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WSTĘP
Na przełomie XX i XXI wieku powstało wiele utworów z pogranicza różnych
dziedzin sztuki, których integralną część stanowią pojedyncze kadry, całe sceny
komiksów lub inspiracje twórczością komiksową. Do takich sztuk można by było
zaliczyć na przykład malarstwo, grafikę, fotografię, animacje, filmy, a nawet teledyski.
Coraz więcej reklam prasowych oraz internetowych także korzysta ze struktury
komiksu, która ma zachęcić konsumenta do danego zakupu. Najsilniejsze relacje widać
pomiędzy filmem oraz komiksem. Dlatego w swojej pracy postanowiłam skupić się na
ukazaniu ich wspólnych zależności i efektu, który daje ta współpraca, opierając się na
przykładzie najbardziej znanych komiksów o Batmanie, które posłużyły jako inspiracja
do wielu filmów o tym bohaterze.
W pierwszym rozdziale ukazuje wczesne związki kina z komiksem oraz
wskazuje na pierwsze charakterystyczne cechy dla obu tych sztuk w momencie
powstania kinematografu. Następnie staram się scharakteryzować i przedstawić, czym
jest komiks filmowy, opierając się na analizie najbardziej znanych adaptacji filmowych
komiksu. Podczas analizy tego zjawiska zwróciłam również uwagę na podobieństwa
i różnice, które zarówno mogą pomóc, jak i stać się barierą w momencie próby
stworzenia adaptacji komiksu. Zależało mi również na przedstawieniu filmów, które
korzystały z motywów fabularnych oraz technicznych, charakterystycznych dla
opowieści rysunkowych. Dlatego opierając się na przykładach wybranych filmów
wskazałam na ich inspirację komiksem. Kończąc pierwszy rozdział postanowiłam
przedstawić twórczość Alan’a Moore’a i Frank’a Miller’a, ponieważ ich związek ze
światem filmu na stałe ukształtował powszechne myślenie o adaptacjach filmowych
komiksu oraz wykreowane przez nich komiksy o Batmanie doprowadziły do jego
powtórnych narodzin w kulturze współczesnej oraz zmianę w sposobie myślenia na
temat tej postaci.
Drugi rozdział rozpoczęłam od próby odpowiedzi na pytanie, czym jest
mitologizacja w komiksie oraz mit superbohatera. Przede wszystkim skupiam się na
przykładzie komiksu o Batmanie oraz postaciach w nim występujących. Wzbogacając
swoją analizę o sposób reprezentacji podmiotu kobiecego, superbohaterów i ich
antagonistów w różnych opowieściach rysunkowych, przyjmując, że zmiany w ich
wizerunku związane są ze zmianami obyczajowymi w społeczeństwie amerykańskim na
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przełomie lat. Analiza bohaterów z komiksów o Batmanie pomoże zrozumieć, w jaki
sposób zostały później zaadoptowane do ekranowych opowieści.
W ostatnim trzecim rozdziale skupiłam się przede wszystkim na przedstawieniu
komiksowej historii narodzin Batmana, ale także ukazywaniu go przez znanych
reżyserów na ekranach kin. Do analizy tego zjawiska oparłam się głównie na filmach
Tim’a Burton’a, Joel’a Schumacher’a i Christopcher’a Nolan’a, starając się zwrócić
uwagę na związek ich opowieści z komiksem, ale także na analizie konwencji, którą
zastosowali w swoich opowieściach, sposobach reprezentacji postaci oraz ukazywaniu
tematów, odzwierciedlających problemy współczesnego świata.
W swojej pracy staram się skupić na postaci Batmana, ponieważ stanowi on coś
więcej niż symbol popkultury. Komiksy o jego losach stały się uniwersalne, a sama
postać rozpoznawana w każdym zakątku świata. Metodą badawczą, którą zastosowałam
w swojej pracy jest redefiniowanie oraz własna analiza filmów i komiksów, którą
oparłam o opinię specjalistów z dziedziny filmu, jak i komiksu. Mimo wszystko pragnę
zaznaczyć, że analizowanie komiksowego Batmana nie da się ująć, w pewnych ramach
interpretacji, ponieważ powstało wiele komiksów, seriali i filmów, które tworzyli różni
artyści. Dlatego więc seria komiksowa o Człowieku Nietoperzu jest zbiorem wielu
różnych opowieści, które nie zawsze pozostają ze sobą w związku. Wybrałam więc
jedynie najbardziej charakterystyczne opowiadania komiksowe i filmowe. Niniejsza
praca opiera się na próbie ogólnego zarysowania cech i zmian w prezentowaniu postaci
Batmana oraz ukazaniu związków ze światem filmowy, które oparłam na zmianach
zachodzących w społeczeństwie amerykańskim na przestrzeniu wielu lat.
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ROZDZIAŁ I. ZWIĄZKI KOMIKSU Z FILMEM
1.1. Związek wczesnego kina z komiksem
Powszechnie uważa się, iż twórcy filmowi uczyli się opowiadać fabuły
podpatrując paski komiksowe z gazet, a kino, poprzez ruch i dynamizm,
urzeczywistniło coś, o czym autorzy historyjek obrazkowych mogli tylko pomarzyć.
Kiedy pierwsi widzowie zachwycali się uruchomionymi obrazami, komiks był już
sztuką dobrze znaną i rozpowszechnioną. Jego początki datuje się na pierwszą połowę
XIX wieku, wówczas to na łamach prasy zaczęły pojawiać się pierwsze zbiory
historyjek ilustrowanych, stworzone przez tzw. „wielką trójkę”: Rudolphe’a Töpffera
(1799–1846), Gustave’a Dore (1832–1883) i Wilhelma Buscha (1832–1908). Jednakże
jest to tylko jedna z teorii o początkach komiksu.
Znaleźć można również opinie, że prapoczątek komiksu miał swoje miejsce
w egipskich płaskorzeźbach, rysunkach z antycznych waz greckich, a nawet rysunkach
naskalnych pozostawionych po ludziach pierwotnych1. Wymienieni wcześniej pionierzy
sztuki komiksowej, według Davida Kunzlego, posiadali wybitnie filmowy charakter,
gdyż ich twórczość zawierała sprawny montaż ujęć i scen, rozmaite plany
– od panoramy do detalu, subiektywne punkty widzenia, przeplatające się wątki,
zabawę narracyjną, a także pełną gamę konwencjonalnych znaków, symbolizujących
ruch i różnorodne stany świadomości. Za przykład podaje twórczość Töpffera, która
według jego opinii, zawierała wszystkie wymienione wyżej konwencje. Ponadto
przypomina, że Rudolph jest uważany za twórcę tradycji, w której bohater jest obiektem
wszechobecnej agresji i przechodzi niezliczone transformacje. Ważną pozycję w jego
rozważaniach zajmuje także Wilhelm Busch, który lubił posługiwać się rysunkiem
drgającym, a nawet rozłożonym na poszczególne fazy ruchu2.
Można pokusić się o stwierdzenie, że zanim powstał język filmowy, był on już
używany i praktykowany w świecie komiksu3. Twórcy filmowi inspirowali się

1

Koncepcję tę można znaleźć u A. Banacha, Pismo i obraz, Kraków 1966.
D. Kunzle, The History of Comic Stri: Nineteenth Century, Berkeley 1990. Powtarzam za Pawłem
Sitkiewiczem, który zawarł jego przemyślenia w artykule Trudne dobrego początki. Komiks i film
na przełomie XIX i XX wieku, „Zeszyty komiksowe” 2010, nr 10, s. 73.
3
Głębsza analiza tego zjawiska znajduje się u Francisa Lascassina w artykule Komiksy i język filmowy
„Film na świecie” 1980, nr 7, s. 87 oraz u Dawida Kunzle w artykule Uwagi uzupełniające na temat
Komiksu i Języka Filmowego „Film na świecie” 1980, nr 7, s. 103.
2
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historyjkami z ostatnich stron gazet i co do tego, nie ma żadnych wątpliwości.
Za najlepszy przykład może posłużyć Polewacz Polany (inny tytuł: Oblany ogrodnik),
uznawany za jeden z pierwszych filmów braci Louis i Auguste Lumière, który
28 grudnia 1895 roku miał swoją premierę, podczas półgodzinnego seansu w Salonie
indyjskim, w podziemiach paryskiej Grand Cafe przy bulwarze Kapucynów. Jest to
najprawdopodobniej pierwszy film fabularny w dziejach kina, będący adaptacją
prasowego komiksu. Do dziś nie rozstrzygnięto jednak, kto był autorem pierwowzoru
tej historyjki.
Znawcy komiksu skupiają się na dwóch postaciach: Harmanna Vogla oraz
Georgesa Columba4. W historyjce Vogla, fabuła jest zdecydowanie bogatsza. Ofiarą
polewacza jest nie tylko on sam, ale także jeden z przechodniów oraz kobieta
z wózkiem. Całe to zajście zostaje zakończone reprymendą od policjanta. Należy
podkreślić, że w roli głównej występuje tutaj nie ogrodnik, jak w przypadku filmu braci
Lumière, lecz polewacz ulicy. Z kolei historyjka obrazkowa Georgesa Columba
jest wręcz tożsama z filmem braci Lumière. Nie można jednak wykluczyć,
że podobieństwo wszystkich fabuł jest jedynie przypadkowe. Jak pisze Paweł
Sitkiewicz: „pionierzy kinematografii mogli się posłużyć gagiem znanym z prasy,
optycznych zabawek, teatralnej farsy czy popularnych we Francji obrazków z Epinal”5.
Związków wczesnego kina z komiksem dopatruje się także Denis Gifford,
uważając, że pierwszy film science-fiction był zainspirowany postacią jednego
z pierwszych amerykańskich komiksów6. Mowa tu o adaptacji komiksu Happy hooligan
(Szczęśliwi chuliganie), stworzonego przez Fredericka Burr Oppera w 1899 roku
i wydawanego regularnie, co tydzień. Film na jego podstawie, The Twentieth – Century
Tramp7 (Włóczęga XX wieku), został zrealizowany w 1902 roku przez Edwina
S. Portera. Jedyna kopia została odnaleziona i odrestaurowana przez Kempa R. Nivena,
eks-inspektora w biurze prokuratora okręgowego Los Angeles, który sfotografował
na nowo, obraz po obrazie, kopię pozytywową na rolce papieru 8. Film składał się
z jednej sceny, przedstawiającej prawdopodobnie tytułowego włóczęgę, siedzącego
4

Komiksy Hermana Vogla z 1887 roku, jak i Christophe’a z 1889 roku o polewaczu, dostępne
są w formie graficznej w publikacji: P. Sitkiewicz, Małe wielkie kino, Wydawnictwo Słowo/Obraz
Terytoria, Gdańsk 2009, s. 82.
5
Tamże, s. 83.
6
D. Gifford, Komiksy i filmy fantastyczne, „Film na świecie” 1980, nr 7, s. 27.
7
Rok wcześniej, bardzo podobny film nakręcił Ferdinanda Zecce, zatytułowany La Conquete de l’air
(Podbój powietrza). Jedyną różnicą było to, że film kręcony był z panoramą Paryża.
8
Film obecnie do zobaczenia na portalu YouTube, pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=ViXbz6vpkI, [dostępny: 18.03.2012].
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na maszynie przypominającej pół-rower, pół-balon, który leci nad Nowym Jorkiem.
Według Gifforda: „film został zrealizowany dzięki pionierskiej inwencji trikażu
fotograficznego i jako pierwszy użył ruchomej maski w historii kina amerykańskiego”9.
Pomijając ostatni przytoczony przykład, pierwsze filmy były zazwyczaj
mikroreportażami z życia ludzi bądź też posiadały komiczny charakter, typowy
dla komiksów tamtego okresu. Trudno obecnie wskazać, które pokrewieństwa były
efektem świadomych zapożyczeń. Jednak jak pisze Paweł Sitkiewicz: „autorom
komiksowych historyjek oraz pionierom kina fabularnego przyświecała ta sama idea:
opowiedzieć coś za pomocą łączonych obrazków. Krótki gag ze stronicowej historyjki
w gazecie był dobrą inspiracją – mieścił się na jednej rolce taśmy. Wystarczyło tchnąć
życie w statyczne rysunki, by przenieść go na ekran”10.
Komiks na przełomie wieku, tak jak i kino swych początków, stwarzały
podobnych bohaterów – dzieci ulicy czy włóczęgów w typie chaplinowskim. Fabuły
natomiast były pełne cyrkowego humoru i konfliktów zwykłego człowieka
z nieprzychylną rzeczywistością. Historyjki obrazkowe na pewno dostarczyły
ówczesnym scenarzystom materiałów do adaptacji, jednak należy pamiętać, że zarówno
kino, jak i komiks poszukiwały inspiracji niezależnie od siebie. Wybierając popularne
tematy, zaspokajały oczekiwania licznych odbiorców oraz zaczynały poruszać się
po obszarze kultury masowej, realizując jej wymagania. Jednak nie to nadało tym
sztukom etykietki gatunków popularnych. Jak wspomina Jerzy Szyłak: „główną
przyczyną była gwałtowna zmiana kryterium wartościowania estetycznego”11,
w wyniku której film i komiks uznano za bezwartościowe. Sytuacja ta stała się znacznie
mniej korzystna dla filmu niż komiksu.
Film, będący nowym, technicznym wynalazkiem, przyciągał widzów, którzy
pragnęli zobaczyć obiektywny obraz świata czy też awangardowe koncepcje twórców.
Komiks, który był ściślej połączony z tradycją ilustracji i malarstwa narracyjnego, nie
odnajdywał na ten czas uznania, aż w końcu został opatrzony etykietką kiczu. Jednakże
ta opinia, na przełomie lat, często się zmieniała, czego dowodzą ostatnie lata, które
doprowadziły do odkrywania na nowo walorów artystycznych komiksu. Można
natomiast stwierdzić, że swoje przetrwanie, komiks zawdzięcza przede wszystkim
prasie, która nie zaprzestała publikacji historyjek obrazkowych.
9

D. Gifford, Komiksy i filmy…, dz. cyt., s. 28.
Tamże, s. 83.
11
J. Szyłak, Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku: wstęp do poetyki komiksu, Wydawnictwo
Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1999, s. 14.
10
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1.2. Definicja komiksu filmowego i jego charakterystyka
Poszukując terminu odpowiadającego za wspólne inspiracje oraz zapożyczenia
sztuki komiksowej i filmowej, natrafiłam na zwrot „komiks filmowy” (należy dodać,
że jest on również stosowany wymiennie z terminem „filmowy komiks”). Co ciekawe,
nie jest używany wyłącznie dla adaptacji historyjek obrazkowych, ale stosowany także
do określania filmów inspirowanych powieścią, która wcześniej została przerobiona na
komiks. Dlatego też należą do nich także takie obrazy, jak: Conan Barbarzyńca,
Tarzan, Zorro czy Charlie Chan.
Niezwykle trudno jest stwierdzić, w jaki sposób powstał termin „komiks
filmowy”.

Najprawdopodobniej

stanowi

zderzenie

stereotypów

myślowych,

dotyczących kina i komiksu. Słowo „komiksowy”, jak pisze Jerzy Szyłak na łamach
czasopisma „Kino”, „jest stereotypem językowym, za którym kryje się kilka określeń
niekoniecznie tego samego znaczenia. Synonimami mogą tu być: uproszczony,
schematyczny, zbyt fantastyczny jak na fantastyczny czy wręcz głupawy”12.
Problem stereotypizacji porusza także w tym samym roku K. T. Toeplitz, który
uważa, że ludzie, mówiąc o jakichś zjawiskach artystycznych (o obrazie, powieści lub
filmie), twierdzą, że są „komiksowe”, aby w ten sposób podkreślić „ich skrótowość,
posługiwanie się prymitywnymi zazwyczaj chwytami, wartkość ich akcji, połączoną
jednak z pewnym brakiem powagi i swoistą drugorzędnością artystyczną i myślową” 13.
Stwierdza ponadto, że negatywne skojarzenia, łączące się z pojęciem komiksu,
egzystują na tej samej zasadzie, na jakiej wśród stereotypów językowych końca XIX
i początku XX wieku utrwalały się analogicznie skojarzenia związane z filmem (zwrot
„jak w kinie” lub „jak na filmie” oznaczał potocznie sytuacje nieprawdopodobne,
zmyślone, nierealne lub zbyt fantastyczne, aby były możliwe). Ponieważ są to typowe
stereotypizacje słowa „komiks”, nie zajmę się ich szczegółową charakterystyką,
natomiast podejmą próbę zdefiniowania komiksu filmowego.
Próby określenia, czym jest komiks filmowy, podejmuje się Jerzy Szyłak, który
uważa, że film jest nazywany „komiksowym” wtedy, gdy: „cechuje się niezwykle
wartką, rozwijającą się linearnie akcją, istną kaskadą zdarzeń, nadmiarem przygód
i nadmiarem niebezpieczeństw, zazwyczaj uosobionych przez demoniczno-operetkowe

12
13

J. Szyłak, Filmowanie komiksu „Kino” 1985, nr 5, s. 42.
K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu: próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa 1985, s. 6.
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postacie”14. Definicja ta jest bardzo ogólna, jednak znajduje swoje odzwierciedlenie
w pierwszych próbach adaptacji komiksu. W dalszych rozważaniach, Szyłak wymienia
cechy charakterystyczne dla tego gatunku, jak np. „nadkreacyjność”, która wyraża się
w ukazywaniu na ekranie stworów nieprawdopodobnych logicznie, a kunsztownie
skonstruowanych. W każdym z tego rodzajów filmów następuje konieczność
finałowego triumfu Dobra albo Głównego Bohatera. Filmy tego typu posiadają
charakter otwarty, ich zakończenie umożliwia kontynuacje wątków (przekształcenie
w serial) lub daje możliwość ponownego wykorzystywania postaci głównego bohatera
(przekształcenie w cykl). W każdym z komiksowych filmów, odnajdziemy silnie
zarysowaną sylwetkę bohatera, obdarzonego nadzwyczajną mocą, szczególnie ważną
funkcją lub mającego do wypełnienia nader niebezpieczne zadanie15. Filmy komiksowe
stają się nimi, dzięki wykorzystywaniu wszystkich tych cech lub tylko niektórych
z nich. Jak sam Szyłak dodaje, grupa tych cech jest niepełna. Trudno się z tym nie
zgodzić, jednak należy podkreślić, że niesamowitym wyzwaniem byłoby nakreślenie
wszystkich cech komiksów filmowych z racji chociażby tego, że „gatunek” ten istnieje
od samego początku kina i rozwija się aż po dzień dzisiejszy, tym samym posiadając
mnóstwo przeróżnych adaptacji.
W celu dopełnienia listy cech związanych z filmem komiksowym, należy także
dodać jeszcze kilka, bardzo wyraźnych, łączących obydwie sztuki – prowadzenie
narracji, wykorzystanie panoramy, zbliżenia, detale, a nawet przenikanie. Wspólne
są również schematy fabularne, którymi się posługują. Prowadzenie akcji opiera się
na tych samych zasadach: budowania napięcia, wywoływania emocji, przekazywania
informacji. Pokrewieństwo filmu i komiksu opisuje Aniela Książek-Szczepanikowa,
uważając, że cechami obu sztuk są: „tworzywo audiowizualne, obraz zwielokrotniony,
połączenie obrazu zwielokrotnionego z dźwiękiem lub jego zapisem graficznym,
narracyjny charakter tych sztuk oraz te same zasady narracji obrazkowej i fabularnej”16.
Może to świadczyć o tym, że kino i komiks posiadają wspólne cechy, a zatem operując
tymi czynnikami, można stworzyć film komiksowy. Jednak W. Wierzejski w swoim
artykule zamieszczonym na łamach miesięcznika „Film” z 1981 roku, odnosi się
do próby definicji „filmów komiksowych”, uważając, że: „dalekie są od
naśladownictwa czy powielania komiksowego oryginału. Są to raczej wariacje na
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znanych motywach, a technika uproszczonej fabuły i zidentyfikowanych atrakcji
w sposób widoczny wzięta została w cudzysłów”17.
Przedstawiona definicja swoje odzwierciedlenie może znaleźć w starszych
próbach adaptacji, czego dowodem jest Capitana America, którego filmowa wersja
powstała w 1944 roku i została zaadaptowana przez siedmiu scenarzystów z wytwórni
Republic. Film odbiegał całkowicie od komiksowej wizji twórców – Jacka Kirby’ego
i Joe’a Simona. Jak pisze Denis Gifford: „Zmienili oni w nim wszystko z wyjątkiem
imienia Kapitan”18.
Definicja Wierzejewskiego, w świetle dzisiejszych adaptacji, straciła swoją
aktualność. Za najlepszy przykład może posłużyć ekranizacja komiksów Franka Milera,
Sin City, która uważana jest za przełom w świecie ekranizacji komiksów, ponieważ
idealnie przeniosła warstwę graficzną komiksu na taśmę filmową. Godne uwagi jest
także Persepolis Marjane Satrapi, która nie chcąc rezygnować ze swojej wizji,
zrealizowała adaptację swojego komiksu pod postacią animacji, przez co jej film
wiernie naśladuje jej komiksowy pierwowzór.
Rafał Marszałek posłużył się kategorią komiksu przy analizowaniu filmowych
supergigantów. Jego zdaniem, komiks odznacza się „fabułą bogatszą w zdarzenia niż
w znaczenia”19. Aby obalić tę teorię, należy sięgnąć do prawdopodobnie pierwszej
próby wydobycia z komiksu nie tylko jego fabuły, ale i całej gamy dodatkowych
znaczeń. Mowa tu oczywiście o filmie Rogera Vadima, Barbarella, zrealizowanym
w 1968 roku na podstawie komiksu Jeana – Clude’a Foresta z 1962 roku. Barbarella
była komiksem tak samo popularnym, jak Batman czy Superman. Jednakże ten komiks
został stworzony z myślą o dorosłym odbiorcy. W tytułową rolę Barbarelle wcieliła się
wschodząca wówczas gwiazda kina – Jane Fonda, a sama postać była wzorowana
na Brigitte Bardot z filmu I Bóg stworzył kobietę, tego samego reżysera. Barbarella
ucieleśniała ten sam typ kobiety wyzwolonej, a jej zachowanie zapowiadało nadejście
rewolucji seksualnej. Bohaterka stanowiła swój pierwowzór komiksowy, natomiast cały
film zachował tylko częściowo oryginalną fabułę, ponieważ Vadim wybrał z komiksu
tylko kilka epizodów i połączył je w jedną całość. Jak pisze Jerzy Szyłak, w filmie
istniało

„specyficzne

zdystansowanie

do

przedmiotu

opowieści,

będące

charakterystyczną cechą komiksu. Co prawda, zostało ono uzyskane inaczej niż

17

W. Wierzewski, Sny o potędze w cudzysłowie komiksu „Film” 1981, nr 12, s. 20.
D. Gifford, Komiksy i film…, dz. cyt., s. 38.
19
R. Marszałek, Filmowa pop-historia, Kraków 1984, s. 144.
18

11
w opowieści rysunkowej, bo poprzez zwrot w stronę komedii, ale to akurat wyszło
filmowi na dobre. Dzięki przerysowaniu w grze i w sposobie przedstawienia postaci
zniwelowany został podział pomiędzy narysowaną figurką i żywym człowiekiem ”20.
Film posiada charakter kiczu, lecz jest to efekt zamierzony przez samego twórcę. Jako
adaptacja komiksu, Barbarella była dziełem w połowie udanym. Istotną przeszkodą, nie
tylko w tej adaptacji, ale i w większości ówczesnych, były oczywiście problemy
techniczne, przez które film nie był w stanie pokazać w sposób przekonywujący
przestrzeni z pogranicza science-fiction. Jedno jest pewne, ekranowa Barbarella nie
stała się dziełem sztuki, ale zarówno komiks, jak i film odniosły komercyjny sukces.
W przypadku Supermana, który stał się protoplastą popularnych komiksowych
historii o superbohaterach, wszystkie realizacje są wiernymi kopiami komiksowych
fabuł, które zaczęły ukazywać się od roku 1938 i dość szybko stały się hitem wśród
czytelników. Najważniejszymi, moim zdaniem, adaptacjami przygód superbohatera
była zrealizowana przez Richarda Donnera w 1978 roku pierwsza część Superman
oraz jej kontynuacja z 1980 roku, która powstała przy pomocy reżysera Richarda
Lestera. Pierwszy omawiany film posiada gwiazdorską obsadę – w epizodach pojawiają
się Marlon Brando i Glenn Fonda. W główną postać wcielił się Christopher Reeve,
a w jego przeciwnika – Gene Hackmann. Film o Supermanie zawiera początek całej
historii. Widzimy przybycie bohatera jako niemowlaka na Ziemię i przygarnięcie go
przez rodzinę Kentów, następnie dochodzi do wyboru rozmaitych epizodów z komiksu,
jak np.: chwytanie bandytów, ratowanie samolotów czy pociągów. Opis jego fabuły
w szerszym kontekście idealnie opisuje Jerzy Szyłak uważając, że: „pieczołowicie
buduje symboliczne podteksty, czyniące z Supermana wcielenie ideału, a nie postaci
z krwi i kości. Natomiast wysiłki scenografów i ekipy technicznej sprawiają,
że fantastyczny świat przybiera na ekranie realny kształt, a bohater dokonuje na oczach
widzów nieprawdopodobnych wyczynów. Trud inscenizatorów został tu całkowicie
ukierunkowany na nadanie przekonywującego kształtu wizualnego intelektualnie
naiwnej fabule”21. Ta wspomniana przez Szyłaka naiwna fabuła znalazła swój ciąg
dalszy w kolejnej części – Superman II, w której to reżyserzy, zdając sobie sprawę
z infantylności i bajkowej fabuły, nakręcili ją kładąc akcent zarówno na humor,
jak i satyrę. Komediowy charakter jednak nie zachwycił widzów i choć twórcy
świadomie użyli tej formy, aby oddać specyfikę komiksowego dystansu wobec świata
20
21
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i bohatera, nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, a drugie oblicze Clarka Kenta,
które

było

modelowym

uosobieniem

komiksowego

superbohatera

w

latach

osiemdziesiątych, zaczyna funkcjonować w świadomości społecznej jako pewien ideał,
a nie bohater konkretnej historii.
Nie można zaprzeczyć faktom, że obie części filmów były wielkimi sukcesami
kasowymi, jednak nie przekonały widzów, aby sięgnęli po komiks, w efekcie czego
filmy ożywiły o nim pamięć na krótko. Uśmiercenie superbohatera nastąpiło w 1992
roku. Oczywiście na ekranach kina dochodziło do prób zmartwychwstania głównego
bohatera, czego dowodem jest np. Superman Powrót, zrealizowany przez Bryana
Singera w 2006 roku. Film został dostrzeżony przez krytyków (uhonorowany w 2007
roku nagrodą Oscara w kategorii za najlepsze efekty specjalne), ale nie stał się
przełomem w świecie adaptacji komiksów.
Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak dużo filmowych komiksów ponosi klęskę
i zasługuje na miano kiczu, udziela Michał Chęciński, który wyróżnia trzy powody.
Pierwszym z nich jest brak znajomości komiksów i brak talentów reżyserskich.
Drugim – oficjalnie przyjęte założenie, że ekranizacje komiksów to produkty
przeznaczone dla młodszego widza, przez co głupszego, dlatego logikę komiksowego
kina można potraktować ulgowo. Jako trzeci powód podaje, że historia komiksu
papierowego na ekranie jest wciąż w fazie wstępnego rozwoju. Oczywiście w dalszej
jego części wywodu przyznaje, że twórczość Franka Millera czy V jak Vandetta
pokazują, że można stworzyć opowiadania dla dorosłych i w rezultacie przyczynić się
do zmiany wizerunku komiksu w mediach, a także poszerzyć rynek, przyciągając
czytelników w starszym wieku. Dodaje również, że w dzisiejszych czasach, częściej za
kamerami stają twórcy, którzy rozumieją gatunek i szukają w nim czegoś więcej niż
naiwnej fabułki22. Tak więc można wywnioskować, że powody, które podał Chęciński,
dotyczą uogólnienia, ponieważ mogą to być zarówno adaptacje powstałe w latach
sześćdziesiątych, jak i powstające po dwutysięcznym roku.
Z pierwszym powodem zarówno trudno się zgodzić, jak i go zanegować,
bowiem zależy to od indywidualnego zaangażowania twórcy i jego wizji. Za przykład
może posłużyć Powrót Barmana, zrealizowany w 1990 roku przez Tima Burtona, który
okazał się prawdziwym arcydziełem oraz słaba kontynuacja, którą zaserwował nam pięć
lat później Joel Schumacher (mowa tu oczywiście o filmie Batman Forever).
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Wymieniając drugi powód, najprawdopodobniej autor chciał wskazać na adaptacje
komiksów filmowych w stylu Wojownicze Żółwie Ninja. Natomiast, co do trzeciego
powodu trudno się z nim nie zgodzić, gdyż mimo istnienia w historii filmu wielu już
adaptacji komiksu, dopiero od kilku lat możemy mówić o ich sukcesie. Stało się tak za
sprawą rozwoju techniki, która pozwoliła na stworzenie rewelacyjnych efektów
specjalnych i ułatwiła przeniesienie, jak i poddanie w ruch historii obrazkowej.
Podsumowując, nie istnieją obecnie żadne reguły realizowania filmu
komiksowego. Obie dziedziny sztuki, zarówno komiks, jak i kino, interpretują materiał
twórczy na swój własny sposób i każda z nich występuje aktualnie w szerszym
kontekście współczesnych zjawisk kultury. Należy również pamiętać, że problemem
tworzenia filmowych adaptacji komiksu jest kwestia uruchomienia obrazów
zaprojektowanych jako ciąg ilustracji oraz oddanie jej klimatu i stworzenia fabularności
wiernej komiksowi. Są to czynniki, które w pierwszych próbach ekranizacji nie zawsze
odnosiły oczekiwane rezultaty, jednak ostatnie produkcje, wchodzące na ekrany kin,
dowodzą, że można znaleźć receptę na ten konflikt.

1.3. Współczesna inspiracja komiksem omówiona na wybranych
przykładach
W latach 90. odnotowano znaczący spadek sprzedaży komiksów, a wzrost ich
adaptacji na ekranach kin. Ten paradoks jest związany ze zmianami w społeczeństwie.
Młody konsument odwrócił się od komiksów na rzecz kina i gier wideo, które dzięki
swym nowoczesnym, technologicznym rozwiązaniom przykuły jego uwagę. Podobna
sytuacja miała miejsce już w latach 20., kiedy to twórcy komiksów, martwiąc się
o utratę czytelników, zamieszczali na łamach prasy komiksowe historyjki,
wykorzystując znane postacie z kina, takie jak m.in.: Charlie Chaplin, Flip i Flap,
Dracula, Frankenstain czy też postacie z filmów rysunkowych. W późniejszych latach
zainwestowano w komiksową wersję takich filmów, jak: Szczęki, Gwiezdne wojny (ich
popularność spowodowała nawet powstanie komiksowego dalszego ciągu filmowej
historii), Bliskie spotkanie III stopnia, Blade Runner. Ponadto zaadaptowano popularny
serial telewizyjny Star Track.
Współcześnie sytuacja uległa zmianie. Kultowym, komiksowym bohaterom
zagroziło odejście w zapomnienie, a wydawcom – bankructwo. W efekcie, najwięksi

14
wydawcy, tacy jak DC comics i Marvel, chcąc powstrzymać się przed upadkiem, zostali
zmuszeni do sprzedania praw autorskich przygód superbohaterów, developerom gier
wideo i hollywoodzkim producentom. Dzięki temu oni sami wzbogacili się, a herosi
otrzymali „drugie życie”23. Dla przykładu, sukcesem kasowym stały się takie filmy, jak:
Mroczny rycerz w reżyserii Christophera Nolana, który zarobił w kinach na całym
świecie ponad miliard dolarów; czy też trzy części Spider-Man’a wyreżyserowane przez
Sama Raimiego, które przyniosły razem ponad dwa i pół miliarda dolarów24. Doskonale
widać, że kino czerpało wzorce z prawie wszystkich umownie przyjętych okresów
wydawania komiksów25. W niniejszej podrozdziale przytoczę pokrótce opisy
najważniejszych z nich.
Pierwszym okresem była Era Platynowa, związana z komiksami wydawanymi
przed rokiem 1938. Drugą jest Złota Era, będąca pierwszym i relatywnie największym
okresem popularności komiksów superbohaterskich w latach 1938–1945. W czasie jej
trwania, zostali stworzeni tacy bohaterzy, jak: Capitan America, Batman czy
Sumerman. Jest to również okres formowania się tego medium jako formy sztuki. Rok
1945 przyniósł tzw. Erę Atomową, związaną ze spadkiem popularności opowieści
rysunkowych i kryzysem historii bohatersko-kryminalnych pod wpływem działań
Kodeksu Komiksowego, stworzonego przez „Comics Magazine Association of
America”, który dotyczył cenzurowania komiksów (zawierał przepisy mówiące co
można, a czego nie wolno zamieszczać w historiach obrazkowych). Kodeks dzielił się
na trzy części, które posiadały wytyczne dla wszystkich komiksów, ale szczególną
uwagę poświęcono komiksom kryminalnym i grozy. Powieści kryminalne, między
innymi, nie mogły sympatyzować z antybohaterem, ani wywoływać braku zaufania do
stróżów prawa. Natomiast komiksy grozy musiały zostać pozbawione w tytułach
komiksów słów, takich jak „horror” czy „terror”. Nakazano także wyeliminowanie
wątków o torturowaniu, zawieraniu układów pomiędzy człowiekiem i siłami zła,
a ponadto przedstawianie postaci wilkołaków i wampirów w akcji. Żadne komiksy nie
mogły posiadać wulgarnych bądź niestosownych słów, sprośnych wyrazów
i symboli, które wywoływałyby niepożądane skojarzenia. Zakazane było również
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poruszanie tematyki religijnej, jeżeli na celu miało ośmieszanie albo atakowanie którejś
z grup wyznaniowych26.
Kodeks Komiksowy przypominał w bardzo dużym stopniu Kodeks Haysa, znany
również pod nazwą Kodeks Produkcyjny, zawierający zasady przedstawiania w filmie
scen, które mogłyby wzbudzać kontrowersje, negatywne skojarzenia albo posiadałyby
wydźwięk niemoralny. Owa cenzura była wprowadzona oraz przestrzegana od 1934 aż
do ok. 1966 roku. Dwa lata później, ustanowiono próg wiekowy widzów każdego filmu.
Kolejnym okresem jest Srebrna Era, która przypada na lata 1956–1969
i związana jest z odrodzeniem się komiksów bohaterskich i ponowną ich popularnością.
W tym okresie powstają postaci, takie jak: Fantastic Four, Spider-Man, X-Men,
Avengers czy Hulk. Po niej nastąpiła Era Brązowa, przypadająca na lata 1970–1985,
związana ze spadkiem popularności, którego źródło tkwi w fali ogromnego popytu na
opowieści obrazkowe w latach sześćdziesiątych. Jest to również okres, w którym
zaczęto sięgać po trudne tematy, komentujące aktualne wydarzenia. Mroczna Era
przypada zatem na lata 1986–1996 i łączy się z powstaniem publikacji, które podejmują
skomplikowane i mocno pesymistyczne wizje świata, przedstawiają mroczne opowieści
o bohaterach, którzy niszczą idealne wizerunki superbohaterów, jak w przypadku
Strażników Alana Moore’a, ale są to także takie komiksy, jak np. Batman. Powrót
Mrocznego Rycerza Franka Millera. Niektórzy uważają, że jest to era wydawnicza
komiksów, w których obecnie żyjemy, ale spotkać się można również z opinią, że era ta
skończyła się już w 1996 roku, a trwająca obecnie era nazywana jest Nowożytną.
Charakteryzuje ją komercjalizacja wielkich wydawnictw i jednocześnie rozkwit rynku
niezależnego.
W każdym z wymienionych okresów znaleźć można tytuły, które zostały
zaadaptowane do kina. Znamienne są w tym wypadku słowa Grażyny Gajewskiej, która
uważa, że można „mówić o wzajemnych zapożyczeniach i fascynacjach w obszarze
sztuki filmowej i komiksowej, ponieważ sztuka kina, ze względu na techniczno
– wizualizacyjne możliwości, poprzez liczne adaptacje i trawestacje, wyraźnie wspiera
popularność komiksu w kulturze współczesnej”27. Trudno nie zgodzić się z tą opinią,
ponieważ we współczesnych produkcjach filmowych, można odnaleźć wiele adaptacji
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komiksowych, ale też parodii, inspiracji komiksem czy komiksowością. Niekiedy
komiks stanowi jedynie tło dla filmu, a czasem jest głównym elementem fabuły.
Celem

tego

podrozdziału

jest

przedstawienie

filmów

o

zabarwieniu

komiksowym, które nie należą do wcześniej wymienionych okresów, a które wymagają
wzmianki i krótkiej charakterystyki. Jednym z takich filmów jest Piąty element z 1997
roku w reżyserii Luca Bessona, który według Agnieszki Prokopowicz jest idealną
ilustracją komiksowości współczesnego kina. Wśród jej argumentów odnajdujemy fakt,
że kadry w filmie są przepełnione kolorami, postaciami i akcją, a co za tym idzie „widz
w kinie nie jest w stanie zarejestrować wszystkiego, co dzieje się równocześnie na
ekranie. A właśnie cechą współczesnych futurystycznych komiksów jest także
nagromadzenie akcji i szczegółów na jednym obrazku”28. Wspomniany film posiada
komiksowy charakter, gdyż możemy odnaleźć w nim wiele aspektów świata
komiksowego. Jednym z nich jest idea walki Dobra ze Złem, które przybywa
z kosmosu. Charakterystyczny jest również główny bohater Korben Dallas (w tej roli
Bruce Willis), który z jednej strony jest wojowniczym majorem, nie do końca
przestrzegającym prawa, a z drugiej – niezdarnym romantykiem. Nie bez powodu
autorka tej wypowiedzi porównuje głównego bohatera do Batmana, ponieważ obydwie
postaci, pomimo że nie posiadają ponadnaturalnych zdolności i mają wiele
negatywnych cech ludzkich, przeciwstawiają się złu. Film Luca Bessona niewątpliwie
posiada cechy komiksu i był to zamierzony efekt, gdyż przy tworzeniu Piątego
elementu współpracował z najsłynniejszymi twórcami francuskich komiksów, którzy
pomagali w tworzeniu postaci i strony wizualnej filmu. W efekcie powstała postać diwy
operowej,

śpiewającej

na kosmicznym

statku

wycieczkowym,

która została

wykreowana przez Jean’a Giraud’a (znany również pod pseudonimem Moebius), który
był również twórcą koncepcji graficznych, takich filmów jak: Obcy – ósmy pasażer
Nostromo Ridley’a Scott’a czy Willow Rona Howarda.
Komiksowością posłużyli się również reżyserzy Shari Springer Berman oraz
Robert Pulcini w filmie American Splendor z 2003 roku. Oczywiście komiksowy
charakter filmu jest w pełni zaplanowany i posiada swoje znaczenie, ponieważ jest to
biografia scenarzysty komiksów Harvey’a Pekar’a. Warto podkreślić, że film został
okrzyknięty najlepszą filmową adaptacją komiksu przez użytkowników serwisu
internetowego The Rotten Tomatoes7. Można przypuszczać, że stało się tak za sprawą
28
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tego, że film jest również adaptacją komiksowej serii pod tym samym tytułem. Ponadto
Harvey jest twórcą, ale też i głównym bohaterem swoich komiksów, takich jak
American Splendor czy Nasz rok z rakiem, który stworzył wraz ze swoją żoną Mary
Faktor i który dotyczy jego osobistego życia. Komiksowy charakter filmu ujawnia się
już na samym początku, w ujęciu otwierającym widzimy scenę zbierania cukierków
z okazji Halloween, a dzieci przebrane są w stroje superbohaterów, m.in. Batmana, jego
pomocnika Robina, Supermana, Green Lanterna oraz głównego bohatera, który nie
posiada stroju i spytany przez jedną z sąsiadek, kim jest, odpowiada: „Nie jestem
superbohaterem, jestem dzieciakiem z sąsiedztwa”. W filmie występują typowe dla
komiksu dymki i podpisy, a gdy główny bohater staje w obliczu trudnej decyzji,
pojawiają się wokół niego narysowane postacie jego własnej osoby, które podpowiadają
mu, jaką decyzję powinien podjąć. Film, poza wyraźnymi cechami komiksowymi,
posiada również charakter dokumentu, gdyż sam Harvey Pekar pełni rolę głosu z off-u,
przez co staje się także narratorem. Ponadto opiewa również w komentarze jego
wcześniej wspomnianej już żony Mery Faktory i przyjaciela Toby’ego Radloff’a.
Charakterystycznie dla dokumentu zostają wykorzystane nagrania telewizyjne,
w których wystąpił, a dokładnie fragmenty rozmów, które przeprowadził z Dawidem
Lettermanem w jednym ze znanych talk-show telewizji NBC.
Warto również wspomnieć, że powstał film, poruszający problem dwojakiej
tożsamości fanów komiksu, którzy zaplątani w świat fikcji, zaczęli mylić go ze światem
rzeczywistym. Thriller reżysera M. Night Shyamalana Niezniszczalny z 2000 roku
opowiada historię Elijaha Price (Samul L. Jackson) chorego na wrodzoną łamliwość
kości, który w przyczynie swojej ułomności doszukuje się czynnika rzutującego na
budowę świata. W swój szalony świat wciąga ochroniarza Dunn’a (Bruce Willis), który
według niego jest jego przeciwieństwem i dzięki temu zachowają równowagę świata.
Poprzez sugestie czarnoskórego wizjonera, zarówno Dunn, jak i jego syn, pomimo
sceptycyzmu, dają ponieść się fantazji i poszukują w Dunnym charakterystycznych cech
superbohatera ze świata komiksu. Film posiada wiele wątków, odnaleźć możemy w nim
nie tylko obsesję Price’a, ale również problemy niespełnionych ludzi czy też próbę
ratowania ojcowskiego autorytetu u syna. Komiks, w tym wypadku, jest tłem całej
opowieści, ponieważ stanowi źródło choroby psychicznej Eliijaha, jego wyobrażenie na
temat dobra i zła, superbohaterów i antybohaterów, a co za tym idzie
– równowagi i sprawiedliwości.
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Niestety nie wszyscy twórcy są entuzjastami komiksu. Bardzo szybko zaczęły
pojawiać się parodie, które miały na celu ośmieszenie kultowych superbohaterów czy
też świata komiksu. W Polsce również powstała tego typu parodia. Jest nią sławna
komedia Hydrozagadka z 1970 roku w reżyserii Andrzeja Kondratiuka.
W artykule Zmienne losy komiksowych herosów, Sebastian Jakub Konefał
przedstawił, między innymi, dwa filmy rysunkowe, które stanowią parodię świata
komiksu. Pierwszym z nich jest seria Peter Chung Aeon Flux, w której „tytułowy
bohater był bolesną kpiną zadaną kultowi męskich superbohaterów i konwencjonalnym
schematom narracyjnym komiksu. Ponętna Aeon nie tylko kładła trupem całe zastępy
uzbrojonych mężczyzn, lecz również ginęła w każdym odcinku, aby pojawić się
cudownie zmartwychwstała następnym razem”29. Jako drugi przykład parodii podaje
film animowany dla dzieci, Iniemamocni, zrealizowany przez Brada Birda w 2004 roku,
„w którym niespodziewanie odnajdujemy tematykę charakterystyczną raczej dla
niezależnych komiksów autorskich i kpinę z charakterystycznych stereotypów”.
Wątek komiksu występuje także bardzo często w amerykańskim kinie,
chociażby dlatego, że stanowi w pewnym sensie źródło jego kultury. W związku z tym,
trudno się dziwić, że pojawia się w serialu telewizyjnym, w którym jeden
z głównych bohaterów jest fanem świata komiksu, jak miało to miejsce w przypadku
Seth’a Cohen’a – bohatera z młodzieżowego serialu Życie na fali, emitowanego w
latach 2003–2007. Również w filmach odnajdziemy fanów komiksów, jak np. w Ghost
World z 2001 roku, w którym główna bohaterka Enid, grana przez Thora’e Birch,
nigdzie nie rusza się bez swojego notatnika, który stanowi graficzną formę jej
pamiętnika.
Zatem, jak już wielokrotnie wspomniałam, światy komiksu i filmu
we współczesnym kinie często się ze sobą łączą. Nawet jeśli te relacje mają negatywny
wydźwięk, a filmy stają się kiepskimi adaptacjami komiksów czy parodią filmów
komiksowych, to jednak ta zależność powoduje dodatkową popularność komiksów
w naszej kulturze. Można pokusić się o stwierdzenie, że wpływa to na wzrost
czytelników historyjek obrazkowych, które w dzisiejszych czasach doczekały się coraz
to większego zainteresowania.
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S. J. Konefał, Zmienne losy…, dz. cyt., s. 20.

19

1.4. Filmowe adaptacje twórczości Alana Moore’a i Franka Millera
Poza adaptacjami komiksów o superbohaterach, takich jak: Superman,
Spider-Man czy Batman, pojawiają się również inne, mniej popularne, które doczekały
się swoich adaptacji. Najlepszy przykład mogą stanowić filmowe adaptacje komiksów
Anglika Alana Moore’a, który uznawany jest za jednego z najlepszych komiksowych
scenarzystów w historii. Do jego głównych dzieł należą powieści graficzne: Strażnicy,
Liga Niezwykłych dżentelmenów, Z piekła rodem oraz V jak Vendetta. Wymienione
utwory zostały przeniesione na ekrany kin pomimo faktu, że sam twórca nigdy nie
wyrażał chęci, aby doczekały się ekranizacji, a sam o adaptacjach mówił w następujący
sposób: „Stanowczo uważam, że większość adaptacji to zły pomysł. Jeśli coś sprawdza
się dobrze w medium, do którego było przeznaczone, jaki jest powód, by zakładać, iż
zadziała równie dobrze – albo lepiej – w całkiem innym medium? Wydaje mi się, że
jedyną motywacją kryjącą się za tym krokiem jest robienie pieniędzy poprzez
zmienianie czegoś, co mogłoby być poważnym dziełem, we franczyzę, którą można
rozwinąć w serię filmów i być może produktów lub gier komputerowych”30.
Z piekła rodem jest adaptacją komiksu Prosto z piekła i opowiada historię Kuby
Rozpruwacza, za którego formę graficzną jest odpowiedzialny Eddie Campbell.
Historia morderstw głównego bohatera przeplata się z kontekstem historycznospołecznym oraz odniesieniami do architektury i okultystycznej historii Londynu 31.
Komiks jest efektem wieloletniej pracy nad zbieraniem informacji dotyczących Kuby
Rozpruwacza i częściowo bazuje na badaniach Stephen’a Knight’a. Publikowany był w
latach 1991–1996, natomiast w Polsce został wydany dopiero w 2008 roku jako 600stronicowy tom. Film Z Piekła rodem jest pierwszą sfilmowaną adaptacją komiksu
Alana Moore’a, za którą odpowiedzialni są bracia Albert i Allen Hughes.
Alan Moore, jak już wcześniej wspomniano, nie chciał, aby jego komiksy
zostały sfilmowane, gdyż uważał, że nie da się połączyć tych dwóch mediów.
W związku z tym postanowił, że nie będzie uczestniczył przy realizacji adaptacji
swojego komiksu) i jak sam podkreślał: „Jeśli film odniesie sukces, to nie będzie to
zyskiem dla mojego komiksu. Jeśli film okaże się klapą, to bez szkody dla mojego
30
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komiksu. Zasadniczo film i komiks będą dwiema kompletnie odrębnymi rzeczami”32.
Tak też się stało, film został pozbawiony okultystycznych wątków i poza paroma
scenami, nie miał nic wspólnego z komiksowym pierwowzorem. Moore uświadomił
sobie, że jego dystansowanie się do adaptacji komiksów może wpłynąć na postrzeganie
jego dzieł, ponieważ przeciętny widz może poddać się sugestii, że film został stworzony
jako wierne odwzorowanie komiksu.
Sytuacja, która zaważyła na tym, że Moore nie chciał mieć już więcej do
czynienia z przemysłem filmowym miała miejsce podczas adaptacji jego komiksu Ligi
niezwykłych dżentelmenów z roku 2003, w reżyserii Stephena Norringtona. Komiks
o takim samym tytule, który narysował Kevin O’Neill, jest przedstawicielem
steampunku33, czyli nurtu fantastyki prezentującej alternatywne wizje historii. W tej
opowieści odnajdziemy postacie z klasycznej literatury XIX-wiecznej, m.in.: Mina
Harker – fikcyjną postać z powieści Brama Stokera, opowiadającą historię Draculi;
Allana Quatermaina – odkrywcę kopalni króla Salomona, który jest bohaterem
kilkunastu

książek

Henry’ego

Ridera

Haggarda,

a

także

Kapitana

Nemo,

Niewidzialnego Człowieka oraz doktora Jekyll’a (i Mr Hyde’a). Filmowa wersja
komiksu, według Sebastiana Frąckiewicza, stanowiła „ironiczną i inteligentną grę
ze stereotypem komiksowego bohatera, naśmiewając się z jego schematyczności i braku
głębi w portrecie psychologicznym”34. Trudno się z tą opinią nie zgodzić, ale warto
również zauważyć, że twórcy filmu stworzyli bohaterów sprzecznie z ideą Moore’a,
wykorzystując swobodnie kilka wątków z całej serii komiksowej. Ponadto dodano
w nim, na żądanie studia filmowego, bohaterów takich jak: Dorian Gray i Tom Sorwey.
W efekcie, Alan Moore został niesłusznie posądzony o plagiat w swoim komiksie,
w którym to miałby ukraść pomysł na historię hollywoodzkiemu scenarzyście
Larry’emu Cohen i jego zawodowemu partnerowi Martin’owi Poll, którzy stworzyli
scenariusz o tytule Cast of characters, prezentowany w konkurencyjnej wytwórni 20th
Century Fox w 1993 roku. Amerykańska wytwórnia filmowa i telewizyjna Worner
Bross, która posiadała prawa do wszystkich komiksów Moore’a, wykupując
wydawnictwo DC comics, z którym był związany, poszła na ugodę z wyżej
wymienioną wytwórnią, przez co w pewien sposób przyznała się do tego, jakoby
rzeczywiście twórca komiksu dokonał plagiatu. Zrażony całą sytuacją Moore
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postanowił, że już nigdy nie pobierze pieniędzy za adaptację jego komiksów,
a jego nazwisko nie pojawi się na żadnym z filmów. Jednakże po Lidze niezwykłych
dżentelmenów, filmowcy zainteresowali się zrealizowaniem filmowej wersji komiksu
V jak Vendetta, który został stworzony wraz z rysownikiem David’em Lloyd’em. Był
publikowany w latach 1982–1985 w wersji czarno-białej, a następnie został wznowiony
w wersji kolorowej w latach 1988–1989. Opowieść ta jest również przedstawicielem
nurtu steampunk, który jak wcześniej już wspomniano, dotyczy mrocznej wizji
industrialnej przeszłości, a nie jak w przypadku cyberpunku – przyszłości. Główny
bohater komiksu został zainspirowany realną postacią-Guy Fawkes’em, który wraz
z kilkunastoma katolickimi sprzymierzeńcami postanowił 5 listopada 1605 roku
wysadzić, za pomocą 36 beczek prochu, Parlament Brytyjski wraz z znajdującymi się
tam ludźmi i protestanckim królem Jakubem I. Dzień przed zaplanowaną akcją, Guy’a
aresztowano i poddano torturom, w wyniku których wydał swoich kompanów. Zgodnie
z ówczesną tradycją zostali oni powieszeni, a następnie utopieni i poćwiartowani.
Zarówno w komiksie, jak i również w filmie, Guy Fawkes przybiera postać V, nie
zostaje złapany, przez co dochodzi do realizacji zamachu. Ponadto, jeszcze jednym
aspektem, który ma związek pomiędzy wykreowaną postacią a realnym człowiekiem,
jest to, że V nosi maskę, która jest imitacją twarzy spiskowca, a także stroje stylizowane
na XVII wiek35. W adaptacji filmowej z 2005 roku w reżyserii McTeigue, dokładnie
odtworzono klimat komiksu Moore’a i David’a Lloyd’a, jednak przez to, że pieczę nad
tym filmem sprawowali bracia Wachowscy, fabuła została zmieniona, zniknęły wątki
anarchistyczne i psychodeliczne, usunięto zagadnienia steampunkowe oraz odrzucono
pesymistyczną wymowę zakończenia. Jak zauważyli fani komiksu, filmowe postacie
wyraźnie różniły się od komiksowych. V w kinowej wersji nabrał patetycznych
i pozytywnych cech, natomiast Evey Hammond (w tej roli Natalie Portman) została
pozbawiona kompromitującej przeszłości36. Zanim film wszedł do kin, Alan Moore
odmówił zaproszenia przez braci Wachowskich na plan filmowy oraz zastrzegł, że nie
chce mieć nic wspólnego z tym filmem i jego nazwisko nie ma prawa pojawić się
w filmie. Oczywiście stało się inaczej. Wytwórnia Warner Bros wygłosiła
oświadczenie, że Alan Moore jest bardzo szczęśliwy, iż doczekał się adaptacji tego
komiksu i chętnie pomoże przy jego tworzeniu. Jak sam scenarzysta twierdzi, było to
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kłamstwo37. Moore przez wiele miesięcy oczekiwał medialnego sprostowania, którego
się nie doczekał, ale wywalczył brak swojego nazwiska w filmie.
Alan Moore był przekonany, że jego komiksów nie da się sfilmować, a na
pewno nie Strażników. Uważał, że czytelnik ma tę przewagę w komiksie, że może
skupić się na jednym kadrze, przemyśleć go, zatrzymać się, a także do niego powrócić.
Jest to rzecz, której w filmie nie da się uczynić, ponieważ film posiada swoje tempo.
Ta różnica pomiędzy filmem i komiksem została już wcześniej wielokrotnie zbadana
i opisana, m.in. przez J. Szyłaka, Francisa Lascassina oraz Dawida Kunzle38. Ponadto,
Moore zwrócił uwagę, że w komiksie można manipulować czasem i przestrzenią na
jednej stronie, co oczywiście nie byłoby możliwe do zrobienia na taśmie filmowej
w obrębie jednego kadru39.
W 2009 roku doszło do ekranizacji Strażników. Pierwowzorem była
dwunastoczęściowa seria komiksu publikowana w latach 1986–1987, która została
uznana za jedno z najbardziej przełomowych dzieł w historii komiksu. Reżyserem filmu
był Zack Synder, a powstaniu filmu i premierze towarzyszył oczywiście skandal.
Najpierw nawiązała się walka o prawa autorskie pomiędzy studiami Warner Bros i 20th
Century Fox. Druga rozegrała się pomiędzy Alanem Moorem a amerykańskim
przemysłem filmowym, który po raz kolejny wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że
nie posiada praw autorskich do swojego dzieła.
Komiks Strażnicy opowiada historie superbohaterów we współczesnym świecie,
dokładnie w 1985 roku. Wykreowane postacie różnią się od typowych superherosów
– ujawniają swoją ludzką naturę z wszystkimi dostępnymi zaletami i wadami. Według
Michała Chacińskiego, Strażnicy to „Obywatel Kane komiksu – szczytowe osiągnięcie
gatunku, tak drobiazgowo zaplanowane i zrealizowane, że wymaga wielokrotnej lektury
dla ogarnięcia całości”40. Twórcy filmu, spośród całej historii, wybrali poszczególne
wątki i połączyli je, kładąc szczególny nacisk na zgodność obrazu z rysunkową wizją
Dave’a Gibbonsa, ilustratora oryginału. Zachowano charakterystyczne dla komiksu
kolory oraz odtworzono popkulturowe i medialne ikony każdej z dekad alternatywnej
historii Ameryki. Mamy więc sceny prezentujące atmosferę rządów Kennedy’ego,
37
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widzimy rosyjskich wojskowych debatujących nad zimną wojną oraz hipisów,
protestujących przeciwko wojnie w Wietnamie. Wspomniany wyżej M. Chaciński
podjął próbę wytłumaczenia, dlaczego adaptacje komiksów Moore’a nie sprostały
przeniesieniu na ekrany kin. Podaje on przykład, o którym mówił sam artysta. Dotyczy
to różnicy sposobu czytania komiksu i oglądania komiksu (można tę zasadę przyjąć
również do analizy innych komiksów filmowych). Jak twierdzi, „komiksy Moore’a
charakteryzuje wyjątkowe użycie unikalnych środków wyrazu. Mówiąc najkrócej, robi
w nich maksymalny użytek z faktu, że czytelnik nie jest ograniczony czasowo przy
lekturze. Film oglądamy w określony sposób – 24 klatki na sekundę, od początku do
końca. Komiksy pozwalają studiować rysunek choćby godzinami, cofać się do
poprzednich stronic. A komiksy ze scenariuszem Moore’a kryją w kadrach dziesiątki
informacji, skojarzeń i symboli. Można bez nich zrozumieć fabułę, ale dopiero
śledzenie tych drobiazgów zdradza zwykle skalę wizji autora” 41. Oddanie tego
wszystkiego w filmie jest prawdopodobnie niewykonalne.
Drugą, ważną postacią filmowego komiksu jest Frank Miller, odpowiedzialny
za przywrócenie Batmana dorosłemu odbiorcy (o czym szerzej w trzecim rozdziale
niniejszej pracy). Jest także twórcą serii dziesięciu tomów Sin City, które zawierają
zbiór historii utrzymanych w tonacji filmów noir. Pierwsze spotkanie Franka Milera
z przemysłem filmowym odbyło się podczas prac nad kontynuacją przygód Robocopa.
Frank napisał scenariusze do wszystkich części oraz stworzył główną postać, jednak
jego wizję uznano za nienadającą się do zrealizowania na ekranie, w związku z czym
stworzono filmy na podstawie innych scenariuszy. W efekcie doprowadziło to do tego,
że ekranizacje stały się tylko cieniem pomysłów Millera, który przysiągł, że już nigdy
nie powróci do pracy z hollywoodzkimi reżyserami 42. W drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych, zrażony pracą z Hollywood, zaczął tworzyć telewizyjny serial
o Mrocznym Rycerzu oraz pomagał w tworzeniu animowanej serii komiksowej Big Guy
and Rusty the Boy Robot. Tam właśnie dopracował komiksowe postacie Derdevila
i Electry, które doczekały się swoich pełnometrażowych, fabularnych adaptacji.
Powrót Franka Millera do przemysłu filmowego, jak głosi legenda,
spowodowany był determinacją reżysera Roberta Rodrigueza, który zafascynowany
powieścią Sin City, ukazującą się od 1991 roku, postanowił nakręcić adaptację tego
komiksu. Zdając sobie sprawę, że twórca będzie stawiał opory, Rodriguez stworzył, za
41
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pomocą własnych środków finansowych, ekranizację jednego z fragmentów,
a dokładnie scenę krótkiego dialogu Marley Shelton z Joshem Hartleyem na dachu
wieżowca, którą dziś możemy zobaczyć w pierwszych minutach filmu. Miller
zafascynował się tym fragmentem, ponieważ stanowił on kwintesencję jego dzieła.
Zgodził się na ekranizację pełnometrażowego filmu. Spośród wszystkich wątków
zawartych w powieściach Millera, Rodriquez wybrał tylko cztery, na podstawie
komiksów: Miasta Grzechu, Ten żółty drań i Krwawa jadka (ten ostatni został
wyreżyserowany przez Quentina Tarantino za przysłowiowego jednego dolara). Poza
wspomnianą introdukcją, pojawia się opowieść o policjancie Hartiganie (w tej roli
Bruce Willis), który ratuje jedenastoletnią dziewczynkę przed gwałtem zamierzonym
przez psychopatycznego syna polityka, zwanego Juniorem lub Żółtym Draniem (Nick
Stahl). Niedoszły gwałciciel próbuje się zemścić na nim, jak i na dorosłej już
dziewczynie (w tej roli Jessica Alba). Kolejny wątek dotyczy historii prywatnego
detektywa Dwighta (Clive Owen), który staje w obronie prostytutek z Old Town przed
skorumpowanym policjantem zwanym Jackie Boy (Benicio Del Toro). Ostatni wątek
dotyczy historii Marva – ulicznego wojownika (Mickey Rourke), starającego się
odnaleźć zabójcę swojej kochanki Goldie (Jaime King). Wymienione wątki przeplatają
się podczas całego filmu, ale są też ze sobą połączone przez różne sytuacje. Komiks, jak
i jego adaptacja, są skierowane przede wszystkim do dorosłego widza, nie tylko przez
brutalność, która pojawia się na każdym kroku w Mieście Grzechu, ale również dlatego,
że tylko dorosły widz jest w stanie odkryć i docenić w nim walory graficzne.
Ciekawym spostrzeżeniem są słowa Lecha Kurpiewskiego, który twierdzi, że
Sin City można nazwać „Pulp Fiction XXI wieku”, gdyż pomiędzy tymi dwoma
filmami „analogii trzeba się dopatrywać w piętrowych grach twórców wyobrażeniami
i ikonami należącymi do różnych systemów wartości, pochodzącymi tak z kultury
popularnej, jak i elitarnej, z tanich miejskich legend i klasycznych mitów, przede
wszystkim zaś z kina”43. O tym, że Sin City obraca się w kręgu popkultury i że czerpie
z kina noir aż w nadmiarze, pisze także Jakub Socha, uważający, że film ten „łączy
patos z pospolitością i wulgarnością, operując karykaturą i wyjaskrawieniem” 44.
Odwołania do czarnego kina są oczywiste i widoczne na pierwszy rzut oka. Pisał o tym
na przykład Kamil Śmiałkowski uważając, że Sin City „Czerpie garściami
z książkowego czarnego kryminału spod znaku jego największych mistrzów Dashiella
43
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Hammetta (m.in. „Sokół maltański”) i Raymonda Chandlera (m.in. „Długie
pożegnanie” i „Żegnaj, laleczko”).45 Jednak nie dzięki licznym odwołaniom i inspiracją
film Sin City uzyskał rozgłos, lecz dzięki temu, że idealnie odwzorowywał historię
obrazkową Millera.
Jak już wcześniej wspomniano, wiele adaptacji nie sprostało wyzwaniu
przełożenia komiksu na obraz filmowy. W tym wypadku jednak to się udało. Kadry
z komiksu posłużyły twórcom jako storyboard do filmu, a wielogodzinna
charakteryzacja sprawiła, że aktorzy idealnie odzwierciedlali bohaterów komiksu.
Jedyną rzeczą, która odróżnia komiks od filmu jest, jak zauważa Konrad Zarębski,
„brak dymków z dialogami”46.
Sin City jest filmem, który stanowi rzadkość w świecie współczesnego filmu,
ponieważ filmowa technologia, którą się posłużono, nie stanowi technicznego popisu
możliwości,

lecz

podkreślenie

artystycznego

wyrazu

filmu.

Dodatkowym

uatrakcyjnieniem jest pojawienie się współczesnych gwiazd szklanego ekranu,
a także samego Franka Millera w roli księdza oraz symbolicznie występujących
w nieznaczących i krótkich rolach – Rodrigueza i Tarantino.
Całkowicie inną opowieścią jest 300. Inspirację do komiksu Frank Miller
odnalazł w filmie 300 Spartans z 1962 roku w reżyserii Rudolpha Maté, który oglądał
jako

dziecko.

Zainspirowany,

po

latach

zdecydował

się

na

narysowanie

zindywidualizowanej wizji bitwy pod Termopilami, nadając tym samym komiksowi
budowę mitologiczną, a nie historyczną. Próbę adaptacji tego komiksu podjął się
w 2006 roku Zack Snyder, znany wcześniej widzom twórca nowej wersji Świtu żywych
trupów. W adaptacji 300 zadbano o każdy szczegół wiernego odwzorowania
kompozycji kadrów komiksu, skrupulatnie dobrano aktorów, którzy musieli przejść
sześciotygodniowy, intensywny trening kondycyjny. Wielką uwagę skupiono również
na scenografii i kostiumach. Problemem, który napotkali na swojej drodze twórcy
filmu, było przeniesienie specyficznego „klimatu”, który stworzyła w komiksie żona
Franka Millera, Lynn Varley, Zawarła ona w komiksie charakterystyczną kolorystykę,
mającą przedstawiać ukryte znaczenie spartańskich legend, według których znaki na
niebie i ziemi przepowiadają przyszłe wydarzenia47. Idealne odwzorowanie komiksu
w filmie nie przyniosło jednak dobrego efektu, w przeciwieństwie do Sin City, nadmiar
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efektów specjalnych i zawansowane techniki spowodowały brak psychologii postaci
oraz patetyczne dialogi48.
W 2008 roku Frank Miller postanowił sam stanąć za kamerą, w efekcie czego
powstał Spirit – Duch Miasta, którego w komiksowej wersji stworzył Willa Eisner.
Komiks po raz pierwszy pojawił się w 1940 roku i posłużył za inspirację dla Millera
podczas tworzenia Sin City. Jest to opowieść o losach byłego detektywa Denego Colta,
który wróciwszy zza grobu przybiera imię The Spirit i rozpoczyna walkę
z przestępcami. Adaptacja stworzona przez Millera niestety nie jest tak dobra, jak film
Sin City. Wielu krytyków, winą za to obarcza wizualność filmu, jednak ja przychylam
się do opinii Rafała Pawłowskiego, który twierdzi, że w tej adaptacji zawiódł
scenariusz: „miotał się gdzieś pomiędzy opowieścią o superbohaterach a jej parodią”,
w efekcie czego „widz przez większość seansu czuje się zagubiony, nie wiedząc jak
duży cudzysłów przyjąć do interpretacji ekranowej historii”49.
Wybrałam twórczość Alana Moore’a i Franka Millera do opisu związków
amerykańskiego kina z komiksem na tle innych artystów, ponieważ uważam, że
ekranizacje ich komiksów stanowią najlepszy dowód na to, że w dzisiejszym kinie
potrafimy zrobić bardzo złe adaptacje, ale niekiedy, jak w przypadku Sin City, udaje się
stworzyć film, który z pewnością zaliczymy do dzieł kinematografii naszych czasów.
Przybliżenie sylwetki Moore’a i Millera ważne jest również w kontekście Batmana. Ich
zależność opisze w rozdziale trzecim.
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ROZDZIAŁ II. MITOLOGIZACJA W KOMIKSIE
I CHARAKTERYSTKA POSTACI

2.1 Mitologizacja w komiksie
Według encyklopedii internetowej PWN, termin „mitologizacja” posiada dwa
znaczenia. Według pierwszego jest to „wprowadzenie pierwiastków mitycznych,
nawiązywanie do tematyki mitologicznej”, zgodnie z drugim – „zmienianie czegoś,
przekształcanie w mit, w legendę; także: tworzenie mitów wokół kogoś lub czegoś”50.
Komiks bardzo często wykorzystuje oba zabiegi w tworzeniu świata przedstawionego,
ale także samych bohaterów. Jak zauważa J. Teoplitz: „Komiks stworzył nowe
mitologie, właściwe pospiesznemu, zmechanizowanemu dwudziestemu stuleciu.
Wyraża on w prostej, idiomatycznej formie wojny światowe, przemiany moralności,
kataklizmy indywidualne i społeczne nowego wieku ożywionego przez nową dynamikę,
utwory literatury klasycznej przerobione na formę komiksową nigdy nie miały sukcesu.
Ponieważ komiks wytwarza swoje nowe mity i swoich nowych bohaterów, którzy jak
w każdej sztuce, ewoluują wraz ze zmianami pokoleń”51.
Współczesny komiks, jak zauważa Alina Naruszewicz Duchlińska, „oprócz
prostych historyjek obrazkowych oferuje wyrafinowane gry z konwencjami kultury. Ma
walory czysto ludyczne, dostarcza mniej lub bardziej wysublimowanej rozrywki, ale
także w oparciu o dawne wzorce mityczne współtworzy i przedstawia współczesną
mitologię, postmodernistyczną realizację archetypowego wzorca heroizmu i odwiecznej
walki dobra i zła”52. Warto również dodać, że komiks, jako jedna z wizualnych form
narracyjnych, „bez wątpienia odnosi się do kulturowych wyobrażeń i mitologii.
Reprezentuje wyobraźnię popularną, poddaną konwencjonalizacji, przez co jej cechy
stają się szczególnie wyraziste – i właśnie dzięki temu, iż komiks wydobywa formy
sprowadzone do uproszczeń, przyglądając się nim, obserwować możemy zmiany
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zachodzące w społecznym wyobrażeniu rzeczywistości”53. Parafrazując słowa Toeplitza
Naruszewicz–Duchlińskiej i Michałowskiej, można więc uznać komiks za wytwór
sztuki, który dzięki przedstawianiu współczesnych problemów cywilizacji i tworzeniu
postaci, ukazuje nam mity dotyczące naszej rzeczywistości. Aby sytuacje można było
uznać za mitologiczne, muszą stanowić ważny problem dla społeczeństwa. Natomiast
bohater mitu powinien być „bohaterem zdarzenia dokonanego, jego czyny powtarza się
i przypomina, mając świadomość, że spełnione zostały w przeszłości i opowiadanie
o nich posiada wartość nauki moralnej lub przykładu dla potomnych. Bohater mitu jest
archetypem określonej postawy, w której kumulują się dążenia czy przekonania
zbiorowości”54.
Cechą mitów jest ich nieśmiertelność, która w komiksie objawia się jako
cykliczność pojawiających się wątków. Aspektem mitycznym komiksu jest także to, że
bardzo często przedstawia opowieści uniwersalne, które bezustannie pojawiają się
w wydarzeniach z naszej rzeczywistości. Jak już wspomniałam na początku tego
podrozdziału,

mitologizacja

to

„wprowadzenie

pierwiastków

mitycznych,

nawiązywanie do tematyki mitologicznej”. Komiks wykorzystuje to przede wszystkim
do tworzenia postaci. Zdarza się, że wprowadza postacie mityczne wraz z nowymi
bohaterami lub nadaje ich imiona nowo wykreowanym bohaterom, np. Electra
z komiksu Daredevil. Częściej jednak zdarza się, że tworzy nowe historie z mniej lub
bardziej dokładnych motywów mitologicznych. Najlepszym tego przykładem może być
Capitan Marvel, zmieniający się w superbohatera, dzięki magicznemu słowu
‘SHAZAM’, utworzonemu z imion mitycznych bogów i herosów, którym zawdzięcza
swoje moce (Salomon, Herkules, Atlas, Zeus, Achilles i Merkury).
Warto podkreślić, że poprzez różne konwencje twórców, mit może ulec
znacznej, niekorzystnej zmianie. Wśród badaczy komiksu bardzo często pojawia się
termin ‘mit zdegradowany’, sugerujący, że „w historyjkach obrazkowych kryją się
istotne treści, skryte jednak za formą plugawą, nadmiernie, uproszczoną, niepełną.
W fakcie tym dostrzegano bądź dowód na ogólną degrengoladę kultury, bądź
potwierdzenie drugorzędności komiksu jako sztuki”55. Aby wyjaśnić dokładnie, na
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jakiej zasadzie się to odbywa, Szyłak posłużył się porównaniem mechanizmu odbioru
komiksu do odbioru tzw. „filmu kultowego” – „wiemy, że to szmira, ale to lubimy”56.
Najlepszym przykładem, który obrazuje, jak komiksy tworzą nową mitologię,
jest Batman. Zbigniew Kałużyński w jednym z rozdziałów swojej książki Bankiet
w domu powieszonego, analizuje filmową wersję Batmana w reżyserii Tim’a Burton’a
pod kątem mitologii. Skupia się na przykładzie trzech istotnych rzeczy dotyczących
współczesnych problemów Stanów Zjednoczonych: mieście, technice i przestępczości,
ponieważ uważa, że „mity tworzą społeczeństwa młode, które mają niewiele własnej
historii, bądź jest ona niepewna; zaś wyrażają one głównie troski niepokojące owe
narody”57. Uważa również, że „Batman jest uderzeniowym taranem najazdu
amerykańskiej kultury popularnej” oraz stanowi „mit, czyli dramatyczna legenda, która
stała się powierzchnią kulturową własności”58. Jego opinia na temat Batmana, a także
czynniki wpływające na lęki mieszkańców Stanów Zjednoczonych, które komiks
reprezentuje, według mnie są poruszane we wszystkich czterech częściach
współczesnego, filmowego Batmana. Dlatego też wszystkie ekranizacje zostaną
omówione w rozdziale trzecim.
Należy również podkreślić, że wykreowana postać Bruce’a Wayne’a, zarówno
przez rysowników, jak i przez filmowców, odwzorowuje cechy Amerykanów. Dzieje
się tak za sprawą kontrastów, które istnieją w amerykańskim społeczeństwie. Z jednej
strony jest to kraj z nieograniczonymi możliwościami, w którym można zdobyć
wszystko. Jednakże z drugiej, jest to społeczeństwo demokratyczne, w którym nie
należy wynosić się ponad innych. Wskazane jest być w nim osobowością indywidualną,
jednostką wybitną, ale jednocześnie wyróżnianie się lub opuszczenie środowiska bywa
napiętnowane. Batman idealnie odzwierciedla te dwie skrajności. Bruce Wayne jest
człowiekiem, który przez ciężki trening doprowadził swoje ciało do niesamowitej
sprawności, a dzięki zarządzaniu odziedziczoną firmą, jego majątek nie maleje. W ten
sposób może inwestować w przeróżne sprzęty, które wspomogą jego sprawność
fizyczną. Motyw zwycięskiego bohatera jest niezwykle ważny w komiksie, ponieważ
odwzorowuje po raz kolejny styl amerykańskiego życia, w którym zamożność jest
wzorcem wychowawczym, zaś ubóstwo jest błędem życiowym, za który każdy czuje się
odpowiedzialny. Należy jednak pamiętać o tym, że wyłamywanie się ze społeczeństwa
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może doprowadzić również do zguby. Dzieje się tak bardzo często, kiedy Bruce Wayne,
zmieniając się w Batmana, pragnie ratować miasto Gotham. W komiksach, jak
i w filmach, jego dobre zamiary zostają niekiedy odebrane przez policjantów, władze
miasta, dziennikarzy i zwykłych ludzi jako coś złego, a jego samego uważają za
kolejnego bandytę. Mimo to, że czyni dobrze łapiąc przestępców, mieszkańcom
Gotham wydaje się bardziej prawy Two Face (wróg Batmana), ponieważ z nieba
rozsypuje pieniądze. Problem ludzi w rozróżnieniu dobra i zła widać również wtedy,
gdy postanawiają pod wpływem emocji wybrać na burmistrza miasta Oswalda
Cobblepota (Człowiek Pingwin), który tak naprawdę będzie dążył do zniszczenia
miasta. Te dwa przykłady świadczą też o tym, że we współczesnym świecie bardzo
trudno odróżnić dobro od zła, tym bardziej wtedy, kiedy opinia dominująca, którą mają
media, dostarcza nam sugestii, co tak naprawę jest dla nas dobre.
Mit Batmana, w ciągu swojej siedemdziesięciotrzyletniej ewolucji, wchłonął
cały pakiet spraw amerykańskich. Przede wszystkim poprzez stworzenie miasta Gotham
zdajemy sobie sprawę, że Ameryka ciągle zmaga się z problemem „asfaltowej dżungli”.
Rozwój techniki także zajmuje wiele miejsce w rozważaniach amerykańskiego
społeczeństwa, ponieważ z jednej strony stanowi potęgę naszych czasów, ale z drugiej
jest

zagrożeniem

ekologicznym.

W

popularnej

literaturze

amerykańskiej,

w szczególności w science fiction, spotyka się postaci, które nabrały ponadludzkich
zdolności poprzez napromieniowanie czy poprzez wykrycie jakiejś kombinacji
molekularnej. Przykładem komiksowym może być np. doktor Manhattan z komiksu
Alana Moore’a Strażnicy. W przypadku doktora, postanowił on służyć światu. Inaczej
rzecz się ma z Jokerem, który poprzez kąpiel w chemikaliach został oszpecony i swoją
złość wykorzystał przeciwko zwykłym mieszkańcom Gotham City. Tak więc Joker jest
ostrzeżeniem przed skutkami techniki, nie tylko dlatego, że został zdeformowany, ale
również przez to, że zaczął wykorzystywać szkodliwe chemikalia do zatruwania
społeczeństwa. Kolejnym problemem, które poruszają wszystkie komiksy oraz
współczesne adaptacje o Batmanie, jest przestępczość. Każdemu z antybohaterów
towarzyszy grupa, która walczy w jego imieniu. Dodatkowo miasto Gotham
przepełniają drobni przestępcy, jak kieszonkowcy oraz skorumpowani politycy. Mity
mają to do siebie, że doprowadzają tematy frapujące swoje narody do ich ostatecznej,
jaskrawej i baśniowej krańcowości59. W każdym micie muszą powtarzać się niektóre
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rzeczy, na przykład bohaterowie, wątki historii bohatera, jak i antybohatera. Ważne jest,
aby sens był taki sam, jednak przedstawienie zależy od konwencji autora. Wszystko to
można zaobserwować w filmowych ekranizacjach Batmana oraz komiksach.
Podsumowując ten podrozdział, warto dodać, że imię bohatera również może
być mitem, gdyż określa jego tożsamość, a więc zostaje przypisane mu jako jego
własność. Imię Batman jest równoznaczne z mitem, ponieważ wywołuje skojarzenia
również u osób, które nie znają tej postaci z komiksów, filmów czy kreskówek. Tak
więc mitologizacja może nam pokazać elementy współczesności, a ponadto sprawić, że
osoby, które nie zagłębią się w fabułę bądź jej w ogóle nie znają, posiadają skojarzenia
na temat postaci. W ten sposób bohaterowie komiksu, którzy stworzyli swój własny mit,
pozostaną na zawsze nieśmiertelni.

2.2. Bohater komiksu, charakterystyka superbohatera omówiona na
przykładzie Batmana
W komiksie najważniejsze jest umiejętne stworzenie bohatera, ponieważ to
właśnie wokół niego koncentruje się cała narracja komiksu, a dla odbiorcy stanowi on
rację bytu oraz zwiększenie jego zainteresowania komiksem. Pierwszymi czytelnikami
komiksów byli ludzie śledzący dzienniki, a więc dorośli odbiorcy. Dlatego też
bohaterowie zamieszczanych na łamach prasy komiksów byli dojrzałymi postaciami.
Jednak w przypadku opowieści obrazkowych dla dzieci występowały na ogół zwierzęta
posiadające ludzkie cechy. Jak pisze Jerzy Toeplitz: „Przedmiotem ewolucji, zwłaszcza
w komiksie amerykańskim, jest postać bohatera komiksowego, jako wyraziciela
pewnego ogólniejszego etosu tego gatunku, etosu, związanego z historycznymi
przemianami epoki”60. Toeplitz, wychodząc z tego założenia, przedstawił trzy generacje
przemian bohaterów w komiksie61.
Pierwszą z nich jest Okres Niewinności, który trwa od początku historii
komiksu, czyli od końca XIX wieku aż do 1920 roku. Najważniejszymi komiksami
ukazującymi się w tym czasie są: The Yellow Kid, The Katzenjammer Kids, Happy
Hooligan, Little Nemo, a także Krazy Kat oraz Maude the Mule. Ich głównymi
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bohaterami są ludzie, a niekiedy zwierzęta. Cechą charakterystyczną wszystkich tych
postaci jest doświadczenie społeczne, a w szczególności zjawisko imigracji.
Bohaterowie tego okresu przeżywają gwałtowną konfrontację pomiędzy „American
Dream” a rzeczywistością. Dlatego w większości z nich odnajdziemy elementy agresji,
poczucie osamotnienia lub osierocenia, które może dotyczyć tęsknoty za Europą.
Stanowią wiec „symbol określonej kondycji człowieczej i ludzkich stanów
emocjonalnych”62. Komiksy te klasyfikuje się często do tzw. comic strip, czyli gatunku,
który charakteryzuje się opowiadaniem historii o zabarwieniu komicznym. Jednak
humor ten wielokrotnie ujawnia cechy bolesne, frustrujące lub po prostu
przygnębiające. Warto zwrócić uwagę na fakt, że postacie te stanowią projekcję
aktualnych nastrojów, panujących w społeczeństwie i że nie nawiązują do żadnej
istniejącej wcześniej mitologii historycznej ani literackiej63.
Druga generacja została określona jako Komiks Nowoczesny. Jej ramy czasowe
trwają od 1920 do 1960 roku, a powstanie należy łączyć z dwoma ważnymi
wydarzeniami społecznymi. Pierwszym z nich jest I wojna światowa, która bez
wątpienia wpłynęła na postrzeganie świata przez Amerykanów. Natomiast drugim jest
przejście do systemu masowego społeczeństwa opierającego się na zasadzie producent
– konsument. W tym okresie powstawały komiksy, które zmieniły dotychczasowe
oblicze bohaterów. Bez wątpienia wyrośli oni na gruncie poetyki awanturniczoprzygodowej, fantastycznej i kryminalnej. Jest to okres wielkiej popularności, między
innymi takich postaci, jak: Dick Tracy, Flash Gordon, Kapitan Ameryka, Superman czy
Batman. Postacie, o których mowa, w odróżnieniu do wcześniejszych bohaterów, bez
wątpienia posiadali przesłanie ideologiczne. Z wyżej wymiennej piątki, tylko detektyw
Dick Tracy, stworzony przez Chestera Goulda, nie posiada nadludzkiej mocy. Główny
bohater jest uznawany za pierwszego klasycznego bohatera w historii komiksu
amerykańskiego. Cały komiks można zaklasyfikować do gatunku czarnego kryminału,
który zdobył popularność w wielu dziedzinach sztuki w latach czterdziestych.
Komiks Dick Tracy powstał w 1931 roku i rysowany był aż do 1977 roku.
Cechował się wyraźnym realizmem, przedstawiał historię agenta FBI, który zmaga się
z ówczesnymi w tamtym okresie problemami związanymi z korupcją oraz wszelaką
przestępczością. Gdy zainteresowanie komiksami o gangsterach zmalało, twórca
wzbogacił swoją opowieść o osiągnięcia techniczne oraz zdeformowanych fizycznie
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bandytów. Jednak we wszystkich opowieściach Dick Tracy miał pozytywne cechy,
a jego wrogowie same wady. Komiks cieszył się dużą popularnością, czego dowodzą
liczne adaptacje filmowe. Ostatnia z nich powstała pod tym samym tytułem w 1990
roku w reżyserii Warren’a Beatty, który sam wcielił się w głównego bohatera. Na
ekranie można zobaczyć także Al Pacino jako Big Boy Caprice oraz popularną
piosenkarkę muzyki pop – Madonnę w roli Breathless Mahoney. Batman, Superman,
jak i Flash Gordon stoją po stronie sprawiedliwości, przeciwstawiają się przestępcom,
korupcjom i wszelkim rodzajom zła, które w przypadku Flasha Gordona i Supermana
pojawiają się nawet z kosmosu. Symbolizują przede wszystkim tęsknotę za
doskonałością, ale co warto zauważyć, ich losy przenika optymizm, który był bardzo
potrzebny w ówczesnym społeczeństwie.
Komiks o Supermanie rozpoczął triumf superbohaterów w opowieściach
obrazkowych. Jednak za prekursora powinno się uznać postać Fantoma, który powstał
za sprawą Lee Falka i Ray’a Moore’a w 1936 roku, dwa lata przed ukazaniem się
pierwszych historii o Supermanie. Fantom nie był nadczłowiekiem, co zapewne
doprowadziło, że nie został zaklasyfikowany do tego typu bohaterów. Był człowiekiem,
który stał się strażnikiem dżungli i panujących w niej praw. Swoją misję, jak i kostium,
przekazywał następcy, przez co w oczach mieszkańców stawał się nieśmiertelny64.
W latach czterdziestych zakończyła się moda na superbohaterów. Wiązało się to
z wywołanymi przez wojnę nastrojami patriotycznymi. Na rynku utrzymali się tylko
Batman i Superman. Kapitan America stracił swoich czytelników przede wszystkim
przez fakt, że seria ta została po wojnie włączona w nurt antykomunistycznej
– zimnowojennej propagandy65. Fala popularności superbohaterów powróci w latach
sześćdziesiątych w szczególności za sprawą wydawnictwa Marvel, które postanowi
podkreślić u swoich herosów tzw. human touch, czyli rysy człowieczeństwa.
Trzecią generacją jest Wiek Zamieszania. Bohaterowie tego okresu związani są
z aktualnymi problemami politycznymi lub stanowią aluzję tematów, które dominują
w ówczesnym społeczeństwie. Epoka ta zaczyna się w latach sześćdziesiątych, dlatego
należy pamiętać, że jest to również okres panowania Kodeksu Komiksowego, który
zakończy się w 1970 roku. W wyniku tego powstają komiksy undergroundowe, a ich
bohaterowie zrywają radykalnie z duchem amerykańskiego purytanizmu na rzecz
tematyki seksualnej, dotyczącej policji, ekologii, rasizmu, alienacji czy wojny
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w Wietnamie. Tak jak już wspomniałam, jest to okres ponownego odrodzenia się
superbohaterów. Tym razem atakowani są przez coraz to różniejszych wrogów, dlatego
w tym właśnie okresie superbohaterowie często łączą się w drużyny czy też grupy, aby
wspólnie przeciwstawić się złu. W tym czasie zaczynają pojawiać się wyraźnie
podkreślone przyczyny mocy, które posiadają bohaterowie. Członkowie komiksu
Fantastyczna Czwórka, (który stanowi również pierwszy komiks wydawnictwa Marvel)
wpadli swoją rakietą w strumień promieniowania kosmicznego, przez co powstali:
Mr. Fantastic, który zawdzięcza temu wypadkowi swoją rozciągłość, Niewidzialna
Dziewczyna, Ludzka Pochodnia oraz kamienny człowiek zwany Thing, czyli Rzecz.
Pojawiają się także indywidualni superbohaterowie, tacy jak: Spiderman (który
zawdzięcza swoją moc ukąszeniu radioaktywnego pająka), Warlock czy Silver Surfer.
Nowatorstwo dwóch ostatnich postaci tkwiło w chrześcijańskiej inspiracji, z jakiej
wyrosły te kreacje. Stanowili oni nie tylko wojowników, ale także męczenników, którzy
cierpią w imię dobra ludzkości66.
Ciekawą postacią, która powstała w tym okresie, jest Hulk stworzony przez
Stan’a Lee i Jack’a Kirby’ego w 1962 roku. Scenariusz jego przygód został oparty na
tekstach dawnych legend, ale także na podstawie powieści, takich jak Frankenstein czy
Dr Jekyll i Mr. Hyde67. Coraz częściej mówi się, że komiksy tego okresu stanowią
zwierciadło kultury rozchwianej, niepewnej swojej wartości i swojego losu. Stało się
tak zapewne za sprawą przełamania zakazów Kodeksu, co pozwoliło twórcom ukazać
bohaterów bardziej realistycznych i bliższych czytelnikom, ponieważ ucieleśniali
problemy, które nurtowały całe społeczeństwo. Teoplitz nie podał daty, która kończy
ten okres. Jednak można go zamknąć wraz z rokiem wydania książki, czyli w 1985
roku.
Uważam, że obecną generację bohaterów można nazwać okresem dojrzałości68,
ponieważ bohaterzy i konwencje twórców stały się bardziej otwarte, a zachowania
superboahterów wielokrotnie poddano wątpliwości. Trudno już odróżnić, co stanowi
dobro, a co zło. Superboahterowie zaczynają posiadać wiele negatywnych cech
charakteru, typowych dla zwykłych ludzi, a niekiedy nawet burzą całkowicie mit
superbohatera, stając się jego całkowitym przeciwieństwem. Komiksy tego okresu stają
się
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Opowieści

o superbohaterach przechodzą w tym okresie przeróżne rewolucje, szczególnie za
sprawą komiksów Alana Moore’a i Franka Millera, o których była mowa
we wcześniejszym rozdziale. To właśnie ich komiksy mogą stanowić wzór nowego
sposobu patrzenia na bohatera komiksowego.
Celem niniejszego podrozdziału jest ukazanie cech charakterystycznych
superbohaterom. Jak już wcześniej wspomniano, bohater, a tym bardziej superbohater
komiksu, stanowi o atrakcyjności obrazkowej opowieści. Najczęściej jest uosobieniem
typowego obywatela cywilizacji przemysłowej, jednocześnie będąc idealnym
wyobrażeniem społeczeństwa. Będzie więc zatem posiadał cechy zwykłego, „szarego”
człowieka, ale także znamiona „nadnaturalności”, które pomogą mu przeciwstawić się
siłom zła lub antybohaterom. W każdym z przypadków, nadprzyrodzone zdolności
musiały zostać wytłumaczone. Superman pochodzi z innej planety, a na przykład
Kapitan Ameryka swoje zdolności zawdzięcza naukowcom, którzy poddali go terapii
mającej na calu, między innymi, zwiększenie jego siły i inteligencji. Następnie został
napromieniowany i był już gotowy do walki z największym wrogiem Red Skull’em
oraz III Rzeszą. Swoje nadludzkie moce wykorzystują tylko w sytuacji zagrożenia
własnego życia bądź ludzi, za których czują się odpowiedzialni. Najczęściej prowadzą
na co dzień normalne życie, a swoje drugie „ja” utrzymują w tajemnicy przed całym
światem. Zdarzają się oczywiście w ich otoczeniu ludzie, którzy zostają wprowadzeni
w ich podwójny świat. Na ogół są to pomocnicy, którzy posiadają (lub nie)
nadprzyrodzone moce oraz obiekty miłosnych westchnień. Według Ryszarda
Przybylskiego, bohaterowie komiksu „nie przeobrażają się pod wpływem zdarzeń,
w których uczestniczą, nie dojrzewają działając w zmieniającym się świecie, ale też ich
kategorie dobra i zła nie poddają się relatywizacji, są bezwzględnie stałe
i niekwestionowane”69. Natomiast w dalszych rozważaniach dodaje: „postacie
opowieści obrazkowych, te pozytywne jak i negatywne, nie mają więc żadnych bliżej
określonych cech, które mogłyby pośrednio wskazywać na określoną grupę społeczną
czy narodowościową. Ponieważ nie wolno urazić żadnej grupy wyznaniowej, rasowej,
zawodowej, narodowościowej, ekonomicznej, politycznej itp.”70. Słowa te pochodzą
z książki Słowo i obraz w komiksie z 1980 roku, dlatego nie do końca można się z nimi
zgodzić analizując komiksy po rewolucji, która dokonała się po 1985 roku. Jednak
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jeżeli chodzi o wcześniejsze komiksy o superbohaterach, które powstawały w pierwszej
generacji, słowa te znajdują swoje potwierdzenie. Przyczyna takiego ukazywania
superbohaterów, według Jerzego Szyłaka, jest prostą filozofią komiksu, która opierała
się na tym, „że siła wcielona w postać Superboahtera opowiadała się po stronie
Dobra”71. Należy mieć również na uwadze „panowanie” Kodeksu, które zabraniało
ukazywania bohaterów, którzy mogliby urazić kogokolwiek swoim postępowaniem czy
też przynależnością do którejś z grup, które wymienia Przybylski.
Aby wymienić i przeanalizować wszystkie elementy składające się na kreacje
superbohatera, wielokrotnie posłużę się przykładem Batmana, który jest ważną postacią
w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jak pisze Sebastian Jakub Konfał, jest:
„potomkiem zbiorowych marzeń ludzi tworzących niegdyś i dziś USA”72. Bruce Wayne
jest bogaczem wykorzystującym swoje pieniądze do walki ze złem. Jest człowiekiem
z krwi i kości, o czym świadczy jego traumatyczne dzieciństwo. I co ważne – ludzkie
słabości nie przekreślają go jako superbohatera. To właśnie dzięki nim staje się zarazem
boski i ludzki73. Jeśli postać ma stać się superbohaterem, musi wydarzyć się w jej życiu
coś, co doprowadzi do podjęcia takiej decyzji. Zazwyczaj jest to nagłe wydarzenie,
ogromny wstrząs psychiczny, wypadek, nieudany eksperyment lub po prostu kondycja,
którą posiada już po urodzeniu. W takim świetle zostaje przedstawiony czytelnikowi
Superman, który od początku posiada nadprzyrodzone moce, ponieważ pochodzi
z odległej planety Kryptonu. Inaczej wygląda motywacja Batmana, który był świadkiem
śmierci swoich rodziców z ręki drobnego przestępcy, ale także Punishera, który był
świadkiem morderstwa dokonanego na jego całej rodzinie w trakcie porachunków
mafijnych. W obu tych przypadkach decyzja walki ze złem została podjęta przez chęć
zemsty. Jednak podstawowa zasada większości superbohaterów brzmi: nie zabijać,
zapobiegać zbrodni, za wszelką cenę ratować życie ludzkie, a nawet swojego wroga.
Aby istniał superbohater, musi istnieć jego przeciwieństwo, czyli antybohater 74. Cechą
komiksów dotyczących superbohaterów jest serialowość, pomimo że historie ich losów
mogą zamykać się w jednej publikacji. Nie uniknione jest jednak to, że już niebawem
powrócą bohaterowie stawiając czoła innym wyzwaniom.
Komiksowi superbohaterowie na ogół nie starzeją się, co pozwala odbiorcy
uważać, że są nieśmiertelni. Zdarzają się przypadki, że superbohater może zginąć,
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mimo to nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontynuować opowieść, ponieważ zawsze
można wrócić do jego lat młodości lub dodać walkę, której jeszcze nie stoczył,
z którymś ze swoich wrogów. Należy więc pamiętać, że życie superbohaterów kończy
się tylko wtedy, kiedy tracą czytelników, ponieważ zawsze znajdą się twórcy, którzy
będą potrafili ich historię poddać różnej konwencji lub opowiedzieć na nowo.
Ciekawym zjawiskiem jest tzw. crossover, który ma miejsce, gdy jeden
z superbohaterów gościnnie występuje w którymś z komiksów innego herosa.
Najczęściej stanowi on postać pozytywną, która pomaga głównemu bohaterowi
rozwiązać jakąś problematyczną zagadkę bądź stanąć w starciu z potężnym wrogiem.
Jednak zdarzają się komiksy, w których dwóch znanych superbohaterów toczy ze sobą
walkę. Każdy z superbohaterów posiada pewien zestaw atrybutów. Bardzo często
nazywa się ich „bohaterami w trykotach”, ponieważ na czas swojego działania,
a niekiedy nawet na stałe, posiadają charakterystyczne kostiumy. Służy to podkreśleniu
wizerunku całej postaci. Gdy Bruce Wayne zakłada swój strój, zaczyna funkcjonować
jako superbohater – Batman, a nie zwyczajny obywatel. Jego odzienie jest niczym
przejście do drugiej tożsamości. Nie funkcjonuje już jako milioner, lecz jako
anonimowa postać, dzięki czemu może wymierzać sprawiedliwość na swój własny
sposób. Jego kostium, jak i maska, stają się symbolem, przed którym drżą przestępcy,
a zwykli ludzie odczuwają podziw. Ważnym elementem jest także logo przypisane dla
każdego superbohatera. Umiejscowienie go zależy od koncepcji twórcy, niekiedy
występuje na ramieniu lub pasku. W przypadku Batmana znajduje się na środku klatki
piersiowej. Warto dodać, że gadżety Człowieka Nietoperza bardzo często zawierają
logo bądź tworzone są na podobiznę nocnego zwierzęcia. Ponieważ Bruce Wayne nie
posiada nadprzyrodzonej mocy, jakim jest ponadnaturalny słuch, został wymyślony
znak nietoperza, który wyświetlony przez reflektor na tle księżyca przywołuje go do
miasta, aby zapanował nad chaosem lub zmierzył się z psychopatycznymi wrogami.
Charakterystyczny dla komiksów o superbohaterach jest fakt, że posiadające
przez nich gadżety czy też stroje, potrafią nie zmieniać się przez całą serie, przez co
czytelnik może przyzwyczaić się do wizerunku swojego ulubieńca. Oczywiście przez
to, że realia, jak i moda zmieniają się, autorzy komiksów wraz z postępem tworzą
przebrania oraz gadżety, które sprostają oczekiwaniom współczesnego czytelnika.
Jednak starają się nie wprowadzać zmian, które stanowiłyby całkowity kontrast do
wcześniejszych akcesoriów bohatera.
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Szczególne dla superbohatera jest również imię, które może odnosić się do
pierwowzorów w literaturze, postaci ludycznych czy wręcz mitologicznych.
Pseudonimy bohaterów komiksów mogą również odnosić się do cech charakteru,
wyglądu, zajęć, zawodów, pochodzenia czy sposobów walki75. Warto wspomnieć, że
jest to podwójna tożsamość superbohaterów, mająca odbicie w nazewnictwie. Działa
ono na takiej samej zasadzie jak kostium, ponieważ dzięki niemu zachowuje się swoją
anonimowość. W zwyczajnym życiu bohaterowie komiksów identyfikują się imieniem
i nazwiskiem. „Po godzinach”, dokonując heroicznych czynów przy użyciu swoich
niezwykłych możliwości, funkcjonują pod pseudonimem.
Podsumowując, dzięki nazwie i kostiumowi zmieniają się ich właściwości oraz
wygląd. Pseudonim Bruce’a Wayne’a powstał poprzez połączenie nazwy zwierzęcia bat
z członem -man (ang. ‘człowiek, mężczyzna, osoba’). W polskim tłumaczeniu można
przetłumaczyć słowo ‘Batman’ jako Człowiek Nietoperz. Większość klasycznych
superbohaterów odznacza się typowymi cechami fizycznymi, są oni przede wszystkim
muskularni i przystojni. Każdy z nich posiada także swoją tajną siedzibę, która stanowi
dla niego centrum dowodzenia, a niekiedy kryjówkę. Batman, przykładowo, posiada
swoją grotę pełną nietoperzy, fantastycznych akcesoriów i wynalazków.
Cechy, które podałam, dotyczą na ogół klasycznych cech superbohaterów,
w domyśle oznacza to dla mnie herosów, którzy powstali do 1985 roku. Nakreślenie
współczesnych charakterystycznych cech superherosów jest bardzo trudne, ponieważ
żyjemy w czasach, w których nie ma żadnych ograniczeń. Każdy twórca może
wprowadzić swoją wizję, przełamując wcześniejsze stereotypy i schematy. Najlepszym
tego przykładem jest często wspominany przeze mnie komiks o Batmanie Powrót
mrocznego

rycerza

Franka

Millera,

gdzie

twórca

zderzył

swoją

postać

z rzeczywistym światem, a ponadto przedstawił go jako działającego przeciw prawu
i społecznemu porządkowi człowieka, który opanowany jest chęcią zemsty i dominacji
nad innymi. Powrót Mrocznego Rycerza oraz Arkham Asylum stanowią „próbę
rozliczenia mitu Batmana, reinterpretację jego legend, ale też próbę przywrócenia
blasku, popularności, a może raczej spojrzeniem w sposób świeży (…) Mity są tu
zdegradowane, a superbohaterowie sprowadzeni na ziemię. Całość sprawia jednak
wrażenie hołdu dla postaci Batmana, jak i całej rzeszy superbohaterów i służy
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utwierdzaniu legendy”76. Dlatego też obecnie nie wykształcił się żaden kanon, według
którego tworzy się superbohaterów. Warto jednak dodać, że bohaterowie komiksu będą
trwać, póki czytelnik nie stwierdzi, że dany bohater powinien już zakończyć swoją
działalność ratowania świata.

2.3. Antybohater komiksu oraz jego współczesna forma przedstawiania
omówiona na przykładzie Jokera

Określenie, kim jest antybohater, stanowi problem wielokrotnie poruszany
w specjalnym wydaniu „Zeszytu Komiksowego” z 2004 roku, który został poświęcony
wyjaśnieniu tego terminu, a także omówieniu wybranych antybohaterów komiksu.
W jednym z artykułów, Michał „Błażej” Błażejczyk wskazuje częsty problem
w znalezieniu w komisie antybohatera, ponieważ motywacje postaci bywają często
moralnie dwuznaczne, a co za tym idzie „żeby zostać antybohaterem, nie wystarczy być
postacią negatywną – można by wówczas za niego uznać niejednego herosa”77.
W internetowym słowniku języka polskiego, antybohater to „osoba, zwykle postać
w utworze literackim, mająca cechy będące zaprzeczeniem cech bohatera” 78. Niestety
nie jest wyjaśnione, jakie cechy możemy do tego zaliczyć, co zaczyna stanowić kolejny
problem.
Jak już wspominałam, bohaterowie po 1985 roku ulegli całkowitej zmianie
i granica pomiędzy cechami pozytywnymi a negatywnymi zaczęła się zacierać. Aby nie
wprowadzić zbędnego chaosu do niniejszej pracy, zdecydowałam się przedstawić cechy
antybohaterów, które można wyznaczyć przed okresem zmian w kreowaniu postaci.
W następnej kolejności zostanie przedstawione, jak wyglądała postać Jokera
w pierwszych komiksach oraz po okresie zmian, co pozwoli zobrazować, jak ciężko jest
obecnie zdefiniować termin ‘antybohater’, ponieważ może on stanowić, jak w tym
przypadku, zwierciadło duszy superbohatera.
Tak jak pisałam we wcześniejszym podrozdziale, aby bohater komiksu stał się
atrakcyjny, potrzebuje mieć swojego wroga. Antybohater to postać, która pojawia się
już w pierwszych odcinkach przygód o superbohaterach. Kreowanie postaci negatywnej
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stanowi nie lada problem – powinna być przecież wspaniała i pomysłowa, ponieważ
superbohater musi walczyć z godnym siebie przeciwnikiem. Ponadto powinna posiadać
swoje atrybuty i znaki rozpoznawalne, np. w przypadku Jokera jest to talia kart,
natomiast przeciwnikiem Spidermana jest Zielony Goblin, który pojawia się w masce
spełniającej rolę symboliczną i oznaczającą jego podwójną osobowość. Antybohatera
tworzy się przede wszystkim poprzez liczne deformacje jego ciała, aby stawał się
straszny i żeby przypadkiem żaden z czytelników nie pomyślał, że może on posiadać
jakieś

dobre

cechy.

Klasyczny

antybohater

powinien

stanowić

całkowite

przeciwieństwo superbohatera. Antybohaterowie posiadają swoje charakterystyczne
przebrania, ale także pseudonimy. Z negatywnymi postaciami jest dokładnie tak samo
jak z pozytywnymi – jeśli zostaną zaakceptowani, a nawet polubieni przez czytelników,
to pomimo ich jednoznacznej śmierci, często dowiadujemy się w kolejnych częściach
serii, iż jakimś zbiegiem okoliczności przeżyli starcie z superbohaterem. Istnieje
również możliwość, że nie zostaną zabici, lecz zostaną zamknięci w zakładzie dla
obłąkanych lub w więzieniu. Antybohaterowie na początku swojego istnienia stanowili
wyłącznie „worki treningowe” dla superbohaterów. W wyniku tego, zwykły czytelnik
odwracał się od postaci herosów, kiedy wychodziło na jaw, że jego przeciwnicy
okazywali się na tyle słabi i jednowymiarowi, że ginęli w przeciągu kilku kadrów.
Prawdziwy przełom w kreowaniu tych postaci miał miejsce dokładnie w tym samym
okresie, co przemiana superbohaterów.
W latach osiemdziesiątych postanowiono wprowadzić daleko idące zmiany
w ukazywaniu postaci. Według Radosława Swółła istnieją dwa sposoby odświeżenia
wizerunków znanych antybohaterów. Pierwszym z nich jest komplikowanie ich
osobowości na zasadzie przejścia od typu do charakteru, które odbywa się z jednej
strony poprzez próbę ukazania szaleństwa bohaterów jako metody służącej opanowaniu
rzeczywistości. Drugim kierunkiem jest wprowadzenie bohaterów negatywnych na
drogę „dobra” i ukazanie konsekwencji, jakie niesie ze sobą takie zachowanie
antybohaterów79. Pierwsza wymieniona metoda została zastosowana w komiksie
Batman: Zabójczy żart, o czym szerzej napiszę w dalszej części niniejszej pracy.
Postać Jokera pojawiła się w komiksie po raz pierwszy w 1940 roku, czyli
zaledwie rok po premierze opowieści obrazkowej o Batmanie. Pomimo powiązań
Jokera z talią kart, wzorowany był na bohaterze granym przez Conrada Veista w filmie
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Człowiek, który się śmieje z 1928 roku, który stanowi ekranizację powieści Victora
Hugo. W pierwszych numerach komiksu jest postacią całkowicie owianą tajemnicą.
Jego pseudonim stanowi zarazem jego imię. Czytelnik nie może zaznajomić się z jego
biografią, ani stwierdzić, skąd tak naprawdę się wziął. Znany jest natomiast jego cel,
którym jest sterroryzowanie miasta Gotham. Jako postać jest całkowicie nieobliczalnym
psychopatą, który pragnie zabijać i walczyć z Człowiekiem Nietoperzem. Na jego
charakterystyczny wygląd fizyczny składają się długie nogi oraz ręce o spiczastych
łokciach. Posiada fioletowy garnitur oraz śnieżnobiałą twarz, na której widoczny jest
sztuczny uśmiech. Na jego głowie jest bujna czupryna koloru zielonego, a co jakiś czas
z jego kapelusza lub też rękawa wypadają karty, najczęściej z wizerunkiem Jokera80.
Ten zabieg ma na celu podkreślenie cech charakteru postaci, która jest nieustannym
żartownisiem, klownem, kuglarzem, specjalizującym się w robieniu sztuczek, które
mają uśmiercać jak największą ilość ludzi.
Joker, tak jak wszystkie postacie komisowe, zmieniał się wraz z powstającymi
trendami. Najciekawszym komiksem opowiadającym losy Jokera jest Batman: Zabójczy
żart, który powstał w 1988 roku i został stworzony przez Alana Moore’a. Głównym
bohaterem całego opowiadania jest Joker. Według Radosława Swółła: „Moore,
opierając się na znanym wizerunku uśmiechniętego szaleńca, dokonuje rewizji postaci,
stara się obnażyć

istotę jego

szaleństwa,

umotywować je psychologicznie

i sytuacyjnie”81. Opowieść stanowi powielany wielokrotnie wątek ucieczki Jokera
z Arkham Asyllum. Oczywiście Batman postanawia po raz kolejny złapać swojego
odwiecznego wroga, powstrzymując go przed dokonaniem kolejnego ataku na
mieszkańców Gotham i wsadzić go ponownie za kraty zakładu psychiatrycznego. Joker
posiada jednak niecny plan zaatakowania samego superbohatera oraz jego najbliższych
osób, którymi są komisarz Gordon i jego córka Barbara. Celem, który założył sobie
główny bohater, jest uświadomienie Mrocznemu Rycerzowi, że każdy może stać się
szaleńcem. Joker, nawet kiedy był zwykłym człowiekiem, miał poczucie własnej
odmienności, szczególnie przez to, że nie potrafił sprostać społecznej presji pełnienia
roli „głowy rodziny”. Cierpiąc z powodu braku pieniędzy na utrzymanie małżonki
i dziecka, postanowił zejść na drogę przestępczości. Jednak jego pierwsza próba
wzbogacenia się była porażką.
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W Zabójczym żarcie, w przeciwieństwie do pierwszego komiksu, w którym
pojawia się postać Jokera, zostaje wyjaśnione pochodzenie jego wyglądu. Powstało ono
wskutek kąpieli w kadzi z chemikaliami, które uszkodziły mu nerwy twarzy, powodując
jego charakterystyczny uśmiech. Od tej substancji zmienia się także jego zabarwienie
skóry na biało, a włosy stają się zielone. Wyglądem, tak jak w przypadku pierwowzoru,
przypomina komika, błazna, co przesądza o poddaniu się przez niego całkowitemu
szaleństwu. W kulturze, postacie takie jak błazen czy komik, uważane są za ironicznego
komentatora rzeczywistości, od której sami się dystansują82. Joker przyjmuje zupełnie
inną postawę. Prawdą jest, że relacjonuje rzeczywistość, jednak nie dystansuje się od
niej, wręcz przeciwnie – stara się ją podkreślić i wykorzystać jej zło do zadawania bólu.
Obłęd, w który popadła postać stanowi dla niego usprawiedliwienie własnych czynów,
najlepiej obrazują to słowa Jokera: „Jeśli będziesz szalony, wszystko pójdzie jak po
maśle” lub „Kiedy widziałem, jakim czarnym i plugawym żartem jest świat,
zwariowałem. Przyznaję.” Alan Moore uczynił go człowiekiem, który posiadał swoją
przeszłość, ale także połączył jego losy z Batmanem, sugerując, że w gruncie rzeczy
obie postacie są jak dwie strony tego samego medalu. Obydwoje są osobami
konsekwentnymi, które dążą do założonych sobie celów, przeżyli własne osobiste
tragedie, a przede wszystkim są potrzebni sobie, by żyć, ponieważ jeśli któreś z nich
zginie, drugie nie będzie już czuło sensu własnego istnienia. „Joker jest lustrzanym
odbiciem postaci Batmana, tyle że wypaczonym w zwierciadle gabinetu luster wesołego
miasteczka, w którym toczą pojedynek”83. Pierwszy raz w komiksie Joker staje się za
jednym razem szalony, inteligentny i do granic możliwości sadystyczny, ukazanie go
jako „zbrodniczego maniaka i nadanie mu przeszłości, ludzkich uczuć i słabości,
świadomości własnego szaleństwa – uczyniło zeń postać wielowymiarową i tragiczną,
ale jednocześnie groźniejszą, bo świadomie amoralną, próbującą własnym śmiechem
zagłuszyć ironię losu”84.
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2.4. Rola podmiotu kobiecego w opowieści rysunkowej, przykład
superbohaterki
W pierwszych latach rozwoju komiksu, postacie kobiece były przedstawiane
jako żony, narzeczone lub córki bohaterów. Obrazowały one mentalność Amerykanów
na początku XX wieku, ponieważ uosabiały stereotypowe cechy, które przypisuje się
społeczeństwom patriarchalnym. Wychowywały dzieci i ciągle przebywały w kuchni.
Ponieważ komiks w tamtym okresie posiadał komiczny charakter, postacie, które były
w nich przedstawiane, sprowadzone zostały do zestawu najbardziej utrwalonych
stereotypów na temat płci. Charakterystyczne dla tego okresu jest także to, że twórcy
nie starali się podkreślić cielesności bohaterki, ani też jej seksualnego wymiaru.
Komiksy, które kierowane były do kobiecego odbiorcy, bardzo często utrwalały
skojarzenia na temat płci. Najlepszym przykładem może być Betty, Charlesa Voighta.
Historia Betty publikowana od 1920 roku, obrazowała typowe zajęcia kobiety, czyli
romanse, potańcówki, a nawet wizyty u krawcowej. „Zaproponowane w nim spojrzenie
na życie młodej kobiety było mocno ukształtowane przez tradycyjne, patriarchalne
wyobrażenie świata, w którym istnieją >>męskie<< sprawy i >>kobiece<<
przyjemności”85. Główna bohaterka należała do grupy glamour girls (ślicznotka), czyli
bohaterek oglądanych dla ich zjawiskowej urody. Kobiety z grupy glamour nie
posiadały ciekawej psychologii bohatera, więc twórcy postanowili nadrobić to ich
walorami zewnętrznymi, aby przyciągnąć męskiego czytelnika. Pojawiały się także
w komiksach postacie kobiece, które buntowały się przeciwko tradycyjnym podziałom
ról oraz głosiły idee równouprawnienia. Przykładem takiej opowieści jest Tillie the
Toiler autorstwa Russa Westovera, publikowana od 1921 aż do 1959 roku. Główną
bohaterką jest młoda sekretarka, która zarabia na siebie, jest samodzielna, kompetentna
oraz potrafi bronić swojego zdania, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Podczas ukazywania
się komiksu zaszło wiele zmian obyczajowych w społeczeństwie. Dlatego też wątek
flirtu z kolegą z pracy Clarence’em Mac Dougellem w latach czterdziestych przemienia
się w związek, który staje się poważny z powodu pójścia ukochanego do wojska.
Natomiast w roku 1959 ich miłość zostaje zalegalizowana aktem małżeństwa (wątek ten
zamyka historię Tilli)86.
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Pierwszym komiksem przygodowym z kobietą w roli głównej jest Connie
Franka Goodwina, ukazująca się od 1927 aż do 1944 roku. Fabuła tej opowieści
początkowo zawierała wątki romansowo-humorystyczne, jednak szybko przekształciły
się one w opowieść o charakterze awanturniczym. Tytułowa bohaterka została
pozbawiona majątku rodziców, aby mogła sama zarobić na własne utrzymanie.
Poszukiwała zakopanego skarbu, była reporterką, a w późniejszych losach nawet
prywatnym detektywem. Czynności, które wykonywała podkreśliły jej samodzielność
i życiową zaradność, co w połowie lat trzydziestych było mile widziane przez
czytelników komiksu. Dlatego też w tym okresie zaczęto kreować postacie kobiece
występujące w typowo „męskich” rolach. W 1937 roku pojawił się nawet żeński
odpowiednik Tarzana. Historia Królowej Dżungli – Shenn przypadła czytelnikom do
gustu i na jej podobiznę stworzono postacie, takie jak: Camilla, Tiger Girl, Princess
Pantha, Jann of the jungle, Cave Girl, Judy of the Jungle itd. 87 Shenn, jako długonoga
blondynka w skąpym stroju ze skóry pantery, nietuzinkowym ciałem wpisuje się w typ
bohaterki pin-up girl, ponieważ dostarczyła męskiemu odbiorcy łagodną erotykę. Na
podstawie jej losów nakręcono film w 1984 roku pod tytułem Shenn w reżyserii John’a
Guillermina. W główną postać wcieliła się Tany Roberts, jednakże dorośli widzowie nie
przekonali się do filmu.
W klasycznych komiksach przygodowych, kobieta zajmowała drugorzędną rolę.
Na ogół były to ukochane bohatera, często wcielające się w rolę ofiary, którą musiał
ratować wspaniały, muskularny mężczyzna. Jednakże z drugiej strony, jak pisze Danuta
Serkowska: „bardzo często okazywały się też postaciami przynoszącymi bohaterowi
zgubę. Zakochanemu, ulegającemu urokowi płci przeciwnej bohaterowi zdarzało się
bowiem stracić z oczu pierwotny cel swojej wyprawy lub też, angażując się w związek
(często zdradliwy), przejawiał mniejsze zaangażowanie na polach, na których
dotychczas odnosił sukcesy”88.
W 1941 roku rola kobiety w komiksie zmieniła się. Stała się ona heroiną
obdarzoną ponadnaturalnymi mocami. Pierwszą z nich była postać Wonder Woman,
która posiadała mitologiczny rodowód i była amazonką. W życiu prywatnym była
królową Dianą, która w swojej społeczności wprowadzała wizję świata matriarchatu.
Akcja komiksu opierała się na połączeniu sensacji, kryminału i fantastyki, a więc
stanowiła typową opowieść o superbohaterach. Wonder Woman przeciwstawiała się
87
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groźnym przeciwnikom w spektakularnych walkach. Obdarzona była nadludzką siłą
i szybkością, potrafiła latać oraz rozmawiać ze zwierzętami, posiadała niezniszczalne
bransolety, a także magiczne lasso. Pomimo swoich zdolności, „przygody Wonder
Woman pełne były łagodnego dydaktyzmu, jak również bezpośrednich zapewnień z ust
bohaterki, że siła i sprawność fizyczna są kwestią treningu i przy odrobinie dobrej woli
dziewczynki mogła być równie silne, jak ich rówieśnicy. Była to nie tylko zachęta do
fizycznego wysiłku, ale także do uwierzenia w możliwości korzystania z uroków
i niebezpieczeństwa życia na równi z mężczyznami”89. Dowodzi tego wątek miłości
Diany do Stevena Trevora, lotnika, którego samolot rozbił się na wyspie Amazonek.
Zakochana Wonder Women udaje się za nim do jego kraju. Pomimo podążenia za
mężczyzną, nie traci jednak wiary w swoje wartości. Autor komiksu Wiliam Moulton
Marston „z dużą świadomością tego, co robi, wplótł w akcję komiksu akcenty
feministyczne i odwołał się do antropologicznych koncepcji walki matriarchatu
z patriarchatem”90. Po Wonder Woman pojawiły się: Miss America, Flying Jenny, Sun
Girl, Venus, Supergirl itd. Jednak w obliczu zmieniającego się społeczeństwa, w latach
czterdziestych zaczęły powstawać także antybohaterki, takie jak: Lady Satan czy Ghost
Woman. Podobny przykład antybohaterki pojawia się w tym samym okresie w kinie.
W latach czterdziestych dużą popularnością cieszyła się postać femme fatale.
Pojawia się ona na ogół w filmach gangsterskich i noir, przynosząc mężczyźnie zgubę
i życiową porażkę. Na takiej samej zasadzie były niekiedy przedstawiane kobiety
w komiksie. Jednym z powodów, dla których takie zjawisko możemy zaobserwować
w wielu rodzajach sztuki, bo także w literaturze i sztukach plastycznych, jest strach
mężczyzn przed zmieniającą się społecznie rolą kobiety, na co składało się jej umiejętne
wykorzystywanie atutów biologicznych i chęć dominacji. Czarna bohaterka stanowi
bardzo często doskonałą przeciwwagę dla pozytywnych postaci kobiet, które pojawiają
się w komiksie jako partnerki głównego bohatera. Stanowią one niejednokrotnie
dobrych rywali superbohaterów, ponieważ posiadają, tak jak oni, swoje atrybuty,
gadżety oraz różne moce. Jednak należy zwrócić również uwagę na to, że „lansowany
wizerunek, przede wszystkim superkobiety-zdobywczyni, nie tylko określony jest jako
przeładowany erotyzmem, a w rezultacie szowinistyczny, ale pojawiają się także głosy,
że postacie te stają się obiektami swojego rodzaju graficznej przemocy” 91. Przede
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wszystkim przez fakt, że stworzone jako silne kobiety o ogromnym seksapilu, bardzo
często w trakcie ukazywanej historii tracą swoje moce, zostają upokorzone,
a następnie zabite.
Ważną postacią, która również powstała w tym okresie jest Catwomen, choć
rozkwit jej historii nastąpił dopiero w 1993 roku. Catwomen, jako postać komiksowa,
pojawiła się w 1940 roku w jednej z opowieści o Batmanie. Na początku znana była
czytelnikom pod pseudonimem The Cat, dopiero po kilku latach Bob Kane oraz Bill
Finger (twórcy komiksu o Batmanie) zdecydowali się nadać jej przydomek Catwomen.
W ten sposób od razu nasuwa się jej związek z Batmanem, ponieważ przedrostek w jej
imieniu oznacza zwierzę, tak samo jak w przypadku Batmana. Na jej wizerunek
początkowo składało się szmaciane wdzianko, makijaż i peruka. Catwomen dość często
przebierała się w różne stroje, także w krótkie spódniczki. Spowodowało to, że twórcy
Komiksowego Kodeksu w 1954 roku stwierdzili, że jej postać jest deprawująca, dlatego
usunięto ją z komiksu. Na karty komiksu powróciła dopiero w późnych latach
sześćdziesiątych za sprawą popularności serialu telewizyjnego pod tytułem Batman.
Następnie pojawiła się w filmie Tima Burtona Batman w 1989 roku. Dopiero w 1993
roku doczekała się własnego komiksu wydawanego pod nazwą Catwomen, który
stworzył rysownik Jim Balent. Catwomen jest najważniejszą kobietą w życiu Batmana,
pomimo pojawiających się w komiksie wielu kobiet, to ona podbiła jego serce, a nawet
w jednej z części została jego żoną. Catwomen jest złodziejką, do końca nie można
stwierdzić, czy jest zła, czy dobra, ponieważ nie zabija nikogo, a okradanie ludzi ma jej
posłużyć jako droga do osiągnięcia celu, którym ma być niezależność. Ma to również
związek z jej całym życiem, ponieważ jako mała dziewczynka doświadczyła
samobójstwa matki oraz alkoholizmu ojca, który przez to zmarł osierocając 12-letnią
Selinę. Mieszkając na ulicy zajmowała się drobną przestępczością. Kiedy została
złapana podczas jednej z kradzieży, została zamknięta w dziewczęcym domu dziecka,
którego szefową była zła kobieta, znęcająca się nad podopiecznymi. Następny etap jej
życia przedstawił Frank Miller w Batman: Year One w 1987 roku. Catwomen w jego
wersji ucieka z sierocińca i zajmuje się prostytucją. Od swoich klientów wyciągała
informacje na temat ich majątku, aby następnie ich okraść. Porzuciła swoją profesję
i zajęła się nauką sztuk walki, które miały jej pomóc w sprawniejszym dokonywaniu
włamań.
Od lat dziewięćdziesiątych aż do dnia dzisiejszego odnotowuje się znaczący
wzrost postaci kobiecych w komiksach. Superbohaterki bardzo często sprawują rolę
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liderki i niczym nie ustępują męskim odpowiednikom. Natomiast kobiety, które nie
posiadają nadludzkich mocy, znajdują także swoje miejsce w komiksowym świecie.
Kobiety we współczesnym komiksie bardzo często stanowią główną postać,
np. w takich komiksach jak: Persepolis Marijane Setrapi czy też komiks feministyczny
Fun Home. Tragikomiks rodzinny Alison Bechdel. Kobiety nie tylko istnieją jako
główne

bohaterki,

ale

także

przedstawiają

problemy

dotyczące

ich

życia,

np. w pojmowaniu ich płci. Wynika to z faktu, że komiks feministyczny wywodzi się
z kontrkultury lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Dalej posiada wiernych
czytelników oraz wpływa na kształtowanie się kobiecego podmiotu w komiksie. Jednak
jak

pisze

Monika

Frąckowiak–Sochańska:

„W

przeciwieństwie

do

sztuki

feministycznej, współczesny >>komiks kobiecy<< nie podejmuje walki z otaczającą
rzeczywistością, lecz rejestruje jej kulturowe tendencje z perspektywy kobiet”92. Termin
„komiks kobiecy” odnosi się przeważnie do komiksów, które zostały stworzone przez
kobietę. Warto tutaj dodać, że pierwszy komiks, który narysowała kobieta, powstał
dopiero w 1940 roku. Autorką tego komiksu była Dal Messick, która stworzyła postać
jednej z pierwszych heroin Brendy Starr. Fabuła komiksu opierała się na klasycznych
stereotypach. Szefem Brendy był wymagający redaktor naczelny, ona sama była
idealistyczną reporterką, dobrze uczesaną, idealnie ubraną, posiadającą tajemniczego
przyjaciela, któremu była wierna przez całą serię, w której na końcu wyszła za niego za
mąż93. Patrząc więc na pierwszą twórczynię komiksu kobiecego, można uznać, że do
tego terminu powinno się zaliczyć komiksy nie tylko tworzone przez kobiety, ale także
gatunki komiksów czytywane przez reprezentantki tej płci, ponieważ pierwszy komiks
z tego nurtu stanowi klasyczny melodramat. Jednak Monika Frąckowiak–Sochańska nic
na ten temat nie pisze, odnosi się jedynie do tematyki, która „w (auto)ironiczny sposób
przedstawiają codzienne doświadczenia przedstawicielek swojej płci, pokazują świat
z ich perspektywy oraz podejmują problem funkcjonowania kobiet i mężczyzn we
współczesnej rzeczywistości”94. Można zatem wysunąć wniosek, że terminem „komiks
kobiecy” określamy komiksy stworzone przez kobiety, które ukazują w nich problemy
współczesnego

świata,

z

jakimi

spotykają

się

przedstawicielki

tej

płci.

Podsumowując, postać kobieca w komiksie ulegała całkowitej zmianie na takiej
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samej zasadzie, jak miało to miejsce z superbohaterami i antybohaterami. Różnica
pomiędzy nimi jest taka, że kobiecie, w trakcie swoich przemian, towarzyszyła ciągła
zmiana cielesności. Podobieństwo stanowi natomiast fakt, że uwarunkowania zmian
należy doszukiwać się w przemianach społecznych. Współcześnie superbohaterki,
bohaterki, superherosi, bohaterowie czy czarne charaktery zostają przedstawieni
w zupełnie innym świetle, a tematyka, którą poruszają komiksy, jest w znacznej części
poważna i odnosi się do psychologii człowieka, a także do naszej rzeczywistości.
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ROZDZIAŁ III. EKRANIZACJE MROCZNEGO RYCERZA

3.1. Historia komiksowego Batmana
Komiksowy Batman pojawił się w cieniu superbohaterów posiadających
nadludzkie moce. Odziani w kolorowe i kiczowate stroje bohaterzy, tacy jak:
Superman, Plastic Man czy członkowie Fantastycznej Czwórki, stanowili całkowite
przeciwieństwo Człowieka Nietoperza, który ucieleśniał dobre i złe cechy nie tylko
komiksowych superbohaterów, lecz także zwyczajnych ludzi.
Komiks o przygodach Batmana jest efektem pracy rysownika Bob’a Kane
i scenarzysty Bill’a Fingera. Po raz pierwszy ukazał się w maju 1939 roku
w numerze 27 czasopisma „Detective Comics”, na zamówienie wydawnictwa National
Publications (obecnie DC Comics). Inspiracją do stworzenia komiksu były postacie
Zorro i Sherlock’a Holmes‘sa. Warto podkreślić, że Batman powstał jako reakcja na
bezsilność stróżów prawa w dobie nastrojów związanych z wybuchającą drugą wojną
światową, a także jako odpowiedź na sukces, jaki zdobył, budzący naiwność
i infantylność, Superman. Historia Batmana z tego okresu opowiadała losy zwykłego
człowieka – Bruce’a Wayne’a, który w dzieciństwie był świadkiem śmierci swoich
rodziców. Traumatyczne przeżycia spowodowały, że zdecydował się na podwójne życie
i przyjęcie postawy detektywa w masce, rozwiązującego kryminalne intrygi
i walczącego z psychopatycznymi przestępcami, którzy są pasjonatami wszelakich
możliwych zbrodni. Wielu z nich dotkniętych jest deformacjami fizycznymi, co wpływa
na ich myślenie i działanie. Już w pierwszym numerze komiksu pojawia się Jocker,
a następnie Pingiun, Scarecrow, Two Face, Catwomen, Ridller i wielu innych.
Niektórzy przeciwnicy Batmana mają swój pierwowzór w grach i książeczkach
dla dzieci, co budzi niepokój swymi związkami ze światem zabawy, gdyż w ich
wydaniu jest to zabawa ze śmiertelnym skutkiem95. Obok nich pojawiają się także
ludzie pomagający bohaterowi. Są nimi: komisarz James Gordon, młody pomocnik
Robin, Alfred Pennyworth – oficjalny kamerdyner Bruce’a Wayne’a oraz jego
powiernik i najlepszy przyjaciel.
Początkowo komiks o Batmanie opowiadał historię mrocznego bohatera, który
narzucił sobie rolę obrońcy miasta Gotham przed wszechobecną przestępczością. Wraz
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z coraz większą liczbą czytelników, główny bohater przeobraził się w superbohatera
„o nadludzkiej mocy, jego fizyczne wyczyny stawały się cudowne, a wynalazki
i techniczne gadżety, którymi się posługiwał, coraz bardziej fantastyczne”96.
Kodeks Komiksowy, o którym wspominałam w poprzednim rozdziale, został
stworzony przez skandal, który zapoczątkowała książka Fredericka Wethamana
Seducion of the Innocents (Uwiedzenie niewinnych) z 1954 roku. Psychiatra w swojej
publikacji

m.in.

oskarżył

komiksy

o

przemycanie

zakamuflowanych

treści

o zabarwieniu seksualnym, sugerowaniu cech fallicznych bądź waginalnych 97.
W przypadku Batmana doszukał się cech homoseksualnych w przyjaźni z nieletnim
Robinem. W efekcie tego nowi scenarzyści próbowali usunąć postać Alfreda, aby
wyeliminować spekulacje na temat trzech mężczyzn żyjących razem w ekskluzywnej
rezydencji. W jego zastępstwie stworzyli dodatkowo postacie kobiece, takie jak:
Batgirl, Batwoman oraz Bathounda – „nietoperzopsa”. Natomiast przygody głównego
bohatera przeistoczyły się z kryminalnych historii w komediowe.
Zainteresowanie

czytelników

Kodeksem,

jak

i

oskarżenia

Wethama,

doprowadziły w latach pięćdziesiątych do spadku popularności komiksu. Jak pisze
Michał Cetnarowski: „Mroczny Rycerz stał się jednowymiarową personifikacją prawa
i porządku, wzorcowym współpracownikiem policji i rządu, niestawiającym pytań bez
wątpliwości, nieskomplikowanym i niemającym problemów ze sobą i swoim
podwójnym życiem”98. Zmiany, które zaszły w komiksie, widoczne są również
w serialach i pierwszej ekranizacji Batmana.
W 1943 roku wytwórnia Columbia nakręciła na podstawie komiksu
piętnastoodcinkowy serial filmowy, w którym w tytułową rolę wcielił się Lewis Wilson,
a w postać Robina – Lewis Croft. Głównym wrogiem niosących ład i porządek
bohaterów współpracujących z FBI jest skośnooki Dr Draka, który za pomocą nauki
przemienia porządnych obywateli Stanów Zjednoczonych w służących mu zombie.
Kontynuacja serialu odbyła się w 1949 roku pod tytułem Batman and Robin w reżyserii
Spencera Gordona Beneta, następna miała miejsce w 1966 roku i ukazywała się pod
tytułem The New Adventurres of Batman i Robin. Serial zyskał tak ogromną
popularność, że zdecydowano się na stworzenie pełnometrażowej ekranizacji, której
podjął się Lesli H. Martinson. Film nosił nazwę Batman: The Movie (Batman zbawia
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świat), a w rolach głównych obsadzono znanych widzom serialowych aktorów.
Stanowił on, jak pisze Sebastian Jakub Konefał: „arcydzieło tekstylnego kiczu,
nobilitowane przez fanów i historyków kina do kategorii promowanego przez Susan
Sontag pojęcia kampu”99. Trudno się z tym nie zgodzić, widząc kolorowe stroje
głównych bohaterów, tandetne gadżety (posiadające przedrostek Bat-) czy gumowego
rekina, który zaatakował Batmana w akcji. W filmie pojawiają się główni wrogowie
Człowieka Nietoperza, którzy w komiksie zazwyczaj występują oddzielnie, powoduje
to kumulację komiksowych wątków, uproszczenie fabuły i „zintensyfikowanie
atrakcji”100. Dodatkowo, tak jak w komiksie, główny bohater w tym okresie staje się
jednowymiarową figurą, która odzwierciedla idee prawa i porządku.

Ilustracja 1. Kadr z filmu Batman zbawia świat,
przedstawiający Batmana i Robina

Odpowiedzią na całą tę sytuację była parodia komiksowego Batmana, stworzona
przez ekipę Andy’ego Warhol’a, która jest także odpowiedzialna za film Batman
Dracula z 1964 roku. Wydawnictwo Dc Comics oburzone brakiem prawnego
zezwolenia na wykorzystanie postaci superherosa, zagroziło artyście procesem
sądowym. Film pokazano więc tylko w kilku galeriach, a potem słuch o nim zaginął101.
Parodie komiksowych bohaterów wykorzystywali także artyści, ukazujący
w obrazach „potencjał kultury masowej, ludycznej czy współczesnej mitologii”102, którą
odkrywali w postaciach komiksowych. Jednym z przykładów może być stworzony
w 1962 roku obraz Batmobile Mela Ramosa, który przedstawiał postacie Batmana
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i Robina, uciekających przed Batmobilem – samochodem Człowieka Nietoperza.
Popularność komiksu przywrócili dopiero w 1964 roku nowi autorzy – Julius Schwartz
i Carmine Infanto, którzy zachowali sporo technicznych gadżetów, jednak na nowo
uczynili Batmana detektywem.
W latach siedemdziesiątych scenarzyści zadbali o to, aby elementy tajemnicy
i grozy uległy w komiksie wzmocnieniu. Jednakże nowy sposób patrzenia na
komiksowego superbohatera stworzył Frank Miller, rysując i pisząc scenariusz The
Dark Knight Returns (Powrót mrocznego rycerza) w 1986 roku. Jego komiks „wyrastał
z nurtu rewizji kulturowych mitów i ujawniania propagandowych podtekstów
w portretach bohaterów masowej wyobraźni (…) nie opierał się na parodii i nie dążył
do ośmieszania swojego bohatera”103. Miller, w swoim komiksie, duży nacisk kładł na
realizm, przez co pokazał, że działania głównego bohatera są często sprzeczne
z prawem oraz powszechnym poczuciem ładu i porządku. W samym zachowaniu
Bruce’a Wayne’a odnalazł chęć dominowania nad innymi, a także brutalną mściwość.
Jego rozumienie sprawiedliwości ukazał jako rodzaj obsesji oraz odmianę
psychopatycznego skrzywienia osobowości, które sprawia, że główny bohater odczuwa
przyjemność z łapania bandytów oraz zadawania im bólu fizycznego.
Komiks Millera przeznaczony jest dla dorosłego odbiorcy i zmusza czytelnika
do własnej oceny zachowań głównego bohatera. Dzięki temu zabiegowi, przyczynił się
do zmiany sposobu patrzenia na dotychczasowych superbohaterów. Warto wspomnieć,
że inspiracje jego wizją widać również w serialu animowanym The New Batman
Adventures. Legends of the Dark Kinght z 1998 roku, który odnosi się do wszystkich
klasycznych powieści, w których występuje Mroczny Rycerz.
Natomiast pomysł emerytury superherosa twórczo wykorzystał Jim Cliffe
w swoim krótkometrażowym filmie Tomorrow’s Memoirs z 2004 roku. Nakręcona
nowelka prezentuje Człowieka Nietoperza jako ukrywającego swoją tożsamość
staruszka, który nie może pogodzić się z fiaskiem ostatniej misji oraz śmiercią
ukochanej kobiety104. Inni rysownicy, tacy jak: Dave McKean, Bisley, Gibbons oraz
scenarzyści: Alan Moore czy Grant Morrison, stworzyli w oparciu o jego wizję
alternatywne historie o Batmanie. Zaliczamy do nich uważany za jeden z najlepszych
graficznych albumów o Człowieku Nietoperzu – Batman: Arkham Asylum-A Serious
Hause on Serious Earth na podstawie scenariusza Granta Morrisona z rysunkami
103
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Dave’a McKean’a. Komiks posiada charakter psychodeliczny, nie tylko dzięki
charakterystycznym rysunkom, ale również przez fabułę opowiadającą o pacjentach
szpitala psychiatrycznego w Arkham, którzy są największymi wrogami Batmana,
z Jokerem na czele. Mroczny Rycerz nie tylko musi stawić czoła niebezpiecznym
bandytom, którzy wszczęli bunt i wzięli zakładników, ale także zmierzyć się z samym
sobą, ponieważ w każdym z psychopatów dostrzega jakiś swój odpowiednik.
Jak pisze Jerzy Szyłak, w komiksie realność miesza się z fantastycznymi
wizjami, a narracja jest tak samo szalona jak bohaterowie powieści. Twierdzi również,
że ta alternatywna historia Batmana pokazuje potencjał znaczeniowy, kryjący się
w postaci, a ponadto ujawnia trudność znalezienia satysfakcji z wysublimowanej formy,
z jaką musi poradzić sobie czytelnik105.
Sama postać Jokera wydaje się dla wielu bardzo atrakcyjna i inspirująca, czego
przykładem może być komiks Batman: Zabójczy żart Alana Moore’a i rysownika
Brian’a Bolland’a z 1988 roku. Zabójczy żart jest komiksem opowiadającym
o pierwszym spotkaniu Batmana ze swoim odwiecznym wrogiem. Na cały komiks
składa się właściwie geneza powstania postaci Jokera oraz jego szaleństwa, znacznie
mniej uwagi poświęca się postaci Batmana. Postać Jokera doczekała się wielu osobnych
wydań, jednym z nich jest wydany w zeszłym roku komiks Brian’a Azzarello
i rysownika Lee Bermejo pod tytułem Joker, który opowiada jego historię po kolejnym
wyjściu z zakładu dla obłąkanych. Opowieść w stylu noir zostaje przedstawiona
z punktu widzenia Jonny’ego Frosta – pomocnika Jokera i stanowi historię jego losów
i kolejnej próby ataku na miasto Gotham.
W komiksowych opowieściach Joker nie zawsze był wrogiem Batmana, co
idealnie odzwierciedla artystyczna nowela Batman: Black and White (Świat w czerni
i bieli) Simona Bisley’a i Neila Gaimana. Bohaterowie zostają tu przedstawieni za
pomocą dwóch planów, w jednym z nich są postaciami z komiksu i toczą ze sobą
zaciętą walkę, a w drugim osobami prywatnymi po godzinach pracy i przyjaciółmi.
W ramach zakończenia niniejszego podrozdziału pragnę dodać, że popularność
komiksów o Batmanie w dalszym ciągu nie ulega zmianie, o czym mogą świadczyć
wychodzące w ostatnim okresie nowe propozycje wydawnictw. Nowi twórcy starają się
zmieniać
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postaciom, takim jak: Kuba Rozpruwacz, Dracula, Predator czy Superman. Jednak za
każdym razem osobowość Batmana posiada typowo ludzkie wady i zalety, a także
indywidualny system wartości i jednostkowe poczucie sprawiedliwości, a jego
zachowania bywają dwuznacznie moralne, niezgodne z prawem lub nieetyczne. Jego
racje natomiast nie są dyktowane paragrafami kodeksów, interesami politycznymi czy
normami religijnymi.

3.2. Batman w reżyserii Tim’a Burton’a
Film Batman z 1989 roku, w reżyserii Tima Burtona, wyrasta z tradycji
komiksu, czego dowodzą zaczerpnięte z niego wątki, intryga i postacie. Ekranizacja
została zainspirowana komiksami Killing Joke (Zabójczy żart) Alana Moore’a,
z którego inspirację stanowiła specyficzna relacja między Batmanem i Jokerem oraz
The Dark Knight (Mroczny Rycerz) Franka Millera, z którego wykorzystał image
bohatera. Film Tim’a Burton’a wszedł na ekrany amerykańskich kin dokładnie
w pięćdziesiąte urodziny Człowieka Nietoperza. Obraz stał się punktem zwrotnym
w historii komiksowego bohatera i przyczynił się do jego powtórnego odrodzenia.
Adaptacja popularnego komiksu trafiła nie tylko do grona najbardziej kasowych filmów
w historii kina, ale równocześnie najbardziej kultowych filmów lat 90-tych. Sukcesu
filmu Jerzy Szyłak dopatruje się w podejściu reżysera do komiksowej postaci, pisząc:
„Burton przystępując do pracy, miał świadomość, że robi nie tyle film według komiksu,
ile o komiksie i wpisuje się w ciąg interpretacji i reinterpretacji powszechnie znanej
postaci. I to sprawia, iż powstał film przykuwający uwagę i wartościowy” 106.
Dodatkowo reżyser postanowił stworzyć film za pomocą silnych odwołań do
klasyki kina, czyli nurtu ekspresjonistycznego, kina grozy, ale także konwencji
czarnego kryminału, którego elementy można zauważyć w przytłaczającej scenerii oraz
w położeniu akcentu na duchowy aspekt bohatera. Dzięki połączeniu wszystkich tych
elementów, buduje warstwę symboliczną opowieści, czyniąc z Batmana bohatera
o wymiarze mitologicznym.
W filmie Batman, ważny aspekt stanowi dokładne określenie miejsca, jakie
zajmuje tytułowy bohater w społeczeństwie. Na początku traktowany jest jako intruz
i niebezpieczny bandyta, jednak kiedy postanawia walczyć z psychopatycznym
106
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Jokerem, zdobywa uznanie i szacunek policjantów, a także wszystkich mieszkańców
miasta Gotham. Istotne jest także to, że w filmie zostało wyraźnie zarysowane dobro
i zło. Finałowe starcie przez filmoznawców uznawane jest za realizację archetypicznego
wzorca walki Karnawału z Patosem, a maska Batmana ukrywa nie tyle twarz człowieka,
ile stanowi alegoryczną przesłonę dla upersonifikowanej idei sprawiedliwości.
W 1992 roku na ekranach kin pojawiła się druga część zatytułowana Powrót
Batmana również w reżyserii Tima Burtona. Film stanowił kontynuację fabuły
pierwszego filmu i zachowywał ciągłość wyrażonych przez Batmana idei. Tak jak
w przypadku części pierwszej, w filmie pojawia się pojedynek o wymiarze
symbolicznym, a uczciwość Batmana zostaje poddana w wątpliwość przez
mieszkańców Gotham. Zmianą, którą można zobaczyć w filmie, jest pojawienie się
nowych przeciwników, którymi są Człowiek Pingwin oraz Kobieta Kot. Stanowią oni,
tak jak w przypadku Jokera, połączenie demonizmu z groteską. W obydwu filmach,
według Michała Chacińskiego, „kadry wyraźnie nawiązują do stylu komiksu,
zachwycają malarskością i maestrią, opowiadania historii obrazem. Co za tym idzie,
wizja Burtona staje się bliska tradycji ludycznej. Przejawia się specyfika komiksowej
rzeczywistości. Jest ona gotycka, upiorna, wydaje się zawieszona poza czasem
(np. stylistyka niektórych strojów lub samochodów koliduje z nowoczesnym
charakterem miasta), zaludniona przez najdziwniejsze kreatury, takie jak Joker, Kobieta
– Kot czy Pingwin. Tylko w takim dziwacznym świecie możliwy do zaakceptowania
wydaje się heros w stroju nietoperza”107.
Chaciński poruszył w swojej wypowiedzi ważny problem, na który bardzo
często wskazują badacze komiksu oraz filmu. Dotyczy on umiejscowienia w czasie, ale
także w przestrzeni, miasta, w którym rozgrywa się akcja. Gotham zostało stworzone na
podstawie wyobrażeń na temat metropolii, jednak posiada wiele cech, które nie
charakteryzują rzeczywistości. Chociażby wymienione stroje ludzi oraz samochody nie
odpowiadają codzienności wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Inspiracja, która
posłużyła podczas tworzenia tego nierealnego miasta zostanie omówiona w dalszej
części niniejszej pracy. Mimo tego, że miasto nie odpowiada żadnemu z obecnych
miast, problemy, które w nim zostają poruszane, odzwierciedlają naszą rzeczywistość.
Mowa tu przede wszystkim o przestępczości oraz o zagrożeniu, które niesie za sobą
technika, o czym wspominałam już w rozdziale poświęconym mitologizacji
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w komiksie, a czym szerzej zajmę się podczas omawiania postaci występujących
w filmach. Najpierw jednak chciałabym przedstawić charakterystykę obu filmów.
3.2.1. Charakterystyka filmów
Jak już wspomniałam, oba filmy posiadają związki z ekspresjonizmem.
Jednakże Batman posiada więcej cech charakterystycznych dla kina spod znaku noir.
Byłoby jednak błędem, gdybym nie zaznaczyła, że jedną z inspiracji dla twórców,
którzy tworzyli filmy noir, był właśnie ekspresjonizm lat dwudziestych. Zaczerpnęli oni
bowiem z niego m.in. grę cieniami, mroczność oraz tajemniczość. Wszystkie te
elementy można odnaleźć w obu filmach. Dodatkowo w Batmanie pojawiają się
charakterystyczne stroje, cygara, przez które zostają zadymione pomieszczenia,
korupcja, porachunki gangsterskie, a także pościgi, karabiny oraz rewolwery. W filmie
Batman zauważyć można również motyw zemsty oraz romanse. Samą postać Batmana
można także uznać za noir-ową, ponieważ reprezentuje typ „bogartowski”, czyli
posługuje się metodami dalekimi od przyjętego prawa. Mam tu na myśli brutalne
porachunki

z

przestępcami

oraz

doprowadzenie

do

śmierci

Jokera.

Powrót Batmana, w przeciwieństwie do wcześniejszego filmu, stanowi bardziej
widoczny hołd sztuce ekspresjonizmu. Rysownicy komiksowi zaczęli czerpać z niego
inspirację w latach sześćdziesiątych, czyli od momentu, „gdy ten gatunek wbił się na
artystyczną niezależność, wyłamał z ram kultury masowej i podjął poszukiwania takich
form wyrazu, które mogłyby udźwignąć treści adresowane do dojrzałego i krytycznego
czytelnika”108. W obu filmach Burtona sugestywny klimat noir oraz niemieckiego
ekspresjonizmu, według Sebastiana Janusza Konefała, „łączy się z nostalgią za
dzieciństwem, która w przypadku wyobraźni twórcy zawsze stanowi wybuchowy
melanż gotyckiej fantazji z upiornym kiczem”. Dodatkowo, według Andrzeja
Kołodyńskiego, „Burton ze zręcznością prestidigitatora potrafi żonglować elementami
sztuki wysokiej i niskiej, nie ma żadnych oporów wobec ich mieszania”109. Obie opinie
dotyczą scen, w których reżyser wykorzystał plastikową kaczkę jako pojazd Człowieka
Pingwina, gigantyczne kolorowe balony z trującym gazem, które są dziełem Jokera, ale
także jego radosnego niszczenia arcydzieł malarstwa, oszczędzając jednak płótno
Francisa Bacona.
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Cechy ekspresjonizmu można odnaleźć także w aluzjach i odniesieniach
w nazwiskach bohaterów, np. w Powrocie Batmana pojawia się zachłanny i władczy
biznesman Max Schreck. Fanom kina ekspresjonistycznego od razu skojarzy się
z aktorem, który posiadał właśnie takie imię i nazwisko oraz wcielił się w wampira
w filmie Nosferatu i Symfonia Grozy.
Kolejnym elementem jest charakterystyczny sposób przedstawiania postaci,
Joker w filmie Batman wyłania się z ciemności (wcześniej wspomniałam, że jest to
również charakterystyczne w przypadków filmów noir). Kolejną rzeczą są oczywiście
deformacje postaci, najlepszym przykładem w tym wypadku może być Pingwin, który
przypomina postać wykreowaną przez Warnera Krausa z filmu Gabinet doktora
Caligarii. Także sposób rozgrywania niektórych scen, np. pojedynek pomiędzy
Jokerem i Batmanem na szczycie katedry, przywołuje powtórzenie walki młodego
Fredersena z szalonym naukowcem Rotwangiem z filmu Metropolis. Poza tym miasto
Gotham również przypomina scenerię miasta przedstawionego w tym filmie. Niestety
przedstawione przykłady nie są nowatorskie, ponieważ wielokrotnie zostały już
przedstawione i omówione przez wielu znawców kina oraz komiksów, np. przez
Jerzego Szyłaka i E. Mazierską110. Aby zagłębić się w fabułę, przedstawię postacie,
które występują w obu filmach.
3.2.2. Psychologia bohaterów
Głównym bohaterem obu filmów jest oczywiście Batman (Michael Keaton).
W życiu prywatnym jest miliarderem mieszkającym w rezydencji, którą wraz z firmą
odziedziczył w spadku po rodzicach. Bruce Wayne, bo tak brzmi jego prawdziwe imię
i nazwisko, jako dziecko był świadkiem morderstwa swoich rodziców. Po ich śmierci,
opiekę nad nim sprawował Alfred Pennyworth, kamerdyner i odwieczny przyjaciel
rodziny. Niestety w filmie nie została ukazana motywacja Burce’a Wayne’a, aby zostać
Batmanem. Nie został również przedstawiony rytuał przejścia z miliardera do
Człowieka Nietoperza. Można jedynie przypuszczać, że wcielając się w Batmana,
chciał sprawić, aby nikt więcej nie cierpiał tak bardzo, jak on w dzieciństwie. Motyw
zemsty głównego bohatera dostrzec można dopiero w finałowej scenie, kiedy staje do
walki z Jokerem mając świadomość, że to on zabił jego rodziców, kiedy był jeszcze
młodocianym przestępcą. Jako Bruce Wayne nie radzi sobie w życiu prywatnym, jest
110
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bardzo uległy, jeśli chodzi o kobiety, jednak nie potrafi pogodzić swojej rozdwojonej
osobowości z miłością. Pierwszą wybranką serca jest Viki (Kim Bussinger),
dziennikarka, która fascynuje się Batmanem. Pomiędzy Viki i Brucem dochodzi do
romansu. Na koniec filmu Batman dowiadujemy się, że Viki zna już drugie życie
Bruce’a i całkowicie je akceptuje. Jednak w drugiej części Batman Powraca, nie ma już
Viki. Kiedy Bruce rozmawia z Seleną, okazuje się, że nie wytrzymała związku
z człowiekiem, który w każdej chwili może wyjść z domu, aby walczyć z przestępcami.
Jako Batman walczy z przestępczością sam. Policjant Gordon nie zajmuje zbyt
ważnego miejsca w wykreowanych przez Burtona opowieściach. Batman musi działać
w

pojedynkę,

jednakże

posiada

gadżety,

które

umożliwiają

mu

walkę

z psychopatycznymi złoczyńcami, takimi jak Joker oraz Pingwin.
Postać Jokera jest najważniejszą kreacją w całym filmie Batman. W tę rolę
wcielił się Jack Nickolson. Na początku filmu poznajemy go jako Nicka Napera, który
współpracuje z Gissomem – przywódcą organizacji przestępczej w Gotham City.
Klimat filmu gangsterskiego pojawia się w momencie, kiedy wdaje się on w romans
z narzeczoną szefa szajki. Gissom postanawia pozbyć się konkurenta, wysyłając go na
zlecenie, które ma się skończyć przyłapaniem go przez policjantów na przestępstwie.
Pech jednak chce, że na miejscu zdarzenia pojawia się także Batman. Jest to pierwsze
spotkanie obu bohaterów w filmie. W trakcie walki, która się między nimi nawiązała,
Nick wpada do kadzi z chemikaliami, ponieważ Batman nie zdołał go utrzymać.
Nastąpił więc moment rytualnego przejścia, który można nazwać również „śmiercią
osobowości”. Nick Naper ze zwykłego przestępcy przemienia się w psychopatycznego
Jokera, który przypomina postać z talii kart (zresztą w pierwszych minutach filmu, są
aluzje, że Nick jest dobrym hazardzistą). W jednej ze scen sam o sobie mówi: „jestem
wszechstronnym artystą zabijania”. Chęć zniszczenia miasta nie jest znana,
prawdopodobnie czynienie zła sprawia mu przyjemność. Jego sposobem zabijania nie
jest tylko strzelanie do ludzi, lecz także zatruwanie ich gazem, który doprowadza do
zaniku nerwów, w efekcie czego człowiek umiera z charakterystycznym dla Jokera
„uśmiechem”.
Jak pisałam we wcześniejszym rozdziale, filmowe historie o Batmanie
ucieleśniają problemy, z którymi zmaga się społeczeństwo amerykańskie. Tak dzieje się
w przypadku Jokera. Jest on metaforą lęku, który niesie za sobą postęp techniki, mający
również swoje złe strony, ponieważ może doprowadzić do zagłady ekologicznej. Celem
Jokera jest nie tylko śmierć ludzi, ale także obnażenie chciwości mieszkańców miasta.
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Dlatego też spuszcza na miasto pieniądze, które wabią ludzi i w ten sposób wpadają
w pułapkę psychopaty rozpylającego śmiercionośny gaz. Jednym ze sposobów zabijania
ludzi jest dodanie do środków kosmetycznych substancji, które doprowadzą do śmierci.
Oczywiście z racji tego, że jest jokerem, błaznem, kuglarzem, jego sposoby uśmiercania
często są „dowcipne”. Kreacje Jokera są na ogół kolorowe, przez co mają
odzwierciedlać barwny humor postaci.

Ilustracja 2.
Kadr z filmu Batman przedstawiający finałową
walkę pomiędzy głównym bohaterem i Jokerem.

Następną postacią, z którą zmierzyć musi się Batman, jest pojawiający się
w filmie Batman Powraca – Pingwin. W komiksowej wersji, Pingwin nie jest tak
zdeformowany jak przedstawił go Burton. Poznajemy go jako młodego chłopca
z nadwagą, który otoczony jest bardzo dużą troską ze strony rodziców. Obawiają się
oni, że syn umrze na zapalenie płuc, dlatego nakazują mu chodzić wszędzie
z parasolem, który stanie się jego znakiem rozpoznawczym w latach dorosłości. Jako
dziecko nie posiadał zbyt wielu przyjaciół, ponieważ odziewał się w eleganckie stroje.
Odnajdując spokój pośród ptaków, postanowił dokładnie zagłębić się w informacje
o nich, a nawet zaczął je kolekcjonować. Jedno z dzieci, które szykanowało młodego
Oswalda, postanowiło zabić wszystkich jego pierzastych pupili. Ogarnięty nienawiścią
do wszystkich ludzi oraz chęcią zemsty, postanowił wkroczyć na drogę przestępczości.
Jako dojrzały mężczyzna o krępej sylwetce i niskiego wzrostu, postanowił
upodobnić się do Pingwina i nadać sobie takie przezwisko. Rozumiejąc jednak, że przez
taki wizerunek nie posiada zbyt dużego szacunku, postanowił zerwać ze swoim image.
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Jako właściciel nocnego klubu zajmował się praniem pieniędzy, hazardem, ale także
pomagał kryminalnej elicie miasta dokonywać rabunków oraz wprowadzać chaos na
ulicach miasta. Jego atrybutami w walce z Batmanem był zbiór parasolek, które
stanowiły niejednokrotnie skrytkę jego broni oraz ogromny intelekt. W filmowej wersji
historia Człowieka Pingwina zostaje zmieniona. Film Powrót Batmana rozpoczyna się
narodzinami Pingwina oraz jego odrzuceniem ze strony rodziców – państwa Cobblepot,
którzy wrzucają go do rzeki. Jego nowym domem staje się kanał, który znajduje się pod
zoo, a rozciąga się na całe miasto.

Ilustracja 3.
Kadr z filmu Powrót Batmana,
przedstawiający Człowieka Pingwina.

Następnie akcja przenosi się do przyszłości, a dokładnie trzydzieści trzy lata po
narodzinach Człowieka Pingwina. Antybohater, grany przez Denny’ego De Vito, jest
szefem cyrkowej bandy nazywanej Czerwonym Trójkątem. Wychodzi on z podziemia,
aby móc ubiegać się o prawo bycia człowiekiem. Ucieleśnia więc ludzi, którzy zmagają
się z rożnego rodzaju problemami akceptacji ze strony społeczeństwa. Poprzez
mistyfikację porwania dziecka, którą zaplanował z Maxem Schreckiem (Christopher
Walken), wkupia się w łaski społeczeństwa i postanawiam, za namową biznesmena,
zostać burmistrzem miasta. W międzyczasie knuje chytry plan zemsty na mieszkańcach,
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którym jest pozbawienie ich pierworodnych synów. Jednak jego wizerunek w mediach
staje się coraz lepszy. Jak pisze Witold Jabłoński, „mamy tu do czynienia
z karykaturalnym obrazem struktur właściwych dla wolnego świata, w którym coraz
częściej zdobywają władzę i robią zawrotne kariery osobnicy odpowiednio atrakcyjni
medialnie, umiejętnie pozyskujący głosy wyborców błyskotliwymi, populistycznymi
sloganami”111. Plan rządzenia nad miastem nie dochodzi jednak do skutku, ponieważ
zła strona Pingwina zostaje zdemaskowana przez Batmana.
Kobieta Kot (Michelle Pfeiffer) stanowi wcielenie kobiety demonicznej.
W poprzednim życiu była sekretarką Maxa Shrecka, o imieniu Selina. Była naiwną,
samotną kobietą, która nie potrafiła odnaleźć się we współczesnym świecie również
przez swoją infantylność, widoczną chociażby w jej mieszkaniu, którego wystrój jest
praktycznie w całości różowy. Kiedy dowiaduje się, że jej szef, pod pretekstem
budowania elektrowni, chce stworzyć kondensator, który będzie pochłaniał energię
z miasta, zostaje wyrzucona przez szefa, przez okno biurowca, w którym pracuje.
Jednak nie umiera, otaczające ją koty przekazują jej swoje magiczne zdolności, czyli
dziewięć żyć oraz zwinność i umiejętność walki. Mimo że nie posiada żadnych
deformacji ciała, jej psychika zostaje poważnie naruszona. Po powrocie do mieszkania
radykalnie zmienia swoje życie i wygląd. Ubrana w czarny, lateksowy strój i kocią
maskę postanawia stoczyć walkę z wszystkimi mężczyznami. Jej celem staje się także
sam Batman. Jej umiejętności dodatkowo zostają wsparte przez gadżety, jakimi są długi
bicz przypominający koci ogon oraz metalowe pazury, które zakłada na rękawiczki.
Jako Selina, ale także jako Kobieta Kot, budzi w Bruce Wayne duże
zainteresowanie. Ich romans, według Witolda Jabłońskiego, „od początku do końca
naznaczony jest symboliką walki płci, mieszanką pożądania i nienawiści, w której
wzajemne pieszczoty nierozerwalnie związane są z zadawaniem bólu. Figura pięknej,
bezlitosnej damy z pejczem, wciśniętej w obcisły strój, jest bowiem ilustracją
sadomasochistycznych fantazji przewijających się od wieków w kulturze europejskiej,
by przypomnieć tylko dzieła markiza de Sade’a, czy >>Wenus w futrze<< SacheraMasocha, aż po współczesne >>skórzane<< filmiki. Obrazek okrutnej i władczej pani
wiązał się niemal zawsze z lękiem przed nadmierną emancypacją kobiet, pokazaną jako
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perwersja i wynaturzenie”112. Natomiast w samej postaci Kobiety Kot, Kłopotowski
doszukuje się symboliki feministycznej, pisząc: „Po odniesieniu pierwszego triumfu
nad mężczyzną krzyczy : >>Jestem kobietą-kotem, Usłyszcie jak ryczę!<<, co jest
żartem z hymnu feministek z roku 1972 >>Iam Woman! Hear Me!<<” 113. Postać
Kobiety Kot nie jest jednoznaczna – nie jest do końca zła, ale też nie jest na pewno
dobra. Dzięki temu staje się ona podobna do Batmana, który również nie może
dokładnie określić samego siebie w zakresie motywacji działania. Z komiksowej
historii, w której pojawia się Kobieta Kot, film posiada tylko wątek romansu
z Batmanem.

Ilustracja 4.
Kadr z filmu Powrót Batmana,
przedstawiający starcie pomiędzy Kobietą Kot a Batmanem.

3.2.3. Miasto Gotham
Ostatnim elementem, który warto omówić, jest miasto. Wiele komiksów odbija
społeczną i kulturową rzeczywistość, należy mieć jednak na uwadze, że twórcy
dokonują w przestrzeniach miejskich wszelakich zmian konwencji. Prezentowane
w komiksie miasta wielokrotnie nie odnoszą się tylko do estetyki, ważny jest kontekst
społeczny i ekonomiczny. Komiks stanowi doskonałe medium miejskiej wyobraźni,
dowodzą tego w szczególności opowieści z lat trzydziestych, które często ukazywały
miasto jako przestrzeń życia, ale także jako bardzo ważny element fabuły, poprzez
budowanie nastrojów i symboliki bohaterów. Idealnym przykładem takiego tworzenia
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świata przedstawionego jest komiks Batman i jego filmowe adaptacje. Prawie wszystkie
komiksy o losach Człowieka Nietoperza są lokowane w Gotham City, które
w odcinkach tasiemcowego serialu, pomimo tej samej nazwy, zmienia się bezustannie
i stanowi portret amerykańskich miast bądź nieistniejących miejsc. Nazwa Gotham City
została zaczerpnięta z dziewiętnastowiecznej satyry Washingtona Irvinga, opisującej
ówczesny Nowy Jork114.
Osadzenie narracji w metropoliach jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi
o opowieści o superbohaterach, gdyż zapewnia to przestrzeń sprzyjającą efektownym
starciom głównego bohatera i jego wroga. Najlepszym przykładem mogą być walki
toczone na szczytach budynków czy też pościgi pomiędzy ciasnymi i zarazem
mrocznymi

uliczkami.

Godne

podziwu

są

także

sceny

dziejące

się

w podziemiach miasta, na przykład w starych lochach bądź kanałach. W przypadku
dwóch pierwszych filmów o Batmanie w reżyserii Tima Burtona mamy takich scen
bardzo dużo. Odpowiedzialnym za wizerunek miasta Gotham, w tych filmach, był
Anton Furst, który następująco wypowiadał się o inspiracjach, którymi posłużył się do
tworzenia tego mrocznego miasta: „Wybrałem style, które zestawione razem utworzą
styl nowego rodzaju – wszystko od budynków epoki wczesnego brązu do
modernistycznego brutalizmu, od architektury gotyku po włoski futuryzm”115. Styl
gotycki faktycznie można dostrzec w kamiennych parapetach, gzymsach, kolumnach,
płaskorzeźbach, a także w metalowych pomostach pomiędzy budynkami. Ciekawostkę
może stanowić jedna z lokalizacji filmu o Batmanie – scena kręcona w Londynie i jego
okolicach. Mowa o pałacu Bruce’a Wayne’a, którym jest sfilmowana posiadłość
Knebworth House o Hatfield House. Jednak europejskie akcenty w filmie nie są tak
wyraźne, jak na przykład skojarzenia, które wywołuje charakterystyczna para wodna
wydobywająca się z systemów wentylacyjnych. Tak więc sceny ulicznych pościgów
czy też pojedynków, uzupełnione o tę białą chmurę, od razu przywodzą na myśl
wizerunek Nowego Jorku za czasów panowania bulwarowego dziennikarstwa.
Najważniejsze jest jednak to, że miasto Gotham przede wszystkim przywołuje
obraz tajemniczego i mrocznego labiryntu. Jego układ urbanistyczny przedstawia nam
domy pnące się ku górze, wąskie uliczki biegnące w stronę katedry oraz bryłę kościoła
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dominującą nad całym miastem. Gotham istnieje od 200 lat, o czym informuje nas jedna
z kluczowych scen filmu, a jego architektura „jest postmodernistycznie eklektyczna
i mówi nam o zagubieniu się człowieka w wielkomiejskiej dżungli, każe myśleć
o klaustrofobicznym zamknięciu wśród tych ścian o zachowaniu norm (w szerokim
rozumieniu tego słowa)”116.
Warto też dodać, że inspirację do stworzenia Gotham odnalazł Tim Burton nie w
pierwszych komiksach z lat czterdziestych, a w komiksowej serii Dark Nights Returns
Franka Millera117. Jednak wielu badaczy odkrywa w nim nie podobieństwo komiksowe,
lecz filmowe. Dobry przykład może stanowić porównywanie miasta Gotham do
Metropolis Fritza Langa z 1929 roku. Jerzy Szyłak uważa, że zasadniczymi cechami,
które są widoczne w obu miastach, to gigantyczność budynków, ciasnota, ale także
zdemonizowana i odrealniona fabryka, która jest miejscem przestępczej działalności
Jokera. Podobizny doszukuje się również w finałowej scenie pojedynku, która ma
miejsce na szczycie starej katedry.
Przywołując film Langa, swoją walkę w podobnej scenerii stoczyli Fredersen
(uosobienie dobra) i naukowiec Rotwang (reprezentant zła)118. J. Szyłak zwraca
również uwagę, że świat policjantów i przestępców przypomina klimat kina
gangsterskiego, świadczą o tym stroje retro oraz „metody działania – krwawe wojny
gangów o władzę i bezradność policji”119. Miasto w Batmanie pozbawione jest
całkowicie blasku słońca, jest zatłoczone i przytłoczone ogromnymi budynkami. Na
ekranie może zobaczyć: siedzibę Gibsson’a, staroświecki dom Bruce’a Wayne’a,
fabrykę Jokera oraz katedrę. Wszystkie cztery budynki są gigantycznych rozmiarów, ale
nie są jednakowe. Z wyżej wymienionych miejsc warto zwrócić uwagę na dom
głównego bohatera, jak i siedzibę jego wroga, ponieważ stanowią one dwa labirynty
– symbole zagubienia obu bohaterów. Fabryka stanowi symbol narodzin Jokera,
ponieważ to właśnie tam zostaje oszpecony, a ponadto jest miejscem jego przestępczej
działalności. Natomiast dom Wayne’a kryje w tajnym przejściu wejście do jaskini, która
jest siedzibą Batmana. Inne miejsca, pojawiające się w filmie, pokazywane są
fragmentarycznie, np. ratusz, kino, mieszkanie Jacka, Vicky, redakcja gazety czy
siedziba telewizyjna. Mimo to, jest jeszcze jedno ważne miejsce w filmie – Muzeum
Flugelheima, pokazane z zewnątrz i od środka. Stanowi ono teren pierwszego,
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bezpośredniego starcia Jokera z Batmanem, a zatem jest areną do walki pomiędzy
bohaterami, na co dzień zaś jest także miejscem spotkań oraz restauracją. Każda
nowoczesna metropolia na świecie stała się przedmiotem komiksu. Istnieją opowieści,
które zmieniają tylko ich konwencję albo ją idealnie odwzorowują. Tak więc
współcześni twórcy komiksów i filmów próbują eksperymentować z wyobrażeniem
XX-wiecznego miasta. Najlepszym tego przykładem są kolejne filmy o Batmanie, które
zostaną omówione w kolejnych podrozdziałach.
Podsumowując rozważania na temat przedstawiania miasta w Batmanie, pragnę
dodać, że ukazywanie go w określony sposób wpływa także na motywację Bruce’a
Wayne’a i na walkę z przestępczością oraz sprawia, że w określony sposób na niego
patrzymy. Tak więc w filmach Tim’a Burton’a, główny bohater musi walczyć
ze zdeformowanymi psychopatami czy cyrkowymi przestępcami, którzy opanowali
miasto. Tego typu antybohaterzy, mieszkający w podziemiach miasta, są dla nas
nierealni, postrzegamy Bruce’a Wayne’a jako odmieńca, który jako jedyny może
przeciwstawić się tego typu wrogom.

3.3. Kontynuacja Batmana w ujęciu Joel’a Schumacher’a
Trzy lata po premierze Powrót Batmana na ekranach kin pojawił się film
Batman Forever w reżyserii Joel’a Schumacher’a. Dwa lata później w tej samej
reżyserii – Batman i Robin. Według opinii producentów, zmiana reżysera w kontynuacji
historii o Batmanie była potrzebna, ponieważ wykreowana przez Tim’a Burton’a120
opowieść była za bardzo mroczna i przyciągała tylko dorosłych widzów. Pragnąc
zainteresować młodszego odbiorcę, postanowiono zmienić reżysera i podać mu
wytyczne, co do produkcji filmu, które miałyby wzbudzić zainteresowanie młodszego
pokolenia. Dlatego też Schumacher wprowadził w swoich dwóch filmach wiele zmian.
Pierwszą z nich była zmiana klimatu filmu. Ciemne i pełne grozy miasto Gotham stało
się bardziej kolorowe i wypełnione psychopatami w jaskrawych strojach. Zmieniono
również odtwórcę głównej roli, w którą wcielił się Val Kilmer, natomiast w Batman
i Robin – George Clooney. Pojawili się też nowi antagoniści, tacy jak: Dwie Twarze
(Tommy Lee Jones), Człowiek Zagadka (Jim Carrey), Mr Freeze (Arnold
Schwarzenegger) oraz Kobieta Bluszcz (Uma Thurman). W zaprowadzeniu porządku
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w mieście pomogą Batmanowi takie postacie, jak Robin oraz Batgirl (Alicie
Silverstone). Dodatkową zmianą, którą wprowadził Schumacher, jest pojawienie się
większej liczby ról kobiecych. Pomijając wyżej wspomniane, Bruce’owi Wayne’owi
dotrzymuje kroku psychopatolożka Chase Meridian (Nicole Kidman), a jego
przeciwnikom Sugar (Drew Barrymore) oraz Spice (Debi Mazar).
Oba filmy, w porównaniu z wcześniejszymi opowieściami zaproponowanymi
przez Tim’a Burton’a, doczekały się solidnej krytyki ze strony filmowców, ale także
i widzów. Jedną z negatywnych opinii zamieścił Krzysztof Loska w Encyklopedia filmu
science fiction, zarzucając obu filmom „epizodyczność, niespójność oraz przytłoczenie
fabuły przez nadmiar efektów specjalnych”121. Na zdecydowaną niekorzyść filmów
wypłynęło przede wszystkim skupienie się na efektywności obrazu, którą miały
zapewnić wybuchy oraz sceny

walki. W efekcie spowodowało to pozbawienie

psychologii bohaterów w filmie. Do filmu wykorzystano aż 150 kaskaderów oraz 200
ujęć

z

efektami

specjalnymi,

za

które

odpowiedzialny był

John

Dykstra

(współpracownik George’a Lucasa przy „Gwiezdnych Wojnach”) 122. Według Andrzeja
Kołodyńskiego, dodatkowym problemem przy realizacji obu filmów było odwołanie się
do pierwowzoru komiksu oraz „charakterystyczne dla komiksu szeregowe ustawianie
sekwencji akcyjnych”, które „odbiera fabule napięcie, czego nie jest w stanie
wynagrodzić wewnętrzna dynamika samego widowiska”. Zwraca on również uwagę na
cel producentów, który został zrealizowany, ponieważ w filmach reżyser zapewnił
widzowi „pewnego rodzaju grę, dostosowaną do zróżnicowanego poziomu widowni.
Młodym i niewyrafinowanym odbiorcom przyjemność dostarcza na przykład
rozpoznanie reguł gry w hokeja w scenie bitwy między sługami Pana Freeze’a i policją
w zlodowaciałym muzeum”, natomiast „widzom bardziej wyrobionym pozostają cytaty
na przykład z >>Blond Wenus<< Josepha von Sternberga, kiedy Uma Thurman niczym
Marlena Dietrich wyłania się z futra olbrzymiego goryla”123.
Wyraźną zmianą, widoczną w obu filmach, jest ukazanie miasta Gotham.
Oficjalnie ulokowane zostało na terenie Stanów Zjednoczonych, jednak nie przypomina
ono typowego miasta z początku lat dziewięćdziesiątych. Większość zdjęć do filmu
została zrealizowana w Nowym Jorku, na Manhattanie, gdzie budynki są wysokie
i wąskie. Źródłem inspiracji dla scenografa były monumentalne budowle stworzone
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przez Alberta Speera. Barbara Lang, projektująca ulice Gotham, wzorowała się także na
Art Dèco, japońskim futuryzmie, modernizmie i postmodernizmie124. Mieszając
wszystkie wymienione style architektoniczne, Gotham jest niejednolite oraz trudne do
zidentyfikowania i określenia w czasie, ale także w rzeczywistej przestrzeni
ówczesnych miast. W filmach zauważyć można nowy strój głównego bohatera
zaprojektowany, podobnie jak w poprzednich częściach, przez Boba Ringwooda.
W pierwszej części wyreżyserowanej przez Schumacher’a Batman Forever,
główny bohater

musi

zmierzyć

się

z

dwoma

wyjątkowo

niebezpiecznymi

przeciwnikami. Pierwszym z nich jest geniusz zła, znany jako Dwie Twarze – kiedyś
prokurator okręgowy i szanowany obywatel, teraz zuchwały bandyta. Jego sojusznikiem
jest Zagadka uwielbiający tworzyć łamigłówki. Zanim jednak przystąpię do omówienia
czarnych charakterów, pragnę przedstawić samą sylwetkę głównego bohatera.
Batman w opowieściach Schumachera nie przypomina już roztargnionego
mężczyzny z wcześniejszych ekranowych historii. Bruce’a Wayne’a nawiedzają
wspomnienia dotyczące dnia zabójstwa rodziców oraz ich pogrzebu. Jest on już
zmęczony swoim podwójnym życiem. Pragnie zakończyć swoją działalność jako
Batman i ułożyć sobie życie obok Chace, która przez większość filmu, nie wiedząc
o podwójnych życiu bohatera, na zmianę romansuje z Bruce’m i Batmanem. Stanowi
ona ciekawą postać, ponieważ kipiąc erotyzmem staje się Erosem, Tanatosa, który
reprezentuje Człowiek Nietoperz. Bardzo ważnym momentem, który pojawia się
w filmie, jest ukazanie „przejścia”, czyli przemiany Bruce’a w Batmana. Pojawia się
również motyw działania, którym miała być zemsta za zbrodnie rodziców. Jednak kiedy
zabójca traci życie, Bruce nie odczuwa satysfakcji z zemsty, dlatego jak sam mówi,
każdego następnego dnia wchodzi na ulice Gotham dopaść kolejnych zbirów.
Wprowadzenie postaci Robina do filmu na pewno wpłynęło na przyciągnięcie młodszej
widowni do kin, która mogła identyfikować się z bohaterem. Robin pochodzi z rodziny
akrobatów cyrkowych. Jego rodzina ginie podczas przedstawienia, na którym pojawia
się człowiek Dwie Twarze. Bruce postanawia przygarnąć sierotę pod swój dach, ten
jednak dowiadując się o jego tajemnicy pragnie zostać jego partnerem oraz zemścić się
na mordercy jego rodziny. Początkowo Bruce nie chce się na to zgodzić, jednak kiedy
jego prawdziwa tożsamość zostaje odkryta przez jego wrogów, zostaje napadnięty
we własnej rezydencji, a kobieta, którą kocha zostaje porwana, postanawia przyjąć
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propozycję młodego przyjaciela. Robin, zanim stanie się pomocnikiem Batmana, jest
pełnym agresji, sfrustrowanym nastolatkiem, który nie radzi sobie w sytuacji, w której
się znalazł, dlatego kradnie BatMobile oraz podszywa się pod osobowość Batmana
i próbuje uratować jedną z napadniętych dziewczyn.
Głównymi przeciwnikami w Batman Forever stają się: Dwie Twarze oraz
Człowiek Zagadka. Pierwszy z nich owładnięty jest chęcią śmierci Batmana, ponieważ
zostaje oblany kwasem podczas jednej ze spraw sądowych, na których był
prokuratorem, przez co oskarża Batmana o nieuchronienie go przed tym zdarzeniem.
Tak naprawdę w filmie nic więcej się o nim nie dowiadujemy. Za każdym razem, kiedy
się pojawia towarzyszą mu efektowne wejścia: wybuchy, pościgi oraz dwie kobiety
Sugar (Drew Barrymore) i Spice (Debi Mazar), które mają symbolizować jego dwie
twarze. Jego znakiem rozpoznawczym jest moneta, która jak sam mówi, jest jak wola
Boga. Podczas dokonywania egzekucji na niewinnych mieszkańcach Gotham, rzuca
monetą, kiedy wypadnie reszka – pozwala jeszcze pożyć, natomiast kiedy orzeł
– wygrywa śmierć. Komiksowa postać Dwie Twarze była przedstawiana w komiksie
wielokrotnie pod postacią różnych ludzi. Dopiero pod koniec lat czterdziestych
stworzona została historia Harvey’a Dent’a, który jako dziecko musiał zmagać się
z ojcem alkoholikiem. Za pomocą monety decydował o karze na bezbronnym i niczemu
winnym synu. Kiedy dorósł, udał się na studia prawnicze oraz poślubił Gildę. Został
najmłodszym prokuratorem generalnym w Gotham City. Dzięki swojej sprawiedliwości
i nieprzekupności przysporzył sobie uznanie oraz szacunek wszystkich mieszkańców.
Batman, Gordon oraz Harvey współpracowali ze sobą przy sprawie bossa mafijnego,
Carmine’a Falcone’a. Podczas rozprawy sądowej, jeden z ludzi Falcon’a wylewa na
prokuratora roztwór, oszpecając jego twarz i doprowadzając do zmian w jego psychice.
Ofiarowana przez ojca moneta stała się przedmiotem, bez którego nie mógł
podejmować żadnej decyzji. Rytuał „przejścia”, który ma miejsce podczas rozprawy,
doprowadza do powstania człowieka z rozdwojoną osobowością, czyli Two Face125.
Drugim antagonistą, z którym musi zmierzyć się główny bohater w filmie
Batman Forever jest Człowiek Zagadka, nazywany również Riddler. Jego prawdziwe
imię i nazwisko to Edward Nygma. Niedoceniany przez całe życie naukowiec ma
obsesję na punkcie Bruce’a Wayne’a. Marzy o pozostaniu partnerem Bruce’a, jednak
gdy podczas demonstracji swojego wynalazku, projekt zostaje uznany za zbyt
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nieetyczny i odrzucony, miłość do idola przeradza się w chęć zemsty. Niebawem
Nygma zabija jednego z przełożonych i łączy szyki z planującym pozbyć się Batmana
Two Face’em, oferując mu pomoc w odkryciu tożsamości Batmana, jeśli ten pomoże
mu zdobyć pieniądze do wyprodukowania swojego wynalazku, który planuje
wykorzystać do wyssania inteligencji z mieszkańców Gotham City.

Ilustracja 5. Kadr z filmu Batman Forever,
przedstawiający Dwie Twarze oraz Człowieka Zagadkę.

Problem, który porusza Batman Forever, czyli zamienienie ludzi w zombie
poprzez oglądanie telewizji jest częstym problemem omawianym przez wielu
psychologów, socjologów czy medioznawców. Dlatego można stwierdzić, że tak samo
jak w przypadku Jokera, misję Człowieka Zagadki uznać należy za przestrogę przed
niosącą zagrożenie technologią. W finałowej scenie, oszołomiony rzuconymi monetami,
Dwie Twarze spada z rusztowania i ginie. W podobny sposób umarł Joker, który spadł
z katedry. Natomiast Człowiek Zagadka zostaje umieszczony w zakładzie dla
psychicznie chorych.
Film Batman i Robin miał swoją premierę w 1997 roku. Podobnie jak
w przypadku filmu sprzed dwóch lat, wzorowany był na pierwszych komiksach
o historii Batmana. Antagonistami w filmie stają się dwie nowe postacie – Trujący
Bluszcz oraz Mr Freeze.
Pomocnikami Batmana jest w dalszym ciągu Robin oraz nowa postać kobieca
Batgirl. Miłością Bruce’a staje się Julie Madison, grana przez Elle MacPherson, która
nie pełni znaczącej roli w życiu Wayne’a. Wątek psychopatolożki Chase Meridian nie
doczekał się kontynuacji, dlatego nie wiadomo, co spowodowało, że nie jest ona już
partnerką Batmana. Motywem przewodnim filmu jest temat rodzicielstwa oraz zagłady
ekologicznej, do której oczywiście będą dążyć pojawiający się przeciwnicy. Jedną
z postaci, z którą musi zmierzyć się trójka przyjaciół, jest Trujący Bluszcz Ekoterorystka, która przed przemianą była botaniczką o imieniu Pamela Lilian Isley. Potrafi
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ona kontrolować rośliny, a za pomocą feromonów wpływa na mężczyzn. Pocałunek z tą
pięknością jest śmiertelny. Jej pomocnikiem jest Człowiek Zguba, stworzony przez jej
przełożonego w stacji badawczej, która była jej miejscem pracy. Dzięki jego
umiejętnościom nie musi walczyć z policją ani Batmanem i jego pomocnikami.
Powstanie Człowieka Zguby porusza problem genetyki, ponieważ został on stworzony
przez psychopatycznego naukowca, który pragnął stworzyć armię składającą się ze
zmodyfikowanych ludzi. Trujący Bluszcz współpracuje z Mr Freeze, który zanim uległ
mutacji i stał się Człowiekiem z Lodu, był wybitnym naukowcem nazywającym się
Victor Fries. Pragnąc zdobyć pieniądze na badania, mające umożliwić mu wynalezienie
leku na chorobę jego żony, którą zamroził, postanawia wprowadzić terror w Gotham,
a w zamian za spokój w mieście – wyłudzić okup. Jego plan, który stworzył wraz
z Trującym Bluszczem nie udaje się. Eko-terrorystka trafia do zakładu dla obłąkanych,
tak samo jak Człowiek z Lodu, który dostaje jednak propozycję od Batmana, aby
odkupić swoją winę. Oddając lek, który uratuje życie Alfreda, w zamian Batman
umożliwi mu dalsze badania nad lekiem pozwalającym na wyleczenie chorej żony.
Motyw rodziny oraz wartości, które za sobą niesie zostaje wprowadzony oraz
podkreślony w filmie wielokrotnie. Jest to, zważywszy na okoliczności, jakie
doprowadziły trzech mężczyzn do mieszkania w jednej rezydencji, dość dziwne.
Dlatego producenci filmu, a znacznie wcześniej twórcy komiksu, postanowili stworzyć
postać Batgirl, by odwrócić uwagę ludzi podejrzewających trzech mężczyzn
o homoseksualizm oraz krzewienie ideologii promującej model rodziny nietradycyjnej.

Ilustracja 6. Kadr z filmu Batman i Robin,
przedstawiający Trujący Bluszcz i Mr Freeze.
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Batman i Robin, według znanego czasopisma Newsweek, lokuje się na drugim
miejscu w rankingu najgorszych filmów, które powstały do 2009 roku126. Mimo tego,
że oba filmy poruszają problemy aktualne, zostały one przedstawione w bardzo
„przerysowany” sposób. Wątki oraz dialogi o charakterze komediowym nie pomagają
fabule, przez co na film patrzy się z dużym „przymrużeniem oka”. Według Krzysztofa
Loski, twórcy filmu Batman i Robin „sięgnęli do sprawdzonego schematu opowieści
o odwecie natury, kładąc nacisk na kontekst (pseudo) ekologiczny. Fabuła istnieje
jedynie w stanie zalążkowym, zaś akcja pozbawiona jest ciągłości, logiki
i prawdopodobieństwa, co sprawia, że odnosimy wrażenie obcowania z przypadkowo
zmontowanym, pozbawionym ciągłości dramaturgicznej filmem”127. Ekranizacjom nie
pomogło przedstawienie motywacji bohaterów w dążeniu do ich zabójczego planu, ani
wprowadzenie wątku rodzinnego. Podsumowując oba filmy, można posłużyć się opinią
Michała Chacińskiego, który podkreśla, że są one „przykładem głupiego, płytkiego
i prymitywnego myślenia o komiksie i jego odbiorcach. Powstały filmy, w których
scenograf i kostiumolog byli ważniejsi niż scenarzysta. Schumacher uznał, że komiks to
przede wszystkim krzykliwe kolory, ujęcia z nieskończoną głębie ostrości i kretyńskie
dialogi”128.

3.4. Realistyczna wizja Christopher’a Nolan’a
Christopher Nolan jest odpowiedzialny za stworzenie dwóch filmów
o Batmanie, które stały się sukcesem kasowym i spowodowały powtórne
zainteresowanie superbohaterem. Batman Początek z 2005 roku, a także Mroczny rycerz
z roku 2008 zupełnie nie przypominają wcześniej zaproponowanych historii
o Człowieku Nietoperzu. Za inspirację do filmów posłużyły komiksy, takie jak:
Batman: Year One Frank’a Miller’a i rysownika David’a Mazzucchell’iego, The Long
Halloween Josseph’a Loeb’a i Tim’a Sale’a oraz Killing Joke, Alan’a Moore’a.
Powstały w 1987 roku Batman: Year One opowiadał o pierwszym kontakcie
Batmana z komisarzem Gordonem i światem przestępczym. W ten sposób powstał film
Batman Początek tworzący na nowo kinową mitologię zamaskowanego mściciela.
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Podczas tworzenia filmu reżyser sięgnął do klasycznego filmu noir, czarnego kryminału
gangsterskiego lat czterdziestych, który cechował umowny realizm. U Nolana jednak
realizm można poddać w wątpliwość, dlatego lepiej w tym przypadku mówić o quasirealizmie i w niektórych momentach filmów o stylu future noir. Według David’a
Goyer’a, który odpowiadał za materiały do filmu, za inspiracje do Batman Początek
posłużyły także takie filmy, jak Afrykańska królowa Johna Hustona oraz Lawrence z
Arabii Davida Leana, a nie kino dla dzieci w rodzaju Ekspresu polarnego129. W ten
sposób można wywnioskować, że założeniem filmu nie było, jak w przypadku
zrealizowanego dziesięć lat wcześniej filmu Schumachera, przyciągnięcie do kin
młodego widza. Dodatkowym atutem, który wykorzystał Christopher Nolan do
opowiedzenia swojej historii, było wykorzystanie efektów specjalnych w przystępny
sposób, aby nie doprowadzić do wyeliminowania psychologii bohaterów, na który
położył zdecydowanie najsilniejszy nacisk. Elementem, który różni dotychczasowe
filmy o Batmanie z nową wersją, jest skupienie się na głównym bohaterze. W wersji
Tim’a Burton’a, ale także u Schumacher’a, fabuła filmów była na ogół skoncentrowana
na antagonistach Człowieka Nietoperza oraz walce z nimi. W przypadku Batman
Początek, film można wyróżnić dwie części: historię Bruce’a Wayne’a oraz historię
Batmana, a także przedzielić je okresem „przejścia”, który stanowi przemianę zwykłego
człowieka w superbohatera.
Główny bohater, będąc Bruce’m Wayne’em (Christian Bale), pojawia się na
początku filmu, zostaje przedstawiony widzowi jako mały chłopiec, który podczas
zabawy ze swoją przyjaciółką Rachel Dewes (w przyszłości stanie się również miłością
głównego bohatera) spada do jaskini zamieszkiwaną przez nietoperze. Od tego
momentu staną się one jego najgorszą zmorą pojawiającą się w snach. Głównego
bohatera nawiedzają również wspomnienia z dzieciństwa, które pojawiają się w filmie
jako retrospekcja. Dzięki nim widz dowiaduje się o bliskich relacjach chłopca
z rodzicami, w szczególności z ojcem, który z zawodu jest lekarzem, ale posiada także
własną firmę.
Podczas wyprawy do centrum miasta, której celem jest wizyta w operze, na
spektaklu Bruce zostaje przestraszony przez aktorów przebranych za nietoperze, prosi
więc ojca, by wyszli, co kończy się napadnięciem przez Joe Chill (Richard Brake) oraz
śmiercią rodziców Bruce’a. Poczucie winy, które nim szarga aż do dorosłości,
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doprowadza do wyjechania z Gotham w głąb Azji, gdzie doznając wszystkich
niewygód, trafia na ulice do środowiska przestępców. Dzięki temu ma okazję zbadać
psychikę kryminalistów oraz poznać ich metody działania. Biorąc czynny udział
w jednym z przestępstw, zostaje złapany i osadzony w więzieniu, w którym zaczyna
walczyć o własne życie. Tam dostrzega go Henri Ducard (Liam Neeson), proponując
mu przynależność do Ligii Cieni będącej armią współczesnych Ninja, których zadaniem
jest czuwanie nad harmonią na świecie. Początkowo niechętny, postanawia zagłębić się
w tajniki stowarzyszenia oraz, dzięki swemu mentorowi, pokonać własne lęki. Podczas
szkolenia, poczucie winy Bruce’a za doprowadzenie rodziców do śmierci zamienia się
w chęć zemsty na oprawcy. Kiedy Bruce może stać się już jednym z członków
zrzeszenia, pozostaje mu dopełnienie rytuału, którym jest egzekucja na jednym
z drobnych złodziei. Kłóci się to jednak z własnym poczuciem moralności
i sprawiedliwości u Bruce’a. Zamiast uśmiercić człowieka, postanawia zniszczyć
twierdzę Ligii Cieni, tym bardziej, że żądają od niego zniszczenia rodzinnego miasta.
Podczas walki ratuje on swojego mentora, wykazując się tym samym dużą naiwnością
wierząc, że zrozumie on błąd swojego postępowania.
Już podczas pobytu w himalajskich górach doświadcza on przemiany, poprzez
pobranie nauk walki, testom wytrzymałości, ale także przezwyciężeniu własnych
lęków.

Dodatkowo,

chęci

zemsty

zaczyna

towarzyszyć

obsesja

czynienia

sprawiedliwości i panowania nad miastem. Podczas gdy wraca do rodzinnego miasta
i poznaje Carmine Falcone’a (Tom Wilkinson) – bossa mafii, który zlecił zabicie
zbrodniarza jego rodziców, spotyka bezdomnego, któremu oddaje swoje pieniądze oraz
płaszcz, co symbolizuje odejście od swojej tożsamości miliardera. Od tego momentu
zaczyna szykować się do roli bohatera. Jaskinię, do której wpadł jako dziecko, zmienia
w grotę pełną potrzebnych sprzętów i pojazdów niezbędnych mu do walki ze złem. Za
swój symbol wybiera nietoperza, bo jak sam mówi w jednej ze scen w filmie:
„przerażają mnie, czas aby moi wrogowie zaczęli podzielać mój lęk”. Pierwszą misją
Bruce’a Wayne’a po przemianie jest spowodowanie aresztowania Falcone’a. Podczas
wykonywanej akcji spotyka po raz kolejny bezdomnego, co symbolizuje przemienienie
się w Batmana.
Jako Batman rozpoczyna walkę z przestępczością w Gotham, jednak
najważniejszą wojnę stoczy ze swoim własnym mentorem oraz jego sługami, takimi jak
Strach na Wróble (Cillian Murphy), który jest psychiatrą początkowo działającym dla
szefa mafii. Podczas gdy toczy się śledztwo w sprawie Falcone’a, Batman odkrywa pod
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zakładem psychiatrycznym Arkham Asylum, mroczną tajemnicę psychiatry Jonathan’a
Crane’a, który jako Strach na Wróble tworzy substancję halucynogenną, która ma
doprowadzić do zaburzenia świadomości mieszkańców. W efekcie, ogarnięci lękiem
ludzie zaczną się nawzajem zabijać. Do tego przedsięwzięcia wykorzystano emiter
mikrofali (stworzony nielegalnie prze firmę Wayne’a, nad którą w czasie nieobecności
Bruce’a władze sprawował Earl). Maszyna ta jest odpowiedzialna za odparowywanie
zapasu wody, dzięki temu stworzona trucizna wlana do kanalizacji Gotham zmieni się
w parę wodną, która dostanie się do każdego zakątka miasta. Plan dochodzi do skutku,
miasto zostaje owładnięte wszechobecną paranoją, jednak dzięki pomocy Gordona
udaje się zapanować nad sytuacją.
Postać komisarza w filmie jest bardzo istotna, do tej pory przedstawiany jako
osoba sceptycznie podchodząca do działań Batmana (u Tim’a Burton’a) lub jako
bezradny stróż prawa, który liczy tylko na pomoc Człowieka Nietoperza (jak w
przypadku wykreowanej postaci u Schumachera) staje się w Batman Początek
prawdziwym bohaterem, bez pomocy którego Batman nie byłby w stanie zmierzyć się
ze swoim najsilniejszym wrogiem. Dodatkowo Nolan, podczas opowiadania historii
o Bruce’ie Wayne’ie, przestawia go jako policjanta, który wykazał się ogromnym
współczuciem oraz troską od razu po dokonaniu zbrodni na jego rodzicach. Dzięki temu
dorosły milioner, podczas gdy przemienia się w Batmana, jako zamaskowany
włamywacz wkrada się do biura Gordona, by zdobyć od niego informacje na temat
szefa mafii, ponieważ wie, że jest on jedyną osobą, której może ufać.
W filmie pojawia się jeszcze jeden bohater – jest nim Lucius Fox (Morgan
Freeman), pracownik firmy jego ojca, zajmujący się pilnowaniem rzeczy, które
nielegalnie tworzy firma Wayne’a kierowana przez chciwego Earle’a (Rutger Hauer).
Wspomniane obiekty miały służyć do sprzedaży wojsku, stanowiąc najnowszą
technologię. Fox nie jest tylko zwykłym administratorem, zna się doskonale na
produkcji wielu rzeczy oraz ma niezbędną w tym wypadku wiedzę medyczną oraz
naukową. Dzięki temu tworzy antidotum na substancję, którą stworzył Strach na
Wróble. Fox staje się również powiernikiem tajemnicy Bruce’a, ale również jego
przyjacielem, a pod koniec filmu nawet przewodniczącym firmy. Jak widać w Batman
Początek pojawia się znany z wcześniejszych opowieści wątek zagłady ekologicznej,
która może mieć miejsce wraz z momentem, kiedy nieodpowiednie informacje lub
technologia dostaną się w niepowołane ręce.
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W międzyczasie, gdy Batman rozpracowuje chytry plan Stracha na Wróble oraz
ratuje miasto przed zagładą, musi zachowywać pozory bycia Bruce’m Wayne’m, aby
nikt nie podejrzewał milionera o związek z nocnym zwierzęciem. W efekcie tego stara
się być stereotypowym miliarderem, dlatego zachowuje się nonszalancko, znając
wartość pieniądza wykorzystuje to, kiedy tylko może, obraca się w towarzystwie
pięknych, młodych kobiet i jeździ drogimi samochodami. W dniu swoich urodzin
odbywa się w jego rezydencji bal, podczas którego zostaje napadnięty przez członków
Ligii Cieni i Henri’ego Ducard’a, który przyszedł się zemścić za zniszczenie jego domu
oraz zostawienie go w wiosce na pewną śmierć. Jego celem nie jest tylko zabicie
Bruce’a, lecz także zniszczenie całego miasta Gotham, które uważa za źródło zła. Aby
zachować pozory, milioner wygłasza podczas imprezy kompromitującą mowę,
obrażając tym samym gości, którzy wychodzą z jego rezydencji. Liczy, że dzięki temu
uniknie niepotrzebnego rozlewu krwi niewinnych osób oraz stanie do nierównej walki
ze swoimi wrogami.

Ilustracja 7. Kadr z filmu Batman Początek,
przedstawiający Stracha na wróble.

Według Zuzanny O’Brien, Batman Początek łączy „brawurowe balansowanie
miedzy komiksem i realnym życiem”, które „nie kończy się zatem kolejną piękną
katastrofom, ale utrzymuje stan idealnej równowagi między rozrywkom a kinem
z większymi ambicjami”130. Natomiast według Miłosza Kłobukowskiego jest on
dowodem na „rosnące ambicje kina popularnego”, a zaletą filmu jest „scenariusz oraz
przemyślenia, ciekawie opowiedziana i wierna nieśmiertelnemu paradygmatowi fabuł
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filmowych historia, zawierająca także chociażby elementy Freudowsko-Jungowskiej
psychologii głębi, jak konfrontacja z cieniem, proces indywidualizacji czy konfrontacja
ze zmiennokształtnym przeciwnikiem, a zarazem duchowym ojcem głównego bohatera,
którego musi on przezwyciężyć, aby uratować to, o co walczy”131.
Batman Początek można uznać za prequel, ponieważ widzowi została
przedstawiona historia bohatera oraz towarzyszących mu postaci. Każdy aspekt został
dokładnie omówiony i poparty silnym argumentem, który bardzo często przybierał
formę realistyczną. Natomiast zakończenie filmu zwiastowało kolejną część opowieści,
ponieważ w ostatnim ujęciu zostaje pokazana karta Jokera, która fanom komiksu od
razu przypomniała największego wroga Batmana.
W zrealizowanym trzy lata później filmie Mroczny Rycerz, inspiracji reżyserowi
dostarczyły komiksy, takie jak: The Long Halloween Josseph’a Loeb’a i Tim’a Sale’a
oraz Killing Joke, Alan’a Moore’a i rysownika Brian’a Bolland’a. Z pierwszego z nich
Nolan wykorzystał postać Harvey’a Dent’a, zmieniając jednak historię jego przemiany
w Dwie Twarze. Natomiast z drugiego zaczerpnął jedynie skomplikowane relacje
pomiędzy Batmanem i Jokerem. W tej filmowej opowieści został położony duży nacisk
na motywacje antagonistów, ich psychologię, ale również przemianę, której uległ
Batman. Mroczny Rycerz jest filmem, w którym Nolan zdecydowanie bardziej niż we
wcześniejszej wersji wykorzystał realizm. Widać to nie tylko w warstwie wizualnej, ale
i zachowaniach głównych bohaterów oraz mieszkańców Gotham. Wprowadzone
postacie stanowią rozdwojoną osobowość głównego bohatera. Harvey Dant jest
obliczem Bruce’a Wayne’a, który chce być prawy i czynić dobro. Natomiast Joker
ucieleśnia mroczną stronę Batmana, owładniętą obsesją.
Według Andrzeja Kołodyńskiego, Mroczny Rycerz „jest metaforycznym
wyobrażeniem stanu świata”, a poprzez zastosowanie umownego realizmu „elementy
fantastyczne stanowią naturalny składnik wykreowanego świata, wprowadzane bez
ostentacji, zgodnie z wewnętrzną logiką całej tej skomplikowanej struktury.
Niewątpliwie zasadą organizującą świat filmu Nolana jest dualizm występujący na
wszystkich

poziomach”132.
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wprowadzenie odpowiednika Batmana, który nie wykorzystując żadnej maski, potrafi
opanować chaos w mieście. Mowa tu oczywiście o postaci Harveya Denta (Aaron
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Eckhart), który jest młodym oraz zawziętym prokuratorem, nazywanym przez
mieszkańców Jasnym Rycerzem. Zmęczony ciągłą walką z przestępcami Bruce Wayne
pokłada nadzieje w Denta, ponieważ wierzy, że właśnie takiego człowieka potrzebuje
Gotham – naturalnego przywódcy, który stanie się symbolem prawości. Skłaniają go do
tego również okoliczności, gdyż mieszkańcy coraz częściej uważają go za kolejnego
bandytę, który podczas akcji zabija policjantów. Dodatkowo Joker postanawia zabijać
ludzi do momentu, kiedy Batman nie ściągnie maski. Powoduje to kulminację
negatywnych odczuć do bohatera, który postanawia ujawnić swoją twarz. Wierzy, że
dzięki temu zbrodnia zostanie zaprzestana i będzie mógł prowadzić normalne życie
z ukochaną Rachel Dawes, którą w tej części gra Maggie Gyllenhaal. W międzyczasie
Dent postanawia podszyć się pod tożsamość Batmana i zostaje porwany wraz
z narzeczoną przez Jokera (Heath Ledger). Batman zostaje postawiony w trudnej
sytuacji, ponieważ może uratować tylko jedno z nich. Jako dotychczasowy obrońca
miasta wybiera Denta, a swoją ukochaną skazuje tym samym na śmierć.

Ilustracja 8. Kadr z filmu Powrót Mrocznego Rycerza,
przedstawiający Dwie Twarze.

Podczas akcji ratunkowej, połowa twarzy prokuratora zostaje oszpecona.
Zmienia się także jego postępowanie. Następuje wielokrotnie omawiana przeze mnie
przemiana w osobowości bohatera. Od tego momentu staje się antagonistą Batmana,
czyli Dwie Twarze. Zwycięża zatem duch dualizmu, który istnieje w samej naturze
człowieka. Od tej chwili jego moneta będzie decydować o losie ludzi, których
postanawia zabić w ramach zemsty za śmierć Rachel oraz spowodowanie jego wyglądu.
Jedną z postaci, na której chce wykonać wyrok jest Gordon i jego rodzina. Przez cały
film postać komisarza zostaje przedstawiona jako biedny policjant, którego nikt nie
chce słuchać, a wokół niego pracują skorumpowani gliniarze. Podczas jednej z akcji
dokonuje mistyfikacji własnej śmierci, by pojawić się w momencie złapania Jokera.
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Zemsta Denta nie dochodzi do skutku, Batman przybywa na czas i ratuje rodzinę
Gordona, natomiast Dwie Twarze ginie podczas upadku z budynku, czego winien jest
główny bohater. Pierwszy raz we wszystkich omówionych przeze mnie filmach
dochodzi do zabójstwa antagonisty, co świadczy o tym, że Batman uległ przemianie.
Został owładnięty obsesją i zaczął wymierzać sprawiedliwość na własny sposób.
Tego typu mroczną osobowość Batmana ucieleśnia paradoksalnie Joker, który
stanowi zarazem przeciwieństwo i dopełnienie głównej postaci, ale jak również, co
zauważa Zbigniew Banaś, „krzywym zwierciadłem mrocznej strony ludzkiej duszy”133.
Uosabia on zło archaiczne i pozbawione jakiejkolwiek motywacji. W przeciwieństwie
do wcześniejszego filmu Batman Tim’a Burton’a, nie zostaje przedstawiony jako
szaleniec. Wręcz przeciwnie, jest on opanowany, za każdym razem zdaje sobie sprawę
ze swojego działania i wie, jaki jest jego cel, ale przede wszystkim jest bardzo
inteligentny. Nie wiadomo nic o jego przeszłości, ponieważ za każdym razem, kiedy
o niej wspomina, zmienia wersję wydarzeń. Z pewnością jednak nosi w sobie
nienawiść, która mogła zrodzić się z okoliczności okaleczenia jego twarzy. Jednak tak
jak i Batman, nie szuka on już zemsty. Stał się „personifikacją destrukcji, prowadząc ze
światem grę, która polega na stawianiu problemów moralnych wymagających
natychmiastowego i ostatecznego rozwiązania”134.

Ilustracja 9.
Kadr z filmu Powrót Mrocznego Rycerza,
przedstawiający przesłuchanie Jokera.
133
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Z. Banaś, Batman kontra Joker, „Film” 2008, nr 8, s. 80.
A. Kołodyńki, Mroczny rycerz, „Kino” 2008, nr 9, s. 82-83.
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Najlepszym przykładem może być scena, w której dwa promy zostają wypełnione
ludźmi. W pierwszym z nich znajdują się prawi obywatele Gotham, w drugim
przestępcy. Oba posiadają na statku ładunek wybuchowy. Aby któryś z nich mógł
przeżyć, ludzie muszą dokonać wyboru i zdetonować drugi prom. Według
Kołodyńskiego jest to scena, która reprezentuje ewolucję, „która odbija charakter
naszych czasów. Zabawa nabrała ciężaru moralitetu. Gotham przestało być tylko
dekoracją: te nadludzkie drapacze chmur istnieją, tworzą dziś betonową dżunglę Los
Angeles czy Honkongu. Nie ma w nim Batmana ani Jokera, ale nieustanie toczy się
w nich cicha, ale jak najbardziej autentyczna przerażająca gra, którą stawką jest ludzkie
życie”135. Ludzie na promach nie dokonują wyboru, który dał im Joker. Doprowadza
go to do wściekłości, ponieważ przekonany był, że wygra pragnienie przetrwania jednej
ze stron. W rozmowie z Batmanem pragnie mu, mimo wszystko pokazać, że stanie się
złym lub obłąkanym jest niekiedy kwestią jednego wyboru. Przypomina to motywację
Jokera, który pragnął to samo ukazać Batmanowi w komiksie Killing Joke. Pomimo
wygranej walki z Jokerem, który trafia do zakładu psychiatrycznego oraz
powstrzymaniu Dwie Twarze od morderstw, Batman w rozmowie z Gordonem
dokonuje decyzji, że to on chce być winien śmierci Denta oraz wziąć na siebie jego
zbrodnie, ponieważ ludzie nie wiedząc o jego złej przemianie, powinni zachować
w pamięci obraz prawego człowieka, który stanie się dla całego miasta symbolem walki
z przestępczością. Jak zwraca uwagę Miłosz Kłobukowski, reżyser dzięki temu odwołał
się do fenomenu kozła ofiarnego opisanego przez René Girarda. Ponieważ w fabule
filmu „stopniowo zaczyna być realizowany uniwersalny, trans kulturowy schemat
przemocy kolektywnej ukazany przez francuskiego antropologa kultury”, który
„odsłania prawdę o tym, ze każda kultura potrzebuje ofiary do wprowadzenia biegunów
wartości i zazwyczaj ofiarą staje się odmieniec”136. Nolan, w szczególności w filmie
Mroczny Rycerz, ukazał zło naszych czasów, a nie zło uniwersalne. Mimo to jego
historię o Batmanie można uznać za mitologiczną, ponieważ jak dowodził Paul Ricoeur,
każdy mit – a więc także mit kultury popularnej – spełnia funkcję symboliczną i ma

135

Tamże, s. 82-83.
M. Kłobukowski, O pewnych tendencjach kina popularnego „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 6,
s. 200-206. Teorie na temat kozła ofiarnego można odnaleźć w książce R. Girard, Kozioł ofiarny, przeł.
Mirosława Goszczyńska, Łódź 1987.
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moc interpretacyjną, co pozwala konkretnym historiom wchłaniać rozmaite problemy
aktualne w konkretnym czasie historycznym i konkretnym kręgu kulturowym137.
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Podaję za: M. Kłobukowski, O pewnych tendencjach kina popularnego, „Kwartalnik Filmowy” 2009,
nr 6 s. 200-206. Teorie Ricouer’a można odnaleźć w jednej z jego książek Symbolika zła, przeł.
S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986.
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ZAKOŃCZENIE
W ramach zakończenia pragnę dodać, że wskutek różnorodnych wcieleń
Batmana, każdy czytelnik oraz widz może mieć inne wyobrażenie tej postaci. Można
uznać Człowieka Nietoperza za postać groteskową, horrorystyczno-okultystyczną lub
przyziemną i realistyczną. Nieważne, którą z opcji się wybierze, ważne jest jednak, że
istnieje ona w naszej świadomości, oraz że stanowi mitologię naszych czasów
chociażby dzięki ekranizacji Christopher’a Nolan’a. Batman stał się postacią należącą
do współczesnej popkultury, czego dowodem są jego liczne wizerunki w różnych
dziedzinach sztuki. Nawet teatr postanowił w 2011 roku wykorzystać kolejny wzrost
zainteresowania superbohaterem. Spektakl Batman Live został zorganizowany
z wielkim rozmachem, aby móc go wystawiać potrzebna jest trzydziesto metrowa
scena, która pomieści 100 aktorów i akrobatów oraz gigantycznych rozmiarów ekran
wideo. Dużą popularnością cieszy się w ostatnim czasie tak zwany Fanfilm, czyli
produkcja filmowa zainspirowana przez produkt kultury masowej. Tworzone przez
fanów najczęściej amatorów są produkcjami nie komercyjnym i najczęściej
rozprzestrzenianymi przez Internet. Historia o Batmanie również doczekała się tego
typu filmów. Można więc w Internecie zobaczyć filmy takie jak: Seeds of Arkham,
Batman: Death Wish, Batman: The Last Laugh oraz Batman Deliverance. Postacie,
które występują w komiksach, mogą stać się również inspiracją, czego dowodzi projekt,
który właśnie powstaje, czyli serial internetowy pod tytułem Batgirl The Web Series,
którego główną bohaterką jest BatGirl. Prócz niej, w serialu mają wystąpić inne
postacie, takie jak: Gordon, Kobieta Kot, Trujący Bluszcz i wielu innych.
Ogromnym zainteresowaniem cieszą się też gry na podstawie komiksu, takie jak
Batman: Arkham Asylum oraz Batman: Arkham City. W pierwszej z nich akcja zostaje
ulokowana w zakładzie dla obłąkanych, w którym Batman będzie musiał zmierzyć się
między innymi z Trującym Bluszczem oraz Strachem na wróble. Jednak głównym
przeciwnikiem stanie się Joker. Gra luźno nawiązuje do wątków komiksowych, a jej
oryginalny scenariusz stworzył Paul Dini – jeden z współautorów serialu animowanego
Batman emitowanego od 1992 aż do 1998 roku.
Batman: Arkham City stanowi natomiast kontynuację wcześniejszej gry i akcja
rozgrywa się rok po wcześniejszych wydarzeniach. Batmanowi w tej części w złapaniu
Jokera pomagają Kobieta Kot oraz Robin. Pojawiają się również inne postacie, jak np.
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Dwie Twarze oraz Quincy Sharp. Według graczy obydwie gry posiadają mroczny
klimat oraz widoczną inspirację komiksami Franka Millera.
Wizerunek Batmana został wykorzystany również w reklamach telewizyjnych,
czego przykładem może być spot sieci sklepów Zayre z lat osiemdziesiątych, w którym
wykorzystano postać Batmana i Robina. Powstała również cała kampania reklamowa
bazująca na wizerunku Batmana. OnStar w ramach swojej kampani stworzyła sześć
spotów, z których aż cztery zostały nagrodzone Silver Award w kategorii Visual Effects
podczas 2000 International Automotive Advertising Awards. Wizerunek Batmana
można zobaczyć również w reklamach, takich marek jak Snickers, a nawet auta KIA.
W sieci pojawiają się także coraz częściej amatorskie filmy, w których występują ludzie
w przebraniu bohaterów z komiksu Batmana, którzy ku zdziwieniu przechodniów
chodzą po ulicach różnych miast. Pomimo faktu, że opowieść o nim powstała
siedemdziesiąt trzy lata temu, do dnia dzisiejszego wydawane są produkty, filmy,
komiksy, figurki i mnóstwo innych rzecz, które stanowią ciekawy nabytek dla fanów
komiksu. Dlatego wielu ludzi zaczyna wprost mówić o zjawisku Batmanii. Trudno się
dziwić, skoro nawet znana firma Converse Inc. uruchomiła dla swoich klientów nową
usługę, którą jest zaprojektowanie butów Converse z bohaterami DC Comics, pośród
wzorów z postaciami można znaleźć Batmana, Jokera, Catwoman oraz Riddler’a.
Pisząc pracę o Batmanie cały czas zastanawiałam się, co sprawiło, że stał on się
postacią tak kultową. Wydaje mi się, że sekret tkwi w samej postaci, ale także
w problematyce, którą poruszał. Należy również pamiętać o świetnych scenarzystach
i rysownikach, którzy pracowali nad wizerunkiem papierowego Batmana wciągu
wielu lat.
Adaptacje komiksów stają się obecnie bardzo popularne oraz stanowią
rozrywkę, jak i napęd nakręcający rynek konsumencki. Jest jednak druga strona tego
zjawiska, którą jest przedstawienie w tych filmach istniejących wśród naszej
rzeczywistości problemów, które mają pomóc nam w akceptacji zaistniałych sytuacji
oraz ich zrozumieniu. Uważam, że kino superbohaterskie przyjmuje ówcześnie taki sam
status znaczenia, jaki posiadały postacie, takie jak Zombie oraz Wampiry
w kinematografii, ponieważ stawały się one metaforą ówczesnego świata oraz
ucieleśniały problem nurtujący społeczeństwo amerykańskie.
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