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WstĊp

W niniejszej pracy spróbowaáem zagáĊbiü siĊ w bogactwo komiksowego uniwersum.
Szczególną uwagĊ zwróciáem na fenomen supermana w historiach obrazkowych. Nie
chodziáo mi jedynie o analizĊ losów Clarka Kenta – Supermana, lecz o rolĊ nadczáowieka
komiksowego w szerokim tego sáowa znaczeniu.
ZadajĊ sobie pytanie – w jakim celu pojawiają siĊ superheroes w komiksie, jakie
funkcje speániają dla wspóáczesnego odbiorcy – i staram siĊ na nie odpowiedzieü.
Obszar moich zainteresowaĔ dotyczy gáównie europejskich i amerykaĔskich utworów
komiksowych oraz zjawisk im towarzyszących. Pomijam zagadnienie komiksu japoĔskiego –
Mangi, gdyĪ wciąĪ jeszcze za sáabo ją znam, poza tym róĪni siĊ ona w znacznym stopniu od
twórczoĞci, która mnie zajmuje. Nie uwzglĊdniáem równieĪ komiksu internetowego, gdyĪ
moĪna by stworzyü osobną pracĊ opisującą to zjawisko.
W rozdziale pierwszym poĞwiĊciáem miejsce definicji komiksu, ustaleniu pewnych
wytycznych okreĞlających ten gatunek twórczoĞci. OpracowaĔ na ten temat znajdziemy
bardzo wiele, gáównie w literaturze zagranicznej, jednak polskie badania poĞwiĊcone naturze
historii obrazkowych równieĪ prĊĪnie siĊ rozwijają. Poetyka komiksu, jej warstwa ikoniczna
i jĊzykowa są bardzo charakterystyczne, powstają liczne rozprawy naukowe związane z tą
problematyką. Ja jedynie naszkicowaáem nieĞmiaáą definicjĊ medium, które nie tyle
przedstawia rzeczywistoĞü, co ją oznacza.
CzĊĞü zatytuáowana „Bohaterowie komiksu” stanowi wynik obserwacji i analizy
najrozmaitszych postaci komiksowych. Jest zaledwie niewielkim wycinkiem dotyczącym
wciąĪ rozrastającego siĊ „bestiariusza” komiksowego. To wáaĞnie bohater jest centrum moich
rozmyĞlaĔ jako najwaĪniejszy element spajający caáe dzieáo obrazkowe. Czytelnik odnajdzie
w tym rozdziale historiĊ ewolucji i ksztaátowania siĊ rysunkowych postaci. OĞmieliáem siĊ
równieĪ stworzyü uproszczoną typologiĊ bohaterów komiksowych.
Swoista instytucja jaką stali siĊ nadludzie komiksowi to przedmiot rozwaĪaĔ trzeciego
rozdziaáu. Zawiera on odpowiedzi na wczeĞniej postawione pytania. Przyglądam siĊ obrazowi
kultury popularnej, miejscu jakie zajmuje w niej komiks.
Rola komiksu we wspóáczesnym Ğwiecie i kulturze niewątpliwe przybiera na
znaczeniu, jest to medium kontrowersyjne, które wzbudza mieszane uczucia. Nie kaĪdy czyta
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komiksy, niektórzy nigdy do nich nie zaglądali. JednakĪe nadludzie z historii obrazkowych
przenikają do naszej rzeczywistoĞci, znamy ich mimowolnie, dlatego uwaĪam iĪ jest to
bardzo interesujący przedmiot badawczy.
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Rozdziaá 1

Komiks jako forma kultury

1. David Lloyd, Alan Moore, V jak Vendetta.
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Dla mnie, osoby urodzonej w 1983 r., komiks stanowi integralną czĊĞü kultury - od
zawsze. Nigdy nie potrzebowaáem jakiejĞ definicji czy „instrukcji obsáugi”, jak odbieraü jego
przekaz. Kiedy nie umiaáem jeszcze sam czytaü, rodzice brali mnie na kolana i Ğledzili
obrazki razem ze mną, jednoczeĞnie peániąc role narratorów. PóĨniej sam sobie dobieraáem
gatunki i problematykĊ. ĝmiaáo mogĊ stwierdziü, iĪ komiks wpáynąá na moje postrzeganie
Ğwiata, zarówno w sferze duchowej jak i materialnej. Pobudziá zmysá estetyczny, a takĪe
rozbudowaá szereg fundamentów myĞlowych, które zdoáaáem odkryü z czasem. Teraz teĪ to
robiĊ...
OpowieĞci obrazkowe przenikaáy mój Ğwiat, staáy siĊ jego czĊĞcią. Z kolegami
poszukiwaliĞmy egzemplarzy komiksów w antykwariatach, kioskach, na kiermaszach. Sami
handlowaliĞmy i wymienialiĞmy siĊ miĊdzy sobą. Jestem przekonany, Īe wiĊkszoĞü
czytelników komiksów chociaĪ raz próbowaáa stworzyü swoje dzieáka rysunkowe, ale nie
kaĪdy siĊ do tego przyznaje. Wydaje mi siĊ, iĪ jest to waĪna czĊĞü oddziaáywania tego
medium, mobilizuje, zachĊca do kreowania wáasnych przemyĞleĔ, pobudza do tworzenia. Nie
szkodzi, Īe próby nie zawsze są udane, istotny jest fakt, iĪ ktoĞ decyduje siĊ na kreacjĊ.
Komiks jest tak pojemnym medium, elementem sztuki, który caáy czas podlega
metamorfozom, Īe kreowanie jednej staáej definicji okreĞlającej go, byáoby strasznie trudne.
MoĪna wyodrĊbniü szereg specyficznych dla niego cech oraz spróbowaü przedstawiü
dotychczasowe osiągniĊcia w tej dziedzinie sztuki. W ten sposób stworzy siĊ pewien
odnoĞnik, którego bĊdĊ mógá siĊ uchwyciü w potrzebie, a ze mną Czytelnik. Krytycy i
badacze problematyki związanej z komiksem nieomal przy kaĪdej okazji próbują nauczyü i
wpoiü odbiorcom, Īe to nie tylko zbiór bezwartoĞciowych obrazków o báahej treĞci.
Początki komiksu siĊgają póĨnych lat XIX w., wtedy to zaistniaáy pierwsze prace,
gáównie rozpowszechniane na áamach prasy. „Moment <<narodzin>> komiksu umieszczany
jest zazwyczaj pomiĊdzy 1894 a 1896 rokiem i związany z osobą Richarda Feltona Outcalta,
który od początku lat dziewiĊüdziesiątych ubiegáego stulecia [autorowi chodzi o wiek XIX –
M.SZ.] wspóápracowaá jako rysownik z czasopismami zamieszczającymi humorystyczne
opowiadania i rysunki” 1 . Twórca ten inspirowaá siĊ Īyciem ubogich mas wielkiego miasta,
przedstawiaá losy swoich bohaterów w sposób komiczny, groteskowy.

1

S z y á a k Jerzy, Komiks, Znak, Kraków 2000.
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2. Art Spiegelman, Maus I : OpowieĞü ocalaáego. Mój ojciec krwawi historią.

Jego sztandarową postacią staá siĊ Yellow Kid – charakterystyczny áysy dzieciuch
ubrany w Īóátą nocną koszulĊ. Tak to siĊ wszystko zaczĊáo, od serii, od odcinków
umieszczanych regularnie na áamach prasy w postaci jednej, dwóch stron lub po prostu paska
z paroma kadrami komiksu.
OczywiĞcie komiks miaá teĪ wielu innych licznych prekursorów; takich jak Rudolphe
Töpffer, Wilhelm Busch, Georges Colomb czy Gustave Doré. Wszyscy oni przyczynili siĊ do
wykrystalizowania komiksu jako odrĊbnego gatunku. Po nich przyszli nastĊpni artyĞci, którzy
ksztaátowali opowieĞci obrazem. Chciaáem jedynie zasygnalizowaü umiejscowienie komiksu
w historii, znacznie szerzej omawiają to zagadnienie: Krzysztof Teodor Toeplitz 2 , Jerzy
Szyáak 3 , Bartosz Kurc 4 , a takĪe Adam Rusek 5 . Opisywanie w tym miejscu wszystkich
dziejów komiksu mija siĊ z celem tej pracy. NaleĪy zaznaczyü jednak, Īe wraz z upáywem
czasu, wraz ze zmianą mód kulturowych, nurtów artystycznych zmieniaá siĊ takĪe komiks.
Powstawaáy nowe jego odmiany, a takĪe aktualizowaáa siĊ przedstawiana problematyka.
Medium to czerpie przecieĪ elementy z literatury, filmu, sztuki wytwarzając specyficzny i
jedyny w swoim rodzaju przekaz. MoĪemy odnaleĨü w nim inspiracjĊ manieryzmem,
ekspresjonizmem, surrealizmem, symbolizmem etc., jakiekolwiek ograniczenia w tej kwestii
nie istnieją.

2

por. T o e p l i t z Krzysztof Teodor, Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku
artystycznego, Czytelnik, Warszawa 1985.
3
por. S z y á a k Jerzy, Komiks: Ğwiat przerysowany, Sáowo/Obraz Terytoria, GdaĔsk 1998. Oraz inne
pozycje tego autora - patrz bibliografia na koĔcu pracy.
4
por. K u r c Bartosz, Komiks opowiadanie obrazem, Piątek Trzynastego Wydawnictwo, àódĨ 2003.
5
por. R u s e k Adam, Tarzan, Matoáek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach
1919–1939, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2001.
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SpróbujĊ teraz zsyntetyzowaü zebrane przeze mnie definicje komiksu. Stanowi on
przede wszystkim „nowy [odrĊbny – M.SZ.] rodzaj sztuki zaliczanej do wspóáczesnej kultury
masowej z racji rozpowszechniania k. przez druk w prasie lub w formie wysokonakáadowych
broszur” 6 . Komiks jednak coraz bardziej próbuje odciąü siĊ od etykietki – masowy, zwáaszcza
ten artystyczny. Powstają dzieáa w maáym nakáadzie, wydania bibliofilskie dla smakoszy
gatunku. Operuje swoistym graficznym poáączeniem „(...)rysunku i tekstu literackiego
(jednoĞci ikono-lingwistycznej)”, sáuĪącym „rozwijaniu narracji lub obrazowaniu znaczeĔ,
których czytelnoĞü jest moĪliwa w ramach tego powiązania, bez dodatkowych Ĩródeá
informacji” 7 .

3. Frank Miller, Miasto Grzechu.

„Charakterystyczne jest nadanie odmiennych funkcji przejĊtym z literatury i plastyki
tworzywom: obrazowi – noĞnika narracji (niekiedy wspieranej komentarzami); sáowu –
obrazu mowy; fabule – dąĪenia do stworzenia widowiska” 8 . Komiks przedstawia nam ruch w
statycznych kadrach zamieszczonych w danej kompozycji na planszy. To co ma miejsce
pomiĊdzy wybranymi i narysowanymi przez autora obrazkami ksztaátuje nasza wyobraĨnia.
JesteĞmy, wiĊc wspóátwórcami danego komiksu. To w naszych myĞlach wszystko spaja siĊ w
caáoĞü.
Poprzez obraz i wpisane w nim sáowa, które czĊsto ograniczają siĊ do onomatopei,
komiks opowiada nam o Ğwiecie wykreowanym przez autora. RzeczywistoĞü nam
przedstawiana jest „przerysowana”, a wiĊc nierealna. Autor moĪe ją modelowaü w
6

S z y á a k Jerzy, Encyklopedia 1999. Komiks, Komiks-Fantastyka zeszyt 2/7 1989, s. 4 okáadki.
T o e p l i t z Krzysztof Teodor, Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego,
Czytelnik, Warszawa 1985, s. 40.

7

8

S z y á a k Jerzy, Encyklopedia 1999. Komiks, Komiks-Fantastyka zeszyt 2/7 1989, s. 4 okáadki.
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dowolny sposób, celem jest uzyskanie przekazu, znaku który byáby zrozumiaáy, bez
uprzedniego „wtajemniczenia”.
W zbliĪony sposób do filmu, komiks skáada siĊ z kadrów. Umieszczenie ich w
odpowiedniej kolejnoĞci na planszy stwarza przebieg wydarzeĔ. Za pomocą dymków, w
które wpisany jest tekst [przypominają one trochĊ parĊ, wydobywającą siĊ z ust podczas
oddychania/rozmawiania w niskiej temperaturze lub duszĊ, jaĨĔ], tworzona jest áącznoĞü
pomiĊdzy postaciami i kolejnymi kadrami komiksu. Mogą one byü stylizowane,
odpowiednio do sytuacji [szept – linia przerywana krawĊdzi dymku, myĞli – dymek w
postaci chmurki, „marzenia”; krzyk – „kolczasty” dymek o ostrych, krzywych
krawĊdziach, etc.], tak samo zresztą jak wyrazy dĨwiĊkonaĞladowcze, które nie tylko
opisują haáas, ale takĪe mogą wskazywaü na ruch, siáĊ, intensywnoĞü danego zdarzenia.
Ksztaát kadrów klasycznie jest prostokątny, w paru rzĊdach na jednej stronie. JednakĪe jak
kaĪdy element komiksu moĪe zostaü odpowiednio dostosowany do potrzeb wyrazu
rysownika.
Tak wiĊc jedną z kolejnych cech komiksu okazuje siĊ jego metamorficznoĞü.
Wszystko jest dozwolone, czy odbiorca zrozumie aluzje i smaczki zamieszczone w wielu
utworach rysunkowych, to juĪ inna kwestia. OczywiĞcie wystĊpują teĪ komiksy caákowicie
lub prawie nieme [np. osáawiony Arzach Moebiusa], ale są to gáównie dzieáa o wysokiej
wraĪliwoĞci artystycznej, przesycone mistycyzmem.
Te kilka podstawowych elementów komiksu, które pokrótce opisaáem, są cechami
rozpoznawczymi historii opowiedzianych obrazem. Bardzo istotnym zagadnieniem jest
bohater komiksowy, którym zajmĊ siĊ za chwilĊ.
AnglojĊzyczne sáowo comics [zlepek wyrazów comic – komiczny, strip – pasek,
sekwencja kilku rysunków], od którego wywodzi siĊ polska nazwa „komiks”, ma
odpowiednik w jĊzyku francuskim – la bande dessinée [narysowany pasek], a niekiedy
we wáoskim pojawia siĊ okreĞlenie fumetti [„dymki” – w których umieszczane są wypowiedzi
bohaterów]. PowieĞci graficzne [komiksy obejmujące np. powyĪej 150 s. stanowiące
zamkniĊtą historiĊ] nazywane graphic novel są raczej kosztowne, lecz osiągają ogromną
popularnoĞü.
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4. Dan Raspler, Mike Mignola, Batman : Sanctum.

Jak juĪ wspomniaáem wczeĞniej, początki komiksów przypadają na wiek XIX, ale
istnieje jeszcze inny pogląd na tĊ sprawĊ. „Wyszczególnia wszelkie staroĪytne (np. kolumna
Trajana), Ğredniowieczne (dywan z Bayeux, freski Giotta, Drzwi GnieĨnieĔskie, Biblia
Pauperum, etc.) i póĨniejsze (cykle Wiliama Hogartha) elementy narracji w sztukach
plastycznych” 9 jako etapy ksztaátowania siĊ komiksu. Niektórzy doszukują siĊ jego korzeni w
paleolitycznych rysunkach czy hieroglifach egipskich.
Wedáug Jerzego Szyáaka komiks funkcjonuje w kulturze w dwóch obiegach:
„1. ma charakter wspóáczesnego folkloru miejskiego, wykorzystującego stereotypowe, oparte
o podstawowe wartoĞci moralne fabuáy i kreującego bohaterów o cechach mitologicznych
(rysowane przez anonimowych lub czĊsto zmieniających siĊ autorów seriale: <<Superman>>,
<<Batman>>, <<Captain America>> i in.);
2. polega na Ğwiadomym dąĪeniu do artyzmu przez wykorzystanie uznanych form i Ğrodków
sztuki plastycznej, literatury, filmu lub fotografiki i ich twórcze przeksztaácanie albo
przeciwstawianie siĊ jego normom przez tworzenie k. niestarannych, brzydkich, pozornie

9

K u r c Bartosz, Komiks opowiadanie obrazem, Piątek Trzynastego Wydawnictwo, àódĨ 2003, s 10.
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nieudolnych, a przy tym negujących okreĞlony porządek spoáeczny przez satyryczne
wykrzywienie rzeczywistoĞci (tzw.<<underground>>)” 10 .
Zakres tematyki poruszanej w komiksach jest ogromny. Albumy obrazkowe
opowiadają jakąĞ historiĊ bazując na zastanych stereotypach, tworzą nowe lub przeciwnie –
próbują obaliü te funkcjonujące. Odnajdujemy w nich Ğwiaty fantasy, sience fiction, horroru,
sensacji, humoru, erotyzmu etc., moĪna tak wyliczaü w nieskoĔczonoĞü. Komiksy czĊsto
áączą kilka tematów jednoczeĞnie. Powstaje duĪo pozycji autotematycznych, podejmujących
próbĊ krytyki gatunku, analizy wáasnej treĞci. WáaĞciwie kaĪda grupa wiekowa czy kulturowa
powinna odnaleĨü, prĊdzej czy póĨniej, odpowiedni dla siebie tytuá. Komiks moĪe
przekazywaü wartoĞci uniwersalne, czyste doznania estetyczne oraz radoĞü z przeĪywania
opowiadanych wydarzeĔ. Czasem staje siĊ narzĊdziem dydaktycznym, a chyba w najgorszym
przypadku ma funkcje indoktrynujące [komiks PRL-u]. DuĪą rolĊ odgrywa komiks
undergroundowy, który bez ogródek rozprawia siĊ z problemami nurtującymi wspóáczesne
spoáeczeĔstwo,

wytyka

sáaboĞci

i

negatywne

cechy czáowieka,

uĪywając

czĊsto

nieestetycznych form przedstawienia, uwypuklających dodatkowo dany aspekt problemu.

5. Frank Miller, John Romita Jr., 6. Frank Miller, Miasto Grzechu.
Daredevil : The Man Without Fear.

10

S z y á a k Jerzy, Encyklopedia 1999. Komiks, Komiks-Fantastyka zeszyt 2/7 1989, s. 4 okáadki.
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7. Rafaá SkarĪycki, Tomek Lew LeĞniak, Tymek i Mistrz.

Przy sposobnoĞci pisania czy mówienia o komiksie zawsze pojawia siĊ kwestia
wartoĞciowania komiksu. W Polsce, gdzie wciąĪ medium to cieszy siĊ raczej negatywną
opinią publiczną, co wynika z jego nieznajomoĞci, komiks przez wiele lat byá „cháopcem do
bicia” 11 . NiechĊü, która zrodziáa siĊ w okresie PRL-u, pozostawiáa niesmak do dziĞ. Nie
znaczy to oczywiĞcie, Īe komiksu w tamtym okresie u nas nie byáo i go nie czytano. Jednak
polskim twórcom komiksowym nigdy nie byáo lekko, nie mieli wolnoĞci wyrazu, cenzura
czujnie im siĊ przyglądaáa, a jeĪeli juĪ coĞ siĊ komuĞ udaáo wydaü byáo to bardzo sáabe pod
wzglĊdem edytorskim. Chyba Īe miaá moĪliwoĞü wyjazdu za granicĊ, co stwarzaáo szansĊ
rozwoju i doskonalenia swoich umiejĊtnoĞci, a przed wszystkim zarobku. Dobrym Ĩródáem
informacji na temat perypetii i trudnoĞci związanych z rysowaniem komiksów w Polsce jest
zbiór przeprowadzonych wywiadów z artystami, zrealizowanych przez Bartosza Kurca 12 .
Pozycja komiksu jest tak samo jak on dynamiczna. Dzisiaj w Polsce bardzo duĪo
mówi siĊ o la bande dessinée, tematykĊ z nim związaną moĪemy obserwowaü w

11

por. P a r o w s k i M., Komiks - cháopiec do bicia, [w:] tegoĪ: Bez dubbingu, Warszawa1978.
por. K u r c Bartosz, TRZASK PRASK. Wywiady z Mistrzami polskiego (i nie tylko) komiksu, Bajka,
Koluszki 2004.
12
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telewizyjnych programach publicystycznych, w powaĪniejszych wydawnictwach ciągáych
znajdujemy recenzje prac nowo wydanych. Liczne fora dyskusyjne oraz strony internetowe,
kluby, konwenty [coroczny w àodzi, ma status miĊdzynarodowego], niezaleĪne zjazdy
fanów, a w koĔcu wystawy komiksów w galeriach Ğwiadczą o wzroĞcie zainteresowania
komiksem. àączy siĊ to zapewne z faktem, iĪ rynek komiksowy, na którym panowaá przez
parĊ dobrych lat zastój, zacząá doĞü prĊĪnie siĊ rozwijaü, a i sam komiks staje siĊ bardziej
dostĊpny. Wydawane są dzieáa klasyki europejskiej i Ğwiatowej, máodzi polscy twórcy mają
wiĊkszą szansĊ zaistnienia jako artyĞci. Pozytywnie nastrajają takie zdarzenia jak
powstawanie w GdaĔsku pierwszej profesjonalnej pracowni komiksu. Projekt jest
realizowany przez ludzi z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w GdaĔsku. Ma on
na celu stworzenie komiksowego centrum, w którym bĊdzie moĪna zapoznaü siĊ z historią
gatunku, etapami tworzenia oraz z najwiĊkszymi twórcami. Zbiory mają zaspokajaü nie tylko
ciekawoĞü poznania máodzieĪy, ale takĪe i dorosáych 13 .

8. Dennis Wojda, Krzysztof Gawronkiewicz, Mikropolis : przewodnik turystyczny.

W Europie zachodniej – w Belgii, Francji, a takĪe we Wáoszech komiks stanowi
bardzo powaĪnie traktowany element kultury narodowej. Zawód rysownika komiksowego
niesie ze sobą duĪy prestiĪ. Istnieje wiele wydawnictw specjalizujących siĊ wyáącznie w
publikowaniu komiksów. Dziaáają tam takĪe liczne towarzystwa naukowe zajmujące siĊ la
bande dessiné. Czytanie komiksów jest bardzo powszechne i nie przynosi Īadnej ujmy, nie
jest kojarzone z tzw. kulturą „niską”.

13

O s i e c i m s k i Marek, Narysujemy Batmana, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 29.XII.2004.
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9. ĝledziu i Kurt, Niedzwiedz ’78.

Nie twierdzĊ, Īe w Polsce musi byü tak samo jak we Francji czy w Belgii, jednakĪe
nasza [polska] obawa przed komiksem wydaje mi siĊ juĪ trochĊ anachroniczna. Poza tym
trzeba pamiĊtaü, Īe fumetti nie kaĪdemu muszą siĊ podobaü, do czĊĞci ludzi one po prostu nie
trafiają. Komiks nie oddaliá mnie od ksiąĪek, wrĊcz przeciwnie, pokazaá jakie inne piĊkne i
wspaniaáe wraĪenia i doĞwiadczenia moĪna z nich czerpaü. Zdecydowanie czytam wiĊcej
literatury niĪ historii obrazkowych.
Mam ĞwiadomoĞü, Īe istnieją komiksy sáabe, maáowartoĞciowe, które opierają siĊ na
bezmyĞlnym operowaniu przemocą, sadyzmem, pornografią czy po prostu páytkoĞcią. Nie
muszĊ jednak po nie siĊgaü, to mój wybór, co czytam i co polecam znajomym. JeĪeli
powstają jednak wciąĪ takie nieudane prace komiksowe, to Ğwiadczy o tym, Īe istnieje na nie
wzglĊdnie duĪe zapotrzebowanie, a to daje juĪ do myĞlenia.
Napisaáem ostanie zdanie, dlatego Īe jako jeden z wielu zarzutów stawianych
komiksom pojawia siĊ bardzo czĊsto ten oto: komiksy odmóĪdĪają, zniechĊcają máodzieĪ do
czytania, podając na talerzu smakowite, schematyczne i atrakcyjne zarazem kąski. Nijak nie
idzie mi siĊ z tym zgodziü. Mam ĞwiadomoĞü, Īe istnieją komiksy sáabe, maáowartoĞciowe,
które opierają siĊ na bezmyĞlnym operowaniu przemocą, sadyzmem, pornografią czy po
prostu páytkoĞcią. Nie muszĊ jednak po nie siĊgaü, to mój wybór, co czytam i co polecam
znajomym. JeĪeli powstają jednak wciąĪ takie nieudane prace komiksowe, to Ğwiadczy o tym,
Īe istnieje na nie wzglĊdnie duĪe zapotrzebowanie, a to daje juĪ do myĞlenia.
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10. Bernard Dumont [Bédu], Hugo : Boska JabáoĔ.

W czasach, którymi rządzi przekaz audiowizualny, komiks niechybnie zaczyna
odgrywaü coraz wiĊksze znaczenie. JuĪ dawno zacząá przenikaü siĊ z reklamą, telewizją i
grami komputerowymi. Znane postacie komiksowe zdobią ubrania, zapalniczki, kubki, torby,
polecają nam produkty, które warto nabyü etc. Komiks juĪ nie tylko adaptuje filmy czy
ksiąĪki, ale sam jest przez nie adaptowany, nieraz z fatalnym skutkiem. Rysunkowy Ğwiat
przenika do sztuki, do Īycia codziennego, zaczyna nam nieustannie towarzyszyü. Nie
pozostaje tak jak dawniej w zaciszu fotela i spokojnej lektury, próbuje nas zewsząd atakowaü.
Przyzwyczajamy siĊ do niego, akceptujemy Ğwiaty w nim wykreowane jako równolegáe do
naszego. Zresztą sami nie raz naĞladujemy bohaterów komiksowych, a to przebierając siĊ w
ich oryginalne kostiumy lub ucząc siĊ specyficznego jĊzyka, „tekstów”, którymi operują.
Komiks jest produktem na sprzedaĪ i o tym nie moĪemy zapominaü. Ma trafiü w
upodobanie czytelnika i zaspokoiü jego aktualne pragnienia. Ma przede wszystkim stanowiü
formĊ przyjemnoĞci, relaksu, zabawy. Szkoda, Īe czasem potrafi byü agresywny i
natarczywy, jest to zresztą niestety cechą dzisiejszych mediów.
CieszĊ siĊ bardzo, iĪ komiks staje siĊ takĪe polem do dyskusji o problemach
kulturowych, egzystencjalnych, porusza zagadnienia toĪsamoĞci

i kondycji czáowieka

wspóáczeĞnie, a takĪe dotyka nurtujących nas zagadnieĔ historycznych [II Wojna ĝwiatowa,
Holocaust etc.]. Zarazem wybiega w bliską i daleką przyszáoĞü, opowiada wizje nie zawsze
optymistyczne, jednakĪe pobudzające do gáĊbszej refleksji. W koĔcu bogato czerpie z
mitologii i folkloru, baĞni i legend, pozwala na „namacalne” doĞwiadczenie czyjejĞ
wyobraĨni, fantazji jednoczeĞnie rozwijając wáasną.
Nie powinniĞmy szufladkowaü komiksu jako przekazu schematycznego, tylko dlatego,
Īe taka jest jego forma. Skrót, uproszczenie czy znieksztaácenie rzeczywistoĞci ma w
opowiadaniu obrazem swoiste funkcje ikony. Poprzez taką formĊ moĪemy dotrzeü do wnĊtrza
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naszego postrzegania albo z – drugiej strony – zatrzymaü siĊ jedynie na powierzchownej
warstwie znaczeniowej.

11. Hugo Pratt, Corto Maltese na Syberii.
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Rozdziaá drugi
Bohaterowie komiksu

12. Hugo Pratt, Corto Maltese na Syberii.
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Rzadko która osoba nie zna dziĞ jakiegoĞ bohatera wywodzącego siĊ z komiksu.
Wcale nie trzeba Ğledziü historii obrazkowych, aby w ten czy inny sposób kojarzyü postacie
bĊdące ich tematem. Makrokosmos komiksowy zdaje siĊ juĪ od dawna byü wypeániony po
brzegi najrozmaitszymi przedstawieniami bohaterów. Ich przenikanie do innych mediów i
Ğwiata realnego jest zjawiskiem oczywistym. Rama kadru komiksowego dawno juĪ pĊkáa, a
uwolnione z jej wnĊtrza charaktery funkcjonują na róĪnych páaszczyznach kultury. CzĊsto
napotykamy je na swojej drodze, czy tego chcemy, czy nie...
Opisanie lub interpretacja bohaterów komiksowych w szerokim zakresie stanowi
prawdziwe wyzwanie, postaram siĊ jednak z perspektywy etnologa przybliĪyü Czytelnikowi
ten jakĪe rozmaity i barwny „bestiariusz” komiksowy.
NaleĪy na początku ustaliü pewne fakty. Zdecydowanie w wiĊkszoĞci opowieĞci
obrazkowych bohater stanowi fundament caáego dzieáa, jest impulsem, który napĊdza fabuáĊ.
ĝwiat przedstawiony, táo zdarzeĔ wydają siĊ jedynie pretekstem dla trzonu historii – dziaáaĔ
gáównych postaci. To z nimi odbiorca komiksu sympatyzuje, zaprzyjaĨnia siĊ czy teĪ
identyfikuje, odnajduje w nich samego siebie. Dlatego atrakcyjnoĞü bohatera wpáywa na
jakoĞü komiksu, na jego sukces czytelniczy. La bande dessinée pozwala zaspokoiü tĊsknotĊ
za ideaáem, implikuje pewne utarte w kulturze schematy, które są wciąĪ noĞne, innym razem
przeksztaáca je na swoje potrzeby, tworząc nowe mitologie. W bohaterach odnajdujemy
rozmaite archetypy, począwszy od sĊdzi, mĞciciela, dobroczyĔcy, poprzez wagabundĊ,
wĊdrowca, pariasa, po upadáe anioáy, báĊdnych rycerzy czy báazny oraz wiele, wiele innych.
ĝledząc ich losy, zostajemy uwikáani w sieü intuicyjnych skojarzeĔ, a z drugiej strony
gáĊboko zakorzenionych relacji.
Na przestrzeni lat i perypetii, przez które komiks przechodziá jako gatunek, na arenie
jego kart przemykaáy najrozmaitsze postaci. Stanowiáy one zwierciadáo [nieraz „krzywe”],
projekcjĊ nastrojów, powszechnych zachowaĔ czy potrzeb spoáeczeĔstwa. Dlatego wáaĞnie
uwaĪam, iĪ bohaterowie fumetti są tak interesujący. Moją uwagĊ skupiają gáównie
superherosi, którzy w pewnym momencie stali siĊ reprezentantami tej gaáĊzi sztuki
popularnej. W historiach z ich udziaáem najostrzej, najjaskrawiej wyodrĊbniają siĊ cechy
komiksu powszechnie rozpoznawalne. Przyglądając siĊ im, a takĪe sposobom ich odbierania i
funkcjonowania w kulturze, moĪna wysnuü ciekawe refleksje.
Warto zacząü jednak od prezentacji zjawiska ewolucji bohaterów komiksowych, które
związane jest z historycznymi przemianami ubiegáego stulecia. Krzysztof Teodor Toeplitz
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podaje za Arthurem A. Bergerem 14 , Reitbergerem i Fuchsem 15 pewną periodyzacjĊ dziejów
postaci z amerykaĔskich historii rysunkowych. RozróĪnia trzy generacje bohaterów. Pierwsza
z nich to „<<okres niewinnoĞci>>, charakteryzujący siĊ doĞü prostym rysunkiem (gdzie
wyjątek stanowi Little Nemo, peáen wyszukanej finezji rysunkowej komiks Winsora Mc
Caya), trwa od początków komiksu w XIX wieku aĪ do roku 1920” 16 . Jako najbardziej
znanych bohaterów tamtych czasów wymienia siĊ: The Yellow Kid (1895) 17 , The
Katzenjammer Kids (1896), wspomnianego wyĪej Little Nemo (1905), Krazy Kat (1913),
Mutt and Jeff (1907) oraz innych. GoĞcili na áamach prasy codziennej, w czasopismach.
Dopiero w póĨniejszym czasie doczekali siĊ wydaĔ albumowych, zebranych. ÓwczeĞni
bohaterowie powstawali w nastroju doĞwiadczenia imigracji.
Postacie te to „(...) przybysze, opanowani wiarą w <<sen amerykaĔski>> (an
American dream), a równoczeĞnie przeĪywający gwaátowne rozczarowanie w konfrontacji
owego snu z rzeczywistoĞcią” 18 . La bande dessinée staraá siĊ wtedy, poprzez oĞmieszenie,
ukazanie w zabawny sposób naprawdĊ nieraz trudnych sytuacji Īyciowych, oswoiü
spoáeczeĔstwo z nuĪącymi je problemami. Wydaje mi siĊ, Īe stanowiá formĊ odreagowania,
funkcja ta jest znamienita dla fummetti w ogóle. DostĊpny w prasie brukowej, komiks zyskaá
sobie gáównie sympatyków poĞród biednej i Ğrednio zamoĪnej czĊĞci spoáeczeĔstwa - ludzi
ciĊĪko pracujących, którym potrzebna byáa moĪliwoĞü spojrzenia na swój wáasny los w
sposób ironiczny, humorystyczny, z dystansu. JednoczeĞnie historyjki rysunkowe i ich
bohaterowie obrazowali wspólne doĞwiadczenie spoáeczne i wspólną postawĊ wobec niego.
Humor tamtego okresu wydaje siĊ brutalny, agresywny. GwaátownoĞü zachowaĔ
„niewinnych” postaci komiksowych, ich dowcip – bezpoĞredni, niespodziewany, czasem
nieznoĞny dla otoczenia, zabarwiony jest duchem anarchii, próbą protestu, niezadowoleniem z
trudnej sytuacji. Bohaterowie nie ukrywają niechĊci do bogatej klasy spoáeczeĔstwa oraz
autorytetu wáadzy. Sceny poszturchiwania, kopania, rzucania przedmiotami, wandalizmu
wystĊpowaáy w komiksie na porządku dziennym. WiĊkszoĞü „áobuzów” ówczesnych historii
obrazkowych posáugiwaáa siĊ charakterystycznym dla nizin spoáecznych slangiem,
uproszczonym jĊzykiem. Slang mógá takĪe wskazywaü na proweniencje imigracyjne postaci
14

B e r g e r A.A., The Comic–Stipped American. What Dick Tracy, Blondie, Daddy Warbucks, and
Charlie Brown Tell Us About Ourselves, Penguin Books Inc., Baltimore, Maryland, 1973
15
F u c h s W., R e i t b e r g e r R., Comics. Anatomie eines Massenmediums, Zurich 1972.
16
T o e p l i t z K. T., Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Czytelnik,
Warszawa 1985, s. 56.
17
Daty w nawiasach to lata, w których dana postaü pojawiáa siĊ po raz pierwszy.
18
T o e p l i t z K. T., Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Czytelnik,
Warszawa 1985, s. 56.
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[np. Katzenjammer Kids]. W kultowym Krazy Kat George’a Herrimana [ukazywaá siĊ w
latach 1913–1944] – Gópi Kocur oraz mysz Ignatz spleceni w bardzo ciekawym związku
uczuciowym, równieĪ operują specyficznym jĊzykiem. Nie jest to juĪ wáaĞciwie slang, a
zupeánie nowy i rządzący siĊ swoimi prawami sposób komunikowania siĊ oraz wyraĪania
myĞli 19 . Bohaterowie tego okresu to gáównie dzieci [lub ‘bachory’ jak kto woli], w
niekoniecznie áatwym do zdefiniowania wieku, oraz zwierzĊta o cechach antropomorficznych.
Drugi okres i nową jakoĞü zuchów z fummetti wyznaczają w komiksie amerykaĔskim
lata 1920–1960. A.A. Berger nazwaá go „komiksem nowoczesnym” [ta nazwa dziĞ jest juĪ
trochĊ „nieaktualna”...]. W tym czasie wyáaniają siĊ na Ğwiatáo dzienne postacie, które znane
są na caáym Ğwiecie po dziĞ dzieĔ. Powstają historie rysunkowe o tematyce awanturniczo–
przygodowej, fantastycznej, science fiction, kryminalnej, obyczajowej, grozy, thrillera, a wraz
z nimi szereg rozmaitych bohaterów. Najbardziej znani z nich to: Popeye [1929], Little
Orphan Annie [1924] , Blondie [1930], Dennis Rozrabiaka [1951], Mickey Mouse [1928],
Tarzan [1929], Sheena–Królowa DĪungli [1937] Buck Rogers [1929], Dick Tracy [1931],
Flash Gordon [1933], Prince Valiant [1937], Superman [1938], Batman [1939], Captain
Marvel [1940], Wonder Woman [1940], Captain America [1941], Plastic Man [1941], Pogo
[1948], Peanuts [1950], ufff i inni.
Na ich obraz miaáy wpáyw monumentalne wydarzenia historyczne – I i II Wojna
ĝwiatowa; a takĪe problemy „codzienne”: depresja, kryzys, wzrost przestĊpczoĞci, rozkáad i
zdegradowanie spoáeczeĔstwa. „Komiks nowoczesny” powstaje w klimacie ksztaátowania siĊ
masowego spoáeczeĔstwa producentów–konsumentów. To takĪe doba ostrych starü
ideologiczno–politycznych, zderzenia wartoĞci moralnych oraz podjĊcie próby samokrytyki.
Nurt stricte humorystyczny w komiksie zostaje zepchniĊty raczej na margines, ale nadal
funkcjonuje. Bardziej aktualna jest autoironia i satyra, która w latach 60–tych osiągnie swój
rozkwit. Autorzy Peanuts [Charles Schulz] czy Pogo [Walt Kelly] posáugują siĊ aluzjami do
problemów politycznych. Historie te wyĞmiewają system autorytatywny i pozostają wierne
ideaáom demokratycznym.

19

W interesujący sposób poddaje ten komiks analizie Gilbert Seldes. Porównuje postacie do Don
Kichota, Parsifala czy Lucyfera. WyjaĞnia, Īe gáówny wątek rzucania cegáą przez Ignatza w Kocura,
posiada proweniencje z kultury StaroĪytnego Egiptu. Wiesáaw Górnicki – táumacz tekstu, bardzo
dobrze oddaá charakter slangu, którym posáugiwali siĊ bohaterowie Krazy Kat. Por.
Seldes
Gilbert, Gópi Kocur, co chodzi sam, [w:] Super-Ameryka, Warszawa 1970, t.1, s.184-197.
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13. George Herriman, Krazy Kat.

Pogo realizuje krytykĊ spoáeczeĔstwa amerykaĔskiego „opartego na zasadzie
konkurencyjnoĞci [competitiveness], gdzie kaĪdy jest z natury rzeczy wrogiem kaĪdego,
widząc w nim potencjalnego przeciwnika w walce konkurencyjnej” 20 . Bohaterowie Pogo to
zwierzĊta z cechami ludzkimi, chwyt ten w komiksie jest wykorzystywany bardzo czĊsto i
przypomina stylistykĊ bajki, wraz z jej umoralniającym, refleksyjnym przekazem.
Charlie Brown [cháopiec] i Snoopy [piesek] to najbardziej rozpoznawalne postacie z
serialu rysunkowego Peanuts. Komiks kreowany przez Charlesa Schulza osiągnąá w pewnym
momencie ogromny sukces komercyjny, przyczyniając siĊ do spopularyzowania Snoopiego.
Maáo jest chyba miejsc na Ğwiecie, gdzie jego wizerunek nie byáby znany. Inaczej ma siĊ z
treĞcią samego komiksu, z którą zapoznaje siĊ tak naprawdĊ raczej niewiele osób. Krótkie
paski drukowane w czasopismach i gazetach nie oddają w peáni poetyki tego dzieáa. Poza
uroczymi chwytami komediowymi bohaterowie Peanuts to wynik interesującej analizy
psychologicznej spoáeczeĔstwa i refleksji egzystencjalnej. Autor kreuje oryginalną filozofiĊ
nazywaną „amerykanizacją Ğw. Augustyna”. Nasz „(...) Snoopy, jedna z najdoskonalszych
postaci zwierzĊcych stworzonych przez komiks, której dziaáanie polega na nieustannym
przekraczaniu swojej egzystencjalnej sytuacji, a mianowicie tego, Īe jest psem” 21 posiada w
sobie ogromny potencjaá.
JednakĪe najwiĊcej miejsca zajmują w „komiksie nowoczesnym” postacie wyrosáe na
gruncie poetyki awanturniczo–przygodowej, fantastycznej i kryminalnej. Napotykamy tu
pierwszych nadludzi [Flash Gordon, Superman, Batman, Captain Marvel], którzy rozpoczĊli
pochód klasycznych superbohaterów obdarzonych nadprzyrodzonymi mocami. Wypowiadają
oni wojnĊ korupcji, przestĊpcom i w ogóle wszelkiemu rodzajowi záa, które zakáócaáoby
naleĪyty porządek spoáeczny. Opowiadają siĊ po stronie sprawiedliwoĞci i áadu, w kaĪdym
odcinku stawiają czoáa gwaátom, porwaniom, morderstwom lub nieznanym siáom z kosmosu.

20

T o e p l i t z K. T., Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Czytelnik,
Warszawa 1985, s. 68.
21
Ibidem, s. 62.
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Symbolizują ludzką tĊsknotĊ za doskonaáoĞcią, osiąganiem rzeczy niezwykáych, wrĊcz
niemoĪliwych. Nadludzie potwierdzają odwieczne prawo – nieustannej walki dobra ze záem.
Z jednej strony ich losy przenika optymizm, ciągáe staranie odpierania siá chaosu,
przeáamywania depresji i stagnacji, co byáo bardzo potrzebne ówczesnemu spoáeczeĔstwu.
Dawaáo poczucie nadziei, moĪe w pewien sposób mobilizowaáo, zachĊcaáo. Z drugiej jednak
strony, patrząc z dystansu, dostrzegamy swoistą beznadziejnoĞü podejmowanych przez
herosów dziaáaĔ. ĩywioá záa jest elementem nieodáącznie wspóáwystĊpującym z Īywioáem
dobra. Interwencja z zewnątrz, na siáĊ, wbrew naturze jest wáaĞciwie z góry skazana na
niepowodzenie. Niegodziwe moce z pewnoĞcią siĊ zregenerują, a nasz bohater bĊdzie musiaá
znowu wkroczyü na arenĊ. Postacie „komiksu nowoczesnego” mają jednak nieskoĔczone
pokáady energii, a kaĪdy nowy epizod rozpoczynają nawet nie draĞniĊci. Stanowią substytut
naszego aktywnego dziaáania, są „uzdrowicielami” sumienia, poniewaĪ zaczynamy wierzyü,
Īe ktoĞ taki istnieje naprawdĊ i „odwala brudną robotĊ” za nas. Zmieni siĊ to w dalszych
losach komiksu, gdzie obraz nadludzi zostaje poddany rewizji oraz przechodzi ewolucjĊ,
która wedáug niektórych krytyków byáa niemoĪliwa.
W latach 1920–1960 powstają takĪe bohaterowie broniący tradycyjnych wartoĞci
amerykaĔskiego Īycia, Little Orphan Annie Harolda Graya „stoi po stronie koĞcioáa, prawdy,
twardej pracy i, jeĞli to potrzebne, silnej rĊki. Jest przeciwko oszustom, politykom,
ĞlamazarnoĞci rządu i c u d z o z i e m c o m [podkreĞlenie moje – M. SZ.], którzy chcą siĊ
dobraü do amerykaĔskich tajemnic wojskowych” 22 .
Obok postaci zmienia siĊ takĪe same tworzywo – komiks. Okres „nowoczesny” to
przede wszystkim skierowanie siĊ ku realizmowi i naturalizmowi w rysunku oraz powaĪnej
tonacji treĞci. W przedstawieniach powszechnie stosuje siĊ Ğmiaáe skróty perspektywistyczne.
Postaciom stara siĊ nadaü jak najbardziej rzeczywiste ksztaáty, przywiązuje siĊ uwagĊ do
ruchu wewnątrz kadru. Ekspresja i mimika bohaterów stają siĊ wyolbrzymione do granic
moĪliwoĞci, przerysowane. Ma to pomóc w nieomylnym i uniwersalnym rozpoznawaniu
nastrojów i kondycji herosów la bande dessinée.
Poprzez „(...) powtarzanie raz wystudiowanych gestów i udoskonalenie ciaá <<di
fantasi>> w kierunku nadludzkiej, ogólnej i staáej, <<emblematycznej>> dynamiki, siáy i
wdziĊku: u wszystkich postaci wydáuĪenie koĔczyn, u mĊĪczyzn kulturystyczną atletyzacjĊ

22

Cyt. za: T o e p l i t z K. T., Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego,
Czytelnik, Warszawa 1985, s. 64.
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figur, kobiet uwodzicielskie ich uwysmuklenie” 23 stworzono wizerunek godny naĞladowania
nie tylko dla kolejnych pokoleĔ super heroes, lecz takĪe dla nas, odbiorców komiksów...

14. Okáadka magazynu komiksowego w którym po raz pierwszy pojawiá siĊ Superman.

Bohaterowie masowej wyobraĨni wykorzystywani byli takĪe do przemycania
propagandowych podtekstów. Doskonaáym przykáadem jest Captain America, który „(...) na
okáadce pierwszego zeszytu” jako „(...) zamaskowany bohater w obcisáym trykocie w
barwach flagi Stanów Zjednoczonych biá w twarz Adolfa Hitlera(...) to superĪoánierz,
wcielenie narodowych cnót i obroĔca amerykaĔskiej demokracji. Komiks powstaá, by
podsycaü patriotyczne nastroje wĞród Amerykanów, i odniósá sukces dziĊki temu, Īe owe
nastroje byáy i tak gorące” 24 [chodzi o rok 1941-M.Sz.]. Taką pochwaáĊ amerykaĔskich
wartoĞci moĪemy dostrzec u wiĊkszoĞci superbohaterów tamtego okresu. CzĊĞü z nich byáa
bardzo schematyczna.
23

W o Ĩ n i a k o w s k i J., Bohaterowie naszych czasów. Kilka uwag o Fuselim i komiksach
przygodowych, [w:] Ars Auro Prior. Studia Ioanni Bialostocki Sexagenario Dedicata, Warszawa 1981,
s.709.
24
S z y á a k J., Komiks, Znak, Kraków 2000, s. 103.
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Nie brak takĪe przedstawicielek páci piĊknej w roli nadludzi. WystĊpują one raczej
rzadko, ale pojawiają siĊ. W latach 60. i 70. XX wieku natomiast, kiedy to nastąpiá wysyp
herosów z uniwersum Marvela, superbohaterki doganiają liczbowo swoich mĊskich
towarzyszy. Jednak wydaje mi siĊ, iĪ stereotyp nadczáowieka kojarzony jest gáównie z
mĊĪczyznami. Superkobiety z komiksu „nowoczesnego” to miĊdzy innymi: Wonder Woman
– królowa Amazonek, heroina obdarzona niezwykáymi mocami. William Moulton Marston,
psycholog i twórca tej postaci poáączyá elementy greckiej mitologii oraz przesáanki dotyczące
legendarnych Amazonek. Wizja, którą udaáo mu siĊ osiągnąü, zawieraáa akcenty
feministyczne i nawiązywaáa do antropologicznych koncepcji walki matriarchatu z
patriarchatem. Inna boheterka – Sheena, ĪeĔski odpowiednik Tarzana, musiaáa nieustannie
broniü swojego egzotycznego terytorium przed atakami intruzów. Dokonywaáa tego w
szalenie zrĊczny sposób wykazując siĊ przy tym niespotykanym wdziĊkiem i powabem.
„Elektryzowaáa” urodą i szybko staáa siĊ jedną z najpopularniejszych w owym czasie pin–up
girls 25 .
Lata te przyniosáy takĪe posĊpny komentarz, który byá adekwatny do ponurej
rzeczywistoĞci. Detektyw Dick Tracy walczy z otaczającym go grzesznym i upadáym
Ğwiatem, brutalną rzeczywistoĞcią, gdzie nie ma miejsca na litoĞü i uczucie. To miasta
opanowane przez gangsterów, czasy bezprawia i zorganizowanej przestĊpczoĞci, z którą
policja nie jest w stanie sobie poradziü. Zdecydowany na wszystko i nie wahający siĊ uĪyü
broni detektyw Dick Tracy, z charakterystyczną kanciastą szczĊką, staje siĊ ogniwem oporu
dla záoczyĔców i przemytników whisky. Mroczny klimat, który mu towarzyszy –
najciemniejszą stronĊ Īycia, odnaleĨü moĪemy takĪe w Sin City Franka Millera – utworze
nam wspóáczesnym.
Fenomen powstania nadludzi w komiksie przyczyniá siĊ zarazem do kreacji postaci
wyĞmiewających, ironizujących znaczenie i dziaáanie herosów. Te zabawne i groteskowe
sylwetki bĊdą towarzyszyü super heroes juĪ zawsze. Są alternatywą i ucieczką od sztywnych
schematów, w które popadają komiksy o nadludziach. W parodiujących historiach moĪe
wystąpiü sam podmiot dowcipu, ukazany w humorystyczny sposób lub jakiĞ inny bohater,
który nawiązuje np. do jego supermocy czy jakiejĞ charakterystycznej cechy. Ewentualnie
stanowi jakoĞü sam dla siebie. Dobrym przykáadem z tamtego okresu jest Plastic Man
wymyĞlony przez Jacka Cole’a. Tak pisze o nim Jerzy Szyáak: „Byá on herosem jedynym w
swoim rodzaju, choü doĞü niedorzecznym”, posiadaá „(...) zdolnoĞü dowolnego formowania
25

Ibidem, s. 82.
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swojego ciaáa”. Jack Cole „(...) osiągaá wiele efektów humorystycznych, ukazując
najosobliwsze transformacje, jakim ulegaáo ciaáo Plastic Mana, i czĊsto zbliĪaá siĊ na kartach
swojego serialu do poetyki absurdu i anarchicznego czarnego humoru, zachowując przy tym
caáy image komiksów o superbohaterach” 26 .
Jedną z wielu cech komiksu jest s e r i a l o w o Ğ ü. WiĊkszoĞü historii dotyczących
losów nadludzi przybraáa wáaĞnie tĊ formĊ. Uáatwia, wyjaĞnia ona w jakiĞ sposób przyczynĊ
nieĞmiertelnoĞci postaci. Liniowy upáyw czasu ich nie dotyczy. Superbohaterowie wciąĪ
biegną, lecą, skaczą, teleportują siĊ etc., omijając jednoczeĞnie rozkáad, który jest naturalny
dla Ğwiata ludzkiego. Ich zegarki przemijania w pewnym momencie zatrzymują siĊ... „(...)
Superman dokonuje czynów, zamykających siĊ w granicach jednej historii (...) i na tym
historia ta siĊ koĔczy. W tej samej jednak ksiąĪeczce komiksowej, lub w tydzieĔ póĨniej,
zaczyna siĊ nowa historia [wáaĞciwie ta sama, zmieniają siĊ tylko szczegóáy – M.Sz.]. JeĞliby
historia ta zaczynaáa siĊ w momencie, w którym skoĔczyáa siĊ poprzednia, Superman
musiaáby uczyniü jeden krok naprzód w kierunku Ğmierci. RównoczeĞnie áącząc tĊ historiĊ z
poprzednią, naraĪalibyĞmy bohatera na dziaáanie prawa zuĪycia, co, na dáuĪszą metĊ (...)
prowadziáoby do efektów komicznych” 27 . Umberto Eco twierdzi, iĪ komiksy są zbudowane
na zasadzie konstrukcji onirycznej; trudno jest okreĞliü, co dziaáo siĊ wczeĞniej, a co póĨniej.
Zgadzam siĊ co do tej kwestii, naleĪy jednak dodaü, Īe obraz nadludzi zostaá w
pewnym momencie poddany rewizji. Powstaáy utwory, które mówią o staroĞci
superbohaterów [Batman: The Dark Knight Returns], skazują ich na Ğmierü [The Death of
Superman], kaĪą walczyü po stronie záa, demaskują propagandowe przesáanie herosów,
[Batman: Bloodstorm, Spawn, Lobo] lub ich oĞmieszają [Spirit Willa Eisnera]. Pragną
wyzwoliü siĊ z báĊdnego koáa serialu. Jednak pomimo tego, Īe bohater umiera, nic nie stoi na
przeszkodzie, aby opowiedzieü jego dawne dzieje, lub umieĞciü go w zupeánie innych czasach
czy odmiennej rzeczywistoĞci. Ewentualnie zastĊpują go klony... To wszystko zaleĪy od
autorów fummetti, poniewaĪ raz wymyĞlona postaü moĪe byü kreowana od nowa i na wiele
róĪnorodnych sposobów, przez innych artystów.
Sukces, jaki wiązaá siĊ z konsekwencją wypromowania doskonaáej postaci, pociągaá za
sobą chĊü nieskoĔczonej kontynuacji danej serii. Produkuje siĊ danego herosa, napycha siĊ
nim do syta konsumentów, ale nie poprzestaje siĊ na tym. „(...) bohater w zakoĔczeniu nie

26

Ibidem, s.106.
Cyt. za: T o e p l i t z K. T., Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego,
Czytelnik, Warszawa 1985, s. 78.
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triumfuje, lecz odchodzi gdzieĞ do komiksowego miĊdzyĞwiata, by oczekiwaü na nastĊpny
atak, który musi nadejĞü, bo gáównym bóstwem jest tu <<Ciąg Dalszy>>” 28 . To jedna z
gáównych cech kultury masowej, popularnej, systemu nastawionego na konsumpcjĊ.
Ostatnią generacją wyszczególnioną przez K.T. Toeplitza jest ruch undergroundowy w
komiksie, który w latach szeĞüdziesiątych przenikaá róĪne gaáĊzie sztuki amerykaĔskiej.
Historie obrazkowe „zrywają (…) radykalnie z duchem amerykaĔskiego purytanizmu.
Sprawy, o które chodzi, przedstawiane są jawnie, mówi siĊ tu o seksie, policji, ekologii,
rasizmie, alienacji, wojnie wietnamskiej.

15. Odmienne oblicze Batmana, Dough Moench, Kelley Jones, John Beatty, Batman : Bloodstorm.

Są one zwierciadáem kultury rozchwianej, niepewnej swoich wartoĞci i swego losu” 29 .
Wyksztaáca siĊ postaü antybohatera [pojawiaá siĊ juĪ o wiele wczeĞniej], który obdarzony jest
negatywnymi

cechami,

a

moĪe

lepiej

byáoby

napisaü

„prawdziwymi”.

Stanowi

przeciwieĔstwo superbohaterów z okresu poprzedniego. Jest wynikiem poszukiwania
alternatywy w zastanych wzorach. Najsáynniejsze postacie undergroundu to Fritz the Cat i Mr
Natural autorstwa Roberta Crumba .

28

S z y á a k Jerzy, Fantastyka komiksowa. Superbohater i Superáotr na arenie, „Komiks-Fantastyka”
1989, nr 2, s. 3.
29
T o e p l i t z K. T., Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Czytelnik,
Warszawa 1985, s. 68.
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Okres ten przynosi takĪe bohaterów komiksów o treĞci erotycznej, tutaj z kolei
zdecydowanie dominują heroiny. Skierowane są one do dorosáych, mają przynosiü
przyjemnoĞü z oglądania, „podglądania”, bazując gáównie na oddziaáywaniu na zmysáy. TreĞü
niekoniecznie jest tutaj waĪna, czĊsto eksperymentuje siĊ formą narracyjną 30 .
Superbohaterowie nie znikają jednak ze sceny. WrĊcz przeciwnie. Komiksowy
kosmos zaczynają zaludniaü najróĪniejsze m u t a c j e nadludzi, czĊsto w dosáownym tego
sáowa znaczeniu. Herosi atakowani przez coraz groĨniejsze siáy áączą siĊ w grupy, druĪyny,
aby wspólnie przeciwdziaáaü záu. Poszczególne ekipy niejednokrotnie pojedynkują siĊ miĊdzy
sobą o prestiĪ i stanowisko. Kadry komiksowe są wypeánione po brzegi akcją i napiĊtymi
miĊĞniami.
Ciekawym zjawiskiem w komiksie są tak zwane crossover’y. Dany superbohater goĞci

16. Ron Marz, M. C. Wyman, Ron Lim, The Silver Surfer : The Herald Ordeal.

na áamach swojego komiksu innego popularnego herosa, aby ten pomógá mu w
rozwiązywaniu problemu. Scenariusz ewentualnie dotyczy rywalizacji, otwartej walki lub
zamiany ról. Taki rodzaj ukazywania nadludzi pojawia siĊ coraz czĊĞciej. Powoduje to, Īe
komiksowy Ğwiat zaczyna w jakiĞ sposób wydawaü siĊ równolegáy do naszego. Jedna
ksiąĪeczka komiksowa, dana czĊĞü planszy, kadr nie stanowią juĪ bariery. Herosi
wykorzystując swoją uniwersalnoĞü „odwiedzają” siebie nawzajem.

Autorzy przeĞcigają siĊ w wymyĞlaniu jak najbardziej oryginalnych i ĞwieĪych
bohaterów, którzy przynieĞliby sukces czytelniczy. Walka przenosi siĊ wiĊc takĪe do Ğwiata
rzeczywistego, zaczyna siĊ ostra rywalizacja wydawnictw na drodze do pozyskania sobie
30

Szerzej o tematyce erotycznej w komiksie pisze: Jerzy S z y á a k w swojej ksiąĪce zatytuáowanej:
Komiks i okolice pornografii, GdaĔsk 1996.
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klientów. Dawno juĪ zdano sobie sprawĊ, iĪ komiks daje ogromne zyski, i Īe naleĪy dobrze to
wykorzystaü. Począwszy od Fantastic Four, The Avengers, Green Lantern przez SpiderMana, X-Men’ów, Hulka, Punishera, Iron Mana, po Thora, Doktora Strange’a, Daredevila
czy Silver Surfera roĞnie olbrzymia, nie mająca koĔca galeria bohaterów.
MoĪna by przy tej okazji wymieniaü masĊ amerykaĔskich postaci wykreowanych w
latach 1960-1985 [K.T. Toeplitz nie podaje daty okreĞlającej granice „trzeciej generacji”
postaci komiksowych, wydaje mi siĊ, Īe rok wydania jego ksiąĪki bĊdzie odpowiedni].
Chciaábym wyznaczyü w tym miejscu czwarty czáon historii ksztaátowania siĊ bohaterów
komiksowych. NazwĊ go „okresem dojrzaáoĞci”, myĞlĊ Īe okreĞlenie to jest w miarĊ
„kompatybilne” ze wczeĞniejszymi. Formalnie przyjmĊ, Īe jego lata to 1985-2005, lecz
praktycznie zawiera siĊ on takĪe w poprzednio omówionych generacjach. Caáe bowiem
doĞwiadczenie, które zebraá komiks przez ten czas, powoduje, iĪ staje siĊ on medium bardzo
Ğwiadomym, odwaĪnym, a zarazem wciąĪ dynamicznym i kreatywnym.

Pozwala to na

Ğwiadome przeskakiwanie barier i ram gatunkowych. Nie ma sensu mówiü o ostatecznej
formie historii obrazkowych, gdyĪ rozwija siĊ ona nieprzerwanie. WspóáczeĞni autorzy
tworzą swoje specyficzne style rysunku, niektórzy czerpią inspiracje z kreski i pomysáów
poprzedników.

17. Barry Windsor Smith, Weapon X.
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Wszystko jest dozwolone, pozostawiam indywidualnej ocenie jakoĞü oraz wartoĞü
dzisiejszych utworów. Jedni zapewne wzdychają do wyĞmienitych arcydzieá i klasyków
komiksu ze wczeĞniejszych lat, inni zaĞ zachwalają nowe dzieáa i nieznane dotąd postaci.
ZaleĪy to od upodobaĔ, gustu, a nieraz od czystego przypadku, gdyĪ nie sposób zaznajomiü
siĊ z treĞcią wszystkich fummetti.
WrócĊ jednak do bohaterów. Generacja „dojrzaáa”, oprócz fali niespotykanych
wczeĞniej super heroes, przynosi próbĊ ucieczki od stereotypu supermana. Coraz liczniejsi
antybohaterowie lub postacie moralnie dwuznaczne takie jak Spawn, Lobo, El Borbah,
„czarne charaktery” – Punisher, Wolverine, Ghost Rider, Sandman, zdobywają grono fanów.
Czarno-biaáa walka dobra ze záem, rozumiana bardzo schematycznie i w páytki sposób, nie
wystarcza, aby zaspokoiü potrzeby odbiorców. RzeczywistoĞü coraz bardziej siĊ komplikuje,
wiele rzeczy, które wydawaáy nam siĊ zrozumiaáe, okazują siĊ záudzeniem. BrutalnoĞü,
agresja i przemoc, za obrazowanie których komiks od zawsze byá przeĞladowany, nasilają siĊ
w naszym otoczeniu w takim stopniu, iĪ nie sposób juĪ ich omijaü, udawaü obojĊtnoĞci.
Historie rysunkowe mają siáĊ wpáywania na gusty, mody etc. JednoczeĞnie są zwierciadáem,
krysztaáowo czystym lub krzywym, tych rzeczy, wartoĞci, zjawisk, których oczekujemy od
kultury, których oczekują masy.
Oprócz

tego,

Īe

postaü

nadczáowieka

zostaje

dziĞ

poddawana

róĪnym

„eksperymentom”, naleĪy zaznaczyü, iĪ komiks podejmuje próbĊ ucieczki od tego rodzaju
postaci. Są one juĪ wyeksploatowane, pomimo iĪ wciąĪ powstają nowi, ciekawi herosi.
Hellboy, Sandman to chyba najlepsze przykáady na to, iĪ zawsze moĪna osiągnąü coĞ
odmiennego, chociaĪby poszukiwaną jakoĞü i ĞwieĪoĞü.
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18. Frank Miller, Bill Sienkiewicz, Elektra. Assassin.

Elektra Assassin [1986] Franka Millera i Bila Sienkiewicza opowiadaá dzieje
tytuáowej zabójczyni, a artyzm przedstawienia i wykonania tego komiksu zmieniá oblicze
caáego gatunku. JednakĪe superbohaterowie nie stanowią przyszáoĞci komiksu. ZajĊli dziĞ
raczej jedną z póáek ogromnego regaáu przeznaczonego w Bibliotece Babel la bande dessinée.
Niewątpliwie jest to miejsce, na którym opiera siĊ wiĊkszoĞü caáego „mebla”, przestrzeĔ,
której poznając komiks raczej nie jest siĊ w stanie ominąü. Doskonaáą krytykĊ klasycznych
superheroes znajdziemy takĪe w Watchman Alana Moore’a i Dave’a, dziele o ogromnym
znaczeniu.
Stereotyp supermana wyksztaáciá siĊ w Stanach Zjednoczonych, ale wystĊpuje
zarówno w europejskich historiach obrazkowych.
W Europie początki komiksu nie byáy tak ĞciĞle związane z prasą jak w USA. Choü
niewątpliwie przyczyniáa siĊ ona do spopularyzowania gatunku. DuĪą poczytnoĞcią cieszyáy
siĊ „protokomiksy”, historie obrazkowe z tekstem umieszczonym pod kadrami. Nie bĊdĊ
wchodziá tutaj w spór, czy są to „prawdziwe” komiksy, czy teĪ nie, jednak oĞmielĊ siĊ
zasugerowaü, iĪ jestem skáonny za takie je uwaĪaü. Odegraáy one duĪą rolĊ w ksztaátowaniu
siĊ komiksu europejskiego, w Polsce byáy takĪe znane i cenione 31 . Niewiele osób pamiĊta
serial obrazkowy Ogniem i mieczem, czyli Przygody szalonego Grzesia – powieĞü
wspóáczesna [ukazywaáa siĊ od 1919r.] z tytuáowym bohaterem w roli gáównej, ale
31

Znakomitym opracowaniem dziejów historii obrazkowych i komiksów w Polsce za lata 1919-1939
jest praca Adama Ruska: Tarzan, Matoáek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach
1919-1939, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2001.
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niewątpliwie znane są przygody: Kozioáka Matoáka, Maápki Fikimiki, Pata i Patachona
[Wicka i Wacka] itp. Adaptowano takĪe na rodzinnym gruncie historie zza oceanu.
Bohaterom nadawano swojskie imiona i dostosowywano ich przygody odpowiednio do
sytuacji. Czasem wychodziáy z tego zabawne, przynajmniej dla mnie, kreacje. Na przykáad
postaü marynarza Popeye’a w polskich realiach zamiast szpinaku z puszki, dziĊki któremu
zyskiwaá nadludzką siáĊ i sprawnoĞü, paáaszowaá...kluski ziemniaczane 32 . AmerykaĔski rynek
cháonąá z kolei opowieĞci ze Starego Kontynentu.
WyróĪniającą cechą komiksu europejskiego jest adresowanie go do konkretnej grupy
odbiorców. „Jego rozwój byá mocniej związany z wydawnictwami dla dzieci, a próba dotarcia
do odbiorców dorosáych polegaáa na wprowadzeniu na rynek publikacji komiksowych
odmiennego typu” 33 . Serie o bohaterach tworzone byáy w bardziej „spójny” sposób, rzadko
zdarzaáo siĊ, Īeby ktoĞ przejmowaá kontynuacjĊ tytuáu, choü takie sytuacje mają miejsce.
Wydaje mi siĊ, Īe komiksy europejskie tworzone są z wiĊkszą starannoĞcią i dotykają bardzo
róĪnych dziedzin Īycia, kultury. Swoje pomysáy czĊsto czerpią bezpoĞrednio z mitologii [np.
skandynawskiej – Thorgal], legend, baĞni, zwyczajów czy tradycji historycznej. „Ojczyzną” i
zarazem „stolicą” europejskiego komiksu pozostają wciąĪ Francja i Belgia, to wáaĞnie tam
powstaje najwiĊcej arcydzieá obrazkowych.
Generacje bohaterów amerykaĔskich, które wymieniaáem wczeĞniej, zapewne moĪna
w przybliĪony sposób odnieĞü do postaci europejskich. Ja jednak nie bĊdĊ tego czyniá. RóĪnie
bowiem ukáadaáy siĊ dzieje poszczególnych paĔstw i ich komiksów. SpróbujĊ wymieniü tych
bohaterów, którzy wydali mi siĊ najznamienitsi.

19. Hergé [Georges Remi], Przygody Tintina : cygara faraona.

32

por. R u s e k Adam, Tarzan, Matoáek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach
1919–1939, Warszawa 2001.
33
S z y á a k J., Komiks, Znak, Kraków 2000, s.123.
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Jednym z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych jest Tintin [1929] autorstwa
Hergé’a

[Georgesa

Remi].

Nieustraszony

rudowáosy

dziennikarz

podróĪujący

po

najrozmaitszych zakątkach Ğwiata, z towarzyszącym mu zawsze pieskiem – Milusiem. Tintin
przeĪywa nieobliczalną iloĞü przygód. KaĪdy nowy kadr przynosi nową niespodziankĊ i
wątek akcji. Caáy komiks utrzymany jest w klimacie awanturniczo-przygodowym, a
wydarzenia przedstawione są w sposób humorystyczny. Tintin nie posiada Īadnych
nadludzkich mocy, a jednak jest w nim coĞ niezwykáego. Czy moĪna bowiem uniknąü tych
wszystkich przeciwnoĞci losu, cudem wychodziü raz po raz z beznadziejnych, zdawaáoby siĊ,
opresji, czy zwyczajny czáowiek jest w stanie nadąĪyü za takim tempem? Nie wydaje mi siĊ 34 .
WáaĞnie w ten sposób przedstawieni są przewaĪnie bohaterowie komiksów europejskich, nie
wyróĪniają siĊ oni supermocą, nie latają w powietrzu etc. To co p r z e Ī y w a j ą, umieszcza
ich w jakiĞ sposób poza ramami zwyczajnych zjadaczy chleba, którzy z kolei dziĊki nim
mogą oderwaü siĊ od szarej rzeczywistoĞci.
Komiks potrafi przenieĞü nas do odlegáych czasów, miejsc. Mieszaü rzeczywistoĞü
archaiczną z teraĨniejszą lub z jeszcze nie zaistniaáą, fikcyjną. Fummetti starają siĊ ukazaü,
jak ludzie Īyli niegdyĞ, jak radzą sobie dziĞ lub próbują zobrazowaü mroczne czasem wizje
przyszáoĞci.
Asterix i Obelix to kolejni bardzo znani bohaterowie. Duet poáączony jest na zasadzie
przeciwieĔstw, co stanowi czĊsty chwyt nie tylko w komiksie. Wywodzą siĊ z ostatniej,
stawiającej opór legionom rzymskim, wioski gallijskiej. René Goscinny i Albert Uderzo
wplatają w ciekawą i zabawną fabuáĊ wątki dydaktyczne, polegające na ukazywaniu róĪnic
kulturowych i narodowoĞciowych. Komiks przedstawia zwyczaje i stereotypowe cechy
kultury w sposób humorystyczny, nieraz wyolbrzymiony. Akcja toczy siĊ w róĪnej scenerii, a
czas okreĞlony jest jako rok 50 przed narodzeniem Chrystusa. Gallijscy wojownicy dziĊki
napojowi magicznemu sporządzonemu przez wioskowego druida, na krótki czas zyskują
potĊĪną siáĊ i pokonują przeciwnoĞci. Autorzy zapoznają nas z szeregiem bardzo
charakterystycznych postaci, kaĪda posiada jakieĞ szczególne cechy, związane zazwyczaj z
rodzajem wykonywanej pracy, stanowiskiem we wspólnocie. Asterix to takĪe codzienne
Īycie, zmartwienia i problemy, które dotyczą mieszkaĔców wioski i po czĊĞci nas samych.
Seria Michel Vaillant [1957] stworzona przez Jeana Gratona przybliĪa nam losy
tytuáowego bohatera – kierowcy wyĞcigowego. Utwór wpisuje siĊ w nurt „belgijskiego
34

por. ciekawy artykuá na temat komiksu Hergego: BáaĪejczyk Michaá, PropagandowoĞü i
tendencyjnoĞü Przygód ‘Tintina’ Hergégo,Esensja. Magazyn kultury popularnej.
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realizmu komiksowego”. Na jego kartach Ğledzimy wiernie odtworzone realia wyĞcigów
samochodowych,

sensacyjne wątki sporu Vaillanta z podejrzanym „Leaderem”, a takĪe

perypetie Īycia rodzinnego Michela.
W Polsce, na przeáomie lat 80-tych i 90-tych magazyn, Komiks-Fantastyka
zaprezentowaá kilku popularnych bohaterów europejskiego la bande dessinée. MiĊdzy innymi
Valeriana [1967] - agenta SáuĪby Czasoprzestrzennej Galexity, autorstwa Pierre’a Christina i
Jean-Claude’a Mezieresa. Wraz z towarzyszką Laureline podróĪuje poprzez przyszáoĞü i
przeszáoĞü w przestrzeni kosmicznej, wykonując rozmaite zadania. Napotyka na swojej
drodze przedziwne rasy i cywilizacje, fantastyczne Ğwiaty. Komiks porusza, oprócz treĞci
rozrywkowych, problemy róĪnic kulturowych, zagroĪenia związanego z kryzysem
ekologicznym. Valerian musi radziü sobie z dylematami, nie zawsze bowiem jest przekonany
o sáusznoĞci rozkazów narzuconych mu z góry.
PoetykĊ science-fiction znajdziemy w Yansie, Stormie, Funky Kovalu czy Trylogii
Nikopola, gdzie wizja przyszáego Ğwiata jest zdecydowanie bardziej mroczna i napeániająca
czytelnika refleksją. Zdegradowana ludzkoĞü jest nĊkana atakami i ekspansją cywilizacji z
obcych planet bądĨ wymiarów, a z drugiej strony robak toczy ją od wewnątrz - powszechny
staje siĊ upadek wartoĞci i idei. Systemy totalitarne, autorytarne kontrolują rzeczywistoĞü,
dlatego bohaterowie przypominają marionetki, których sznurki dzierĪą ich przeciwnicy. ĝwiat
podporządkowany jest

w i e c z n e j

w o j n i e, objawiającej siĊ w coraz

makabryczniejszych wydaniach. Autorzy komiksów science-fiction uprawiają swoiste
prognozowanie w kulturze, próbują przewidzieü co nastąpi w przyszáoĞci. JednoczeĞnie
poprzez taki zabieg, opisują, komentują wspóáczesne im czasy, rzeczywistoĞü, zdolną do
przeksztaácenia siĊ w wymyĞloną przez nich fikcjĊ. MoĪna by ich porównaü do bystrej
wróĪki, obserwującej czyjąĞ dáoĔ [kulturĊ], potrafi uraczyü przepowiednią, czy siĊ ona
sprawdzi, czyli czy uwierzymy w nią – zaleĪy tylko od nas, tylko?
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20. Andreas, Rork : PrzejĞcia.

Znakomity rysownik i scenarzysta - Andreas, wykreowaá postaü, która nosi imiĊ Rork
[1978]. Jest ona dla mnie przykáadem, jak ciekawe i gáĊbokie horyzonty wyobraĨni i myĞli
mogą zostaü pobudzone przez komiks. Mistyczne przygody Rorka, peáne zagadkowych
wydarzeĔ i zwrotów akcji, wprowadzają czytelnika w specyficzny nastrój. Gáówna postaü nie
jest ani typowym superbohaterem, ani zwykáym czáowiekiem. Rork posiada pewne moce,
które okreĞlĊ w przybliĪeniu jako paranormalne. JednakĪe do koĔca niczego nie moĪemy byü
o nim pewni. WáaĞnie ta tajemniczoĞü, pewne niedopowiedzenia powodują, Īe caáy utwór
przesiąkniĊty jest niespotykanym urokiem i daje szerokie moĪliwoĞci interpretacyjne.
TreĞü komiksu dotyczy poszukiwania sensu i ostatecznego celu transcendentalnego
„wrzucenia w Ğwiat rzeczywisty” mistycznej postaci jaką jest Rork. W miarĊ rozwijania siĊ
wydarzeĔ zostają odkryte kolejne páaszczyzny doĞü luĨnej fabuáy, wciąĪ zaskakującej.
JednakĪe obok gáównego trzonu akcji, pojawiają siĊ rozmaite wątki poboczne, wtrącenia,
aluzje, które ukáadają siĊ w pajĊczą áamigáówkĊ.
Nastrój przypomina niesamowite opowieĞci Hovarda Phillipsa Lovecrafta, Edgara
Alana Poe czy Gilberta Chestertona. Rork stanowi alternatywĊ dla zastanych schematów
związanych z superbohaterami, lecz caákowite porzucenie ich wydaje siĊ niemoĪliwe. Jest
bowiem nadczáowiekiem komiksowym i w jakiĞ sposób wpisuje siĊ w poczet Supermanów,
tylko tych bardziej oryginalnych, tajemniczych, „nietypowych”, walczących ze swoimi
stereotypami.
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21. Andreas, Rork : PrzejĞcia.

Wymieniü tu naleĪy takĪe Corto Maltesse lub zagadkowego V z V jak Vendetta i im
podobnych, postacie które dziĊki zamierzonej niedoskonaáoĞci oraz ambitnym treĞciom samej
fabuáy zapadają nam w pamiĊü pozostawiając w niej znaczący Ğlad. Wielu bohaterów
komiksu europejskiego, zarówno jak nadludzie z amerykaĔskich historii, pozwala nam
oderwaü siĊ od szarej rzeczywistoĞci, spojrzeü na nią z boku. Nie chciaábym wartoĞciowaü,
oĞmielĊ siĊ wszakĪe stwierdziü, Īe emocje, które niesie „przeĪywanie” losów tych
pierwszych, są na ogóá gáĊbokie i poruszające.
Jednym z gigantów europejskiego komiksu staá siĊ Thorgal [1977], rysowany przez
Grzegorza RosiĔskiego, a wymyĞlony przez Jean’a van Hamme’a. Dla wiĊkszoĞci polskich
czytelników komiks ten odegraá waĪną rolĊ podczas wĊdrówek przez rysunkowe Ğwiaty.
Przyczyniáa siĊ do tego niewątpliwie bardzo atrakcyjna treĞü jak i wykonanie graficzne.
Thorgal wykorzystuje doskonale moĪliwoĞci gatunkowe komiksu, jego przekaz jest bardzo
przejrzysty i zrozumiaáy.
Gáówny bohater – tytuáowa postaü, to potomek cywilizacji wywodzącej siĊ z innej
planety, znacznie bardziej rozwiniĊtej technicznie. Trafia on do epoki legendarnych
Wikingów jako niemowlĊ i zostaje zaadaptowany. Podczas licznych tomów serii poznajemy
niesamowite przygody Thorgala, wypeánione wszelakimi fantastycznymi stworami, bogami,
a takĪe ludzkim záem i dobrem.
Dwuznaczna toĪsamoĞü „dziecka z gwiazd”, którą on sam równieĪ z czasem odkrywa,
skazuje go na wieczną udrĊkĊ przeciwieĔstw i niepewnoĞci. Jego pozycja w spoáeczeĔstwie
jest doĞü skomplikowana – raz akceptowany [o co musi godnie walczyü], innym razem bywa
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traktowany jak parias. „Nie pasuje” do otoczenia, które w wiĊkszoĞci wyznaje odmienne
wartoĞci. Bogowie wciąĪ poddają go nowym próbom, táumaczonych faktem, iĪ nie
przynaleĪy do ziemskiego Ğwiata. JednoczeĞnie darzą szczególnym upodobaniem.
Komiks RosiĔskiego i van Hamme’a wzbogacony jest elementami mitologii
germaĔskiej i skandynawskiej oraz rozmaitymi legendami, baĞniami. àączy ten malowniczy
przekaz z poetyką science-fiction w bardzo páynny i ujmujący sposób. PodobieĔstwo
Thorgala do Supermana jest w pewnych warstwach wrĊcz bliĨniacze. Obaj pochodzą z innej
cywilizacji, planety. Samo pojawienie siĊ na ziemi wĞród ludzi – w ratunkowych statkach, w
niesamowitych okolicznoĞciach jest niemal identyczne. DzieciĔstwo spĊdzają raczej
nieĞwiadomie, wychowywani przez ziemskich rodziców, stopniowo dowiadują siĊ prawdy o
sobie. Zarówno Thorgal jak i Superman walczą z przeciwnoĞciami losu, nie poddając siĊ.
Tutaj pojawia siĊ jednak zasadnicza róĪnica – pierwszy z nich bije siĊ o dobro i szczĊĞcie
swoje oraz rodziny, jest w tym bardziej ludzki, jego moce ograniczają siĊ do zdolnoĞci
fizycznych i psychicznych, natomiast drugi – stanowi podporĊ caáego Ğwiata [Metropolis i
jego „okolice”], musi byü niezniszczalnym kolosem, który nie moĪe sobie pozwoliü na chwile
sáaboĞci.
Na zakoĔczenie tego przeglądu europejskich bohaterów komiksowych, przypomnĊ o
jeszcze jednym tytule. Chodzi mi o rzecz bardzo dobrze znaną mojemu pokoleniu i
póĨniejszym, a takĪe volens nolens naszym rodzicom, bowiem codzienne oglądanie
„dobranocki” z dzieümi pociąga za sobą odpowiednie konsekwencje.
Les Schtroumpfs [1959] autorstwa Peyo, to sympatyczne skrzaty o cerze
przypominającej kolor „niezapominajek”. OsiągnĊáy one komercyjny sukces zarówno w
Europie jak i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce rozpoznawalne są, podobnie jak Lucky
Luke, dziĊki filmom animowanym, jednakĪe wywodzą siĊ z komiksów, które takĪe siĊ u nas
pojawiaáy.
„Wódz” wioski – Papa Smerf, wyróĪniający siĊ wiekiem, doĞwiadczeniem oraz
czerwonym kubraczkiem [pozostaáe Smerfy noszą biaáe czapeczki i wdzianka], jest
szanowanym mentorem caáego „plemienia”. Smerfy zamieszkują chatki zbudowane na
podobieĔstwo muchomorów, a ich siedziby poáoĪone są gáĊboko w lesie, poza zasiĊgiem
ludzkich szlaków. Same w sobie báĊkitne ludziki posiadają magiczne wáaĞciwoĞci, które chce
wykorzystaü záy mag-alchemik, antagonista – Gargamel [z nieodáącznie towarzyszącym mu
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kocurem Klakierem] do pozyskania záota. Pojawiają siĊ takĪe inne postacie, pochodzące z
pogranicza Ğwiatów rzeczywistego i fantastycznego [np. Pasibrzuch].
Peyo zbudowaá wiĊkszoĞü zabawnych scen na zasadzie mechanizmu przeciwieĔstw.
KaĪdy Smerf wyróĪnia siĊ jakąĞ cechą, która odzwierciedla siĊ w imieniu, na przykáad jest
przemądrzaáy i wĞcibski [WaĪniak], silny i odwaĪny [Osiáek], pomysáowy i pracowity
[PracuĞ], nieznoĞny i opryskliwy [Maruda], przepeániony narcyzmem [LaluĞ], itp. Jedyną
przedstawicielką páci piĊknej w wiosce jest Smerfetka, pierwotnie postaü záa, stworzona przez
Gargamela, aby zgubiü pozostaáe Smerfy. Zostaje jednak przyjĊta do wspólnoty. Wnosi ze
sobą rozmaite „miáosne” perypetie, koĔczące siĊ zazwyczaj gáĊbokimi westchnieniami
bohaterów.
DziĊki takiemu rozkáadowi ról autor jest w stanie wywoáaü szereg znakomitych
Īartów. Niewątpliwie ciekawie wypadáaby gáĊbsza analiza Īycia spoáecznego i kultury
lokalnej [sic!] niebieskich skrzatów, jednak pozostawiam ją raczej nienaruszoną. Dla mnie
waĪny jest fakt, Īe Smerfy staáy siĊ pomostem miĊdzy pokoleniami, pewnym skrótem
myĞlowym, takĪe wspólnym doĞwiadczeniem rzeczywistoĞci, a jest to znamienite dla
popularnych postaci komiksowych. Czy Papa Smerf przypomina Supermana? Niekoniecznie,
zapewne w kaĪdym mógábym siĊ dopatrzyü jakiejĞ cechy nadczáowieka. Ale wáaĞnie o to
chodzi, superbohaterowie są tak powszechnie znani, poniewaĪ okazuje siĊ, Īe posiadają cechy
i sáaboĞci wspólne nam wszystkim. Z drugiej strony przedstawiają wyĞnioną projekcjĊ
marzeĔ, ideaáów. ZaznaczĊ wiĊc tutaj waĪną myĞl, iĪ bohaterów komiksowych moĪna by
okreĞliü jako nie-ludzi. Brzmi to moĪe trochĊ makabrycznie, ale w dalszej czĊĞci mojego
wywodu chciaábym ten wątek rozbudowaü, uzasadniü.
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22. Janusz Christa, Kajko i Kokosz : Mirmiá w opaáach.

Wypada w tym miejscu przyjrzeü siĊ naszemu rodzimym historiom obrazkowym.
Najbardziej znani dziĞ bohaterowie komiksu polskiego powstawali w nastrojach raczej
niesprzyjających rozwojowi opowieĞci rysunkowych. Cenzorzy PRL-u traktowali to medium
jako kolejnego, ideologicznie podejrzanego wroga zza oceanu. Ambitne treĞci czy
eksperymentalna forma musiaáy czekaü aĪ do lat 80., a tak naprawdĊ rozkwitáy wraz z
pojawieniem siĊ máodego pokolenia twórców komiksowych w latach 90 XX wieku.
WczeĞniej jedynie dwudziestolecie miĊdzywojenne obfitowaáo w liczne i rozmaite tytuáy.
Kultowe postacie stworzone przez Janusza ChristĊ - Kajtka i Koka, czytelnik mógá
poznaü po raz pierwszy na áamach gdaĔskiej popoáudniówki „Wieczór WybrzeĪa” w latach
50. Dwaj przyjaciele odgrywali wtedy marynarzy, a zdarzenia osadzone byáy w igrającym z
poetyką kryminaáu nastroju. Jeden wysoki, grubawy i „o maáym rozumku”, drugi niski,
szczupáy i inteligentny zostali póĨniej przeniesieni w kosmos. NastĊpnie autor umieĞciá ich w
realiach naszych przodków. Stali siĊ wojami – Kajko i Kokoszem, którzy napotykają na swej
drodze róĪne „borostwory”, walczą ze Zbójcerzami i pomagają mieszkaĔcom swojego grodu,
co przypomina nieco tematykĊ Asterixa i Obelixa 35 .
Tak wiĊc para bohaterów funkcjonuje w wielu Ğwiatach, zmienia siĊ jĊzyk,
terminologia, scenografia i charakteryzacja wraz z odpowiednim strojem, fryzurą i

35

O podobieĔstwach i róĪnicach tych dwóch serii pisze: L o r e k Marcin, Asteriks vs Kajko i Kokosz,
Esensja. Magazyn kultury popularnej, nr 1, 2000 [wersja offline].
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„makijaĪem”. Zmienia siĊ kultura. Czytając poszczególne czĊĞci nie odczuwaáem jakiegoĞ
paradoksu, bohaterowie są doskonale dopasowani do konkretnych wymiarów rzeczywistoĞci.
Kajko i Kokosz lub Kajtek i Koko nie posiadają takĪe nadludzkich cech. MoĪe
Kokosz wyróĪnia siĊ wielką siáą, lecz jest ona związana raczej z jego tuszą, a nie z
nadnaturalnymi mocami. To ciągáe i niezliczone przygody, o humorystycznym wydĨwiĊku,
które zawsze dobrze siĊ koĔczą, powodują, Īe odbiorca zaczyna ich podziwiaü. No jest
jeszcze to przenikanie do róĪnych czasów i rzeczywistoĞci... Warto nadmieniü, Īe przygody
Kajko i Kokosza są wáaĞnie w trakcie táumaczenia na jĊzyk kaszubski.
Inny polski bohater – sympatyczna, wáochata maápa – Tytus de ZOO, subman
„uczáowieczany” i poddawany socjalizacji przez harcerzy, Romka i A’Tomka zostaá
wykreowany przez Henryka Jerzego Chmielewskiego [Papcio Chmiela] takĪe w poáowie lat
50. Towarzyszy nam po dziĞ dzieĔ. Komiks ten „bawiąc-uczy, ucząc-bawi”. Autor
eksperymentuje jĊzykiem tworząc rozmaite nowe formy i nazwy. Tytus jest bardzo ciekawą
postacią, a caáa historia obrazkowa oprócz rozrywki i edukacji przynosi gáĊbsze refleksje.
Romek i A’Tomek starają siĊ wpoiü maápie ludzkie wartoĞci, zwyczaje, jĊzyk...kulturĊ, po
czĊĞci siĊ im to udaje, ale Tytus czĊsto dziaáa na przekór wszystkiemu, wnosi element chaosu.
Papcio Chmiel w báyskotliwy sposób umieszcza w komiksie aluzje i przemyĞlenia
dotyczące otaczającego nas Ğwiata. Historie są zabawne i narysowane charakterystyczną
kreską. W pewnym sensie dziĊki nim moĪemy spojrzeü na siebie oczami Tytusa, postaci
wbrew pozorom bardzo skomplikowanej...
Kolejnym bardzo popularnym swojego czasu bohaterem, którego báyskawiczne akcje
zawsze koĔczyáy siĊ powodzeniem i wygraną sprawiedliwoĞci [pozostawiáy po sobie wiele
odmiennych opinii], jest kapitan milicji – Jan ĩbik. „PiĊüdziesiąt jeden numerów w nakáadzie
od stu do dwustu tysiĊcy egzemplarzy kaĪdy, ponad szeĞü milionów zeszytów dostĊpnych
wyáącznie (i rzadko!) w handlu <<bazarowym>> lub antykwarycznym, czyni z niej zjawisko
kulturalne o znaczeniu, które trudno przeceniü” 36 . Tak pisaá na początku lat osiemdziesiątych
Jerzy JastrzĊbski, a z tego co mi wiadomo, seria o polskim „Bondzie” doczekaáa siĊ ostatnio
wznowienia [raczej nieudanego, ale jednak]. Stare albumiki moĪna dostaü na róĪnych
aukcjach, ich cena waha siĊ od 5 zá do nawet 200 zá, posiadają znaczną wartoĞü
kolekcjonerską. Dlaczego?

36

J a s t r z Ċ b s k i Jerzy, Czas relaksu : o literaturze masowej i jej okolicach, Wrocáaw 1892, s. 218.
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24. [Kapitan ĩbik] Salto ĝmierci [rys.

23. [Kapitan ĩbik] Salto ĝmierci [rys.

Bogusáaw Polch].

Bogusáaw Polch].

PrzecieĪ jakoĞü wydania i scenariusz serii „z lilijką” tworzony przez róĪne osoby,
miĊdzy innymi oficera MO – Wáadysáawa KrupkĊ – gáównego pomysáodawcĊ, pozostawia
wiele do Īyczenia. MoĪe fakt, iĪ zmieniający siĊ rysownicy czasem popeániali udane
graficznie numery, wĞród nich naleĪaáoby wymieniü Jerzego Wróblewskiego, Bogusáawa
Polcha oraz Grzegorza RosiĔskiego, twórców, których znaczenie dla rozwoju polskiego
komiksu jest wielkie.
WydajĊ mi siĊ, Īe komiks o ĩbiku trafiaá po prostu w zapotrzebowanie ówczesnej
ponurej

rzeczywistoĞci,

jednoczeĞnie

je

ksztaátując.

Oprócz

widocznych

treĞci

propagandowych przynosiá emocje i rozrywkĊ, których tak brakowaáo, zwáaszcza na
początku, kiedy funkcjonowaá „jak klasyczny kryminaá (z rabunkami, morderstwami i
dorosáymi bohaterami), by póĨniej wbrew logice dojrzewania czytelnika – przeksztaáciü siĊ w
opowieĞü o harcerzach, uczniach szkóá podstawowych i ich niezwykáych przygodach
wakacyjnych” 37 . Gáównym zadaniem komiksu byáa poprawa wizerunku milicjanta w
spoáeczeĔstwie... ĩbik jest niewątpliwie kontrowersyjny. Kusząca jest gáĊbsza analiza jego
postaci, przyniosáaby na pewno interesujące rezultaty.
Seria „z lilijką” stanowi znakomity dokument obrazujący realia ówczesnej sytuacji w
Polsce. Zarówno ich ciemne strony, jak i marzenia, wyobraĪenia o Zachodzie. „(...) Postacie,
zwáaszcza pozytywne, reprezentują tu najnowszy wzorzec mody i urody, jaki udaáo nam siĊ
37

K u r c Bartosz, Komiks opowiadanie obrazem, Piątek Trzynastego Wydawnictwo, àódĨ 2003, s.

36.
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zaobserwowaü w Īurnalu Men’s Taylor 1969 w czasie ostatniej wizyty u krawca” 38 . Zawsze
przygotowany, odwaĪny i wytrwaáy ĩbik ma coĞ z Supermana. Wysportowany, przystojny
znajduje wyjĞcie z kaĪdej sytuacji. Jego przeciwnicy – „czarne charaktery” doskonale wpisują
siĊ w stereotyp záa, a sam kapitan milicji stanowi „idealny” wzór do naĞladowania.

25. [Kapitan ĩbik] Salto ĝmierci [rys.
Bogusáaw Polch].

26. [Kapitan ĩbik] Salto ĝmierci [rys.
Bogusáaw Polch].

Supermoce zastąpione są praktycznymi umiejĊtnoĞciami, których lista roĞnie z
kaĪdym nowym odcinkiem. „Dlatego ĩbik i Superman (w jego rozlicznych wersjach),
chociaĪ realizują ten sam archetyp Zbawcy, tak bardzo siĊ miĊdzy sobą róĪnią. ĩbik jest
personifikacją kolektywu, instytucji, machiny urzĊdniczej. Niepotrzebne mu cechy
nadludzkie, skoro tylko reprezentuje s y s t e m, technikĊ i organizacjĊ. Ma oparcie w
spoáeczeĔstwie, które gorliwie mu pomaga, kocha go wáadza, wielbi lud” 39 . W moim
odczuciu ĩbik wpisuje siĊ jednak w kategorie superheroes tyle, Īe przystosowany jest do
PRL-owskich „wartoĞci”.

38

B a r a Ĕ c z a k Stanisáaw, Kapitan ĩbik w Ğwietle najnowszych ustaleĔ historii i sztuki
europejskiej, [w:] tegoĪ, KsiąĪki najgorsze i parĊ innych ekscesów krytycznoliterackich, PoznaĔ 1990,
s. 38.
39
J a s t r z Ċ b s k i Jerzy, Czas relaksu : o literaturze masowej i jej okolicach, Wrocáaw 1892, s. 230.
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Ciekawe postacie, których nie bĊdĊ tutaj opisywaá, poniewaĪ chciaábym przejĞü do
tych bardziej nam wspóáczesnych, to Janosik [1973] Jerzego SkarĪyĔskiego, Funky Koval
[1982] Bogusáawa Polcha, Jacka Rodka i Macieja Parowskiego; bohaterowie piĊknych i
báyskotliwych historii Tadeusza Baranowskiego [miĊdzy innymi profesor Nerwosolek,
Entomologia] oraz wielu innych, stworzonych przez róĪnych autorów, pojawiających siĊ np.
na áamach czasopisma „RELAX” [Orient Man etc.], „ĝwiata Máodych”. Postacie te áączą
pokolenia, stają siĊ cechą polskiej kultury obrazkowej, a takĪe inspirują bądĨ mobilizują do
kreacji nowych herosów.
„Máodzi” twórcy polskiego komiksu [Karol Kalinowski, Krzysztof Owedyk, Michaá
ĝledziĔski, Tomasz Tomaszewski, Jerzy Ozga, Przemysáaw TruĞciĔski, Mateusz Skutnik, et
al.] proponują nam coĞ zupeánie innego. Ich postacie, utwory zaliczyábym do generacji
„dojrzaáych”. Wielu z nich zaczynaáo ilustrując najróĪniejsze czasopisma kulturalne, niszowe
magazyny komiksowe czy ziny, ich prace znajdziemy w „Produkcie”, „AQQ”, „Krakersie”,
„Prosiacku”, „Znakomiksie” i w masie innych wydawnictw zarówno oficjalnych jak i
undergroundowych.
ĝwiadoma inwencja i zabawa formą, tworzywem, jĊzykiem komiksu, którą osiągają,
przynosi bardzo interesujące efekty. Bohaterowie przez nich prezentowani, zrywają schematy
i stereotypy, posiadają ĞwiadomoĞü, iĪ są narysowani [takimi chwytami operowaá juĪ
wczeĞniej Tadeusz Baranowski].
Przepeánieni są autoironią i groteską, wielu z nich to antybohaterowie. Herosi takĪe siĊ
pojawiają, jednak są bardziej ludzcy albo stanowią wyolbrzymienie, wyĞmianie tradycyjnych
superheroes. [Wilq – braci Minkiewiczów, Liga ObroĔców Planety Ziemia – Karola
Kalinowskiego]. CzĊsto rysownicy umieszczają w komiksie swoich znajomych lub inne
osoby ze Ğwiata rzeczywistego, oddając ich cechy charakteru, zwyczaje, niekoniecznie zaĞ
podobieĔstwo fizyczne.
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27. Bartosz i Tomasz Minkiewiczowie, Wilq.

We wspóáczesnym komiksie polskim napotkamy rozmaite i odmienne ĞcieĪki, którymi
podąĪają autorzy. Jedni skupiają siĊ na ludycznym przekazie, inni dodają cyniczny komentarz
dotyczący spoáeczeĔstwa. Istnieją bohaterowie lekkich historii, przynoszących rozluĨnienie,
relaks i dobrą zabawĊ [JeĪ Jerzy, Tymek i Mistrz – Tomasza Lwa LeĞniaka i Rafaáa
SkarĪyckiego]. Niektórzy autorzy wĊdrują po onirycznym terytorium naszego umysáu,
stawiają pytania egzystencjalne, filozoficzne [Rewolucje – Mateusza Skutnika]. Gdzie indziej
odnajdziemy bunt, záoĞü i niezadowolenie z zastanej rzeczywistoĞci [Likwidator – Ryszarda
Dąbrowskiego]. Wielu bohaterów to najzwyklejsi ludzie, Īyjący z dnia na dzieĔ, czĊsto bez
perspektywy na przyszáoĞü. Autorzy próbują pokazaü nam, iĪ losy takich postaci są waĪne,
przynoszą refleksjĊ, przecieĪ to nasze Īycie, problemy, zmartwienia, nasze blokowisko...
[Osiedle Swoboda – Michaáa ĝledziĔskiego].
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28. Karol KRL Kalinowski, Liga ObroĔców Planety Ziemia : Atak Totalny.

Powstają komiksy o wysokiej wraĪliwoĞci artystycznej, filozoficznej, áączące
rozrywkĊ z metafizycznymi przemyĞleniami. Nie brak im antropologicznej nuty; jako
doskonaáy przykáad naleĪy wspomnieü Mikropolis – Dennisa Wojdy oraz Krzysztofa
Gawronkiewicza. Komiks polski i jego bohaterowie, to przede wszystkim specyficzny obraz
naszego spoáeczeĔstwa, do stworzenia którego autorzy wykorzystali kody i wizje
towarzyszące nam na co dzieĔ. Jest moĪe przez to mniej uniwersalny, lecz jakĪe urokliwy i
interesujący.
Tak wielu bohaterów moĪna by jeszcze wymieniaü, opisywaü i przybliĪaü.
Dokonaáem jedynie pewnej selekcji, tych najbardziej znanych dla szerszego grona i moim
zdaniem najbardziej reprezentatywnych postaci. Pominąáem mnóstwo artystów, twórców,
historii przez nich opowiedzianych, boli mnie to bardzo...
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29. Dennis Wojda, Krzysztof Gawronkiewicz, Mikropolis : przewodnik turystyczny.

Chciaábym w tym miejscu zaprezentowaü wáasną, krótką próbĊ typologii bohaterów
komiksowych. Jest ona jedynie projekcją moich skojarzeĔ i wyobraĪeĔ na temat postaci
fummetti oraz podsumowaniem powyĪszego rozdziaáu. Niektóre wyznaczniki są banalne i
oczywiste, ale warto o nich wspomnieü.
Jak wynika z wczeĞniejszych rozwaĪaĔ, rozpatrywaü moĪna kilka kryteriów podziaáu
aktorów historii obrazkowych. Pierwszym z nich byáaby treĞü, tematyka, styl lub, nastrój w
którym osadzona jest dana opowieĞü [groza, fantasy, science-fiction, kryminaá, groteska,
komedia, erotyka, romans, underground, oniryzm, komiks artystyczny etc.]. Kolejnym
aspektem jest krąg kulturowy, skąd komiks siĊ wywodzi [amerykaĔski, europejski, japoĔski,
etc.] lub wĊĪszy zakres, jakim jest naród [np. charakterystyczne komiksy polskie], mniejszoĞü
etniczna. Bardzo waĪny wydaje siĊ takĪe okres historyczny, przemiany spoáeczne oraz
wydarzenia towarzyszące powstawaniu la bande dessinée [cztery generacje, które juĪ
opisywaáem].
Dalej moĪemy podzieliü bohaterów ze wzglĊdu na typ odbiorcy, jego wiek,
zainteresowania, wyznawane wartoĞci [postacie stworzone z myĞlą o dzieciach, máodzieĪy,
dorosáych, poszczególnych subkulturach, etc.], z tym Īe granica ta jest doĞü páynna.
Odpowiednio do tego kryterium postacie reprezentują poszczególne grupy wiekowe lub
kulturowe.
Nie istnieją chyba Īadne ograniczenia w przypadku wyboru formy bohatera. Ludzie,
zwierzĊta, roĞliny, oĪywione przedmioty, istoty z innych wymiarów, mitologiczni bogowie,
anioáy, zastĊpy piekielne – kaĪdy i wszystko moĪe staü siĊ aktorem fummetti. WaĪne jest, aby
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siĊ czymĞ wyróĪniaü, posiadaü jakąĞ nadnaturalną moc, cechĊ, dokonywaü rzeczy
niesamowitych. Paradoksalnie, o niezwykáoĞci i oryginalnoĞci postaci, moĪe Ğwiadczyü jej
„pospolitoĞü”, normalnoĞü, szczere odwzorowanie wad i uczuü lub próba stworzenia kogoĞ
„typowego”. WydzielĊ wiĊc nadludzi [supermanów], zwykáych ludzi, nie-ludzi [zwierzĊta,
istoty z cechami antropomorficznymi] oraz podludzi [submanów, imitacjĊ czáowieka].
Najtrudniej jest chyba wykreowaü tych drugich... wciąĪ jeszcze szukamy. Natomiast
superman i subman są czasem bardziej ludzcy niĪ sam czáowiek. Dane zwierzĊta symbolizują
odpowiednią kondycjĊ spoáeczną [np. w Mausie Arta Spiegelmana], mogą staü siĊ równie
dobrze superbohaterami, jednak przewaĪnie wystĊpują jako towarzysze, pomocnicy gáównych
charakterów, nieraz peániąc rolĊ specyficznych komentatorów wydarzeĔ.
Ostatni podziaá jest bardzo umowny, gdyĪ Ğledząc historie obrazkowe, przychodzi
czasem na myĞl, Īe ich bohaterowie nie są wáaĞciwie ani zwierzĊtami, ani ludĨmi, ale
stanowią rodzaj sam dla siebie. PrzecieĪ oni są n a r y s o w a n i, przechodzą metamorfozy w
kaĪdym kadrze.

30. Art Spiegelman, Maus I : OpowieĞü ocalaáego. Mój ojciec krwawi historią.

Dobro i záo, to kolejne z kryteriów. Ta odwieczna walka dwóch siá odnajduje
odzwierciedlenie we wszystkim co nas otacza, w nas samych, jak i w postaciach
komiksowych. Staáa siĊ „pretekstem” dla pojawienia siĊ nadludzi, zbawców. Herosi i
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antagoniĞci, reprezentanci dwóch Īywioáów, są spleceni w nieustannej walce, która okreĞla
sens ich istnienia. O sprawiedliwoĞü biją siĊ takĪe zwyczajni przedstawiciele Ğwiata
obrazkowego. Sprawa komplikuje siĊ w momencie, gdy dobro i záo przestaje byü czarno-biaáą
opozycją. Gáówną postacią komiksu, herosami stają siĊ bowiem nie tylko pozytywne
jednostki. Znajdziemy licznych aktorów fummetti, którzy w swoich poczynaniach nie kierują
siĊ wcale ogólnie przyjĊtym wyznacznikiem dobra i sprawiedliwoĞci. Twórcy historii
obrazkowych umieszczają w roli supermana takĪe antagonistów, czarne charaktery. Dlaczego
nie? Czy nie jest waĪne i bez znaczenia spojrzenie na Ğwiat z punktu widzenia záoczyĔcy? Co
napĊdza jego dziaáanie? Czy jest záy z natury?
Superheroes nie są dziĞ idealni, wzorowi. Kierują siĊ czĊsto egoistycznymi
pobudkami, peáni są wątpliwoĞci i ludzkich sáaboĞci. To ich bardziej przybliĪa ku
przeciĊtnemu odbiorcy, który moĪe im nawet wspóáczuü syzyfowej misji ratowania Ğwiata, a
nie tylko pozazdroĞciü.
Pozostaje jeszcze antybohater. Nie chodzi mi tutaj o zwykáego przeciwnika danego
herosa. AntagoniĞci takĪe znajdują siĊ w centrum zdarzeĔ i stanowią jakby drugą twarz
supermanów. Antybohater „(...) nie ma w sobie nic wzniosáego. Nie ma do speánienia Īadnej
misji. Albo ma, ale nawet nie próbuje udawaü, Īe interesuje go jej podjĊcie. Albo próbuje, ale
odnosi spektakularną poraĪkĊ. Tak czy inaczej, nikt nie ma go ochoty naĞladowaü. Samo to,
Īe ktoĞ postanowiá uwieczniü go na kartach komiksu lub taĞmie filmowej, zakrawa na Īart” 40 .
Czyny antybohatera woáają o pomstĊ do nieba. Upija siĊ, bije, gwaáci, morduje – jednym
sáowem powinien zostaü wymazany ze ĞwiadomoĞci. Jego kontrowersyjnoĞü polega nie tyle
na samym zderzeniu siĊ czytelnika z wyimaginowanym i zdegradowanym wyrzutkiem
spoáeczeĔstwa, ile na zdaniu sobie sprawy z jego realnoĞci.
LudzkoĞü to nie tylko piĊkni máodzieĔcy i powabne kobiety dąĪące do utrzymania
sprawiedliwoĞci i pokoju, to nie tylko ich przeciwnicy, antagoniĞci – potwory i záoczyĔcy,
którzy skupiają siĊ gáównie na zniszczeniu konkretnych superheroes. Oni wszyscy powodują,
Īe harmonia we wszechĞwiecie zostaje utrzymana, dobro musi wspóáistnieü ze záem.
Antybohater zaĞ stanowi problem, anomaliĊ. Jest próbą odmiennego spojrzenia na schematy,
jego obecnoĞü w komiksowym uniwersum wydaje mi siĊ potrzebna, aczkolwiek moĪe godziü
w wyznawane przez kogoĞ wartoĞci. Dlatego potrzebny jest dystans, nie przyjmowanie
wszystkiego dosáownie. [Philippe Druillet stworzyá w 1973 r. postaü Vuzza, jednego z
40

B á a Ī e j c z y k Michaá „BáaĪej”, Kim jest antybohater , Zeszyty Komiksowe 2004, nr 1, s. 4. Caáy
numer poĞwiĊcony jest antybohaterowi, czytelnik znajdzie tam bardzo ciekawe artykuáy.
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„najwybitniejszych” antybohaterów; liczne ich grono wywodzi siĊ z undergroundu,
niezaleĪnych zinów etc.].
Kilka wspomnianych przeze mnie kryteriów podziaáu ról bohaterów komiksowych to
te, które uznaáem za najwaĪniejsze. JednakĪe typologiĊ moĪna by rozbudowaü o wiele innych
gaáĊzi. Ja poprzestanĊ na powyĪszych. Pora teraz przyjrzeü siĊ gáównym, charakterystycznym
elementom, skáadających siĊ na obraz herosa la bande dessinée i Ğwiadczących o jego
atrakcyjnoĞci.
WáaĞciwie kaĪda postaü z komiksu posiada pewien zestaw atrybutów. W przypadku
superheroes jest chyba najáatwiej go zauwaĪyü, tyczy siĊ to równieĪ negatywnych postaci.
Zestaw powinien byü oryginalny i niepowtarzalny. Autorzy wymyĞlają najrozmaitsze
dziwactwa, aby dopracowaü swoich „podopiecznych”. WszakĪe schemat istnieje, jest zawsze
mniej lub bardziej zbliĪony do poprzedniego. CiĊĪko siĊ od niego uwolniü.
ZacznĊ od cech zewnĊtrznych. Komiksowych nadludzi czĊsto nazywa siĊ „bohaterami
w trykotach”, poniewaĪ na czas swojego dziaáania [lub na staáe] przywdziewają
charakterystyczne kostiumy. PodkreĞlają one wizerunek caáej postaci, dopowiadają jej cechy
bądĨ stają siĊ „drugą skórą”. Bohater wkáadając strój – „staje siĊ” danym herosem. Do tego
momentu funkcjonowaá jako zwyczajny obywatel. Przebierając siĊ w dziwaczne ubranie,
porzuca normalnoĞü i wykracza poza funkcjonujące normy i obyczaje. Odgrywa inną rolĊ.
Pozwala mu to na dokonywanie niesamowitych czynów i usprawiedliwia jego pojawienie siĊ.

31. Charles Burn, El Borbah.
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Naznacza go obcoĞcią, innoĞcią, anonimowoĞcią, która pozwala mu dziaáaü, jest kimĞ z
zewnątrz, co uprawnia go do ingerowania w zastaną rzeczywistoĞü po swojemu.
Elementem stroju jest bardzo czĊsto maska lub makijaĪ czyli „ (...) sposób na
zatrzymanie czasu, na ucieczkĊ od przypadkowoĞci i zmiennoĞci. Maska objawia to, co staáe i
niezmienne – istotĊ. Jej pojawienie siĊ sygnalizuje przesuniĊcie z obszaru historii i
psychologii w krainĊ ontologii” 41 . Strój i maska to emblemat rozpoznawalny zarówno przez
przestĊpców jak i przez bogobojnych ludzi. W pewnym momencie staje siĊ symbolem i nie
waĪne, kto siĊ pod nim ukrywa, istotne, Īe siĊ pojawia, by ratowaü. Trykot i maska
wprowadzają karnawaáowy nastrój odwrócenia rzeczywistoĞci. AntagoniĞci herosów
zazwyczaj nie odbiegają od nich barwnoĞcią prezentowanych kostiumów.
Na klatce piersiowej, tudzieĪ na ramieniu, na pasku zauwaĪamy logo, znak, konkretnej
postaci, który jest skrótem skrótu, jakim stali siĊ superheroes.
MoĪe to byü pierwsza litera z imienia herosa, jakiĞ znak graficzny bądĨ symbol [np.
báyskawica u Flasha oznacza prĊdkoĞü, nietoperz u Batmana mówi sam za siebie, podobnie
jak pająk u Spider-Mana, Punisher ma wymalowaną wielką czaszkĊ na piersi, a Superman –
kultowe „S”, które nie jest skrótem od jego ziemskiego przydomku ani nie odnosi siĊ do
Īoánierzy SS jakby niektórzy chcieli, symbolizuje bowiem ród kryptoĔski z jakiego siĊ
wywodzi]. DziĊki niemu nikt nie jest juĪ w stanie pomyliü danego bohatera z innym. Znowu
zostaje

w jakiĞ sposób opisany i poddany identyfikacji. Na dodatek herosi potrafią

pozostawiaü po sobie dowody swojej obecnoĞci – karteczka z nietoperzem, rysunki na Ğcianie
etc. SpoáecznoĞü, kiedy jest w potrzebie, poszukuje kontaktu ze zbawicielem, musi siĊ z nim
jakoĞ komunikowaü, nie wszyscy posiadają nadludzki sáuch, wiĊc wyĞwietla siĊ np.
reflektorem logo bohatera na niebie. JakoĞü stroju i znaku jest bardzo waĪna dla odbiorcy
komiksu, jeĪeli siĊ nie spodoba, caáa postaü bohatera moĪe zostaü odrzucona.
Strój to takĪe charakterystyczna „pelerynka”, skrzydáa, broĔ, pancerze, wysuwające i
chowające siĊ elementy oraz mnóstwo innych gadĪetów. Oprócz trykotów w komiksie
odnajdziemy takĪe zwyczajne ubrania. Páaszcze, swetry, bluzy, czapki etc., odpowiednio
dopasowane do stylistyki caáego utworu. Te najczĊĞciej przywdziewają bohaterowie przed
akcją lub ci, którzy nie posiadają nadludzkich mocy. Charakterystyczne jest to, Īe postacie
mogą nosiü daną rzecz przez szereg odcinków lub nawet caáy czas. Czytelnik przyzwyczaja

41

S z p i l k a Wiesáaw, „Batman”- opowieĞü o stworzeniu, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty 1992, nr
3-4, s.130.
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siĊ do stroju, lubi go i kiedy pojawia siĊ jakaĞ nagáa zmiana, potrafi siĊ oburzyü. Co jakiĞ czas
jednak autorzy aktualizują ubrania, dostosowując je do odpowiednich realiów i trendów.
Jeszcze á propos trykotów superbohaterów – te klasyczne byáy zawsze obcisáe,
podkreĞlające muskulaturĊ, siáĊ, pozaczasową, nadludzką moc i powab herosów. Wydają siĊ
tak mocno przylegaü do ciaáa, iĪ odnosimy wraĪenie, Īe postacie są nagie. Przypominają w
tym sylwetki anioáów czy bogów. Byáy raczej nieskomplikowane, surowe. Wspóáczesny
trykot potrafi Īyü, jest istotą, z którą bohater nawiązuje symbiozĊ [stary czarno-biaáy strój –
symbiont Spider-Mana czy „ubranie” Spawna]. Modne są rozmaite „udziwnienia”, a gama
kolorystyczna strojów waha siĊ od jednolitych odcieni po róĪnorodne wariacje i pstrokacizny.

32. Logo Supermana.

Kolejnym bardzo waĪnym skáadnikiem na udany przepis bohatera jest jego imiĊ,
przydomek. Znaczenie, brzmienie, zapis typograficzny [np. na okáadce, moĪe staü siĊ
tytuáem] – wszystko odgrywa istotną rolĊ dla odbiorcy. Podobnie przecieĪ dzieje siĊ w
Ğwiecie rzeczywistym, w przypadku wyboru nazwy dla zespoáu muzycznego, filmu, etc.. ImiĊ
herosa nawiązuje do jego cech i mocy, okreĞla drugą twarz. Zawiera aluzjĊ do wątków
zaczerpniĊtych z mitologii, religii, polityki, z innych utworów, dziedzin sztuki, staje siĊ w
koĔcu jakoĞcią autonomiczną. ImiĊ bohatera to kolejny skrót myĞlowy, którym zaczynamy siĊ
posáugiwaü w naszych realiach. Przydomek powinien byü odpowiednio dopasowany do
poetyki komiksu oraz do klimatu, w jakim stworzona zostaáa dana postaü. Nic oczywiĞcie nie
stoi na przeszkodzie, aby imiĊ posiadaáo naturalny charakter.
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33. Frank Miller, John Romita Jr., Daredevil : The Man Without Fear.

Cechy fizyczne bohaterów dobierane są rozmaicie. DuĪa liczba superheroes
wykreowana zostaáa na wspólny, zawsze modny, wzór odznaczający siĊ kultem ciaáa. Smukáe
i umiĊĞnione sylwetki, zgrabne biodra i jĊdrne piersi. Wspaniaáe fryzury [nieraz zabawne] i
cera utrzymana w jak najlepszym porządku. „ (...) Swoista sterylnoĞü tych ciaá czy
manekinów – niekoĔczących siĊ nóg, biustów sterczących dumnie, zdobywczych bicepsów –
bardziej fantazmatów niĪ organizmów z krwi i koĞci” 42 utwierdza odbiorcĊ o niezwykáoĞci i
podniosáoĞci przekazu. Z poszczególnych kadrów promieniuje czysta energia, ubrania pĊkają
w szwach na herosach, którzy nie zdąĪyli siĊ przebraü w swoje doskonaáe, elastyczne stroje.
Kanciaste szczĊki u mĊĪczyzn, smukáe uda kobiet, lĞniące wáosy i gibkie sylwetki – wszystko
jest podobne. Dlatego autorzy nadają postaciom jakąĞ cechĊ charakterystyczną – biaáe
pasemko na wáosach, loczek, bliznĊ, tatuaĪ... no i odpowiedni strój, rekwizyty.

42

W o Ĩ n i a k o w s k i J., Bohaterowie naszych czasów. Kilka uwag o Fuselim i komiksach
przygodowych, [w:] Ars Auro Prior. Studia Ioanni Bialostocki Sexagenario Dedicata, Warszawa 1981,
s.710.
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Tak przestawiają siĊ stereotypowi herosi. W komiksie mamy jednak do czynienia z
masą róĪnorodnych postaci, czy to zwierzĊcych czy demonicznych, zwyczajnych ludzi bądĨ
robotów etc., kaĪdy z nich jest na swój sposób niepowtarzalny. ParĊ kresek na papierze moĪe
tak utrafiü w upodobania czytelnika, Īe skáonny jest zaprzyjaĨniü, identyfikowaü siĊ z nimi.
Postacie zdobywają sobie rzesze fanów swoimi zaletami, wadami, idealnym lub groteskowym
wyglądem. Tak wiĊc czy komiks i jego bohaterowie to tylko bezwartoĞciowa bazgranina nie
mająca znaczenia i nie ksztaátująca obrazu wspóáczesnej kultury i sztuki? Nie. Bohaterowie
historii obrazkowych to archetypy stare i nowe, okreĞlonej postawy, skondensowanych dąĪeĔ,
pragnieĔ, marzeĔ i przekonaĔ wiĊkszej zbiorowoĞci, bądĨ poszczególnych jednostek.
Obok doskonaáej kondycji fizycznej superbohaterowie wyposaĪeni są w bogaty
wachlarz nadnaturalnych mocy. KaĪda postaü posiada wyjątkowe i specyficzne dla niej
zdolnoĞci. Nadludzie potrafią lataü, zwiĊkszaü objĊtoĞü swojego ciaáa, wyróĪniają siĊ
niepojĊtą siáą, prĊdkoĞcią i zwinnoĞcią, uĪywają telekinezy i pirokinezy, etc. W tym
wzglĊdzie autorzy wykazują siĊ niespotykaną inwencją. Supermocom poĞwiĊcĊ wiĊcej uwagi
w kolejnym rozdziale.
ZacytujĊ w tym miejscu myĞl Janusza Dunina tyczącą siĊ ksiąĪki, ale dającą siĊ
odnieĞü w moim mniemaniu takĪe do komiksów. „(...) Prawdziwym twórcą Ğwiata ksiąĪek
[komiksów – M.Sz.] nie są wszechmocni aktorzy, a przede wszystkim okreĞlona wizja
potrzeb spoáecznych, powoáująca do Īycia to na co moĪe lub powinno byü zdaniem twórców
zapotrzebowanie, ostatecznym kreatorem Ğwiata ksiąĪek [komiksów – M.Sz.] jest rzeczywisty
lub urojony czytelnik” 43 . Jak najbardziej rzeczywisty w przypadku komiksowych
superbohaterów. Wyjątkiem mogą byü filozoficzne czy metafizyczne wizje postaci, bardzo
indywidualne i osobiste. Mnie jednak zajmują nadludzie, ci najbardziej popularni. PrzecieĪ to
tak naprawdĊ my sami ubieramy siĊ w trykoty oglądając karty komiksu. Speániają siĊ nasze
dzieciĊce marzenia o lataniu, widzeniu i sáyszeniu rzeczy, które są odlegáe lub ukryte.
Bohaterowie komiksu pomagają w osiągniĊciu widziadeá sennych, pokazują Īe zwykáy
czáowiek takĪe jest w stanie sprzeciwiü siĊ losowi, walczyü z przeciwnoĞciami. ĝwiat peáen
jest magii i niezrozumiaáych zjawisk, a ciągle szukamy nowych wraĪeĔ...
Na koniec tego rozdziaáu oĞmielĊ siĊ jeszcze raz stwierdziü – bohaterowie komiksów
to przewaĪnie nie-ludzie. To nasze ideaáy, dąĪenia, pragnienia; substytut osiągniĊcia
niemoĪliwego. Superbohaterowie są naznaczeni piĊtnem nienaturalnej dziaáalnoĞci, a swoje
prawdziwe „ja” muszą ukrywaü przed resztą spoáeczeĔstwa.
43

D u n i n Janusz, KsiąĪka na miarĊ czáowieka, àódĨ 1989, s.9.
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34. Enki Bilal, Kobieta puáapka : tom II Trylogii Nikopola.
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Rozdziaá 3
Superman w komiksie i w kulturze popularnej

35. Jerry Ordway, Tom Grummet, Superman : A good head on Your shoulders.
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Szybszy niĪ kula karabinowa.
PotĊĪniejszy niĪ lokomotywa.
Przeskakuje przez budynki!
Spójrzcie! Tam, na niebie!
To ptak! To samolot!
To Superman!

Caáe szczĊĞcie, Īe znów pojawiá siĊ, aby nas wybawiü... Jednak skąd on przyleciaá,
gdzie przebywa, gdy go nie potrzebujemy, kim on tak naprawdĊ jest? Co to za moce, dziĊki
którym pokonuje záo? Czy to jakiĞ anioá stróĪ czy moĪe potwór z zaĞwiatów?
Geneza superheroes stanowi zarazem element róĪnicujący tĊ grupĊ bohaterów.
Istotny jest fakt, iĪ postaü, aby staü siĊ superbohaterem, przeĪywa swoiste rites de passages,
jak by to okreĞliá Arnold van Gennep. Fazą wyáączenia [najwaĪniejszą w przypadku nadludzi
komiksowych] byáoby nagáe wydarzenie, ogromny wstrząs psychiczny, wypadek lub jakiĞ
nieudany eksperyment oraz ogólna sytuacja, kondycja, w jakiej postaü siĊ znalazáa. Moment
ten táumaczy zarazem proweniencjĊ nadnaturalnych zdolnoĞci. Np.
- wysáanie maáego Kal-El’a [Superman] na ZiemiĊ w statku ratunkowym, przez
rodziców, jeszcze jako dziecka, w celu uratowania go przed zagáadą planety
Krypton. Zostaje on wychowany przez ziemskich opiekunów, w zupeánie
odmiennym dla jego natury Ğwiecie, z czasem odkrywa swoje moce;
- traumatyczne doĞwiadczenie Ğmierci swoich rodziców w dzieciĔstwie, które przeĪyá
Bruce Wayne [Batman];
- morderstwo caáej rodziny w trakcie porachunków mafijnych na oczach Franka
Castle [Punisher];
- Matt Murdock [Daredevil], máody cháopak, traci wzrok w wypadku samochodowym
ratując niewidomego staruszka, nastĊpnie przeĪywa Ğmierü swojego ojca;
- Przypadkowe ugryzienie Petera Parkera [Spider-Mana] przez radioaktywnego
pająka, co przyczynia siĊ do jego mutacji i pojawienia siĊ nowych zdolnoĞci.
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- fizyk nuklearny Bruce Banner, konstruktor Bomby-G – broni masowego raĪenia, w
wyniku Ğmiertelnego promieniowania gamma przeksztaáca siĊ w stwora Hulka
[relacja Hulk-Banner nawiązuje do poetyki przedstawionej w The Strange Case of
Dr. Jekyll and Mr. Hyde Roberta Louisa Stevensona];
- transformacja czwórki kosmonautów [Fantastic Four]: Reeda Richardsa [Mr
Fantastic], Sue Storm [Invisible Girl], Johna Storma [Human Torch] oraz Bena
Grimma [The Thing], dokonaáa siĊ w trakcie lotu kosmicznego, kiedy to ich pojazd
znalazá siĊ w strumieniu dziwnych promieni kosmicznych; etc.
Etap marginalnoĞci odznaczaáby siĊ przygotowaniem do zmiany – treningi, medytacje,
odosobnienie; jest to próba zrozumienia swej nowej sytuacji, wáasnego wnĊtrza i ujarzmienia
supermocy, odnalezienie nowego celu egzystencji.
Natomiast agregacja to stanie siĊ uksztaátowanym, uznanym superherosem [o ile to
moĪliwe], wiąĪe siĊ z przyjĊciem nowego imienia, przydomku, które podkreĞla moce,
charakter postaci, a równieĪ odmienny status i pozycjĊ homo superior. Strój rytualny pojawia
siĊ w róĪnych etapach, najczĊĞciej w trzecim, jednakĪe bardzo czĊsto zmienia siĊ caáy wygląd
zewnĊtrzny bohatera, a ma to miejsce juĪ podczas fazy segregacji.
Mechanizm rytów przejĞcia dotyczy zarówno superheroes jak i ich antagonistów,
naleĪy dodatkowo zaznaczyü, iĪ pojawienie siĊ któregoĞ z nich jest w jakiĞ sposób wynikiem
lub przyczyną istnienia drugiego bądĨ na odwrót. Przeciwne Īywioáy uzupeániają siĊ, są
„inspiracją” i sensem bytu dla siebie nawzajem.
Nadczáowiek wywodzi siĊ czasem prosto z mitologicznych opowieĞci, na áamach
komiksu wystĊpują przecieĪ miĊdzy innymi Herkules, Thor. ħródáo jego mocy miewa
uzasadnienie

magiczne

[Dr

Strange],

nawiązujące

do

okultyzmu

lub

zdolnoĞci

paranormalnych. NiezwykáoĞü bohaterów wynika nieraz z faktu, iĪ są maszynami, androidami
bądĨ cyborgami.
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36. Len Kaminsky, Chris Bachalo, Ghost Rider 2099.

Wszystkie te niesamowite, zdumiewające, czĊsto tragiczne historie nadają bohaterom
komiksowym odrĊbny status. Cechują ich poliwalentnie. Postacie zyskują dwie lub wiĊcej
twarzy. Misja ratowania Ğwiata, utrzymywania porządku, poszukiwania sprawiedliwoĞci, chĊü
zemsty czy odzyskania dawnego stanu rzeczy, jest realizowana poprzez nową jakoĞü,
anonimowoĞü, odmiennoĞü. ObcoĞü, na którą jest skazany lub sam siĊ na nią decyduje,
pozwala nadczáowiekowi ingerowaü w reguáy i koleje losu. Dziaáa w imiĊ dobra i naprawy
spoáeczeĔstwa, aĪeby ten cel osiągnąü – porzuca prawo i zasady moralne, które go nie
dotyczą, jego aktywnoĞü wybiega poza percepcjĊ kodeksu moralnego. Moc superbohatera
staje siĊ jednoczeĞnie jego przekleĔstwem, naznacza go piĊtnem, poza tym moĪe kusiü do
wykorzystania jej w niegodziwym celu.
NajczĊĞciej swoją misjĊ superman táumaczy dobrem pozostaáych ludzi, maluczkich,
którzy nie są w stanie siĊ obroniü. Jednak paradoksalnie to wáaĞnie jego pojawienie siĊ Ğciąga
siáy záa. Ciosy nie są wymierzone w ludzkoĞü, to heros staje siĊ gáównym celem ataku. To, Īe
krzywda zostaje wyrządzona „statystom” lub bliskim osobom nadczáowieka, bywa efektem
ubocznym.
Superáotrzy zaklinają siĊ, Īe zniszczą wszechĞwiat, jednakĪe na drodze stoją im
niezniszczalni i kuloodporni herosi. Tak wiĊc kanalie muszą skoncentrowaü wszystkie siáy na
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eliminacji i eksterminacji Ğwietlistych bohaterów, co jest i tak niemoĪliwe, gdyĪ wtedy oni
takĪe przestaliby istnieü, a rzeczywistoĞü staáaby siĊ nudna i bezbarwna...
Dlatego

czasami

myĞlĊ,

Īe

supermani

to

komiksowe

odzwierciedlenie

Owidiuszowego Narcyza. Zapatrzeni w siebie, w swoją siáĊ, a wáaĞciwie nadsiáĊ, Īyją w
przekonaniu, Īe mogą zbawiü Ğwiat. Jednak tak naprawdĊ ratują samych siebie. A wiĊc
egoiĞci, i to skrajni, czują siĊ dobrze, kiedy pomagają innym, wierzą, Īe to tylko oni są w
stanie zrobiü cokolwiek. Narcystyczni wydają siĊ nie tylko pod wzglĊdem zapatrzenia w
siebie, ale z powodu kultu ciaáa. PamiĊtajmy, jak wyglądają: supermiĊĞnie, supermózgi,
supersiáa, superciaáo. I przede wszystkim – nieĞmiertelnoĞü, wieczna máodoĞü. Bo choü
Narcyz umará, gdyĪ poznaá siebie, to przetrwaá jako ikona. Takimi ikonami są wáaĞnie
nadludzie.
JednakĪe z drugiej strony są to postacie tragiczne. Ogromny wachlarz nadnaturalnych
mocy, którymi dysponują, ma rekompensowaü im w pewien sposób to straszne zdarzenie,
które niegdyĞ przeĪyli, usprawiedliwia je, a nie jedynie pomaga w pokonywaniu záa. Poza
tym ciągáa walka, nieustanne problemy, niemoĪliwoĞü pomocy wszystkim naraz wyniszcza
nawet nadludzi. Ogromna siáa i odpowiedzialnoĞü, a zarazem pewna bezradnoĞü i uwikáanie
siĊ w báĊdne koáo zdarzeĔ powodują, Īe nie wszyscy superbohaterowie wytrzymują presjĊ
otoczenia, chociaĪ starają siĊ.
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37. Pustelnia Supermana.

Nadludzkie zdolnoĞci, które posiadają superbohaterowie, są dla mnie obrazem
ludzkich pragnieĔ i marzeĔ. JesteĞmy znudzeni poznanymi na lekcjach prawami fizyki, to co
zrozumiaáe i wytáumaczalne nie wydaje siĊ juĪ wiĊcej atrakcyjne. Nie sprawdza siĊ takĪe w
ratowaniu Ğwiata. Tu potrzeba naprawdĊ ogromnego potencjaáu. Supermoce to kolejny
powód, aby uznaü kogoĞ za zbawiciela, ale jednoczeĞnie za wyrzutka, odmieĔca, pariasa,
kogoĞ groĨnego, osobĊ nacechowaną sacrum.
W ciekawy sposób w jednym z listów do redakcji miesiĊcznika Superman [dziaá:
„Kartki ze Stali”], pewien máody czáowiek próbuje wytáumaczyü sobie i innym prĊdkoĞü
Clarka Kenta:
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„(...) Jestem máodym wielbicielem komiksów oraz prĊdkoĞci. ToteĪ
czytając komiks o Supermanie zawsze nurtowaáo mnie pytanie – jak szybki jest
Clark. Coraz czĊĞciej zastanawiaáem siĊ nad tym, aĪ wreszcie zaĞwitaáa mi
iskierka szansy. PoniewaĪ w numerze 2/92 na stronie 44 Lex Luthor twierdzi, iĪ
lecąc Concordem z Metropolis do ParyĪa przebĊdzie tĊ trasĊ w trzy godziny, a
„S” zajmuje to zaledwie kilka minut, wiĊc postanowiáem obliczyü w przybliĪeniu
jego prĊdkoĞü i przy okazji obliczyü odlegáoĞü ParyĪa od Metropolis. Choü
miasto Supermana nie istnieje, ale chociaĪ bĊdziemy mogli „na oko” wiedzieü,
gdzie ono powinno leĪeü. A wiĊc mając do pomocy fizyczne wzory na drogĊ i
prĊdkoĞü jest to moĪliwe. Wiedziaáem, iĪ samoloty naddĨwiĊkowe poruszają siĊ z
prĊdkoĞcią 1,5 MA tzn. z szybkoĞcią 1,5 dĨwiĊku, a wiĊc 1836 km/h (kilometrów
na godzinĊ). Korzystając ze wzoru S=V·t obliczyáem odlegáoĞü obu miast. I teraz
uwaga: Metropolis leĪy od ParyĪa zaledwie 5508 km. Znając juĪ drogĊ, jaką
musiaá przebyü Czáowiek Ze Stali jedynym problemem byáo to, iĪ Lex wyraziá siĊ
trochĊ nieĞciĞle, poniewaĪ nie powiedziaá dosáownie w ile minut „S” pokonaá tĊ
trasĊ. Lecz, aby obliczyü prĊdkoĞü musiaáem znaü czas. WiĊc, postanowiáem, Īe
bĊdzie to 9 minut. A to z tej prostej przyczyny – Luthor powiedziaá, iĪ kilka minut,
a wiĊc najwyĪszą cyfrą mogáa byü dziewiątka. WiĊc znaáem juĪ wszystko i
mogáem przystąpiü do dziaáania. I otrzymaáem jego prĊdkoĞü. Byáo to 612
km/min (kilometrów na minutĊ). JeĞli mi nie chcecie uwierzyü, pomnóĪcie to
przez 9, a wyjdzie droga, którą przebyá. Zgadza siĊ z tą, którą przebyá Concorde
co do kilometra. Byü moĪe jest to maáo dokáadne, ale chociaĪ juĪ coĞ jest.(...)
Namawiaábym teĪ innych wielbicieli Supermana, aby spróbowali poszperaü w
róĪnych czasopismach, komiksach tak jak ja to uczyniáem i byü moĪe udaáoby siĊ
im obliczyü jeszcze dokáadniejszą szybkoĞü. (...)” 44

Pan Krzysztof wykazaá siĊ niespotykanym zmysáem detektywistycznym, w próbie
oswojenia nadnaturalnej prĊdkoĞci Supermana, ja powątpiewam jednak w jakiekolwiek
ograniczenia w tej naturze... List powyĪszy daje jednak do myĞlenia, interesująca jest chĊü
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List Krzysztofa Stanisáawskiego, Superman 1992, nr 11, s.26.
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zlokalizowania Metropolis na rzeczywistej mapie Ğwiata i wytáumaczenie za pomocą teorii
naukowej czegoĞ nierealnego... Bowiem wszystkie niezrozumiaáe zdolnoĞci superheroes
powodują, Īe oddalamy siĊ od nich, nawet wtedy gdy pragniemy ich zrozumieü. A
nadnaturalnych mocy w uniwersum komiksowym jest jeszcze wiĊcej niĪ samych supermanów
[np. wspomniana juĪ superprĊdkoĞü, superwzrok, superoddech, supersiáa, zdolnoĞü
teleportacji, lewitacji, telekinezy, pirotechniki, zamieniania wszystkiego w lód, pajĊczy
instynkt, chodzenie po Ğcianach, odbijanie siĊ od przedmiotów, moc kameleona,
kontrolowania umysáu przeciwnika, przybieranie rozmaitych stanów skupienia lub
przeistoczenie siĊ w piasek, w zwierzĊ; nadnaturalny metabolizm, regeneracja, itd., itp.]
Dlatego bohaterowie komiksowi posiadają takĪe sáabe punkty. „(...) Jednym z
archetypów wszelkich chyba kultur jest niezwyciĊĪony heros. Nadludzkie jego moce
wykopaáyby moĪe miĊdzy nim a nami dystans nie do przebycia, otcháaĔ obojĊtnoĞci, gdyby
nie to, Īe póábóg i boginka ulegają pomimo wszystko ludzkim emocjom i sáaboĞciom, mają
swoją piĊtĊ Achillesa, grozi im koszula Dejaniry albo zakochanie siĊ w oĞle. Co wiĊcej heros
i heroina przebywają wĞród nas, tak samo niepokaĨni w pewnych fragmentach swej
egzystencji, jak my wszyscy” 45 . Jednym ze Ğmiertelnych zagroĪeĔ dla, wydawaáoby siĊ
niezniszczalnego, Supermana staá siĊ kryptonit – mineraá pochodzący z jego rodzimej planety.
Batman pomimo caáej swej mrocznej i demonicznej otoczki jest zwykáym czáowiekiem, który
dostaje zadyszki, a jego koĞci są tak samo kruche jak nasze. Gdy superdraĔ chce zraniü
Spider-Mana, godzi w jego bliskich, etc. Istotną sáaboĞcią jest „prawdziwa”, codzienna
toĪsamoĞü nadludzi. Zdecydowana wiĊkszoĞü z nich ukrywa ją przed Ğwiatem prowadząc
podwójne Īycie – herosa i przeciĊtnego czáowieka.
Wyobcowanie jest nieuniknione, a anonimowoĞü pilnie strzeĪona. Gdyby wszyscy
wiedzieli, Īe Bruce Wayne jest Batmanem, áatwiej byáoby go wyeliminowaü. Nadludzie
przeksztaácili siĊ w wagabundów, pariasów, odmieĔców, ale muszą jakoĞ funkcjonowaü w
otaczającym ich Ğwiecie, potrzebują chwili wytchnienia. Poza tym pewne cechy i potrzeby
powinny byü zbliĪone do naszych, abyĞmy byli skáonni zaakceptowaü ich wizjĊ, a nawet
identyfikowaü siĊ z nią. W momencie gdy superbohater przestaje posiadaü „dwie twarze”,
traci caáy urok, tajemniczoĞü, tĊ odrobinĊ prawdopodobieĔstwa i przeksztaáca siĊ w nierealną
i zbyt doskonaáą kukáĊ.

45

W o Ĩ n i a k o w s k i J., Bohaterowie naszych czasów. Kilka uwag o Fuselim i komiksach
przygodowych, [w:] Ars Auro Prior. Studia Ioanni Bialostocki Sexagenario Dedicata, Warszawa 1981,
s. 706.
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W celu wyizolowania siĊ nadludzie budują pustelnicze samotnie. Tam są w stanie
spokojnie rozwaĪaü swoją naturĊ i przed nikim nie udawaü, nie graü podwójnej roli, znajdują
siĊ bowiem w orbis exterior, miejscu odpowiednim dla ich pozycji. Superman stworzyá dla
siebie izolatkĊ w pobliĪu bieguna póánocnego, Batman posiada tajną grotĊ peáną nietoperzy i
dziwnych wynalazków znajdującą siĊ pod rezydencją Bruce’a Wayne’a [podkreĞla to jego
demonicznoĞü], X-meni – mutanci üwiczą i na co dzieĔ zamieszkują w specjalnej bazie,
szkole dla mutantów prowadzonej przez profesora Xaviera, itd.

38. Todd McFarlane, Greg Capullo, Spawn.

Ta dwoistoĞü bohaterów fumetti to kolejne podobieĔstwo do wspóáczesnego
czáowieka. „Wrzuceni w Ğwiat” nakáadamy coraz to inne maski, aby dopasowaü siĊ do
zaistniaáej sytuacji, do obrazu spoáeczeĔstwa. Pojawia siĊ pytanie: która twarz nadczáowieka
jest prawdziwa? Czy karnawaáowe ratowanie Ğwiata w kolorowym przebraniu stanowi sens
jego egzystencji? Czy teĪ pragnie byü zwykáym „puzzlem” w rozlegáej kulturowej ukáadance.
To jest ten dramat, rozerwanie pomiĊdzy dwoma Ğwiatami, a moĪe jego pozycja jest gdzieĞ
pomiĊdzy? W moim przekonaniu ów problem dotyczy w pewnym stopniu kaĪdego z nas.
Gubimy siĊ we wspóáczesnym Ğwiecie, który narzuca nam tak wiele funkcji i odmiennych
wzorów kulturowych naraz. ĝcieĪki Īycia plączą siĊ nam pod nogami i ubieramy niewáaĞciwe
peruki, wciąĪ siĊ chwiejąc.
DziaáalnoĞü superheroes pozostaje tajemnicza i wieloznaczeniowa. Strój noszą ukryty
pod zwykáym ubraniem, a moment metamorfozy dokonuje siĊ w odosobnionych, chciaáoby
by siĊ napisaü – mediacyjnych miejscach. Mianowicie w budkach telefonicznych, ciemnych
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pokojach, magazynach, opuszczonych zauákach; tak aby nikt nie zauwaĪyá. Captain Marvel
zaĞ, aby zmieniü siĊ w nadczáowieka, wykorzystuje magiczną formuáĊ: „<<SHAZAM>>,
która zostaáa utworzona z imion mitologicznych herosów i bogów (Salomona, Herkulesa,
Atlasa, Zeusa, Achillesa i Merkurego). Eklektyczne odwoáanie siĊ do mitologii stanowiáo w
tym komiksie rodzaj aluzji, sáuĪącej áatwiejszemu rozpoznaniu charakteru postaci” 46 . Wielu z
nich dziaáa pod osáoną nocy, podczas gdy poczciwi obywatele odpoczywają po trudach dnia,
wtedy to siáy chaosu przenikają do Ğwiata realnego wraz ze snem, a herosi wyruszają na
odwieczne áowy.

39. Dan Raspler, Mike Mignola, Batman : Sanctum.

Miejsce kosmicznej akcji, walki przewaĪnie stanowią ogromne, betonowe puszcze –
imago mundi [Gotham, Metropolis], sprzyjające anonimowoĞci i przypominające zawiáy
labirynt peáen niebezpieczeĔstw i zagadek. Dodatkowo spory rozgrywane są bardzo czĊsto w
powietrzu, na szczytach i dachach budynków, ponad gáowami przechodniów. TamtĊdy
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S z y á a k Jerzy, Komiks: Ğwiat przerysowany, GdaĔsk 1998, s. 38, 40.
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prowadzi takĪe wĊdrówka áowcy w poszukiwaniu záoczyĔców. Jest to przestrzeĔ áącząca
Ğwiat chtoniczny z powietrznym, trudna do zdefiniowania. Gdy dwie supersiáy spierają siĊ ze
sobą na wyĪynach, prĊdzej czy póĨniej któraĞ z nich upadnie w mitologiczną przepaĞü.
Bohaterowie walczą takĪe na poziomie ulic i chodników, wtedy zazwyczaj mają do czynienia
z ludzką przestĊpczoĞcią, brutalnoĞcią i degradacją, Ğmietnikiem codziennoĞci.

40. Mike Mignola, Hellboy – prawa rĊka zniszczenia.

Wielkim wyzwaniem dla herosów z historii obrazkowych jest pozostanie przy
zdrowych zmysáach. Tak do koĔca nigdy nie jesteĞmy pewni, czy oni nie są trochĊ niespeána
rozumu. NiekoĔczące siĊ ratowanie Ğwiata, w jakimĞ báazeĔskim, pstrokatym stroju,
bezinteresowna pomoc innym, niezrozumiaáa chĊü naprawiania rzeczywistoĞci, której
specyfiką jest zepsucie, czy to ma aby jakikolwiek sens?
Okazuje siĊ, Īe ma. Postacie komiksowe to juĪ nie tylko pozostaáoĞü bajek
magicznych czy pogáos mitologicznych bogów. Superbohaterowie stają siĊ swoimi wáasnymi
mitami. Nadludzie z la bande dessinée funkcjonują dziĞ jako instytucje. Taką kolej rzeczy
zainicjowaá wciąĪ jeszcze bardzo popularny Superman. Dla mojego pokolenia jest juĪ on
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trochĊ zbyt patetyczny i naiwny, ale nie wszyscy tak uwaĪają, oto kolejny list z dziaáu „Kartki
ze Stali”, który zaczyna siĊ od wyraĪenia stosunku do komiksów:

„(...) Czasem czytam je aĪ do póĨna w nocy i wtedy tata mówi – „Kuba,
przecieĪ jutro teĪ jest dzieĔ”. Ale przecieĪ tak ciekawych komiksów nie moĪna
odáoĪyü do jutra! Mój tata tak mówi, ale sam z niecierpliwoĞcią czeka na nowe
przygody Supermana i Batmana, które wciągają tak mocno, Īe nie moĪna siĊ
oderwaü, póki nie przeczyta siĊ od deski do deski. (...)
No, a teraz kolej na idealnego Supermana. No, cóĪ musi byü jakiĞ ideaá
wĞród tylu superbohaterów. Supcio jest po prostu ideaáem, to takie duĪe z róĪnymi
mocami dobro. Moim ulubionym przeciwnikiem Supera jest Lex Lutor. Ten gruby,
záoĞliwy facet narobiá Supermanowi wiĊcej káopotów niĪ inny superáotr. Bardzo
podobaáa mi siĊ historia „Czerwone Szkáo”. Wszystko pokrĊcone i zagadkowe,
nawet ja nie wiedziaáem czy Superman n a p r a w d Ċ z a b i j a c z y t o
ylko

t

f i k c j a [podkreĞlenie moje – M.Sz.]. Moim Ulubionym rysownikiem jest

Dan Jurgens. Przedstawia on postaü Supermana jako duĪego, wysokiego
mĊĪczyznĊ z wielkimi miĊĞniami (...)” 47

Clark Kent staá siĊ nierozáącznym elementem kultury amerykaĔskiej. Rok po
„piĊüdziesiątych” urodzinach Supermana [przypominam, na okáadce komiksu pojawiá w roku
1938] Otto Friedrich napisaá nastĊpujące sáowa: „Po póá wieku przygód i zmaganiach ze
zbrodnią w „Action Comics” (jak równieĪ w co najmniej 250 innych pismach), po trzynastu
latach sáuchowisk radiowych, trzech powieĞciach, siedemnastu filmach rysunkowych, dwóch
serialach filmowych (piĊtnaĞcie odcinków kaĪdy), po serialach telewizyjnych (w sumie sto
cztery epizody) i drugiej serii rysunkowej skáadającej siĊ z szeĞüdziesiĊciu dziewiĊciu czĊĞci,
musicalu na Broadwayu i piĊciu dáugometraĪowych filmach kinowych (w przygotowaniu
szósty), nie wspominając juĪ o dziesiątkach spektakli i wydawnictw, w których bohaterami
byli: Superboy, Supergirl, a nawet Krypto, czyli Superdog; nie mówiąc teĪ o zyskach z
dodatkowej produkcji takich przedmiotów jak koszulki, pierĞcionki, przeĞcieradáa, wszystko
to z wizerunkiem Supermana. Czáowiek Ze Stali jest dzisiaj bezkonkurencyjny” 48 .

47
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41. DeFalco Nicieza, Frenz Bagley, The New Warriors.

Magia Supermana przygasa, ma zbyt liczną konkurencjĊ, nie posiada juĪ monopolu na
bycie instytucją. Obok niego uplasowaá siĊ szereg popularnych superheroes, których kariera
zapewne bĊdzie wyglądaü w zbliĪony sposób. Wątpliwe jest jednak czy osiągną oni tak
ogromny sukces jak w ogólnym rozrachunku postaü wykreowana przez Jerry’ego Siegela i
Joe’go Shustera. Przytoczone przed chwilą liczby dotyczące wydawnictw i ekranizacji
Supermana, zdąĪyáy juĪ sporo urosnąü.
W zeszáym roku podczas wakacji, byáem Ğwiadkiem rozmowy dwóch dojrzaáych
panów [okoáo 45 lat]. Dotyczyáa ona tragicznej Ğmierci i sytuacji, w jakiej znalazá siĊ aktor –
Christopher Reeve wcielający siĊ [obok innych] w rolĊ filmowego Supermana. Jego twarz
zawsze kojarzyü mi siĊ bĊdzie z Clarkiem Kentem, byá idealnie dopasowany do tej roli. W
pewnym sensie staá siĊ on Supermanem w naszej rzeczywistoĞci. Gdy siĊ go widziaáo w
telewizji po „cywilnemu”, podczas wywiadów lub innych filmów, woáaáo siĊ: „Popatrz,
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przecieĪ to Superman!”. Tak mniej wiĊcej brzmiaá wyrywek rozmowy dwóch panów, o
których wspomniaáem przed chwilą: „SáyszaáeĞ, Īe Superman odszedá, umará? – Nie, to
niemoĪliwe, przecieĪ on jest nieĞmiertelny, on wróci... – No, nie wiem w telewizji mówili, Īe
po tym wszystkim co przeĪyá moĪe wreszcie odpocząü w spokoju.” Faktycznie losy
Chritophera Reeve byáy dramatyczne. Zdobyá sobie ogromną popularnoĞü rolą Supermana,
zaĞ w pewnym etapie Īycia ulegá okropnemu wypadkowi, a jego ciaáo zostaáo sparaliĪowane.
Dziaáo siĊ to wszystko, kiedy byáem jeszcze cháopcem i pamiĊtam, Īe wydawaáo mi siĊ to
nierealne – jak ktoĞ niezniszczalny i wszechmocny nagle staje siĊ bezradny.

Dlatego

rozmowa dwóch panów mocno na mnie podziaáaáa, ja jeszcze nic nie wiedziaáem wtedy o
Ğmierci aktora, informacja ta doszáa do mnie jakiĞ miesiąc póĨniej.
Oto w jaki sposób sam Chritopher Reeve wypowiadaá siĊ o swojej drugiej
osobowoĞci: „Bardzo trudno byáoby mi traktowaü Supermana niepowaĪnie (...) przede
wszystkim dlatego, Īe widziaáem jak Superman wpáywa na Īycie ludzi. Widziaáem dzieci
umierające na nowotwory mózgu, których ostatnim Īyczeniem byáo porozmawiaü ze mną, i
które odchodziáy w spokoju, poniewaĪ ich wiara nie zostaáa zachwiana. Widziaáem jak wiele
Superman potrafi znaczyü. Ludzie nie są związani z Supermanem narysowanym w komiksie,
ale czymĞ bardzo podstawowym: umiejĊtnoĞcią pokonywania przeszkód, umiejĊtnoĞcią
przetrwania, umiejĊtnoĞcią zrozumienia káopotów i umiejĊtnoĞcią odwrócenia siĊ do nich
plecami” 49 .
To ostatnie zdanie jest dla mnie bardzo waĪne. ĝwiadczy ono o tym, jak specyficzną
rolĊ odgrywają postacie komiksowe w naszej rzeczywistoĞci. Stanowi dowód na to, Īe w
rysunku odnajdujemy wiĊcej niĪ mogáoby nam siĊ początkowo wydawaü. KtoĞ lub coĞ
przeniesione na karty komiksu przechodzi skomplikowaną drogĊ – od warstwy znaczeniowej,
symbolicznej, ikonicznej poprzez rolĊ ekranu identyfikacyjnego wraca „naelektryzowane” do
Ğwiata rzeczywistego jako Īywa idea.
Ostatnimi czasy zostaliĞmy dosáownie zbombardowani licznymi ekranizacjami
opowiadającymi losy superbohaterów komiksowych. Z tego co siĊ orientujĊ, ma ich powstaü
jeszcze wiĊcej. ReĪyserzy siĊgają po herosów mniej znanych, których egzystencja jest w
wiĊkszym stopniu skomplikowana. Superman równieĪ zostaje odĞwieĪony w filmie i nawet
jego doskonaáy strój ma podlegaü pewnym poprawkom. Przyczyny takiego obrotu wydarzeĔ
mogą byü róĪne. Albo komiksy przestają stanowiü atrakcyjną rozrywkĊ, w co wątpiĊ, albo
kino reaguje na ogromną popularnoĞü fumetti pragnąc zafascynowaü widza realnoĞcią
49
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przedstawionych scen, przybliĪyü fikcjĊ do realnego Ğwiata. W koĔcu bardzo kusząca jest
moĪliwoĞü obejrzenia n a Ī y w o jednego ze swoich ulubionych herosów...

42. Jedna z okáadek Supermana.

To, o czym pisaá Otto Friedrich – o instytucjonalizacji Supermana, nie zawiera siĊ
jedynie w szeregu gadĪetów [odzieĪ, maskotki, zabawki, breloczki, plakaty, bilboardy,
etykiety, reklamy, etc.], zakres jej jest wiĊkszy i wciąĪ roĞnie, obejmuje takĪe myĞli,
przekonania, autorytety. Wizerunki superheroes nie tylko towarzyszą piosenkarzom
popularnej muzyki w teledyskach jako táo, scenografia, to wáaĞnie o nich zaczyna siĊ Ğpiewaü.
Sztuka wykorzystuje ich stereotypowoĞü, aby zwróciü uwagĊ na wspóáczesne problemy. W
grach komputerowych zostaje nam ofiarowana perspektywa wcielenia siĊ w jednego z
gigantów komiksowych i kierowania jego losami, przeĪywania walki z nieskoĔczoną liczbą
nikczemników. Postaciom z komiksów buduje siĊ pomniki, dodając przestrzeni miejskiej
magiczny wymiar. Máodzi ludzie rozmawiają o herosach jak o swoich najlepszych kumplach,
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którzy stali siĊ mostem miĊdzy pokoleniami. Superman to skrót myĞlowy bardzo czĊsto
wykorzystywany wspóáczeĞnie do opisywania Ğwiata, a nie tylko postaci z komiksu.
To caáe zjawisko w pewnym momencie wydaje siĊ zbĊdne. Chwila taka nastĊpuje, gdy
uĞwiadamiamy sobie, jak wielu supermanów jest realnych, istnieje obok nas w codziennym
Īyciu; jaką odrobinĊ wysiáku potrzeba [co przychodzi nam jednak z trudem], abyĞmy
wydobyli ze swojego wnĊtrza pokáady dobra. Matka, Ojciec, Nauczycielka, Listonosz,
StraĪak, itd., caáa ludzkoĞü walczy codziennie o przetrwanie, zmaga siĊ z pokusami,
przeszkodami. Zapominamy jednak o tym wszystkim poĞród mĊczących obowiązków. I w
takiej chwili sztuka masowa puka do naszych drzwi: „ukojĊ wasze zmartwienia i troski,
posáuchajcie...” Element pokrzepiający, o którym wspomina Umberto Eco, funkcjonuje takĪe
w komiksie. „...Czytelnik doznaje pociechy zarówno dlatego, Īe nastĊpuje caáa seria cudów,
jak i dlatego, Īe nie zakáócają one biegu rzeczy. ĩycie toczy siĊ dalej tak samo, nawet jeĞli
przez chwilĊ páakaliĞmy i cieszyliĞmy siĊ, cierpieli i radowali. KsiąĪka [komiks – M. Sz.]
uruchamia szereg mechanizmów gratyfikacyjnych, z których najbardziej pocieszycielski
funkcjonuje w sferze czystej fantazji...” 50 . Tylko, Īe w przypadku superbohaterów sztuka
popularna idzie jeszcze dalej. Stara siĊ przemyciü postacie komiksowe do Ğwiata realnego, nie
bazuje juĪ tylko na naszych wyobraĪeniach, ona je ksztaátuje otaczając nas codziennie
bodĨcami i dowodami na istnienie supermana. W duĪym stopniu udaje jej siĊ to osiągnąü.
„...Nadczáowiek jest elementem niezbĊdnym, aby skutecznie zadziaáaá mechanizm
pocieszenia: pozwala szybko i w sposób nie do przewidzenia rozwiązaü dramaty. Pociesza
natychmiast, i to skutecznie” 51 .
Nie wystarcza nam postaü niezniszczalnego herosa. Chcemy, aby byá bardziej
przyziemny, ludzki, powinien siĊ mĊczyü, popadaü w rozterki. Mechanizm pocieszenia to juĪ
za maáo. Potrzebujemy jakiejĞ odmiany, uĞmiercamy niezniszczalnych bohaterów, wikáamy
ich w moralne dylematy. Owszem na ogóá „(...) widzieü rzeczy ĞwieĪo i z detalami, jest
mĊczące, a poĞród licznych spraw praktycznie niemoĪliwe, stereotyp peáni rolĊ kulturowego
poĞrednika miĊdzy podmiotem, a rzeczywistoĞcią, przyĞpieszając i uáatwiając orientacjĊ
jednostki w Ğwiecie” 52 , lecz wymagamy coraz czĊĞciej wáaĞnie czegoĞ nowego. Stereotypy
obrzydáy nam doszczĊtnie, jednak nadal funkcjonują i mają siĊ raczej dobrze.

50

E c o Umberto, Superman w literaturze masowej : powieĞü popularna: miĊdzy retoryką a ideologią,
Warszawa 1996, s. 84.
51
Ibidem, s. 68.
52
J a s t r z Ċ b s k i Jerzy, Czas relaksu : o literaturze masowej i jej okolicach, Wrocáaw 1892, s. 220.
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43. Plakat ze Zjazdu Superbohaterów, „KONKRET 2005”.

Nadludzie zyskali sobie liczne grono fanów, którzy intensywnie identyfikują siĊ z
poszczególnymi postaciami. Podczas rozmaitych zjazdów, konwentów pasjonaci mogą siĊ ze
sobą spotykaü, wymieniaü egzemplarzami komiksów trudnych do zdobycia, zbieraü autografy
twórców ich ulubionych bohaterów. Na przykáad tegoroczny „Konkret”: „byá doĞü skromny, z
nawiązką wynagradzaá to jednak interesujący program, sympatyczne miejsce, no i oczywiĞcie
starzy znajomi, których – jak zwykle w Warszawie – byáo caákiem sporo. Tematem
przewodnim tegorocznego Konkretu byli superbohaterowie. Na pokazywankach naleĪaáo
prezentowaü Batmana i X-menów, na prelekcjach byáo o herosach w staroĪytnoĞci, o
Supermanie na emeryturze...” 53 . Takie zjazdy są interesującym zjawiskiem, to zapewne
niesamowite przeĪycie odnaleĨü siĊ poĞród grona ludzi pocháoniĊtych fantastyką. NaleĪy
podkreĞliü, iĪ takie imprezy dają równieĪ moĪliwoĞü poszerzenia horyzontów myĞlowych,
pobudzają do dyskusji, dialogu.

53

S z a d y Agnieszka, Mary Sue i Superman, Esensja. Magazyn kultury popularnej, nr 4, 2005
[wersja on-line]. DostĊpny w World Wide Web:
http://www.esensja.pl/magazyn/2005/04/iso/10_30.html. [dostĊp 4 czerwca 2005].
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Jak wynika z poprzedniego rozdziaáu bogactwo i róĪnorodnoĞü superbohaterów
zadowoliáoby najwybredniejszego konsumenta. WciąĪ jednak autorzy zadziwiają pomysáami.
JakiĞ czas temu trafiáem na zajmujący artykuá, oto jego fragment:

„Po co wymyĞlaü fikcyjnych superbohaterów, skoro po ziemi chodzą prawdziwi?
Dzieci w Kolumbii oszalaáy na punkcie komiksu z Janem Pawáem II w roli
Supermana.

Kajdanki

dla

Demonów,

Tarcza

Antygrzechowa,

Kalesony

NieskazitelnoĞci, Okulary Dobroci, Buty z Gumy przeciwko Záej Energii oraz
Miecz Oczyszczenia - to tylko niektóre gadĪety, którymi posáuguje siĊ gáówny
bohater komiksu Chwalebny Ojciec LudzkoĞci. Choü jego imiĊ nie pada ani razu,
nietrudno siĊ domyĞliü, Īe jego pierwowzorem jest Jan Paweá II. - Wychowaáem siĊ
na komiksach ze Spidermanem i Supermanem, ale po co wymyĞlaü fikcyjnych
superbohaterów, kiedy prawdziwi chodzą po ziemi? - pyta Rodolfo Leon Sanchez,
twórca komiksu.” 54 .

Postaü Super–PapieĪa powstaáa jeszcze przed jego Ğmiercią, jest to dla mnie sprawa
„skomplikowana”, tak wiĊc pozostawiam ten artykuá bez komentarza.
O komiksie naprawdĊ wiele siĊ dziĞ mówi i dyskutuje. Daje on bardzo szerokie pola
interpretacyjne i badawcze. Niektóre serie obrazkowe rozrosáy siĊ tak, iĪ moĪna by im
poĞwiĊciü wiele lat badaĔ. Krytyk, historyk komiksowy – takie dyscypliny nauki juĪ istnieją.
La bande dessinée tworzy nową jakoĞü opowieĞci związanych ze wspóáczesnym folklorem
wielkich miast, odradza siĊ w nich w nowej postaci idea bajki magicznej. SchematycznoĞü,
która jest zarzucana komiksowi jako jego gáówna wada, posiada nie tylko negatywny
wydĨwiĊk. „(...) Waga stereotypu, jednoznacznoĞci, faktu posáugiwania siĊ wciąĪ tymi
samymi kliszami nie moĪe byü jednoznacznie przesądzona. Są to cechy degradujące tylko
wówczas, gdy znaczenie tekstu wiąĪe siĊ z jego oryginalnoĞcią. JednakĪe w kulturach <<typu
ludowego>> wartoĞciowe byáo wáaĞnie to, co najprecyzyjniej odtwarzaáo tradycyjny wzór. W
tamtych rzeczywistoĞciach zabiegano o trwanie, a powtarzalnoĞü byáa najbardziej oczywistą

54

S t a n g r e t Michaá , Z i e l i Ĕ s k a Aleksandra, Nowy komiksowy bohater: Super-PapieĪ!,
[wersja on-line]. DostĊpny w World Wide Web:
http://www.komiks.gildia.pl/newsy/archiwum/2005/01/99558d191d5687e2473c0272ed8f5f1b. [dostĊp
4 lutego 2005]
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techniką dla osiągniĊcia tego stanu...” 55 . Wspóáczesne spoáeczeĔstwo miejskie, zwáaszcza
klasa Ğrednia bardzo silnie cháonie kulturĊ popularną, masową. Jest ona áatwo dostĊpna dla
wszystkich, lekko zostaje przyswajalna. PoetykĊ, którą napotykamy w komiksie, bez
problemu moĪna by rozpisaü na funkcje w podobny sposób jak to uczyniá Vladimir Propp ze
schematem fabularnym bajki.

44. DeFalco Nicieza, Frenz Bagley, The New Warriors.

Poprzez historie obrazkowe ludzie poszukują rozrywki, potwierdzenia ogólnych
prawd o sobie i otaczającym ich spoáeczeĔstwie, kulturze. Komiks wraz ze swoją imponującą
galerią bohaterów przynosi nam emocje, wraĪenia. Speánia funkcje ludyczne, ale przede
wszystkim dostarcza akcji, która jest, jak to okreĞliá jeden z moich ulubionych pisarzy: „(...)

55

S z p i l k a Wiesáaw, „Batman”- opowieĞü o stworzeniu, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty 1992, nr
3-4, s. 129.
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stara i niezniszczalna jak czary, jak fantazja i jak ludzkoĞü” 56 . To ta iskra, która zmusza nas
do dziaáania, twórczoĞci, aktywnoĞci. Nie potrafimy spokojnie wysiedzieü obserwując
ciekawe wydarzenia, chcemy w nich partycypowaü, poddaü siĊ elementowi ilinx. Inspirują
nas one, pobudzają, a nawet ksztaátują. JesteĞmy w koĔcu Homo Ludens, jak to okreĞliá
Huizinga.
Fantastyka szeroko rozumiana, która obecna jest w komiksie, pozwala zdystansowaü
siĊ od teraĨniejszego Ğwiata. Dodaje mu nowe elementy, próbuje prognozowaü przyszáe
wydarzenia. Istotne jest, Īe odnajdujemy pewną prawidáowoĞü w urzeczywistnianiu siĊ jej
skáadników, a przynajmniej na próbie wtargniĊcia, przenikniĊcia na powrót do rzeczywistoĞci.
Dlaczego „na powrót” – poniewaĪ elementy fantastyki dotyczą wymiaru realnego, próbują go
wytáumaczyü, oswoiü. Odwieczne wzbudzanie lĊku, moralizatorstwo, funkcje edukacyjne i
integracyjne, obecne w twórczoĞci ludowej, intensywnie rozwijają siĊ w komiksie. Nadludzie
– „(...) symultaniczna wizja tej samej, wielokrotnie powielonej na jednym obrazie postaci
bardziej niĪ same perypetie czy ewentualne dziwactwo rysunku dezorientuje nas i wywoáuje
w umyĞle stan szczególnego niepokoju...” 57 . DziĊki fumetti na powrót odkrywamy dzieciĊce
przeĪywanie Ğwiata.
W komiksach z superheroes istotna jest nie tylko fascynacja heroizmem i
indywidualnymi osiągniĊciami, wyraĪa siĊ w nich bowiem takĪe subiektywna potrzeba
odbiorcy bycia niepokonanym zwyciĊzcą i bycia podziwianym. Poszukujemy akceptacji w
spoáeczeĔstwie, chcemy to osiągnąü poprzez imponowanie innym, wyróĪnianie siĊ jakimiĞ
cechami, zdolnoĞciami. Nadludzie komiksowi to w pewnym sensie projekcja takich dąĪeĔ.
Otaczają nas przeróĪne historie. Ostatnio, znajomy, który wróciá z Anglii [sic!],
opowiadaá mi o byáym straĪniku miejskim, w niesprawiedliwy sposób zwolnionym z pracy.
Jednym z jego obowiązków byáo zakáadanie blokad na koáa parkujących wozów. Po utracie
pracy ów osobnik postanowiá zrobiü coĞ dla dobra ludzkoĞci, wypowiedziaá wojnĊ straĪy
miejskiej, przywdziaá strój superbohatera i od tamtego czasu uwalnia od blokad samochody
umĊczonych obywateli. Ponoü dziaáa tylko w nocy i jest wrĊcz nieuchwytny [zna przecieĪ
dobrze metody straĪników miejskich]. Ciekaw jestem, ilu nowych herosów [nie tylko
komiksowych] przyniosą najbliĪsze lata...

56

57

ý a p e k Karel, Marsjasz, czyli na marginesie literatury (1919-1931), Kraków 1981, s. 158.
C a i l l o i s Roger, W sercu fantastyki, [w:] „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1995,
nr 3/4, s. 127.
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Na zakoĔczenie tego rozdziaáu jeszcze raz przytoczĊ sáowa Karela ýapka, które
znakomicie oddają sens i naturĊ najwaĪniejszego elementu w komiksie, który zawdziĊczamy
bohaterom – dziania siĊ: „I znowu wielbiü bĊdą akcjĊ, tego wiecznego czarodzieja, który
wzbogaciá nasz Ğwiat o królestwo fikcji. Fikcja statyczna jest pomyáką, przesądem albo
káamstwem, ale fikcja epicka jest poezją, wszystko jedno, czy nazywacie ją bajką czy
powieĞcią [czy komiksem – M. Sz.]. Akcja nie zostawia nam czasu na zatrzymanie siĊ i
zadawanie pytaĔ jak Piáat, czym jest prawda; niesie nas ponad inkoherencjĊ i sprzecznoĞci,
odradza w nas czarowną naiwnoĞü ludzi zasiadających wokóá plemiennego ogniska. Pozbawia
nasze doĞwiadczenie ciĊĪaru, umoĪliwia przekroczenie jego granic, obsypuje nas
niezliczonymi darami Īycia – za jedną jedyną cenĊ: Īe czyni z niego fikcjĊ” 58 .

58

ý a p e k Karel, Marsjasz, czyli na marginesie literatury (1919-1931), Kraków 1981, s. 90.
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45. Roger Stern, Guice/ Rodier, Superman : War of The Super-Powers.
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ZakoĔczenie

Superman jest czĊĞcią naszej ĞwiadomoĞci, ukrytym pragnieniem bycia kimĞ
idealnym. JednoczeĞnie stanowi projekcjĊ pierwotnego eposu bohaterskiego, ekran
poszukiwaĔ i próby zrozumienia mechanizmów rządzących Ğwiatem. Komiksowi nadludzie w
podobny sposób jak mitologiczni bogowie i herosi ratują kruche ludzkie istnienia. PoĞród
przeciwnoĞci losu i ogromu problemów czáowiek czuje siĊ istotą sáabą. Przepeániony jest
obawą o najbliĪszą przyszáoĞü, dlatego kaĪdy promieĔ nadziei przynosi ogromną ulgĊ. Dobrze
jest mieü kogoĞ kto zjawi siĊ w najmniej oczekiwanym momencie i wydobĊdzie nas z opaáów.
Immanentna wiara w pomoc z zewnątrz jest nierozerwalną cząstką istoty spoáecznej –
czáowieka. Odnajdujemy ją w religii, organizacjach i strukturach spoáeczno – kulturowych.
Literatura masowa [komiks] równieĪ próbuje zaspokoiü tĊ potrzebĊ.
Spleceni na nieboskáonie w niekoĔczącej siĊ walce dwóch Īywioáów – dobra i záa,
superherosi z opowieĞci rysunkowych odgrywają jeden z wariantów mitu kosmogenicznego.
Przekaz kultury masowej wykorzystuje prawdy i wartoĞci, których potwierdzenia oczekuje
odbiorca. Instytucja nadczáowieka przenika z kadrów komiksowych do Ğwiata realnego, wciąĪ
jednak pozostając fikcją.
Próbowaáem w mojej pracy przybliĪyü bogactwo i róĪnorodnoĞü postaci ze Ğwiata la
bande dessinée, byáo to zadanie trudne i mam ĞwiadomoĞü tego, iĪ wiele ciekawych
bohaterów pominąáem. Chciaáem jednak ograniczyü zakres swoich rozwaĪaĔ, do komiksów
najbardziej reprezentatywnych, powszechnie znanych.
Mój wywód nie miaá stanowiü obrony rysunkowego medium, a takĪe nie chciaáem go
zbytnio atakowaü. DoĞü juĪ poĞwiĊcono miejsca na krytyczne rozwaĪania, wartoĞciujące
znaczenie komiksu pozytywnie lub negatywnie. Dla mnie istotny jest fakt, iĪ historie
obrazkowe to nieodáączna czĊĞü wspóáczesnej kultury. „Komiks nie ma początku ani koĔca
tylko wiekuisty Ğrodek. Jest to dodatkowa teraĨniejszoĞü, biegnąca równolegle do reakcji
rzeczywistoĞci: „(...) na kaĪdy dzieĔ czyjegoĞ Īycia przypada jeden dzieĔ w Īyciu
komiksu” 59 . Ta rysunkowa, symultanicznie rozwijająca siĊ teraĨniejszoĞü jest doskonaáym
tematem do badaĔ humanistycznych. W mojej opinii warto by zająü siĊ poszczególnymi
59

W a r s h o w R., Paweá, komiksy grozy i dr Wertham, przeá. W. G ó r n i c k i, [w:] Super -Ameryka, t.1., s.
202.
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postaciami i historiami z osobna, przeanalizowaü je bardziej szczegóáowo. GdyĪ w fumetti
odnaleĨü moĪemy wiĊkszoĞü nurtujących wspóáczesną kulturĊ problemów. W kaĪdym bądĨ
razie dyskusja na temat komiksu trwa, charakteryzuje ją dynamicznoĞü, cecha znamienita
wáaĞnie dla historii obrazkowych.
Nie potrzebujemy czytaü komiksów czy siĊ nimi interesowaü, aby znaü ich bohaterów
i zawartoĞü. W tym tkwi ich siáa i uniwersalnoĞü. La bande dessinée przekracza podziaáy
kulturowe, próbuje dotrzeü wszĊdzie ze swoją treĞcią. Trudno jest siĊ dziĞ uwolniü od
natarczywego przekazu kultury popularnej. „Jedno jest oczywiste: kultura masowa ma ten
wdziĊk, Īe nie musisz na Boga iĞü na Batmana, nie musisz kupowaü spodni z dziurą na tyáku,
ale wáaĞnie chcesz, ale wáaĞnie idziesz” 60 .

60

R u t k o w s k a Teresa, PrzewrotnoĞü Batmana, Zapis dyskusji o filmie „Batman, [w:] Polska Sztuka
Ludowa. Konteksty 1992, nr 3/4, s. 134.
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