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Wstęp  

 

 Prekursorów komiksu możemy doszukiwać się tak dawno, jak sięga tylko początek 

artystycznej działalności człowieka. Pierwsze formy opowieści obrazkowych znajdziemy już 

choćby w prastarych jaskiniach z Altamiry czy Lascaux, staroegipskich reliefach, 

pompejańskich malowidłach naściennych, tkaninie z Bayeux, Biblii Pauperum czy 

wywodzących się z kultury rodzimej Drzwiach Gnieźnieńskich
1
. Opowiadanie obrazami od 

zawsze stanowiło próbę pewnego uporządkowania rzeczywistości czy przekazania informacji, 

odgrywając tym samym istotną rolę w kulturze.  

 Amerykański badacz komiksów David Kunzle twierdzi, że za prawdziwego 

prekursora komiksu powinniśmy uznać Rudolphe Töpffera, który 60 lat przed masową 

publikacją historii obrazkowych w amerykańskich czasopismach powołał do życia tę nową 

formę narracji. Jego ilustrowane opowieści z opisami były szeroko rozpowszechniane w 

Europie i Stanach Zjednoczonych na początku XIX wieku. Jerzy Szyłak podaje jeszcze 

dwóch twórców – ucznia Töpffera, Gustave Doré i Wilhelma Buscha
2
, którzy zmienili oblicze 

ilustracji, prezentując sekwencje pewnych zdarzeń (głównie w sposób satyryczny) i dodając 

do nich komentarze. "Wielka trójca" wpłynęła w sposób decydujący na dalsze losy i wygląd 

opowiadania obrazkowego
3
. 

 Niektórzy badacze twierdzą jednak, że historie obrazkowe stają się pełnoprawnym 

komiksem dopiero wówczas, gdy posiadają "chmurki z dialogiem"
4
. Zgodnie z tą myślą, 

za pierwszych twórców tego gatunku uznać można Richarda Feltona Outcaulta, który w 

dodatku ilustrowanym Hogan's Alley (1896) magazynu Truth publikował historie bohatera 

Yellow Kid oraz Rudolpha Dirksa, autora Katzenjammer Kids (1897)
5
. Yellow Kid zyskał w 

Stanach Zjednoczonych sporą sławę, głównie dzięki coraz bardziej brutalnym i wulgarnym 

treściom, mającym wzbudzić sensacje (Yellow Kid przyczynił się do nazwania sensacyjnej 

prasy jako "yellow journalism"
6
). 

                                                            
1 Te z kolei stały się inspiracją dla komiksu Krzysztofa Wyrzykowskiego, który wzorując się na historycznych 
2 Szyłak, J., Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 2010, s. 9. 
3 Toeplitz, K., Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, 1985, s. 25, za: Horn M., 

Introduction, w: Informations et Documents, 1974, s. 5. 
4 Beaty, B., Komiks kontra sztuka, Warszawa 2013, s. 36. 
5 Toeplitz, K., op. cit., s. 23. 
6 Adamowski, J. W., System medialny Stanów Zjednoczonych, [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, 

Warszawa 2009, s. 22. 
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 Komiks jest więc częścią kultury popularnej od ponad stu lat, na przestrzeni których 

doszło do wielu zmian – między innymi w sposobie ukazywania bohaterów. Niniejsza praca 

jest z tym przeobrażeniem ściśle związana, stanowi bowiem próbę przedstawienia i 

scharakteryzowania postawy tak zwanego „antybohatera” w polskim komiksie, a dokładniej – 

casusu parodystycznego ujęcia „superbohatera”. Założeniem tekstu jest zwrócenie uwagi na 

fakt, iż nie jest to proste zaprzeczenie herosa, a „bohater na opak” – odbity w krzywym 

zwierciadle, przeistoczony i wykrzywiony. Celem pracy jest ponadto zbadanie tła, kontekstu, 

a także przyczyn antybohaterstwa, które to składowe umożliwią głębsze zrozumienie tej 

kategorii. Punktem wyjścia i inspiracją do rozważań było pierwsze wydanie magazynu 

komiksowego „Zeszyty Komiksowe” z 2004 roku, które w całości poświęcone jest kategorii 

antybohatera. Publikacje tam zawarte skłoniły autorkę pracy do zrewidowania i pogłębienia 

tematu po dwunastu latach od wydania tegoż. Impulsem do podjęcia próby 

usystematyzowania i zbadania tego rodzaju postaci w polskim komiksie stała się także 

rozprawa Anny Figi
7
, w której badaczka zaproponowała postawę herosa à rebours w 

kontekście postaci literackich.  

 Komiks jest medium wieloznacznym, otwierającym przed badaczem wiele możliwych 

ścieżek interpretacyjnych. Praca stanowi próbę omówienia kluczowych cech antybohatera 

komiksowego oraz jego związków z rzeczywistością – kulturą i społeczeństwem, bowiem 

komiks, będący przecież formą rozrywki masowej, odzwierciedla aktualne trendy kulturowe, 

komentuje je, a często nawet zapoczątkowuje
8
. Celem pracy jest ponadto zbadanie dlaczego 

poszukuje się kontrastów do zastanych wzorców oraz w jaki sposób dokonuje się tego 

odwrócenia. Ważnym źródłem analizy zawartej w pracy są także wypowiedzi autorów 

wybranych komiksów. Wgląd w ich tło światopoglądowe i środowiskowe pozwala na 

pogłębienie zrozumienia stworzonych przez nich postaci, a ponadto na rozstrzygnięcie 

hipotezy, czy figury te są bohaterami parodystycznymi. 

 Wybór analizowanych dzieł dotyczy w domyśle komiksu polskiego, jednakże w pracy 

zawarte są także odwołania do tradycji komiksu amerykańskiego i europejskiego – głównie w 

celu zarysowania tła gatunkowego. Kontekst, mimo iż odległy od rodzimego kulturowo, jest 

nieodzowny przy analizie tego zagadnienia. Odniesienie to jest ponadto nieodzowne ze 

                                                            
7 Figa, A. Oblicza antybohatera: antyheros w kontekście polskiej prozy pisanej po 1989 roku [w:] Rocznik 

Instytutu Polsko-Rosyjskiego, nr 2 (7), Wrocław 2014, s. 173-189. 
8 Costello, M. J., Secret Identity Crisis. Comic Books and the unmasking of Cold War America. Nowy Jork 2009, 

s. 1, za: Dudziński, P., Głownia R., Pisula R., Wolski, M., „Na ducha Lenina!” Historia sowieckich bohaterów 

komiksowych w popkulturze amerykańskiej [w:] „Praktyka Teoretyczna” 2014, nr 4(14), s. 82. 
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względu na genealogię komiksu jako gatunku, a także samego pierwowzoru parodii 

antybohaterskiej – superbohatera, który to wywodzi się właśnie z komiksu amerykańskiego. 

 Rozdział pierwszy dotyczy kategorii bohatera. „Ewolucja bohatera” to naświetlenie 

zmian, jakie zachodziły w sposobie przedstawiania postaci komiksowej – zarówno w Stanach 

Zjednoczonych jak i w Europie. W dalszych podrozdziałach znajdziemy analizę postaci 

superbohatera, która umożliwi w kolejnej części pracy scharakteryzowanie i uporządkowanie 

kategorii antybohatera jako parodystycznego ujęcia superherosa. Część ta służy nakreśleniu 

„antybohaterskiego tła” z perspektywy jego pierwotnej, bohaterskiej mitologii. 

 Rozdział drugi poświęcony jest analizie wybranych dzieł z polskiego komiksu, 

w których odnajdziemy postać „bohatera na opak” – kategorii opisanej w poprzednim 

rozdziale. Dzieła analizowane są pod kątem amerykańskich historii superbohaterskich, 

do których odnoszą się w sposób satyryczny. Wybór badanych w tym rozdziale komiksów –  

Orient Mena, Likwidatora oraz Wilqa wynika z chęci ukazania różnorodności tematycznej i 

stylistycznej dzieł – będącej konsekwencją zarówno różnicy czasu, w jakich powstawały, 

a także odmiennych światopoglądów czy środowisk, jakie reprezentują autorzy. Komiksy 

zostały uporządkowane w sposób chronologiczny. 

 Trzeci rozdział to podsumowanie przeanalizowanych w poprzednim rozdziale dzieł 

oraz próba umieszczenia ich w szerszym kontekście kulturowym. Opisane zostały odmienne 

sposoby realizacji antybohaterstwa jako parodii superbohaterskiej oraz ich konotacje z 

rzeczywistością. Rozdział ten traktuje także o związkach badanych komiksów ze zjawiskami 

kulturowymi we współczesnej Polsce. Autorka sprawdza ponadto, czy komiks antybohaterski 

należy do specyfiki polskiego komiksu, czy może ten typ postaci odnajdziemy także w 

wydaniach zagranicznych. Celem zbadania tego kontekstu jest także spojrzenie na komiks 

polski z innej, szerszej perspektywy. 

 "Historyjki obrazkowe bezceremonialnie korzystają z repertuaru chwytów 

artystycznych plastyki, literatury, filmu i fotografii (...)"
9
, co czyni komiks sztuką 

synkretyczną. Komiks jako gatunek eklektyczny, łączący przekaz wizualny i tekstowy winien 

być według badaczy analizowany pod kątem kodów semiotycznych
10

 oraz rozmaitych 

                                                            
9 Przybylski, R. K., Słowo i obraz w komiksie, [w:] Cieplikowa T., Skawiński, J., Pogranicza i korespondencje 

sztuk, Wrocław 1980,  s. 230 
10 Szyłak, J., Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku: wstęp do poetyki komiksu, Gdańsk 1999, s. 68. 
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dziedzin humanistyki
11

. Bibliografia wykorzystana w pracy wywodzi się wobec tego nie tylko 

z metodologii komiksowej, ale także filmowej i literaturoznawczej – ze względu na 

pokrewieństwo i wzajemne przenikanie się tych form.  

Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na fakt, iż polska myśl naukowa dysponuje 

niestety niewielką ilością opracowań poświęconych komiksowi. Do najważniejszych pozycji, 

których celem było sformułowanie teorii i uporządkowanie kategorii komiksu (i na których 

posiłkowała się autorka pracy) zaliczyć można publikacje Toeplitza (Sztuka komiksu. Próba 

definicji nowego gatunku artystycznego), Szyłaka (m. in. Komiks w kulturze ikonicznej XX 

wieku: wstęp do poetyki komiksu, Komiks: świat przerysowany, Komiks czy Druga strona 

komiksu) i Frąckiewicza (Wyjście z getta. Rozmowy o kulturze komiksowej w Polsce – 

poświęcona rozmowom o kulturze komiksowej w Polsce i będąca jednocześnie ważnym 

zbiorem wypowiedzi twórców historii obrazkowych, także i tych analizowanych w niniejszej 

pracy). Niestety większość kluczowych dla teorii komiksu zagranicznych publikacji 

naukowych wciąż czeka na swoje tłumaczenie. 

Do źródeł bibliograficznych zaliczyć można ponadto prasę oraz strony internetowe 

poświęcone komiksowi, których wadą jest często brak merytorycznego opracowania czy 

obiektywizmu. Badacz zmierza się więc z wyzwaniem segregacji chaotycznej, rozproszonej 

treści na temat komiksowego medium oraz trudnością w ocenie wartości i jakości tychże 

publikacji.  Z drugiej jednak strony warto zwrócić uwagę na próby rozpowszechniania 

publikacji o charakterze naukowym, co czyni magazyn „Zeszyty Komiksowe” - w 2016 roku 

decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stał się pierwszym w Polsce 

punktowanym czasopismem komiksowym. Ponadto na stronie internetowej „Zeszytów 

Komiksowych” znajdziemy zbiór prac naukowych związanych z tematyką tego medium, 

a także wciąż rosnący katalog zawierający informacje o publikacjach (recenzje, książki, 

czasopisma) dotyczących historii obrazkowych. W obliczu nieładu metodologicznego i 

ograniczonej dostępności materiałów na temat komiksu, źródło to stało się nieocenionym 

wsparciem przy powstawaniu tejże pracy.  

                                                            
11 Skrzypczyk, K., Komiksologia, czyli komiks w ujęciu teoretyczno-badawczym - w perspektywie Sympozjów 

Komiksologicznych, [w:] Gajewska, G., Wójcik, R., Kontekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz 

kultury współczesnej, Poznań 2011, s. 348. 
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I. Oblicza bohatera 

 

1. Ewolucja bohatera 

 

 Figura bohatera stanowi fundament fabularny każdego dzieła komiksowego. To wokół 

protagonisty rozgrywa się cała zbudowana przez autora narracja i rzeczywistość, wokół niego 

działają pozostałe postacie. Bohater stanowi o sile napędowej akcji, jest budulcem historii i jej 

punktem odniesienia. Na przestrzeni dziejów gatunku zauważyć możemy zmiany zachodzące 

w konstruowaniu głównych postaci – zarówno pod względem cech psychicznych jak i 

fizycznych. Niech za punkt wyjściowy posłużą nam ci, którzy stanowili o wzroście 

popularności komiksu na początku jego historii i stali się wyrazistymi reprezentantami tej 

dziedziny popkultury – superbohaterowie. 

 Należy zacząć od dziedzictwa komiksowego Stanów Zjednoczonych, bowiem 

superbohaterowie narodzili się i ukształtowali właśnie tutaj. Pierwsi amerykańscy herosi 

wyrastają na gruncie globalnego zagrożenia – niektórzy sądzą, iż do ich sukcesu przyczynił 

się czas wojny w Europie i wiążące się z nią „(…) zapotrzebowanie na herosów najlepszych, 

najwspanialszych i najwaleczniejszych z możliwych (i niemożliwych)”
12

. W 1938 roku Jerry 

Siegel i Joe Shuster powołują do życia Supermana (il. 1) – naczelnego komiksowego 

superbohatera, który dzięki swoim supermocom zwalcza wszystkich łotrów zagrażających 

gatunkowi ludzkiemu. Jeffrey Land i Patrick Trimble analizując tło powstania 

najsłynniejszego z superbohaterów zwracają uwagę, że twórcy powieści graficznej 

wychowywali się w jednym z najtrudniejszych momentów w historii Stanów Zjednoczonych i 

niewykluczone, że w tym związku należy się upatrywać pochodzenia idei, iż zmianę może 

przynieść tylko przybysz z odległej planety
13

. Superman zmienił nieodwracalnie charakter 

komiksu i stał się nowym typem bohatera amerykańskiej kultury.  

 Toeplitz pisze, powołując się na Wolfganga Fausta, że „przedmiotem identyfikacji ze 

strony odbiorcy opowiadania komiksowego nie jest bohater jako charakter, lecz bohater jako 

symbol idei"
14

. Postacie komiksowe stają się więc symbolami określonych zasad, 

                                                            
12 Szyłak, J., Komiks - pierwsze stulecie, [w:] Sto lat komiksu, Łódź 1996, s. 4. 
13 Lang J. P., Trimble P., Whatever Happened to the Man of Tomorrow? An Examination of the American 

Monomyth and the Comic Book Superhero, [w:] „Journal of Popular Culture” 1998, vol. 22, issue 3, s. 160. 
14 Faust, W., Uber das “Lesen” von Comics.  [w:] „Comic Strips”, 1970. cyt. za: Toeplitz, K., T., Sztuka 

komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa 1985, s. 80. 
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ideogramami, wnikają do świadomości współczesnego społeczeństwa
15

, mogą stanowić 

potencjalne źródło naśladownictwa niektórych postaw. Szyłak zauważa jednak, że tak zwany 

"Ideogram Zasad" – według Fausta i Toeplitza pojęcie uosabiające superbohaterów 

komiksowych – sprawia, że bohater staje się postacią w pełni zmitologizowaną, uosabia gamę 

określonych wartości, moralności i cnót. Szyłak pisze, iż „jako Ideogram, a nie postać, [heros] 

ukazuje się (...) w całej krasie swej umowności – przerostu znakowości nad realizmem”
16

. 

Badacz zwraca także uwagę, że odbiór fikcji komiksowej, w której główną rolę odgrywa 

superbohater, pozbawiony jest całkowitej wiary w przekaz ze strony czytelnika. 

Zdystansowanie sprawia, iż fikcja ta przestaje być mitem
17

. Autor zauważa także, że wobec 

powyższego pojęcie „Ideogramu Zasad” staje się połączeniem sprzeczności i porównuje je do 

chińskiego yin i yang lub alchemicznego coincidentia oppositorum
18

. 

 

Ilustracja 1. Debiut Supermana w Action Comics (1938). 

 Współczesna kultura przechodzi ciągłe transformacje – przewartościowuje utrwalone 

motywy, utarte toposy na rzecz demitologizacji i przeformułowania struktur postaci. Koniec 

II wojny światowej przynosi zmiany w branży komiksowej. Gaśnie zainteresowanie idealnym 

superbohaterem, co staje się wyznacznikiem rozpoczęcia nowej, tak zwanej „srebrnej” ery 

                                                            
15 Ibid. 
16 Szyłak, J., Komiks. Świat..., op.cit., s. 38. 
17 Ibid.  
18 Ibid.  
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komiksowej (1956–1970)
19

. Do życia powołani są superbohaterowie „uwikłani w 

rzeczywistość”
20

 – niepozbawieni skaz i tajemnic, walczący ze swoimi słabościami. Wśród 

nich znajdują się między innymi Spider-Man czy Hulk
21

. 

 Mimo, iż bohaterowie i ich cechy ulegają zmianom, możemy zauważyć, że historie 

wciąż oparte są na powtarzających się schematach konstrukcyjnych. Struktury narracyjne 

nadal pozostają takie same. Peter Parker, bohater kryjący się pod maską Spider-Mana, boryka 

się z ludzkimi słabościami, takimi jak zawiść czy chciwość (początkowo wykorzystuje swe 

nadprzyrodzone moce, by zemścić się na nękających go kolegach ze szkoły czy w celach 

zdobycia pieniędzy). Zmiana nadchodzi jednak wówczas, gdy Parker daje uciec 

włamywaczowi, spod rąk którego ginie jego opiekun, wujek Ben. To właśnie wtedy Spider-

Man zaczyna rozumieć, że jego nadprzyrodzone umiejętności niosą ze sobą odpowiedzialność 

i postanawia walczyć w obronie sprawiedliwości. Po przemianie człowieka-pająka dawne 

struktury konstrukcyjne superbohaterskich powieści powracają – historia opiera się nadal o 

ten sam, utarty schemat. 

 Warto także wspomnieć, co równocześnie dzieje się w strefie tak zwanego 

komiksowego podziemia – dzieł wydawanych przez artystów poza głównym obiegiem. 

Rozkwit gatunku przypada na lata 60, kiedy w Stanach Zjednoczonych wybuchają ruchy 

kontrkulturowe, co wiąże się z buntem przeciw kulturze oficjalnej i zwyczajom powojennego 

społeczeństwa. Komiks „undergroundowy” wyróżnia się nietypowymi rozwiązaniami 

plastycznymi, wulgarnym językiem, łamaniem tabu i dekonstrukcją bohatera. Młodzi twórcy 

zaczęli sięgać po medium komiksowe by wyrazić swoje poglądy – sprzeciw wojnie, 

nonkonformizm i niechęć wobec systemu. 

 Na tym gruncie powstaje między innymi kultowy już Kot Fritz
22

 Roberta Crumba – 

jednego z najpopularniejszych undergroundowych rysowników. Bohaterem komiksu jest 

antropomorficzny kot, którego głównym zajęciem są miłosne eskapady w towarzystwie 

swoich zwierzęcych przyjaciół. Tytułowy Fritz jest postacią hedonistyczną, egoistyczną, 

nieposiadającą granic moralnych czy etycznych. Charakterystycznym elementem komiksu 

                                                            
19 Historię komiksu (początkowo systematyzowano w ten sposób dzieła wydawnictwa DC Comics, jednak 

podział ten stosuje się często także w ogólnym pojęciu hisotrii komiksu) w Stanach Zjednoczonych podzielić 

można na pięć okresów (Golden Age, Silver Age, Bronze Age, Dark Age, Modern Age). Por. Levitz, P., 

75 Years of DC Comics. The Art of Modern Mythmaking, 2010. 
20 Szyłak, J., Komiks. Świat..., op.cit., s. 40. 
21 Komiksy pochodzące z wydawnictwa Marvel Comics Group, które od lat sześćdziesiątych zdominowało 

rynek komiksowy. 
22 Na podstawie tego komiksu powstał pierwszy amerykański animowany film skierowany do dorosłych. 
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Crumba (jak i wielu innych dzieł undergroundowych) jest gruba kreska i „specyficzna 

brzydota”
23

 (objawiająca się na przykład wyolbrzymieniem wad fizycznych postaci). 

 Lata siedemdziesiąte rozpoczynają tak zwany brązowy wiek komiksu (1970–1984) 

w Stanach Zjednoczonych. Dwa największe wydawnictwa – Marvel Comics i DC Comics – 

postanawiają wówczas „(…) wprowadzić do swoich komiksów nowy typ bohatera 

brutalnego, znanego już w Europie – wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom 

czytelników zmęczonych i znudzonych schematycznością scenariuszy i brakiem ostatecznych 

rozwiązań w działaniu superbohaterów"
24

. Bohaterowie tej ery, w odróżnieniu od 

ich protoplastów, zaczynają korzystać z broni, czego przykładem jest Punisher. Postać ta, 

w przeciwieństwie do większości superbohaterów
25

 zabija swoich przeciwników. 

 Kolejna, zwana „mroczną” (1984–1998), era po raz kolejny poddaje rewizji 

„nadludzi” – przynosi choćby takie tytuły jak kultowe wśród czytelników komiksu Powrót 

Mrocznego Rycerza Franka Millera czy Strażników Alana Moore'a. W obydwóch 

przypadkach mamy do czynienia z dekonstrukcją mitów bohaterskich i całkowitym 

zerwaniem z jednoznacznością superherosów. Moore ukazuje bohaterów jako postacie 

rozczarowane, załamane, przegrywające, ginie ponadto niezachwiany w poprzednich erach 

podział na „dobro” i „zło”. Komiks ma stanowić krytykę i polemikę z toposem klasycznego 

herosa w trykotach. Ciołkiewicz pisze, że na tym etapie mamy do czynienia „(…) nie tylko z 

demitologizacją superbohatera, ale także z zakwestionowaniem konwencji, na których cały 

ten mit był oparty”
26

. Idealne wizerunki komiksowych bohaterów są dekonstruowane, 

przestają być jednoznaczne. Autorzy obarczają herosów dylematami, wadami i porażkami. 

 Ważną postacią staje się stworzony w 1982 Maus Spiegelmana, gdzie głównym 

bohaterem jest ocalały z Holocaustu Władek Spiegelman – ojciec żydowskiego autora. Dzieło 

to z jednej strony opowieść o Zagładzie, ale i o trudnej relacji z synem Władka (autorem 

komiksu). Poprzez jego realizację Art Spiegelman próbuje zrozumieć historię ojca, która 

rzutowała na jego osobowość doprowadzając do rozlicznych konfliktów i problemów 

rodzinnych. Autor odwołuje się do zwierzęcych alegorii – protagonista i inni Żydzi w 

                                                            
23 Szyłak, J., Komiks. Świat...,op. cit., s. 58. 
24 Swółł R., Seryjne oblicze zła. Przemiany w obrazowaniu zła w amerykańskich serialach komiksowych 

o superbohaterach, Gdańsk 2010, s. 23. 
25 W przypadku tej postaci ciężkie jest jednoznaczne przyporządkowanie jej do kategorii superbohatera. 

Określany jest częściej mianem „antybohatera”. 
26 Ciołkiewicz, P., Podróż superbohatera. Przyczynek do analizy opowieści superbohaterskich [w:] Kultura i 

Wychowanie 2013, nr 5 (1) , s. 96. 
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komiksie jawią się jako myszy, Niemcy jako koty, Polacy jako świnie
27

, Amerykanie jako psy 

itd. Szyłak mówi o tym zabiegu: „Są to znaczenia nie tylko porównywalne z tymi, 

do artykułowania których jest zdolna literatura, ale i przez wyzyskanie komiksowego 

medium, bogatsze od sztuki słowa o sensy, które powstają wskutek napięcia pomiędzy 

narracją werbalną i obrazem”
28

 (jednocześnie potwierdzając wspomniane wcześniej 

pokrewieństwo tychże form). Dzieło okazało się wielkim sukcesem – autor otrzymał za 

komiks nagrodę Pulitzera, a w Niemczech włączono go do kanonu lektur szkolnych
29

. Przez 

wielu badaczy Maus uważany jest za jeden z najważniejszych w historii komiksu. 

 Lata 80. i 90. to wysyp całej maści zrywającej ze stereotypem herosa bohaterów. 

Pojawia się między innymi Lobo – kosmita, psychopata, płatny morderca o punkowym 

i mrocznym wizerunku (długie czarne włosy, czerwone oczy, skórzana kurtka, glany). Charles 

Burns powołuje do życia El Borbah – zamaskowanego zapaśnika Lucha Libre, który jest 

prywatnym detektywem żyjącym w dziwnym świecie pełnym równie osobliwych postaci. 

Pojawia się także Sandman – mroczna i bezwzględna personifikacja marzeń sennych czy "V" 

z V jak Vendetta jawiący się jako mściwy powstaniec w białej masce. Jednakże to tylko 

wybiórcze przykłady spośród piętrzących się wówczas dwuznacznych i zrywających z 

formułą superbohaterską postaci.  

 Należy także wziąć pod uwagę to, jak w tym samym czasie kształtowały się dzieje 

bohaterów europejskich. Ze względu na dużą różnorodność – zarówno pod względem tempa 

rozwoju poszczególnych państw w tematyce komiksowej jak i dużej rozbieżności w stylach 

artystów, nie można zastosować tu wyrazistego podziału na „ery”. Wyróżniającym się 

elementem komiksu europejskiego zdaje się być adresowanie dzieł do konkretnych 

odbiorców. Warto zaznaczyć, iż superherosi na wzór tych amerykańskich pojawiają się w 

Europie bardzo rzadko. Jak wskazują poprzednie akapity – ewolucja bohatera w Stanach 

Zjednoczonych prowadziła powoli do zerwania z jednoznacznością ich charakterów, 

stworzenia postaci bliższym rzeczywistości. W Europie z kolei postacie takie – czyli 

niedoskonałe i ludzkie – występowały na arenie komiksowej już od początku. 

 Rozwój komiksu w Europie opierał się głównie o wydawnictwa dla dzieci. Kluczową 

postacią jest w tym przypadku słynny belgijski Tintin Hergé’a. Główny bohater to 

                                                            
27 W 2001 roku, kiedy Maus został wydany w Polsce, na wniosek Leszka Bubla (prezesa Stowarzyszenia 

Przeciwko Antypolonizmowi) wszczęto dochodzenie w sprawie znieważenia narodu polskiego. 
28 Szyłak, J., Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku: wstęp do poetyki komiksu, Gdańsk 1999, s. 79. 
29 Wolski, P., Droga do Maus. Komiks a literackie paradygmaty w dyskusji wokół przedstawialności Holokaustu 

[w:] Śląskie Studia Polonistyczne, nr 1 (1), Katowice 2011, s. 135. 
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nieustraszony reporter jeżdżący po całym świecie w poszukiwaniu przygód, któremu 

nieustannie towarzyszy pies Miluś. Tintin zapoczątkował modę na czytanie historii 

obrazkowych, a jego imię sygnuje jeden z najważniejszych europejskich magazynów 

poświęcony komiksowi
30

. Istotnym elementem dzieła jest także rozwiązanie plastyczne – 

Hergé stworzył nowy styl zwany ligne claire (czysta linia), który polega na rysunku „(…) 

jedną kreską, tworzącą zamknięty kontur wokół każdego z detali znajdujących się na 

rysunku”
31

. Styl ten stał się później wzorem do naśladowania przez wielu innych twórców 

komiksowych. 

 We Francji w 1962 roku do życia zostają powołani kultowi już bohaterowie – Asterix 

i Obelix. Postacie to dwójka przyjaciół – niski i sprytny Asterix oraz krępy i silny Obelix, 

którzy przeżywają rozliczne przygody i zawsze wychodzą z opresji, ale możemy także 

obserwować ich rozterki – „(…) takie, nad jakimi dorosły przeszedłby do porządku 

dziennego, a które są dla dziecka prawdziwym problemem”
32

. Seria ma na celu ukazanie, 

że takie cechy jak męstwo, odwaga, mądrość czy siła nie są dane jedynie nadludziom o 

supermocach w rodzaju Supermana, ale są nieodzownym elementem egzystencji zwykłych, 

pełnych słabości śmiertelników
33

. 

 Po latach 60. coraz więcej autorów zaczęło przedstawiać komiksy w formie 

przeznaczonej jedynie dla dorosłych – dzieła wypełnione były wulgaryzmami, przemocą, 

seksem i symboliką niedostępną dla percepcji młodszych czytelników (obserwujemy więc 

zmiany podobne do tych, które rozgrywają się w tym samym czasie w Stanach 

Zjednoczonych). Za przykład może posłużyć Barbarella z lat 60. autorstwa Jean-Claude 

Forresta, którego tytułowa bohaterka to wyzwolona, atrakcyjna, młoda kobieta, heroina 

przeżywająca rozliczne przygody w fantastycznym świecie. Historia opiera się głównie o 

erotyczne perypetie bohaterki z mężczyznami, których traktuje przedmiotowo i często wrogo. 

Bezpruderyjna erotyka i brutalność stanowią cechy charakterystyczne komiksu. W tym 

samym czasie na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej podobnych do Barbarelli 

pozycji. 

 Ciekawą postacią jest także Vuzz stworzony przez Philippe Druilleta w latach 70. 

Bohaterem komiksu, którego autor posługuje się środkami artystycznymi rodem z 

                                                            
30 Szyłak, J., Komiks, Kraków 2000, s. 124. 
31 Ibid., s. 125. 
32 Ibid., s. 132. 
33 Ibid. 
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ekspresjonizmu i secesji, jest wędrowca, którego główne cele życiowe to jedzenie i seks. Na 

historie przedstawiane w komiksie składają się przede wszystkim brutalne mordy, awantury i 

gwałty z głównym bohaterem w roli głównej. Interesującym jest fakt, iż Vuzz postanawia 

odebrać sobie życie – wybiera się więc do wioski morderców,  gdzie umiera w walce (okazuje 

się jednak, że jest to jedynie narkotyczna wizja bohatera). Przykład ukazuje wszakże dobitnie 

odmienność europejskich bohaterów od amerykańskich. 

 W przypadku Polski komiksy długo traktowane były jako swego rodzaju wroga, który 

musi zostać poddawany pełnej kontroli. I tak, podobnie jak inne gałęzie mediów – powieści 

graficzne były cenzurowane i bardzo często wykorzystywane jako nośnik propagandy PRL-

owskiej. Za przykład stanowić może nasz ojczysty „James Bond” – Jan Żbik, nieustraszony 

Kapitan Milicji Obywatelskiej znany jako Kapitan Żbik (il. 2). Choć nie posiada żadnych 

pozaziemskich supermocy, dzielnie zwalcza przeciwników dzięki takim imponującym 

umiejętnościom jak judo czy strzelanie z łuku. Bohater propagandowego komiksu miał być 

uosobieniem ideału – młody, odważny, prawowity, z wysokim stopniem służbowym i 

perfekcyjną aparycją. Władysław Krupka, naczelnik wydziału Komendy Głównej Milicji 

Obywatelskiej i jednocześnie jeden z głównych scenarzystów serii, mówi jednak: 

„Postanowiliśmy stworzyć bohatera jednoznacznie dobrego. Faktycznie wyszła z tego postać 

nieco oficjalna i dziś żałuję, że nie uczyniliśmy go bardziej zwyczajnym. Bardzo często 

zastanawialiśmy się na przykład, czy Żbik nie powinien założyć rodziny albo chociaż mieć 

dziewczynę”
34

. 

 Perypetie Żbika moderowane były na bieżąco przez wspomnianego wcześniej oficera 

Milicji Obywatelskiej – Władysława Krupkę, który był także głównym pomysłodawcą serii. 

Celem dzieła o bohaterskich wyczynach Żbika było przede wszystkim wykreowanie 

korzystnego i afirmatywnego wizerunku milicjanta. Komiks, jako atrakcyjna forma przekazu 

– głównie za sprawą swej wizualności, okazał się idealnym instrumentem propagandy. 

 Ku zdziwieniu niektórych znawców, perypetie Żbika okazały się wielkim sukcesem: 

„Żbik jest chyba jedynym komiksem polskim, który stał się nieodłącznym elementem 

dzieciństwa tak wielu pokoleń. Zdumiewa jednak ponadczasowość tej popularności, przecież 

dziś Kapitana Żbika nie da się czytać”
35

. Jastrzębski natomiast wypowiadał się na temat tego 

triumfu następująco: „Pięćdziesiąt jeden numerów w nakładzie od stu do dwustu tysięcy 

                                                            
34 Kłoś, A., Akuszer Żbika [w:] „Przekrój”, 12 maja 2002, nr 19/2968, s. 55. 
35 Szlachtycz, M., Wszystko, co chcecie wiedzieć o „Żbiku”, rozm. przepr. Frąckiewicz, S., 

http://culture.pl/pl/artykul/wszystko-co-chcecie-wiedziec-o-zbiku (dostęp: 20.02.2016). 
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egzemplarzy każdy, ponad sześć milionów zeszytów dostępnych wyłącznie (i rzadko!) w 

handlu »bazarowym« lub antykwarycznym, czyni z niej zjawisko kulturalne o znaczeniu, 

które trudno przecenić”
36

. Ponadto seria komiksów z milicjantem stała się najdłużej 

ukazującym komiksem w Polsce – łącznie wydano 53 zeszyty publikowane w latach 1967–

1982. 

 

Ilustracja 2 . Pocztówka z autografem Kapitana Żbika. 

 Istotną postacią dla dziejów rodzimego komiksu
37

 jest rysowany przez słynnego 

polskiego grafika komiksowego Grzegorza Rosińskiego
38

 – Thorgal. Tytułowy bohater to 

potomek ludzi z gwiazd (podobnie jak Superman), który zostaje znaleziony i przygarnięty 

przez plemię Wikingów. Akcja Thorgala osadzona jest w mitologicznym świecie nordyckich 

bogów, którzy wpływają na losy protagonisty. Thorgal posiada nadludzką siłę, zręczność oraz 

intelekt. Jest także uosobieniem pacyfizmu –  sprzeciwia się przemocy oraz wojnie, walczy 

jedynie wtedy, kiedy niebezpieczeństwo zagraża jemu samemu lub bliskim mu osobom. 

W odróżnieniu od amerykańskich superbohaterów, Thorgal bierze ślub, staje się ojcem dzieci 

swej ukochanej, a także podlega zmianie czasu – dojrzewa i starzeje się. Thorgal za sprawą 

atrakcyjnej treści i formy okazał się międzynarodowym sukcesem. 

                                                            
36 Jastrzębski, J., Czas relaksu: o literaturze masowej i jej okolicach, Wrocław 1982, s. 218. 
37 Jednakże seria wydawana była w pierwszej kolejności za granicą - autorem scenariusza jest bowiem Belg, 

Jean Van Hamme. W Polsce seria ukazała się rok później (1978) niż w Belgii. 
38 Ten sam autor rysował niektóre z plansz do Kapitana Żbika. 
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 Lata 80. XX wieku przyniosły przełom dzięki miesięcznikowi „Fantastyka”, w którym 

zaczęto publikować m.in. Funky Kovala, dzięki sukcesowi którego powołano do życia 

komiksowy dodatek Komiks-Fantastyka
39

. Dzieło Parowskiego, Rodka i Polcha wyróżnia się 

między innymi stylizacją na zagraniczne produkcje oraz przede wszystkim zmianą odbiorcy, 

do jakiego jest adresowane, czyli dorosłych czytelników. To z kolei oznacza, iż komiks 

pozbawiony był dydaktyzmu, który wcześniej stanowił nieodłączną część zeszytów 

komiksowych wydawanych w Polsce. Funky Koval, pisze Szyłak, adresowany był do „(…) 

czytelników, którzy pragnęli czytać między wierszami”
40

, bowiem posługiwał się ironią 

i aluzjami do ówczesnych wydarzeń. Mimo, iż akcja osadzona jest w przyszłości, na łamach 

komiksu znajdziemy odwołania do stanu wojennego, pokazywane są także mechanizmy 

działania represyjnej władzy czy manipulacyjnych mediów. Oprócz tego Funky Koval 

ujmował swych czytelników wartką akcją, ostrym dialogiem i humorem. Niektórzy badacze 

określają go najgłośniejszym komiksem tamtej dekady
41

. 

 Głównym bohaterem jest tytułowy Funky Koval – były porucznik Air Star Force, 

kosmiczny detektyw prywatnej agencji Universs. Protagonista jest typem kobieciarza, który 

nie stroni od alkoholu oraz bójek, często działa na przekór ogólno przyjętym zasadom – 

stanowi całkowite przeciwieństwo Kapitana Żbika. Mimo, że jest bohaterem niepokornym 

i awanturniczym, jest także odważny, inteligentny i wierny swoim zasadom. Parowski, jeden 

z twórców Funky Kovala mówi: „(...) wzorzec herosa dawała nam ówcześnie drukowana 

proza McLeana i Chandlera (...)”
42

, a więc na przykład postać Philipa Marlowe'a – typowego 

wizerunku detektywa z czarnego kryminału, przystojnego i inteligentnego mężczyzny, który 

ma duże powodzenie u kobiet oraz cyniczne poczucie humoru. Jednym z wyróżników 

komiksu staje się ponadto jego warstwa plastyczna – Polch, inspirowany między innymi 

takim artystą jak Paul Gillon
43

 (wpływowy autor komiksów z gatunku science fiction), 

posługuje się realistyczną i dokładną kreską w stylu wspomnianego wcześniej ligne claire, 

uwydatnia bardzo drobne detale (takie jak na przykład monety lub broń) i szczegóły drugich 

planów. 

                                                            
39 Birek, W., Wielce obiecujący kryzys. Komiks w Polsce lat dziewięćdziesiątych [w:] „Nagłos” 2004, nr 20, 

s. 46. 
40 Szyłak, J., Komiks. Świat..., op. cit., s. 141. 
41 Birek, W., op. cit., s. 144. 
42 Parowski, M., Funky Koval - komiksowe panienki i giwery ze stanu wojennego, rozm. przepr. 

Chmielewski, Ł., 

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,16843981,Funky_Koval___komiksowe_panienki_i_giwery_ze_stan

u.html (dostęp: 01.08.2015). 
43 Centarowski, M., Punky Rock is not dead, [w:] "Nowa Fantastyka" 2007, nr 9 (300). 
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 Po przekształceniach ustrojowych w 1989 zaszły także zmiany w polskiej kulturze, 

włączając w to medium komiksowe. Historie obrazkowe posiadać zinstytucjonalizowany 

charakter, zaczęła rozkwitać twórczość młodych, niezależnych autorów, którzy publikowali w 

tzw. „zinach”
44

. Autorzy byli poniekąd zmuszeni do zejścia do „podziemia”, gdyż żadne z 

dużych wydawnictw, które wydawały wówczas przedruki zagranicznych tytułów, nie było 

zainteresowane współpracą z polskimi twórcami
45

. Szyłak jako cechy typowe dla wydań 

„undergroundowych” wyróżnia między innymi: „(...) skłonność do antyestetyki – 

posługiwanie się rysunkiem zrobionym grubą kreską, brzydkim, pozornie nieudolnym lub 

groteskowo uwypuklającym szpetotę bohaterów, wykorzystywanie wulgaryzmów (...), 

krytyczne spojrzenie na rzeczywistość, (...) skłonność do posługiwania się obscenami (...)”
46

. 

Cechy te przypominają wspomniane wcześniej amerykańskie komiksy kontrkulturowe 

pokroju Kota Fritza, które zaczęły także wówczas docierać do coraz bardziej wyzwolonej 

kulturowo Polski. Tego rodzaju wydania adresowane były raczej do przedstawicieli 

konkretnych subkultur (głównie muzyki punk i środowisk anarchistycznych), a w tym 

kontekście komiks staje się nierzadko elementem konsolidującym grupę
47

. Bohaterowie 

„zinów” to przeważnie postacie, które realizują antysystemową ideologię – sprzeciwiając się 

w szczególności klerowi i podporządkowanemu mu społeczeństwu polskiemu
48

.  

 Koniec lat 90. to rozkwit polskiego komiksu. Przełomowym momentem staje się 

powołanie do życia magazynu Produkt, redagowanego przez Michała Śledzińskiego. 

Publikowano tu między innymi kultowe Osiedle Swoboda, które opowiadało o życiu w 

polskich blokowiskach. Komiks odniósł duży sukces artystyczny i komercyjny. W tym 

samym magazynie debiutują takie postaci jak na przykład Wilq – groteskowy antybohater 

rysowany niechlujną kreską – który dzięki swej rosnącej popularności zaczął być wydawany 

w formie osobnych zeszytów. 

 Z jednej strony wydaje się więc dzieła o wydźwięku ironicznym i satyrycznym, 

z drugiej zaś mamy gorzką autobiograficzną historię Sasnala jak Życie codzienne w Polsce w 

latach 1999–2001, której bohaterem jest Polak borykający się z codziennymi problemami 

przeciętnej jednostki. Opowieść opiera się o zwyczajne czynności i troski, takie jak kupno 

                                                            
44 Lub „fanziny” - gazetki o niewielkim nakładzie wydawane przez amatorów. Por. Faznzin [w:] Słownik 

Współczesnego Języka Polskiego, Warszawa 1996, s. 68. 
45 Szyłak, J., Komiks. Świat..., op. cit., s. 171. 
46 Ibid. 
47 Szyłak, J., Zaangażowane obrazki i dymki, rozm. przepr. Sobczyk, M., [w:] „Obywatel’ 2008, nr 1(39), s. 49. 
48 Do najpopularniejszych twórców tego nurtu należą głównie Dariusz „Pała” Palinowski (seria Zakazany Owoc, 

Niezwykłe Przygody Braci Kowalskich) i Krzysztof "Prosiak" Owedyk (seria Prosiacek, Ósma Czara, Ratboy, 

Blixa i Żorżeta). 
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samochodu, zdawanie prawa jazdy, zmaganie się z bezrobociem czy pobyt w szpitalu z 

zagrożoną ciążą. Charakter dzieła trafnie nakreśla Kurc: „Wszystkie wydarzenia są tak 

prawdziwe, nudne i interesujące za razem, jak może być tylko życie”
49

. Forma komiksowa 

dzięki swej wizualności umożliwia Sasnalowi zawarcie takich elementów codzienności jak 

druki urzędowe czy komercyjne etykiety. 

 Istnienie superbohaterów sprawia, że zostaje zachowany pewien balans, 

zrównoważenie do otaczającego zła, wszechobecnego zagrożenia i konfliktów. Zły bohater 

(tzw. villain czy „czarny charakter”) udowadnia natomiast, że bez zła nie może istnieć dobro, 

a ponadto wartość ta wpisana jest w naturę naszego istnienia. Możemy zauważyć swego 

rodzaju ewolucję bohatera – nie tylko w dziełach amerykańskich, ale także i w europejskich, 

w tym polskich. Proste historyjki o umięśnionych herosach w maskach i trykotach ustępują 

opowieściom o skomplikowanych moralnie charakterach czy groteskowym postaciom 

stanowiącym satyrę tych pierwszych. 

 W dziełach komiksowych pojawiają się postaci, które wprowadzają w ten pierwotny 

biało-czarny podział pewien rozdźwięk czy kontrowersję. Stanowią inne spojrzenie na 

otaczający świat, przybliżają realia komiksu do danej rzeczywistości, wpisują się w 

prawdziwość tego, co wokół. Postać superbohatera czy bohatera jednoznacznie dobrego staje 

się dla odbiorców niewystarczająca. Publiczność, jak i sami autorzy opowieści rysunkowych, 

rezygnują ze stereotypowych przedstawień, które jawią się jako spowszedniałe 

i przewidywalne. Nie oznacza to oczywiście, że wizerunki te nie są powielane i utrwalane
50

, 

lecz mamy do czynienia z równoległym współistnieniem innych, nie do końca oczywistych 

modeli postaci. Można by stworzyć rozległą typologię tychże, jednak na potrzeby tej pracy 

skupimy się na jednym z nich – tak zwanym „antybohaterze”. 

 

  

                                                            
49 Kurc, B., Opowiadanie obrazem - komiks, Łódź 2003, s. 47. 
50 Potwierdzeniem jest choćby fakt, iż komiksowi herosi przenikają do innych mediów - nieustannie tworzone są 

rozliczne adaptacje filmowe oparte o perypetie superbohaterów. Por. Szyłak, J., Komiks i okolice kina, Gdańsk 

2000.  
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2. Czarno-biały świat herosów 

 

 Chcąc w kolejnych częściach pracy snuć rozważania na temat „antybohatera”, należy 

zdać sobie sprawę, że kategoria ta ma wpisaną w siebie swego rodzaju opozycję. Zakłada 

bowiem istnienie jakiegoś wzorca „bohaterskości”, pewnego schematu funkcjonowania dla 

postaci w danym kontekście kulturowym. Aby zrozumieć kategorię antybohatera, musimy 

najpierw przyjrzeć się specyfice bohaterskości – a więc i postaci superbohatera. 

 Pojęcie „bohatera” sprawia pewne trudności terminologiczne, okazuje się bowiem, 

iż termin nie jest jednoznaczny
51

. W kontekście rozważań zawartych w niniejszej pracy 

skupimy się na charakterystyce, wedle której jest to „postać o cechach heroicznych, 

która wykazała się szczególnym męstwem, odwagą, poświęceniem”
52

. Od zarania dziejów w 

kulturze istniało pewne wyobrażenie bohatera, bohaterskości. Arystoteles ujmował go jako 

lepszego od współczesnych nam ludzi
53

. Herosi są mężni, honorowi i gotowi do podjęcia 

jakiegokolwiek wymagającego i trudnego zadania. Loeb i Morris piszą, że bohaterskość jest 

ściśle związana z takimi cechami jak stanie na straży sprawiedliwości, gotowość do 

poświęceń, obrona słabszych, czy zwalczanie zła. Warto zwrócić uwagę na prefiks „super”, 

którego dodanie łączy się dodatkowo z wykroczeniem bohatera poza możliwości czy 

zdolności zwykłych śmiertelników
54

. 

Przez długi czas postawy postaci prezentowane w historiach obrazkowych stanowiły 

pewnego rodzaju drogowskazy moralne. Komiks nierzadko pełnił funkcje dydaktyczne i 

ideologiczne, na co zwraca uwagę Szyłak: „Postacie o cechach społecznie akceptowanych 

[komiks] przedstawiał jako bohaterów pozytywnych i lansował wzory postępowania zgodne z 

powszechnymi wyobrażeniami o tym, jak powinni zachowywać się zarówno mężczyźni, jak i 

kobiety. Uwodził czytelników urodą, szlachetnością, odwagą, czułością czy wrażliwością 

bohaterów”
55

. Szczególnego sensu słowa te nabierają w kontekście wspomnianych już 

wcześniej okoliczności rozkwitu komiksu – konfliktu wojennego. W obliczu 

                                                            
51 Jedna z charakterystyk „bohatera” mówi, iż jest to „główna postać, protagonista (w tym sensie bohaterem jest 

też każdy występujący w roli pierwszoplanowej antybohater)”. Por. Bohater [w:] Słownik Języka Polskiego PWN 

(dostęp: 21.07.2015)  http://sjp.pwn.pl/sjp/bohater;2445498.html 
52 Bohater [w:] Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Warszawa 1996,  s. 68. 
53 Arystoteles, Retoryka. Poetyka przeł. Podbielski, H., Warszawa  1988, s. 317. 
54 Loeb, J., Morris, T., Heroes and superheroes [w:] Morris, T., Morris, M., Superheroes and Philosophy: Truth, 

Justice, and the Socratic Way (Popular Culture and Philosophy), Chicago 2005, s. 11-12. 
55 Szyłak, J., Komiks i okolice pornografii: o seksualnych stereotypach w kulturze masowej, Gdańsk 1996, s. 47.  
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wszechogarniającego zła, racjonalnym uzasadnieniem jest poszukiwanie wzorowych postaci i 

tworzenie utopijnych światów na łamach komiksów. 

 Na fali rosnącej popularności historii obrazkowych w latach 30. XX w. to właśnie 

superbohater, heros o wyjątkowych umiejętnościach stał się przedstawicielem i uosobieniem 

całego gatunku. Za sztandarowy przykład posłużyć może oczywiście przytoczony już 

Superman Jerry'ego Siegla i Joego Shustera, pierwotna projekcja eposu bohaterskiego, który 

doczekał się wielu naśladowców – odwzorowujących zarówno cechy fizyczne jak 

i psychiczne słynnego bohatera
56

. Skutkiem tego większość postaci jaka pojawiała się w 

publikowanych magazynach komiksowych to „(...) ubrani w trykoty, niekiedy zamaskowani 

i niemal zawsze obdarzeni cudownymi mocami oraz umiejętnościami superbohaterowie 

(...)”
57

. Szyłak zwraca uwagę na istotny fakt, iż w komiksach superbohaterskich ważniejszym 

niż fabuła elementem był dobry i mężny bohater oraz jego nadprzyrodzone moce”
58

. 

 

 W amerykańskich superbohaterskich opowieściach komiksowych główna postać jest 

reprezentantem typu bohatera działającego. Jego poczynania stanowią o sile napędowej 

historii, całej rozgrywającej się w komiksie akcji. To także postać pozytywna, która skupia w 

sobie cechy powszechnie aprobowane, podziwiane, godne naśladowania. Eco zwraca uwagę, 

że „każdy z tych bohaterów posiada moc tak wielką, że w rzeczywistości mógłby przejąć 

władzę, pokonać armię, naruszyć równowagę relacji światowych. (…) Z drugiej strony jest 

oczywiste, że każda z tych postaci jest z gruntu dobra, moralna, wierna prawom naturalnym i 

ludzkim, a zatem jest zrozumiałe (i piękne), że używa swojej mocy tylko do czynienia 

dobra”
59

. 

 Szyłak podkreśla, że opowieść komiksowa, a szczególnie superbohaterska, posługuje 

się prostymi konstrukcjami, które są dla odbiorcy czytelne i nośne
60

. Stąd w historiach tych 

zawsze mamy do czynienia z pewną opozycją, manichejskim podziałem, zmaganiem się 

bohatera z wrogiem lub przeciwnościami losu
61

. Badacz zauważa ponadto, że zasada 

                                                            
56 W tym samym czasie powstawały między innymi takie komiksy jak Flash Gordon (1934r.) czy Kapitan 

Ameryka (1941 r.). 
57 Szyłak, J., Komiks. Świat..., op. cit., s. 35. 
58 Szyłak, J., Komiks..., op. cit., s. 95. 
59 Eco, U., Mit Supermena, [w:] Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, 

Warszawa 2010, s. 364. 
60 Szyłak, J., Komiks. Świat..., op. cit., s. 41. 
61 Ibid. 
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opozycyjności odwołuje się do popularnego w kulturze, odwiecznego sporu Dobra ze Złem
62

. 

Warunkiem istnienia i działania „cudownych ludzi” jest posiadanie wrogów. 

  Za przykład dosadnej binarności może posłużyć komiks Dick Tracy Chestera Goulda z 

1931 roku. Autor dokonuje wyraźnego podziału na postaci, które pogrupował na „czarne” 

i „białe”. Protagonista, inteligentny i odważny detektyw walczący z nieprawymi gangsterami, 

przedstawiany jest przez Goulda jako postawny mężczyzna w meloniku, podczas gdy będący 

jego wrogami gangsterzy byli źli i brzydcy. Szyłak o fizjonomii bohaterów pisze: „Wygląd 

postaci był zwierciadłem, w którym odbijały się cechy ich charakteru, a postępowanie zawsze 

było tym cechom podporządkowane”
63

. Zależność między osobowością a wyglądem 

zewnętrznym postaci esencjonalnie wyrażają słowa Jastrzębskiego: „Wszak zgodnie z 

archetypem – anioł musi być śliczny, a diabeł paskudny”
64

. 

 Historie superbohaterów zawsze oparte są o binarny podział „zło kontra dobro”, 

aksjologię typową dla owoców kultury popularnej. Ten z kolei jest jednym z warunków 

„czytelności” komiksu
65

 i stanowi projekcję wartości, jakich od dzieła oczekuje odbiorca. 

„Superkomiks” sięga do utartych stereotypów, „(...) do niezwerbalizowanej, ale żywej 

tradycji, chce trafić w »dziesiątkę« na hipotetycznej tarczy upodobań masowych”
66

. 

Jastrzębski twierdzi, że wynika to być może z „(...) tęsknot i lęków, które niegdyś znajdowały 

swój wyraz w baśniach”
67

, wskazując jednocześnie na pewną „ludowość” związaną z 

perypetiami superbohaterów. Van den Haag, odnosząc się do tworów kultury popularnej, 

pisze, że produkowany przezeń towar dopasowany jest do odbiorcy, a więc unika takich 

przekazów i form wyrazu, których wydźwięk nie jest jednoznaczny czy afirmowany
68

. 

Efektem tego jest powielanie wciąż tych samych i znanych mitów (co uzasadnia powtarzanie 

schematów konstrukcyjnych historii superbohaterskich, o czym mowa była w poprzednim 

podrozdziale). 

 Czy więc  konstrukcja superbohatera to odbicie ideałów i pragnień społeczeństwa? 

Aktor odgrywający filmową rolę Supermana, Christopher Reeve, wypowiadał się na temat tej 

postaci następująco: „Ludzie nie są związani z Supermanem narysowanym w komiksie, 

ale czymś bardzo podstawowym: umiejętnością pokonywania przeszkód, umiejętnością 

                                                            
62 Ibid., s. 42. 
63 Szyłak, J. Komiks..., op. cit., s. 72. 
64 Jastrzębski, J., op. cit., s. 226. 
65 Ibid. 
66 Ibid., s. 231. 
67 Ibid. 
68 Van den Haag, E., Kultura popularna, [w:] Super-Ameryka. Szkice o kulturze i obyczajach, Warszawa 1971. 
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przetrwania, umiejętnością zrozumienia kłopotów i umiejętnością odwrócenia się do nich 

plecami”
69

. Superbohaterowie mogą więc stanowić niejako odbicie pewnych dążeń jednostek 

– bycia podziwianym i wyróżniającym się spośród tłumu. 

 Ważnym wyróżnikiem herosów w trykotach są ich wyjątkowe, często nadnaturalne 

moce. Przykładowo Superman potrafi czerpać energię z promieni słonecznych, posiada 

doskonałą kondycję fizyczną, zdolność pokonywania siły grawitacji czy nadludzki wzrok 

(rentgenowski, mikroskopowy, teleskopowy) itp. Są także bohaterowie, których ciała nie 

dysponują ze swej natury niezwykłymi predyspozycjami. Osiągają swoje moce za sprawą 

specjalnych dodatków – za przykłady mogą posłużyć choćby Batman, który posługuje się 

licznymi gadżetami (jednym z nich jest wszechstronny kostium), znajomością sztuk walki i 

wyćwiczonymi mięśniami, czy Iron Man, który wykorzystuje skonstruowane własnoręcznie 

cybernetyczne zbroje wyposażone w nowoczesne technologie. Jednak bez względu na źródło 

supermocy herosów, zawsze dążą oni do działania na rzecz sprawiedliwości, dobra 

społeczeństwa i zwalczania szeroko pojętego zła. Bez wątpienia łączą ich także silne cechy 

charakteru, takie jak wola walki, determinacja, odwaga, niezłomność czy ponadprzeciętny 

intelekt.  

 

Ilustracja 3. Groteskowy Plastic Man. 

                                                            
69 Cyt. za: Friedrich, O., W górę, w górę i daaalej, [w:] „Komiks-Fantastyka” 1989, nr 2/7 , s. 22. 
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 Na równi z ukazywaniem się dzieł o herosach, na rynku pojawiają się także kreacje 

prześmiewcze, które stanowią satyryczne przerysowanie idealnych bohaterów o nadludzkich 

mocach. Za przykład może posłużyć Plastic Man Jacka Cole'a z 1941 roku, który obdarzony 

jest w moc rozciągania ciała i przybierania różnych, często absurdalnych i groteskowych 

kształtów (il. 3). Szyłak odnosi się do zabiegu autora następująco: „(...) osiągał wiele efektów 

humorystycznych, ukazując najosobliwsze transformacje, jakim ulegało ciało Plastic Mana, 

i często zbliżał się na kartach swojego serialu do poetyki absurdu i anarchicznego czarnego 

humoru, zachowując przy tym cały image komiksów o superbohaterach”
70

. Autor nawiązywał 

bowiem stylistyką do opowieści o superherosach poprzez kreacje umięśnionych postaci w 

trykotach czy metropolii z wieżowcami jako tła do groteskowych historii. 

 Wygląd zewnętrzny stanowi niezwykle istotny element w analizie komiksowych 

bohaterów, akcentuje bowiem wizerunek i osobowość postaci. Ubrania, bądź specjalne 

kostiumy są jednym z jego elementów. Niektóre postacie zmieniają strój, by „przeobrazić się” 

w swoje „drugie ja” – tak jest na przykład w przypadku Supermana czy Batmana. Tu kostium 

staje się wyróżnikiem w stosunku do reszty społeczeństwa, a także wyznacznikiem 

wyjątkowości i rozpoznawalności. Nałożenie specjalnego stroju powoduje niejako zmianę 

osobowości – superbohaterowie porzucają wtedy bowiem wyznawane przez siebie na co 

dzień zasady, wykraczają poza normy. Strój staje się pewnego rodzaju usprawiedliwieniem 

czynów postaci. 

 Kostiumy podkreślają zwykle smukłość i muskulaturę ciała, pokazują moc jaka się 

pod nimi kryje. Przywołują na myśl umięśnione, idealne ciała przedstawiane w starożytnej 

sztuce greckiej. Woźniakowski pisze, iż „(...) swoista sterylność tych ciał czy manekinów – 

niekończących się nóg, biustów sterczących dumnie, zdobywczych bicepsów – bardziej 

fantazmatów niż organizmów z krwi i kości”
71

 podkreśla „biel” postaci i uwidacznia częsty, 

nie tylko w komiksie, ale w całej popkulturze stereotyp scalenia wartości: piękna z dobrem i 

brzydoty ze złem (jak wskazuje choćby przytoczony już wcześniej przykład komiksu 

Chestera Goulda). Autor zauważa także pewien schemat, klucz wizualny w wyglądzie 

postaci: „(...) powtarzanie raz wystudiowanych gestów i udoskonalanie ciał (...) w kierunku 

nadludzkiej, ogólnej i stałej, »emblematycznej« dynamiki, siły i wdzięku: u wszystkich 

postaci wydłużenie kończyn, u mężczyzn kulturystyczną atletyzację figur, u kobiet 

                                                            
70 Szyłak, J. Komiks..., op. cit., s. 106. 
71 Woźniakowski J., Bohaterowie naszych czasów. Kilka uwag o Fuselim i komiksach przygodowych, [w:] Ars 

Auro Prior. Studia Ioanni Bialostocki Sexagenario Dedicata, 1981, s. 710. 
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uwodzicielskie ich uwysmuklenie”
72

. Podobnie jak w przypadku klasycznych rzeźb greckich 

– u perfekcyjnych, muskularnych i młodych superbohaterach nie ma miejsca na skazy i 

niedoskonałości. 

 Znakami szczególnymi, elementami odróżniającymi herosów od innych postaci, stają 

się kolorystyka czy elementy stroju. Przebranie superbohatera wymusza na odbiorcy pewne 

skojarzenia, nadawanie znaczeń. McCloud twierdzi, iż ikoniczność superbohaterów łączy się 

z tak zwaną „amplifikacją poprzez symplifikację” – przywdzianie kostiumu pozostawia 

odbiorcy tylko prostą ideę, która jest reprezentowana przez kolorystykę i design
73

. Strój 

pozwala postaci na zaistnienie jako wybawca o supermocach, a jego brak – wtopienie się w 

tłum i funkcjonowanie jako „zwyczajny” obywatel. Strój staje się nie tylko reprezentacją 

nadludzkich umiejętności, ale i zamaskowaniem tożsamości. I tak na przykład – Batman 

prezentuje się w czarnym kostiumie
74

 z peleryną i zawsze przywdziewa maskę
75

, 

która ukrywa jego prawdziwą twarz. Spider-Man pojawia się w czerwono-niebieskim stroju, 

który ma na sobie wzór pajęczej sieci, a Superman przebiera się w niebieski kostium z 

czerwoną peleryną. 

 McCloud wskazuje także na wagę koloru – pierwsze komiksy, a więc i te 

superbohaterskie, operowały ograniczoną gamą barwną, która wynikała z ówczesnych 

praktyk drukarskich
76

. Efektem tego limitu było zredukowanie kontrastów i brak światłocieni, 

a więc trudność z wyróżnieniem obiektów oraz bohaterów. Jednak poprzez powtarzanie 

kolorystki i elementów charakterystycznych z kadru na kadr, postacie i ich kostiumy 

zyskiwały „siłę ikoniczną”, zaczęły działać jako symbol
77

. Istotną wagę w świecie „płaskich 

kolorów” zyskiwał więc kształt – wyróżniony poprzez uproszczenie, który to obok barwy 

stanowił równie ważną rolę.  

                                                            
72 Ibid, s. 709. 
73 McCloud, S., Understanding Comics, Nowy Jork 1993, s. 30. 
74 Jednakże kolorystyka stroju Batmana ulegała nieznacznym zmianom - kostium zawierał w sobie początkowo 

odcienie niebieskiego i szarego. 
75 Kostium Batmana wzorowany był na wyglądzie bohatera filmu Znak Zorro - obrońcy uciśnionych 

mieszkańców Kalifornii. por. Szyłak, J., Komiks..., op. cit., s. 99. 
76 Druk opierał się o zestaw ręcznie wybieranych kolorów spośród tzw. CMYK (cyjan, magenta, żółć, czerń). 

Kolor tworzone były poprzez wybór proporcji pomiędzy tymi barwami. W rezultacie ilość możliwych 

kombinacji, a więc i kolorów, wynosi 64. Jednakże tylko część barw była wykorzystywana przez artystów - 

bowiem większość ciemnych odcieni stawała się po prostu niemal nierozróżnialna po naniesieniu obrazków na 

papier. Zawężona gama barwna łączyła się także z obniżeniem kosztów produkcji. 
77 McCloud, S., Understanding ..., op.cit., s. 188. 
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Ilustracja 4. Kultowe już w popkulturze logo Supermana 

 W przypadku tego rodzaju postaci o „drugiej twarzy” często pojawia się także ich 

specjalny znak. „Logo” jawi się różnorako – może to być bowiem pierwsza litera przydomku 

superbohatera bądź specjalny znak graficzny. W przypadku Supermana jest to słynna już w 

popkulturze litera „S” (il. 4) widniejąca na jego torsie, Batman kojarzony jest z symbolem 

nietoperza (który ludność miasta Gotham wyświetla na niebie, gdy potrzebuje jego pomocy), 

znakiem Green Lanterna jest logo Korpusu Zielonej Latarni, Spider-Mana pająk, Flasha 

błyskawica itd. Emblematy stają się elementem identyfikującym postacie, pewnym 

fundamentem przywiązania emocjonalnego odbiorców. Strój czy logo sprawia, że postacie 

funkcjonują jako ikony popkultury. 

 Istotnym elementem postaci superbohatera jest także jego przydomek, który może 

stanowić o popularności dzieła. Często odnosi się on do jego mocy lub wizerunku: Superman 

swą nazwą nawiązuje do swej nadludzkości – nadprzyrodzonych właściwości, wyróżniania 

się swoimi umiejętnościami ponad normalnych śmiertelników. Flash odwołuje do łamiącej 

prawa fizyki prędkości, jaką może osiągnąć. Kapitan Ameryka, odziany w barwy narodowe 

Stanów Zjednoczonych, odnosi się do znaczeń patriotycznych. Nazwy niektórych 

superbohaterów łączą się z ich antropomorficznymi cechami: na przykład Spider-Man to 

człowiek-pająk, a Batman to człowiek-nietoperz
78

. 

 Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wszyscy superbohaterowie jawią się jako herosi 

w trykotach. Za przykład posłużyć może postać wspomnianego już wcześniej Kapitana Żbika. 

Milicjant przedstawiany jest jako młody (lecz nad wyraz dojrzały), niezwykle inteligentny, 

                                                            
78 Co więcej całe wyposażenie, jakie posiada Batman, takie jak kostium, pojazd, urządzenie do wspinania, 

bumerangi itp. zawiera w swej nazwie prefiks "bat". I tak mamy na przykład: batsuit, batmobile, batline czy 

batrangs. 
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uczciwy i prawdomówny, stroniący od używek bohater. „Był niesłychanym moralistą” – 

mówi w dokumencie W ostatniej chwili – o komiksie w PRL–u Adam Rusek
79

. Choć Żbik nie 

posiada typowych supermocy, poza idealnymi cechami charakteru wyróżnia się niezwykłymi 

umiejętnościami: włada kilkoma językami, zna alfabet Morse'a, nurkuje, strzela z łuku, jeździ 

na nartach, czy pokonuje swoich przeciwników ciosami judo. Jastrzębski dokonuje 

porównania: „(…) Żbik i Superman, chociaż realizują ten sam archetyp Zbawcy, tak bardzo 

się między sobą różnią. Żbik jest personifikacją kolektywu, instytucji, machiny urzędniczej. 

Niepotrzebne mu cechy nadludzkie, skoro tylko reprezentuje system, technikę i organizację. 

Ma oparcie w społeczeństwie, które gorliwie mu pomaga, kocha go władza, wielbi lud”
80

. 

Ponadto działanie prawego milicjanta pełni funkcję dydaktyczną, bowiem przekazuje on 

swoim czytelnikom wartości, które powinny być respektowane przez praworządnych 

obywateli. Nakłania do zbierania makulatury, pomocy starszym, walki z chuliganizmem, 

propaguje postawy prospołeczne, przypomina o dobrym wychowaniu, czy nawet informuje o 

zasadach naboru w szeregi Milicji Obywatelskiej. Wszystkie te rady znajdujemy w rubryce 

„Drodzy Przyjaciele”, gdzie Żbik pisze listy do swoich czytelników
81

. 

 

Ilustracja. 5. Kapitan Żbik brawurowo pokonuje wroga. 

 Kapitan Żbik jawi się jako mężczyzna z klasą, o regularnych rysach twarzy, dobrze 

ubrany. „Oryginalnego wzoru nie mieliśmy. Postanowiliśmy dopasować fizjonomię 

                                                            
79 Szlachtycz, M., (reż.)  W ostatniej chwili - o komiksie w PRL-u, Polska 2011. 
80 Jastrzębski, J., op. cit., s. 230. 
81 Listy pisane były w rzeczywistości przez pułkownika Władysława Krupkę. 
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najprzystojniejszego oficera” – mówi o wyglądzie milicjanta Krupka
82

. Po raz kolejny 

uwidacznia się tu więc superbohaterska reguła ścisłego związku między pięknem a dobrem. 

Służbowym strojem milicjanta był naturalnie mundur, jednak „po godzinach” Żbik zawsze 

prezentował się w eleganckim, dobrze skrojonym garniturze – bez względu na to, czy 

znajdował się w lesie czy na słonecznej plaży. Barańczak pisze o kostiumach w „kolorowych 

zeszytach”
83

 następująco: „(...) postacie, zwłaszcza pozytywne, reprezentują tu najnowszy 

wzorzec mody i urody, jaki udało nam się zaobserwować w żurnalu Men's Taylor 1969 w 

czasie ostatniej wizyty u krawca”
84

 – co może także świadczyć o próbie inspiracji zachodem, 

z którym kojarzono przecież to, co „lepsze” i „piękniejsze”. Rysownik Przemysław 

Truściński wspomina ponadto: „(...) Żbik był »hipsterem« tamtych czasów. Był »lansersko« 

ubrany, miał najlepsze garnitury i szalone krawaty”
85

. W pewnym sensie można więc uznać, 

że wyjątkowy i nienaganny ubiór Żbika jest odpowiednikiem charakterystycznych kostiumów 

superherosów znad oceanu – jest jego wyróżnikiem, wartością z jaką jest kojarzony. 

 Barańczak zauważa także ciekawe konotacje pomiędzy komiksem – a tym samym 

serią Kapitana Żbika – a sztuką socrealizmu: „Potężne żuchwy, kanciaste podbródki, oczy 

krzeszące iskry, nosy proste jak u rzeźb rzymskich, kwadratowe bary, pękate bicepsy – oto 

wizerunek nadczłowieka (...) w PRL-owskim wydaniu popularyzowanie takiego ideału 

nadczłowieka robi dość dziwne wrażenie i kojarzy się z zupełnie inną tradycją. Gdyby wziąć 

pierwszą rzeźbę sprzed Pałacu Kultury w Warszawie, pomalować ją na kolorowo i wprawić w 

usta »dymek«, można by jej nie odróżnić od bohaterów opowieści obrazkowych Rosińskiego 

czy Wróblewskiego”
86

. Po raz kolejny nasuwa się tutaj także skojarzenie z propagującą 

piękno i idealne ludzkie ciała sztuką antyczną (a więc i klasycystyczną, którą inspirował się 

socrealizm). Konotacji pomiędzy sowiecką sztuką a komiksowymi bohaterami doszukali się 

także bułgarscy grafficiarze, którzy postanowili przemalować pomnik żołnierzy Armii 

Czerwonej w Sofii na postacie z amerykańskich historii obrazkowych o superherosach 

(pojawii się tam m. in. Superman, Wonder Woman czy Kapitan Ameryka [il. 6]). Można 

przypuszczać, iż prowokacyjny akt związany był z chęcią ukazania obrazu współczesnej 

Bułgarii – rozbitej pomiędzy relacjami ze Związkiem Radzieckim a współczesnym wpływem 

                                                            
82 Krupka, W., Akuszer Żbika, rozm. przepr. Kłoś, A., [w:] Tygodnik "Przekrój" 2002, nr 12/2968. 
83 W ten sposób nazywano też serię Kapitana Żbika. Zabieg ten miał prawdopodobnie na celu usunięcie 

negatywnego wówczas skojarzenia z komiksami i ich konotacją z "zepsutym" zachodem. 
84 Barańczak, S., Kapitan Żbik w świetle najnowszych ustaleń historii i sztuki europejskiej, [w:] Książki 

najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich, Kraków 1990, s. 38. 
85 Powrót kapitana Żbika - hipstera dawnych czasów, wypowiedź Przemysława Truścińskiego dla Polskiego 

Radia „Czwórka” z 24.02.2013. 
86 Barańczak, S., op. cit., s. 82. 
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zachodniego kapitalizmu (który uosobiony jest wizerunek amerykańskich superbohaterów). 

Początkowo nieznani artyści porównywani byli przez środowisko artystyczne do Banksy’ego, 

a przez rząd zostali nazwani wandalami. W kontekście wcześniejszych rozważań akt 

bułgarskich graffiiarzy jest kolejnym potwierdzeniem tego, w jaki sposób postrzegane są 

przez odbiorców figury superbohaterów (uosobienie ideału) oraz jak trwała i dominująca jest 

amerykańska kultura popularna. 

 

Ilustracja 6.  Bułgarski monument przemalowany na postacie z amerykańskiej popkultury. 

Niewątpliwie Żbik ma wiele wspólnego z superbohaterami, może być, jak pisze 

Jasterzębski: „(…) kolejną realizacją archetypu Zbawcy, wcieleniem herosa kulturowego, 

polską wersją Supermana”
87

. Jego przeciwnicy z kolei – mordercy, złodzieje, oszuści, czy 

agenci obcych wywiadów – doskonale wpisują się w rolę „złego”, kontrastując z „dobrem” 

niezawodnego milicjanta i jego świty. Jastrzębski podkreśla, iż polaryzacja ta jest tu 

uwydatniona poprzez wygląd zewnętrzny bohaterów. Dobre postacie łączy – mówi badacz – 

„(...) czujność, podejrzliwość i gotowość interwencji na rzecz przywrócenia ładu, porządku i 

bezpieczeństwa (...); noszą również, albo przynajmniej kochają, mundury”
88

. Wymienia dalej: 

„Cywile, którzy pomagają czynnie w ujęciu przestępcy, okazują się zwykle ormowcami; 

sympatyczna, piękna i dzielna dziewczyna wkłada na ostatniej stronie, chwilowo zdjęty, 

mundur porucznika MO; mali informatorzy noszą mundurki harcerskie, a duzi pomocnicy – 

uniformy służby leśnej, kolejowej, LOT–u itp.”
89

. "Zło" postaci także przejawia się w 

wyglądzie fizycznym – „»Negatywy« są więc zazwyczaj krępe, kościste lub tłuste, mają 

haczykowate nosy, głęboko osadzone oczy, wystające kości policzkowe, niezdrową cerę i 

                                                            
87 Jastrzębski, J., op. cit., s. 228. 
88 Ibid., s. 225. 
89 Ibid. 
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wyraźne ślady zarostu na twarzy. Bywają niechlujne albo przesadnie eleganckie”
90

. Także i w 

Kapitanie Żbiku, na wzór zagranicznych historii superbohaterskich, powielany jest więc 

schemat opozycji „dobra” i „zła” z którą także i tu nieodłącznie związana jest kategoria 

estetyczna. 

 O dużym oddziaływaniu dzieła na odbiorców może świadczyć wypowiedź Grzegorza 

Rosińskiego, jednego z najważniejszych rysowników serii: „Kiedyś jechałem z Brukseli 

samochodem, przyciskałem gaz, bo już Warszawa blisko – i gdzieś pod Łowiczem zatrzymała 

mnie policja. Wszystkie papiery miałem belgijskie, ale nagle policjant mówi: „»Pan Rosiński? 

Czy pan przypadkiem Żbika nie rysował? Gdyby nie pan, to ja bym nigdy do milicji nie 

poszedł«”
91

. Inne doniesienia mówią: „(...) czytaliśmy przygody Żbika i traktowaliśmy go 

jako bohatera komiksowego, superherosa (...)”
92

 – pisze dalej Jastrzębski i potwierdza tym 

samym przytoczone wcześniej wywody Szyłaka. Ujawnia się więc tutaj wspominana 

wcześniej korelacja pomiędzy postacią komiksową a symbolem określonych zasad, często 

wzorców, które wnikają do świadomości odbiorcy. 

 W 2004 roku na łamach magazynu „Krakowski Klub Komiksu” Demiańczuk pisał: 

„(...) wyobraźmy sobie bohatera w typie Spider-Mana, walczącego na szczycie Pałacu 

Kultury z jakimś superłotrem... Brzmi dość groteskowo (...)”
93

. A jednak okazuje się, że we 

współczesnym polskim świecie komiksowym istnieje potrzeba superbohatera o nadludzkich 

mocach. Debiutujący w 2012 roku Biały Orzeł Macieja i Adama Kmiołków powiela 

amerykańską formułę superbohaterską. Główny bohater, Aleks Poniatowski, jest wybitnym 

naukowcem i prezesem pracującym w biotechnologicznej korporacji, jest przystojny, 

inteligentny i bogaty. Pewnego dnia ulega jednak tajemniczemu wypadkowi i wypada z okna 

swojego gabinetu z wysokiego wieżowca Techcorpu, czego skutkiem jest zapadnięcie w 

czteroletnią śpiączkę. Kiedy Aleks się budzi, okazuje się, że wszystko wokół uległo zmianie – 

jego ukochana żona zniknęła, a najlepszy przyjaciel przejął władzę nad Techcorpem, planując 

stworzyć dla wojska biologicznie zmodyfikowaną armię przy użyciu specjalnej surowicy 

opracowanej przez ojca Aleksa. Sam bohater jest sparaliżowany od pasa w dół, jednak 

wychodzi na jaw, że ojciec opracował jeszcze doskonalszą substancję, która sprawia, że Aleks 

nie tylko staje na nogi, ale zyskuje także niezwykłą siłę i wytrzymałość. Bohater otrzymuje 

                                                            
90 Ibid., s. 226. 
91 Rosiński, G., Thorgal to ja. Z Grzegorzem Rosińskim rozmawia Wojciech Orliński, rozm. przepr. Orliński, W.,  

[w:] „Gazeta Wyborcz”, 17.05.2004. 
92 Powrót kapitana Żbika - hipstera dawnych czasów, wypowiedź Przemysława Truścińskiego dla Polskiego 

Radia „Czwórka” z 24.02.2013. 
93 Demiańczuk, K., Herosi Made In Poland, [w:] "Krakowski Klub Komiksu" 2004, nr 2 (23), s. 45. 
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ponadto specjalne gadżety zwiększające jego możliwości, między innymi kombinezon, dzięki 

któremu może latać. Aleks postanawia zostać superbohaterem, by walczyć ze złem. 

 

Ilustracja 7. Biały Orzeł. 

 Kombinezon, jedno ze źródeł supermocy Białego Orła, przyozdobiony jest 

narodowymi barwami, a hełm – skrzydełkami
94

 (il. 7). Twórcy czerpią z amerykańskich 

superbohaterów pełnymi garściami, bowiem podobny wizerunek zauważymy u Kapitana 

Ameryki, odzianego w barwy flagi amerykańskiej. Z tym amerykańskim superbohaterem 

Białego Orła łączy również przyjęcie serum, którego konsekwencją jest zyskanie niezwykłej 

mocy. Ponadto sama nazwa polskiego bohatera, także jak w przypadku Kapitana Ameryki – 

przywodzi patriotyczne konotacje. Biały Orzeł nie odstaje od zagranicznych herosów 

pierwowzorem również i swą fizjonomią – wyróżniają go męskie rysy twarzy, kwadratowa 

szczęka, muskularne ciało i wyprostowana postawa. 

 Podobnie jak inne komiksy superbohaterskie Biały Orzeł takżę opiera się o binarną 

strukturę „dobro kontra zło”: wspaniały, mężny i piękny heros musi mierzyć się z korporacją, 

                                                            
94 Hełm przywodzi na myśl stroje takich bohaterów jak Kapitan Ameryka, Flash czy Batman. 
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mafiosami, i innymi brzydkimi przeciwnikami takimi jak Nur, przywódca kanibalistycznych 

bezdomnych z warszawskich podziemi, czy potwór z Wisły – Leśne Licho. U jego boku 

działa młody wynalazca i geniusz komputerowy Adam Chudy, zwany „Hudinim”, który 

pomaga bohaterowi tworząc gadżety (np. buty z dopalaczami), ustalając geolokalizację czy 

łamiąc zabezpieczenia. Oprócz tego Biały Orzeł zawsze może liczyć na wsparcie innych 

polskich superbohaterów – Warszawskiej Syrenki, Obywatela, Dzikiego Górala czy 

Wyklętego Polskiego Rycerza. I tu po raz kolejny uwidacznia się kalka amerykańskich 

wzorców – drużyna superherosów przywodzi na myśl choćby marvelowskich Avengersów. 

Sami autorzy mówią jednak o tych wpływach otwarcie: „Inspiracje pochodziły z komiksów, 

którymi byliśmy otoczeni. A były to głównie historie superbohaterskie. (...) Różni 

bohaterowie od różnych twórców, ale wszystko skupione wokół kultu herosa”
95

. 

 Zdaje się, że istotnym jest także nadmienienie o powstałym niedawno ( w 2014 roku) 

polskim periodyku „SuperHero Magazyn”, który jak nazwa wskazuje, traktuje o komiksach 

superbohaterskich. W magazynie znajdziemy nowości komiksowe dotyczące superbohaterów 

z Polski i spoza granic kraju. Jak mówi jeden z autorów – „SuperHero” „(...) przede 

wszystkim komentuje superbohaterskie trendy i kontrowersje w autorskich felietonach i 

frywolnych przeglądach wieści z kraju i ze świata”
96

. Wobec powyższego możemy 

wyciągnąć wniosek, iż zainteresowanie komiksem ale i badaniem fenomenu 

superbohaterskiego samego w sobie nie gaśnie. Po raz kolejny uwidacznia się także zasięg, 

skala i długotrwałość gatunku opowieści superbohaterskich. 

 

  

                                                            
95 Kmiołek A., Kmiołek M., Rozmowa z twórcami postaci Białego Orła - braćmi Maciejem i Adamem 

Kmiołkami, rozm. przepr. Czarnocki, M.,  [w:] „Panorama. Polish Weekly Magazine”, nr 364, 21.08.2015,  s. 28. 
96 Czarnocki, M., Biały Orzeł, [w:] „Panorama. Polish Weekly Magazine”, nr 364, 21.08.2015, s. 29. 
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3. Antybohater 

 

 Wśród odbiorców powieści komiksowych, ze względu na całe ich dziedzictwo 

pochodzące od wizerunku Supermana, termin „bohater” staje się często tożsamy z 

„superbohaterem”. Idąc dalej tym najprostszym i odruchowym tokiem myślowym, 

antybohater zaczyna funkcjonować w tym wypadku jako zaprzeczenie bohatera, postaci o 

cechach „jasnych”, heroicznych
97

. Figa podkreśla jednak, że ujmowanie terminu w ten sposób 

to błędne, nadmierne uproszczenie, posługiwanie się wygodnym uogólnieniem, liczmanem
98

. 

Autorka mówi dalej, że znamy bowiem pojęcie „czarnego charakteru”, który to właśnie, 

zamiast antybohatera, powinien znaleźć się w tej opozycji
99

. Wedle powyższego, antybohater 

nie jawi się więc jako postać „zła”, gdyż nie możemy mówić tu o prostej binarności, a raczej 

przesunięciu akcentów. Antybohater „(...) czerpie zarówno z bohaterskiego etosu, jak i 

zaprzeczeń kodeksu herosa”
100

. 

 Januszkiewicz zwraca uwagę na problem terminologiczny słowa „antybohater”. 

Pojęcie nie pojawia się bowiem w słownikach terminów literackich
101

, a występuję raczej w 

sensie potocznym, nieścisłym
102

. Autor uzasadnia następnie: „To, że słowo to nie występuje 

w polskim literaturoznawstwie jako termin, bierze się także stąd, że nie dysponujemy 

konwencją terminologiczną ani postulatem języka, w którym taka konwencja miałaby 

obowiązywać”
103

. Także i Brombert sugeruje wyznaczenie ścisłych i jednoznacznych granic 

w kontekście pojęcia bohater/heros i ich charakterologicznych przeciwieństw
104

. Jak wynika z 

wywodów Januszkiewicza – problem z jednoznacznym określeniem terminu „antybohater” 

wynika z nieostrości zakresu i treści wyrazu. Podkreśla także istotność zwrócenia uwagi na 

tenże termin, który okazuje się konieczny do kategoryzacji tego rodzaju postaci.  

 Warto jednakże zauważyć, że w literaturoznawstwie anglosaskim pojęcie to 

funkcjonuje już od dłuższego czasu; Merriam–Webster’s Collegiate Dictionary podaje 
                                                            
97 Na przykład według Markiewicza termin bohater "posiada ograniczające konotacje bądź to do heroizmu, bądź 

do pierwszoplanowości". Por. Markiewicz, H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984, s. 153. 
98 Figa, A. Oblicza antybohatera...,op. cit., s. 174. 
99 Badacze podają także, iż innym popularnym błędem jest stawianie znaku równości pomiędzy antybohaterem a 

bohaterem tragicznym. Por. Hillon, M., E., Smith W., L., Isaacs G., D., Heroic/Anti-Heroic Narratives: The 

Quests of Sherron Watkins [w:] Journal of Critical Postmodern Organization Science, nr. 3(2), 2005, s. 20. 
100 Figa, A., op. cit., s. 186. 
101 Autor podaje się na dwa wydania: pierwsze autorstwa Michała Głowińskiego, Teresy Kostkiewiczowej, 

Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Janusza Sławińskiego oraz drugie autorstwa Stanisława Sierotwińskiego. 
102 Januszkiewicz, M.,  W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęci antropologii literatury [w:] Teksty 

Drugie, nr 3, Warszawa 2010, s. 61. 
103 Ibid., s. 63. 
104 Brombert, V., In Praise of Antiheroes: figures and themes in modern European literature 1830-1980, 

Chicago 1999, s. 2. 
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pierwsze użycie słowa „antihero” na rok 1714
105

. Inne wydania zagraniczne wskazują, 

że antybohater to postać, która znacząco pozbawiona jest cech heroicznych, sprzeczna z 

bohaterstwem w znaczeniu wyczynów heroicznych
106

. Abrahms z kolei pisze, że jest to „(...) 

postać odmienna od tego, co konotujemy z tradycyjnym bohaterem – zamiast manifestowania 

godności, dostojności, siły czy heroizmu, antybohater reprezentuje małostkowość, niesławę, 

pasywność, nieefektywność lub nieszczerość”
107

. 

 Jak wskazują powyższe wywody – pojęcie „antybohatera” to termin migotliwy i 

niejednoznaczny, jednakże niektórzy autorzy podejmują się prób usystematyzowania tej 

kategorii. W kontekście badań nad literaturą, Januszkiewicz definiuje antybohatera jako 

swego rodzaju „outsidera”
108

 – postać, która wchodzi w konflikt z „(...) przyjętymi potocznie 

normami i formami życia społecznego”
109

. Figa z kolei proponuje ujęcie antybohatera jako 

herosa à rebours, bohatera na opak, postaci odbitej w krzywym zwierciadle, przeistoczonej, 

wykrzywionej
110

. Zwraca także uwagę na istotny aspekt – antybohater często posiada cechy 

tradycyjnie przypisywane „bohaterom”, w tym przypadku są jednak nicowane. Pisze dalej: 

„Gdy bohater – heros odwrócony legitymuje się z cechami takimi jak odwaga czy honor, 

to wykorzystuje je w sposób niemający wiele wspólnego z postawą heroiczną. Deheroizacja 

takiej postaci dokonuje sie na płaszczyźnie działania, ale i motywacji, które wyróżniać może 

aktywność sprzeczna z potencjalnym odbiorczym oczekiwaniem: umniejszona, absurdalna 

czy odwrotna do zamierzonej”
111

. W Słowniku Współczesnego Języka Polskiego możemy 

przeczytać z kolei, iż antybohater to „bohater pozorny”
112

. 

 Autorzy magazynu Zeszyty Komiksowe w całości poświęcają pierwszy numer 

wydania kategorii antybohatera. Błażejczyk w artykule Kim jest antybohater? także zwraca 

uwagę na problematyczność terminu. Podobnie jak Figa wskazuje, że można mylnie określić 

antybohatera jako postać negatywną, która jest przecież przytoczonym wcześniej „czarnym 

charakterem”. W dalszych rozważaniach pisze: „Prawdziwy antybohater nie ma w sobie nic 

wzniosłego. Nie ma do spełnienia żadnej misji. Albo ma, ale nawet nie próbuje udawać, że 

                                                            
105Antihero [w:] Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, http://www.merriam-

webster.com/dictionary/antihero (dostęp: 21.07.2015) 
106 Antihero [w:] Britannica, http://www.britannica.com/art/antihero (dostęp: 21.07.2015) 
107 Abrams., M.H., A Glossary of Literary Terms, 1999, s. 11.  
108 Januszkiewicz podkreśla jednak, że terminy „antybohater” i „outsider” nie są wymienne. Pierwsze pojęcie 

zarezerwowane jest według autora dla obszaru sztuki, np. prozy czy filmu, drugie zaś posiada raczej konotacje 

socjologiczne i filozoficzne. 
109 Januszkiewicz, M.,  op. cit., s. 63. 
110 Figa, A., op.cit., s. 175. 
111 Ibid.,  s. 177. 
112 Antybohater [w:] Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Warszawa 1996, s. 17. 
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interesuje go jej podjęcie. Albo próbuje, ale odnosi spektakularną porażkę. Tak czy inaczej, 

nikt nie ma ochoty go naśladować”
113

. W innym artykule z tego samego magazynu przeczytać 

możemy, że kategoria antybohatera łączy się ze skłonnością do bierności, małostkowością i 

dbaniem przede wszystkim o własne dobro. Bohater à rebours stanowi niekonwencjonalny 

sposób realizacji bohaterstwa. Nie jest także jednoznacznie „dobry” lub „zły” – powinniśmy 

usytuować go gdzieś pomiędzy. 

 Wobec powyższego możemy wyciągnąć wniosek, że tworzenie postaci antybohatera 

to pewnego rodzaju stylizacja literacka, która zdaje się idealnie wpisywać w kategorię 

parodii. Nycz definiuje, iż jest to „(...) typ komicznego naśladowania danego wzorca 

literackiego (dzieła, stylu, gatunku), które dzięki celowemu wyostrzeniu jego cech formalno-

stylistycznych oraz zmianie tematycznej prowadzi do efektów ludycznych, satyrycznych lub 

polemicznych”
114

. Istotnym zdaje się być także fakt, iż czytelnik obcujący z parodią musi 

wiedzieć, do czego ona się odnosi, co ośmiesza. Dzieło posługujące się tą stylizacją nie jest 

więc samodzielne – stanowi nadbudowę tego, do czego się odwołuje. Wobec tego w tym 

przypadku – jednoznacznie dobrego herosa, superbohatera bez skaz, poetyki opowieści 

superbohaterskiej, która jak zostało już wcześniej wspomniane – za sprawą dominacji 

amerykańskiej kultury popularnej tak głęboko tkwi w świadomości mieszkańca globalnej 

wioski. 

 Co więcej, antybohaterowie towarzyszą nam od zarania dziejów. Cuddon pisze, że już 

w starożytnej greckiej komedii
115

 mamy do czynienia z typem antybohatera, który jest 

niezdarny, nieudolny, bufoniasty, głupkowaty
116

. Figa zwraca uwagę, że korzeni 

współczesnego antybohatera doszukiwać możemy się także w poemacie heroikomicznym, 

który parodiuje i neguje konwencje bohaterskie, często poprzez eksponowanie 

charakterologicznych braków lub niemocy
117

. Można zauważyć także pewne podobieństwa 

między postacią antybohatera i dawną figurą błazna. W obydwóch formach realizuje 

się bowiem negacja, absurd, karykaturalizacja rzeczywistości. „Błazen był kontrwizerunkiem 

bohatera pozytywnego (...)”
118

, często o groteskowym wyglądzie. Odnosił się niejednokrotnie 

do postaci bohatera, uosabiając jego krzywe odbicie, pełniąc „rolę degradującą, 

                                                            
113 Błażejczyk, M., Kim jest antybohater? [w:] „Zeszyty Komiksowe” 2004, nr 1, s. 4. 
114 Nycz, R., Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000, s. 201. 
115 Tak zwanej "nowej", datowanej na drugą połowę IV wieku p.n.e. i cały wiek III. 
116 Cuddon, J. A., The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, 1998, s. 43. 
117 Figa, A., op. cit., s. 176. 
118 Michałowska, T., Średniowiecze, Warszawa 2006, s. 633. 
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zniesławiającą i ośmieszającą”
119

. Błazen to postać, która poddawała wątpliwości zasady 

podawanych za absolutne, kpiła ze zdroworozsądkowych oczywistości i przewrotnie 

poszukiwała racji w absurdach
120

. Warto jednak podkreślić, iż nie ograniczał się tylko do cech 

deprecjonujących – bowiem często przypisywano mu także przenikliwą inteligencję czy 

elokwencję. Obecność bohatera na opak w kulturze – głupca starożytnej greckiej komedii, 

heroikomicznej parodii bohatera, błazna w dawnej polskiej literaturze i współczesnego 

antyherosa popkultury – choć realizowanego na różne sposoby, może świadczyć o pewnej 

ciągłości postawy antybohaterskiej i potrzebie jej urzeczywistniania. 

 Pojawia się wobec tego pytanie, czy treść popkultury, w tym i powieści graficznych 

jest odbiciem tego, czego jej odbiorcy oczekują. Idąc tym tropem można wysunąć hipotezę, 

że powołanie do życia antybohatera to oznaka tęsknoty za alternatywą, poszukiwanie 

kontrastu do zastanych wzorców i być może także i zwierciadło rzeczywistości. W kontekście 

dzieł filmowych z antybohaterami w rolach głównych, Szarek pisze: „Dla mnie są one 

oddechem świeżego powietrza, podmuchem rozwiewającym opary sztampowych produkcji, 

w których wszystko zawsze dobrze się kończy, ludzie są piękni i nieskazitelni, a przed 

każdym domkiem rośnie trawnik, ogrodzony śnieżnobiałym płotkiem”
121

. Antybohaterowie 

jawią się nam jako postacie bardziej ludzkie, bliższe od herosów – nawet tych ze skazami. 

 Kolejny rozdział stanowi rozwinięcie charakterystyki kategorii bohatera na opak na 

przykładach pochodzących z polskiego komiksu. Przeanalizowane zostaną cechy charakteru 

jak i wyglądu postaci, jej usytuowanie w rzeczywistości, a także inne elementy historii 

obrazkowych – takie jak na przykład konwencja plastyczna autorów, która także jest istotną 

właściwością dzieła. Celem analizy jest zbadanie, którzy bohaterowie (i czy na pewno) 

wpisują się w kategorię bohatera „na opak”. Demiańczuk w 2004 roku pisał: „(...) jeśli na 

kartach polskich komiksów pojawia się ktoś o nadludzkiej potędze, to zazwyczaj w wersji 

humorystycznej”
122

 – dziś wiemy już, że to nieprawda, o czym świadczy choćby postać 

wspomnianego wcześniej Białego Orła. Z drugiej jednak strony wypowiedź okazuje się w 

wielu przypadkach zgodna z rzeczywistością – czego wyrazem są profile postaci 

przeanalizowane w kolejnym rozdziale.  

                                                            
119 Słowiński M., Błazen: dzieje postaci i motywu, Poznań 1990, s. 247. 
120 Kołakowski, L., Kapłan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia, 

[w:] "Twórczość" 1959,  nr 10. 
121 Szarek, P, Antybohater w kinie: mission impossible? [w:] „Zeszyty Komiksowe”, nr 1, marzec 2004, s. 4. 
122 Demiańczuk, K., Herosi Made In Poland, [w:] „Krakowski Klub Komiksu” 2004, nr 2 (23), s. 45. 
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II. Polski bohater na opak 

 

1. Orient Men  

 

 „Śmieszyło mnie zawsze naburmuszenie, taka napęczniała duma bohaterów, 

którzy wymachują mieczami (...) ja sobie robiłem zawsze z tego żarty”
123

 – mówi Tadeusz 

Baranowski, którego słowa zdają się dość dobitnie naświetlić nam stosunek autora do 

pierwowzoru parodii, a jednocześnie pobudki do stworzenia groteskowej postaci – Orient 

Mena. Pierwszy polski bohater na opak został powołany do życia w 1976 roku na łamach 

skierowanego do dzieci i młodzieży magazynu „Relax”, a nad jego planszami widnieje motto 

„Śmieszy, Tumani, Przestrasza”
124

 (il. 8) wraz z sylwetką protagonisty. Komiks wydany był 

na łamach magazynu jedynie trzy razy, by później przenieść się do „Świata Młodych”. 

W 2002 roku wydano ponownie zeszyt Orient Men Forewer – Na Zawsze
125

, będący częścią 

serii „Klasyka Polskiego Komiksu”, nawiązując do zagranicznego komiksu o superbohaterze 

– Superman Forever. 

 

Ilustracja 8. Motto z wizerunkiem postaci widniejące nad niektórymi planszami Orient Mena. 

 Orient Men nie jest jednak kalką zachodniej opowieści superbohaterskiej, 

a groteskowym nawiązaniem i parodią tejże – z amerykańskimi superbohaterami łączy go 

jedynie kostium i posiadanie supermocy. Orient Men przebywa drogę, podczas której mierzy 

się z rozmaitymi absurdami, a jej przeznaczeniem jest Cel. Tytułowa postać nie walczy z 

przestępstwami, niesprawiedliwością czy czarnymi charakterami chcącymi opanować świat.  

Potencjalni przeciwnicy nie są nawet niebezpieczni: „To okropna oferma! Nie porywa, nie 

                                                            
123 Szlachtycz, M., (reż.)  W ostatniej chwili - o komiksie w PRL-u, Polska 2011. 
124 Nawiązanie do ballady Pani Twardowska Adama Mickiewicza. 
125 Gdzie zebrano historyjki pochodzące z pism „Relax” i „Świat Komiksu”, albumu Na co dybie w wielorybie 

czubek nosa Eskimosa, a także prace oryginalne. Por. Baranowski, T., Orient Men Forewer  - Na Zawsze, 

Warszawa 2002. 
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zieje ogniem (...) Kocha spokój, lubi wąchać kwiatki, stokrotki, bławatki”
126

 – mówi o 

japońskiego pochodzenia smoku Yaki-Takim jedna z postaci Orient Mena. Także i w tym 

przypadku dostrzeżemy różnicę pomiędzy groźnymi łotrami z amerykańskich komiksów a 

„złą” postacią Baranowskiego, która przewrotnie uosabia pozytywne wartości. 

 Największym zmartwieniem Orient Mena zdaje się być prześladujący go Eskimos 

z zimnym kaloryferem, który prosi bohatera o pomoc. Ten z kolei doradza: „(...) najlepiej 

zabrać go do domu, okryć ciepłym kocem, podłożyć pod żeberka poduszkę elektryczną, 

a zobaczy pan, że zaraz się rozgrzeje (...)”, dodając także później „(...) pomóc nie pomoże, 

ale też na pewno nie zaszkodzi”
127

. Nie są to więc rozterki typowego superbohatera, 

który musi mierzyć się z niebezpiecznymi sytuacjami zagrażającymi społeczeństwu i którego 

działania zawsze kończą się tryumfem.  

 Bohater wymiguje się także od uczestniczenia w niewygodnych dla niego sytuacjach. 

Wezwany przez króla w sprawie „zepsutego zamku” angażuje do zadania ślusarza. Okazuje 

się jednak, że chodzi o naprawę budowli, w której zawaliły się mury, poodpadały tynki 

i zardzewiał most zwodzony. Zmieszany ślusarz zaczyna reperować zamek, a Orient Men 

„odcina się od historii”, czyniąc to w sposób dosłowny – separując nożycami swoją 

powierzchnię od przestrzeni niewygodnych dla niego wydarzeń (il. 9). 

 

Ilustracja 9. Orient Men „odcinający się” od historii – Baranowski często wykorzystywał w komiksie gry 

słowne. 

                                                            
126 Baranowski, T., Orient Men Forewer - Na Zawsze, Warszawa 2002, s. 17. 
127 Ibid., s. 8. 
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 Orient Men, mimo iż nie jest wzywany przez społeczeństwo – nie grozi im bowiem 

żadne niebezpieczeństwo czy łotrzy, sam postanawia dokonać bohaterskiego czynu (a 

sytuacja ta ma miejsce jedynie raz) i zrobić dla mieszkańców małego miasteczka „coś 

dobrego”: „Zwalczę jakiegoś smoka, ewentualnie pokonam złego czarownika. Jak dobrze 

poszukać wszędzie się znajdzie jakiś potwór”
128

 – mówi bohater. W tym samym odcinku 

bohater ukazuje także swoje kompleksy. Eksperymentuje z mocą zmiany wielkości (w tym 

epizodzie widzimy wykorzystanie tej umiejętności po raz pierwszy i ostatni jednocześnie), 

chcąc zaimponować mieszkańcom swą siłą, która w obliczu braku zagrożenia okazuje się dla 

nich bezużyteczna. Zaczyna więc maleć, jego niski wzrost staje się powodem do 

współczujących wypowiedzi mieszkańców miasteczka, a Orient Men zmniejsza się ze wstydu 

jeszcze bardziej. Zanim odzyskuje swój normalny wygląd, zaszywa się zakompleksiony na 

trzy dni w mysiej dziurze, pozbawiony chęci do życia
129

. I w tej sytuacji Orient Men odstaje 

swą niepewnością i okazywaniem słabości od amerykańskich herosów. 

 W jednym z odcinków bohater zostaje wyrzucony armatą w powietrze, dzięki czemu 

na jego horyzoncie w końcu pojawia się upragniony i poszukiwany przez wszystkie odcinki 

Cel. Punkt końcowy okazuje się być tarczą strzelecką – Orient Men leci więc z impetem 

prosto w „dziesiątkę”. Po zetknięciu się z powierzchnią Celu okazuje się, że po drugiej stronie 

czekają na niego żołnierze z trampoliną, widownia, orkiestra oraz część postaci z 

wcześniejszych odcinków z Eskimosem na czele. Tym samym kończą się "dawne" perypetie 

Orient Mena. Kolejne przygody – Orient Men Forewer – Na Zawsze zmieniają nieco swą 

formę – Baranowski tworzy kilkustronicowe plansze (wcześniej każda historia przedstawiana 

była na jednej stronie), modyfikacji ulega też sposób realizacji poszczególnych opowieści – 

litery w dymkach są większe, podobnie jak same postacie, możemy zauważy także nieco inny 

sposób cieniowania i lekko pogrubiony kontur. 

 W surrealistycznym świecie Baranowskiego Orient Men nieobecny jest przez ponad 

20 lat. Gdy ponownie się pojawia, na jego cześć zwołana jest konferencja, na której decyzję o 

powrocie uzasadnia następująco: „Mój autor otrzymał znakomite propozycje finansowe za 

zgodę rysowania mojej postaci”
130

, czym jednocześnie Baranowski podkreśla fikcyjny 

charakter dzieła. Wygląd niektórych superbohaterów zmienia się wraz z upływem czasu – 

czasem jest to kolorystyka i wygląd kostiumu (jak na przykład w przypadku Batmana, 

                                                            
128 Ibid., s. 14. 
129 Ibid. 
130 Ibid., s. 39. 
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Daredevila czy Spider-Mana), czy modyfikacja charakteru rysowania postaci (w przypadku 

Supermana, Batmana – na rzecz realizmu postaci i całej rzeczywistości komiksowej [il. 10]) 

Jedyne różnice w wizerunku Orient Mena po wielkim powrocie to białe skarpetki, które 

pojawiają się z resztą tylko w jednym odcinku. (il. 11). 

 Od zagranicznych umięśnionych superbohaterów różnią Orient Mena także cechy 

fizyczne. Bohater jest niski, posiada krępą budowę ciała, mizerną posturę, okrągłą twarz 

i duży nos. Podobnie jednak jak amerykańscy superherosi, Orient Men posiada kostium – 

czerwoną maskę na twarzy, symbol na piersi – literę „O” otoczoną płomieniami, czerwone 

rękawice i niebieską plisowaną pelerynę. Jego supermoce to latanie (wykorzystywane 

najczęściej do ucieczki) i zmiana rozmiaru (jak wspomniano, tej mocy Orient Men używa 

jedynie raz, jednak przedsięwzięcie kończy się farsą). Jest pacyfistą, w całej swojej historii 

atakuje tylko jednokrotnie – jego ofiarą jest duży goryl, który wbrew domniemaniom Orient 

Mena nie jest zagrożeniem, a jedynie częścią planu filmowego Przygody King–Konga w 

Polsce
131

.  Ponadto sam bohater twierdzi, że jest młody i zdolny, a jego przeznaczeniem jest 

poszukiwanie przygód. 

 Usytuowanie typu postaci kojarzonej z amerykańską pompatyczną kulturą w polskich 

realiach wywołuje efekt parodystyczny, groteskowy. Sama nazwa naszego „superbohatera”  

jest ironiczna – człowiek orientalny, czyli człowiek ze wschodu, ze spolszczonym członem 

„men”. Bohater mówi też o sobie „człowiek zorientowany”, który pochodzi ze „starego rodu 

Super-Menów południowo-północnych”
132

. Jego działania z kolei przynoszą nie raz więcej 

szkody niż pożytku, „(...)  niby lata, ale nie potrafi sobie dać rady z jednym Eskimosem i jego 

zepsutym kaloryferem”
133

. 

 „Ten Orient Men, taki nieudacznik, to jestem taki trochę ja w gruncie rzeczy. Jego 

wszystkie bóle i nieudane przejścia, depresje i przedsięwzięcia są często powodowane tym, 

że ja tam w sobie coś duszę i chcę sobie z tego pożartować” – tłumaczy Baranowski
134

, a jego 

słowa rzucają nowe światło na postrzeganie dzieła. Okazuje się bowiem, że Orient Men to w 

pewnym stopniu dzieło autobiograficzne oraz odwołujące się do zwyczajnej rzeczywistości – 

pełnej trosk, potknięć i niedoskonałości. Autor mówi także o swoim pesymizmie i stanach 

depresyjnych, które przeobrażał w żart na kartach komiksu – „(...) to było odwrócenie 

                                                            
131 Ibid., s. 5. 
132 Ibid., s. 8. 
133 Demiańczuk, K., Herosi Made In Poland, [w:] „Krakowski Klub Komiksu” nr 2 (23), kwiecień 2004, s. 45. 
134 Baranowski, T., Zaproponowano mi rysowanie... mangi, rozm. przepr. Tkaczyk, W., [w:] “AQQ” 2002, nr 2 

(27), s. 15.  



38 
 

sytuacji, bo ja (...) miałem to, że z tego dołka potrafiłem się tutaj pośmiać”
135

. Słowa 

Baranowskiego rzeczywiście zdają się mieć odzwierciedlenie w przepełnionym absurdem 

komiksie – czyny tchórzliwego Orient Mena są niezdarne, superbohaterski pierwowzór 

ukazany jest w krzywym zwierciadle. 

 Baranowski nawiązuje do polskiej rzeczywistości, ukazuje wady, przywary 

społeczeństwa. Przedstawia absurdy codzienności, żartuje na przykład z „nieomylnych” 

specjalistów – kiedy ze względu na zachmurzenie nieba zegar słoneczny nie wskazuje 

godziny, zegarmistrz z oburzeniem mówi: „To jest wodoszczelny, antymagnetyczny, 

przeciwwstrząsowy mechanizm na importowanych częściach. Blat jest z francuskiego 

marmuru, wskazówka z cementu z Honolulu. Tu się nic nie miało prawa popsuć”
136

. Autor 

kpi także z nadmiernie sformalizowanego języka – kiedy bohater chce zamówić posiłek w 

restauracji, kelner odmawia mu twierdząc, że wykonują oni jedynie usługi restauracyjne. 

Orient Men zostaje obsłużony dopiero wtedy, gdy prosi by „odrestaurować wycieńczony 

podróżą organizm do pierwotnego stanu poprzez odświeżenie go ciepłą kaszką manną”
137

. 

 Na początku każdego komiksu widnieje streszczenie, które jednak zawsze odwołuje 

się do historii z Eskimosem i jego zimnym kaloryferem z początków perypetii Orient Mena – 

zabieg ten odczytać można jako kpina z seryjności, powtarzalności wątków 

superbohaterskich. Czasem znajdziemy tam także skrótowe nakreślenie ostatnich przygód 

bohatera oraz przypomnienie o „zdolności i młodości” Orient Mena (odwołanie do 

perfekcyjnych figur superbohaterów). W jednym z odcinków, w miejscu w którym zwykle 

widnieje ten krótki opis, możemy zastać żartobliwą informację „Nieczynne z powodu 

choroby”
138

, która łączy się oczywiście z brakiem streszczenia poprzednich przygód. 

 Baranowski bawi się formą komiksową – konwencją zamkniętą w dymkach, tekstach i 

obrazkach. W jednym z odcinków Orient Mena możemy zaobserwować grę, która sugeruje 

tym samym fikcyjny charakter opowieści – antyheros mówiąc do Magister Wróżki "trzymam 

cię za słowo" obejmuje rękoma słowo „CEL” znajdujące się w dymku tekstowym 

bohaterki
139

. Baranowski często sięga po żarty słowne, wykorzystując dwuznaczność języka – 

na przykład sztuki artysty cyrkowego okazują się być sztukami materiału, mięsa i złota, a byk, 

z jakim do torreadora przychodzi Orient Men, jest błędem ortograficznym. Fikcyjność utworu 

                                                            
135 Ibid. 
136 Baranowski, T., Orient Men Forewer..., op. cit., s. 10. 
137 Ibid., s. 12. 
138 Ibid., s. 19. 
139 Ibid., s. 9. 
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podkreślana jest także w inny sposób – bohater posiada świadomość, iż jest narysowany, 

że jego losy zależne są od autora (znajdziemy także subiektywne komentarze samego 

rysownika – o niechęci do Eskimosa).  

 

Ilustracja 10. Po lewej – Batman z 1987 roku, po prawej – z 2002 roku.

 

Ilustracja 11. Po lewej – Orient Men z końca lat 70., po prawej – z 2002 roku. 
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 W kontekście komiksu Orient Men należy wspomnieć także o powstałym w 2003 

roku
140

 komiksie Ratman – O obrotach dział niebieskich, którego autor – Tomasz 

Niewiadomski, w podobny do Baranowskiego sposób wykorzystuje formę komiksową. 

Tytułowy bohater powstaje w wyniku nieudanego badania na szczurach – wybuch atomowy 

niszczy laboratorium, cząsteczki profesora i jego pomocnika – Myszki Miki łączą się i w ten 

sposób do życia powołany zostaje Ratman – człowiek-szczur odziany w pelerynę i czapkę 

przypominającą uszy Myszki Miki (il. 12). Na perypetie tego osobliwego bohatera składają 

się spotkania z rozmaitymi znanymi postaciami, przeważnie historycznymi i mitologicznymi, 

np. Mikołajem Kopernikiem czy Syzyfem, a także komiksowymi: Funky Kovalem czy Jeżem 

Jerzym. 

 

Ilustracja 12. Podróżujący w czasie Ratman. 

 Jego absurdalne przygody przywołują na myśl groteskowe, przepełnione 

purnonsensowym dowcipem historie Orient Mena. Niewiadomski, podobnie jak Baranowski, 

prowadzi gry słowno-rysunkowe (il. 13): na przykład zgodnie z przysłowiem – po uderzeniu 

w stół odzywają się nożyce, a Batman to człowiek z batem. Świat Ratmana jest równie 

surrealistyczny, co u Baranowskiego: elementami rzeczywistości są na przykład ślepy kret-

albinos, który kopie tunel dla metra czy Jan Chryzostom Pasek, który jest antropomorficznym 

paskiem. Niewiadomski także realizuje sparodiowany schemat opowieści superbohaterskich. 

Do tej konwencji odwołuje przede wszystkim postać protagonisty – człowieka-szczura, nazwą 

                                                            
140 Jednakże komiks w 1994 roku debiutował w krótkiej formie na łamach magazynu “Fantastyka”. 
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i genezą przywołującego na myśl choćby Spider-Mana (który z resztą pojawia się w jednej z 

historyjek jako zamknięty w klatce pośród innych zbiorów ludzi-zwierząt
141

). 

 

Ilustracja 13. „Najwięksi wrogowie Ratmana” – słowno-rysunkowe gry Niewiadomskiego. 

 

 Kreacją groteskowego Orient Mena Baranowski kpi z zachodnich superbohaterów. 

Polski antyheros niepozbawiony jest wad fizycznych (komiczny wygląd – krępa sylwetka, 

okrągłe rysy twarzy, niski wzrost) ale także psychicznych (wstyd, kompleksy, skłonność do 

ucieczek), stanowi karykaturalne zniekształcenie doskonałych bohaterów. Dzieło wpisuje się 

w kategorię parodii (naśladowanie wzorca, satyryczne wyostrzenie lub odwrócenie cech 

charakterystycznych) co potwierdza także przytoczony na początku tego podrozdziału cytat 

Baranowskiego. Podobieństwo głównego bohatera do samego autora (w oparciu o 

przytaczane przez niego słowa o własnej nieporadności) mogą stanowić wyraz oczekiwań 

odbiorcy (bowiem sam autor także jest przecież odbiorcą popkultury), pragnącego postaci 

bardziej ludzkiej, ze skazami i przywarami. 

Tomasz Leśniak (autor między innymi Jeża Jerzego) przedstawia na okładce Antologii 

w hołdzie Tadeuszowi Baranowskiemu własną wariację na temat Orient Mena (il. 14). Tu jawi 

się jako prawdziwy, umięśniony heros z kwadratową szczęką, na wzór tych amerykańskich – 

wyobrażenie podkreśla tylko, kim prawdziwy Orient Men nie jest i ukazuje, kim mógłby być, 

gdyby Baranowski postanowił stworzyć kalkę postaci zza oceanu. Autor mówi o kreowanych 

przez siebie postaciach, między innymi Orient Menie: „(...) to są tacy antybohaterowie 

                                                            
141 Niewiadomski, T., Ratman: O obrotach dział niebieskich, Warszawa 2003, s. 16. 
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komiksowi – troszeczkę łajzowaci, troszeczkę niedouczeni”
142

. Orient Men nie posiada 

żadnego życiowego celu, nie może poszczycić się wyjątkowymi osiągnięciami, nie ma w 

sobie nic wzniosłego.  

 Orient Man ma pewne predyspozycje, które mogłyby uczynić go superbohaterem – 

posiada supermoce. Jest jednak usytuowany w surrealistycznym świecie pozbawionym logiki, 

który w gruncie rzeczy wcale nie potrzebuje herosów. Orient Men jest postacią bezradną i 

bezczynną, która nie wykazuje zainteresowania bohaterstwem. Jest satyrycznym bohaterem 

à rebours, krzywym odbiciem zachodniego herosa, który bez wątpienia toruje drogę innym 

groteskowym postaciom polskiego komiksu, jak na przykład wspomnianemu już Ratmanowi 

czy opisanemu w dalszej części Wilqowi Minkiewiczów. 

 

Ilustracja 14. Interpretacja Orient Mena w wykonaniu Tomasza Leśniaka.  

                                                            
142 Szlachtycz, M., op. cit. 



43 
 

2. Likwidator 

 

 Likwidator to bohater dosyć nietypowy – jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się on 

bowiem likwidacją, a jego ofiarami są wszyscy, którzy nie szanują natury. Jest zagorzałym 

przeciwnikiem konsumpcjonizmu, a także polskiej władzy i kościoła. Historia po raz 

pierwszy została wydana w 1995 roku jako niskonakładowy komiks skierowany do 

anarchistycznego podziemia. Ryszard Dąbrowski, autor dzieła, a zarazem jeden z głównych i 

najbardziej popularnych twórców nurtu undergroundowego w polskim komiksie
143

 mówi o 

historii: „Samą postać Likwidatora i fabułę  komiksów wymyśliłem sam – ale były one 

wyrazem nastrojów i poglądów nie tylko moich. Chciałem, aby komiks ten był do bólu 

undergroundowy i środowiskowy, prowokacyjny i zabawny”
144

. Tym samym Likwidator 

wpisuje się w opisane pokrótce w części Ewolucja bohatera anarchistyczne tendencje wyrosłe 

z przemian ustrojowych. Po kilkuletniej przerwie Dąbrowski znowu wydał Likwidatora, 

tym razem pod skrzydłami profesjonalnego wydawnictwa komiksowego Kultura Gniewu. 

Od tej pory, czyli od 2001 roku, album wydawany jest aż do teraz. W styczniu 2016 roku 

pojawił się na rynku najnowszy komiks Dąbrowskiego pod tytułem Starter. 

 Likwidator jawi się jako niezadowolony z zastanej rzeczywistości zamaskowany eko-

terrorysta, samozwańczy egzekutor. Według autora „Likwidator jest ekologicznym 

fundamentalistą, który nie ma złudzeń, że można pogodzić interesy cywilizacji i ludzkości z 

»interesami« dzikiej przyrody”
145

, a słowa te znajdują potwierdzenie w czynach głównego 

bohatera, który uśmierca każdego, kto nie żyje w zgodzie z wyznawanymi przez niego 

poglądami. Do nieodłącznych atrybutów wizerunku postaci należą glany i czarna kominiarka, 

a stałą cechą wyglądu fizycznego antybohatera jest jego szeroki demoniczny uśmiech (il. 15).  

Dąbrowski mówi, że inspirujące przy powstaniu Likwidatora okazały się ziny „(...) o grupach 

brytyjskich eko-punkowców, którzy w latach 80. robili włamania do laboratoriów i uwalniali 

zwierzęta futerkowe. Napadali też na myśliwych i przeszkadzali w przeprowadzaniu polowań. 

Nazywali się Animal Liberation Front i na akcje zakładali czarne kominiarki”
146

. Jak 

                                                            
143 Zwany także jednym z „nieświętej trójcy polskiego undergroundu”. Por. Kyzioł, A., Ludzie z dymkiem. 

Polska szkoła komiksu [w:] „Polityka” 2004, nr 46, s. 68-70. 
144 Dąbrowski, R., Dyskretny czar likwidacji, rozm przepr. Leszczyńska, W., [w:] „Magazyn Fantastyczny” 

2005, nr 4. 
145 Dąbrowski, R., Likwidator - komiksowa groteska nad Rospudą. Z Ryszardem Dąbrowskim rozmawia 

Grzegorz Bożek, rozm. przepr. Bożek, G., [w] „Miesięcznik Dzikie Życie” 2007, nr 10/160. 
146 Dąbrowski, R., Mentalnie przeskoczyć ponurą barykadę, rozm. przepr. Frąckiewicz, S., [w:] Frąckiewicz, S., 

Wyjście z getta. Rozmowy o kulturze komiksowej w Polsce, Warszawa 2012, s. 315. 
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wskazuje jednak treść komiksu – związki Likwidatora z tą organizacją to nie tylko wygląd, 

ale i idee pro-ekologiczne oraz antysystemowe. 

 

Ilustracja 15. Likwidator w pogoni za swoimi ofiarami. 

 Likwidator postrzega ludzi jako pasożyty żerujące na naturze – likwiduje więc 

każdego, kto w jakiś sposób przyczynia się wyrządzania szkody środowisku i zwierzętom 

czyli z kłusownikami, myśliwymi, wędkarzami i drwalami, a nawet konsumentami mięsa czy 

turystami zaśmiecającymi środowisko (il. 16). Dąbrowski charakteryzuje swoją postać 

następująco: „Maksymalnie upraszczając, można powiedzieć, że Likwidator jest wojującym 

ekologiem, ale o komiksowo wyolbrzymionej pasji i anarchistycznym zacięciu. Właściwie 

jest po prostu komiksowym wyobrażeniem ekologicznego ekstremizmu z domieszką 

anarchistycznych odruchów i bandyckiego fasonu. Kieruje nim instynktowne, chociaż też i 

przemyślane uwielbienie dla Natury – z jednej strony i głęboka wrogość do cywilizacji i 

antynaturalnej kultury – z drugiej. Kluczem do zrozumienia tej postaci jest przyjęcie tezy o 

niemożliwości prawdziwego kompromisu między światem dzikiej przyrody i światem 

cywilizacji, która ją niszczy i kolonizuje. Cynizm i okrucieństwo Likwidatora pośrednio mają 

swe źródło w estetycznej i moralnej nadwrażliwości, wzmocnionej jeszcze refleksją. Jego 
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moralność jednak nie ma nic wspólnego z humanizmem czy religią – wykracza ponad 

antropocentryczną perspektywę wartościowania”
147

. Słowa te znajdują swe odzwierciedlenie 

w komiksie – główny bohater bezwzględnie rozlicza „pasożytów”, czyli ludzi żerujących na 

naturze (poprzez jej niszczenie i zagrażanie zdrowiu lub życiu zwierząt) nie licząc się z 

żadnymi ogólno przyjętymi zasadami moralności i nie akceptując żadnych półśrodków. 

Traktuje przyrodę niemal jak religię, mógłby deklarować się jako wyznawca Matki Natury
148

. 

 

Ilustracja 16. Likwidator rozprawiający się z turystami zanieczyszczającymi Tatry. 

 Likwidator rozprawia się ponadto z władzą (a także jej „sługusami”
149

 – czyli na 

przykład policją) i kościołem. Szczególnie, gdy jej działania zamieszane są w sprawy 

związane z przyrodą – wysadza budynek polskiego Sejmu (przywodząc na myśl „V” z V jak 

Vendetta, który dokonuje zamachu na angielski parlament), kiedy okazuje się, 

                                                            
147 Dąbrowski, R., ...Likwidator jest wojującym ekologiem, ale o komiksowo wyolbrzymionej pasji i 

anarchistycznym zacięciu..., rozm. przepr. Składanek, J., http://www.kultura.com.pl/index.php?s=a_01&d=a 

(dostęp: 20.07.2015) 
148 Dąbrowski, R., Likwidator - komiksowa groteska..., op. cit. 
149 Dąbrowski, R., Likwidator - Trylogia, Warszawa 2001, s. 7. 
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że zatwierdzono ustawę o pozwoleniu na bezgraniczne wykorzystywanie zasobów przyrody. 

 Likwidator, jak i sam autor, nie zważa na statut społeczny postaci, jakie likwiduje. 

Do jego ofiar należały między innymi takie znane postacie jak Ojciec Tadeusz Rydzyk, 

ksiądz Józef Tischner, Lech Wałęsa, Roman Giertych, Donald Tusk czy Bronisław  

Komorowski. Nazwiska w albumach są jednak przeważnie przeistoczone, a rysunkom 

towarzyszy komentarz, iż wszelkie podobieństwa do realnych osób są przypadkowe. 

Dąbrowski twierdzi, że zabójstwa Likwidatora pokazywane są w konwencji groteskowej, 

stanowią przedstawienie humorystyczne, satyrę
150

. Wielu jednak zarzuca Dąbrowskiemu 

przesadę i patologiczną brutalność. 

 „Mój patriotyzm jest naturalistyczny, wasz jest narodowy. Ja kocham Polskę jako 

krainę geograficzną (...). Ale zamieszkującą go populacją i jej wytworami się brzydzę”
151

 – 

mówi bohater. Likwidator gardzi kapitalistyczną rzeczywistością i społeczeństwem 

konsumpcyjnym, które nazywa także „zdegenerowaną trzodą”
152

. Dąbrowski wykpiwa 

przyzwyczajenia użytkowników kultury masowej („teleserializm”),  jej twory i osoby znane z 

mediów czy pogoń za pieniądzem („mamonizm”). „Nie ma wątpliwości, że w ostatnim 

dziesięcioleciu komiks polski przejął tę rolę, którą wcześniej odgrywała muzyka: stał się 

bezkompromisowym i, najczęściej, posępnym komentarzem społecznym. A Likwidatorowi 

przypada tu miejsce szczególne”
153

 – pisze Czubaj. Słowa te zdają się mieć swe 

potwierdzenie w rzeczywistości, bowiem niewątpliwie jednym z głównych celów 

Dąbrowskiego jest krytyka systemu i społeczeństwa, próba zwrócenia uwagi na współczesne 

problemy związane z polityką, ekologią czy kulturą. O swoich inspiracjach z życia 

codziennego autor mówi: „Tematy same przychodzą mi do głowy, szczególnie te, które w 

polskiej rzeczywistości mają odcień groteski, co w naszych warunkach nie jest zbyt trudne. 

W moim wydaniu polska groteska staje się jeszcze większą groteską. Najlepszą inspiracją są 

wiadomości w TV”
154

. Codzienność dokumentowana przez media bez wątpienia dostarcza 

autorowi pomysłów na historie zawarte w Likwidatorze, czego dowodem są choćby 

wydarzenia takie jak Euro 2012 lub wybory prezydenckie, które Dąbrowski satyrycznie 

rozwija w komiksie. 

                                                            
150 Dąbrowski, R., Mentalnie przeskoczyć..., op. cit., s. 309. 
151 Dąbrowski, R., W służbie rewolucji i inne epizody, Dębica 2006. 
152 Dąbrowski, R., Likwidator & Zielona Gwardia, Poznań 2006, s. 19. 
153 Czubaj, M., Likwidator likwiduje, [w:] „Polityka” 2006, nr 40 (2574), s. 73. 
154 Dąbrowski, R., Mentalnie przeskoczyć..., op. cit, s. 322. 
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 W Likwidatorze, analogicznie do komiksów superbohaterskich „fabuła w każdym 

albumie rozwija się w podobny sposób (...) Zmieniają się miejsca i osoby, ale metody 

działania – nie”
155

. Do komentarza Dąbrowskiego należy dodać, iż podobnie jak 

superbohaterowie – Likwidator działa w imię jakiejś idei. Ma jasno sprecyzowane cele, 

które konsekwentnie realizuje. Podczas gdy herosi stoją na straży sprawiedliwości i porządku 

społecznego – bezwzględny eko-terrorysta interweniuje w sprawie przyrody i buntuje się 

„ogłupianiu” społeczeństwa przez kościół i władzę. Autor mówi: „Likwidacje Likwidatora 

wyrażają moją chęć wyeliminowania ze świata zła”
156

 – jednak bez wątpienia podejmuje tę 

walkę na swój sposób. Wrogiem superbohaterów są czarne charaktery zagrażające 

mieszkańcom miast, kiedy z kolei największymi oponentami Likwidatora są wszelkie 

jednostki działające na niekorzyść przyrody, a także ci, którzy według niego zniewalają 

umysły ludzi. Powyższy cytat nakreśla jeszcze jedną kwestię – komiks Dąbrowskiego w 

sposób oczywisty stanowi odzwierciedlenie jego prywatnych, anarchistycznych i 

antypolitycznych poglądów. W jednym z wywiadów mówi: „Uważam, że wszelkie 

wyobrażenia osobowego boga – obojętnie czy ma na imię Jezus, Allach, Trygław, Swaróg 

czy Odyn – urągają Matce Naturze, ludziom i w ogóle bytowi jako czemuś 

immanentnemu”
157

 – a słowa te równie dobrze mogłyby być wypowiedziane przez samego 

bohatera komiksu. 

 „Likwidator (jak Batman) łatwo jest rozpoznawalny po kostiumie i akcesoriach, ratuje 

świat przed zagładą i obdarzony został nadnaturalną zdolnością przetrwania”
158

. Komentarz 

Szyłaka podkreśla podobieństwo Likwidatora do superbohaterów – jest niemal niepokonany, 

wykracza ponad możliwości „zwykłych” śmiertelników. W jednym z albumów zostaje 

obdarzony zdolnością pozazmysłowego widzenia przez istoty z lasu
159

, a dodatkowo 

perfekcyjnie posługuje się bronią białą i palną. Źródła jego nadzwyczajnej odporności i mocy 

nie są czytelnikom znane, jednak możemy się domyślać, iż napędzane są głębokim oddaniem 

idei. Czyny Likwidatora, bohatera na opak, stanowią przedstawienie superbohaterstwa w 

krzywym zwierciadle. Sam Dąbrowski mówi, iż jego dzieło „(...) nawiązuje do poetyki 

komiksowych superbohaterów”
160

, do której należy miedzy innymi przemoc
161

, która mimo iż 

                                                            
155 Ibid., s. 321. 
156 Ibid., s. 323. 
157 Dąbrowski, R., Centrum komiksowe zamiast stadionów, rozm. przepr. Rerak, S., 

http://booklips.pl/wywiady/centrum-komiksowe-zamiast-stadionow-wywiad-z-ryszardem-dabrowskim/ (dostęp: 

20.09.2015). 
158 Szyłak, J., Przedmowa [w:] Likwidator & Zielona Gwardia, Poznań 2005, s. 3. 
159 Por. Dąbrowski, R., Likwidator & Zielona Gwardia..., op. cit. 
160 Dąbrowski, R., ...Likwidator jest..., op. cit. 
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nie posługuje się taką dozą brutalności i przerysowania z jakim mamy do czynienia w 

Likwidatorze, jest przecież typową formą ekspresji w komiksach o herosach i ich przygodach. 

Warto zwrócić także na przytoczone już charakterystyczne elementy wizerunku Likwidatora 

– kominiarkę, ciemny strój, glany, muskularne ciało oraz demoniczny uśmiech, które tak jak 

w przypadku superbohaterów stanowią swego rodzaju identyfikatory. Ponadto i tu wygląd 

zewnętrzny stanowi odzwierciedlenie pewnych idei, jest reprezentacją charakteru postaci – na 

przykład glany kojarzą się z anarchizmem i kontestacją. 

 Intencje Dąbrowskiego próbuje uchwycić Czubaj, pisząc że autor „(…) posługuje się 

kodem przemocy w podobny sposób jak (...) Quentin Tarantino w filmie: krwawa jatka jest 

dla obu jedynie metaforą. Likwidowanie jest tu wyrazem zaangażowania (w sytuacji, gdy 

wielu rodaków popadło w apatię) i radykalizmu (gdy wielu mówi, że wszystko im jedno)”
162

. 

Twórca antybohatera mówi, iż przemoc ma przede wszystkim wyrażać osobistą niechęć do 

niektórych postaw i instytucji, jest symbolem braku akceptacji w stosunku do pewnych 

przedsięwzięć czy poglądów. Sposób, w jaki akty przemocy są w Likwidatorze ukazane jest 

skonwencjonalizowany – morderstwa nie są przedstawione w sposób realistyczny, 

lecz karykaturalny, a „samo nagromadzenie trupów (...) odrealnia groteskowo spotęgowaną 

przemoc”
163

, przywołując nieco na myśl filmy z gatunku gore (charakteryzujące się dużą 

ilością brutalności i krwawych scen).  Likwidator ze względu na kontrowersyjne treści 

niejednokrotnie był powodem oburzenia opinii publicznej. Dąbrowski mówi jednak, że poza 

chęcią prowokacji, zależy mu głównie na parodii
164

. Ciężko się jednak z autorem zgodzić – 

traktuje on bowiem swoich ideowych oponentów agresywnie, bezwzględnie krytykuje i 

ośmiesza ich wizerunek, co z kolei sprawia, iż w obliczu manifestowanej nienawiści 

parodystyczny wydźwięk Likwidatora  może schodzić na drugi plan. Każdy kolejny album z 

udziałem zamaskowanego kontestatora wykorzystuje te same środki służące szokowaniu 

opinii publicznej – wulgarność, brutalność i skrajną przemoc wobec figur estabilishmentu. 

 Bohater niezwykle rzadko okazuje słabość – w albumie Likwidator nad Rospudą 

protestuje przeciwko budowie obwodnicy oraz zamieszanym w sytuację kierowcom tirów, 

ale ostatecznie kapituluje ze względu na działanie dywizji wojska polskiego. W komiksie 

                                                                                                                                                                                          
161 Dąbrowski, R., Likwidator - komiksowa groteska..., op. cit. 
162 Czubaj M., op.cit., s. 72. 
163 Dąbrowski, R., Likwidator - komiksowa groteska..., op. cit. 
164 Dąbrowski, R., Mentalnie przeskoczyć..., op. cit ., s. 307. 
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Likwidator & Zielona Gwardia
165

 bohater po raz pierwszy ukazuje się z bardziej „ludzkiej” 

strony – jest targany przez wyrzuty sumienia (bowiem w jednej z akcji jego ukochana – 

Likwidatorka, notabene będąca ideowo i wizualnie żeńską kopią Likwidatora – narażona jest 

na utratę życia)  oraz przeżywa stany depresyjne, w związku z czym zaczyna nadużywać 

alkoholu (il. 17). Postanawia popełnić samobójstwo, jednak w przedsięwzięciu przeszkadza 

mu antropomorficzny Dąb, na gałęzi którego chciał odebrać sobie życie. 

 

Ilustracja 17. Likwidator pogrążony w depresji. 

 Bezwzględność i ekstremizm głównego bohatera jeszcze dobitniej podkreśla 

porównanie: „Niektórzy uważają, że Likwidator jest w swoich działaniach zbyt radykalny. 

Większość amerykańskich superheroes poprzestaje na dostarczeniu przestępcy w miejsce 

odosobnienia i pogrożeniu mu palcem (po spuszczeniu solidnego łomotu). (...) Likwidator – 

zgodnie z nazwą – likwiduje”
166

. Likwidator łamie konwencję realizacji „bohaterskości”. 

Jest herosem na opak –  podejmuje się trudnego i wymagającego zadania, jakim jest walka ze 

                                                            
165 W tym komiksie możemy także zauważyć drobne zmiany w realizacji plastycznej komiksu - plansze są 

bardziej szczegółowe, pojawiają się swego rodzaju „kolaże” - Dąbrowski wplata w kadry zdjęcia (na przykład 

polskie blokowiska, ulice itp.), oraz nowy sposób cieniowania, którego autor dokonuje prawdopodobnie przy 

użyciu rozcieńczonego tuszu bądź akwareli. Por. Dąbrowski, R., Likwidator & Zielona Gwardia, Poznań 2006. 
166 Szyłak, J., Przedmowa..., op. cit. 



50 
 

złem,  jednak wykonuje je w sposób niezgodny z powszechnie uznawaną moralnością. Zrywa 

z wszelkimi wzorami postępowań. Odbiór jego „bohaterstwa” tworzy efekt dysonansu – 

teoretycznie idea, w imieniu jakiej działa jest słuszna (obrona przyrody), jednak same czyny 

Likwidatora są nieetyczne. 

 Likwidator realizuje inny sposób antybohaterstwa, niż robi to Orient Men. 

Jest postacią aktywną, walczy ze złem wartościowanym subiektywnie, jawi się jako postać 

niejednoznaczna i kontrowersyjna. Jest bohaterem przeistoczonym, herosem w krzywym 

zwierciadle. Uosabia bohaterskie cechy, takie jak odwaga i obrona słabszych, jednak 

dwuznaczność moralna jego czynów sprawia, iż jawią się one jako mające niewiele 

wspólnego z heroizmem, wpasowując się tym samym w koncepcję antybohatera Figi. 

Dąbrowski niejednokrotnie odwołuje się w komiksie do filozofii nietzscheańskiej, nie tylko 

poprzez parafrazy (ludzkość jako choroba Ziemi). Likwidator jawi się bowiem jako postać 

wkomponowująca się w niektóre idee Nietzschego – funkcjonująca poza dobrem i złem, 

pełniąca rolę nadczłowieka, postaci nieograniczonej przez normy moralne ustanowione przez 

społeczeństwo, która ma wolę działania, kieruje się własną, bezwzględną słusznością i 

sprzeciwia się człowiekowi uformowanemu przez zbiorowość. 

Działania Likwidatora wpisują się także w ideę głoszącą iż „Samolubstwo dostojnych 

jest stanem świętym”
167

, wedle której „(…) jeśli ma się własne wielkie cele, to są one 

ważniejsze od cudzych. Nie należy oszczędzać bliźniego, wszystko jest dla najlepszego”
168

, 

którym w kontekście komiksu jest natura. Bohater działa w myśl ustanowionych przez siebie 

wyższych celów, sprzeciwia się i stawia ponad systemowi i porządkowi społecznemu. 

Ponadto Likwidator, w imię filozofii Nietzschego, jest wrogiem religii oraz amoralistą – jego 

nieetyczne działania wykraczają ponad podporządkowanie się panującej moralności 

(Tatarkiewicz zaznacza jednak, iż amoralność to także wartościowanie i normowanie 

czynności ludzkich. Nietzschego nazywa „twórcą nowej etyki”
169

). 

 Likwidator zdaje się mieć sporo zbieżności z amerykańskimi komiksami, które 

realizują postawy antybohaterskie. Jednym z nich jest wspomniany we wcześniejszym 

rozdziale Lobo – „(...) utrzymana w poetyce czarnego humoru parodia opowieści o herosach 

obdarzonych nadnaturalnymi możliwościami”
170

. Bohater to międzygalaktyczny łowca głów 

                                                            
167 Tatarkiewicz, W., Historia filozofii. Tom trzeci. Filozofia XIX wieku i współczesna,Warszawa 1959, s. 222. 
168 Ibid. 
169 Por. Tatarkiewicz, W., Historia filozofii…, op. cit., s. 223. 
170 Szyłak, J., Komiks..., op. cit., s. 121. 
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o demonicznym wizerunku – sceny jego morderstw są równie groteskowe, co w Likwidatorze, 

choć realizowane w innej stylistycznie konwencji. Nie jest to dzieło undergroundowe 

(wydawane przez głównonurtowe DC Comics), ale utrzymane w konwencji anarchistycznej 

parodii. Komiks epatuje wulgarnością i drastycznością, neguje rozmaite idee, karykaturuje 

znane postaci, a przede wszystkim „(...) obnaża naiwność przesłań i patos tradycyjnych 

bohaterów (...)”
171

. Likwidator wykazuje także pewne podobieństwa z innym amerykańskim 

bohaterem – Punisherem. Podobnie jak polski antyheros, Punisher ma swoją wizję 

sprawiedliwości – brutalnie rozprawia się  z gangsterami, twierdząc że musi wyręczać 

niewydajny system. 

 Styl Dąbrowskiego podkreśla prześmiewczy charakter dzieła. Ostentacyjnie niechlujne 

rysunki, karykaturalnie zniekształcone postacie, wulgarny, potoczny język czy groteskowa 

fabuła to cechy Likwidatora, które sprawiają, że dzieło modelowo wpisuje się w nurt 

undergroundowy. Plansze epatują brzydotą, która to z kolei według Szyłaka „(...) stanowi 

raczej kategorię estetyczną”
172

. Sam autor zaznacza wyraźnie, iż jego celem było stworzenie 

komiksu antyestetycznego, drapieżnego, niegrzecznego i niechlujnego
173

, co w obliczu 

powyższych słów Szyłaka zdaje się odzwierciedlać zamiary autora, którego niedbała kreska 

jest konwencją artystyczną. Dąbrowski twierdzi także, że pozbawienie komiksu koloru dodaje 

mu ostrości, a ponadto podkreśla to co według niego najważniejsze – tekst i historię
174

. Nie 

sposób zaprzeczyć słowom autora, bowiem przy użyciu prostych środków tworzy historię 

zapadającą w pamięć, zmuszającą czytelnika do refleksji. Co więcej, możemy zauważyć, iż w 

komiksie Dąbrowskiego ilość tekstu w „dymkach”  przeważa nad rysunkiem.  

Podobne antyestetyczne konwencje stylistyczne zauważymy wśród innych artystów 

„drugiego obiegu”, takich jak na przykład Krzysztof Owedyk czy Dariusz Palinowski. 

W twórczości tychże polemika i prowokacja zdają się stanowić rolę pierwszoplanową, 

podczas gdy warstwa wizualna jest tak naprawdę marginalna. Jednak w przeciwieństwie do 

Dąbrowskiego (a także Palinowskiego), artyści undergroundowi często zmieniają swój styl 

wraz z latami. Autor Likwidatora postanawia zachować tę samą, surową, „brzydką” kreskę (tu 

z kolei podobieństwo do stałości stylistycznej Orient Mena), która uwydatnia karykaturę i 

groteskę. Niezmiennym od dwudziestu lat jest także „przepis” na fabułę. Każdy kolejny 

                                                            
171 Ibid. 
172 Mazurkiewicz, A., Plansze najgrosze. Kicz komiksu a kicz w komiksach, [w:] Komiks a problem kiczu, 

red. Skrzypczyk, K., Łódź 2009, s. 20. 
173 Dąbrowski, R., Mentalnie przeskoczyć..., op. cit., s. 317. 
174 Ibid., s. 323. 
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album opiera się o ten sam obrazoburczy schemat, wedle którego główny bohater 

bezwzględnie zabija oponentów. Dąbrowski wykorzystuje więc superbohaterską konwencję 

opowiadania seryjnego, które bazuje o niezmienny szablon narracji. 

 Dąbrowski uważa, że Likwidator to metaforyczne przedstawianie rzeczywistości – 

„Jest warstwa wierzchnia – groteskowa, która ma głównie bawić i wciągać w fabułę, ale jest 

też warstwa głębsza, dla »wtajemniczonych«, która ma skłaniać do poważniejszych refleksji 

na tematy naprawdę istotne”
175

 – które to od początku istnienia komiksu dotyczą tych samych 

kwestii. Dąbrowskiemu można zarzucić monotematyczność – Likwidator jest przewidywalny, 

autor wciąż powiela wypracowane schematy fabularne oraz bezwzględnie krytykuje tych 

samych wrogów – Kościół oraz polityków (niektóre z postaci zabijane są nawet kilkakrotnie). 

Dąbrowski twierdzi ponadto, że komiks powinien być rozrywką, która jednak „(...) może 

przemycać też treści ważne, może zawierać poważne podteksty, angażować się w sprawy 

realne i znaczące”
176

. Intencje autora niekoniecznie jednak spełniają się w rzeczywistości, 

bowiem wielu odbiorców
177

 dostrzega w dziele jedynie patologiczną przemoc pozbawioną 

jakiegokolwiek sensu. 

 Komiks cechuje wysoki stopień drastyczności i wulgarności, wzbudzając mieszane 

odczucia wśród jego czytelników. Dąbrowski zdaje sobie jednak sprawę, że dla większości 

odbiorców tego rodzaju bohater jest „nie do przełknięcia”
178

 oraz mówi, iż jest to efekt 

zamierzony: „Od początku chciałem, by ten komiks był niestrawny dla tzw. zwykłego Polaka, 

by go oburzył, jeśli jakimś cudem wpadnie mu w ręce”
179

. Autor rzeczywiście realizuje swój 

cel, bowiem w czasach powszechnego dostępu do Internetu, przypadkowi odbiorcy, którzy 

natrafiają na Likwidatora (choć nie jest to raczej sam komiks, a recenzja czy zapowiedź) są 

często zgorszeni i bardzo krytyczni
180

 wobec dzieła Dąbrowskiego.  

                                                            
175 Dąbrowski, R., Likwidator - komiksowa groteska..., op. cit. 
176 Ibid. 
177 Na co wskazują choćby głosy internautów pod zapowiedzią komiksu Likwidator kontra Kaczystan w serwisie 

wp.pl. Z komentarzy można także wywnioskować, że większość z ich autorów nie czytała dzieła Dąbrowskiego 

i krytykuje je jedynie na podstawie opisu fabuły i kilku zamieszczonych do artykułu kadrów. Por. ''Likwidator 

kontra Kaczystan'': Powstaje komiks o walce z koalicją Kaczyńskiego i Kukiza, 

http://ksiazki.wp.pl/tytul,Likwidator-kontra-Kaczystan-Powstaje-komiks-o-walce-z-koalicja-Kaczynskiego-i-

Kukiza,wid,21327,wiadomosc.html#opOpinie (dostęp: 22.09.2015). 
178 Dąbrowski, R., ...Likwidator jest..., op. cit. 
179 Dąbrowski, R., Likwidator - komiksowa groteska..., op. cit. 
180 Por. ''Likwidator kontra Kaczystan'': Powstaje komiks…, op. cit. 
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3. Wilq – superbohater 

 

 „Komiks Wilq, jego humor i wartość są oparte na mechanizmie kontrastu. I do tego 

konwencja superbohaterska jest idealna. Bo cechuje się ona skrajnym patosem i tematycznym 

gigantyzmem. Wszystko tu jest największe, najgroźniejsze, najbardziej niebezpieczne, 

heroiczne i dramatyczne. Wystarczy teraz to zestawić z banalnym życiem na opolskim 

blokowisku, z tuzinkowymi postaciami, marazmem, nieporadnością, głupotą, tym co 

codzienne, siermiężne, tak zwykłe, że aż wstydliwe. I mamy Wilqa”
181

 – sumarycznie ujmuje 

koncepcję komiksu Tomasz Minkiewicz, współtwórca dzieła. Perypetie tytułowego bohatera 

początkowo ukazywały się w czasopiśmie „Produkt”, jednak od 2003 roku komiks wydawany 

jest regularnie jako album. Przy okazji tego wydarzenia, Bartosz Minkiewicz, jeden z 

twórców komiksu, pytany o dalsze plany wydawnicze komiksu powiedział: „Wilq będzie 

wydawany, dopóki będzie się sprzedawał”
182

 Kolejne lata są dowodem tego, iż seria odniosła 

sukces – albumy ukazują się do dziś
183

.  

 Tytułowym i głównym bohaterem komiksu jest Wilq, zwany superbohaterem, którego 

aparycja stanowczo odbiega od wizerunku wspaniałych superherosów zza oceanu – jest on 

bowiem niski, o krępej budowie ciała i nieprzemijającym zgorzkniałym wyrazie twarzy. 

Wilq, na podobieństwo Supermana, prowadzi podwójne życie – „(...) w nocy jest 

superbohaterem, ale w dzień w agencji reklamowej »Oko« kopiuje teksty z Worda do 

Corela”
184

. Orliński trafnie zauważa, że być może mógłby otrzymać miano największego 

frustrata w historii komiksu – „(...) wszystko go drażni, nic nie cieszy, wszystko kwituje 

wulgaryzmami”
185

. Oprócz tego jest gruboskórny, przejawia zachowania ksenofobiczne, 

homofobiczne i mizoginistyczne – ale jednak w polskich realiach taka postać otrzymuje 

miano „superbohatera”. Pozytywne emocje wyraża chyba jedynie wobec swojego żółwia 

Maciusia, za którym gotowy jest wskoczyć w ogień.  

 Na każdy album Wilqa składa się kilka oddzielnych od siebie historyjek 

rozgrywających się w Opolu, które dotyczą perypetii protagonisty i jego przyjaciół. 

                                                            
181 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq, rozm. przepr. Minkiewicz, A., http://www.noircafe.pl/wilq/ (dostęp: 

20.08.2015). 
182 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Łatwo nam się narazić, rozm. przepr. Kotny T., Gizicki D., 

http://esensja.stopklatka.pl/magazyn/2003/05/iso/10_04.html (dostęp: 05.09.2015). 
183 Ostatnie wydanie  - Wilq Superbohater. Gdyby aton wampira w korcu maku (numer 23) ukazało się w maju 

2016  roku. 
184 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater, nr 1, Kraków 2003, s. 8. 
185 Orliński, W., Polska odmiana Batmana i Supermana w undergroundowym opolskim komiksie  

http://wyborcza.pl/1,75248,1581969.html (dostęp: 20.08.2015). 
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To średniej wielkości miasto funkcjonuje w opowieści jako miejsce szczególnie gnębione 

przez rozlicznych intruzów, których zwalczyć ma właśnie Wilq z pomocą jego groteskowych 

druhów: Entombeda – kolegi z liceum, byłego członka subkultury metalowej, którego 

ulubionym zajęciem jest uprawa patisonów i AlcMana – sąsiada i kolegi z liceum, 

który szczególnym umiłowaniem obdarza alkohol i jest najbardziej uśmiechniętą postacią w 

komiksie. Protagonista nie zawsze jednak jest gotów do działania, bowiem podobnie jak w 

przypadku Orient Mena, często brakuje mu chęci lub motywacji. 

 Wilq wyróżnia się swoją warstwą plastyczną, która charakteryzuje się czarno-białym, 

niedbałym, niedokładnym i prostym rysunkiem, odstając tym samym od typowej estetyki 

komiksów superbohaterskich i przybliżając się raczej do dzieł nurtu undergroundowego. 

Styl Bartosza Minkiewicza przywołuje nieco na myśl szkolne ”bazgroły” na tyłach zeszytów 

– i być może wynika to z faktu, iż pierwsze szkice do Wilqa powstawały właśnie w licealnych 

czasach autorów (co ponadto łączy się z tym, że większość bohaterów wzorowanych jest na 

realnych postaciach
186

). Sam Minkiewicz mówi, iż proces powstawania komiksu nie jest 

skomplikowany: „(...) papier ksero, ołówek, gumka i czarny pisak. A potem skanujemy, 

kolorujemy i wysyłamy do drukarni. To wszystko”
187

.  

 Okazuje się jednak także, iż niedokładna kreska jest celowa i pracochłonna – wymaga 

bowiem od autorów konsekwencji w działaniu. Rysunki, w przeciwieństwie do tego, 

co mogłoby się wydawać – są wcześniej szkicowane. „To celowe niechlujstwo kosztuje mnie 

trochę roboty. Czasami jest tak, że muszę coś pięć razy przerysować, aby trafnie oddać to, 

co zamierzałem”
188

 – mówi twórca. Minkiewicz przyznaje także, że odkrył w swoim rysunku 

odwołania do stylu Bohdana Butenki, ilustratora książek dla dzieci, z dziełami którego miał 

do czynienia właśnie w dzieciństwie. „Myślę, że podobna jest u mnie tendencja do prostoty w 

rysunku, skróty graficzne, chwyty typu wystająca noga zza kadru. Czasami, kiedy coś rysuję i 

staram się znaleźć jakiś sposób, jak narysować daną rzecz prościej, przypominam sobie, jak 

rysował tę rzecz Butenko (...)”
189

 – komentuje Minkiewicz, a wpływ ten jest wyraźnie 

dostrzegalny. Jeśli przyjrzymy się ilustracjom Butenki, rzeczywiście znajdziemy tam sporo 

podobieństw stylistycznych z Wilqiem – postacie artysty są płaskie, linia gruba i pojedyncza, 

kreska uproszczona, przypominająca rysunki dziecka. Sam Butenko inspiracje do swych 

                                                            
186 Minkiewicz, B., Komiks jest winylem kultury, rozm. przepr. Frąckiewicz, S., [w:] Frąckiewicz, S., Wyjście z 

getta. Rozmowy o kulturze komiksowej w Polsce, Warszawa 2012, s. 46. 
187 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq. Komiks klasy średniej, rozm. przepr. Orliński, W., [w:] "Gazeta 

Wyborcza", 15.01.2015. 
188 Minkiewicz, B., Komiks jest winylem kultury..., op. cit., s. 55. 
189 Ibid., s. 57. 
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ilustracji czerpał właśnie z dawnych zeszytów szkolnych
190

 – podobnie jak stało się w 

przypadku braci Minkiewiczów. 

 Warstwa tekstowa w Wilq zdaje się odgrywać ważną rolę – w sensie ilościowym 

nierzadko przeważa nad obrazem (wypowiedzi bohaterów, opisy, komentarze), a podstawową 

formą, którą operuje komiks jest żart językowy. Minkiewiczowie stosują wiele gier słownych 

– w dziele pojawiają się na przykład takie zabiegi jak odwrócenie składni zwrotów 

frazeologicznych („Każdy medal ma dwa końce”
191

) czy przekształcenie przysłów („Wiara 

wierzy w cuda”
192

). Język w Wilq jest źródłem komizmu, a według Nowakowskiej „(...) 

jednym z elementów, które czynią ten komiks atrakcyjnym, przesądzają o jego wartości, 

nadają mu specyficzny charakter”
193

. Nie sposób nie zgodzić się z tym komentarzem, bowiem 

komiczna warstwa fabularna jest elementem, dzięki któremu Wilq jest rozpoznawalny, 

jest jego wizytówką. 

 Mowa w Wilq przesiąknięta jest neologizmami, wulgaryzmami, językiem potocznym. 

Ponadto w dymkach poszczególnych bohaterów znajdziemy celowe błędy ortograficzne, 

co, jak trafnie ujmuje Nowakowska – „(...) zdaje się sugerować braki wykształcenia tychże i 

pozwala wnioskować o ich kondycji społecznej i umysłowej”
194

. Źródłem wielu tekstów, 

gier słownych, które pojawiają się w Wilq są rozmowy usłyszane przez autorów w życiu 

codziennym, w przestrzeni publicznej. Bartosz Minkiewicz mówi, że według niego „(...) takie 

zasłyszane – zarówno żarty, hasła, ale też style mówienia (przestawiania części zdań, błędy, 

powtarzania pewnych wyrazów), urealniają bohaterów. To dużo ciekawsze, gdy postać 

posługuje się żywym językiem, nie gdy wymyśla się dla niej całkowicie nieżyciowy sposób 

wypowiadania się”
195

. Słowa Minkiewicza uświadamiają, iż być może jest to jedna z cech, 

która sprawia, że Wilq jest tak popularny. Co więcej, teksty stworzone na potrzeby komiksu 

często „wracają” z powrotem do rzeczywistości – będąc powtarzane i wykorzystywane w 

mowie potocznej przez czytelników komiksu
196

. Klonowski o języku w Wilq pisze, że z 

jednej strony jest kaleki, ale z drugiej strony zyskuje na swoim bogactwie: „Dzięki ciągłej 

                                                            
190 Gliński, M., Butenko Pinxit, http://culture.pl/pl/artykul/butenko-pinxit (dostęp: 23.02.2016). 
191 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Morderczy bluszcz na przednim siedzeniu, nr 13, Kraków 

2007, s. 9. 
192 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Oplau, nr 9, Kraków 2005, s. 32. 
193 Nowakowska K., Język językowi wilkiem. Analiza funkcji języka w Wilq, [w:] „Zeszysty Komiksowe”, nr 2, 

październik 2004, s. 54. 
194 Ibid.. 
195 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Łatwo nam się narazić..., op. cit. 
196 Przykłady znajdziemy choćby w komentarzach na facebookowej stronie zrzeszającej fanów rysunkowych 

gagów Minkiewiczów. Por. https://www.facebook.com/WILQSUPERBOHATER (dostęp: 20.09.2015). 
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słowotwórczej aktywności scenarzystów, wypowiedzi bohaterów nie ulegają szybkiej 

dewaluacji”
197

. 

 Z drugiej strony potoczny, wulgarny język pełen błędów, który według Minkiewicza 

„urealnia bohaterów” może być także znakiem tęsknoty za „normalnością”, nieidealną 

codziennością opisywaną w podrozdziale Antybohater. Analizując przypadek Wilqa i biorąc 

pod uwagę jego niegasnącą popularność wydawniczą oraz sporą rzeszę miłośników (około 60 

tysięcy fanów na portalu społecznościowym Facebook w 2016 roku
 198

) można mieć 

wrażenie, że właśnie taka treść jaką prezentują w swoim komiksie Minkiewiczowie jest tym, 

czego oczekują polscy odbiorcy popkultury. 

 Wilq nawiązuje swoimi żartami nie tylko do opolskich realiów – autorzy komiksu są 

spostrzegawczymi obserwatorami rzeczywistości, ale i mentalności Polaków. W komiksie 

znajdziemy całą gamę absurdów czerpanych prosto z otaczającego nas świata – takie, jak na 

przykład antypatie pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miast czy województw. Wilq 

śmieszy poprzez stworzenie kontrastu – świat w nim ukazany to według jednego z twórców 

„(...) zderzenie patetycznej konwencji z totalnie prozaiczno-absurdalnymi polskimi 

klimatami”
199

. Nie sposób nie zgodzić się z komentarzem Minkiewicza, bowiem połączenie 

opowieści superbohaterskiej z rodzimymi nonsensami daje w efekcie produkt groteskowy, 

śmieszący swym niedopasowaniem do swojskich realiów. Orliński zwraca uwagę, iż w 

społeczeństwie polskim możemy zauważyć podobne mechanizmy, jakie widzimy u głównego 

bohatera – który jest poirytowany, gdy nie ma pracy, ale jeśli ją ma – narzeka na brak 

czasu
200

. 

 Minkiewiczowie komentują tworzenie się pewnych procesów w Polsce – na przykład 

ukazując wpływy kultury zagranicznej na rodzimą. Bohaterowie komiksu często przeinaczają 

i mieszają elementy historii z popkulturą: „Mahatma Gandalf”
201

 czy w kontekście rozmowy 

o Władcy Pierścieni: „(...) wiesz kto to był Golum? (...) To był robot z gliny zbudowany przez 

jakiegoś rabina z Czechosłowacji (...)”
202

, co w rezultacie daje efekt komiczny. Wyśmiewanie 

                                                            
197 Klonowski, P., „Nie możemy podcinać gałęzi, na której sramy na własne gniazdo” – Wilq a polski kontekst – 

godność peryferii oraz antymodernizm http://prowincja.art.pl/nie-mozemy-podcinac-galezi-na-ktorej-sramy-na-

wlasne-gniazdo-wilq-polski-kontekst-godnosc-peryferii-oraz-antymodernizm-piotr-klonowski/  (dostęp: 

21.08.2015). 
198 Por. https://www.facebook.com/WILQSUPERBOHATER (dostęp: 20.02.2016) 
199 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Łatwo nam się narazić..., op. cit. 
200 Orliński, W., op. cit. 
201 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Nie będę walczył z dinozaurem jak jakiś debil, nr 14, 

Kraków 2008, s. 19. 
202 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Z kosmosem na pieńku, nr 18, Kraków 2012. 
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wpływów kultury zachodniej nie oznacza jednak, że Wilq docenia owoce rodzimej, 

słowiańskiej tradycji – ironicznie odnosi się do Piastów czy pieśni ludowych
203

. 

 W komiksie znajdziemy także mnóstwo treści ksenofobicznych, co autorzy tłumaczą 

upodobaniem do zabawy stereotypami
204

, która stanowi jeden z filarów komizmu w Wilq. 

W jednym z odcinków AlcMan zapowiada nadchodzące wydarzenia kulturalne: 

„W Krakowie trwa natomiast Festiwal Kultury Arabskiej na Kazimierzu. Organizatorzy 

zapraszają dziś w nocy na tradycyjną zabawę młodzieży muzułmańskiej – palenie 

samochodów”
205

. Często pojawiają się także żarty skierowane w stronę opolskiej mniejszości 

niemieckiej. Bartosz Minkiewicz komentuje te odwołania następująco: „(...) ma to swoje 

korzenie w tym, czym nasiąknąłem w dzieciństwie, czyli popkulturą PRL-u. A wiadomo, 

kto był złym bohaterem w tamtych czasach. I przyznam, że w pewien sposób nie umiem 

dzisiaj tego myślenia wyplenić (...) Dlatego dla mnie, osobie wychowanej na Czterech 

Pancernych i Kapitanie Klossie, Niemcy nie będą kojarzyć się z młodymi artystami z Berlina, 

tylko z hitlerowcami”
206

. Komentarz uwypukla jeszcze bardziej intencje Minkiewiczów, 

którzy wykorzystują komiksowe gagi jako zabieg zabawy z zakorzenionymi w naszym 

narodzie stereotypami i wyobrażeniami, do których często się nie przyznajemy. 

 Ważną rolę w Wilq odgrywa notorycznie cytowany trener piłkarski Antoni 

Piechniczek (postać jest realna, jednak cytaty do jakich odnoszą się postaci są zmyślone przez 

Minkiewiczów), dzięki któremu polska reprezentacja zdobyła trzecie miejsce na 

Mistrzostwach Świata w 1982 roku. Postać ta zdaje się być symbolem nostalgii za czasami, 

kiedy Polska odnosiła sukcesy w piłce nożnej, a nieustanne odwoływanie się do niej może 

stanowić odbicie peryferyjnej dumy, „(...) własnej tożsamości, zbudowanej na dawnych 

osiągnięciach”
207

. Cytaty na które powołują się bohaterowie mają imitować mądrości, 

złote myśli, jednak są banalne i nierzadko pozbawione sensu: „Wiara wierzy w cuda”
208

, 

„Finezja zabija piękno futbolu”
209

, „Przegraliśmy mecz, ale mamy piłkę”
210

. Klonowski 

zauważa tu analogię do zwyczajów panujących w polskich transmisjach z meczów 

piłkarskich, czyli przytaczania wypowiedzi na przykład Kazimierza Górskiego, co w efekcie 

jest „(...) zabiegiem niezwykle pretensjonalnym, świadczącym nie tylko o ograniczeniach 

                                                            
203 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Podaj Macieju, nr 17, Kraków 2011. 
204 Minkiewicz, B., Komiks jest winylem kultury..., op. cit.,, s. 49. 
205 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Nie będę walczył ..., op. cit., s. 43. 
206 Minkiewicz, B., Komiks jest winylem kultury..., op. cit., s. 49. 
207 Klonowski, P., op. cit. 
208 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Oplau..., op. cit., s. 34. 
209 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Nie będę walczył z dinozaurem..,. op. cit., s. 6. 
210 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Oplau..., op. cit., s. 12. 
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komentatorów sportowych, ale też o nieustannej potrzebie budowania przez nich więzi z 

tradycją oraz nadawania powagi piłce nożnej”
211

. Oczywistym jest, iż Minkiewiczowie 

ironicznie odwołują się do nadużywanego zwyczaju cytowania pewnych postaci w mediach 

(na przykład Jana Pawła II), szczególnie w publicznych sporach
212

. 

 

Ilustracja 18. Inwazja kosmitów w Opolu. 

 Postać superbohatera, ikony amerykańskiej popkultury, zostaje wpasowana w polskie 

realia. W zachodnich komiksach przestrzenią charakterystyczną dla rozgrywających się 

zdarzeń są wielkie miasta z drapaczami chmur (Metropolis w Supermanie czy Gotham w 

Batmanie). W Wilq nowoczesne miasto zastąpione zostaje pokomunistycznym Opolem 

(il. 18). Efekt tej kalki okazuje się komiczny, bowiem „co innego, kiedy kosmici zagrażają 

takiemu miastu jak Nowy Jork, a co innego, jak kosmici chcą zaatakować Opole i obrabować 

kiosk na Ozimskiej”
213

 – mówi Tomasz Minkiewicz. Sprzeczności, absurdalne zestawienia i 

niepasująca do konwencji superbohaterskiej stylistyka stanowią elementy charakterystyczne 

dzieła, są fundamentami jego groteskowości a zarazem niegasnącej popularności. Bartosz 

                                                            
211 Klonowski, P., op. cit. 
212 Ibid. 
213 Minkiewicz, T., Uwaga! Wilq leci do domu na herbatę, http://prowincja.art.pl/uwaga-wilq-leci-na-herbate/ 

(dostęp: 21.08.2015) 
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Minkiewicz dodaje także: „Dla mnie ten kontrast między zwykłością miejsc a niezwykłością 

wydarzeń zawsze wydawał się zabawny. Dzięki temu masy rzeczy nie musiałem wymyślać, 

wystarczyło rozejrzeć się wokół”
214

, co jest kolejnym potwierdzeniem tego, jak głęboko 

zakorzenieni w rodzimej kulturze i jej rozlicznych przejawach są autorzy komiksu.  

 Także sam wizerunek superbohaterów z Wilqa nawiązuje ironicznie do wyglądu 

amerykańskich herosów. Szczególnie uwidacznia się to w postaci tytułowego bohatera – 

poprzez elementy takie jak dopasowany kostium z logo (symbol tzw. „rzuffa”) i powiewająca 

w locie peleryna (która niejednokrotnie spada mu na twarz). W jednym z odcinków 

dowiadujemy się ponadto, że Wilq zaopatruje się w swoje kostiumy w lumpeksach, gdzie 

wybiera stroje po niemieckich superbohaterach
215

. Na oblicze Wilqa składa się także jego 

krępa, niska postura i niezmiennie zgorzkniały wyraz twarzy, które to cechy również 

odbiegają od wyidealizowanych, muskularnych pierwowzorów tej parodii.  

 Wilq jest czołowym „superbohaterem” komiksu, jednak jego najlepszym przyjaciołom 

– Entombedowi i AlcManowi także przypisuje się tę rolę. W pierwszym numerze komiksu 

zostają nam przedstawieni następująco: „Entombed jest też superbohaterem. A raczej 

superłotrem (...) Entombed zmienia się w Entombeda. Jego symbol to »E«. Jego broń to mini 

palnik gazowy”
216

 Dalej dowiadujemy się, że zdolnością AlcMana jest zamiana swych 

kończyn w butelki strzykające dowolnym rodzajem alkoholu (ta „supermoc” nie jest jednak 

wykorzystywana przez postać w późniejszych albumach).  

 Parodia komiksów superbohaterskich ujawnia się w Wilq na każdym kroku. Podczas 

gdy amerykańscy superherosi walczą z potężnymi łotrami chcącymi zniszczyć miasto lub 

świat, Wilq rozprawia się (pod warunkiem, że jest w nastroju, by to robić) z groteskowymi 

postaciami. Jedną z nich jest szalony naukowiec z Opola, Dr Wyspa, satyryczne odniesienie 

do czarnych charakterów pojawiających się w historiach superbohaterskich. Jego złowrogie 

zamiary kończą się nierzadko spektakularnym fiaskiem – przykładową sytuacją jest 

stworzenie przez naukowca wirusa, którego ilość wystarczyła jednak zaledwie do zarażenia 

jednej marchewki ze stoiska warzywnego
217

. Do innych przeciwników należą równie 

komiczne postacie, takie jak na przykład blogerzy-terroryści, rekin z Odry, „Trójpalczasta 

Dłoń z Ciasta” lub „Carotino – Marchewkowy Pederasta”. 

                                                            
214 Minkiewicz, B., Komiks jest winylem kultury..., op. cit., s. 46. 
215 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Zaplute zamazane, nr 12, Kraków 2007, s. 9. 
216 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater, nr 1, Kraków 2003, s. 9. 
217 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Oplau..., op. cit., s. 10. 
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Ilustracja 19. Komisarz Gondor wzywający Wilqa wraz z odpowiedzią "superbohatera". 

 Kiedy Wilq nie jest wzywany na pomoc – irytuje się, że nie jest potrzebny 

społeczeństwu. Jednak gdy komisarz Gondor (który stanowi nawiązanie do komisarza 

Gordona z Batmana) wzywa Wilqa na pomoc wyświetlając jego znak na niebie (także 

odnoszący do historii Batmana), Wilq próbuje uchylić się od działania – na przykład 

odpowiadając na wezwanie „automatyczną sekretarką”, która przekazuje komunikat, iż 

znajduje się on aktualnie poza miastem (il. 19). Protagonista przystępuje do akcji wtedy, 

kiedy sam tego chce. Mimo iż jest zwany superbohaterem, nie można powiedzieć, iż jego 

przeznaczeniem jest troska o dobro ogółu. Jest postacią leniwą i kapryśną, nie uosabia cech 

amerykańskich herosów wyróżniających się odwagą i werwą. Ucieleśnia wyobrażenie 

antybohatera przedstawianego przez Błażejczyka
218

 – biernego, małostkowego, dbającego 

przede wszystkim o własne dobro. 

 W jednym z albumów Minkiewiczowie demistyfikują supermoce Wilqa odsłaniając 

przed odbiorcami „kulisy magii komiksu”
219

. Oprócz ukazania sposobu, w jaki Wilq lata 

(wspierając się na gumowych sznurkach [il. 20]), zobaczymy także jego dublera-kaskadera 

czy kulisy powstawania kadrów komiksowych. Zabieg ten przywodzi na myśl zwyczaje 

świata kina, w którym często ukazywane jest zaplecze produkcji filmowych
220

. Możemy 

odczytywać go jako podkreślenie fikcyjności dzieła oraz przedstawienie kolejnego poziomu 

jego absurdu – podobnie jak ma to miejsce w przypadku Orient Mena. 

                                                            
218 Por. Rozdział Antybohater. 
219 Por. Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Zebry z Bronxu, nr 5, Kraków 2004, s. 32. 
220 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Wilq Superbohater. Syfon i Papierosy, nr 20, Kraków 2014, s. 40. 
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 Jak trafnie stwierdza Klonowski, „Wilq i jego koledzy niosą bagaż cech 

antybohaterskich (...)”
221

, komiks stanowi bowiem karykaturę elementów z rzeczywistości 

Supermana czy Batmana. Jednak jak zostało wspomniane w poprzednim rozdziale – parodia 

wymaga od czytelnika znajomości wzorca, jakie ośmiesza. Wszelkie środki wykorzystane w 

celu parodystycznym zdobywają szczególne znaczenie, gdy porównamy Wilqa do 

amerykańskich dzieł poddanych satyrze. Bartosz Minkiewicz mówi, iż traktuje historie o 

dzielnych superbohaterach jako podłoże do swoich pomysłów, wykorzystuje fakt, iż „(...) 

większość ludzi czytających komiksy kojarzy, na czym taki komiks o superherosach polega. 

Tworząc takie historie jakie tworzę wiem, że mam punkt zaczepienia, bardzo obszerną 

płaszczyznę, na której mogę budować opowieści. Wszyscy wiedzą, że taki super koleżka ma 

moce itd. Teraz wystarczy tylko postawić wszystko na głowie. Na przykład bohater ma moce, 

ale z nich nie korzysta, albo przypominają one bardziej upośledzenie, albo są tak głupie, 

że szkoda o nich gadać”
222

. Wilq stanowi nadbudowę tego, do czego się odnosi, czyli poetyki 

opowieści superbohaterskich. Komentarz Minkiewicza potwierdza, iż autorzy posługują się 

parodią w pełni świadomie i wykorzystują ją na zasadzie kontrastu, komicznego odwrócenia 

pierwotnego wzorca, wpasowując Wilqa w kategorię herosa à rebours, którą proponuje Figa. 

 

Ilustracja 20. "Kulisy magii komiksu". 

 

                                                            
221 Klonowski, P., op. cit. 
222 Minkiewicz, B., Minkiewicz T., Łatwo nam się narazić, rozm. przepr. Kotny T., Gizicki D., 

http://esensja.stopklatka.pl/magazyn/2003/05/iso/10_04.html (dostęp: 05.09.2015). 



62 
 

 Wilq może poszczycić się dużym sukcesem na rynku oraz wśród krytyki
223

. Nie ulega 

wątpieniu, iż dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że dzieło wpisuje się w pewnego „ducha 

epoki”, przemawia do odbiorców ich własnym językiem, czego, jak sądzą niektórzy – 

w popkulturze brakowało
224

. Ponadto jak celnie zwraca uwagę Jerzy Szyłak
225

 –  „Widać, 

że autorzy tego komiksu świetnie rozumieją poszczególne elementy rzeczywistości, ale też i 

mentalności Polaków”. Nie sposób się powyższemu komentarzowi sprzeciwić, bowiem 

Minkiewiczowie czerpią z codzienności pełnymi garściami i przedstawiają jej najbardziej 

niedorzeczne oblicza. Jak zostało nadmienione we wcześniejszych akapitach, umiejętne 

„wydobywanie” absurdów z rzeczywistości stanowi jeden z kluczowych elementów 

składających się nie tylko na charakterystyczny, wyróżniający się styl braci, ale i stanowi o 

jego sukcesie wśród odbiorców. W 2016 roku nadal ukazują się kolejne albumy, a w 2014 

roku stworzono krótkometrażową animację pt. Wilq Negocjator, w której głosów użyczyli 

Eryk Lubos (jako Wilq) i Marian Dziędziel (jako Komisarz Gondor). Polski Instytut Sztuki 

Filmowej przyznał twórcom wysoką dotację na kontynuację filmowej adaptacji – w 2016 

roku mają rozpocząć się prace nad serialem telewizyjnym.  

  

                                                            
223 W 2003 roku Wilq otrzymał od Krakowskiego Klubu Komiksu nagrody w trzech kategoriach: „Tytuł 

Cykliczny”, „Najlepszy Rysownik i Scenarzysta” oraz „Bohater”. Por. Godlewski, K., Kochana Szarpanina [w:] 

"Gazeta Wyborcza", 27.09.2003. 
224 Drenda, O., Ani sweter, ani czarny golf,  http://www.dwutygodnik.com/artykul/3619-ani-sweter-ani-czarny-

golf.html (dostęp: 20.08.2015). 
225 Szyłak, J., Zaangażowane obrazki i dymki, rozm. przepr. Sobczyk, M., [w:] „Magazyn Nowy Obywatel” 

2008, nr 1(39), s. 50. 
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III. Antybohaterska rzeczywistość 

 

1. Rewizja toposu 

 

 "Antybohater, ze swoimi wadami i słabościami jest bliższy życiu i przez to 

ciekawszy"
226

 – mówi Minkiewicz. Wypowiedź ta może, jak zostało wcześniej wspomniane, 

skłaniać do hipotezy, iż autorzy analizowanych dzieł sięgają po „odwróconych” bohaterów, 

ponieważ ich pierwowzory okazują się niedostatecznie prowokujące, mniej interesujące ze 

względu na swą jednoznaczność. To założenie wiąże się z kolei ściśle z percepcją i 

oczekiwaniami czytelnika. Bowiem jak zostało już nadmienione w rozdziale I, być może 

powinniśmy zastanowić się, czy treści komiksów (jako części popkultury) są tym, czego 

odbiorca oczekuje. Topos superbohatera jest poddany rewizji, skutkiem czego jest parodia, 

demaskacja struktur.  

 Orient Men, Likwidator i Wilq realizują swą opozycję do wyidealizowanych 

komiksów z nurtu superbohaterskiego na różne sposoby. Bez wątpienia różnorodność 

wizerunku antybohaterów i światów w jakich się poruszają wynika także z odmienności ich 

autorów, a więc światopoglądów, środowisk z jakich się wywodzą, odbiorców do jakich 

kierują swe dzieła czy dyscyplin w jakich się specjalizują. U Baranowskiego widzimy świat 

nierealny, do granic przepełniony absurdem – zarówno pod względem wizualnym, jak i 

leksykalnym. Dąbrowski i Minkiewiczowie działają antyestetyką, brzydotą, koślawością. 

Baranowski tworzy komiksy skierowane głównie do dzieci, choć gdy zagłębiamy się w ich 

treść przekonamy się, iż być może dorosły dostrzeże tam więcej aluzji do rzeczywistości
227

. 

W Likwidatorze i Wilq odbiorca wystawiony jest na brutalną treść, w której łamane są granice 

dobrego smaku. 

Orient Men usytuowany jest w surrealistycznym świecie, który stanowi jedyny dla 

niego punkt odniesienia. Jego przeznaczeniem jest superbohaterstwo, którego i tak nie jest w 

stanie realizować – ze względu na jego tchórzostwo lub brak potrzeby interwencji. Tryb życia 

Likwidatora i Wilqa daleki jest od egzystencji przeciętnego amerykańskiego superherosa. 

Pierwszy zaszywa się w chatce w Lesie Knyszyńskim, a gdy trzeba, likwiduje wszystkich, 

którzy na to zasługują (według jego własnej moralności). Drugi z kolei żyje w bloku na 

                                                            
226 Minkiewicz, B., Wywiady, [w:] "Zeszyty Komiksowe" nr 1, marzec 2004, s. 10. 
227 Według Szyłaka Baranowski nawiązywał do polskiej tradycji humorystycznej. Por. Szyłak, J., Druga strona 

komiksu, Elbląg 2011, s. 133. 
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opolskim osiedlu ZWM i najchętniej spędzałby czas na graniu w gry komputerowe, 

wymigując się od superbohaterskich obowiązków. 

 Treści Likwidatora i Wilqa są bardzo kontrowersyjne, głównie za sprawą brutalności i 

wulgarnego, często grubiańskiego języka. Handzelewicz pisze, iż funkcją antybohaterów jest 

rozbawienie czytelnika, satyra. Nie mają wzbudzić w odbiorcy chęci naśladownictwa, 

jak mogą to robić mężni superbohaterowie
228

. Zarówno Baranowski, Dąbrowski jak i 

Minkiewiczowie bez wątpienia realizują tę satyrę w swych dziełach. Potwierdzają to nie tylko 

plansze ich komiksów ale i wypowiedzi samych autorów (przedstawione w rozdziale II). 

Dekonstrukcja pierwowzorów oraz przedstawienie przerysowanej i komicznej fikcji generuje 

u odbiorcy zdystansowanie do treści komiksów. 

Istnieje pewna przewrotność dotycząca analizowanych wyżej postaci – mimo cech 

świadczących o antybohaterstwie we wszystkich tych postaciach doszukiwać możemy się 

pewnych postaw bohaterskich. Orient Men w gruncie rzeczy jednak próbuje podjąć się 

działań, dzięki którym "świat stanie się lepszy", Likwidator działa w obronie słabszych, 

bezbronnych i uciśnionych, a Wilq we współpracy z policją broni ostatecznie Opole przed 

absurdalnymi wrogami. Postawy te wpisują się w opisane w poprzednim rozdziale rozbicie 

pomiędzy "dobrym" a "złym", nie dają się poddać jednoznacznym klasyfikacjom. 

Zestawienie patetycznego świata amerykańskich superbohaterów z komicznymi 

realizacjami tego toposu w wykonaniu Baranowskiego, Dąbrowskiego i Minkiewiczów 

sprawia, iż o wykreowanych przez nich postaciach możemy mówić w kategorii bohatera na 

opak, antybohatera. Ten antyheroizm realizowany jest przez nich różnorako – Orient Men i 

Wilq są postaciami biernymi, uchylającymi się od czynu, gdy z kolei Likwidator to pełen 

energii aktywista, opierający się jednak o wątpliwe etycznie podstawy (według ogólno 

przyjętych norm społecznych).  

 Szaremeta pisze, iż w naturę antybohatera wpisana jest transgresja moralna – łamanie 

tabu, rozluźnienie norm społecznych czy niedopasowanie do pewnych standardów
229

. 

Potwierdzenie tej tezy rzeczywiście znajdziemy w analizowanych komiksach: Likwidator i 

Wilq w sposób oczywisty przekraczają granice dobrego smaku – poprzez agresję, wulgarny 

                                                            
228 Handzelewicz, D., Wilq - realny antybohater, [w:] "Zeszyty Komiksowe" nr 1, marzec 2004, s. 11. 
229 Szeremeta, K., Ewolucja (anty)bohatera na przykładach trzech współczesnych seriali: Trawka, Breaking Bad, 

Penoza [w:] Bruszewska-Przytuła, D., Cichmińska, M., Krawczyk-Łaskarzewska A., Seriale w kontekście 

kulturowym. Społeczeństwo i obyczaje, Olsztyn 2014, s. 238. 
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język czy brutalność. Orient Man wpisuje się z kolei w kategorię niedopasowania do 

standardu – jest nazwany superbohaterem, ale nie realizuje heroicznych wyczynów.  

 Baranowski nie odwołuje się wprost do codziennej rzeczywistości (jak czynią to 

Dąbrowski czy Minkiewiczowie), a bawi się raczej formą komiksową. Mówi o swoich 

postaciach, iż zawsze były to kreacje „(...) prześmiewcze, antybohaterskie”. Dodaje także: 

„Uwielbiałem przeciwstawiać się regułom rządzącym komiksem, naśmiewać się z nich”
230

. 

Komentarz autora Orient Mena po raz kolejny potwierdza fakt, iż posługuje się on 

parodystycznym odwołaniem do pierwowzoru w pełni świadomie. 

W zbliżony do Baranowskiego sposób formą komiksową bawi się wspomniany 

wcześniej Niewiadomski dziele Ratman. Podobnie jak Dąbrowski czy Minkiewiczowie, 

Niewiadomski posługuje się prostym, sprawiającym wrażenie niechlujnego rysunkiem. To, co 

łączy Ratmana z Wilqiem, to także mieszanie rozmaitych źródeł zaczerpniętych z kultury 

dające efekt komiczny, a według niektórych – będące dowodem na postmodernistyczny 

wyraz dzieła
231

. Z Likwidatorem wiąże człowieka-szczura album Ratman: Marsjanie z 

globalnej wioski, w którym Niewiadomski porusza tematykę polityczną. Autor przedstawia 

władzę w krzywym zwierciadle, postacie polityków są karykaturalne i przerysowane. 

Niewiadomski przyjmuje jednak inną niż Dąbrowski konwencję – komiks pozbawiony jest 

bowiem brutalności i wulgarności, tak charakterystycznej dla Likwidatora. 

Istotnym elementem komiksów parodystycznych zdaje się być także sama forma 

komiksowa – operująca umownym rysunkiem i nierealnym obrazem rzeczywistości, 

który według Szyłaka „(...) nie tyle ją przedstawia, ile oznacza”
232

. Komiks, przez wpisaną w 

swój gatunek umowność, "(...) również przez to, co Jerzy Szyłak nazywa 

<<przerysowaniem>>, może pozwolić sobie na wyolbrzymianie, przesadę i przesuwanie 

wszelkich granic"
233

 – celnie ujmuje Jankowski. Realizm nie jest cechą komiksów 

Baranowskiego, Dąbrowskiego czy Minkiewiczów, groteskowość fabuły współgra z warstwą 

plastyczną dzieł, która jest jedynie „oznaczona”. Autorzy posługują się przerysowanymi 

przedstawieniami, jeszcze bardziej uwypuklając parodystyczny wydźwięk komiksów. 

Historie obrazkowe umożliwiają posługiwanie się swobodną kreską, która według Szyłaka 

                                                            
230 Baranowski, T., Pożegnanie. Wywiad z Tadeuszem Baranowskim, rozm. przepr. Siromski, M., 

http://kzet.pl/2012/05/wywiad-z-tadeuszem-baranowskim.html (dostęp: 20.09.2015). 
231 Zucholl, M., Enter The Ratman, czyli szczurza (od)trutka na popkulturę, 

http://esensja.stopklatka.pl/komiks/recenzje/tekst.html?id=4565 (dostęp: 01.09.2015). 
232 Szyłak, J., Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku: wstęp do poetyki komiksu, Gdańsk 1999, s. 94. 
233 Jankowski, J., Piąta władza? Spokojnie, to tylko komiks [w:] "Zeszyty Komiksowe" nr 8, październik 2008, 

s. 45. 
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dzięki karykaturze podkreśla to, co znaczące
234

. W przypadku analizowanych dzieł istotnymi 

elementami będą więc parodia opowieści superbohaterskich, ale także zakorzenienie historii 

w lokalnym kontekście – odnosząc się czy to do absurdów codziennej rzeczywistości 

(Dąbrowski i Minkiewiczowie) czy języka ojczystego (Baranowski).  

                                                            
234 Szyłak, J., Komiks. Świat..., op. cit., s. 7. 
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2. Kontekst lokalny 

 

Efekt parodystyczny w analizowanych dziełach wynika między innymi z umieszczenia 

postaci „superbohatera” w obcym podłożu kulturowym. Sierbińska pisze w kontekście Wilqa: 

„Pod salwami śmiechu, które wywołuje komiks Minkiewiczów, kryje się bowiem, jak sądzę, 

postawione (prawie) serio pytanie o to, kim stałby się superbohater (rozumiany jako pewien 

konstrukt kulturowy), gdyby przypadkiem wylądował tutaj”
235

 –  jednak pytanie to staje się 

równie adekwatne w odniesieniu do innych polskich bohaterów na opak.  

 Komizm w komiksie Branowskiego opiera się w głównej mierze o warstwę tekstową – 

dowcip, dwuznaczność, nonsens. Świat Orient Mena jest surrealistyczny, fantastyczny, 

Baranowski traktuje medium komiksowe jako wyraz swej ekspresji plastycznej, 

indywidualnej wrażliwości. Uwidacznia się to także w innych, także bazujących na absurdzie 

dziełach autora, takich jak Antresolka profesora Nerwosolka czy Podróż Smokiem 

Diplodokiem. Możemy jednak zauważyć, iż przedstawienia antybohaterskie kolejnych 

pokoleń rysowników wyraźnie ewoluują w kierunku komentowania rzeczywistości. 

Dąbrowski i Minkiewiczowie odwołują się do tematów życia codziennego, obserwowalnych 

zjawisk w nim zakorzenionych. Dąbrowski, poza krytycznymi komentarzami wymierzonymi 

w stronę sfery politycznej, wykpiwa kompleksy Polaków, co uwidacznia się na przykład w 

albumie Likwidator. Ełro’ 12 i inne epizody, który przez Frąckiewicza nazywany jest 

„antygadżetem” Euro 2012, bowiem historia ironicznie odnosi się do narodowej wiary, iż 

impreza sportowa „(...) przyniesie nam skok cywilizacyjny”
236

. Należy jednak mieć na 

uwadze fakt, iż autorzy wykorzystują w dużej mierze stereotypy (co potwierdza w rozdziale II 

Bartosz Minkiewicz), które groteskowo wyolbrzymiają. 

Wilq wpisuje się idealnie w obraz współczesnej Polski będącej pod wpływem ciągłych 

zmian społecznych i kulturowych, szczególnie dynamicznych po przekształceniach 

ustrojowych w 1989 roku. Kontrastuje świat superbohaterski z banalną, zwyczajną 

rzeczywistością polskiego miasta średniej wielkości i zachodzących w nich przemian. Bartosz 

Minkiewicz zauważa, że odbiorcy Wilqa niekoniecznie są czytelnikami komiksu w ogóle, 

gdyż bardziej niż forma interesuje ich sama treść: "(...) masa ludzi, która sięgała po »Produkt« 

nie czytała komiksów na co dzień i właściwie nie obchodziło ich, że te historie podane są za 

                                                            
235 Sierbińska A., Wilq, http://malakulturawspolczesna.org/2012/09/13/agata-sierbinska-wilq/ (dostęp: 

20.08.2015). 
236 Frąckiewicz, S., Bojkotuj Euro 2012 z Likwidatorem, http://komiks.blog.polityka.pl/2012/05/13/bojkotuj-

euro-2012-z-likwidatorem (20.08.2015). 
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pomocą komiksu. Ważne było, że poruszały ich problemy (...) Liczyły się same historie o tak 

dobrze znanej codzienności"
237

. Mimo braku zainteresowania tym medium, dzięki wielorakim 

odniesieniom do „swojskiej” rzeczywistości czytelnik może utożsamić się z Wilqiemi, 

gdyż jest mu kulturowo bliski. 

 Parodia superbohaterstwa wykracza poza ramy komiksu, pojawia się bowiem również 

w polskim kinie – w 1970 roku Kondratiuk zrealizował Hydrozagadkę, której bohaterem jest 

As, warszawski „superheros” w obcisłej pelerynie ze znakiem „A” na piersi. Fabuła filmu 

opiera się o problem tajemniczego zniknięcia wody w Warszawie podczas fali letnich upałów. 

Jan Walczak, czyli alter ego Asa, podejmuje się rozwikłania tej zagadki. Warto podkreślić, iż 

oś historii stanowi charakterystyczne dla amerykańskich komiksów o superbohaterach starcie 

dobra ze złem. Absurdalna natura problemu i usytuowanie postaci „superbohaterskiej” w 

realiach PRL-u wywołują efekt komiczny – podobnie jak w przypadku analizowanych 

komiksów. Czaja trafnie wyszczególnia najważniejsze cechy Hydrozagadki, które uwypuklają 

groteskowość i parodyjny wydźwięk dzieła: „Swojskość, siermiężność/zgrzebność realiów, w 

których funkcjonują filmowe postacie, a także zmiana skali ich działań (…)”
238

. Zwróćmy 

uwagę, że powyższy komentarz staje się adekwatny także do analizowanych dzieł 

komiksowych. 

 

Ilustracja 21. Major RP walczący z policją. 

                                                            
237 Minkiewicz, B., Komiks jest winylem kultury... op. cit., s. 44. 
238 Czaja, J., Superbohater made in Poland - parodia w Hydrozagadce Andrzeja Kondratiuka, [w:] „Images” vol. 

XVI/no.23, Poznań 2014, s. 60. 
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W kontekście satyrycznego ujęcia polskiej rzeczywistości na planszach komiksów 

ciekawym wydaje się być zjawisko „herosów”, których nazwy i kostiumy odwołują się do 

narodu. Postaciom tym jednak, w przeciwieństwie do wspomnianego już wcześniej Białego 

Orła, daleko do poważnego i dostojnego wizerunku. Wszystkie z nich – Major RP z Drugiej 

Ligi, Kapitan Polska z KOPS i Orzeł Biały z De Istots są bowiem postaciami 

humorystycznymi, przerysowanymi.  

Major RP (il. 21) to jeden z bohaterów Drugiej Ligi stworzonej przez Jerzego Szyłaka 

i Mariusza Zawadzkiego. Jest herosem powstałym w czasach PRL-u, który budzi się z 

hibernacji i nie jest w stanie zrozumieć zastanej rzeczywistości – wraz ze swoimi kompanami 

podejmuje walkę z policją i wojskiem. Postać to antysystemowy „superherosr”, 

który wyglądem przypomina Kapitana Amerykę. Przedstawienie postaci, jak i cała historia, 

są jednak pastiszem superbohaterstwa – styl Zawadzkiego sprawia bowiem, iż świat Drugiej 

Ligi jawi się jako zdeformowany i karykaturalny. Rysownik mówi, iż jednym z założeń 

tworzonych przez niego komiksów jest przedstawienie polskich problemów oraz wykroczenie 

poza schemat „amerykańskiej pulpy”
239

. 

 

Ilustracja 22. Kapitan Polska z KOPS. 

 Kapitan Polska (il. 22) pojawia się zaś w internetowym komiksie KOPS, stworzonym 

przez Macieja i Bogusława Zarębów, który w formie odcinkowej opowiada o grupie polskich 

„superbohaterów”. Kapitan Polska, którego kreacja (podobnie jak Majora RP), odnosi się w 

                                                            
239 Zawadzki, M., Dom Komiksu otwiera podwoje, rozm. przepr. Ciecieląg, G., 

http://www.alejakomiksu.com/artykul/728/2/Dom-Komiksu-otwiera-podwoje/ (dostęp: 22.08.2015). 
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sposób oczywisty do postaci Kapitana Ameryki, to wąsaty „superbohater”, którego mocami są 

długowieczność i wysoka odporność pod wpływem alkoholu. To z jego inicjatywy grupa 

superherosów przekształciła się w KOPS, czyli Krajową Organizację Polskich 

Superbohaterów. Do złudzenia przypomina wizerunek przedstawiciela dawnego rodu 

Sarmatów, którym w XVII wieku Ignacy Krasicki wypominał w sposób satyryczny pijaństwo 

i umiłowanie do waśni.  

 Ostatni z bohaterów odzianych w narodowe barwy to Orzeł Biały z jednorazowo 

wydanego (także internetowego) komiksu De Istots Mariusza Sopyłło i Michała Lasoty. 

Postać stanowi część ekipy „superbohaterów”, którzy walczą z absurdalnymi wrogami w 

„kraju chaosu”, czyli w Polsce. Orzeł Biały określany jest w komiksie jako „uosobienie 

polskich ideałów i tradycji”. Postać jawi się jako muskularny mężczyzna z sarmackim 

zarostem, który ubrany jest w czerwony kostium z białym orłem na torsie (il. 23). Podobnie 

jak Kapitan Polska nie stroni od alkoholu – po udanych akcjach wyrusza wraz z „brygadą” na 

piwo. 

 

Ilustracja 23. Orzeł Biały. 
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 Twórcy „biało-czerwonych” trykociarzy ilustrują świat w sposób groteskowy – 

posługując się zdeformowaną, często grubą kreską i nierealistycznymi, karykaturalnymi 

przedstawieniami. Cechą wspólną stają się także absurdalne perypetie bohaterów czy 

niedorzeczność rzeczywistości, w jakiej funkcjonują. Bohaterowie z KOPS przemieszczają się 

po mieście tramwajem, a w jednym z odcinków okazuje się, iż korzystają z „grupowej karty 

miejskiej dla superbohaterów”. Trójca z De Istots podróżuje z kolei czerwonym Fiatem 126p, 

zdecydowanie kontrastując z wyborem środków transportu przez amerykańskich 

superbohaterów, którzy do celu kursują bardziej wyrafinowanymi pojazdami (na przykład 

Batman i jego batmobile). W komiksach znajdziemy ponadto odwołania do sytuacji 

politycznej, kulturowej lub społecznej Polski (na przykład skandale, w które zamieszany jest 

kler, korupcja władzy, bójki i picie alkoholu na ulicach) czy wyglądu polskich miast – 

poprzez ukazanie blokowisk, napisów na murach, gołębi na parapetach i przepełnionych 

śmietników (co szczególnie zarysowuje się w De Istots).  

Po raz kolejny nasuwa się pytanie z czego może wynikać demaskacja toposu 

superbohatera. Być może bohaterzy na opak stanowią obraz polskich rozterek oraz tęsknoty 

za, jak ujmuje Błażejczyk, "(...) bohaterstwem w świecie, w którym jego klasyczne, 

uproszczone formy przestały mieć rację bytu. Jednoznaczni moralnie protagoniści, 

tak popularni przez dziesięciolecia, wydają się nam dziś nudni i płascy"
240

. Ten komentarz 

rzeczywiście mógłby stanowić pewne uzasadnienie dla parodystycznego ujęcia postaci 

superbohatera, którego topos zostaje poddany rewizji. Powyższe przykłady mogą być także 

wyrazem zdystansowania się do rodzimych problemów społecznych, politycznych czy 

kulturowych, formą sprostania  trudnym tematom.  Błażejczyk mówi także, że w tej sytuacji, 

kiedy pierwowzory stają się niewystarczalne, „(…) jedynym artystycznie wartościowym 

zabiegiem jest wejście w polemikę z wizerunkiem herosa"
241

. W opisanych wyżej 

przypadkach skutkiem tej konfrontacji z wzorcem jest parodia, wykoślawienie rzeczywistości. 

„Wielu spośród nowych bohaterów stanowi odzew na problemy współczesności”
242

, 

a idąc dalej tropem Szyłaka – komiks parodystyczny ukazuje nurtujące społeczeństwo 

problemy: obawy dotyczące środowiska naturalnego, transparentności działań politycznych 

czy nieznane skutki wpływów innych kultur. Słowa Bagińskiej zdają się trafnie określać 

mechanizm, wedle którego działają cytowane dzieła komiksowe: „(...) kultura współczesna w 

                                                            
240 Błażejczyk, M., Na jeża patrząc wilkiem, [w:] "Zeszyty Komiksowe" nr 1, marzec 2004, s. 13. 
241 Ibid. 
242 Szyłak, J., Komiks...,op. cit., s. 118. 
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obliczu wyczerpania staje się coraz bardziej samoświadoma i autoironiczna (...). Wiąże się z 

tym (...) postawa polegająca na uczestnictwie w głównym obszarze kultury z jednoczesnym 

przyjęciem wobec niej podszytego ironią dystansu. Postawa ta jest efektem obycia z 

przekazami, nabywania kompetencji kulturowych, (...) uświadamiania sobie umownego 

charakteru kultury (...), [czemu] towarzyszy atmosfera nieskrępowanej zabawy oraz brak 

powagi, który dotyczy twórców i odbiorców”
243

. Komentarz ten koresponduje z zabiegiem 

parodii, tak chętnie wykorzystywanej przez artystów. Autorzy nawiązują do pierwowzorów w 

sposób satyryczny, bawią się modelowymi postaciami popkultury, wchodzą w polemikę z 

toposami. Modyfikacja wzorców to także odpowiedź na oczekiwania pewnej grupy 

odbiorców (bowiem jak zostało już wspomniane we wcześniejszych rozdziałach - kult 

superherosów jest wciąż żywy, rozwija się równolegle. Antybohaterowie nie wypierają 

pierwowzorów, są paralelnie funkcjonującym komentarzem do tychże), dla której 

bohaterowie stali się, przywołując raz jeszcze słowa Błażejczyka, „nudni i płascy”. 

Temat polskiej mentalności i codzienności w komiksie został także przedstawiony na 

poznańskiej wystawie Mój kraj taki piękny. Polski komiks o polskiej rzeczywistości, której 

kuratorem jest Sebastian Frąckiewicz
244

. „Obyczajowość, uwikłania historyczne, antypatie i 

przyjaźnie, jakimi darzą się mieszkańcy poszczególnych województw, dzielnic miast czy 

nawet tych samych bloków stanowią niewyczerpane źródło dla często ironicznego lub 

krytycznego podejścia do problematyki zawartej w dziełach polskich twórców komiksu”
245

 – 

możemy przeczytać w opisie wystawy
246

, który mógłby komentować choćby fabułę Wilqa. 

Ekspozycja zdaje się jeszcze bardziej uwydatniać potrzebę analizy medium komiksowego, 

a w szczególności zjawisk i nastrojów jakie ilustruje oraz komentuje. 

 Komiks, jak każdy inny produkt przemysłu kulturowego to pewnego rodzaju zapis 

rzeczywistości, w której powstaje. Może stanowić odzwierciedlenie uczuć, obaw, lęków i 

nastrojów. Toeplitz zauważa, iż komiks undergroundowy w USA stanowił odniesienie do 

ówczesnych realiów: „(...) kultury rozchwianej, niepewnej swoich wartości i swego losu”
247

. 

Z kolei Wolski pisząc o amerykańskich komiksach superbohaterskich zwraca uwagę, iż pełnią 

                                                            
243 Bagińska K., Kultura popularna jako wyraz demokratyzacji kultury. Rozważania w kontekście ewolucji 

medium telewizyjnego [w:] Drozdowicz, J., Bernasiewicz M., Kultura popularna w społeczeństwie 

współczesnym. Teoria i rzeczywistość, Kraków 2010, s. 165. 
244 Wystawa trwała od 17 lipca do 16 sierpnia 2015 roku i znajdowała się w poznańskiej Galerii Miejskiej 

Arsenał. 
245 http://www.arsenal.art.pl/wystawa/moj-kraj-taki-piekny-polski-komiks-o-polskiej-rzeczywistosci/). 
246 Do artystów, którzy wystawili swoje prace należą między innymi autor Wilqa, Bartosz Minkiewicz czy 

Michał Śledziński (autor komiksu Osiedle Swoboda). 
247 Toeplitz, K., T., Sztuka komiksu...op. cit., s. 68. 
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„(...) funkcję swoistego probierza nastrojów społecznych i politycznych”
248

. Analogicznie do 

powyższych opinii możemy stwierdzić, iż historie polskich antybohaterów stanowią 

komentarz wobec polskiej rzeczywistości (o czym świadczy niniejszy rozdział). 

Przedstawiony w pracy typ antybohatera, a także rzeczywistości w jakiej funkcjonuje, 

łączy się ściśle z lokalnym kontekstem obyczajowym. Warto wspomnieć, iż komiksy z 

udziałem parodystycznych superbohaterów odnajdziemy także w innych kulturach. Można 

jednak zauważyć różnice – zarówno w tematyce, wykorzystanych środkach stylistycznych i 

artystycznych, czy w końcu w kreacji postaci. Podczas gdy w Polsce satyra dotyczy na 

przykład kleru, polityki czy subkultur, w Stanach może opierać się o wykpiwanie mitu 

amerykańskiej rodzinnej sielanki. 

W latach 1930-1950 w Stanach Zjednoczonych powstawały undergroundowe 

prześmiewcze komiksy zwane Tijuana Bibles. Ich bohaterami oprócz popularnych wówczas 

postaci kinowych czy politycznych stawali się także superbohaterowie, tacy jak Superman 

czy Flash Gordon. Fabuła Tijuana Bibles opierała się głównie o rozmaite perwersje seksualne, 

a same postacie prezentowane były w sposób przerysowany i groteskowy. Karykatury 

superbohaterów w komiksie amerykańskim pojawiały się głównie w dziełach 

undergroundowych, wydawanych poza głównym obiegiem, w przeciwieństwie do którego nie 

zważano na Kodeks Komiksowy
249

 Przykładem takiego bohatera był choćby Wonder Wart-

Hog, protagonista komiksu Gilberta Sheltona o tym samym tytule, który wydawany był w 

latach 60. Postać jest antropomorficzną świnią, która jako dziecko trafia na Ziemię z planety 

Squootpeep, gdzie wychowywana jest przez ludzi, którzy chętnie skonsumowaliby swój 

„prezent”, gdyby nie to, że okazuje się, iż Wonder Wart-Hog posiada moc niezniszczalności. 

Protagonista wiedzie podwójne życie – na co dzień pracuje jako reporter i funkcjonuje pod 

nazwiskiem Philbert Desanex, od czasu do czasu przeobrażając się w wielką świnię-

superbohatera, która pragnie rozwiązać problemy ludzkości siłą i przemocą. Główny bohater 

miał stanowić parodię Supermana, w przeciwieństwie do którego był brzydki, lekkomyślny i 

                                                            
248 Wolski, M., Ultimate Marvel. Komiksowa dystopia jako komentarz polityczny, [w:] Kowalczyk, K., Płoszaj, 

J., Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem, Wrocław 2014, s. 69. 
249 Kodeks Komiksowy (Comics Code Authority) – zbiór reguł, do których od 1954 winni stosować się twórcy. 

Zakazywał przedstawiania między innymi treści brutalnych, erotyki, grozy czy zbrodni. Wedle zasad Kodeksu 

twórcy winni propagować wartości rodzinne czy religijne celem pokazania dobrego przykładu młodym 

odbiorcom. (Por. Kodeks Komiksowy ustanowiony 26 października 1954 roku: 

https://en.wikisource.org/wiki/Comic_book_code_of_1954 [dostęp: 20.02.2016]). 

Restrykcje prawne stały się przyczyną infantylizacji komiksów głównego nurtu, ale także głównym powodem 

powstania tzw. „undergroundu” (por. rozdział Ewolucja bohatera). Ten z kolei nie tylko łamał zasady 

ustanowione przez organizację Fredericka Werthama, ale i groteskowo je wyolbrzymiał. 
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uległy. Komiks utrzymany jest w czarno białej stylistyce undergroundu, przypominającej 

grubą kreskę Roberta Crumba. Nie tylko estetyka, ale i treść dzieła Sheltona sprawiała, 

że Wonder Wart-Hog trafiał do ograniczonego grona odbiorców – za sprawą 

kontrowersyjnego poczucia humoru i łamania norm obyczajowych (ukazywanie nagości, 

narkomanii, przemocy, wulgarny język). 

Ciekawym przypadkiem parodii superbohaterów są postacie kreowane przez 

amerykańskich komiksowych gigantów wydawniczych – DC Comics i Marvel. 

W przeciwieństwie do takich dzieł jak Wonder Wart-Hog, nie epatują wulgarnością czy 

brzydotą, ani nie poruszają zbyt kontrowersyjnych tematów. Parodia opiera się tu głównie o 

przerysowanie cech fizycznych czy komiczne supermoce (lub ich brak), a  sama stylistyka 

komiksów nawiązuje wyraźnie do „poważnych” dzieł o superherosach (staranna kreska, 

realistyczne przedstawienia czy profesjonalne kolorowanie plansz). DC Comics opublikował 

między innymi takie pozycje jak Red Tornado (1939), gdzie protagonistką jest Ma Hunkel, 

jedna z pierwszych parodii superbohatera, The Inferior Five (1966) – o nieporadnych 

potomkach superherosów, czy The Heckler (1992) – o bohaterze, którego mocą jest 

irytowanie przeciwników. Z kolei Marvel powołał do życia Not Brand Echh (1967), który 

stanowił karykaturę najbardziej popularnych superherosów tego wydawnictwa (np. Kapitan 

Ameryka funkcjonuje tu jako Charlie America, a Daredevil jako Scaredevil). 

W Europie również pojawiają się kreacje antybohaterskie. W 1972 roku Marcel Gotlib 

i Jaques Lob tworzą komiks Superdupont, którego celem jest parodia Supermana, a także 

groteskowe przedstawienie stereotypów związanych ze społeczeństwem francuskim. 

Wizerunek tytułowej postaci łączy ze sobą atrybuty superbohaterskie (peleryna, pas i broń, 

którą jest bagietka) z  tradycyjnymi elementami francuskiej garderoby z początku XX wieku, 

na które składają się beret, bezrękawnik („débardeur”) i pantofle w kratę („charentaises”). 

Superdupont to postać głęboko patriotyczna (podąża za rewolucjonistycznym hasłem 

„Wolność, Równość i Braterstwo”), której głównym celem jest zwalczenie antyfrancuskiej 

organizacji (parodia absurdalnych wrogów superbohaterów) i globalizmu. 

Pod koniec lat 80. w Hiszpanii pojawia się Pafman, a we Włoszech Rat-Man. Obydwa 

komiksy utrzymane są w karykaturalnej, przerysowanej stylistyce (w przeciwieństwie do 

Superduponta, którego realizm przypomina bardziej konwencję amerykańską), 

a fundamentalne źródło komizmu obu dzieł tkwi w absurdzie i niezdarności protagonistów. 
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Główni bohaterowie stanowią satyryczne odniesienia do postaci Batmana, a treścią odwołują 

się do rodzimych wydarzeń społecznych i kulturowych. 

 Przykładem bardziej kontrowersyjnego dzieła może być powstały w 1987 roku w 

Wielkiej Brytanii brutalny i satyryczny Marshal Law. Tytułowy bohater zajmuje się 

ściganiem superherosów (nawiązujących do kreacji DC Comics i Marvela), którzy 

funkcjonują tu jako postacie chore psychicznie, słabe, ukrywające swoje wady za 

wymyślnymi maskami. Kreacja Marshala Lawa jest o tyle ironiczna, że bohater sam posiada 

supermoce i atrybuty podobne do swoich znienawidzonych przeciwników (maska, kostium, 

muskularna sylwetka). Marshal Law to dystopijne przedstawienie zepsutego świata 

kreującego fałszywe i bezwartościowe autorytety. Pat Mills odwołuje się do rzeczywistości 

Stanów Zjednoczonych: rządu (Ronalda Raegana), społeczeństwa oraz oczywiście komiksu, 

przedstawiając je w krzywym zwierciadle (głównie wytykając infantylność opowieściom 

superbohaterskim). 

Zagraniczni antybohaterowie, podobnie jak ci wywodzący się z Polski, pojawiają się 

głównie w komiksach niszowych, undergroundowych, a ich charakter ściśle łączy się z 

lokalnym kontekstem kulturowym. Tworzenie antybohaterów stanowi pewne urozmaicenie 

wśród postaci, które występują w komiksowym uniwersum. Nie wypierają pierwowzorów, 

a komentują je, funkcjonują równolegle - jedną z cech współczesnej popkultury jest przecież 

jej różnorodność, a świat komiksów nie jest w tym wypadku żadnym odstępstwem. Klasyczne 

opowieści o perfekcyjnych herosach w maskach i trykotach istnieją paralelnie do opowieści o 

groteskowych postaciach stanowiących parodię tych pierwszych. Jednakże w pierwotną, 

biało-czarną klasyfikację wdziera się niejednoznaczny rozdźwięk, który przybliża realia 

komiksu do danej rzeczywistości. 

 

  



76 
 

Zakończenie 

 

Dzięki analizie wybranych komiksów oraz wypowiedzi autorów udało się potwierdzić, 

iż superbohaterstwo stanowi w pełni świadomie wykorzystane źródło parodii, jakim jest casus 

superbohatera. Istotną kwestią okazał się w tym przypadku wątek lokalny, bowiem 

antybohaterstwo prezentowane przez postacie Baranowskiego, Dąbrowskiego i 

Minkiewiczów ściśle wiąże się z polską specyfiką kulturową – twórcy przenoszą cechy 

pierwowzoru w kontekst polski (co stanowi jeden z głównych fundamentów efektu 

satyrycznego), konfrontują się z rodzimą kulturą – a więc i zjawiskami społecznymi czy 

politycznymi. Parodystyczne ukazywanie rzeczywistości i postaci w niej funkcjonującej łączy 

się z komicznym wyolbrzymieniem problemów, przejaskrawieniem cech bohaterów czy 

polemiką stylistyczną. Parodia superbohaterstwa stanowi wyraz krytycznej postawy autorów 

wobec rzeczywistości, czego świadectwem są przedstawione w niniejszej pracy źródła w 

postaci treści komiksów oraz wypowiedzi samych autorów. Usytuowanie polskich komiksów 

w kontekście zagranicznych pierwowzorów i innych dzieł „antybohaterskich” pozwala 

ponadto na wyłonienie cech rodzimych dzieł satyrycznych. Dowiadujemy się przede 

wszystkim, jak istotną rolę pełnią zabiegi językowe (jednocześnie będą one zrozumiałe 

jedynie dla polskich odbiorców) i odwołania do bieżących wydarzeń czy prozaicznych 

elementów codzienności przeciętnego mieszkańca Polski.  

 W komiksach o polskich bohaterach na opak nie ma charakterystycznego dla 

amerykańskich historii o superherosach wzniosłości i patosu. Według Zawrotnego idea 

poważnego superbohaterstwa „(...) lepiej odpowiada wrażliwości obywatela kraju dobrobytu, 

niedoświadczonego tak silnie przez wojny i inne masowe tragedie XX wieku. Amerykanie 

mogą być »happy«, czego wyrazem jest niezobowiązująca, optymistyczna i kolorowa 

konwencja opowieści spod znaku superhero. Europa, zwłaszcza wschodnia, aż tak »happy« 

nie jest”
250

. Trudno nie zgodzić się z autorem powyższych słów, bowiem konkluzja 

koresponduje choćby ze „statystykami” wynikającymi z niniejszej pracy – „prawdziwi” 

superbohaterowie to w polskim komiksie niezwykła rzadkość. Co więcej, ich światy są raczej 

odbiciem wyidealizowanej rzeczywistości z amerykańskich komiksów przeplatanej 

rodzimymi elementami (takimi jak polskie nazwiska czy miejsca zdarzeń), 

niż odzwierciedleniem lokalnych realiów (czego najlepszym przykładem jest Biały Orzeł). 

                                                            
250 Zawrotny P., My nie są Amerykany [w:] Recenzje. Internetowy dodatek do Zeszytów Komiksowych 

http://www.zeszytykomiksowe.org/recenzja_orzel_liga (dostęp: 23.08.2015). 
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Prezentowane w pracy typy bohaterów „na opak” należą do specyfiki polskiego 

komiksu. Łączą się organicznie z lokalnym kontekstem kulturowym (czy to w odniesieniu do 

absurdów językowych [Baranowski], polityki [Dąbrowski] czy społeczeństwa i obyczajów 

[Minkiewiczowie]) co stanowi o ich oryginalności, odróżnieniu od  zagranicznych historii 

antybohaterskich. Polskie dzieła parodystyczne to swego rodzaju osobliwość na komiksowej 

arenie międzynarodowej. Wyjątkowość ta wynika oczywiście ze wspominanej wielokrotnie 

swoistości kulturowej, którą artyści chętnie wykorzystują i przekształcają, a także ze 

stylistyki, jaką stosują – wśród zagranicznych twórców uwidacznia się bardzo często 

realistyczny image komiksów superbohaterskich, podczas gdy rodzime dzieła charakteryzują 

się konwencją przerysowania. Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, iż to umiejętne 

„żonglowanie” kontekstem wynika z doskonałego rozumienia mechanizmów rządzących 

polską obyczajowością oraz wnikliwej obserwacji przemian i zjawisk w obrębie 

społeczeństwa. Autorzy są więc nie tylko widzami otaczającej ich rzeczywistości, ale także 

aktywnymi komentatorami. 

 Czy istnieje potrzeba analizy komiksów? Jak wskazują przedstawione w pracy 

wywody, w komiksowym świecie odnaleźć możemy problemy nurtujące współczesne 

społeczeństwo, a także odbicie kultury, w jakiej funkcjonujemy. Antybohaterstwo postaci 

Baranowskiego, Dąbrowskiego i Minkiewiczów realizowane jest odmiennie, odwołuje się do 

polskiej rzeczywistości w różnoraki sposób, co wynika także z rozbieżności rodowodów 

artystycznych i kulturowych artystów. Historie z bohaterami na opak łączy jednak pastisz, 

karykaturalne odbicie pierwowzoru oraz jego ironiczne komentowanie, które to cechy 

stanowią o wpasowaniu się w kategorię antybohatera według Figi. Johnson pisze, iż „badając 

historię komiksowych superbohaterów, dowiemy się wiele o nas samych i świecie, który nas 

otacza”
251

. Ta sama zależność zachodzi w przypadku analizy opowieści z bohaterami 

à rebours na czele, które w sposób przerysowany obnażają panujące w kulturze stereotypy, 

napięcia i konflikty społeczne oraz polityczne. O społecznej istotności komiksu dowodzi 

choćby Bart Bearty w książce Komiks kontra sztuka. 

 Szyłak pisze: „Teksty kultury zawsze pokazują »jacy jesteśmy naprawdę« i 

niezależnie od tego, czy będzie to powieść Tomasza Manna lub Nikosa Kazantzakisa, film 

Martina Scorsese albo Antonii Bird, czy rysunek Effela lub Mleczki, zawsze będzie to 

                                                            
251 Johnson, J. K., Super-History: Comic Book Superheroes and the American Society, from 1938 to the Present, 

Nowy Jork 2009, s. 5, za: Dudziński, P., Głownia R., Pisula R., Wolski, M., „Na ducha Lenina!” Historia 

sowieckich bohaterów komiksowych w popkulturze amerykańskiej [w:] „Praktyka Teoretyczna” 2014, nr 4(14), 

s.82. 
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przedstawienie pewnego ludzkiego sposobu myślenia: czasem będzie to myślenie mas, 

czasem zaś elit, czasem twórca będzie je wspierał, czasem zaś z niego kpił”
252

.  Trudno się z 

tym głosem nie zgodzić – powinniśmy uwzględniać komentarz, jaki niesie ze sobą dzieło 

komiksowe a także postrzegać ten gatunek jako jedno ze źródeł socjologicznych czy 

kulturoznawczych. 

 Historie obrazkowe jako część popkultury służą przede wszystkim rozrywce 

odbiorców. Z drugiej jednak strony odwołania do sytuacji politycznej, kulturowej czy 

społecznej mogą stanowić komentarz wobec rzeczywistości, w jakiej powstają. Jednym z 

możliwych tropów badawczych wynikających z tejże pracy mogłaby być analiza innych 

kategorii w obrębie antybohaterstwa (które proponuje Figa) czy rozwinięcie tematu związków 

komiksu z kulturą i społeczeństwem. Warto przyjrzeć się rodzimemu komiksowi, który jako 

immanentny element polskiej kultury niewątpliwie stanowi zwierciadło czasów, w których 

powstaje. 

  

                                                            
252 Szyłak, J., Druga strona..., op. cit., s. 270. 
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