konsumpcji. Cechuje się ona kryterium ilości (zarówno
w kwestii odbiorców jak i rozpowszechniania produktu masowej), kryterium standaryzacji (ujednolicające formę
i treść motywów w niej zawartych) oraz homogenizacją (mieszanie elementów kultury wysokiej z popularną).
3

Za trzech prekursorów komiksu rozumianego jako element kultury popularnej uznaje się Rudolphe'a Topffera,
Gustave'a Dore oraz Wilhelma Buscha tworzących na przestrzeni drugiej połowy XIX wieku. Medium mogło
zaistnieć w wymiarze wyobraźni społecznej dzięki masowej produkcji prasy (Por. Szyłak 1998).
4

Przez długi czas komiks był uznawany przez literatów, krytyków sztuki i humanistów za infantylną formę
ekspresji, cechującą się niskim poziomem artystycznym. W Polsce stereotyp ten był szczególnie umacniany
przez autorów m.in. słowników polszczyzny (Słownik języka polskiego, t. 1 1978) i wyrazów obcych (Słownik
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 1980).
5

Tak jest chociażby w Francji i Japonii. Szczególnie w tym drugim kraju istnieje tradycja mangi (tamtejsze
określenie na komiks) będącej poradnikami kulinarnymi lub sportowymi oraz podręcznikami ukazującymi
biografię konkretnej osobistości lub historyczne wydarzenia. Więcej o znaczeniu sztuki komiksowej w kulturze
japońskiej można odnaleźć w: Brigitte Koyama-Richard, Manga. 1000 lat historii, Warszawa 2008,
Wydawnictwo Naukowe PWN.
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1.2. Powieść graficzna (graphic novel)
Na chwilę obecną, podobnie jak w sztuce filmowej i literaturze, istnieje wiele
różnorodnych gatunków komiksu. Obok istniejącego od początku medium komiksu
humorystycznego

istnieją

historie

obrazkowe

o

zabarwieniu

super-bohaterskim6,

sensacyjnym, przygodowym, historycznym, fantastycznym, erotycznym i obyczajowym. W
tej pracy szczególną uwagę poświęcimy powieściom graficznym, których narodziny
datowane są na początek lat 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Inicjatorem wyżej wymienionego gatunku komiksowego jest Will Eisner, jeden z
najbardziej zasłużonych twórców historii obrazkowych. Graphic novels, w odróżnieniu od
zeszytów czy pasków komiksowych zamieszczanych w gazetach codziennych, wyróżnia
objętość, format wydania oraz poruszana tematyka. Zazwyczaj są to grube komiksy
wydawane na wzór książek, w których silny nacisk kładzie się na artystyczną wizję autora,
poruszającą często kwestie natury współczesnej. Na ich łamach często podkreśla się problem
marginalizacji społecznej (Karuzela głupców, Jason Lutes, 2007) lub dochodzi do osobistego
rozprawienia się autora z własną historią, tudzież z historią swego narodu (Persepolis,
Marjane Satrapi, 2004-2007). Nierzadko również ich treść podejmuje krytycznie sprawy
polityczne, egzystencjalne a nawet filozoficzne (Trzy paradoksy, Paul Hornschemeier, 2007).
Niekwestionowany jest wpływ powieści graficznych na współczesny odbiór sztuki
komiksowej. To one pozwoliły w latach 80. ubiegłego wieku na wzrost popularności
komiksów jako artystycznego medium, które nie boi się poruszać trudnych tematów często w
awangardowo-eksperymentalnej stylistyce (Maus, Art Spiegelman, 2001). Powieści graficzne
pozwoliły także zrealizować rewolucję wewnątrz komiksu super-bohaterskiego, dzięki czemu
na łamach komiksów głównego nurtu przedstawiano bardziej złożone, niejednoznaczne
postacie oraz pokazywano odważne wątki psychologiczne i polityczne (Batman: Powrót
mrocznego rycerza, Frank Miller, Klaus Janson, Lynn Varley, 2002). Wreszcie ich uznanie
wśród krytyków i sukces komercyjny pozwoliły na unormowanie się specyficznej
społeczności entuzjastów sztuki komiksowej zwanej potocznie fandomem7.

6

Mam tutaj na myśli historie, których głównymi bohaterami byli samozwańczy, zamaskowani stróże prawa,
zwalczający zbrodnie lub ogólno pojęte zło dzięki nadludzkim siłom oraz zaawansowanym technologicznie
narzędziom. Przodującymi superbohaterami są Superman, Batman i Spider-Man.
7

Fandom wywodzi się etymologicznie z angielszczyzny i jest stosowany do określenia subkultur złożonych
zazwyczaj z wielbicieli fantasy, science-fiction lub komiksów, zwanych potocznie fanami. Idąc analogicznym
rozumowaniem Anny Czaplińskiej (Czaplińska 2006), fanów charakteryzuje entuzjastyczna konsumpcja,
samodzielna produkcja na wewnętrzny rynek fandomu (np. niezależnych wydawnictw fanzinowych) oraz
wielokrotne odczytywanie ulubionego tekstu kulturowego.
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Przyszłość

powieści

graficznych

należy

wiązać

z

innowacyjnością,

której

świadectwem jest łamanie reguł artystycznych w warstwie graficzno-językowej medium.
Niewątpliwie szybki rozwój nowych form komunikacji, w tym Internetu oraz telefonów
komórkowych nowej generacji wraz z przemianami na rynkach wydawniczych też odcisną
piętno na sposobie publikacji i postrzeganiu komiksów.
1.3. Rola obrazu i słowa w komiksie
Historia obrazkowa, podobnie jak inne formy działalności kulturowej, jest tworzona w
zamyśle jako nośnik konkretnego przekazu. Komunikatem jest historia, która zostaje
zobrazowana przez środki wyrazu przynależne komiksowi – słowo i obraz. Autor lub grupa
autorów odpowiadająca za sprecyzowane części składowe komiksu jest nadawcą przekazu,
czytelnik

natomiast

zakomunikowane

w

jest

jego

komiksie,

odbiorcą.
jest

Mnogość

niemalże

informacji,

nieograniczona.

jakie
Tylko

mogą
w

być

ostatnim

dwudziestoleciu historie opowiadające obrazem i słowem podjęły na swoich kartach
problematykę alkoholizmu (The Alcoholic, Jonathan Ames, Dean Haspiel, 2008), globalizacji
(Transmetropolitan Warren Ellis, Darrick Robertson, 1997-2002), ludobójstwa (Deogratias,
Jean-Phillipe Stassen, 2009), homoseksualizmu (Mężczyzna przedmiot pożądania, Ralf
König, 2009), dojrzewania (Samotna dusza, Bryan Lee O’Malley, 2006) oraz rządzenia
(Inhumans, Paul Jenkins, Jae Lee, 2004).
W zdecydowanej mierze komiks komunikuje się z odbiorcą poprzez warstwę
graficzną. Odbieramy obraz jako pierwszy w kolejności, gdyż przedstawia on świat historii w
całej swej okazałości8, czyli tło, środowisko miejsca akcji, postacie, ich ubiór, porę dnia itp.
W sferze wizualnej zawarty jest często element ikonograficzny, pozwalający analizować
komiks z perspektywy ikonologicznej, a mogący zawierać w sobie różnego rodzaju przesądy i
metaforyczne wizualizacje (Eco 2010). Po zapoznaniu się z szatą graficzna komiksu czytelnik
kieruje się do tekstu, który zazwyczaj popycha akcję naprzód oraz wzbogaca świat
przedstawiony o nieznane nam szczegóły (Szyłak 2000).
O ile rysunek jawi się tutaj jako nośnik narracji, o tyle słowa pełnią rozmaite funkcje
w zależności od miejsca ich pojawienia się. Słowo pełni funkcję fabularną, gdy widnieje jako
zapis wypowiedzi jego bohaterów w tzw. „dymkach” i napisów egzystujących w obrębie
8

Należy zaznaczyć, że świat przedstawiony w komiksie jest najczęściej poddawany przerysowaniu, tzn.
uwypuklaniu jednego elementu rzeczywistości ważnej dla rozwoju akcji w komiksie kosztem innych. W tym
kontekście przerysowanie w komiksowym kadrze odgrywa podobną rolę do punctum w fotografii, o którym
Ronald Barthes w „Świetle obrazu. Uwagi o fotografii” pisał jako elemencie, co „wybiega jak strzała i
przeszywa mnie” i „posiada możliwość siły ekspansji” (Barthes 1995:47,78).

8

ukazywanego świata. Jako identyfikator wobec narratora słowo występuje wtedy, gdy zostaje
umieszczone w bąbelkowatym „dymku” lub prostokątnej ramce jako „wypowiedź
pomyślana” (Eco 2010: 218). Sam dymek może przybierać kształty będące adekwatne do
stanu emocjonalnego mówiącego 9. W sferze świata przedstawionego graficznie mogą również
występować onomatopeje mające za zadanie zobrazować wydarzenie dźwiękowe, np.
wystrzał broni, trzaskanie drzwiami czy naciśnięcie przycisku. Słowo może spełniać również
funkcję metatekstową, jeśli tytuł sam w sobie odgrywa znaczącą rolę w odczytaniu komiksu
(Szyłak 2000).
Niemniej elementem podkreślającym niezwykłość medium komiksowego, jego
niepowtarzalność i wyjątkowy urok, jest synteza działania obu form komunikacji w nim
zawartych. Jak słusznie to zauważył Jerzy Szyłak: „komiks każe każdej z tych dwóch sztuk,
na których się opiera, realizować funkcję drugiej, i dzięki połączeniu ich cech tworzy jakość,
której żadna z nich z osobna nie mogłaby zrealizować. I właśnie tu – w czystym operowaniu
artystycznym tworzywem – tkwi największa wartość tej sztuki” (Szyłak 2009:42). Dzięki tej
fuzji dochodzi do obserwowania zdarzeń zawartych w komiksie w sposób podobny jak przy
projekcji filmu, tzn. zachodzi „sekwencyjność” zdarzeń, nadająca wydarzeniom statyczność, a
między kadrami zachodzi zależność montażowa, realizująca typ idealnej ciągłości poprzez
faktyczny brak ciągłości (Eco 2010:220-221).

9

Za Umberto Eco w Apokaliptykach i dostosowanych, „[…] jeżeli jego kontury (tzn. „dymka” – przyp. aut.) są
poszarpane, tworzą kąty ostre, narysowane są linią ząbkowaną, to może wyrażać kolejno: strach, gniew,
podniecenie, wybuch wściekłości, krzyk, wycie, zgodnie z dokładną i standardową klasyfikacją nastrojów”
(2010: 218).
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ROZDZIAŁ 2. FENOMEN POWIEŚCI GRAFICZNEJ „V JAK VENDETTA”

2.1. Historia powstania komiksu „V jak Vendetta”
Pomysł na przygody anarchistycznego terrorysty o imieniu V zrodził się w wyobraźni
angielskiego twórcy Alana Moore’a, wybitnego pisarza i scenarzysty komiksowego, w 1982
roku. W wyniku nawiązania współpracy z uznanym rysownikiem brytyjskim Davidem
Lloydem, powstał pierwszy komiks z udziałem zamaskowanego herosa pod tytułem
Szubrawiec. Dało to zaczątek popularnej serii, która pierwotnie ukazywała się w odcinkach w
latach 1982-1985 na łamach brytyjskiej antologii komiksowej Warrior publikowanej przez
wydawnictwo Quality Comics (Craig 2006). Tak jak pierwsza część historii, tak i następne
pojawiające się na łamach „Warrior” były wydawane w czarno-białej konwencji.
V jak Vendetta10, planowana od początku jako zamknięta opowieść, nie doczekała się
na łamach antologii epilogu. Dokończenie serii uniemożliwiły złe wyniki sprzedaży
Warriora, doprowadzające do likwidacji czasopisma. Po tym fakcie Moore wraz z Lloydem
otrzymywali mnóstwo propozycji od innych wydawnictw w sprawie sfinalizowania
popularnej historii. Spośród ofert wybrali amerykańskie wydawnictwo DC Comics, które
wznowiło publikację V jak Vendetty na rynku amerykańskim w 1988 roku jako 10-częściową
mini serię pokolorowaną pastelami. Owa reedycja przyczyniła się do zmian w komiksie
amerykańskim11. Parę lat później zeszyty amerykańskie zebrano jako jednolitą powieść
graficzną, która doczekała się przekładów w wielu językach, m.in. po czesku, polsku,
francusku, niemiecku, hiszpańsku i bretońsku. Kult jakim ta historia cieszy się do dzisiaj w
środowiskach artystycznych i filmowych, pomógł w realizacji ekranizacji filmowej w 2005
roku, która co prawda spopularyzowała omawiany komiks, ale zatarła jego pierwotne
przesłanie.
Twórcy nigdy nie kryli swoich inspiracji przy tworzeniu omawianego komiksu.
Wywodziły się one z literatury postmodernistycznej, sztuki surrealistycznej i muzyki
eksperymentalnej, choć nie brakuje również odwołań do kanonu literatury pięknej. Dla
10

Tytuł nawiązuje do hasła V for Victory, umieszczanego na znaku amerykańskiej kampanii wspierającej Wielką
Brytanię podczas walk z nazistowskimi Niemcami, jeszcze zanim USA wzięły czynny udział w II Wojnie
Światowej. Był to również slogan propagandowy używany przez Winstona Churchilla dla wzmocnienia morale
Brytyjczyków (Haffner 2003). Tytuł odwołuje się jednocześnie do motywów działania głównego bohatera
komiksu oraz do magicznej symboliki liczby 5 i litery V, które przewijają się w fabule.
11

V jak Vendetta obok serii „Doom Patrol” Granta Morrisona i „Sagi o Potworze z Bagien”, pomogła zaistnieć
istniejącej po dziś dzień linii wydawniczej „Vertigo” przedstawiającej ambitne historii obrazkowe skierowane do
dojrzałego odbiorcy (Irvine 2009).
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Moore’a byli to m. in. „[…] George Orwell, Aldous Huxley, Sędzia Dredd12. David Bowie.
Batman. 451 stopni Fahrenheita, obraz Maxa Ernsta Europa po deszczach. Thomas Pynchon.
Atmosfera brytyjskich filmów z czasów drugiej wojny światowej. Robin Hood […]” (Moore
2003). Lloyd natomiast wypracował wygląd głównego bohatera poprzez połączenie
elementów charakterystycznych dla stroju super-bohatera, zaczerpniętych z prac nad
pulpowymi historyjkami13 dla wydawnictwa Marvel UK, z wizerunkiem Guya Fawkesa 14.
Silny wpływ miały również wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii zaistniałe w
latach 80. Doszło wtedy do wielkiego triumfu Partii Konserwatywnej oraz jej
przewodniczącej Margaret Thatcher, która w latach 1979-1990 sprawowała funkcję premiera
Zjednoczonego Królestwa. W czasie swych rządów Thatcher, inspirowana ideą ekonomii
podażowej Ronalda Reagana w USA, wprowadziła autorskie rozwiązania społecznoekonomiczne gloryfikujące przedsiębiorstwa indywidualne i prywatyzację15. Neoliberalizm
ekonomiczny Thatcher pozwolił na zaistnienie w Anglii stale prosperującego wzrostu
gospodarczego, niemniej zostało to okupione rezygnacją z socjalistycznego etatyzmu oraz
zawężeniem

przywilejów

związków

zawodowych.

Radykalne

działania

oraz

bezkompromisowość samej Thatcher powodowały konflikty społeczne, objawiające się w
protestach i demonstracjach antyrządowych. Alan Moore w wstępie do V jak Vendetty tak
wspomina czasy rządów Żelaznej Damy: „Obecnie mamy rok 1988. Margaret Thatcher
rozpoczyna właśnie swoją trzecią kadencje na urzędzie premiera i mówi z wielką pewnością
siebie o nieprzerwanym przywództwie konserwatystów, mającym trwać również w
następnym stuleciu. [...] Nowe oddziały policji do tłumienia zamieszek, podobnie zresztą jak
ich wierzchowce, noszą czarne przyłbice, a na dachach ich furgonetek zamontowane są
obrotowe kamery wideo. Rząd wyraził pragnienie wytępienia homoseksualizmu, nawet jako
abstrakcyjnego pojęcia. Można się jedynie domyślać, przeciwko której z mniejszości zostanie
skierowana kolejna dyskryminująca ustawa” (Moore 2009:7). Autorzy omawianego komiksu,
poprzez alegorie poddali krytyce politykę społeczną konserwatystów, wizerunek polityczny
12

Popularny bohater komiksu brytyjskiego. Jest policjantem sprawującym rolę zarówno stróża prawa jak
również sędziego i kata w postapokaliptycznej metropolii Mega City One.
13

Pulpa jest słowem pochodzącym z języka angielskiego, określającym czasopisma, książki lub komiksy
zawierającej brukowe treści drukowane na charakterystycznym, surowym, tanim papierze zwanym papierową
pulpą (American Heritage Dictionary, 4th Edition 2010).
14

Katolicki spiskowiec, próbujący w 1605 roku zniszczyć brytyjską Izbę Lordów i zabić króla Jakuba I w celu
osadzenia na tronie jego córki Elżbiety.
15

Thatcheryzm zostaje szczegółowo omówiony w: Harris Kenneth.1992. Margaret Thatcher. Tłum. Jerzy
Chociłowski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie oraz Jaskułowki Przemysław. 2000-2001. Thatcher a związki
zawodowe. “Rojalista” 35.
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Margaret Thatcher, jej formę dialogu z społeczeństwem oraz bezwzględną politykę
wewnętrzną i gospodarczą.
2.2. Zarys wydarzeń i charakterystyka głównych postaci
Akcja komiksu rozpoczyna się 5 października 1997 roku. Zostajemy przeniesieni do
Wielkiej Brytanii, rządzonej przez jednopartyjny rząd nacjonalistyczny utworzony przez
partię Norsefire po wojnie atomowej. Z czasem seria, z mrocznego thrillera superbohaterskiego zamienia się w głęboką historię z silnym wątkiem politycznym, krytykującej
totalitaryzm oraz analizującą zjawisko społecznej anomii, istotę anarchii i anarchizmu.
Tytułowy V jest jedynym ocalałym więźniem obozów przejściowych. Jest on również
jedynym, który przeżył serie eksperymentów naukowych mających na celu wytworzenie
nadczłowieka o wysokim ilorazie inteligencji i potężnej sile fizycznej. Paręnaście lat po tych
traumatycznych wydarzeniach V zakłada maskę Guya Fawkesa i przemierzając ulice
Londynu ratuje życia niewinnych ludzi, jednocześnie wprowadzając w życie plan zniszczenia
organów totalistycznego państwa. Nie jest on jednakże postacią jednoznacznie pozytywną –
chęć ocalenia ludu spod jarzma Norsefire miesza się u niego z żądzą wyrównania rachunków.
W głębi motorem postępowania V jest zemsta, doprowadzająca go do obłędu. Jak się później
okaże, za realizację swoich planów anarchoterrorysta zapłaci najwyższą cenę.
Podstawą dla rozwoju narracji są perypetie atrakcyjnej, lecz ubogiej dziewczyny o
imieniu Evey, która w celach zarobkowych postanowiła pracować jako prostytutka. Evey
Hammond urodziła się w rodzinie działaczy opozycyjnych zwalczających Norsefire. Jej
matka zginęła podczas wojny nuklearnej, ojciec natomiast za swoje poglądy i działalność
polityczną został aresztowany i zamordowany przez służbę bezpieczeństwa. Dziewczyna
spotyka się po raz pierwszy z charyzmatycznym V, gdy ten ratuje ją przed funkcjonariuszami
partyjnymi. Z początku zafascynowana poczynaniami swego wybawcy, Evey z czasem stanie
się coraz bardziej sceptyczna wobec jego brutalnych działań. Jej powątpiewanie i późniejsze
wydarzenia doprowadzają do tego, że V zmistyfikuje jej porwanie i tortury w celu
wyzwolenia jej z ideologii narzuconej przez Norsefire. Potworne męki zaznane podczas tortur
doprowadzają u Evey do przeżycia odnowy – z grzecznej, konformistycznej dziewczyny
przemieni się w zdecydowaną pomocnicę V. Dziewczyna początkowo będzie odczuwać
nienawiść do bohatera za wyrządzone krzywdy, ale wraz z rozwojem wydarzeń gniew
przerodzi się w objawy syndromu sztokholmskiego. Pod koniec historii Eve przejmie
dziedzictwo swego mentora i będzie kontynuować jego misję.
12

Kolejny bohater komiksu, David Finch, jest typowym urzędnikiem państwowym na
usługach partii. Gdy dochodzi do eskalacji działań V zostaje wybrany do schwytania
terrorysty. Z powodu serii niepowodzeń w śledztwie i utarczek na szczeblach władzy Finch
popada w stan depresyjno-maniakalny, który doprowadzi go na skraj szaleństwa. W trakcie
śledztwa odkryje on prawdę o obozach przejściowych, która poddaje w wątpliwość jego wiarę
w ideały partyjne i system wyznawanych wartości. Jako jedyna postać w komiksie związana z
Norsefire wydaje się on być szlachetną osobą – pomimo tego, że jest członkiem skrajnie
nacjonalistycznej partii i bezwiednie wykonuje wszystkie jej polecenia to czyni to w
przekonaniu, że jest to jedynie słuszne wyjście. Jego zatwardziałość w dążeniu do celu
sprawi, że zabije V, gdy ten na dobre wprowadzi chaos w strukturach opisywanego państwa.
Adam Susan jest swoistą personifikacją Norsefire. Wódź partii i osoba kontrolująca
żelazną ręką każdy aspekt życia obywateli Wielkiej Brytanii został przedstawiony przez
Moore’a i Lloyda jako żałosna persona, usilnie trzymająca się władzy. Jako człowiek
reprezentuje ze sobą wszystkie bolączki władzy totalitarnej - jej małostkowość, odcięcie się
od ludzi, niedostępność, uwielbienie dla wyższych ideałów i solipsyzm. Taką wartością dla
Susana jest Fatum, komputer monitorujący ochronę i biurokratyczny aparat państwa.
Niemniej nawet maszyna nie jest w stanie uchronić go w czasie kryzysu spowodowanego
przez V, kiedy to na jednej z parad ku czci wodza zostaje zamordowany przez zrozpaczoną
kobietę.
2.3. Motywy przewodnie
Pierwszym motywem komiksu jest motyw maski. I nie chodzi tutaj wyłącznie o
maskę w sensie dosłownym, ale również o jej warstwę symboliczną, używaną w relacjach
międzyludzkim i życiu społecznym. Jednym z momentów, w którym przejawia się powyższy
motyw, jest epizod z życia rodziny Almondów. W kościele i podczas spotkań towarzyskich
para ta wydaje się być szczęśliwym małżeństwem. W rzeczywistości jednak, gdy kurtyna
teatru życia codziennego opada Derek Almond daje upust swojej dezaprobacie wobec żony, a
swą lojalność skieruje w stronę partyjnych wartości. Te i inne przykłady zakłamania w
omawianym komiksie każą rozpatrywać nam świat przedstawiony w perspektywie
Goffmanowskiej analizy dramaturgicznej. Podobnie jak Erving Goffman, Moore przedstawia
na kartach swojej historii osoby powierzchowne, świadomie manipulujące innymi, by
wywołać określone zachowania lub zaspokoić swoje potrzeby. Społeczeństwo postnuklearnego Londynu rządzone jest przez konwenanse narzucane przez totalitaryzm, mający
13

duży wpływ na ich role społeczne, sposób autoprezentacji oraz fasadę, czyli przestrzeń
interakcji.
Problematyka maski nakierowuje nas na dylematy związane z naszą tożsamością.
Wśród klasycznych kwestii dotyczących tożsamości, szczególną uwagę autorów zwraca
relacja pomiędzy naszym prawdziwym ego a rolą jaką mamy spełniać w codzienności. Czyż
nie jest przypadkiem tak, że owa tożsamość została przesłonięta przez maskę, „najbardziej
osobiste dobro jednostki oraz ośrodek jej poczucia bezpieczeństwa i przyjemnych doznań”
(Turner 2008:467)? Jeśli tak, to czy mamy świadomość fałszu naszych komunikatów
kierowanych do innych? Czy mamy możliwość w ogóle być autentyczni w tej patowej
sytuacji? Ostatnie pytanie zawiera w sobie kolejne zagadnienie ważne dla Moore’a – kwestię
wolności indywidualnej. Wobec tego tematu scenarzysta ma podobne zdanie do Ericha
Fromma, tzn. nasze prawdziwe „ja” ukaże się światu wyłącznie wtedy, gdy pokonamy naszą
wewnętrzną obcość, będącą wynikiem niezaspokojenia podstawowych potrzeb akceptacji
społecznej czy transcendencji, oraz przekonań wpojonych nam w trakcie procesu socjalizacji.
Zostanie to szerzej opisane w części analitycznej pracy.
Duch Fromma będzie również obecny, gdy twórcy w sposób wyrazisty będą odnosić
się na planszach komiksu do motywu władzy. Przedstawiając sposób jej sprawowania na
przykładzie totalitarnego nacjonalizmu, Moore wskazuje jednoznacznie, że poczucie
nadrzędności, zakryte powierzchowną charyzmą i poczuciem strachu przed wolnością,
prowadzi do moralnej degrengolady. Swoje przekonania scenarzysta odzwierciedla w osobie
Susana. Na jego osobowość składają się m.in. bezwzględne przywiązanie się do
konwencjonalnych wartości, odrzucenie subiektywności i łagodności, przesadne cenienie siły
oraz projektywność, pojmowana jako postrzeganie świata jako groźnego żywiołu
spowodowane

przypisywaniu

czynnikom

zewnętrznym

swoich

własnych

emocji

(Jakubowska-Branicka, 2000). Na poziomie metatekstu zostaje w komiksie wyśmiany
nazizm, oparty na skłonności do podkreślania społecznej polaryzacji, podsycany niejako
przez nienawiść, mizoginizm i autorytarną potrzebę podporządkowania się silniejszemu
(Fromm 2008).
Adwersarzem ideologicznym totalitaryzmu jest anarchizm, przodujący temat V jak
Vendetty. W nim Moore odnajduje jedyną doktrynę pozwalającą podjąć człowiekowi
własnym sumptem decyzje i zarządzać swoim życiem w zgodzie z swoją wolą. Anarchizm
ma tutaj zabarwienie indywidualno-socjalistyczne, co zresztą nie jest przypadkowe, gdyż
Moore jest znany z poglądów lewicowych (Khoury 2008).
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Powieść graficzną V jak Vendetta uznaje się za komiks stricte anarchistyczny,
promujący szeroko rozumianą wolność zewnętrzną, której nie sposób afirmować bez poczucia
wewnętrznej niezależności i mocy działania, nie zatrutej przez zniewolenie i uzależnienia.
Niemniej jednak w parze z słusznymi i śmiałymi ideałami o zniesieniu władzy oraz oddaniu
ludziom kontroli nad swoim życiem, podąża sarkastyczna krytyka społeczeństwa, które z
powodu wielopokoleniowej socjalizacji nie potrafi wznieść się ponad relację dominacji.
Widać to w gorzkim zakończeniu komiksu, gdzie możemy się przyjrzeć sferze społecznej bez
żadnej

organizacji

czy

struktury

polityczno-społecznej.

Ulicami

władają

bandy

zwyrodnialców, którym zależy wyłącznie na zaspakajaniu pierwotnych potrzeb.

2.4. Wpływ kulturowy „V jak Vendetty”
Od początku lat 90. XX wieku po dzień dzisiejszy można zauważyć silne
oddziaływanie treści dzieła Moore'a na subkultury młodzieżowe, artystów progresywnych
oraz muzyków działających na scenie alternatywnej. Komiks inspiruje również ludzi o
szczególnej świadomości społecznej w manifestacji swego sprzeciwu wobec wydarzeń
politycznych i kulturowych, które często negują ich interesy oraz system wartości przez nich
wyznawanych.

Na zdjęciu Lynx & Kemo MC, duet z Wielkiej Brytanii prezentujący muzykę z pogranicza hip-hopu,
drum’n’basu i eksperymentalnej elektroniki. Muzycy używają maski V do podkreślenia swojej
narodowości oraz myśli buntowniczej wynikającej z rozczarowania rzeczywistością16.

16

Zdjęcie pochodzi ze strony zespołu założonej na serwisie społecznościowym „My Space”. URL:

http://www.myspace.com/lynxandkemo.
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Wśród grup muzycznych działających głównie na terenie Wielkiej Brytanii i USA
znajdują się formacje adaptujące charakterystyczne elementy fabuły V jak Vendetty, a
niekiedy nawet przywłaszczające nazwy znajdujące się w komiksie dla nazwania swych grup.
Przykładowo progresywna grupa metalowa Shadow Gallery przyjęła swoją nazwę od tajnej
kryjówki V, będącym jednocześnie jego centrum dowodzenia. Ponadto zespół wydał w swojej
karierze album Room V, nawiązujący do celi, w której V był przetrzymywany podczas pobytu
w obozie zagłady w Larkhill. Analogiczne inspiracje można zauważyć w twórczości rockbandu Vicious Cabaret , który swoją nazwę zapożyczył od tytułu piosenki odgrywanej przez
V na początku księgi II komiksu oraz Taking Down z Las Vegas, czy grupy Jocasta, w której
repertuarze znajduje się piosenka The Land of Do-As-You-Please treściowo powielającej
tematy i przesłanki poglądów V, które ten zaprezentował podczas wystąpienia telewizyjnego
dla narodu brytyjskiego. Ale nie tylko muzyka adaptuje motywy V jak Vendetty. W 2000 roku
zrealizowano w Szwecji adaptację teatralną komiksu pod tytułem Landet där man gör som
man vill.

Anarchiści pikietujący przed kinem w Nowym Jorku w 2006 roku17.

W sferze społecznej grupy anarchistyczne wykorzystują maskę Guya Fawkesa
podczas ulicznych demonstracji. W 2005 roku amerykańscy aktywiści anarchistyczni
zainicjowali akcję A for Anarchy polegającą na organizowaniu przed wejściami do kin, w

17

Zdjęcie pochodzi z strony A for Anarchy (Anarchiści amerykańscy 2006).
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których wyświetlano filmową adaptację komiksu, akcji informacyjnych edukujących widzów
o cenzurze politycznej jakiej poddano film, oraz wartościach anarchistycznych (Anarchiści
amerykańscy 2006)18. W Wielkiej Brytanii zaś można często zauważyć manifestantów w
masce V podczas protestów wyrażających niezadowolenie z prowadzenia polityki
wewnętrznej kraju oraz działań militarnych mających miejsce na Bliskim Wschodzie (BBC
News 2009). Tacy demonstranci zostali również zauważeni podczas ruchów sprzeciwu w
związku z rozwojem działalności kościoła scjentologicznego w Zjednoczonym Królestwie
(Richards 2008; Anonymous 2008). Maska uśmiechniętego Fawkesa pojawia się zawsze tam,
gdzie dochodzi do społecznego rozczarowania sytuacją polityczną w rodzimym kraju oraz
pojawienia się nowych zdarzeń na tle religijnym, ekonomicznym i kulturowym. Aktywiści
zwalczający je uważają, że mogą one zagrozić dominującemu światopoglądowi oraz
relatywizować dane wartości. Chociaż należy zaznaczyć, że osoby używające masek V
podczas protestów robią to z dwóch powodów: by zostać zauważonymi przez opinię
publiczną oraz żeby wyrazić uznanie dla komiksowej postaci, którą jednakże nie traktują jako
wzorca negatywnego anarchisty, lecz jako bojownika o wolność od absolutyzowania
rzeczywistości społecznej (tzw. systemu).

18

Fabuła filmowej adaptacji V jak Vendetty, w odróżnieniu od komiksowego pierwowzoru, nawiązywała mocno
do sytuacji cywilizacji zachodniej po atakach z 11 września z 2001 roku oraz po wejściu w życie ustaw
Patriot Act ograniczających wolność amerykańskich obywateli w imię bezpieczeństwa. Jak mówi Alan
Moore. „Film przemieniono w parabolę ery rządów George'a W. Busha w USA, ale ludzie pracujący nad nim
byli zbyt nieśmiali do uwzględnienia w nim politycznej satyry własnego państwa... Wyszła z tego frustrująca
i impotentna fantazja amerykańskich liberałów, w której bojownik o liberalnych wartościach toczył bój
przeciwko establishmentowi neokonserwatystów – a przecież V jak Vendetta jest o czymś innym.
Opowiadała o faszyzmie, anarchii i Anglii” (Vineyard 2006).
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ROZDZIAŁ 3. IDEA ANARCHIZMU
3.1. Zarys historyczny anarchizmu
Anarchizm to zarówno nazwa ideologii politycznej, jak i ruchu społecznego
charakteryzującego się krytycznym nastawieniem wobec kapitalizmu i komunizmu.
Narodziny tego zespołu przekonań można umieścić na mapie historii idei społecznych w
połowie XIX wieku. Można również wskazywać na jego nawiązania do koncepcji
romantycznych, niektórych aspektów socjalizmu Fouriera, libertarianizmu oraz postaw
rewolucyjnych wypracowanych podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
W Encyklopedii Socjologicznej czytamy, że anarchizm to „ideologia odrzucająca
wszelkie formy i przejawy władzy (autorytetu) w imię nieograniczonej wolności jednostek i
swobodnie zawiązywanych stowarzyszeń, a także ruch społeczny odwołujący się do takich
ideałów” (Grinberg 1998:28). W następstwie zostaje mocno zaakcentowany antagonizm w
stosunku do państwa jako instytucji normatywnie porządkującej przestrzeń społeczną.
Odrzuca również wszelki przymus – od behawioralnej nadrzędności jednych nad drugimi po
polityczny teleologizm i duchowy, wynikający z działań władz kościelnych. Anarchiści chcą
zerwać z dyskursem władzy, którą uważają za patologię społeczną, poprzez niszczenie
struktur państwowych oraz zbudowanie na ich pogorzelisku naturalnych wspólnot,
normowanych nie przez prawo, lecz przez wolną wolę.
Każdy badacz społeczny oraz politolog zajmujący się tym obszarem ideologii
zmuszony jest współcześnie do drobiazgowego zreinterpretowania posiadanej wiedzy
anarchistycznej. Wiele jego odmian oraz stereotypizacja będąca efektem społecznego
sceptycyzmu wobec koncepcji anarchii przesłania w dużej mierze złożony obraz anarchizmu.
Ponadto od niedawna, w związku z coraz to większym zainteresowaniem buntem
anarchistycznym, trwa spór w enklawach anarchistów o rozumienie tego prądu społecznego,
który na chwilę obecną jest pojęciem trudnym do jednoznacznej klasyfikacji. Mimo to droga
prowadząca na ścieżkę anarchii jest zawsze taka sama: albo rewolucyjna przemoc, albo
działania bezpośrednie (chociażby zamachy na polityków), albo sprzeciw demonstracyjny
wobec stosowaniu przemocy (Heywood 2007).
Współcześnie możemy spotkać się z rozwarstwieniem anarchizmu ze względu na
różnie postawione cele i sposób ich realizacji, jak chociażby anarchio-feminizm, czarny
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anarchizm czy zielony anarchizm, odwołujący się do poglądów związanych z feminizmem,
anty-rasizmem lub ekologią. Jednocześnie ciągle jest podtrzymywany ambiwalentny stosunek
opinii publicznej wobec anarchizmu, wytykający mu za złe utopijną wizją świata
społecznego, oderwanie od rzeczywistości, brak konkretnych propozycji na projekt
ustanowienia nowego porządku po zniesieniu władzy oraz przeszłość niektórych odgałęzień
ruchów, prowadzących działalność terrorystyczną polegającą na zamachach na czołowych
przedstawicieli polityki. Po części również pejoratywny stosunek mediów wobec anarchistów
sprawia, że ich ideologia plasuje się poza marginesem zainteresowania społecznego.
3.2. Myśl Michaiła Bakunina
Michaił Aleksandrowicz Bakunin, urodzony w 1814 roku w Priamuchinie w rosyjskiej
rodzinie szlacheckiej, jest stawiany obok Proudhona i Kropotkina za patrona ruchu
anarchistycznego, a w szczególności za protoplastę jego kolektywistycznej odmiany. Na
kartach historii zapisał się jako badacz myśli heglowskiej, współautor programu pierwszej
międzynarodowej organizacji anarchistycznej19 oraz rewolucjonista zaciekle walczący z
marksistowską doktryną, jak i władzą rosyjską utożsamianą z caratem20.
Anarchizm zawdzięcza Bakuninowi bardzo wiele. To on wypracował etos
anarchistycznego buntownika, odrzucającego religię, swoją narodowość oraz zasady władzy
politycznej, ekonomicznej i społecznej. Nadał rewolucjoniście cechy spiskowca zdolnego do
poświęceń, nieustępliwego, posiadającego hart ducha i miłującego wolność ponad wszelkie
wartości ustanowione przez innych. Ponadto dzięki niemu szkielet anarchizmu ukształtowany
przez Proudhona21 został wypełniony treścią ideologiczną, postulującą oddanie pól
uprawnych i wszelkich zasobów ekonomicznych do użytku autonomicznym gminom,
mających razem tworzyć państwa federalne. Jedynym obowiązkiem tego samoistnego tworu
miało być zapewnienie każdemu człowiekowi należącemu do federacji prawa do życia wedle
własnych przekonań i woli, a także danie mu możliwości odejścia lub pozostania we
wspólnocie.
19

Mowa tutaj o „Bractwie Międzynarodowym” założonym w 1864 roku.

20

Bakunin zarzucał Marksowi i Engelsowi, że w ich ideologii zawarte są metody świadczące o kierowaniu się
bardziej w stronę kreowania społeczeństwa autorytatywnego, aniżeli komunistycznego. Jak sam mówił,
„Marksiści twierdzą, że tylko dyktatura –oczywiście ich własna -może stworzyć wolność ludu” (Kołakowski
2009:302).
21

Pierre-Joseph Proudhon był pierwszym orędownikiem ideologii anarchistycznej. To on nadał po raz pierwszy
zjawisku anarchii wydźwięk pozytywny.
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Filozofia Bakunina nie jest jednakże zbiorem usystematyzowanych twierdzeń. Wręcz
przeciwnie – jest pełna sprzeczności, niedomówień i przypuszczeń bez odniesienia do faktów.
Manichejska wizja świata i skrajny woluntaryzm w niej zawarty kłóci się z mglistymi
przemyśleniami na temat podziału pracy, funkcjonowania wewnętrznych struktur federacji
oraz roli terroryzmu w rewolucji. Z drugiej jednak strony brak konsekwencji w rozważaniach
Bakunina podyktowany jest jego afirmacją pluralistycznego świata, zdominowanego przez
sprzeczne racje, różnorodność i spontaniczne działania. Jest on romantycznym bojownikiem
walczącym o budowanie wspólnej jedności poprzez oddanie ludziom możliwości władania
ich losem. Wierzył, że dokona się to dzięki zdewastowaniu starego świata, po którym nowa
jakość życia społecznego ukształtuje się samoistnie. Jego wiara w autogeniczne
uporządkowanie życia publicznego po rewolucji było jednak podyktowane przez strach
wynikający z podejmowania kompromisów, czemu dał świadectwo w czasie całego swego
życia22.
Bakunin

funkcjonuje

we

współczesnej

kulturze

jako

wzorzec

buntownika

prowadzącego walkę o zaistnienie utopijnego stanu wolności absolutnej. Z lektury jego
najważniejszych prac wyłania się obraz państwa, które poprzez ujednolicenie patriotyzmem
wyklucza pluralizm i różnorodność. A przecież „jedność jest celem, ku któremu ludzkość
dąży niepowstrzymanie. Jednak jedność staje się siłą fatalną, niszczącą inteligencję, godność,
pomyślność jednostki i ludów za każdym razem, kiedy kształtuje się bez wolności – bądź to
przez przemoc, bądź pod władzą idei teologicznej, metafizycznej, politycznej czy
ekonomicznej. Patriotyzm, którzy zmierza ku jedności bez wolności, to zły patriotyzm” 23.

3.3. Anarchoindywidualizm Maxa Sitrnera
Anarchizm indywidualistyczny jest obok anarchokolektywizmu, anarchokomunizmu i
anarchosyndykalizmu najbardziej znanym nurtem buntowniczej myśli. Zainicjowane przez
niemieckiego nauczyciela historii i literatury Maxa Stirnera (1806-1856) odgałęzienie
anarchizmu można uznać za symptom filozofii egoizmu, gloryfikujący wolność indywidualną
22

Bakunin był aktywistą. Przewodniczył powstaniu praskiemu w 1848 roku i powstaniu drezdeńskiemu w 1849
roku, pomagał również powstańcom zaangażowanym w Powstanie Styczniowe A.D. 1863. Był ponadto twórcą
wielu zrzeszeń anarchistów oraz wystąpień, w tym sławnego wystąpienia anarchistów w Bolonii 1874 roku
(Laskowski 2004:194-230).
23

Daniel Guérin, Ni Dieu ni Maitre. Anthologie de l’anarchisme, za: (Laskowki 2006:205).
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człowieka i zalecający bunt wobec nie tyle państwa i kościoła, co również wobec ogólnie
pojętej kultury, w tym także rodziny.
Egoteizm Stirnera jest wynikiem krytyki młodoheglistów berlińskich z XIX wieku
kierowanych przez Bruno Bauera, na których spotkaniach Stirner często bywał. Teoretyk
anarchoindywidualizmu, głównie w swym jedynym dziele Jedyny i jego własność, wychodzi
z założenia, że fundamentem każdego systemu religijnego i sfery humanistycznej jest mniej
lub bardziej uświadomiony egoizm. Przejawia się on w nas poprzez pewność siebie
wynikającą z poczucia własnej siły i umiejętności. Większość z nas jednakże nie jest
świadoma potencji mocy w sobie, gdyż jest ona skutecznie niwelowana przez kulturę i
państwo, tworzące mechanizmy iluzji i podporządkowania jednostek wobec siebie. Kultura
jest tutaj aparatem, który poprzez sacrum, etykę, zwyczaje i poczucie narodowej tradycji
zadaje przemoc każdemu indywiduum. Skutkiem tego nieuświadomionego gwałtu na
ludziach jest stłamszenie ich jaźni oraz powstrzymanie dalszego procesu rozwoju tożsamości.
Zatem kultura, a w szczególności religia, jest idee fixe, ujarzmiającą ludzi dla siebie.
Podobnie jest z państwem, które realizuje nową formę niewolnictwa poprzez obowiązek
płacenia podatków i składek, tyle tylko że w odróżnieniu od starożytnej koncepcji
niewolnictwa jest nader wysublimowana, zakryta pod maską ucywilizowania. By uwolnić się
od tej zakłamanej rzeczywistości Stirner proponuje wypowiedzenie nieposłuszeństwa
instytucjom realizującym

niewolnictwo oraz

głosi postulat

zakorzenienia procesu

wartościowania w sobie: „niczemu wartości nie przydawać, lecz szukać jej tylko w sobie
samym”. W samej odmowie na zastany świat nie ma jednakże poczucia realizacji żadnego
działania, która przychodzi dopiero wtedy, gdy człowiek zda sobie sprawę, że jest swoją
własnością, tzn. wie, jakie sfery rzeczywistości są pod jego kontrolą i nad czym może
zapanować. Wtedy też grupa świadomych egoistów może zespolić się w Zrzeszenie, które
przyczyni się do skutecznej realizacji swoich celów24.
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Jak zauważa jednak Adam Gajlewicz: „Zrzeszenie to jednak, ze względu na brak zasad w nim
obowiązujących, w istocie nie ma racji bytu jako nowa forma życia społecznego. Gdyby natomiast „zestaliło
się” i „skostniało”, wówczas zamieniłoby się w społeczeństwo, przestając tym samym pełnić wyznaczoną
mu przez Stirnera funkcję zaspokajania potrzeb egoistów, które dokonuje się w oparciu o całkowitą
arbitralność, przy dobrowolnym ograniczeniu wolności ze strony poszczególnych Ja. Z drugiej
strony, w świetle innych tez filozofii Stirnera Zrzeszenie jest już rzeczywistością i nie ma konieczności
do niego dążyć, ani go zakładać”(1995:110).
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Anarchoindywidualizm tak naprawdę jest heglowską negacją doprowadzoną do
ekstremum. Chcąc opisać wolność, Stirner skupia się na jej przeciwieństwach, dochodząc w
pewnym momencie do wniosku, że nie istnieje ona sama w sobie. Wolność w ujęciu Stirnera
jest bliższa koncepcji Boga wywodzących się z wschodnich kultur, które przedstawiają
stworzyciela świata jako zarazem byt nieskończony i nicość. Stirner podkreśla szczególnie
drugą cechę, pisząc: „Ufundowałem swoją sprawę na nicości!”, co zresztą przysporzyło mu
mnóstwo krytyków i antagonistów na polu filozoficznym 25.
3.4. Kwestia terroryzmu
Poprzez terroryzm rozumiem formę przemocy politycznej, „polegającej na stosowaniu
morderstw lub zniszczenia (albo zagrożeniem stosowania takich środków) w celu wywołania
szoku i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów, czego efektem
mają być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie nieprzemyślanych
działań lub/i zademonstrowanie/nagłośnienie politycznych przekonań”(Bolechów 2003:25).
Symptomem terroryzmu jest atak terrorystyczny, czyli „akt przemocy lub wiarygodnego
zagrożenia jej użycia (oparty o typowe metody terrorystyczne), przeprowadzony z
pogwałceniem prawa, którego głównym celem jest zastraszenie rządu, społeczeństwa lub
jakiejkolwiek jego części, co ma umożliwić realizację założonych celów politycznych”
(Bolechów 2003:25).
Anarchizm był identyfikowany z działalnością terrorystyczną przez praktycznie całą
drugą połowę XIX wieku. Ów wizerunek był rozpowszechniany w związku z działaniami
rosyjskich anarchistów z organizacji Narodnaja Wolia, próbujących zrealizować zamach na
Aleksandra II, francuskiej „Czarnej bandy” z Montceau-les-Mines Leona Czołgosza26,
Ravachola, Vaillanta, Henry’ego oraz amerykańskich, hiszpańskich i włoskich anarchistów
odpowiedzialnych za wysadzanie budynków instytucji państwowych oraz zabójstwa
prominentnych osób tamtejszego życia publicznego.
Postawę ideologiczną anarchistycznego terroryzmu należy wiązać z romantycznym
sprzeciwem

wobec

świata,

nihilizmem

powodującym

skrajny
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relatywizm

oraz

Albert Camus w Człowieku zbuntowanym (1991) pisze: „Stirner, a wraz z nim zbuntowani nihiliści, upojeni
niszczeniem śpieszą ku nicości. Pustynia została ukazana: teraz trzeba się dowiedzieć, jak na niej przetrwać.
Zaczynają się bezlitosne poszukiwania Nietzschego” (s. 77).
26

Odpowiedzialny za zamach na Williama McKinleya, prezydenta USA, w 1901 roku.
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absolutyzowaniem ludzkich celów. Źródeł postępowania terrorystów należy również szukać
w pośrednim wpływie

filozofii egoizmu Stirnera, literatury brukowej oraz specyficzną

sytuacją materialną anarchistów, żyjących najczęściej w skrajnej nędzy. Swoim działaniem
anarchiści chcieli wywołać trwogę zarówno u rządzących, jak i wśród mas społecznych,
dzięki czemu mieli zdobyć poparcie do wszczęcia powszechnego powstania (Munkler
2006:7). Buntownicy anarchistyczny przyjmowali z góry, że społeczeństwo żądne jest
przewrotu państwowego i że utożsamia się ono z działaniami rewolucjonistów. Ponadto akty
terrorystyczne były często indywidualne, tzn. dopuszczano się porwania konkretnych osób z
życia biznesu lub polityki lub dokonywano na nich zabójstwa, w celu ograniczenia jak
najmniejszej liczy ofiar wśród cywili. Kolejną cechą charakterystyczną anarchistycznego
terroru było wykorzystywanie instytucji sądowniczych do propagowania ideologii
anarchistycznej oraz do intelektualnych potyczek anarchistów z organami władzy, podczas
których ci pierwsi starali się wykazać ułomności systemu monarchistycznego lub demokracji.
„Anarchiści nie byli pierwszymi, którzy zastosowali terror indywidualny, to oni
jednak, a raczej niektórzy z nich, dali mu intelektualne uzasadnienie, czyniąc z aktu
beznadziejnej rozpaczy pożądane narzędzie walki” (Laskowski 2008:278). Jednak u progu
XX wieku wśród anarchistycznych teoretyków zaczęła szerzyć się opozycja wobec działań
„anarchistów czynu”, krytykujących ogólnie pojętą przemoc i nadając jej negatywne
znaczenie. Rewolucjonistów zaś, którzy wykorzystywali sianie terroru w życiu publicznym
oraz dokonujących zamachów na prominentnych polityków, nazywali mordercami (Tuchman
1997:77). Tendencja ta utrzymywała się przez całe stulecie i tym samym zmarginalizowała
motyw terroryzmu we współczesnej myśli anarchistycznej, nadając anarchoterrorystom
etykietę zrozpaczonych indywiduów zmierzających ku nicości i autodestrukcji. Najlepszym
dowodem tego zjawiska jest działalność dzisiejszych neoanarchistów, wyróżniająca się
synkretyzmem ideowym oraz akceptację niektórych mechanizmów demokracji bezpośredniej
jako koniecznych dla spójnego funkcjonowania życia społecznego.
3.5. Anarchizm Alana Moore’a
Alan Moore zainteresował się myślą anarchistyczną w czasach działalności
studenckiej w ramach kontrkultury. Była ona wynikiem zainteresowania się radykalnymi
ruchami politycznymi zwalczających

faszyzm

i autorytaryzm

w późnych latach

sześćdziesiątych, kiedy „działalność polityczna była naturalnym elementem uczestnictwa w
kulturze” (Strangers in a Tangled Wilderness 2009). Jak sam Moore przyznaje, „anarchizm
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jest i od zawsze był romantyzmem. Oczywistym jest, że jest to najlepsza i jedyna moralnie
uzasadniona idea na całym świecie, w myśl której każdy z nas winien być panem swego losu,
swoim własnym przywódcą. Nadal w to wierzę”(BBC Four 2008).
Moore definiuje anarchizm jako pozbycie się liderów, odwołując się do jego
etymologicznego pochodzenia an-archon, czyli bez przywódców. Artysta uważa, że obecne
ustalenia

w

sferze

społeczno-politycznej

są

dyktowane

przez

przewodniczących

poszczególnych ugrupowań, którzy zamiast kierować się w swoim postępowaniu
obiektywnymi racjami podejmują irracjonalne decyzje wynikające z ich żądzy sławy oraz
paradoksalnej potrzeby jeszcze większego poczucia władzy. W rzeczywistości jednak osoba
lidera w dialogu społecznym oraz w świecie polityki jest niepotrzebna, gdyż jego funkcje
równie dobrze sprawuje administracja, nie mająca obowiązku wymuszać od obywatela
konkretnych postaw. Zarówno ona, jak i jej rodzina nie wymagają obecności osoby
reprezentującej ich interesy, gdyż każdy członek rodziny spełnia w niej określone funkcje.
„Dopiero gdy narzuci się im te wszystkie obce ich naturze struktury społecznego porządku,
zalecane przez wiodące szkoły polityczne, rodzą się wszystkie problemy – problemy naszego
statusu w ramach hierarchii, niepewność i utrata poczucia bezpieczeństwa, które się z nim
wiążą” (Strangers in a Tangled Wilderness 2009:53).
Wypada jednakże zauważyć, że Moore nie wierzy w powodzenie realizacji planu
wszczęcia rewolucji anarchistycznej. Uważa, że to spowodowałoby zawalenie się całej
struktury społecznej, którą od prawie dwóch tysięcy lat jest tworzona w ramach dyskursu
przywódczego.

Jest

to

również

spowodowane

skutecznością

zwalczania

bojówek

anarchistycznych i terrorystycznych przez policje i służby bezpieczeństwa. Wierzy jednak w
zaistnienie modelu anarchistycznego w ramach rodziny, chociaż wymaga to wiele wysiłku.
Rdzeniem jego myśli anarchistycznej jest fakt, że każdy z nas bierze osobistą
odpowiedzialność za swoje czyny i jest świadom tego, że żyje w obrębie większej grupy
społecznej, cechującej się różnorodnością. „Z punktu widzenia drzewa ewolucji, jesteśmy
gołą, pustą gałęzią. Cały program ewolucji daje się opierać na różnorodności, bo w
różnorodności jest siła. Jeśli odniesiemy tę zasadę do rozwoju społecznego, otrzymamy coś
na kształt anarchii. Każda jednostka znajduje swoje miejsce w społeczeństwie, wraz z
właściwymi jej umiejętnościami i własnymi interesami, jak też potrzebą współdziałania z
innymi ludźmi” (Strangers in a Tangled Wilderness 2009:53).
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Reasumując,
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Alana
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anarchizmu
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anarchizmu

kolektywistycznego.

bliżej

do

Scenarzysta

analizowanego komiksu koncentruje się głównie na relacjach mikrospołecznych, nie wierząc
jednocześnie w powodzenie ogólnoświatowego przewrotu anarchistycznego, dewaluującego
władzę. Poglądy polityczne Moore’a nie przeszkodziły mu w realizowaniu swojej kariery
twórczej. Jak sam mówi, „jeżeli jesteś wystarczająco dobry, jeśli jesteś wystarczająco
popularny, jeśli zarabiasz dość pieniędzy, wtedy z radością pozwolą ci używać swojego
wydawnictwa do propagowania twoich poglądów, nawet jeśli są wyjątkowo radykalne. Nawet
jeśli w jakimś sensie są potencjalnie niebezpieczne” (Strangers in a Tangled Wilderness
2009:56).
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ROZDZIAŁ 4. ANARCHIZM W „V JAK VENDETTA”
4.1. Założenia metodologiczne
Komiks V jak Vendetta został w tej pracy poddany analizie ze względu na
zamieszczone w jego fabule treści i idee anarchistyczne. Ponadto uwzględniono specyficzną
formę w jakiej Alan Moore i David Lloyd zaprezentowali przekaz ideałów anarchistycznych.
Z racji specyficznego charakteru języka komiksowego za jednostkę analizy uznałem
poszczególne kadry komiksowe, które badałem pod kątem jakościowym. Komunikat zawarty
w opowieści obrazkowej traktuję jako syntezę obrazu i słowa. Efekt analizy został
przedstawiony w sposób opisowy i podparty materiałem obrazkowym27. Aby uporządkować
materiał i nadać wywodowi jasny przekaz, najpierw koncentrowałem się na następujących
elementach treści takich jak:
Charakterystyka głównego protagonisty komiksu - terrorysty V
Charakterystyka Evey Hammond, pomocnicy V i dziedziczki jego anarchistycznej
spuścizny
Realia świata post-nuklearnego oraz obraz Anglii kierowanej przez totalitarną partię
Norsefire
W analizie formy zaś skupiłem się na odwołaniach wizualnych do anarchizmu zawartych w
warstwie ikonograficznej. Każdy z omawianych punktów został opisany w oddzielnym
podrozdziale. Wyjątkiem są aluzje do współczesnej kultury, szczególnie cytaty do znanych
dzieł literackich oraz poglądów związanych z kontekstem politycznym o którym wcześniej
wspominałem. Ponieważ pojawiają się one na każdym poziomie analizy nie poświęciłem im
wyodrębnionego miejsca lecz omawiam je na przestrzeni wszystkich podrozdziałów
znajdujących się poniżej.

27

Podczas analizy treści korzystałem z następujących pozycji teoretycznych: Earl Babbie, Podstawy badań
społecznych w praktyce, Warszawa 2008; Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985,
oraz Piotr Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.
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4.2. Analiza treści:
4.2.1. V – anarchista niszczyciel
Na pierwszy rzut oka V można zaklasyfikować jako wzorcowy przykład
komiksowego super-bohatera, czyli archetypu będącego połączeniem cech realistycznych z
mitycznymi w onirycznej konwencji (Toeplitz 1985). W rzeczywistości jednak postać
anarchistycznego terrorysty zwalczającego faszyzm jest czymś w rodzaju bricolage28
struktury mitycznej z koncepcją nadczłowieka29, mesjanistycznego buntownika doby
romantyzmu owładniętego szaleństwem oraz indywidualistycznego anarchisty postulowanego
przez Maxa Stirnera nacechowanego elementami utopistycznymi i socjalistycznymi.
Należy zacząć od omówienia protagonisty „V jak vendetty” jako postaci mitycznej,
należącej do fikcji będącej próbą wyjaśnienia odwiecznych zagadnień istoty bytu, miejsca
człowieka w rzeczywistości, walki dobra i zła. Mityzacja V zarówno na poziomie czerpania
wzorców z obecnych mitologii, jak i przy zastosowaniu szablonu narracyjnego o charakterze
mitycznym jest wyraźnie widoczna. Maska Guya Fawkesa oraz uniform pochodzący z XVII
wieku, które nosi na sobie V, odwołują się do obrzędów specyficznych dla kultury
anglosaskiej30, natomiast metody działania kierują nas w stronę sławnego banity z
Nottingham, Robin Hooda. Ponadto jak na herosa przystało, V odróżnia się od innych postaci
umiejętnościami przekraczającymi kondycję ludzką, stawiającymi go ponad zwykłymi
śmiertelnikami. Jest niesamowicie wytrzymały na ból, posiada zdumiewające zdolności
akrobatyczne oraz zna sztuki walki. Co więcej, odznacza się błyskotliwym intelektem oraz
wszechstronną wiedzą zarówno na temat kultury, chemii czy informatyki. Wszystkich tych
zdolności używa do spełnienia swojej dwuznacznej misji. Chcąc przywrócić rację bytu
wolności i sprawiedliwości poprzez zniszczenie struktur władzy partii Norsefire, jednocześnie
pragnie zrealizować plan osobistej zemsty - tytułowej vendetty - na oprawcach, którzy
uczynili go odmieńcem.
Uzasadnieniem wyjątkowości V jest jego pochodzenie. Co prawda nie znamy
szczegółowo historii jego życia ani też nie wiemy, jaka jest jego prawdziwa tożsamość.

28

Pojęcie autorstwa Claude’a Levi-Straussa, oznaczające budowanie struktur z gotowych elementów
podzespołów kulturowych. Por. (Levi-Strauss 1969:31-55).
29
Literacki odpowiednik nadc złowieka wywodzi się z powieści grozy publikowanych w Anglii podczas
rewolucji przemysłowej, będących metaforą pesymistycznych wizji przyszłości. Do atrybutów nadczłowieka
należały niezwykłe umiejętności, stawanie po stronie uciśnionych, moc zmieniania rzeczywistości oraz branie
sprawiedliwości we własne ręce (Eco 2008).
30
Mowa tutaj o Guy Fawkes Day, święcie obchodzonym corocznie w Anglii podczas 5 listopada dla uczczenia
rocznicy wyśledzenia spisku Guya Fawkesa, chcącego wysadzić w 1605 roku angielską Izbę Lordów. Tradycją
święta są pokazy sztucznych ogniu oraz festyny będące największymi imprezami tego typu w Wielkiej Brytanii.
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Wiemy natomiast, jak doszło do metamorfozy, która zaważyła na jego dalszym życiu. Owa
inicjacja nastąpiła w obozie koncentracyjnym w Larkhill, gdzie przyszły V został
sprowadzony jako jeden z wielu wrogów publicznych faszyzmu, na równi z murzynami,
muzułmanami, homoseksualistami oraz politycznymi radykałami i socjalistami oczekującymi
na ostateczne rozwiązania ich kwestii. W niedługim czasie zostanie mimowolnie
zakwalifikowany do udziału w nieludzkim eksperymencie badań hormonalnych, mających
wypracować miksturę wzmacniającą wydolność, siły i zmysły ludzkiego organizmu.
Podawana dożylnie mieszanka spowoduje u V utratę świadomości, która po części
doprowadzi go do duchowej przemiany, symbolicznej śmierci, która odrodzi go na nowo
(Eliade 1997). To doświadczenie pozwoli mu zobaczyć świat takim, jaki jest naprawdę, a z
dalszych obserwacji uzyska wiedzę oraz umiejętności, które wykorzysta przy nowym
posłannictwie.
Niemniej o ile narkotyczna mieszanka leków wywołała u V nieodwracalny wstrząs
psychiczny, to kluczowym punktem quasi-rytuału przejścia, w którym uczestniczy, będzie list
współwięźniarki zapisany na papierze toaletowym, będący niejako jej autobiografią. Lektura
tego niezwykle poruszającego i osobistego listu pozwoli głównemu bohaterowi przejrzeć na
oczy obecną politykę i rację stanu Norsefire. Zda sobie sprawę, że przestrzeń społeczna jest
tworzona poprzez dyskursy legitymizujące władzę, dyktowane przez polityków i wspierający
ich kościół. Dzięki sile słowa instytucje władzy wytworzyły wzór człowieka pochodzenia
nordyckiego, któremu wszyscy obywatele winni się podporządkować. Co gorsza,
mechanizmy władzy idą o krok dalej, gdyż to sami obywatele wytwarzają strukturę
nadrzędności i podrzędności poprzez swoje poczucie moralności i etyki. Świadomość tych
struktur pozwala V wyrwać się z symbolicznych kajdan, które niewoliły go od najmłodszych
lat, dzięki czemu rozpoczyna kreowanie swojej tożsamości, czyniąc najważniejszą kwestią
swej egzystencji „samego siebie”.
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V parafrazuje słowa Michała Bakunina: „Socjalizm bez wolności to niewola i brutalność. Wolność bez
socjalizmu to system przywilejów i niesprawiedliwość” (Bakunin 1965: 397). Z rozdziału V księgi I V jak
vendetty, Wersje (2003a:43).

Odtrąciwszy wartości narzucone przez otoczenie, V wprowadza w życie plan odwetu
na swych oprawcach. W swojej celi wytwarza gaz musztardowy, który przysłuży mu w
zdewastowaniu obozu w Larkhill i umożliwi ucieczkę. Przez następne pięć lat będzie się
ukrywać i przygotowywać grunt pod swoją rewolucję – ustanowi w Londynie bazę
operacyjną, będącą jednocześnie magazynem wytworów kultury zakazanych przez
faszystowską cenzurę. Warto przyjrzeć się przedmiotom znajdującym się w Galerii Cieni,
gdyż są one

niejako

punktem odniesienia

dla kształtowania się światopoglądu

zamaskowanego anarchoterrorysty. Wśród książek znaleźć można Utopię Tomasza Morusa,
Mein Kampf Adolfa Hitlera, Kapitał Karola Marksa, Podróże Gulivera Jonatana Swifta,
Wielką Rewolucję Francuską Piotra Kropotkina czy Don Kichota Cervantesa.
V jednocześnie rozumie, że aby porwać tłumy na barykady i dokonać przewrotu, nie
może

funkcjonować w wyobraźni społecznej jako

zwyczajna osoba,

lecz

jako

charyzmatyczna jednostka będąca katalizatorem idei. W tym celu V musiał określić swoją
indywidualność i jednostkowość, jednocześnie nie zapominając o traumatycznych
przeżyciach z przeszłości. Wynikiem tego jest przyjęcie imienia V, które obrazuje jego
obozowe doświadczenia, podkreśla jego zobowiązanie wobec ofiar obozów koncentracyjnych
oraz ideały inspirujące go do działania, tj. droga pojmowana jako kształtowanie się
osobowości (la voie), prawda (la verte), życie (la vie), przekonanie o zwycięstwie (victory).
To właśnie imię pozwala głównemu bohaterowi ustabilizować swoją role i zadania, jakie się z
nią wiążą.
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„Wiedza jest niezbędna do życia. Jak powietrze, nikomu nie wolno jej zabronić”
(2003b:84), przyznaje V w rozdziale V księgi III, Pożegnanie. To właśnie edukacja otwiera
nam okno na świat i pozwala ustosunkować się krytycznie do otaczającej rzeczywistości.
Dostęp do zasobów wiedzy jest jednakże kontrolowany przez władzę. Dzieje się tak z dwóch
powodów. Po pierwsze, społeczeństwem cechującym się niskim poziomem wykształcenia,
odznaczającym się wysoką dozą konformizmu, ignorancji i uległości, łatwiej jest zarządzać.
Po drugie zaś, jak przyznaje dyktator Susan, pozwala realizować założenie siły państwa
poprzez jedność rasy nordyckiej polegającej na jedności słów, myśli i czynów. Jak mówi sam
dyktator: „nie będę tolerował gadania o wolności ani o prawach jednostki. To są zbytki. Nie
wierzę w nie. Wojna położyła koniec zbytkom. Wojna położyła koniec wolności. Jedyną,
która pozostała mojemu ludowi jest prawo do głodowania. Prawo do śmierci. Prawo do życia
w chaosie. Czy powinienem przyznać im to prawo? Nie sądzę. Nie sądzę” (Moore 2003a:3940).
Jak można zauważyć faszyzm Susana to zwrot o 180 stopni w porównaniu z
anarchizmem V. Zwłaszcza jeżeli spostrzeżemy, że bunt V i totalitaryzm Susana to dwie
strony tej samej monety31. Działania zamaskowanego mściciela są dostosowane do świata, w
którym żyje. A jest on posępny i oschły, wręcz groteskowy. To właśnie ten świat, spaczony
przez państwowy korporacjonizm i faszystowskie poczucie absolutnej wszechwiedzy, urobił
go i spętał ze sobą poprzez obozowy koszmar oraz poczucie ogromnej niesprawiedliwości.
Jako mit V oddaje poczucie społecznego sprzeciwu wobec dysfunkcjonalności podstawowych
praw ochrony ludzkiej godności i naruszenia ładu aksjologicznego, pozwalającemu złu zyskać
prymat. W momencie najbardziej niepokojącej stagnacji pojawia się właśnie V,
personifikujący ideę wolności, odpowiedzialności za swoje czyny i sprawiedliwości. Poprzez
swoją obecność i czyny V jednoczy się z tym światem i realizuje niejako swoje plany w
zgodzie z nim, tzn. bezkompromisowo i bez poszanowania życia swych wrogów (Campbell
1990).

31

Paralelę pomiędzy V a faszyzmem zauważa również Slavoj Žižek w „W obronie przegranych spraw”
(2008:191), chociaż jako przedmiot analizy filozof wybrał adaptację filmową, a sam wywód Žižka nie jest w
pełni logiczny i klarowny.
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V tłumaczy Evey istotę rewolucji. Z rozdziału II Księgi III V jak Vendetta, Verrwirun (2003b: 65).

Podobnie jak Norsefire, V widzi sferę społeczną na sposób analogii organicznej.
Rozpatruję ją na podobieństwo skomplikowanego organizmu, jako spójnego systemu, w
którym każda część jej anatomii odpowiada za inne zadania. By w głąb tej struktury
zaaplikować

przekonania

anarchistyczne,

V

postanawia

zlikwidować

naczelników

poszczególnych urzędów państwa odpowiedzialnych za przywództwo i inwigilację społeczną
oraz wszczynanie terroru w obrębie tzw. zimnych środków masowego przekazu,
oddziałujących na wiele zmysłów jednocześnie, wpływających na reakcję jej odbiorców i
uaktywniających mechanizmy manipulacji32. Terror przejawia się również w dewastowaniu
placówek będących symbolem władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Stan ten,
który ujawnia się w początkowych fazach rewolucji, trudno jednakże nazywać anarchią. Jak
sam V przyznaje w rozdziale 2 księgi III, Verrwirung, odpowiadając na pytanie swej
pomocnicy Evey odnośnie tego, czy aby zamęt słyszalny z radia jest dźwiękiem anarchii,
zapowiadającym przyjście krainy „rób-co-chcesz”- odpowiada: „Nie. To tylko kraj, w którym
„bierzesz-co-chcesz. Anarchia oznacza brak przywódców, a nie brak porządku. Wraz z
anarchią nadchodzi era Ordnung, era prawdziwego, dobrowolnego porządku. Era Ordnung

32

McLuhan zaliczył telewizję do mediów zimnych, tzn. angażujących odbiorcę na wiele zmysłów. Jest to
element diametralnie różniący je od mediów gorących, takich jak radio czy prasa, które oddziałują na nas
wyłącznie za pomocą jedne zmysłu (McLuhan 2004).
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nadejdzie, kiedy wyczerpie się szalony i nieskładny cykl Verwirrung, o którym donoszą te
komunikaty. To nie jest anarchia, Ele. To jest chaos” (Moore 2003b: 61).
Podczas zawieruchy spowodowanej bałaganem w strukturach społecznych V dokonuje
gwałtu na idealnie zharmonizowany i hierarchiczny świat, sztucznie wytworzony przez
faszystów. Terrorysta w pełni rozumie nienaturalność i wymuszony charakter

umowy

społecznej, jaka została zawiązana między partią a ludem. V opisuje system państwa,
używając alegorii klocków domina: „Wszystkie klocki leżą przede mną w idealnym
porządku. W całości można nareszcie dostrzec ich cel, ich głęboki sens. […] Widzisz je?
Stoją, z numerami na pustych, obojętnych twarzach, Norymberga w miniaturze, szeregi
malowanych, drewnianych ludzików. Biedne domina. Tak długo budowane wasze śliczne
imperium. A teraz za jednym pstryknięciem palca upadnie” (Moore 2003b: s. 74).

V tłumaczy Evey specyfikę autorytaryzmu. Z rozdziału III księgi III V jak Vendetty, Verrwirung
(2003b:63).

Rewolta, jaką inicjuje V przeciwko państwu i Norsefire, jest tak naprawdę vendettą
realizowaną w formie makro. Odwetem za to, co faszyści uczynili mu w okrutnych realiach
obozu koncentracyjnego. Poprzez swoje działania V chce wywołać w społeczeństwie ten sam
wstrząs i poczucie katharsis, jakiego doświadczył w Larkhill. Wierzy, że poprzez cierpienie i
bunt polegający na absolutnej negacji może ono zburzyć symboliczny mur zbudowany na
kanwie pozornego poczucia szczęścia i samorealizacji. Wierzy w to, ponieważ jemu udało się
oderwać od tej transcendentalnej ułudy, co można porównać do wyjścia z platońskiej jaskini.
W realizacji swojej misji będzie równie bezwzględny, co partia, którą zwalcza, czego
ewidentnym przykładem jest torturowanie Evey, mające na celu pokazanie jej świata
widzianego jego oczami. Bez barier, bez przymusu, bez obietnic lepszego jutra.
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V wprowadza chaos komunikacyjny za pomocą radia. Z prologu księgi III V jak Vendetty
(2003b:53).

Tak więc V jest równie bestialski, co jego oprawcy. Niemniej w odróżnieniu od nich,
V rozumie swoją naturę zrodzoną z zła, które niegdyś mu wyrządzono. Jest przeświadczony o
tym, że jego rola ogranicza się wyłącznie do destrukcji fundamentów starego świata. Przy
budowaniu nowego porządku nie będzie miejsca dla tych, co mają ręce zalane krwią. Misja
budowania winna przynależeć do pokolenia nie zaznajomionego z okrucieństwem,
nienawiścią i winą morderców z przeszłości. Z tego powodu V pozwala zadać inspektorowi
Finchowi śmiertelny cios i odda swoje dziedzictwo przyjaciółce, kochance i powierniczce,
Evey. Jego śmierć nie zmienia nic w statusie społecznym, gdyż zniszczenia wyrządzone
wcześniej są nie do odpracowania. Rewolucja nędzarzy poskutkowała upadkiem rządów
ciemiężycieli. V dopełnił końca misję, którą paręset lat temu próbował dokonać Guy Fawkes,
i nie widzi dalszych możliwość funkcjonowania w nowym, lepszym świecie. Dlatego
odchodzi, a kameralny, aczkolwiek pompatyczny pogrzeb w ostatnim rozdziale komiksu
stawia kropkę nad „i” w sprawie mityzacji V.
Alan Moore chciał, ażeby V jako postać jawiła się odbiorcy w sposób
problematyczny. Jak sam mówi, „… główną kwestią jest pytanie, czy ten człowiek ma rację?
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A może jest szalony? Co o tym sądzisz, czytelniku? Przemówiło do mnie to jakże
anarchistyczne rozwiązanie. Nie chciałem wmawiać czytelnikowi, co ma myśleć. Chciałem
jedynie, ażeby odbiorcy przemyśleli i rozważyli te niezwykle istotne, małe niuanse, które w
nieskończoność powtarzają się z niesamowitą regularnością na wskroś historii ludzkości”
(McDonald, 2006). Nie ma jednakże wątpliwości, że V uosabia stereotypowy portret
terrorystycznego everymana, „anarchisty czynu”, dla którego narzędziami przemian
rzeczywistości jest broń i dynamit, a mania psychologiczna decyduje o jego czynach. To
romantyczny dekadent niszczący skostniała teraźniejszość dla przyjścia doskonalszego jutra,
wierzący w utopijną wizję naturalnego zorganizowania społeczności ludzkiej. Swoją śmiercią
cytuje swego mentora Bakunina, który miał powiedzieć: „Niech moi przyjaciele budują – ja
pragnę jedynie zniszczenia, ponieważ jestem przekonany, że budować w martwocie ze
zgniłych materiałów jest syzyfową pracą” (Laskowski 2006:262).
Jego poczucie niezależności i buntu wyzwala w nim moc i poczucie pełni życia.
Cytując Ortegę y Gasseta z „Medytacji o Don Kichocie”, trzeba zaznaczyć, że tacy jak V
„[…] dążą do tego, aby sprawy potoczyły się inaczej: nie godzą się na powtarzanie gestów i
czynów, utrwalonych zwyczajem, tradycją czy też koniec końców instynktem biologicznym.
Ludzi takich nazywamy bohaterami. Ponieważ bycie bohaterem polega na tym, aby każdy z
nas był po prostu sobą. Kiedy przeciwstawiamy się temu, aby dziedzictwo czy okoliczności
narzucały nam określone zachowania, to czynimy tak dlatego, że staramy się dociec
wyłącznie w sobie samych źródeł naszych czynów. Pragnienia bohatera są jego własnymi
pragnieniami, nie zaś pragnieniami jako przodków czy też wynikiem obowiązujących
aktualnie norm. To właśnie pragnienie bycia sobą samym jest heroicznością” (Gasset
2008:121). Z jednej strony więc V jest buntownikiem, dumnym wyzwolicielem
wyprowadzającym obywateli ze społecznego marazmu. Z drugiej jednak strony bohater jest
świadomym

orędownikiem

anarchizmu,

niszczycielską

siłą

będącą

zjawiskiem

komplementarnym wobec władzy, jej mroczną stroną dążącą do sprawiedliwości. Tej siły
cząstką drobną, /Co zawsze złego chce i zawsze sprawia dobro (Goethe 2000:54).
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4.2.2. Evey – anarchistka odnowicielka
Umberto Eco w „micie Supermana” ukazał Człowieka z Stali, a szczególnie jego alterego Clarka Kenta, jako symbol, z którym odbiorca może się utożsamiać. Wraz z rozwojem
komiksów super-bohaterskich twórcy i redaktorzy wydawnictw komiksowych postanowili do
życia sławniejszych herosów wprowadzić młodocianych pomocników, którzy mieli
przyciągnąć do komiksowej niszy młodszych odbiorców mających problem z utożsamieniem
się ze złożonym archetypem dorosłego super-bohatera. Evey Hammond płynnie wpisuje się w
tradycję takich postaci, jak Robin czy Supergirl, jednocześnie jest ona jednym z
najwcześniejszych przypadków zrywającymi z szablonowością tego typu mitów.
V po raz pierwszy spotyka Evey, gdy ta ma zostać zgwałcona przez funkcjonariuszy
bezpieki. 16-letnia dziewczyna podjęła właśnie decyzję o zostaniu prostytutką, chcąc tym
samym dorobić do pensji otrzymywanej w fabryce zapałek. Po udaremnieniu zbrodni V
zabiera dziewczynę do Galerii Cieni. Od tamtej pory Evey będzie czynnie wspierać terrorystę
w jego czynach, ale i zarazem będzie tam miała początek jej metamorfoza z dziecka w
zbuntowaną i niezwykle opanowaną kobietę.
Opowiadając historię swego życia V, na którą składa się wybuch wojny atomowej,
szereg klęsk żywiołowych, kryzys polityczny, tragiczna śmierć matki oraz uprowadzenie ojca
przez Norsefire za socjalistyczne poglądy, Evey odsłania wizerunek kobiety wychowanej w
społeczeństwie patriarchalnym. Składają się na niego kilka elementów. Po pierwsze, przez
lwią część okresu dorastania Evey egzystowała w państwie o systemie totalitarnym, mającym
szczególne priorytety wobec wszystkich dziedzin życia i sprzyjającym interesom
patriarchalnym. Po drugie, od najmłodszych lat socjalizowano Evey w ramach męskiej
dominacji oraz uwypuklono aspekt „przymusowej heteroseksualności” i podwójnej
normatywności co do zachowań seksualnych. Po trzecie wreszcie, po aresztowaniu ojca
dziewczyna została przymusowo skierowana do pracy wymagającej niższej kwalifikacji,
zamykając jej jednocześnie drogę do innych zawodów. Powodem tego była jej kobiecość oraz
przeszłość polityczna ojca.
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Przykład sytuacji, w której Evey traktuje siebie przedmiotowo. Z rozdziału IV Księgi I V jak vendetty,
Wodewil (2003a:33).

Należy również dodać, że Evey przed spotkaniem V była kształtowana przez system
szkolny, religię oraz środki przekazu przedstawiające rzeczywistość z męskiej perspektywy.
Ów kapitał kulturowy sprawił, że u Evey wytworzyła się tożsamość kobiety traktowanej
„przedmiotowo”, której normy zachowania i działania miały na celu realizację interesów i
spełnianie życzeń mężczyzn. Podporządkowanie męskiej hegemonii zostaje zauważone przez
V, który widzi w zachowaniu dziewczyny oraz jej zainteresowaniu seksualnością zniewolenie
na poziomie psychologicznym. Chcąc wyzwolić u niej emancypację i bunt, anarchista
wystawia dziewczynę na próbę, wyrzucając ją ze swej kryjówki i zostawiając na pastwę losu.
Dziewczyna po wygnaniu poznaje brutalność i bezwzględność życia, w którym jest
zdana wyłącznie na siebie. Po niedługim czasie jednak przygarnia ją mężczyzna, z którym
odbywa inicjację seksualną oraz pierwszy stosunek. Szczęście jednak nie trwa zbyt długo,
gdyż jej kochanek zostaje niedługo potem zamordowany przez miejscowych rzezimieszków.
Rozpacz skłania Evey do wyrównania rachunków, jednakże przed zamordowaniem
przestępców zostaje napadnięta przez funkcjonariuszy i aresztowana za pomoc V.
W czasie brutalnych przesłuchań Evey pozbawiono wszelkiej godności. Ogolono jej
głowę i torturowano, by dowiedzieć się o jej koneksjach z anarchistycznym terrorystą
kompromitującym organy Norsefire. Dziewczyna nie przeżyłaby tych wszystkich strasznych
chwil, gdyby nie list zapisany na papierze toaletowym, znaleziony w obskurnej celi. Autorką
autobiograficznego listu była Valerie, niegdyś sławna aktorka i lesbijka w życiu prywatnym,
która również została zaaresztowana przez służbę bezpieczeństwa i zginęła z powodu tortur.
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Jej życie i poglądy były sprzeczne z typem idealnym rasy nordyckiej faszystowskiej partii. W
liście padają słowa: „[...] tu chodziło o moją tożsamość. Czy to takie samolubne? [...] Umrę
tutaj. Zginie każdy skrawek mnie... oprócz jednego. Skrawek. Jest mały i kruchy. Jest jedyną
rzeczą na świecie, którą naprawdę warto mieć. Nie wolno go zgubić, sprzedać albo oddać.
Nie wolno im pozwolić, żeby go nam odebrali” (Moore 2003b:25-26). List uświadamia Evey
to, o czym zapomniała dawno temu – o szczerej zgodzie ze sobą oraz wolności bycia tym,
kim się jest naprawdę, bez zakłamania i bez kompromisów, na przekór innym mniemaniom i
interesom. To właśnie ta swoboda w kreowaniu siebie będzie niezbędnym czynnikiem do
odczuwania mocy, radosnej woli działania i życia charakterystycznej dla anarchistycznego
światopoglądu przejawiającego się w komiksie (Greenblatt 2008).

Odpowiedź Evey na propozycję V zabicia rzezimieszka. Postawa anarchistyczna charakteryzuje się w tym
komiksie postępowaniem w zgodzie z swoją wolą oraz nieuleganiu aktom perswazji. Z rozdziału XIV
księgi II V jak vendetty, Portrety (s. 43).

Odnalezienie spokoju i ukojenia w słowach Valerie diametralnie zmienia osobowość
Evey, która przestała już być dziewczyną traktowaną przedmiotowo i otaczaną nadwrażliwą
troską przez innych, przemieniając się za to buntowniczą, wyemancypowaną Eve. Daje temu
zresztą wyraz, gdy mówi strażnikowi, że woli zginąć rozstrzelana przez wartowników aniżeli
wydać V. Wraz z tą deklaracją wychodzi jednakże na jaw maskarada zainscenizowana przez
samego V. To właśnie V stał za nieludzkimi godzinami tortur i przetrzymywania w obskurnej
celi. „Byłaś w więzieniu, Evey. Byłaś w więzieniu przez całe życie. [...] Szczęście jest
więzieniem, Evey. Najbardziej zdradzieckim ze wszystkich więzień” (2003b:36), mówi V w
rozdziale 13 Księgi II, Szatański Kabaret, wyjaśniając motywację swojego postępowania.
Terrorysta nie tyle chciał sprawić, ażeby dziewczyna poczuła ogrom cierpienia i rozpaczy jaki
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on sam przeżył będąc w obozie koncentracyjnym, co chciał on ją uwolnić od społecznych
konwenansów, wyuczonego poczucia niższości i zachęcić do wzięcia swego losu we własne
ręce. Evey w tym momencie dochodzi do punktu kulminacyjnego procesu metamorfozy,
którego niegdyś doświadczył V. Jest to jednakże proces złożony, wymagający wyrzeczeń,
zaparcia siebie i jako taki odwołuje się do rytuału przejścia między pierwotną niewinnością, a
dorosłością. Evey osiąga to idąc wraz z V na dach Galerii Cieni, gdzie podczas intensywnego
sztormu staje twarzą w twarz z wolnością rozumianą w znaczeniu dosłownym, będącą
nicością. „Przed pięcioma laty ja też przeżyłem taką noc. Nagi pod rozszalałym niebem. Ta
noc jest twoja. Złap ją. Obejmij ramionami. Wbij ją sobie w serce aż po rękojeść. Niech cię
przeszyje... Niech cię przemieni... Na zawsze” (Moore 2003b:38), powiada V w tej
przełomowej chwili. W ten oto sposób Moore stara się nam wytłumaczyć, że poczucie buntu,
niezależności, wiąże się z dużą dozą cierpienia i wyrzeczenia się przywilejów wynikających z
podporządkowania się strukturom społecznym i normatywnym. Jest to proces trudny i
kosztowny, ale jego rezultatem jest odnalezienie w sobie nietzscheańskiego poczucia mocy i
życiowego spełnienia.
Po przebrnięciu rytuału wtajemniczenia, Eve nie odczuwa żadnych wątpliwości, co do
działań swojego mentora i opiekuna. Niemniej jako anarchistka nie przyjmuje z taką
łatwością jego mądrości, poddając je zawsze krytyce i sceptycyzmowi. Ponadto bunt w jej
wykonaniu jest bardziej afirmatywny, podobny do tego postulowanego przez Camusa w
Człowieku zbuntowanym. Jak pisze Tadeusz Gadacz, analizując poszczególne poziomy buntu
według Camusa: „Buntownik działa w imię wartości jeszcze niejasnej, odczuwanej jednak
jako wspólna wszystkim ludziom. Każdy bunt potwierdza zatem coś, co przekracza
jednostkę” (Gadacz 2009:496). W tym rozumieniu Evey jest kimś na miarę Prometeusza,
którego ogniem wykradniętym bogom jest poczucie własnej integralności, szczerości bycia
sobą osiągniętej przez przekroczenia swoich własnych ograniczeń i lęków, która wcale nie
neguje buntu ucznia wobec swego mistrza. Evey, w odróżnieniu od V, potrafi nie tyle
negować stary porządek, co wydać sąd wartościujący. Albowiem „wszelki ruch buntu
milcząco przyzywa jakąś wartość” (Camus 1991:18).
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V tłumaczy Evey jej przyszłą rolę w rewolucji. Z rozdziału V księgi III V jak vendetty, Pożegnanie
(2003b:88).

Przejście na stopień metafizycznego buntu pozwoli w krańcowym stadium rewolucji
zainicjowanej przez V wszcząć bunt historyczny. Stanie się tak na krótko po tym, jak Evey
odkryje śmiertelnie rannego mistrza i przejmie jego rolę w celu dopełnienia jego dzieła:
zapoczątkowaniu budowy utopii sprawiedliwej i ludzkiej społeczności. Kobieta nie zamierza
jednak w pełni kontynuować idei swego mentora. Nie zamierza, podobnie jak on, zostać
mścicielem będącym uosobieniem Sądu Bożego nad nikczemnikami. Modyfikuje swoje
posłannictwo do bycia opiekunem ludzi, strażniczką czuwającą nad rozwojem nowej
społeczności, ingerującą tylko wówczas, gdy pojawi się niebezpieczeństwo kolejnego
podporządkowania. Z drugiej strony zarówno ona, jak i V, przekroczyli miarę buntu, gdyż po
wygłoszeniu końcowego przemówienia V na Trafalgar Square33 anarchistyczna początkowo
rewolta zmienia się w nihilistyczną, zabójczą rewolucję, usprawiedliwiającą wszelką zbrodnię
wymierzoną wobec ciemięzcom, stając się tym samym zbrodnią obiektywną (Camus
1991:228).

33

Trafalgar Square jest znanym miejscem w Londynie, w którym dochodzi często do protestów alterglobalistów,
anarchistów oraz innych manifestacji społecznych. W 1990 roku doszło tam do największych zamieszek w
historii stolicy Wielkiej Brytanii, spowodowanych przez wprowadzenie nowego podatku przez neoliberalny rząd
Margaret Thatcher. Podatek pogłówny uzależniał wysokość podatku od liczby osób zamieszkujących dom, co
uderzyło w kieszeń mniej zamożnych obywateli angielskich.
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Evey debiutuje w roli V, zwieńczając jego dzieło. Przy okazji definiuje istotę anarchizmu. Z rozdziału X
księgi III V jak vendetty, Wulkan (2003b:124).

Gdy rewolucja niszczy ostatnią enklawę władzy na Downing Street i osiąga
zamierzone cele, Evey zastanawia się nad zadaniem, które spoczywa na jej barkach. „Czuję
podniecenie, dzikość, entuzjazm... ale się nie boję. Nie mam czasu, żeby się bać. Inni też nie
mają. Tyle musimy zrobić... poznać tylu ludzi” (Moore 2003b:129). Te słowa potwierdzają
przywłaszczenia przez nią roli białego człowieka z prozy Kiplinga, którego nadrzędnym
zadaniem było zaprowadzanie porządku i sprawiedliwości wśród „dzikich”, ustanawiając tym
samym podstawę dla nadbudowy nowej cywilizacji (Eco 2008:142). Czy dziewczyna jednak
podoła temu zadaniu? Moore nie daje ku temu jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony w
ostatnim kadrze komiksu widzimy

inspektora Fincha idącego

wzdłuż mrocznej,

nieoświetlonej autostrady, będącej analogią do krajobrazu po przewrocie, w którym historia
tak naprawdę dobiegła końca. Jest on również symbolem niejednoznaczności poglądów
anarchistycznych dotyczących tego jak ma wyglądać świat po destrukcji władzy i
przywódców. Z drugiej jednak strony tylne okładki, będące integralną częścią historii, a nie
zawarte w polskiej edycji, przedstawiają odchodzącego w dal bohatera, który coraz to
bardziej oddala się od zniszczeń, jakie wyrządził. Tam, wśród zgliszcz obozu
koncentracyjnego, wyrasta pęk czerwonych róż, które V tak bardzo chciał dać ludziom.
Symbolizują one niezniszczalność idei, w które wierzył główny bohater komiksu, oraz jego
zwycięstwo nad autorytarnym systemem, okupione wysiłkiem i poświęceniem w postaci jego
śmierci. Róże można odczytywać również jako społeczeństwo, a mówiąc ściślej nowe
pokolenie, odrzucające autorytaryzm i kreujące nowy, lepszy świat.
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4.3. Analiza formy
4.3.1. Tło graficzne komiksu i jego wpływ na świat przedstawiony
V jak Vendetta jest komiksem skierowanym wyłącznie do starszych odbiorców. Jest to
wynik nie tyle mrocznej fabuły, pełnej przemocy i kontrowersyjnych motywów, co
specyficznego ukazania świata, w którym dzieje się akcja opowieści. Londyn oraz jego
przedmieścia są wzorcowym przykładem przerysowanej rzeczywistości, swoją ponurą,
baśniową groteskowością nawiązują do filmowej tradycji niemieckiego ekspresjonizmu.
Filmy należące do

tego gatunku produkowano w dwudziestoleciu międzywojennym w

Niemczech i były niejako artystyczną próbą wyrazu niezadowolenia sytuacją Niemiec po
pokoju wersalskim. Szczególne konotacje wiążą analizowany komiks z Metropolis Fritza
Langa z 1928 roku, który w podobny sposób obrazował, świat zamieszkany przez dwie klasy
społeczne, wyzyskiwaną i dominującą, posiadającą środki produkcji.

Londyn po wojnie nuklearnej. Z rozdziału I Księgi I V jak vendetty, Szubrawiec (2003a:11).

Autor grafiki jednakże nie poprzestał na wpływie ekspresjonizmu, pozwalającym
ukazać pewne zjawiska i aspekty ludzkiej kondycji w sposób subiektywny, niekiedy
mistyczny i spontanicznie wyrażać przeżycia wewnętrzne. Karykaturalność, która w
ekspresjonizmie deformuje obraz świata, została tutaj zmieszana z estetyką pulpowych
komiksów kryminalnych oraz konwencją z kultowych seriali kryminalnych oraz sciencefiction wyświetlanych w Wielkiej Brytanii na przełomie lat 60. i 70. np. Doctor Who.
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Owa mieszanka cech różnych stylistyk spowodowała, że świat przedstawiony w
komiksie

odznacza

się

niepokojącą

klaustrofobią.

Jest

to

nieprzyjazne

miejsce,

zamieszkiwane przez ludzi czujących się obserwowanymi i podsłuchiwanymi przez władzę,
ale nie mających odwagi podnieść głowy i sprzeciwić się temu stanowi rzeczy. Jest on
ukazany przewrotnie w dobie kryzysu, gdy równowaga między dobrem z złem zostaje
niebezpiecznie zachwiana. W Londynie rządzonym przez totalitarnych faszystów dochodzi
przecież do coraz częstszych aktów nierządów, wzrostu bezprawia, korupcji oraz wzrostu
schizofrenicznych ambicji uzurpatorów stojącym na szczeblach władzy, a w penetrowaniu
życia społecznego nie liczących się z potencjalnymi stratami w ludności cywilnej. W
momencie największej trwogi przychodzi wybawiciel stojący ponad prawami tego świata,
posiadający moc zmiany mentalności mas i przeobrażenia zastanych realiów. V, pomimo że
zauważalna jest u niego chęć zemsty misja sprawiedliwości, brak skrupułów niczym u
kryminalisty Arsene Lupina oraz wdzięk i elokwencja szpiega z prozy Fleminga, jest
symbolem oznaczającym nastroje, obrazującym aspiracje ludzi ciemiężonych. Uosabia on
wiarę w przywrócenie porządku i równowagi. I jako nadczłowiek 34 ma możliwość zwalczenia
ustroju faszystowskiego, bowiem przerysowane zagrożenie może zostać przezwyciężone
jedynie przez jeszcze bardziej przerysowanego bohatera.
4.3.2. Odwołania do anarchizmu w warstwie obrazkowej
Anarchizm na poziomie wizualnym V jak Vendetty najczęściej przejawia się poprzez
obrazowanie działań terrorystycznych V, polegających na niszczeniu budynków oraz sianiu
terroru w ośrodkach tworzących środki masowego przekazu. Twórcy zastosowali ciekawy
chwyt podkreślający walory anarchistyczne w danej scenie, będące kontrastem dla posępnych
ulic Londynu. Otóż za każdym razem, gdy w danym zdarzeniu przejawia się anarchizm to
scena ta jest przedstawiona w barwniejszych kolorach, od ognistych palet uwidaczniających
zniszczenia po kolory błękitu, pomarańczy i żółci, opisujące kolejno witalność, energiczność i
zwrócenie się ku ludziom, składające się na znamiona anarchizmu. Uwidaczniają one ponadto
naturę, będącą stanem pierwotnym i zapomnianym przez ludzi żyjących w miejskich
aglomeracjach. Tak jest w rozdziale IV księgi III, Szczątki. Tam inspektor Finch, próbując
zrozumieć motywy działania bezwzględnego terrorysty przy użyciu narkotyków, odnajduje
wolność w chwili zniszczenia wyimaginowanego muru ograniczającego jego celę i
34

Pod pojęciem nadczłowieka rozumiem istotę odtrącającą tradycyjne wzorce postępowania, konsekwentnie
realizującą swoje aspiracje, zmierzającą ku wolności absolutnej i samostanowieniu, sugerującą się w działaniu
własnym, niewymuszonym systemem wartości oraz poczuciem własnej godności (Nietzsche 2004).
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wybiegnięciem na polanę w stronę Stonehedge. Scena metamorfozy Fincha, w której
uświadamia sobie na czym polega kwintesencja czynienia swojej powinności bez
uwzględnienia jakichkolwiek wartości i norm, jest przedstawiana przez twórców jako akt
religijny, w którym składa się ofiarę z swojego poczucia winy w zamian za wyzwolenie
absolutne. Motyw rytualny w komiksie jest widoczny również w scenach ukazujących
przemianę V (Moore 2003a:83) oraz Evey (Moore 2003b:38) i jest on integralną częścią
myśli anarchistycznej Alana Moore'a, nadający chwili zwrotnej w życiu takiej osoby
charakter metafizyczny, wręcz boski.

Finch w chwili apogeum narkotycznej ekstazy, w której pojmuje istotę buntu V. Z rozdziału IV księgi III
V jak vendetty, Szczątki (2003b:81).

Motyw anarchii jest ponadto prezentowany na łamach komiksu poprzez ukazanie
poszczególnych obywateli w chwili popełniania wandalizmu i szkodzeniu mienia
publicznego. Jako zjawisko masowe anarchizm ujawnia się wyłącznie w rozdziale X księgi
III, kiedy to Evey w przebraniu V nawołuje zgromadzonych, zdesperowanych ludzi do
wzięcia odpowiedzialności za swój los. Nie jest to wszakże obraz pozytywny – twórcy
pokazują ruch rewolucyjny w punkcie kulminacyjnym jako hordę zdesperowanych,
sfrustrowanych ludzi, pozbawionych możliwości pracy oraz wyżywienia swoich rodzin. Idea
autonomicznej ludzkiej cywilizacji, oparta na rozumie i świadomym przeżywaniu życia oraz
na sprawiedliwości społecznej jest koniec końców okupiona krwią i mordem zarówno po
jednej, jak i po drugiej stronie konfliktu.
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Nie ulega jednakże wątpliwości, że głównymi nośnikami idei anarchistycznej są tutaj
dwoje głównych protagonistów, V i Evey, a co za tym idzie kadry ukazujące ich interakcje
przejawiają również pewien pierwiastek anarchistyczny. Jest on zresztą podpierany poprzez
odwołania do dzieł kultury wysokiej, jak i popularnej potwierdzający ich atrybuty jako
nośników idei anarchistycznej. Najlepszym dowodem tej tendencji jest wystrój samej Galerii
Cieni, siedziby buntowników. Można tam odnaleźć wiele przedmiotów świadczących o
słuszności ich działania, uświęcających niemalże ich powołanie do wyzwolenia ludu.
Ograniczę się jedynie do dwóch: w Galerii Cieni jeden z obrazów wiszących na ścianie
przedstawia Św. Sebastiana, będącego patronem żołnierzy oraz męczenników religii. Ponadto
w tle bazy operacyjnej V można odnaleźć plakaty i gazety odwołujące do kina popularnego i
literatury groszowej, przedstawiających zazwyczaj heroiczne postacie realizujące swoje cele i
zadania, ratowania świata przed nieuchronną zagładą. Wśród nich są również i takie dzieła
pokazujące ludzi jako siłę sprawczą swojej własnej zagłady, destrukcji, jak np. Frankenstein
czy Klondike Annie.

Lud czekający na przybycie V, w tle obraz Kozety z Nędzników Victora Hugo. Konotacje z Rewolucją
Francuską nieprzypadkowe. Z rozdziału X Księgi III V jak vendetty, Wulkan (2003b:121).

Aluzje do tworów popkultury i kultury wysokiej w warstwie graficznej V jak Vendetty
są bardzo liczne. Ukazane powyżej przykłady mają służyć jedynie za pokazanie
zastosowanych przez autorów możliwości interpretowania anarchizmu. Z całą pewnością nie
ujawniają one wszystkich utworów artystycznych, muzycznych i prac, które przysłużyły się
autorom w celu propagowania tej postawy ideowej.
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ZAKOŃCZENIE
Od momentu rewolucji przemysłowej w XIX wieku uważano anarchizm za
hermetyczny prąd ideologiczny, którego grupę docelową stanowiły klasa niższa, biedota i
rzemieślnicy. Pomimo swojej specyficznej natury, utopijności i destruktywnego wpływu na
społeczeństwo jako ogół, myśl anarchistyczna stała przedmiotem wielu ciekawych badań z
zakresu różnorodnych dziedzin. Jego forma zmieniała się na przestrzeni lat i ewoluuje nadal,
zatracając pewne fundamentalne ideały przeszłości, ale i nagłaśniając obecnie postulaty
wcześniej tłumione.
Celem niniejszej pracy było ukazanie obrazu anarchizmu jaki propagowany jest na
kartach komiksu pod tytułem V jak Vendetta. Komiks jako odrębne medium komunikacyjne,
może przekazywać różne istotne wartości lub uprzedzenia. Chociażby z tego powodu warto
pochylić się nad nim w celu analizy jego przekazu kulturowego, którego treść może być
niezwykle złożona i różnorodna.
Przeprowadzona analiza treści i warstwy wizualnej materiału pozwoliła wykreować
model anarchizmu, który zamierzali przedstawić w komiksie jego autorzy. Okazuje się, że
historia obrazkowa brytyjskich twórców upowszechnia klasyczny model anarchizmu
indywidualistycznego szerzonego przez Maxa Stirnera połączony z organizacją i działaniami
terrorystów. Pojawiają się w komiksie odwołania do myśli bakuninowskiej, stanowiące
jednakże drugorzędną inspirację autorów. Wskazują na terrorystyczny charakter działań V,
kierując się ku chaosowi jako elementowi dewastującemu ład społeczny mianowany przez
władzę. Zakłada on możliwość wyswobodzenia społeczeństwa od presji władzy jedynie
wtedy, gdy poszczególne jednostki będą w stanie osiągnąć wolność wewnętrzną
umożliwiającą krytyczne, swobodne myślenie, nie wymagające pośrednictwa autorytetów.
Anarchizm ukazany w powieści graficznej jest typem idealnej organizacji społecznej, „piękną
wizją” praktycznie niemożliwą do zaistnienia na poziomie makro, co wynika z gorzkiego
zakończenia komiksu. W komiksie została podkreślona platońska misja oświeconych
anarchistów, którzy po wyjściu z „jaskini” mieliby odgrywać rolę stróżów ludzkości,
pomagającym im wypracować lepsze metody współżycia i współpracy. Duże znaczenie
zostało przypisane cierpieniu jako temu elementowi, które uwalnia nas od mechanizmów
narzuconych przez społeczeństwo i aparatu władzy. Podkreślone zostały pozytywne efekty
anarchistycznego buntu na poziomie indywidualnym, pomagające przeżywać życie
autentycznie. Autorzy postawili na anarchizm jako wyzwanie powodujące u każdego śmiałka
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nieodwracalną odmianę. Ogólna ocena anarchizmu jest pozytywna, chociaż metody jego
działania ukazane są w sposób bardziej dwuznaczny.
Trudność analizy materiału zebranego polegała między innymi na tym, że V jak
Vendetta jest komiksem nastawionym na akcję i przygodę, dlatego też dużą jego część
poświęcono momentom zwrotnym, w których dochodzi do aktów niszczenia mienia i scen
walki. Niemniej na tle dramatycznych wydarzeń i rewolucji istota anarchizmu została w
wyrazisty sposób nakreślona. W głównej mierze za sprawą opozycji do totalitaryzmu, Moore
wyeksponował konkretne wartości w akceptowanym przez niego samego światopoglądzie tj.
świadomość własnej niepowtarzalności, niezależność, rezolutność czy krytyczne podejście
wobec świata.
Kolejną kwestią jest selekcja przykładów obrazujących anarchizm w omawianym
tekście kultury masowej. Dokonano jej ze względu na specyfikę pracy licencjackiej oraz jej
ograniczoną objętość. Wydaje się, że możliwy byłby jeszcze pełniejszy ogląd na
problematykę tej pracy. Musiałby jednak opierać się o szczegółowe analizy poszczególnych
badań pod tym samym kątem, nawet przy użyciu rozbudowanego narzędzia badawczego.
Jednym z kierunków dalszych badań mogłaby być próba ukazania relacji mistrz-uczeń
ukazywanej w komiksach z przygodami V. To niezwykle fascynujący temat, a nie został on
dokładnie w tej pracy przedstawiony. Mało tego, obraz anarchizmu w V jak Vendetta Alana
Moore’a i Davida Lloyda mógłby zostać porównany z obrazem anarchizmu propagowanego
w komiksach o Batmanie pod postacią Anarcha, postaci stworzonej przez Alana Granta i
Norma Breyfolge’a. Wyżej wymienieni twórcy zainspirowani V mają na pewno nieco inne
podejście do omawianego wątku. Nawet, jeżeli reprodukują mit V na potrzeby bardziej
komercyjnego komiksu, skierowanego do szerszej publiczności.
W kontekście przedstawionych perspektyw V jak Vendettę można ponadto badać pod
względem innych motywów w niej występujących. Z pewnością interesująca byłaby analiza
motywu maski, świata ukazanego perspektywy dramaturgicznej, w końcu analizowania
odbrązowionego mitu super-bohatera, którym V niewątpliwie jest.
Jak to zostało ukazane w pracy, powieść graficzna Alana Moore’a i Davida Lloyda
daje duże pole do popisu przy analizie komiksów oraz ich wpływu na różne grupy społeczne.
Omówiony na potrzeby tej pracy anarchizm wydaje się być ważnym głosem w dyskusji na
temat jego roli i kształtu we współczesnym świecie.
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